ש
אנינה אופז

מסע סודי
לחורן  -מיומנו של

חיים שורר ,

1924

מבוא
כמיהה להתיישבות יהודית בחורן 1ליוותה את תנועת ההתיישבות הציונית
לממש את
החלום שבו והתחדשו לאורך שנים

.

מראשיתה  ,וניסיונות

ראשיתו של הניסיון ליישוב יהודי של החורן היתה בשנת  , 1894הבארון אדמונד דה -
רוטשילד רכש
אז שטח של
כמאה אלף דונם בחורן הרכישה בוצעה באמצעות סוכנים יהודים ובראשם אמיל
פרנק ,
יהודי בעל נתינות
צרפתית שישב בביירות והיו לו מהלכים בחוגי השלטון ניסיון התיישבותי זה לא

.

.

.

האריך ימים המתיישבים היהודים עזבו את המקום לאחר תקופה קצרה מחמת
הבדידות  ,קשיי ההיים
והתנכלויות מצד השכנים הבדווים והשלטונות התורכיים גם יחד  .לאחר כישלון זה
מסרה פקידות
הבארון את
הקרקעות לאריסים ערבים 2 .

.

אולם החלום לחדש את היישוב העברי בחורן לא נגוז חברו בו כמיהה רומנטית
לחדור לחבל ארץ
בלתי נודע  ,שהדמיון ציירו כמחוז של הרפתקאות נועזות  ,וחשש מעשי מפני האפשרות
שאדמות
החורן יישמטו מידיים
יהודיות חשש זה התחזק כאשר הועלתה תכנית להחלפת קרקעות החורן

.

1

2

.

חורן הוא שם האזור המשתרע במזרח הגולן  ,בתחום שבין הכינרת ולהר הדרוזים
במקורות מופיע השם חורן
לעתים כשם נרדף לחבל הבשן ולעתים בצמוד לו ראה :
צ ' אילן  ,הכמיהה להתיישבות בעבר הירדן  ,ירושלים
תשמ " ח  ,עמ '  [ 180להלן :
ן
אילן ] .
על פרשה זו ראה  :א ' אילת  ,שיבת ציון וערב  ,תל  -אביב  , 1974עמ '  ; 107 - 87אילן  ,עמ
' . 301 - 260

.

קתדרה
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,

טבת

תשני  ,ו

 ,עמי

110 - 87

ץתדרה
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בקרקעות במערב הירדן  ,ובפרט שפקידי פיק " א נטו לממש תכנית זו
נועזות שבהן היו מעורבים חברי ' השומר ' והברי דגניה  ,ומאוחר

השרון ' ומזכירות מפלגת ' הפועל הצעיר ' .

ג,

בשנות העשרים בלט בפעילות למען יישוב החורן שמואל דיין

.

ההלום והחשש דרבנו עזמות

יותר אנשי ' גדוד העבודה '  ' ,קבוצת

 ,איש נהלל  ,שעסק בהקשר זה בעיקר
קבוצות שהיו קשורות במפלגה

בניסיונות לשכנע את ראשי ' הפועל הצעיר ' לאפשר התיישבות של
אחת מחבורות העלייה השלישית ,
בתורן בשנת  1924הוא העלה את הרעיון בפני ' קבוצת השרון ' -
ובאספתם ההליטו להגשימו
שישבה בנווה שאנן ועסקה בבנייה הרעיון כבש את תברי הקבוצה
ובהתרוממות רוח ' ' אולם מימוש
הההלטה התקבלה  ,כדברי אחד החברים  ' ,בהתלהבות שבקדושה
 5דיין לא יכול היה להשלים עם הדחייה באותה
התכנית חזר ונדתה על ידי מנהיגות ' הפועל הצעיר '
 מה במזכירות המפלגה  ,הם החליטושנה  ,בעת שהוא והיים שורר 6החליפו את שפרינצק לתקופת
שורר את ההנמקה שהביא לפניו
לפעול להגשמת התכנית ולצאת לשם כך מסע להורן ביומנו מצטט
] אנו יכולים עתה
דיין ליציאה מידית למסע  ' :אנחנו עתה במרכז העניינים [

.

.

.

,

(

לי

.

.

.

...

ן לל

.
!

היומן

.

י

י

מתה שוחט תכננה למשל להקים בהורן יישוב קומונלי בעל אופי צבאי .

"

שן

'

" פץ3ולח

הסולה '

בהשראת תכמת זו החליט ארשן ' השומר /
'-

'

סיץ '  -טל קתאקים הסמוך

עם המוסדה להקים בחורן יישוב של שומרים חקלאים שיהיה כעץ מרכז צבאי לבסיס לפיתוח כוה צבאי יהודי ,
גבולות מאוחר יותר נרקמו תכניות ' גדוד העבודה ' להפוך את היישוב בהורן

.

ראה  :אילן  ,עמ '

- 263

. 266

האינטימית ופרשת רצה דה  -האן ' ,

ראה  :ע ' ארצי  " ' ,המפעל "  -תולדותיו של תא מהתרתי בקבוצה החלוצית
קתדרה  ( 22 ,טבת תשמ " ב )  ,עמ '  ; 200 - 173אילן  ,עמ ' . 282 - 278

מתח פוליטי שהיו מעורבים בו

הגורם לדהיית מימוש תכנית ההתיישבות על ידי הנהגת ' הפועל הצעיר ' היה התכנית עלול להסלים מתח
הצרפתים והבריטים מצד אהד ולאומנים סורים מצד אהד היה השש כי מימוש

.

ראה  :אילן  ,עמ '

. 278

שורר  ,איש העלייה השנייה  ,היה מראשוני נהלל ופעיל במפלגת ' הפועל
עשרה  -עשרה שנים היה עורכו הראשי
אחראיים במערכת עיתון ' דבר ' ובמשך חמש
ראה להלן ביומן

.

על הדמויות המוזכרות ביומן ראה להלן  ,מפתח הדמויות .

.

הצעיר ' שנים רבות

.

י
מילא

זה .

תפקידים
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"

את החשש כי התורן יאבד ליהודים ; קיש ווייצמן עמדו להיפגש באותם ימים עם הבארון בפריס  ,ודיין

חדרה

ושורר ביקשו מקיש שישפיע על הבארון לבטל את רעיון עסקת חילופי הקרקעות .
דיין ושורר צירפו למסעם את נהום פפר  ,מהנדס ומומחה קרקעות שעבד ב ' חברה להכשרת היישוב
'
והיה חבר
המפלגה ,

השלושה יצאו לדרך ברכבת מצמח  ,בחשאי ,

כשהם מחופשים לתיירים אנגלים ומצוידים במכתב

.

מהקונסול הצרפתי בירושלים את חשאיות היציאה למסע ניתן להסביר בטעמי בטיחות  ,בכך שהיתה

בו עקיפה חלקית ( לפחות

' השומר

')

של הממסד המפלגתי או בתחרות עם גופים אחרים ( ' גדוד העבודה '

)

ויוצאי

על הראשונות בהתיישבות בחורן ; ומלבד זאת החשאיות הוסיפה למסע נופך רומנטי

והרפתקני ,

נופך שתאם את מזגו של דיין וגם את רוח התקופה .

תחנתם הראשונה היתה בדמשק  ,ושם נפגשו ( מסתבר כי בזהותם האמיתית ) עם נציג הנציב העליון
הצרפתי  ,שפליר  ,ועם נציג פיק " א בדמשק  ,אמציה אייזנברג  ,שניהם חיזקו את ידיהם של דיין

במסעם .

ושורר ותמכו

מדמשק יצאו לסיור

בחורן ,

משך יומיים סיירו

באדמות הבארון בלוויית אייזנברג וזלמן כהן  ,וחזרו לארץ מחוזקים
בעמדתם כי התיישבות יהודית בתורן היא בת ביצוע ובהחלטה לפעול

למימושה בדחיפות .
עם שובם חיבר שורר תזכיר  ,בשמו של הוועד המרכזי של ' הפועל הצעיר ' ,

שהוגש לווייצמן  ,לרופין ולקיש .
רשמיו וכן מסקנות והצעות

9

בתזכיר העלה בקיצור את מניעי המסע ואת

אופרטיוויות .

התזכיר הסתיים בהבטחה כי

' במקרה שעליה על קרקע ההורן תמצא רצויה  ,אנו מקבלים עלינו להמציא
את האנשים האחרים המתאימים

לכך ' ,

בהערה בשולי ' התזכיר ' ציין שורר כי

הרצה את הדברים בעל  -פה בישיבה שבה השתתפו ארתור רופין  ,יעקב טהון ,
חברי ' המשלחת ' וכמה חברים מ ' הפועל הצעיר '  :אליעזר יפה  ,נחום טברסקי  ,אברהם כצנלסון  ,חיים

ארלוזוריב ויצחק

.

וילקנסקי בישיבה זן  ,כותב שורר

היתה התנגדות לחילופי הקרקעות שתכנן

הבארון  ,אולם באשר להתיישבות מידית בחורן ' הובעו פקפוקים '  ,וזאת לדבריו מסיבות ' פוליטיות
',
שהתייחסו
ככל הנראה למתיחות הפוליטית בין הסורים לצרפתים על רקע הסיכוי להתיישבות יהודית

בחורן  .ואכן ההחלטה היתה לדחות את המשך הבירור עד לשובם של וייצמן וקיש ארצה .
10

המסע הסודי לחורן  ,התזכיר והניסיונות לממש את מסקנותיהם  -כל אלה ידועים ונסקרו
היסטוריה
ובספרות המחקר  11נדרשתי לנושא באקראי  ,כאשר נפל לידי העתק של כתב  -יד לא

בספרי

.

.

מוכר  -יומן המסע לחורן שכתב חיים שורר את ההעתק של כתב היד מצאתי באהד התיקים של

9

.

התזכיר מצוי בגנזך וייצבן  ,ביד חיים וייצמן  ,רחובות העותק שבידי צולם מטופס מועתק בכתב  -יד
בארכיון קיבוץ יפעת

.

.

10

ראה  :אילן  ,עמ '

11

ראה בעיקר  :ש ' דיין  ,בימי חזון ומצור  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ '

280

ובמערכת  ,תל  -אביב

המצוי

; 1971

אילן  ,עמ '

282 - 278

.

; 56 - 29

אילת ( לעיל  ,הערה

; )2

ח ' שורר  ,גמערכה

,

חום פכר

(

"

יעין )

יש יאל ד" ה

"

האחרים

קתדרה
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ארכיון ' קבוצת השרון '  ,בקיבוץ יפעת  ,בין תעודות ומכתבים אתרים מאותן שנים

שעסקו בתכניתה

ציבוריים שונים ואצל

של הקבוצה להתיישב בתורן  ,מאמוני למצוא את כתב  -היד המקורי בארכיונים
ובספרות מהקר שסקרתי  ,ואשר
בני המשפחה  -לא נשאו פרי  12גילוי היומן הפתיע  ,שכן בתעודות
ביומן לא חידשה עובדות ,
בהן תואר המסע וצוין התזכיר  ,לא מצאתי כל התייחסות ליומן  .הקריאה
מעניקה להן גוונים נוספים
אך הצגתן של העובדות הידועות במסגרת הבלתי פורמלית של היומן

.

