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 פלע י. חיים / להתישבות, הזכות על המזרחן הפועל שלהמאבק

 1"ל פייסהואר אלישע הודה ר' ד-ר אבי-מורי. שליוכרו
 תקלש ב' אדר בכ"א בא-י ניב-ע בהיינד, הדתות הציוניתממנהגני

הקרמה
 מלתמת יאחר בארץ-ישעי ההתישבות ; ועבודה" "תויה מהרעיון חלק - יאיץ-יוראיהההחרבות
 וראשונהנעוים

- 
 עד -דומ,דחית' יהתישבוה הציונית וצינועה טסיות על יחסם ; ובעיורה שיביה

 מתרפש  ימושכי-שבדיק הפוהמ'1 דראמות ןחרפ"ה
-  

 חרפ-ה. אגיב

 וכבודה" "תויה מהרימוז חלק - -צ-אי בארץ ההת-חיות1.
 הדתית הצפנות שחידשה העיקריים, מהחידר2יסאחד
 האשוו מנהיגה לנדוי, חיים שמהול ר' של דעתולסי
 העבודה "חובת : היה מותו, עם עד המזרחי הפועלשל

 הארצית ובמועצה 2. ובגינה" ארץ-כקראללצלוב
 נ. הכריז תרפט ביהמ"ד הפוהמ"ז שלהראשונה

 להיים : היא "שאיפתנו : זה ארנון מראשוניגרדי,

 : וה למחקר העיקריים המקורות הםיאלו1.
 של חקלאית לתת-רכות "המחלקה של תיקים8א(

 הציונית"ההנהלה
 בארכיין נמצאים אלו תיקים הת.(. : בקיעזד)להלן
 מכתב כל 815. במדור א"צ( : בקיצור )להלןהציוני

 מתאריך. מס'תיק' סידורימא'

 חדשה הכרה ויצירת דחוים כפועלים כארצנוהדשים
 '. שבתורתנו" הסוציאלי והיווצר דיקדק יסודעל

 למזרחי, גם משותף היה א"י "2וב של~הרעיון
 קיימים היו למעשה הלכה הגשמתו שאלת לגביאולם
 שרגאי, 1. ש. הארגונים. שני בין חריפים דעותחילוקי
 ביטא הבולטים, ומהוגיו דאו המזרחי המועלממנהעי

 המזרחי "שהפועל טען, כאשר חבריו, של הרגשתםאת
 יא ושמקורו זה במחקר בו שכשהמשתי מיסמך,או
 המחיקה שי התיק גאזות גמרא נפרדת, בהערהצרן

 בהתאם התעודות 'תר כי נמצאות שגויהתישבות,
 ההאריכים פס דהרקו"ם, הצ'קים 8 הם ואלויהאריכ'הן,

 : יתיק תיק בכל הנמצאים המיסמכים,שי

 תאריךועד
 15.9.1926 - תרפ"ז תשריז' מש30.9.1 - תרפ"ו תשריי"מ ג'1290
  13.6.1927 - תרפ"ז סיון-"ג 6.141926 - תרפ"ז תשריכ"ח2368
 תרפ"ח תשריכ"ס3400

- 
 3,7.1928 - תרפ"ח תמוזט"ו 25.9.1927

 תרס"ס אלול כ"א' ט%1%.17 - תרפ"ט ב' אדרה' . ג'4519
- 

 9!נ26.9.19
 תרצ"א תשריח' 1.10.19% - תרפ"ט אלולכ"ז ב'5611

- 
30.9.1930 

 2.1930ג.,3 - תרצ"א טבתי"א 1.10.1930 - תרצ"א תשריי"ס כולו4וש6
 2,9,1931 - תרצ"ב תשריי"ז 1.1.1931 - תרצ"א סבתa~s כולו5וש7
 935נ,8.1 - תרצינה שבסד' 4.10.1931 - תרצ"ב תשריכ"ג81905

 בארכיון לי שדרגשה הרבה, העזרה את טה לצייןעלי
 תודתי קריסטל. ת. וגב' פיליפ א. מר ידי עלהציוני
 בזה. להםנתונה
 )ו( של פרוט.( : בקיצור )להלןהפרוטוקוליםב(

 של ישיבותיה )2( ; הציונית ההנהלהוגויבות
 הדירקטוריון של ישיבותיו )3( ; הסוכנותהבהלת
- )3-1( הציוניים. הקונגרס )4( ; הקק"לשל  בת"צ, 
 הקונגרסים, מז-וגי הן הכבחווות כל : )4(לגבי

 לרוב - הוא העברי ושתרגומם בגרמניתשנכתבו

-
 הזה. המתקר ממחבר

 חר"פ-- משנת שהופיע המזרדי, שבועון -'התור'נ(
 תרצ"ז-936נ. ועד1920

 משבט בא"י הסוהמ"ז ירחון - המזרחי''הפועלד(
 תרפ"ה. אב - תמוז -תרפ"ג

 סיון מה' בת"י הפוהמ"ז דו-שבועון -'נתינה'ה(
תרפ"ו.