ואפשר שהיא אף מרחיבה את משמעותן .
על  -פי התארוך המצוין בו נכתב היומן במשך כחודשיים  ,החל ביום חמישי
יום שישי

,

באוקטובר  , 1924כלומר הוא ליווה את פעולותיהם של דיין

3

14

באוגוסט

1924

ועד

 ,שורר ופפר מראשית

.

הכנותיהם למסע ועד לשובם ארצה שמות המקומות הנקובים לאורכו מלמדים על

.

מסלול המסע :

למרות המבנה

ירושלים  ,חיפה  ,צמה  ,דמשק  ,סכם  -אל  -ג ' ולן  ,מזריב  ,ירושלים  ,תל  -אביב ונהלל
שיש לה התחלה אמצע
היומני  -הפרגמנטרי סיפור המסע נרקם ביומן כעלילה רצופה  ,עלילה
 ,את הרקע לפעולתו מתוך
ליומן מצורף מבוא ההתום בידי שמואל דיין  ,ובו הוא מביא  ,בסיפור אישי
התמסרות מוחלטת
סיפורו עולה עולם הערכים של חלוץ איש העלייה השנייה אשר בבסיסו -
עולם רומנטית
להגשמת הערכים והצווים הציוניים מתוך דברי הרקע הללו נשקפת תמונת
וסוף ,

.

.

והרפתקנית שבה אין גבולות חותכים בין האישי לציבורי  ,בין המיוחל לאפשרי .
.

מתאר בהרחבה רבה

.

היומן עצמו כתוב בידי שורר  14הוא ערוך כצפוי באופן כרונולוגי חלקו הראשון
חלק זה של היומן כתוב
את ההכנות למסע  ,שעיקרן הרכבת ' המשלחת ' וגיוס כספים למימון המסע
מצטיירים אנשי חזון
בטון קליל  ,מטובל בהומור ואף בשמץ של אירוניה מתוך המסופר בו
 ,ומולם -
ורומנטיקנים שאינם נרתעים מכל קושי וקרבן בדרך להגשמת חלומם ועקרונותיהם

.

.

הפקידים ו ' העסקנים ' נעדרי המעוף והיזמה ,

בעלי המאה ואנשי השררה .

חלקו השני של היומן עוקב אחר המסע עצמו  -ראשיתו בדמשק והמשכו

.

בתורן בחלק זה  ,בהשראת

הנופים  ,המפגשים והמצבים הבלתי צפויים  ,משתנה הסגנון וגולש למבעים

אקספרסיוויים ולפתוס .

תכיפות האירועים הבאים בזה אחר זה מאיצה את קצב הסיפור  ,והעלילה הנרקמת

.

הרבה יותר אין ספק כי בחלק זה מצוי שיאו החווייתי של

הסיפור ,

חלקו השלישי של היומן מוקדש לשיבה מן המסע הביתה  ,ועיקרו המאבק הפוליטי

.

את התוויה הרומנטית לשלב של מעשים ולתהומה של המציאות אמנם

והמאמץ להעביר

בשלב זה מנסים גיבורי

הסיפור לפעול בכלים מקובלים וממוסדים  ,אולם בידיהם גם אלו אינם נקיים

שיש בהם העזה  ,דמיון  ,יצירתיות ותמימות רבה  .יש מידה של פתטיות

נעשית דחוסה

מיסודות הרפתקניים

בעמידתם של ההולמים

במכון לבון  ,בארכיון נהלל ,
12

13

ניסיתי לאתר את כתב  -היד המקורי בארכיונו של שורר שבארכיון העבודה והחלוץ
בארכיון הציוני המרכזי בירושלים ובגנזך וייבמן ברחובות

.

הצעיר '  ,תחת הכותרת  ' :בהורן
קטע מתוך היומן  ,בחתימתו של ח ' שורר  ,פורסם ב  7 -באוקטובר  7927ב ' הפועל
בהשוואה
( מתוך יומן ) ' קטע זה כולל את תיאור המסע במושבות הבארון בחורן  -כרבע מהיקפו הכולל של היומן

.

למקור ניכרים בו סימני עריכה
14

.

ושיפוץ לשוני  -סגנוני .

בעותק שבידי אין התימה של המחבר  ,אולם זהותו ברורה מתוך נוסה

הכתיבה .

,

91
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תירה

.

והנועזים מול פריטה של חזונם לפרוטות של כסף  ,אינטריגות פוליטיות ושררה היומן מסתיים

.

.

בעיצומו של המאבק הפוליטי ובטרם הכרעה סיום זה  ,שבעצם אינו סיום  ,הולם את רוח היומן הוא
משאיר אותו בתחומם של ציפיות

וחלומות .

כתיבתו הרהוטה של היומן נותנת מקום לשער כי הוא סוגנן לאחר זמן  ,אך אין ספק שהוא נכתב

לסדר התרחשותם ולמועדיהם .

צמוד לאירועים שהוא מתעד ומתוך נאמנות לפרטים ,

סיפור המסע מובא לרוב בלשון ' מדברים '  ,והדבר יוצר רושם של מעין יומן קולקטיבי  ,יומנה
של
'
המשלחת ' כולה רק לעתים נוקט המחבר לשון ' מדבר ' ומעמיד את עצמו במוקד הדברים עמדה זו

.

.

יוצרת ריחוק מסוים ; היא מפקיעה לכאורה את היומן מהרשות הבלעדית של מחברו ומטשטשת
אופיו
האישי בו בזמן היא מעניקה לו מידה רבה יותר של מהימנות אובייקטיווית

.

.

את

.

הרושם שהמחבר מרוחק מן המתואר ביומנו נובע גם מדרכו בתיאור סיטואציות הוא נוטה
לעיצוב
דרמטי של מצבים  ,עיצוב חסר פרספקטיבה  ,כביכול כבשעת התרחשותם הדמויות מופיעות

.

בתיאורים אלה בדיאלוגים ישירים והמצבים מוצגים לכאורה ללא התערבות המספר .
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לעצמו וכמו נסחף ברגשותיו במקומות כאלה משתנה הסגנון המאופק למבעים
אקספרסיוויים
ולביטויי התלהבות ופתוס נוכחותו הסגנונית של המחבר ועמדותיו העקרוניות נרמזות
 אם גםבאופן עקיף
 -בכתיבה ההומוריסטית  ,בנקודת המבט האירונית ואף בלשון המהוקצעת ובתיאור

.

,

ננער

העיצוב מעורר רושם של כתיבה בעלת מודעות תיעודית  -היסטורית
למרות זאת  ,אפשר שלא
ברצונו  ,ניכר ביומן חותמו הייחודי של המחבר  ,בקטעים שונים  ,בעיקר בסיטואציות שבהן
הכותב
עומד נפעם
אל מול מראות נוף או נקלע לפגישה מפתיעה  ,הוא חורג מהגבולות התיעודיים שהציב

.

*,

עב

פתיחת תזכירו
של חיים שורר

קתדרה
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הדייקני  ,למרות המעטה הקולקטיבי והמגמה התיעודית מדבר

היומן בסופו של דבר בקול אישי

מאוך .

של שורר את מה שמעבר

משום סגולותיה של הכתיבה היומנית ניתן למצוא בתיאור המסע ביומנו
 ,נקודת המבט האישית  ,ההתייחסות
לסיפור המעשה היומן חושף את אחורי הקלעים של ההתרחשויות

.

לפרטים הטריוויאליים לכאורה  ,אלו שבשולי המבצע הנועז  -אותם

פרטים שלא נמצא להם מקום

.

ממרחק של זמן מתברר כי

בתזכיר הרשמי  -הם שמעניקים לסיפור שביומן את איכותו האותנטית
מהתעודות הרשמיות עולה מתוך
דווקא מפרטים אלו נשקפת רותה של התקופה ואכן יותר מאשר
הזדהות ללא סייג עם העשייה
היומן הלהט החלוצי שגרף אנשים והוציאם למשימות נועזות  ,תוך

.

ההיסטורית ובהעדר מחיצות בין הלום
ומציאות,אם במקוטע  ,אך תוך מאמץ לשמור על רצף עלילתו .
בשל אורכו לא יובא היומן להלן במלואו כי

מילים לועזיות יובאו

.

הדברים יובאו כלשונם  ,ככתיבם וכפיסוקם במקור תיקוני כתיב ופירושי

בסוגריים מרובעים .

ננבך14
לפני

16

ליוונן

שנה בעבדנו ב' בחר' באחד הפרדסים בפתח

 -תקוה  ,הגיעתנו הידיעה על דבר התנפלות

הנבחים על מסחה וע " ד הגנתם של צעירי ופועלי המושבות בגליל
מה ' בחר ' ,

וישר  -ליפו .

חזרתי מיפו כשהבראונינג חגור על מתני  .והוא לא מש ממני

ובימי חג  .וכשעליתי הגלילה  ,עליתי מתוך הרגשה שאני

המבקשים עוד עזרה  .יצאתי

שנים אחדות  ,גם בעבודה  ,גם בשבתות

הולך לעזור לכבוש

הקרקעות  ,להגן ולשמור ,

פועלים ואכרים צעירים ,

ולכבוש ע " י עבודה ויצירה  .בלילות בשכבי בארות [באורוות] בהברת
סכר ' ועל החורנימן ] . . .
אהבתי לשמע ספורים ע " ד שבט בדוים  ,על 'זביחים' ,על 'בני
השיחות התמידיות על עתיד של חיים יפים
' אום ג ' וני '  .ההיים היו מלאים  ,הלב מלא על גדותיו .
הצמוד לזרוע [  ] . . .אנחנו
ומרוממים ושל חברה חדשה  ,טהורה וזכה  .ובתוך החלום הבהיר הוה  -הנשק
המתכונן לעלות .
ממלאים תפקיד של לוחמים  ,כובשים ומגינים  ,חיים את חיי החלוץ לעם

ופתאם אום  -ג' וני על חושותיה נעזבת  .אנו עוברים לבתי אבן חדשים עם
חולמים והנה חיים פרוזאיים מחכים לנו בעתיד  .כמה כל זה לא

רהיטים חדשים  .נפקחו עיני

מספיקן הזהוא כבוש ? והובע הרעיון

הגואל  :לחורן !

כמה משך ורמז לנו החורן שוב על דבר חיים מלאי  -ענין  ,חיי פלחים בבתי
-

 -חמר  ,בכפרים נדחים

' החורנים ' [ ]

.. .

רחוקים  ,רחוקים מעיר  ,מעולם התענוגות והמותרות ,בין לוחמים אמיצים
עברו שנים  .למעשה שום דבר
כמה חלום זה הזין אותנו וכמה עשירים ומלאי תכן היו חיינו בגללו .

...

לא נשתנה  .החורן בשממתו

עומד [ ]

אולם אני שמרתי את הדבר

בלבי .

מסע סודי לחורן 1924 ,

עברו כמה חדשים ובגורלי עלה לשמש במזכירות המפלגה  .בזמן העדרו של שפרינצק ,

יחד את שורר .

אמרתי לעצמי  :עבשו השעה  .נלך לחקור את החורן  .נרגל אותו  ,נביא רשמים ותכנית ויהיה זה צעד
ראשון אשר אחריו יבאו שני ושלשי .
ועל עצם הצעד הראשון במה

שלהלן.

ש  .דין נדייח

היומן
יום ה '

14

אוגוסט  , 1924ירושלים  .תרפ " ד

ישבנו ע " י השלחן בלשכה שנינו  ,אני ודין  .לפני היו מונחים המכתבים שנכנסו במשך הזמן אשר לא
הייתי במזכירות ושמצאתי לנחוץ לקראם טרם אכנס שוב

-

לענינים .דין הפסיק אותי בקריאתי .

אתה רוצה איפוא לדעת מה שחפצתי להגיד לך בעת שנסענו ברכבת

מהגליל ?

צחקתי  .ראיתי שאין הכרח לגלות סקרנות יתרה  .הוא בעצמו רוצה לספר את הדבר  .ובכן שמע  .אנחנו
עתה במרכז הענינים  .במובן ידוע אנו  -בעלים לעצמנו  .אנו יכולים עתה לעשות דבר שבזמן אחר

לא נוכל אולי לעשותו ,משום שיעכבו ,ימשיכו  ,יחטטו וב " ו  .הלא אתה יודע  -מתחילים

בישיבות ,

וזה מפקפק  ,זה מעקם את החטם -

 -ובכן ,

בקצורו . .

 בקצור  ,עלינו עכשו ,לפני זה שישובו מחוץ לארץ ,לנסוע לחורן . . .פערתי פי מהפתעה .
ודין התחיל להסביר לי עד כמה נחוץ לעשות את הדבר עכשו

דוקא  ,טרם ישוב שפרינצק  ,טרם ימצא

מי שהוא שיתחיל עוד פעם לקרר ולרפותן  ] . . .את הנמוקים של דין מצאתי לנכונים  .הנסיעה הזאת

צריכה פעם לצאת לפועל  ,ואכן  -עתה יש תנאים לכך  .בכלל  -בלי העזה  ,שאין עמה חטוט יותר
מדי ,לא יסעו אף פעם  .אלא . . .
 -אבל שתי שאלות  ,ידידי ! א ) הכסף מאין ימצא וב ) על מי נעזב פתאם את עבודת

המפלגה ? כמה

זמן תמשך הנטיעה אין לדעת מראש  .הנטיעה הזאת ברוכה בסבנות ,במאסר אולי וכדומה  .ופה
העבודה עכשו

תכופהן ] . . .

השאלות הן שאלות  .דין אינו יכול להכחיש זאת  .אבל יש לו תשובותן  ] . . .אנו בתוך מפלגה מוכרחים

להיות בתוך הענין הנקרא ' חורן ' ן  ] . . .ומה נענה שיום שידובר
-

..

בו ' ? [ ] .

ידעתי  ,ידעתי כל זאת  . . .אבל . . .

 ובכן  -יש לנו הרשות הגמורה להוציא מכספי המפלגה סכום ידוע בשביל זה . אבל  ,אבל  ,גזלן ! הלא יודע אתה איך אנו משיגים את הפרוטות-

האלון . . .

]

כל הסכום הדרוש  -משתדל דין לפיס אותי  -כל הסכום הוא בס " ה איזה חמש לירות  .בחמש

לירות אפשר לנסע ולשוב .
 -חמש לירות ?  -מבלי לדעת שום חשבון קונקרטי הייתי בטוח שהסכום הדרוש היא [ ן ] הרבה יותר
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גדול מזה  .דין

עשה ' ותורים '  .הוא מסכים גם לעשר לירות  .הוא מוכן גם לחשוב שנצטרך

לירות  .איננו נרתע משום

דבר [ ]

. ..

-

ואיך זה בכלל נעלם פתאם לאיזה זמ 4מבלי שידעו מה היה לנו ? הלא הדבר מכרח

-

בודאי ! כמובן ! לאחד  -שנים  -ליותר מזה לא נספר כלום .

לחמש עשרה

להיות בסוד

ובכן ? -

הוא דורש תשובה  .מה אגיד לו ? אינני יכול להתלהב  .לא משום שאינני מסכים לרעיון

הנסיעה לחורף

ולא משום שאינני מוכן בעצמי תומ " י [ תיכף ומיד ] לקום ולנסע  .צריך לנסע ואני מוכן לכך .
והעבודה ?  .. .אינני יכול להסתפק בהוכחותיו של דין  .מכרחים להתיעץ עם עוד אחד לכל
 -עם

אבל -

-

טוב נספר

 -הפחות .

עדה !

לעדה .

ועוד אנו דנים ומתלוצצים ועדה

 -שבי ! יש

באה .

ענין !

לשעמום

שנינו צוחקים ומבטיחים דבר  -מה בלתי רגיל  .גם עדה מוכנה ברצון לשמע דבר שמחוץ
הנכחי  .דין חזר על כל

-

כסף ?

מי ?

עם

עדה

גמור !

העניין . . .

]

מזהירה !

גם אני נוסעתן

[  ]. . .אנו מחשבים ומשערים ומחליטים שלשלשתנו ( נוסעים אנו

כלנו ! )

דרוש לכל

לירות  .עשרים לירות ! מאין נקחן ? לבסוף אנו יושבים ומסדרים רשימה  .חברים

 -הפחות עשרים

שהיו  ,שהנם

עוד  .מי שהיה פעם איזה נצוץ אלהים בלבו  .אין דבר ! יתנו כל אחד פונט ! בשביל דבר
סודי  - ,יתנו ! נאסף מעשרים איש את הסכום אין הדבר מן
להתנער !

אחרי זמן קצר אנו מחליטים בהתלהבות  :לנסוע מיד אחרי ארוחת

 -אגב -

נתחיל מיד באסוף הכספימן. .

חשוב

הענין הרי יש ! רק להסיר את

 -הצהרים ל ' בית  -הכרם' אל ויץ  ,ושם

].

סעודת הצהרים מלווה מצב  -רוח מיוחד במינו  .כלנו לא הרגשנו כלל מתי עברנו את

נשארו מעבר ההוא כל הפקפוקים והספקות  .אנו
ומה יהיה אם

הגבול ואיך

נוסעים !

נאסר ?

הה ! אדרבאן אנו מוכרחים להאסר ! איזה טעם יהיה לזה בלא מאסר ? זה נחוץ כאויר

לפרסום הענין  .צריך שידעו שגם אנו היינו  ,עשינו דבר מה  .מוכרחים להאסר ! ביחוד
עדה !

לנשימה  .זה נחוץ
להאסר
' מוכרחה '

היא לא תותר על זה בשום אופן  .אם לא נבטיח לה שתאסר  -לא תסע !  . . .והמוח עובד

שלחנו תלגרמה  ,בארץ קם רעשן ביחוד ' עדה כישמן נאסרה ' ! אסו מלתא ווטרתא ! כל

 . . .נאסרנו . . .

הישוב יקום על

רגליון ומי יטפל בכל זאת 'בהצלתנו '? לא ! צריך שידע עוד מי שהוא  ,שנהיה בקשרים אתו
ואנו מחליטים להגיד לכצנלנסון וללופט  ,ואחר כך גם

[  ]. . .נסענו לבית  -הכרם  .את ויץ לא

מצאנון .. .

]

ישובי ,

הנמנע .

בלבי מתחיל להתרחש דבר מה  .מכשול אחד כמעט שאיננו ! ויחס לעצם

המכשולים ! ובאמת  -כדאי היה קצת

או שאינם

לברץ .

החלטנו להתחיל באסוף

..

ה ' נדבות ' [ ] .

נכנסנו

משם [ ] . . .

אל שליין .

מסע סודי לחורן 1924 ,

הוא הולך להראות לנו את

גנתון ] . . .
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ראינו את העצים הרבים  ,יעצנו כמה עצות ועברנו אל הענין .

כמובן המצב קשה  ,הוא ' בעל בית ' [  ] . . .ובבל זאת מצאנו דרך  :הוא יתן לנו פתקא אל ' המשביר  /על זה

יתן לנו ' המשביר ' בודאי פתקאות שלו על סכום של לירה  .מחר במשרד ההנהלה הציונית יתן לנו את
הפתקא [ ] . . .

אנו קופצים מהסלע הנמצא על  -יד הבית החדש  ,ובדרך סלעים ובורות עוברים אל פקיד שני  ,אל עדין.
כבר מחשיך  .אנו משתדלים לעשות בקצור  :ענין חשוב  ,ישובי  ,לא לגמרי מפלגתי  .אי אפשר עוד
לפרסם  . . .ידענו  -המצב קשה גם אצלו  .גם הוא בונה בית  .אבל הדרך כבר סלולה  :פתקא אל
' המשביר  /הוא מסכים  .אנחנו הולכים אל
ובכן התחלה טובהן
נכנסנו אל ויץ  .הוא יכין מכתב

יום ו '
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השלישיי . . .

אל איזנברגן . . .

]

בקשי הסכים גם הוא לאותה הקומבינציהן . . .

]

]

1924

עד הצהרים התהלכנו בחדרי ההנהלה הציונית  .קבלנו את הפתקאות שהובטחו לנו אתמל  .נוספו
עליהם עוד

אחדותן . ..

]

שוב עולה שאלת הרכבת המשלחת  .המתאימים אנחנו ? ברור שחסר לנו מה שהוא  .חסר איש שיודע
היטב ערבית  .נחוץ גם לדעת צרפתית ואנגלית  .נפגש עם אנשי הממשלה  ,צריך יהיה לעשות רשם
של אנשים

...

הגונים [ ]

עדה מכריזה  :יש לי קנדידטן

היא מציעה את נחום פפר .
פה אחד אנו מכריזים  :מצויח הוא

האיש !

פפר היה בצבא התרכי  .יודע ערבית  ,תרבית  ,צרפתית ואנגלית  .הוא מהנדס  .עסק בחקירת קרקעות ,

מים ,מסלות  -ברזל וכדומה  .מצוין ! הוא גם חבר המפלגה וגם בעל תכונות של 'חברה  -מן /והוא יוסיף
כבד ' מדעי ' ' ,חקירתי ' למשלחת .

[  ]. ..לפנות ערב ישבנו בלשכה וקראנו את 'הארץ ' החדש  .בין שאר הידיעות אנו קוראים ' :ביום א' נוסע

הקול' קיש לפריז וללונדון .הוא יתראה עם הברון בענין חשוב וישוב עם ויצמן לא " י אחרי

[  ]...דין מציע  :נלך אל קיש  .בלי פקפוקים מתקבלת ההצעה על  -ידי ועל  -ידי עדהן . .
שבת
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1924

חדש /

].