 כל קודם בד"כ כתבנו זה, שבמחקר לתאריכיםבקשר
 את או הוספנו ובסוגריים במקור, המופיע התאריךאת

 "כללי"(. או )עבריהתאריך

 וארץ-יעה-אל" ""שראל : לנדוי ח. ש. של מתמהור'2.
 ב'- אדר מב"ז כ"ו--ר"ת, גליון תרם"ו,ב'התור'

 63. עמ'927נ.28.3,

 תשל"ג ניסן דתי, חלוץ של חיים פרקי נתן,גרדי3.
 94-- עמ' שם, ר' וכן ; 106 עמ' גרדי(, : בקיצור)להלן
 221-020, 01נ 171, 160, 132-131, 128, 106,113-110,

,247,268 .276 
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 . . . המירחי של הפרוגרמה את בפועל ' המגשם הואהוא
 תורת פי על בארץ-ישראל ישראל עם תהיית :שהיא

 : 8 עמו ונימוקה 5,ישראל"
 אלא למעשה עוסק אינו שהמירחי בעודא(
 המזרחי הפועל הרי בלבד", והחינוך הדת לשם"בעבודה

 ברוח הארץ "בנין כי ובהתישבות, בעבודה גםעוסק
 המזרתי ע"י .ממש הארץ בנין : משמעותה -התורה

 )הדגשה  שמלאכתו להסתפק ולא החשם....)ו(יצירת
 .", . אחרים ע"י תיעשה הארץ בבניןבמקור(

 לכל . החיים.. יצירת מטרתנו...: "עיקרב(
 )וממילא פרט כל של ושהחיים דתית תחייה . .גלוייהם,

 ". . . דתיים חיים יהיו הכלל(של
 לו יהיה אם אלא מעיל לא המזרחי חינוךג(
 דורשת החנוכית העבודה שגם לכן, ברור . . . " :המשך
 יצירת לשט מזרחית במקור( )הדגשה סבוביתפעולה
 מעצם וה"נובעת המזרחית-הדחית" וסביבתםהחיים

 המזרחית".המחשבה
 - ' למזרחי בניגור - המורחי' "השועלד(
 להבהב : . . . החינוכי התפקיד את עליו שלקח ההםהוא
 העבורה, על שלנו בהסתכלות גמור ערכיו שנוילידי

 מפינה או תנועה כעי ויא "ובר"( )בישוןארגון כעי ביי בדרך המרחי יהפועי המזרחי עי כתבואז4.
 הפועל למשל, העלק, וכן היום(. כמו "נקבה")בלעוה
 11. החלטה 14, עמ' 8, מס' כ"א, שנההצעיר,

 ביהתור' ועבודה"  "תורה : בשם שרגאי שלמאמרו5.
 220. עמ' גרדי, השוה וכן 69. עמ' ג הע,הנ"ל,

 ב'התור' ועבודתו" המזריי "תפקיד : שרגאי שלמאמרו6.
 וע-9. עמ' 9מ.10,3, - ניסן ל' כ"ז, גליוןתרפ"ס,

 21-50ם עמ' גרדי, ר'וכן

 5.  הערהר'7.

  חוסר ועל המירתי של ררכה טל תייפיביקוית8.
 העתונות דפי מעל תכופות נמתחה והשפעתהפעילותה

 מאמרים כמה והרי וכבזרחי. והפועל המזרחישל
 : הדמעתם סדר לפי אלוביקורתיים

 בקרלסבד" המזרחי "לועידת : שבירא י.הרבא(
 ; 4-3 עמ' מאד, גירוז תרפ"א,ב'הה~ר'

 ; ג א, עמ' תרפ"ג, כנ"א הבטרחי','הפועלב(
 ; ל"ו עמ' תרפ"ד, סיון--WDhבום,ג(
 ; ל"ד עמ' תרפ"ה, תשרי-חשתרזם,ד(
 מאדר הריאורגביזציונית המועצה בהחלטותריה(

 ; לו עמ' ב'עונ!?יים',הרפייה
 של כמאמרו תרפינה, אייר_סית הכהרחי','הפועל1(

 קמ"ב עמ' הי"א", הקונגרס "לקראת : ביזינסקיב.
 ;שלמעד

 ; 86 עמ' תרפפו, מנ"א ס"1 ב'גתיבה',גור-אריהז(
 ; וע DP' שם, שם, ברקמן,ל.ת(
 גאנטתרפן". המזרחי של העולמית לועידה"תזכירט(

 ; 114 עמ' שם,שם,
 ביהתור', ומערתם" "דריסות : במקטרושרגאיי(

 ; 5-3 עמ' י"ז, גליוןתרפ"ז,

 חיילבאופן צורת אח שיסדר הצבור, אותו%י11ר...
 את ותמלאעה תפעלנה והתורה שארץ-ישראלכזה,

 להביא :תפקידן
 לק-

 ,. וסגולתה" האומה רוח את גלוי
 גם שבהתישבות החשיבות הדגשת את לראותיש

 היהודי הישוב של והכלכלי החברתי המצב רקעעל
 תרפ"ג-1923 בקיץ זה עניז מתואר וכך דאו.בא"י
 אל בארץ-ישראל המזרחי הפועל של ל"תזכירבמבוא
 : .י הי"ג" הציוני והקונגרס העולמית המזרחיתהועידה

 של הבניז וחלוץ החדש העולה של העיקרית"השאיפה
 אח נושא הוא אליה חקלאית, התישבות - ההאהארץ
 נשא אשר האידיאלים, התגשמות רואה הוא ובהנפשו
 מקיץ - עצמו הנ"ל ובתזכיר ". . . . הייו ימי כלבלבו

-תרפ"ג-1923  גדול ערך יש "שלהתישבות מודגש, 
 לא"י, שבאו חברינו כל בארץ. עבודתו התפתחותלכל
 בעיר העבודה י;. הקרקע על להתישב במטרה רקבאו
 - ולכן הכפר". אל מעבר ובתור זמנית רק אצלםהיא
 הראויה לב תשומת כל את להקדיש המזרחי"על

 1י. חקלאית"להתישבות
- תרפ"ה בתחילת לאחר-מכן, משנה יותרקצת  הבולטים הסור5"ו מחברי שלשה כותבים 1924,סתו 
 בארץ- המזרחי ש"הפועל שבגולה", לחברינוב"מכתב
 ויצירה עבודה בפעולה, שרק , . . , הכרה לידי באישראל
 ומכאן התורה, פי על ארץ-ישראל את לבנותאפשר
 תרפ"1 כסלו ובסוף 'ן. ." . . ועבודה' 'תורה -הסיסמה

 של אמונים 'אנשי מועצת -מחליסה 1925 סוף-
 משלשת ואחד .י. הפוהמ"ז" בעבודת העיקרייםקיד-ם התפ- אחד הטו לחקלאות חברים שהעברתהפורומ"ז',
 אחד את הרפ"1 בסוף פוחח שרגא; הנ"ל,החברים
 חחייהנו של היסתרח שיסוד "ברור י כדלקמןממאמריו

 בלי הארץ בניו ושאין האדמה לעבודת השיבההיא
 העיקרית "ומטרתה : המאמר ובהמשך הארץ",גאולת
  ', האדמה" לעבודה השיבה היא הלא התנועה()של

 180-179, :16-ג17,  159. עמ' גרדי, השיהובז
-  פש-221,  16נ--7ע, 05ג %1, 194, 187,פ1, 182- ש  ש. 262,  6ע-7ע,שש, 

 קע"ד. עמ'  תרפ"ה,  תמוו-אב  המורחי','הפועל9.
 א', עמ' תרפ"ג, סנ"צשם,10.

 124. 116, עמ' גרדי,ר'1נ.

 ת"ז. עמ' תרפ"ג, מנ"א הטזרחי','המועל12.

 מיד. עלף תרפ"דע  תשדי-חשוןשם,3נ.
 16. עמ' סבת, ט"וו',

 תר "קובץ הנתיבה', ב'הד "הכשרתנו" : מאמרו ר'5נ.
 מאמר את נם ור' 11. עמ' תרפ"ו, אלול ט"ופעמי",
 314: עמ' תרפ"ז, אב ט"ו 'נתיבה', שלהסתרכת

 )של עבודתו כל על העיקר היא . . ."ההתישבות
 בארץ". תחיתו יסודהפועהמ"ז(
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 פלס י,חיים60

 "את : ,1 אחר-כך כשנה ב'התור' גשורי כותבוכד
 ויסוד בכלל המזרח' הפועל של החקלאית הפעולהעצם

 מרכזי כשלב לראות יש בפרט החקלאיותקבוצותיו
 המנמה עיניו לנוכח היתה תמיד . . . בהתפתחותויסודי

 דרכי להגשמת קרובה הכי שהדרך בידעו,החקלאית
 ובשובו הכפרית, ההתישבות הוא רעיונו ברוחהייו
 לחיים היסראלי, המקור אל שבים אנו הטבעאל

 זי מסורתנו" תורתנו ברוח וישריםצודקים
 כסלו בא' 'נתיבה' מערכת כותבת לכךובדשה

 של שיך-אבריק אדמת על לעלייתו בקשרתרפ"ח
 : הפוהמ"ז' של העובדים למושב א''ארגון

 הוא הכל, חזות בהתחרבות רואה המזרחי"הפרעל
 עבודה רעיונו. דגאולת אתחלתא מעין בהרואה

 וגשום קיומו שאלת כל של והתיו האלף היאחקלאית
 ". ועבודה'" 'תורה רעיוןרעיונו,

 להת- בקשר הבאה הההלטה מובנת זה כללאור
 בא"י הפוהמ"ז של החמישית בועידה שנתקבלהישבות,
- תרפ"זבטבת  : 1926 דצמבר 

 . . המזרחי הפועל שרעיון מדגישות"הועירה
 להיי בשמו והדוגלים ההברים העברת אתמחייב
 ביסוד רואה והיא . . . בחקלאות טבעייםעבודה

 אהד קבוצות-הכשרה וסדורמושב-עובדים
 בחיים הרעיון להגשמת עיקרי ואמצעיהיסודות
 .י.ובפועל"
 להת- הנסיון לאחר כהורש שנתקבלה זו,בהחלטה