תרפ " ד

[  ]. . .הלכנו שנינו ( עדה הבטיחה לבא ולא באה )  .קיש היה עוד בחדר המטהנ '  ]. .מבקשים אותנו לחכות
בחדרו של קיש  .נתקבלנו איפוא  .הכסאות רכים ורחבים  .אנו צוללים

...

בהם [ ]

השיחה ארכה כחצי שעה  .אמרנו לו  ,כי עליו לדעת שאנו לעולם לא נותר על שיכותו של החורן
לארץ  -ישראל  ,ועליו להשפיע על הברון

שיתחיל לעשות דבר מה באדמתו

.. .

שם [ ]

מבארים לו שזה

יהיה אסון לאמי אם ישמט הקרקע בחורן מידינו  .אנו מודיעים לו  ,כי יש לנו צעירים רבים המוכנים
ללכת שם  ,מוכנים לקרבנות  -ואנו הולכים שם בימים הקרובים לראות ולחקור את

...

המצב [ ]

אנו

ץתדרה

לצררה

96

אביבה

אופז

משתדלים לדבר ככה  ,שיבין כי לא באנו לשאול בעצתו אם ללכת שמה או לא [  ]. . .הוא מבטיח לדבר
עם הברון ולהשפיען  ] . . .אנו נפרדים בחביבות רבה .
[  ] . . .אחרי הצהרים הלכו דין  ,עדה וחנוך לבית הכרם ושוחחו עם פפר  .הוא מוכן בכל לבו

באותו ערב ספרנו גם לברץ  .ואשר יגורנו בא לנו  .הוא חושב שהנסיעה היא מיותרת- . 3

]

..

לנסוע [ ] .

בכלל ספק גדול

אצלו אם אפשר לעשות שם דבר מהן  ]...בקצור מקלחת קרה  .אחרי רבע שעה היתה עדה 'במצב

 -רוח ' ,

תחת רשם דברי ברץ  .ואני ודין שאלנו זה את זה והחלטנו  :אין להתפעל ! איננו מזדעזעים [ ..ו

יים
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[  ] . . .אנו מתחילים לחקור ולאסוף חומר על עצם החורן  .שלחנו טלגרמה לדגני מהמשרד בחיפה 'שאל

בטליפון במסחה איה נמצא עכשו זלמן כהן'  .זלמן כהן ,שהוא הפקיד היושב כמעט בקביעות בכפרים
שם באדמת הברון  ,צריך לפי השערתנו להיות עכשו  ,בזמן הגורן  ,שם  .אבל צריך להוכח  .פפר מעלה
אותנו על הגג של ההנהלה הציונית  ,ושם הוא פורש לפנינו מפות שונות  .אנו מתבוננים במפת החורן

והסביבה  ,ומנסים לקבוע את הדרך שמה  .מתעוררת השאלה איך נתהלך שם  ,בתור תירים או בתור
ערבים  .בתור ערבים  -אי אפשר  .איננו יודעים די ערבית  .בתור תירים ? זה דורש תלבושת
ואנו  -זו מנין

לנו ?

לקנות חליפות ,וכובעים ועניבות וגטרים

מיוחדת ,

[גיטרות] ?  . . .זו היא הוצאה גדולה .

בפרוזדור של ההנהלה הציונית עובר מכיר  ,בכובע אנגלי  .אנו לוקחים את [ ה ] כובע ומנסים

נראה איזו צורה תהיה לנו בתור תירים אנגלים  .לא רע  .אבל דין שחור כבדואי  ,לא כל  -כך

לחבשו .

תיר אנגלי .

יותר דומה למצרי  .עדה מוכנה לקנות צלמוניה וללמוד במשך הימים הקרובים לצלם [  ]. . .אבל העקר
1

הוא שמוכרחים להאסר  .בזה אין כל ספק  .גם צבי נדב וחבריו נאסרו

אצל עדה מצאנו את

' הארץ '

החדש  .דין מתחיל פתאם להקריא בקול

כידוען .. .

]

ע " ד התנפלות

שודדים בדמשק

וע " ד מהומות בשכונות שונות שם [  ] . . .אנו לבנו נפעם  ,כמובן  .בעוד ימים אחדים עלינו לנסוע שמה ,
ושם מהומות  ,שודדים ,

הענין רציני  .איך

מצב  -צבאין . .

].

נדחף עתה בראש בריא למטה חולה זו ? סכנת מות אינה רחוקה כל כך מהמציאות

וסכנה להאסר באופן רציני -

בודאי ובדאי [ וודאי ]  .ובכלל  -איזה הגיון ללכת שמה דוקא במצב כזה .
תעודות חו " ל .

הרכבת הולכת שמה שלש פעמים בשבוע  .עלינו עוד לגמור את אסף הכספים ולהכין
השעה האחרונה
אולי נספיק עד היום הששי  .צריך גם להיות קודם בבית  ,בנהלל  .בכל אופן  -עתה
לקבוע את הרכבת המשלחת  .אנחנו הנוסעים או לא ?

הפקפוקים רבים  .עדה מפקפקת הרבה מאד ביחס לעצמה [  ] . . .פפר אומר לה בהחלטיות שלפי דעתו אין

היא צריכה לנסוע  .זה מרגיז אותה והיא חושדת שאנו מנהלים

' פוליטיקה '

אתה .

היא עוזבת אותנו

בכעס .
,

1

צבי נדב  ,חבר ארגון ' השומר '  ,השתתף בשתי משלחות לחורן הראשונה מטעם ' השומר '  ,עם גמר המלהמה
והשנייה בתרפ " ד  ,מטעם ' הוועדה האינציאטיווית '  ,שחבריה היו יוצאי ' השומר '  .אולם במסעות אלה לא היה כרוך

.

מאסר ייתכן שהאזכור מתייחס לסיפור מאסרם המפורסם של נדב וחבריו בעקבות פרשת ההלשנה של לישגסקי

.

בשלהי מלחמת העולם הראשונה ראה  :קובץ השומר  ,תל  -אביב תרצ " ת  ,עמ '

- 469
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עלינו לקבל את הכסף מטהון והוא יושב בישיבת הועד הלאמי  .מי יורע כמה היא תמשרן  ] . ..טהון

יושב בראש הישיבה  -איך יעזוב את הישיבה ? אבל צריך להעיז גם כאן .ואני כותב פתקא בסגנון
נמוסי

ביותר [ ]

...

אחרי רבע שעה אנו מקבלים תשובה  :בעוד עשרה רגעים ידבר

איזו חוצפה מצדנו ! והחוצפה

אתנו .

מצליחה .

נכנסנו אל טהון [  ] . . .טהון התחיל מיד לשפוך עלינו מים קרים  ' .אין הוא מתלהב '  ' ,אין הוא מחשיב
ביותר ' וכדומה  .דין מתחיל לבאר לו כי יש כיום המוני צעירים  ,אשר לא יחכו עד אשר הוא יתלהב

או יתישב ולא ישאלו בעצתו המיושבת והמבוססת  ,כי אם יעלו ויעשו אולי מעשה בלתי  -אחראי
ושלא בזמנונ  ] . . .ראינו שהוא מתחיל להתרכך  .והתחלנו לתקוף ביתר כח  .עם כל סמן של הבנה
והסכמה הגברנו את התקפותינו ואת הוכחותינו  .וטהון נכנע

נום ג '

1 9

לגמרין ] . . .

אוגוסט

פפר דבר עם טהון  .הכל מסודר  .פפר יסע אתנו [  ] . . .ובכן  ,עלינו מיד להצטלם ולהתחיל להכין את
התעודות  .אבל להצטלם צריכים כבר כ ' אנשים הגונים '  .כבר החלטנו שבדמשק עלינו להיות ' אנשים

הגונים /וגם בחורן נהיה כאנשים מן הישוב  ,אירופיים [ ].. .היו בידינו פתקאות
החלטנו להוציא על הבגדים  .לבסוף קנינו חליפות זולות  ,שבחדושן הן נראות

' המשביר '  ,ואותן

..

כהגונות [ ] .

העתונות מלאה ידיעות ע " ד מהומות בעבר  -הירדןן  ] . . .כל בר  -דעת יאמר עלינו שאנו משוגעים אם

אנחנו נדחקים שמה דוקא עכשו  .אבל  -אין לסגת אחור  .אי  -אפשר לדחות  .אם לא עכשו

יום

ה'
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מסרנו לקרופסקי להכין את התעודות

שלנו [ ] .

..

אני חושב מחר אחרי הצהרים לנסוע לתל  -אביב ,

ואחרי שבת כבר לגליל והלאה  .אספנו כבר קרוב לעשרים לי " מ .נשאר לי
והתחיבויות על סכום של

יום

ו'

22

אימתינ ] . . .

57

לי " מ  .עדה ' משוגעת '

עוד ' לממש ' אי אלו פתקאות

...

מאד [ ]

אוגוסט

[  ] . . .מסרנו את התעודות לקונסול הצרפתי  ,שהיה צריך גם לתת לנו מבתב אל הממשלה בדמשק  .את

הויזות קבלתי לפנות ערב ואת ענין המכתב השארתי על פפר  .מפני השעה המאוחרת לקחתי מרכבה
ונסעתי לבית הכרם אל פפר ,כדי להחליט אתו בנוגע ליום הנסיעה  .נתברר שביום השני לא נוכל עוד
לנסוע  .עוד הוא

ו1ם

עסוקן ] . . .

ד ' ז 2אוגוסט ,

חיפה .
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אתמל באתי הנה עם דין [  ] . . .מצאנו פתקא מפפר  ,כי נסע רק ביום הששי  ,יש לנו איפוא עור זמן לנסוע
לגליל ולסדר איזה ענינים

מפלגתיים  .דין

נוסע באוטו לסגתה  ,ואני לוקח אתי את שתי המזודות

החדשות  ,שלי ושלו  ,על מנת להשאיר אותן במלון של שולמן בצמח  ,כדי שלא יראו אותן

..

בדגניה [ ] .

97

קתדרה

השדרה

98

אביבה אופז

יום

ו'
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יצאנו מדגניה בגנבה ושמחנו שאין איש מהם

במחנה  ,שלא יראו אותנו בהכנסנו

לרכבת ההולכת

לדמשק  .הרכבת מתקרבת  .כשנראה את פפר מיד נקנה כרטיסים לדמשק  .הנהו  .אך מה

דבורה דין באהן מה

תה הוא מה

זאת ? הנה גם

קרה ?

שקרה :

[  ]. . .בנהלל זו  ,שאינם יודעים שם ואינם צריכים לדעת ,כלום  -מתקבל פתאם מכתב בזה

הלשון  ' :רצוף
תודה  ,אם

לזה מכתב צרפתי החשוב מאד בשביל מר דין ושורר הנוסעים לסוריה  .נכיר לכם איפוא
את המכתב
תמסרו למר דין או לשורר את המכתב הזה  ,ואם מר דין אינו נמצא אצלכם נא להעביר
זה באו
למקום המצאו '  .כמובן ,מיד נודע הדבר למנין אנשים ויותר  .את המכתב מסרו לדבורה אחר
יתפרסם הדבר
לשאל ' בתמימות ) איה דין ? ודבורה נסעה לצמח למסור לנו את המכתב  .עכשו בודאי
איפוא ונהיה  .אנו
בדרך כל כך טפשיתן  . . .אבל את הנעשה אין להשיב  .אנו נכנסים לרכבת  .הדבר קם
נוסעים

לדמשקן . .

].

אנו עוברים את התחנות מכרין , 2מזריב ומתבוננים בסביבה  .כאן  ,במישור הרחב הזה

'שלנו'  .זהו המישור הברוך של החורן  .אוסם החטה של א " י  .בתחנות

נמצאת האדמה

הרכבת ערמות גדולות של חטה

נקיה  ,ומאות שקים מלאים  .הירמוך עובר בואדי עמוק  ,והנה מפלי מים

נהדרימן כמה מים  ,איזה

כח !

ערבים ובדואים  .אלה הם

בקשי אנו מגלים לעצמנו את הרעיון שאנו בחו " ל  .בתחנות עולים

המחשבה  ,שפחד החורן הוא

'החוארנה '? 'החורניים ' הידועים ! אינם מטילים פחד כלל  .בלבנו מנצנצת

קשה מאשר

מוגזם  ,מוגזם מאד  .ההתישבות בחורן תהיה בודאי קשה  ,אבל  -חוששנו שלא יותר
אל האדמה של
בגליל לפני חמש  -עשרה שנה  .ובעצם  -האדמה די קרובה לגליל  .התחנה הכי קרובה
 .איך נשלים
הברון  -מברין  ,היא במרחק של שעה וחצי ברכבת מצמח  ] . . . [ .כמו מחיפה לדגניה בערך
 אפשר להתישב מפניעם הזרות של שטח קרוב כזה ? איך נחשבנו לחו " ל ? ואיך נחשוב ששם אי

פראות

התושבים ? ן לא [ ]

. ..

נסדר את הענינים בדמשק  ,ננסה לקבל עזרה והגנה מהממשלה  ,ננסה לקחת אתנו את

איזנברג ונשוב

הנה לחורן  .פה נחקור ונסיר את הסביבה  ,ונשוב מפה ישר לגליל .

בערב הגענו לדמשק  .באנו אל המלון היהודי  ,ושם מצאנו  -את חיים שטורמןנ  . .למפלה

כזאת לא

פללנו ! הוא בודאי לא היה צריך לראותנו פה .
דמשק  ,שבת ,

30
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נ  ]. . .ענינו איך שהוא בגמגום לשטורמן על דבר מטרת בואינו

לדמשק [ . . .

]

כשקמנו  -לא היה כבר  ,וזה

נתן לנו את האפשרות ללבוש את בגדינו 'ההגונים ' שיכלו לעורר אצלו חשדים
אנו נוסעים אל

איזנברגן . . .

]

.

[ ]. .

מסרנו את המכתב של ויץ לאיזנברג  ,שבו הוא

מבקש לעזור לנו

בנסיעותינו בענינים המשקיים שלנו  .בזהירות רבה אנו מתעמקים יותר ויותר בשיחה ע " ד
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אבל הנה

ומגיבון  ]. . .אנו רוצים מאד לדעת מי היה שם עד כה  ,מה נעשה כבר ומה חושבים לעשות .
[  ]. . .וכלם נסעו
הוא בעצמו מספר לפני שנתים היו פה לבקוביץ ושטורמן  .החרף היה צבי ניסנוב ונחמני
] הוא  -איזנברג  -מושל
לחורן ,התבוננו  ,טילו  -ועד היום שום תוצאות [  ]. ..הוא מדבר על זה בצער [ . . .
ההיא ,הוא מצוין .
בכפה  .כל הערבים והשיכים בסביבה  -הם ' שלו ' [  ]. . .גם יחס הממשלה של הסביבה
דבר  -אבל היק " א
כל הסיוע הדרוש נתן תמיד  ,הכל טוב  ,ואפשר יהיה עכשו להתחיל לעשות איזה
 -היא המהרסת את הכל .

המענין אותנו  ,יצר

[ ]. . .סיפורו של איזנברג  ,שהיינו כפעם בפעם מכונים אותו בשאלות שונות לצד
ולפעול לטובתו [  ]. . .הפצרנו
רשם שלפנינו אדם  ,שהענין הזה קרוב אל לבו מאד והוא מוכן לעשות
למצא אוטומוביל ,
באיזנברג שיסע אתנו ביום השני  .אבל זה כרוך בקושי רב  .בתחנות הרכבת קשה
לנסוע [  ]. . .הוא ישלח את השומר שלו
כי אחרי ההתנפליות שהיו בסביבה ההיא פוחדים הנהגים
להודע אם הולכים עכשו אוטומובילים בדרך ההיא  .הבקור אצל אי ! נברג היה  ,איפוא
נודע לנו הרבה

מאדן ] . . .

אני מנסה להוציא מסקנא ראשונה  ,הקודמת לכל  :צריך בכל

,

הדרכים לעשות לאל את ענין חלופי

הקרקעות  .אם רק זאת נעשה  -דיינו  .אבל אין אנו מסתפקים בכךן  ]. . .ואנו מתחילים

אנשים אמיצים  ,אשר יעלו על הקרקע  . . .אבל קדם כל

מוצלח .

החלופים !

להרהר בקבוץ

ארוכה של גנים

לפנות ערב נסענו [  ]. . .לטיל אל אחד הגנים שמחוץ לעיר  .הטיול היה נהדר  .שורה
כרכרות ואוטומובילים .
נחמדים  .נחלי מים משני עברי הדרך  ,אור החשמל בכל פנה  .המון מרכבות ,

כל ' קפה '  ,מזרקות מים

ואולם  -העיקר  :המיסו פה אפשר להשתגע מרוב מיס [  ] . . .בכל חצר  ,על יד
נהדרים  .וגם כאן  ,מחוץ לעיר  ,מים

~ alr

שוטפים בכח ובשאון  ,ומשכיחים את המדבר

אל אלהיסן כמה אנו בארץ ,צמאים  ,וכמה מים עוברים פה  -בלי
יום א '

הרףן באין חפץ

.

31 8

בעשר וחצי היינו אצל שפלירן  ] . . .פפר הציג אותנו  :חקלאים  ,מומחים של

אשר מסביב .

בהם [ ] . . .

המשקים הציוניים [  ].. .אני

שואל אם אין לדעתו הגיון בזה אילו יצרנו שם [בחורן ] איזה דבר כעין תחנת

אנו חוזרים ושומעים  ,כי בתוך גבולות אדמתו של הברון אפשר לנו לעשות

נסיונות [  ] . . .כמה פעמים

הכל .
ידו על גבי כרטיס

[  ]. . .הוא יתן לנו מכתב אל השלטונות ,שמא נצטרך שם לעזרתם  .והוא כותב בעצם
והשבחת המינים  ,והוא
שלו  ,כי אלה ואלה ' ,מהנדסים חקלאיים ' ,נוסעים להורן בענין גדול בהמות
מכתב כזה מאת ב " כ
מבקש מכל השלטונות הצרפתים והסורים לתת לנו את כל העורה הרצויה .

הנציב  -יש לו ערך .
[  ]. . .אצל איונברג שוב שיחה רחבה על כל הענין  .אנו עכשו ' חשובים' פי כמה  :אחרי

הפצרות רבות  ,הסכים לנסוע אתנו מחר  ,ביום שני  ,ברכבת ( שהיא גם הולכת לא " י

יהיה עלינו למצא אוטו או סוסים  .ואם לא נמצאם נצטרך ללון שם  ,באדרעי ' .
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זהו הכפר שבו נמצא זלמן כהן  ,ושממנו שולט איזנברג על כל האדמה  .איזנברג

- 4

מיעץ לנו לקנות כפיות ועגלים  ,כי כך יותר נוח יהיה לטיל שם

בסביבה [ ]

...

לפנינו עכשו שאלה

קשה  :הרי חיים שטורמן יסע גם הוא מחר באותה רכבת בדרכו לא " ין ואיך אפשר שהוא יראה
ברדתנו

לאדרעי ?

הלא בזה יתגלה כל עניננו

לשטורמן  ,כי הוא יודע  -ירידה מאדרעי מה
פרושה ! אבל  -מהר מצאנו עצה גם

לנסוע

שניה ,

במחלקה

ולרדת ,

לזהן . . .

]

עטופים

בכפיות ,מצד השני של הרכבת [  ] . . .בדרך אל

התחנה מציע דין :אולי נתלגרף מפה אל קיש

ללונדון שוב בדבר חלומי הקרקעות [ . . .
ההצעה מתקבלת פה

אחדן ] . . .

]

הטלגרמה

עלתה לנו כפונט וחצי .
אחרי זה הלכנו אל ' שוק חבדיה ' וקנינו לנו
כפיות

ועגלים [ ] . . .

למלון

' ויקטוריה ' [ ] . .

לקחנו את

חפצינו  ,ונסענו

.

[ בשמונה ]

בשמנה

בדיוק הוזמנו לאולם -

הסעודות [  ]. . .הנה מגישים אכל  ,איזה תבשיל
משונה מאד שקשה לדעת במה אוכלים את זה

ואיך לוקחים מזה אל הצלחת  .אני מביט הצדה ומניח לחברי את הזכות הגדולה להיות

הראשונימן ] . . .

אקציה אייזגגרג

הנה הגיעה הזכות הראשונה לדין לקחת מאותו התבשיל המשונה  ,והוא שואל במבוכה  ' :איך

( מימינן ,איש פיק " א

לוקחים את זה ?  . . .אני מביט על המלצר ורואה שהוא צוחק  .היתכן שהבין את שאלת דין ?  . . .אני שואל

ה " " ינגעל מן

אותו בערבית  ' :התבין

עברית ? '

הוא עונה  :כן  .פפר אומר  ' :שמע ישראל ' והמלצר עונה  ' :ד ' אלהינו ד '

אחד ' . ..
יום

ב'

1
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...

בשלום [ ]

לפני אדרעי נלבש את כל

' האמוניציה ' נתחמושת ] ,

כמו שקורא לזה דין,

 את ה ' מוקים' המבריקים ,את הכפיות והעגלים  .אם יעלה בידינו מהרגע הראשון להפנות את גבנולצד שטורמן  -שוב לא יכיר אותנון  ]. . .במשך בל הדרך עלי למשך את דין בכנף בגדו  ,שלא יוצא את
ראשו בחלון  .בכל רגע יכולים אנו ל ' התפס '  ,והוא איזה בולמוס של ' ריזיקה '  [ -סיכון ] תפס אותו

פתאמנ . .
אנו מתקרבים לאדרעי  .הנוסעים מתבוננים לחלופי התלבשות שלנו  ,וחושבים אותנו בודאי למבלי -
עולם שאין להם בעולמם אלא

4
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ירידתנו מהרכבת הצליחה מאד [  ]...פנינו לא יראו  ,ומאחורינו דמינו לשני צעירים ערבים  -בני
אפנדימן ] . . .