 העלייה לפני שנה מחצי ויותר ": ורקני אדמת עלישבות
 התרחבות רק לא מודגשת י:, שיך-אבריק אדמתעל
 למעשה. הלכה הרעיון להגשמת עיקרי כאמצעיעוברים מהמב- על בה מדובר אם אלא החקלאית העבודהשל

 "בו כי דוקא, עובדים במושב הפוהמ"ז רגל הזמןבאותו
 . . . עבודתו את ולעבוד הייו את לחיות יכולהיהלך
 יחידים התישבות של מיזוג תוך .. . ויכלתו כחולמי
 הקבוצה "שלילת ותוך אחד, מצד יחד" קבוצהוהיי
 שני. מצד יי ומחייבת" קבועה צורהבתור

 באותו התיישבותי גוף כל של מזו שתה -עקרונית - היתה לא בראשיתה הפוהמ"ו להתישבותהדרך
 נמרץ בקיצור ולו - עכשו לתאר הוא הדין מז לכןהזמן.

 בית ועד הכביש "מז : במאמרו 76, עמ'927(.28.3, תרפ.ו- נ' אדר כיד כה.-כח, גייון תרפ"ז, 'התור'16.
הפועליה".

 ועבודה" "תורה : שרגאי של הנ"ל מאמרו את השוה1כ1דו.
 5(.)הע'

 47. עמ' תרפ"ח, כסלו א''נתיבה',18.
 י'. מס החלטה 150, עמ' תרפ"ז, א' אדר ט"ושם,19(
 8. פרק להלן. כרעל20.
 11. פרק להלן, כך על .21.
 16. הע' ב'התור', גשורי של הנ"ל מאמרו אתור'22.

 והודי התישבותי ארגון על אז היה שלביםאלו
 חלקת על להתנחל היה שיכול עד בד"כ לעבורבא"י
 ההת- שלבי את גם להבין שנוכל כדי כל-שהיא,אדמה
 המזרחי. הפועל של הראשון המושב של השוניםישבות

 הראיינה העילם מלהסה לאחר בארץיקיראל ההתתעבות2.
 הבעיותיה שלביה-

 העלייה בזמן חלוציות שקגוצה השלבים, היורבים
 אותם לעבור צריכה היתה וה"רביעית",ה"שלישית"

 : הם ואלו הקרקע. על עלייתהעד
 עצמם את להכשיר צריכת היו בודדים חבריםא(
 בארץ אם איכרים, אצל או בחוות חקלאיתלעבודה

 החלו, הראשונים הפוהמ"ז מחברי רבים י2. בחו"לואם
 -לירושלים, דרומה בבריכות-שלמה, לעבודלמשל,

 יהודה במושבות איכרים אצל לעבוד החלולאחר-מכן
 ופרדסים"*:, כרמים ולנוטעי אדמה "לעובדי ונהיווהגלול
 כמה אז החליטו לעצמאות שאיפה מתוךב(
 להתלכד, שונות קבוצות-הכשרה ו/או בודדיםחברים
 להכשרה המוסבות אחת בתוך פועלים קבוצת ליסדכדי

 וכן להתישבות לצאת העזמה 25. ולהתישבותחקלאית
 מצד תמיד באו כך לשם האנחתי החומרבחירת

 ליוזמה עזרה רק הציונית ההסתדרות ואילוהמתישבים,
 בענין יוזמה נקטה לא מעולם בעצמה היא אולםזו,
 26.זה

 לנקום וו מעין קבוצה הברי שהחליטו לאתרג(
 אסיפה קיימו התישבותם, לקראת מכהוייםבצעדים

 כקבוצת- לעבוד ערטלו הפוהמ"ז, חברי 8 למשל, כמו,23.
 1%12, סחו - תרפ"נ חשיו בסוף בכפר-אוריההכשרה
 )ר' המזרחי החלוץ של בחווה בחרול שעבדולאחר

 258, 252, עמ' גדיי, ר' זבן 12(. 10, "ערזת לעיל,ור' - תרפ"ג--י192 בקיץ הפוהמ"ז ויל התזכירבהתחלת
.261

 6ד עמ' ב"ו-כ"ח, גליון תרפ"ז, ב'התור" גשורי ש. מ.24,
)ור'

 לועידה הפוהמ"ז בתזכיר ר' וכן ; 16( הע' לעיל,.
 ב'הפועל הי"ג הציוני והקונגרס העולמיתהמזרחית
 10(. והע' לעיל )ור' י' עכו תרפ"ג, מב"ץהמזרחי',

 במכתב וכן ן 24( 23, 12, 10, )בהערות הנ"ל בתזכירר'25.
 אל  הפרהכו"ן" של למושב-עוביים הארגון "ועדמאת
 תרפ"ו- תשרי מעב הציונית ההנהלה של ההת.מחל.

 להח. המחל. בתיקי הראתכן המכתב זה30.9.1925.
 הראשון המושב של להקמתו שהתגבש הגרעין,מאת
 אדר-כד עולים זו הקבוצה מחברי כמה הפוהמ"ז.של

 11(. פרק להלן, )ר'לשיך-אבריק.
 להתישבות המחלקה מנהל אסינגר, י. ע"י מודגשזאת26.