ישבנו לאכל ולבסוף הופיעו ספר ואיזנברג  .הם היו אצל מושל

אדרעי [ ] .

..

מושל זה של אדרעי ושל

ההורן אמר ברור וגלוי  ,שיש להם פקודה להזהר מכל דבר שנודף ממנו ריח של ציונותן  ]...מה שנוגע

לאיזנברג ולאדמתו  -הרי ידוע שהוא ' מושל

בכפה ' ,

שם  ,ויעזרו לו בכל  .גם לנו יעזרו ובתחנת

המשטרה שבכפר סג 'רה 5נוכל לקבל שוטרים מלוים ,אם נצטרך . . .
[  ]...רגעים אחדים אחרי חמש היינו כבר בסכם  -אל  -ג ' ולן  -בירתם של איזנברג וזלמן כהן  .עלינו לבית

רעוע בתוך חצר סגורה והתישבנו במרפסת הפתוחה לצד אחד המשמשת מדדה ( חדר  -אורחים )  .מיד
באו זה אחר זה מקורביו של חוג ' ה זינברג [ איזנברג ]  ,השיכים והמוכתרים של

הכפר  ,כלם  ,כמובן ,

מתודעים אלינו ומברכים אנו זה את זה בכל שבע הברכות הנהוגות  .אחר  -כך מופיע הקפה השחור ,

טפות אחדות ,בספלים בגודל האצבעון  -וצריך לשתות את זה  ,ועוד להביע תודה . . .
לפנות ערב בא מהגרן זלמן כהן בעביה ועטוף נפיה  -מראה צ' רקסי

ממש  .יהודי

זה המבלה שמונה

חדשים בשנה בסביבה פראית זו שמח שאד לביאת יהודים  .את דין הוא מכיר עוד מדגניה והוא

שואל על המצב בדגניה  . . .דין עונה בגמגום שהוא כבר לא בדגניה  .למרות זה שבאנו מאוחר -
הספיק בכל זאת הערבי  -הטבח להכין ארוחת בשר  -עוף לכבודנו  .ולזה  ,כמובן  ,צלחת גדולה מלאה
ארן  .כל זה לא היה רע כלל [  ] . . .הטבח ועוד איזה ערבי  ,שמש כנראה  ,או חיל קבוע  ,מגישים את

האוכל בהדרת כבוד [  ]. . .אחרי האכל מתפתחת שיחה על החורן  ,על הבדואים  ,על העבודה פה לפני
שלשים שנה  ,ובתוך כל זה מעשיות ממעשיות שונות כיד הנסיון והדמיון הטובה על זלמן כהן  .הוא

היה הראשון שעלה על הקרקע הזה  .וכל השנים התלבט כאן  .זה יותר משלשים שנהו  ] . . .המקום
ברוך מאד  ,זהו חטא שאין לו כפרה  -שהוא מופקר כל כךן  ] . . .הוא  ,זלמן כהן  ,שהוא כאחד מבני

המקומן . ,.

]

מבטיח אותנו  -שלא קשה להשאיר חלקת אדמה ולהתחיל עוד בשנה זו לעבדה

יהודים  .כמובן  ,זה יכול לעורר איזו תסיסה בקרב הערבים

השכנים  ,אבל אפשר לסדר את

ע"י

הענין .

אומר הוא בהתרגשות  ,הייתי רוצה
ן
הייתי רוצה ,
ן
הכי טוב ' .
ן
הוא מקבל עליו לסדר את היחסים באופן

שבימי עוד אזכה לראות פה איזה דבר ! לא בשביל פרנסה התגוללתי פה עשרות
מסתכלים זה בזה  ,אני דין

ופכר . . .

שנים ! '

...

אנו

לפנינו עומד יהודי טוב  ,חלוץ אמיץ ,אשר לא נרתע מבדידות

ומרחוק מישוב  ,ומספוק צרכים דלים ומסכנת מות ממש במקרים רבים  -וכל זה בפירוש לשם

אידיאה ידועה  ,לשם רעיון נאצל שלו  ,מיוחד לו  ,שהקדיש את עצמו ואת חייו לו  - ,אידיאה
הנקראת

' חורן

עברי ' . . .

[  ] . . .הוא אינו מעלים גם את הקושי והמכשולים  .יק " א לא תרצה  .הם לא ירשו לתת אדמה ליהודים

וע " י כך לסבך את עצמם ' בעסק ביש ' ן  ] . . .ואף  -על  -פי  -כן צריך לעשות  .צריך לנסות  -הוא מצדו מוכן
לעזור בכל נפשו ובכל
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קמנו מוקדם וחיכינו בקוצר רוח לסוסים ,כדי להתחיל מיד את סיור

...

הסביבה [ ]

יצאנו לראות את הכפר והגרנות  .עברנו בין בתי הכפר  ,הכולל כמאה וחמשים משפחהן  ] . . .התבוננו

לתושבים  -כלם בריאים ,בעלי פנים

יפימן . . .

בתוך סכה שעל גבי כלנסאות יושב זלמן

]

נכר שהמקום בריא

...

כהן [ ]

..

מאד [ ] .

נגשנו אל אחת הגרנות ,

אנו מתישבים בסכה  ,מביאים לנו ענבים  .מאלה

שרוכל ערבי מוכר שם בכפר נגד חטה וביצים  ,וזלמן כהן מספר שוב על דבר כל ההרפתקאות בחורן

ועל  -דבר יחס הערבים אליו [  ].. .אליו באים להתיעץ ,ולפניו באים

..

להשפט  ,אפילו מכפרים רחוקים [ ] .

דברי זלמן כהן מענינים אותנו וחשובים
בעינינו מאדנ

"']

אנו עוברים אתו מגרן לגרן,

מביטים איך מחלקים ומודדים לו את חלקו

ובאיזה דרך  -ארץ עומדים כלם לפניון  ] . . .ראיתי
באיזו הדרת כבוד מיוחדת קמים כל הערבים
בפני 'המלך ' עצמו  ,לפני איזנברג המתהלך כאן

בכפיה ועגל יפים מעשה אפנדי חשוב .
[  ] . . .העגבניות המבושלות בארז הן לא כל כך
לפי טעמנו  ,אבל אין אסון  .ואולם הקפה השחור

לפני הארוחה  ,ואחרי הארוחה ובכל
לעזזלן  . . .זהו אסון בהחלטן ] . . .

' שעת רצון '

זמן מועט אחרי ארוחת הצהרים מביאים כמה

סוסות מאת השיכים המקומיים  .מתעטפים בכפיות ולובשים את מעילינו ובצורת אפנדים צעירים אנו
יוצאים שלשתנו  ,בלוית ' חילים ' מזוינים ברובים מ ' שומרן ראשו ' של איזנברג  - ,חמשת רוכבים

' הדורים '  -לקוקב  ,אחת החורבות שבצפון האדמה של

הברון [ ]
ץ

.

דרכים הגונות אין פה [ ]...קצת יותר

רחוק מהקו שאנו הולכים בו  -שם אדמה נקיה וטובה מאד לעבוד  .אנו מגיעים אל נחל )והרר '  ,שעכשו
אין בו כמעט מים  ,מקיפים אותו קצת ומגיעים אחרי זמן מה

לקאוקבן...

]

מחורבת קאוקב אנו רוכבים

למערבית  -דרומית ,אל הכפר 'נפה  /בדרך זו הקרקעות יותר נקיים [ ]. . .בגרן של נפה מקבלים את פנינו
יפהן  ] . . .מכאן עלינו לנסוע לפי התכנית דרומה לחורבת יבל ואח " כ למעין בחורבת

.

ספוקיה [ 6 ] . .

בדרכנו

לנפה ראינו מרחוק את הכפר סג ' רה  ,השיך לאותו אמיר סעיד המוגרבי  ,הרוצה להחליף את קרקעותיו
בגליל בקרקעות

הברון .אני

מוצא שכדאי לנו לגשת  , nyiwבכדי לראות את הסביבה שמחוץ

'לגבולנו ' ן  ] . . .מלוינו מתנגדים לכך  -השעה מאוחרתן  ].. .אבל לנו ברור כי אין לדחות את הבקור בסגדה .
עכשו אנו קרובים אל הכפר

הזהי

]" .

ובכן  -אנו נוסעים לסג ' רה  .בסג 'רה  -חצר רחבת ידים עם מחסנים וארוות  .מסביב לחצר גן ירקות

ועצי פרי שונים ,יש גם איזו גפנימן  ]. . .קבלו את פנינו בקרירות מנומסתן . . .
6

למקומות אלה ראה מס '

10 - 6

במפה .

]

נכנסנו לאולם מסודר
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אופז

יפה  ,ברווחות של עשר [לרווחה של עושר ]  ,והתחלנו בשיחה עם האופיציר [ קצין משטרה מקומי

].

אחת השאלות הראשונות שלו היתה אם אנו מהנדסים ואם לא באנו מטעם הפקידות בקשר עם
הענין כעל דבר קרוב
חלופי הקרקעות  . . .ובכן ,השערתי התאמתה  .מיד הרגשנו  ,שפה מדברים על
למציאות ולהגשמה  . . .אח " כ הובילו אותנו אל המחסנים  .הללו בנויים באופן יפה ונוח מאד  .ממש

כמו בשביל משק גדול שלנו  . . .על רצפת המלט  -ערמות חטה  ,שעורה  ,פולים בקיה [ מין קטניות

..

ועוד [ ] .

אחרי נסיעה קצרה הגענו לשפת הודי [ הוואדי ] העמוק  .לעבור אותו ברכיבה אי

]

 -אפשר  .אנו יורדים

ומושכים את הסוסות אחרינו  .יורדים וקופצים על פני סלעים חלקים  .והנה ירדנו ואנו עומדים על
גדול ,
יד מפל מים נהדר ! הגבה של נפילת המים בודאי מ  60 - 50 -מטר [  ]. . .במקום הנפילה  -אגם

ומשם שוטפים המים בנח הלאה אל הירמוך  .כאן  -גם טחנת מים  -חרבה  .זמן רב איננו יכולים
להסיר את עיננו מהמפל הנפלא  ,ושאון המים וכחם מרעיש את לבנו [  ] . . .במרחק לא גדול אנו מגיעים
שנית אל מפל מים  ,גדול וחזק מהראשון  .מגובה גדול נופלים המים בכח ונכנסים דרך תעלה בנויה
שלשית
לתוך טחנה אחת וממנה באותו האופן עוברים המים אל טחנה שניה  .ומהשניה אל

ורביעית [  ] . . .למעלה על  -יד המעין ערביות וילדים שואבים מים  .פפר מסדר מדידה פרימיטיבית של
מהירות המים וכמותן  .לפי השערותיון  ] . . .אפשר היה להשקות בהן שטח של

 5000דונם [ ] . . .