 תרפ"ג- תשרי מכ"ה במכתבו בתרפ"ב-ע%ע1,חקלאית
 ל. י. להרב 133-א(, בהת' והנמצא 50 )מס'22'.10.ד1
 מהמרכז ל"מימון"( שמו את שינה )שאח"כפישמן
 המזרחי. הסתדרות שלהעולמי
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61 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 ההתישבות צורת על דנו שבה כמה(, או )בחתכללית
 על העור, משק ?ורת  על  מושב-עובדים(, או)קבוצה
 7?. וכר וגידוליוענפיו

 הנקודות על דיוניה את סיכמה שהאסיפה אחריר(
 ; ומתיעצת מבררת שחוקרת, לועדה, הענין עוברהאלו,
 מסוימת. בהצעה הדיון את נומרת היאולבסוף
 שעלנו החקלאק למרכז מוגשת הצעה אותהה(
 במקום, התנאים הקירת לאחר התוכבית אתלאשר
 המרכז על לחץ הופעל כלל בדרך להתישבות,המיועד
 המבוקש האישור אם הקבוצות, נציגי ע"יהחקלאי
 המרכז חברי של עבודתם עומס בנלל לבואבושש

 אחרים. עיכובים ועקגהחקלאי
 צריכים היו האישור, סוף סוף שהושג אחריו(
 28. לישראל הקיימת הקרן מאת קרקעלהשיג

 ההנהלה עם מו"מ לנהל צורך היה לכך במקבילו(
 לתקציבה 'ההצעה את שתכביס כדי בירושלים,הציונות
 29. הבאהבשנה

 .את עקרונית סד"כ אישרה אמנם ההנה"צח(
 0'. מקוצרת "במהדורה" אולם התקציב,הצעת

 הועד של בישיבה ו/או הציוני בקונגרסט(
 קיצצו אולם בחיב!ג, בד"כ ההצעה על דנו הציוניהפועל
 הציונית ההנהלה היתה לכן התקציב. כל אתכרגיל

 אלו. לקיצוצים הצעותיה את להתאים מחויבתבירושלים
 ההתעצבות ארנון בק המו"מ התחדיר לאחר-מכןי(

 הלילה. והתר החקלאי והמרכז ההנה"צ לבין)המסוים(
 א. ז. המעשית', 'הפעולה מתתילה לבסוףיא(
 ההתישבות ארגון של נציגיו של קרובות( )לעתיםנסיעות

 של מאמרו לפי י(, - ועד מ-ג( הבאים, השלביםכל27.
 עמ' תרפ"ז--2.1926ג.13, טבת ח' בוובר', ליברמןד.
 עורך של מאמרו רי וכן ; בדמעה" "הזורעים : בשם3,

 "ההתישבות : בשם תרפ"ז--,מ1.12.192, כסלו כייה'דבר,,
החדירה".

 תרפ"ד- מסתו מהקק"ל הפוהמ"1 דרישת 'אתהשוה28.
 ניסן הבהרחי', )'הפועל להתישבות קרקע להכין1923

 קפ"ב(. עמ' תרפ"ה, תמוז-אב שם, 1כ1 ן סו עמ'תרפ"ד,
 לקונגרס שהוגש מתרפ"נ. הנ"ל הפוהמ"זבתזכיר29.

 תזכיר של עיקרו 12(. הע' )ור ט"ז עמ' י"גהציוני
 השוה וכן ; תקציבן והצעת הקשושת על רו"ח הואוה
 החלטה )ובעיקר הפוהמ"ז מרכז 2זל הרלסותיואת,
 תרפ"ג, )'התור' תרפ"ג._24.6.1923 תמת מ" ט(מס'
 תרפ"ג-29.6.1923(. תמוז ט"ו לא,גליון

 המזרחי לפועל ההבטחות "סיכום את למשל,השוה,30.
 תרפ"ח( שבט )כ"ס מ-28'ש.20 להתישבות"בנתע
 400.כהת.

 הקבוצות 3 של ליצירתן היסוד הונח למשל. כך,[3.,
 בועידה בתרפ"ג הפוהמ"ז של הראשונותהחקלאיות
 של הראשונות קבוצות-ההכשרה 3 ואלו22ענ.ש24. תרפ"ב- אלול בד בקרלסבד השנתיתהציתיח

 ההמחאה את להשיג כדי ולהגה"צ, החקלאילמרכז
 לעתים נארכה זו מעשית פעולה וכו', לזרעיםהראשונה

 רב.ומז
 של העצמית מההכשרה הוו רטירוכה הדרךמלבד
 קבוצת-הכשרה. של הקרקע על העלייה ועדבודדים
 בעיות לעתים :' "הרכוזית" העלייה בימיהתעוררו
 : כגוןמעחדות,

 הצינית. ההסתדרות של החמור הכספי מצבהא(
 הכספי מצבה גם הורע שבגללו עבת;;, חוסרב(

 ,,. ההתישבות את שמימנה קרן-היסוד,של
 תרפ"ו4- באביב עוד האבטלה גרמה שני מצדג(
 כ- של מצדם ההתישבות להמשך לתביעה דוקא1925
 במושבים שחיכו החקלאי', 'המרכז ונציגותם, פועלים100

 תורם שיגיע עד שנים, כמה במשך לעתיםובקיבוצים,
 ,. .., החדשה.להתישבות

 העובדה, : ההתישבות להמשך דחף נוסף גורםד(
 בור נשארו .ברציפיה השלישות  השנה 1926,שבשנת
 בעמק- הקק"ל מאדמות דוגם 40.000 חקלאי עיבודוללא
 י'.יזרעאל
 ההתישבות של לרתוחה לא.עמדו הזמן באותוה(
 בלבד דונם 36.500 של רצוף בשטח אלא קרקעהחדשה
 האפיק ובין נהלל בין הנמצא המזרחי", הקדרון"בגוש
 המועמדים מספר שגדל מכיון קישון. נחל שלהאמצעי

 הנ"ל(, האבטלה ובגלל העלייה הגברת )עקבלהתישבות
 העובדים הסתדרות בתוך ההיאבקות והחמירההלכה
 החקלאי' 'המרכז לביז השונים והארגונים הקבוצותבין

 להתישבות התור נקבע ,שלבסוף עד להתישבות,בקשר
 ,,. קבוצה כל של הוותקלפי

 זקבוצת- בפתח-תקוה ו-"רינת" "שמגאיי :הפוהקיו
 תמוז-אג המזרהי', מהפועל בכפר-אוריה אחתהכשרה
 יחלן, ר' זכן ; 23 הערה ר' וכן ; קפה עמ'תרפ"ה,
 החלטות איפשרו כמו-כן 9-42ז(, הערות ד 3פרק
 ההתישבותית הפעייזת את ההג הצנוני הקונגיסשל

 : 923ן חרפ-ד-סתו בראשית המזרחי והפועל המזריישי
 המזרחי שי הראשיו מושב-העובדים שי ייסודואת

 העדשות קבוצות-ההכשרה שי אירגונז את ובזבחינכן

 בחדרה נצבי" fi~D1, היוי" "יהויה : הפוהמ"זשי
 תתיז-חב המזרחי', )'הפועל ברחנו-פינהמהנציב"
 שממנה 703, הס' כ"כ והשוה קפ"ו(. עמ'תרס"ה,
 את יחייב שינוי הציוני הקונגרס של כוהומהברר
- 11 זינקודה חדש. ישוב להקיבההנה"צ  

 במתוהד ר'
 15 )פ' ה'"ז בציוני הקונגרס שי 32 מס' הרהיטהאת
 vna .228~ ד פ' יצין ר' וב"ב : 705(והע'

 926;-924;. -תרפ"ה-ברפ"י32.

 מהיורה הצ'כית. ההתישבות תולדות ב"ו,איבםו3.
 0ש. עמ' ביזו, : בקיצור ,יבלן תשי"ד,שיישית,

 שם.שם,ע.

 291. עמ'שם,35.
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 ם י יח62
 וממושכת, קשה אז היתה בא"י להתכתבות הדרךאם
 חלוצי של להתישבות דרכם היתה קשהשבעתיים
 ההסתדרות של השונים מוסדותיה מצד ,'הפוהמ"ז
 שעל להתישבות המחלקה ראשי ומצד בכלל,הצרנית

 הבאים. בפרקים שנראה כפי בפרט, הציונית ההנהלהיד

 להתישבות הציונית התנועה מוסרות שי יחסם3.
 תרפתה עריהסזרחיתן

 בקיץ  בבול שהתקיים העשירי, הציוני כקונגרסככר
 'המורחי' חברי של התישבות על  דוברתרע"1911-44,

 מצירי  אחד ע"י הועלתה לא זה בכוון הצעהבא"י.
 יצחק ציוד, ותוצלי  משיגי אחד ע"י אלא'המורחי
 אח ישראל(. מדינת של השני נשיאה )לימיםבן-צבי
 בקונגרס 'המזרחי מצירי שכמה לאחר הציע, 11הצעתו
 החדשים בישובים שבת  תילול נגד טענות העלוהעשירי
 התנגדות לו שאץ באומרו, בן-צבי  הגיב כר עלבע"ה
 כי וזמזרחי', אנשי ברוח .בגליל אחת מושבהליסוד
 למתוח כדי רק נלא בא"י .ולעבוד לבוא יכול אחדכל

 יי.ביקורת
 הרגע, מן  לגמרה שונה המצב היה במציאותאולם

 בקבו- להתארגן דתיים-לאומיים חלופים התכוננושבו
  בבעית נתקלו התחיבות-קבע. לקראתצות-הכשרה

  חבריהם ייתקלו שבהן לאלו, רוב פי על הרומותרבות,
 שנראה כפי - ואילך תרפ"ה--1925 משנת שאחביתר

 : הכאים נמקרים כגון -בהמשך

 חודשים 9 במשך עבדה תרע"ח--1918 בשנתא(
 מסניף הא"י' 'הצעיר של הראשונה החקלאיתהקבוצה
 ,,. 'התור' לפי נתבטל זו קבוצה של קיומה ". תקוהפתח
 היותה עקב וגם דאו הירקות בשוק המשבר בגללגם

 ראשי ע"י מספקת במידה נעזרה לא ולכן'מזרחית',
 הצותית.התנועה

 באב-אלול שנערך הי"ב, הקונגרס בימיב(
 "הועדה של ישיבה התקימה 1921,תרפ"א--ספטמבר

 השתתפו ובה הציונית", ההסתדרות יד שעלהכלכלית
 המחלקה מנהל בתור רופק ד"ר וכן המזרחינציגי

 הובטח זו בישיבה הציונית. ההסתדרות שלהחקלאית
 הנ"ל הכלכלית הרעדה ע"י וגם רופיו ד"ר ע"יגם

 128. עמ'גרדי,36.