נרעשים מחזון המים הכבירים אנו עולים מהואדי ויושבים על הסוסות [  ].. .לא ידענו על דבר אוצר
אנו
המים שישנו כאן  ,במרחק כה קטן מסכם  -אל  -ג ' ולן ! ושטח כזה מזניחים ? ! ועושר כזה לא לנצלב

עוברים הלאה  ,והנה במרחק של רגעים  -מעין ,לא גדול אמנם  ,של חורבת יבל  ,ועוד רגעים  -מעין
יותר גדול של ספוקיה  ,עם ירקות מושקים  ,חצילים ועגבניות וקשואים  -ממש כמו

אין איזה קשר שמתחת לאדמה בין כל מקוה  -המים הקרובים

אצלנו .

והאמנם

האלה ?

כבר שקעה השמש ואנו חוזרים לסכם  -אל  -ג ' ולן הקרובה  .לבנו מלא על כל גדותיו מהרשמים

הרבים

של הקרקעות אשר ראינו וביחוד מרשמי המים המרובים  ,הקרובים כל כך אל הכפר  .ואולם בבואנו

..

הביתה [ ] .

מצאנו הכזבה [ אכזבה ] גדולה מאדן המפלים הנהדרים והמים הרבים  -כל העושר הנפלא

הזה הוא מחוץ לגבול ! הוא נמצא באותה החלקה אשר מומן הפרידו אותה מקרקעות הברון ומסרו
אותה לידי השיכים [  ] . . .ואף  -על  -פי  -כן ע " י אקציה ידועה במשך זמן ידוע אפשר לאט  -לאט להשיג גם
הקרקעות
את זה  .איזנברג וזלמן כהן בטוחים בזה  .וכמה נורא יהיה  -חושבים אנו לעצמנו  -אם כל

האלה בעלי האפשריות הרבות האלו  -ישמטו מתוך ידינו בגלל קוצר הראות וקוצר ההבנה וחוסר
היחס

והאחריות [ ] .

..

במשך שש שעות של רכיבה עברנו שטחים רבים בתוך הגבולות ומחוץ לגבול של קרקעות

מראה עינינו מאשר את ההרגשה המקדמת  :אדמת הברון הן רכוש גדול  ,רכוש לאמי [לאומי
ורב ערך  .הוא מוכרח להגאל

על  -ידינו [ ] . .

.

עלינו לשמור עליו מכל משמר שלא ישמט  ,חס

הברון .
]

גדול

ושלום

מידינו  .פנה ויתד הוא לגאולה גדולה וחשובה יותר  -לגאולת החורן כלו וכל ארץ ישראל אשר בעבר

הירדן מזרחה ! . . .

מסע סודי לחורן 1924 ,

מיריב  ,יום

ד' ,

3

לספטמבר

ע " י הבקור בג 'ליף ובסביבה וע " י הרכיבה

מג ' לין למזריב ~ ן ...

]

עכשו אנו ששה רוכבים  .זלמן כהן גם

הוא עם רובה  .כשאנו נשארים מאחוריו  -אנו מתבוננים במראהו  -מי יגיד כי זה הוא יהודי משלנו
רוכב שם ? הוא מספר ומבאר על כל צעד ושעל  .הנה עברנו את הגבול של

..

סבם  -אל  -ג ' ולן [ ] .

כל

האדמה שעברנו עליה עתה  -אדמה ישרה  ,נקיה וחלקה  -צודה לבבות  .וכזאת היא גם אדמת כפר

סמר  9 .אפשר היה לקנות את האדמה הזאת ולאחד את

השטחן . . .

]

הלאה  -אדמת יבלה  -האדמה

הכי שמנה והכי פוריה  .שם גם השנה היתה דורה טובה  .כשם שהיינו נרעשים מהמים בהמקומות

שעברנו אתמל  ,כך אנו נרעשים היום ממראה האדמה הנקיה והנוחה לעבוד  .אנו מתקרבים
עברנו את הכפר  -כפר קטן  ,תושבים

...

מעטים [ ]

לג ' לין [ ] . . .

ופתאם  -ואנו עומדים שוב על שפת ואדי עמוק ,

ומתחת רגלינו ממש מתפרצים מים  ,מים רבים שבמרחק לא גדול מאתנו הם נופלים ישר למטה  ,אל

התהומן  ]. . .בקרקע הואדי שוטפים המים בלי הרף אל הירמוך [  ]. . .יש איזה קסם מיוחד במימן גם

פה ,

כמו אתמל ,קשה לנו להנתק מהמקום  .גם זלמן כהן עומד ומסתבל למקום  .מה חושב ומה מרגיש הוא ,
אדם זה שבלה כאן

שנים רצופות ? ן  . . .אח " כ הוא מוביל אותנו אל הבית ההרוס [  ] . . .עכשו שוב

שוררים המות והשממה בכל המקום הזה  .על שטח של אלף דונם אדמה מצוינת זאת יושבות

30

..

משפחה [ ] .

אנו שבים אל הגרן ומתישבים על יד הסבה  .מכבדים אותנו בענבים ופתות  -דבר שיועיל לנו מאד
לקראת הדרך הארכה עד צמח  .זלמן כהן ממהר להוסיף ולגמור את כל מה שהוא יבול לספר עוד על -

דבר המקום הזה והוא גומר בתחנונים ממש  :אל תשנון רק אל תשנון עשו איזה

דברנ ' . .

נפרדנו בחבה מזלמן כהן  ,ונמשיך את דרכנו  ,יחד עם מלונו  ,למזריב  .בסביבת הכפר מזריב  -שוב מים

ומים  .נחלים ואגמים

גדולים [ ]

...

את ג ' לין אנו רואים היטב מרחוק  ,כי כ ' אואזיס ' במדבר כך היא בולטת

בתוך המישור ברוב עציה והירק שבה [  ].. .ממזריב אל הבפר הראשון שעל אדמת הברון ,אל ג 'לין מרחק
של שתי שעות רכיבהן  ]. . .בכדי להגיע אל אדמת הברון צריך קדם לעלות על הרמה שעליה נמצא
החורן ,בגובה של

500

מטר מעל הים  .ממזריב יותר קלן  ] . . .פפר היה רוצה לעשות דרך דוקא ממקרוה

כי התחנה הזאת נמצאת בס " ה כשעה וחצי מצמח  ,זאת  -אומרת שמצד זה החורן קרוב מאד לארץ -

ישראל  .אז היו יכולים לנסע מצמח לחורן כמו מחיפה לעפולה  .לקרבה זו הוא נותן ערך פסיכולוגי

. ..

רב [ ]

הגבול של ארץ האמיר

ושבן . .

על כל עובר

אבד  -אללה [ ן ]

קרוב פה מאד  .והממשלה פקדה להשגיח בשבע עינים

].

מתקרבת הרכבת  .אנו נפרדים ממלונו בתקיעת  -כף של מג ' ידיה לכל אחד ( אותה המג ' יריה התורקית

הישנהן ) . . .והם מרוצים ומברכים

אנו שבים

לארץ  -ישראל .

7

ראה מס '

11

8

ראה מס '

2

9

ראה

מס ' 12

במפה .

במפה .

במפה .

105
~

[  ] . . .בהסתכלנו במפה  ,ובעשותנו חשבון למקומות שראינו  ,באנו לידי הצעה לגמור היום את הטיולים

11

תירה

אותנו .
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בהיותנו ברכבת בדרך ממזריב לגליל היתה לנו ההרגשה שהעבודה רק עכשו מתחילה  .כשנסענו
לחורן היו לנו טנדנציות ןשאיפות ] הרבה יותר קטנות  ,מאשר עכשו  .עכשו צרור לנו שצריך לעשות
לנו מחויבת להמשךן ] . . .
כמה וכמה מעשים  ,מעשים ממש  .האקספדיציה [השליחות] החקירתית

~

ברור לנו  ,שהדבר אינו צריך להתפרסם כל כך מהר  ,עד אשר נעשה איזה דבר ממשי  ,כדי שלא ימהר
בלבד  .ומענה אותנו
מי שהוא לעשות מה שהוא  ,עולי באופן בלתי אחראי  ,מתוך רצון להקדימנו

השאלה  :מי ימשיך ? מי יעמד על המשמר באופן מתמיד להמשכת הענינים ? הן אני ודין עומדים
להסתלק ולשוב

לנהלל [ ] . .

.

על כל הדברים האלה עלינו לדבר עתה עם אחדים מחברי האקסקוטיבה

מצמח שלחנו מכתב לקצנלנסון שיכין ישיבה

כזאת אתמן . .

הציוניתן ] . . .

].
שאלו :

לתמהוננו ' המכתב הצרפתי ' שנתקבל בנהלל לא עשה את הרושם שחששנו לו  .אחדים אמנם
להשתתף בישיבה
מתי אתם נוסעים לסוריה ? ולא עלה על דעתם שכבר היינו וכבר שבנו [  ]. . .עומדים
שתהיה מחר בבקר בבית הד " ר רופין  -קצנלנסון  ,ארלוזורוב  ,וילקנסקי  ,א  .יפה  ,טברסקי  ,טהון ורופין
ואנחנו ' המשלחת '  .על ישיבה זו לקדם את הענין שלנו  ,רק לקדם  ,כי החלטנו בלבנו שאם כל האנשים

האלה ' יקדרו ' ויפקפקו  -אנו נמשיך בלעדיהם ככל האפשר  .עתה יש לנו בטחון שגם כחותנו
העצמיים אינם כל כך

יים

ה' ו

1

מבוטלימן . ..

ספטמבר  ,ירושלם

הישיבה בבית

הד " ר

1 924

רופין יצאה לפועל  .השתתפו כל אלה שהבטיחו  .רופין וטהון הקשיבו ברצינות

רבה לכל מה שספרנון  ] . . .נמעט באופן מחלט גזרו כלם את דינה של העליה על הקרקע השנה -

לשלילה  .אסור להקים סערה פוליטית עכשו בין הצרפתים והסורים  .לעומת זאת  -לכלם מובן שאסור
להשמיט מידינו את קרקע

..

הברון [ ] .

שלכם בצורה קצת רומנטיתן. ..

ובסוף הציע

[ רופין ] :

עליכם לכתב את פרטי הענין והנסיעה

ואת התאור הזה צריך לשלח לדז ' ימס רוטשילד  .עליו יכול זה

]

להשפיע .
הישיבה נגמרה בזה  ,שמוכרחים לחכות עד באו של

קישו. ]. . .

כשיבוא צריך יהיה לסדר פגישה אתו

ועם ויצמן יחד .