 איו דברים 146. עמ' הר, הקונגרס של "פרוט.יפי37.
 עלנאמרו

 ת-
 תרע"א מת"א י"ז ר, ביצם בן-צבי ירוחק

.11.8,1911-
 המזרחי צעירי ארגון את אז כינו הא"י' 'הצעירבשם38.

בא"י.
 כ"א-יה"ב, גליון תרפ"ב-24.3.1922, אדר כ"ד'התור',39.

 41--ב4.עמ'

 פלס.

 מהרבה של לייסודה בקשר "ההבטחה" אתלקיים
 שמהסכום החקלאית, המחלקה על "הוטל כ"כמזרחית.

 החקלאית. העבודה לצרכי שהוקצב פונך. 0)(90.0של
 דבר את לפועל להוציא כדי ידועים, סכומיםיוקצבו
 הבא, המשפט מוסבר וכד ,.. מזרחית" מושבהיסוד

 "הפועל- בדו-הירחוז לאחר-מכן, שנים 3הנכתב
 החלטה נתאשרה הי"ב בקונגרס ש"עוד יי,המזרחי"

 הנ"ל ההבטחה אך המזרחי", מושב יסוד עלאחת
 קוימה.לא

 היחסים התפתחות בגלל גם עוד, לצייןמעניין
 שבזמז לאחר-מכן, הפוהמ"ז לבין הציונית התנועהבין

 של דבריו הופסקו הי"ב הקונגרס במליאתהדיונים
 : ביניים קריאת ע"י דאו, 'המזרחי' מראשיפרבשטיין,

 י'. אנחנו")!( אלא הארץ את תבנו אתם לא"אולם
 תרפ"ב- כסלו מי"ב ההנה"צ של בישיבתהג(

 המזרחי מהסתדרות מכתב מקריאים21'.4,13.12
 ניתנו לא היום "שעד מתאוננים, הם בוהעולמית,
 האמצעים השונות ומקרנותיה הכללית הציונותמקופת

 דורש.המזרחי לכו החרדים". קבוצות בשבילהדרושים
 לצרכ' המוקדשים מהכספים, ידוע סכום"להקציב
 בעבודה חרדתן של קגוצות שתוף בשבילהתישבות,

 תכופות. דרישות אחרי באה זו דרישה התישבות".של
 של המרכזית ההנהגה מצד 'י פוסקות זבלתיתקיפות
 מושבה של לייסודה בקשר בירושלים העולמיהמזרחי
 .ולא החרדית היהדות זכתה לא "עדיין כימזרחית,

 מזרחית, או חרדית אחת מושבה אף לראות המזרחיזכה
 קרנותיה", באמצעות הציונית ההנהגה מטעםמיוסדת
 הקרנות בכל משתתפת החרדית ש"היהדות אעפ"יוזאת

 ". וניכר" חשוב שתוףהצנוניות
 המזרחי עכשו מציע ממשית לפעולה ראשוןכצעד
 ולאחר משפחות. 15-10 של ליישובם תוכניתלהנה"צ
 "דורש, ,*, פיק פרופ' דאז, בהנה"צ המזרחישנציג
 יחליטו אם כי גרידא, בהבטחות עתה יסתפקושלא

 לעבודה"י*. מיד לגשת האפשרות את לתת ברורההחלטה

 שע"י החקיאית י'מחיקה פישמן י. י. הרב שימנתבו49.
 תרפ"ב-lalo.lyzJ תשרי מי"ח הציונית'ההנהלה
 א'(. 133)בהת.

 ל"ב. עמ' תרפ"ד, סיון-תמוז המזרחי','הפועל41.

 עמ' שם, ר' וכן ; 242 עמ' הי"ב, הקוננרסבפרוט.42.
.650-5

 מישיבות ע1 מס' פרוס. לפי - זו ישיבה על הפרטיםכל43.
 93. עמ' תרפ"ב, בשנתההנה"צ

 40. הערהר'44.