יים

ו',

1 9

לספטמבר  ,ירושלם

1 924

יוסף רבינוביץ קרא לי הצדה ואמר בלחש  :נתקבל על שם שפרינצק מכתב 'סודי ' מאת הקולונל

קיש [ . ]. . .קיש

מספר

לשפרינצקן .. .

]

ע " ד השיחה שלו אתנו וע " ד שיחתו עם פרנק  .פרנק באר לו את

הקושי הפוליטי שישנו בפעולה ישובית בחורן  ,והוא גם כן מסכים

.

לדעתו [ ] . .

ובכן נבואתו של איזנברג נתקימה  :פרנק רמה ובלבל את קיש [  ] . . .ועכשו נחלשה גם עמדתו של קיש .
צריך עכשו לחכות לקיש ולויצמן  .הם יבואו בימים הקרובים .
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1 924

כתבתי את התזכיר שעלינו להגישו לויצמן ולקיש  ,והעתקתי אותו במכונת  -כתיבה  .עה "ח נעל

החתום ] יהיה

' הועד המרכזי של הפועל

הצעיר ' .

ויצמן וקיש יבואו לארץ ביום ד ' שבוע זהן  ]. . .אנו עומדים לשוב לנהלל בימים הכי

ו' ,

יום

26

לספטמבר  ,תל  -אביב

קרובים .

1924

כשבא קיש החלטנו ללכת אליו מיד  .מסרנו לו את התזכירן ]...היום בבקר היינו אצל

...

ויצמן [ ]

הוא

...

יודע ע " ד הרצון להחליף את הקרקען  ]. . .אבל הוא מפקפק אם אפשר לעשות מה שהוא בענין

זה [ ]

אנו חוזרים ומדגישים שאסור להשלים עם המצב הזה  ,וצריך למצא דרך להשפיע על הזקן  .דין

שואל :

אולי יש הגיון בדבר שיבוא אל הברון מי שהוא מהפועלים ושינסה באופן

...

ונאמנים להשפיע עליו [ ]

פשוט  ,בדברים פשוטים

ויצמן עונה  :אפשר ,אפשר מאד  .יכול להיות שדבר זה ישפיע על ה ' פנטזיה

הברונית ' [ ] . . .

יצאנו מאת ויצמן בהכרה ברורה  ,שענין החורן בסכנה גדולה  .אף איש אינו עושה פעולה ממשיתן ...

]

נשארה אולי רק דרך אחת  -לדבר פנים אל פנים את הברון ולהוכיח לו  ,כי הוא הולך לעשות דבר

רע מאד .
אבל

איך ? ומי ?

ובעוד

ו'

וים

חדשים אולי נעמוד בפני עובדה  :חורן אינו

3

לאוקטובר , 1924 ,

שלנור..

נהלל .

אתמל עם חשכה  ,באו הנה ויצמק קיש ורופיה והבקר היתה לנו ישיבה

אתמן ] . . .

היות ולכלם כבר היו ידועים פרטי הענין נגשנו ישר אל השאלה האחרונה  :כיצד להשפיע על
הוא

[ וייצמן ] [ ]

...

הברון ?

נתן לנו תמונה מבדחת ומעציבה גם יחד מהמשא ומתן עם הברון  ,כפי שהוא אפשרי

כיום  .לראות עוד פעם בענין זה אין הוא יכול  .נשארה איפוא רק ההצעה האחת  :ששנים מאתנו  ,מאלה
שהיו בחורן  ' ,שני בחורים שזופים '  -כמו שאומר ויצמן  ,יסעו

אליון ] . . .

לפני צאתם של האורחים את נהלל נטפל דין אל רופין בשאלה  :איך להגשים את הדבר
כלומר :

' למעשה ' ,

כסף ?  . . .רופין שלח אותו אל קיש  :זהו המקצע שלו  ,פוליטיקה  . . .קיש נסה פתאם לבטל את כל

הענין  :הוא ישלח מכתב אל

..

הברון [ ] .

אבל לזה כבר לא יכולנו להסכים  .זוהי דחיה מסכנת

מאדן ] . . .

אחרי שנסעו ' האורחים הגדולים ' התיצבה לפנינו השאלה  :מי ומי הנוסעים [  ] . . .ברור השאלה נדחה
לפי

שעה .

דיי"

8

"

אביבה אופז

איש  ,נו

 ,ננו1וו נ

הרשימה ~ערוכה על פי סדר אזכור הדמויות ביומן  .המידע על כל דמות כולל פרטים ביוגרפיים
הרלוונטיים להקשר הנדון  .מקורות
; 1965 - 947

י ' שביט ,

י

'

גולדשטיין

המידע  :ד ' תדהר ,
וח ' באר

אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,תל  -אביב
,

( עורכים )  ,לקסיקון האישים של ארץ  -ישראל

1948 - 1799

~

תל  -אביב . 1983
יוסף שפרינצק

איש העלייה השנייה .

מאבות תנועת הפועלים

הארץ  -ישראלית ,

מזכיר מרכז 'הפועל הצעיר ' ומנהיג המפלגה  ,חבר ההנהלה

הציונית ,

לימים היושב ראש הראשון של הכנסת בישראל .
חיים

שורר

איש העלייה השנייה  ,מראשוני נהלל ופעיל ב 'הפועל הצעיר ' ,לימים
עורך עיתון 'דבר ' .

שמואל דיין

איש העלייה השנייה  ,ממייסדי דגניה א' ומושב נהלל ,חבר מזכירות
' הפועל הצעיר '  ,חבר ' הוועד הפועל הציוני ' ו ' המרכז

עדה פישמן  -מימון

מאנשי העלייה השנייה ומראשי

החקלאי /

' הפועל הצעיר '  ,נמנתה

בין מייסדות

תנועת הפועלות בארץ  ,מזכירת מועצת הפועלות  ,חברה בוועד הפועל

הציוני .
יוסף ויץ

איש העלייה השנייה  ,פעיל ב'הפועל הצעיר  /מראשי הקרן הקיימת
לישראל ומנהל מחלקת הקרקעות והייעור בה .

אברהם כצנלנסון

חבר בהנהלה הציונית ובוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר'  .מופיע
מספר פעמים ביומן כקצנלסון .

צבי לופט

יוסף ברץ

איש העלייה השלישית  ,חבר מרכז 'הפועל הצעיר '  ,לימים
במוסדות משקיים הסתדרותיים שונים .
מאנשי העלייה השנייה וממייסדי דגניה
הצעיר '  ,חבר הוועד הפועל
יק " א  ,ומאוחר

א '  ,חבר

חבר הנהלה

פעיל

ב ' הפועל

הציוני ומראשי ה 'הגנה ' בראשיתה .

יותר פיק " א  ,בסוריה .

אמציה אייזנברג

נציג

נחום פפר

מהנדס ומומחה קרקעות ,עבד ב'הברה להכשרת היישוב ' ,חבר
ב'הפועל הצעיר ' .

הבארון ג' יימס דה  -רוטשילד חבר הפרלמנט הבריטי  ,מונה בידי אביו  ,אדמונד דה  -רוטשילד  ,לעמוד

בראש חברת פיק " א  ,והופקד על פיתוח ההתיישבות בארץ .

מסע סודי
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מנהיג ציוני ואיש צבא בריטי  ,מילא תפקידים מרכזיים בהנהלה

קולונל פרדריק קיש

הציונית  ,והיה מנהל המחלקה המדינית בה ויושב ראש ההנהלה

הארץ  -ישראלית .
גרשון חנוך

חבר מרכז ' הפועל הצעיר' ומערכת עיתון 'הפועל הצעיר ' .

זלמן כהן

איש כפר תבור  ,ישב במשך שנים רבות במושבות הבארון בחורן .

צבי נדב

איש העלייה השנייה  ,חבר

יעקב טהון

עלה לארץ בעלייה השנייה  ,מנהל
' חברת הכשרת היישוב ' ,

ב ' השומר '

ממקימי

וממייסדי

' גדוד

העבודה ' .

' המשרד הארצישראלי ' ומנהל

' הוועד הזמני ' ואספת

הנבחרים

הראשונה .
חיים

מזכיר כללי של ההנהלה הציונית .

קרופסקי

מאנשי העלייה השנייה  ,נמנתה עם מייסדי דגניה א ' ונהלל ,פעילה

דבורה דיין

בתנועת המושבים ובמועצת הפועלות  ,רעייתו של שמואל דיין.
שלמה לבקוביץ' (לביא

)

מהאישים הבולטים בעלייה השנייה  ,הוגה רעיון 'הקבוצה הגדולה ' ,חבר
ב 'גדוד העבודה ' ,ממקימי קיבוץ עין  -חרוד וממנהיגי ' הקיבוץ המאוחד ' .

חיים שטורמן

מאנשי העלייה השנייה  ,חבר ב ' השומר' וב ' גדוד העבודה ' ,מראשוני
עין  -חרוד וחבר הקיבוץ ,נמנה עם מייסדי ארגון ה ' הגנה ' .

צבי ניסנוב

יוסף נחמני

איש העלייה השנייה  ,מהדמויות

איש העלייה השנייה  ,חבר

המרכזיות ב ' השומר ' .

ב ' השומר ' ,

פקיד

פיק " א

שהיה ממונה על

רכישת קרקעות בגליל .
שפליר

נציג הנציב העליון הצרפתי בסוריה .

ארתור רופין

מנהל ' המשרד הארצישראלי ' של ההסתדרות הציונית וראש המחלקה
להתיישבות של ההנהלה הציונית  ,מיוזמי רכישת הקרקעות בעמק

יזרעאל על  -ידי הקרן הקיימת .
חיים ארלוזורוב

מדינאי ואיש

הגות  ,מאישיה המרכזיים של תנועת העבודה  ,מנהיג

' הפועל הצעיר ' וחבר הוועד הפועל הציוני .
יצחק וילקנסקי

איש העלייה השנייה  ,מומחה חקלאי  ,חבר הנהלת הקרן הקיימת ,

מזכיר ' המשרד הארצישראלי ' ומזכיר ' חברת הכשרת הישוב '  ,סופר .
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אביבה

אופז

אליעזר יפה

איש העלייה השנייה  ,מהוגי רעיון המושב וממייסדי נהלל  ,מראשי
' הפועל הצעיר ' וממקימי ההסתדרות הכללית .

נחום טברסקי

איש העלייה השנייה  ,ממייסדי ' הפועל הצעיר '  ,מנהל עיתון ' הפועל
הצעיר ' .

חיים וייצמן

מאבות התנועה הציונית

וממנהיגיה ,

נשיא ההסתדרות הציונית

ונשיאה הראשון של מדינת ישראל .
יוסף

רבינוביץ '

איש העלייה השנייה  ,מפעילי

' הפועל הצעיר ' ומן

בהנהלה הציונית  ,נמנה עם מייסדי ההסתדרות

הנרי פרנק

מנהל חברת

יק " א

בארץ .

הפקידים המרכזיים

הכללית .