שם.45.
 "הןינצקלו- של )תשל"ב( ד' כרך ר' - פיק פרופ'על46

 322-420. עמ' הדתית", היהדות שלפדיה
 3ג הע'ר'47.
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63 להת'שגות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 ותביא בשאלה תידון חברים 3 בת שועדההוחלט
 d~T בעניו ממשית הצעה ההנה"צ של הבאהלישיבה

 שמיים, כעבור לאחר-מכן, הראשונה בנשיבהואמנם,
 ההנת"צ ב'1 החווה את הציונית ההנהלהמאשרת
 המזרחי, נציגי לביז אהד, מצד ההתישבות, מחלקתומנהל
 החוזה לפי ". הנ"ל הועדה ע"י שהוצע כסי שני,מצד
 של אדמה חלקת על להושיב הרשות את המזרחיקיבל

 התמיכה אולם משפהות, 15-10 נטעים',''אגודת
 התההבה לא מאד: מוגבלת היתה ההנה"צ מצדבהן

 בלבד מצריות לירזת 50 אלא למזרחי לתתההנה"צ
 ניתן לא זה וסכום העבודה, התחלת בעת משפחהלכל
 על קיבל "המזרחי ואילו בלבד, כהלואה אלאבחינם
 עם הקשורה האחריות ואת המשפחות סדור אתעצמו

 הזאת".ההתענבות
 המורחי הנהלת לבין הציונית ההנהלה ביןהחוזה

 לאחר ימים 3 17.12.1921, - תרמ"ב כסלו ביעזנחתם
 ההנה"צ בשם ההנה"צ, של הנ"ל האחרונההנשיבה
 או שעמדו אטינגר, זה רופיו ד"ר החוזה עלחתמו
 ההסתדרות של חקלאית להתישבות המחלקהבראש
 הדבר חודשים, כ-10 לאחר כאשר, אולם .'.הציונית
 'המחלקה אל י' פישתן הרב פנה לפועל, יצא לאעדייז

 "בשם דורש והוא הצינית', ההנהלה שע"יהחקלאית
 במקור( )הדגשה תיכף לגשת . . . המזרחיהסתדרות
 בתשובתו נסעים". אדמת על -הזאת המושבהליסוד
 שהיוזמה המחלקה, אותה מנהל י', אסינגר י.מסביר
 מש- 15-10 דרזישבות בדבר "ולסדור מושבהליסוד
 לבוא צריכה אדמת-נטעים", על 'המזרחי' מחבריטחות

 שכיוו אולם הציונית. מההסתדרות ולאמהמתישבים
 להגשמת צעד שום מצדכם נעשה "לא הזמןשכל
 לא זה לסדור בנוגע ממשית הצעה שום ואףהדבר
 הדחייה את לתלות 'ש ", ע"י..'המזרחי' לפנינוהוצעה
 בענין" המטפלים המזרחיים ב"עסקנים המושביםכיסוד
 במחלקה.ולא

 20 מס' פרוט. על מבוססים זו ישיבה על הפרטיםכל48.
 תרפ"ב-1921~15.12, כסלו בי"ד שהתקיימה זו,מישיבה

 102-101.עמ'
 המופיע הצדדים, 2 בין החוזה של הראשון הסעיףלפי49,

 ההנה"צ "מעבירה 48(, )בהע' הנ"ל בפרום.בשלמותו
 שביז החוזה זכויות כל את 'המזרחי' לרשותבא"י

 תרפ"ב כסלו ז' מיום בא"י ההנה"צ ובין נטעים''אגודת
- נסעים' 'אגודת על-21'.8.12.  94. עמ' ביין, ר' 

 בתולדות ראשונים צעדים אברהם, מברד ר'וכן
 )להלן תשל"ד כסלו המזרחי, הפועל שלההתיישבות

 12--15. עמ' מברך(, :בקיצור
 40. כהע' פישמז הרב של הנ"ל במנתבד'50.
שם.51.
 לעיל, וראה ; חרפ"ג-22'.17.10 תשרי מכ"ג מכהבור'52.

 26.הע'

 : וכדלקמן ברורות עדויות 2 עומדות זו אשמהכנגד
 ', הנ"ל בפנייתו פישמן ההב מדגיש כל קודר1(

 הועדה של הנ"ל שבישיבה החקלאית', 'המחלקהאל
 של הצעתו נתקבלה הי"ב" הקונגרס בימיהכלכלית

 אדמת על שתתישבנה המשפחות, ש-15-ש2 רופין,ד"ר
 הציונית ההסתדרות ע"י תיבחרנה נטעים','אגודת
 .. . רששה ומתוך .. . המורחי הסתדרות עם"בהסכם

 להתישבות המוכשרים בודדים אנשים ושל משפחותשל
,ו".

 ,', שראינו כפי הי"ג, העיוני לקונגרס - היתרבין - מיועד שהיה הפזחמ"ז. של הנ"ל בתזכיר2(
 נטעים', 'אדמת על ההתושבות על מיוחד סעיףהוסיע
 כל מצפים . . זו, להתישבות ש"המועמדים מודגש,ובו
 לגמור מוטלת "החובה 'ולכן האדמה". על לעלותהומן
 ההתישבות", את לפועל ולהוציא הזה העניו אתפעם
 התישבות דבר על ש"המו"מ העובדה, לאזר בעיקרחאת
 לידי הביא לא עוד ולדאבוננו כשנתיים. כבר נמשךזו

 היו שמרובים אנה "יודעים אמנם רצויות".תוצאות
 להצדיק אי-אפשר זאת בכל ; בדרך שעמדוהמנשולים

 כזה". רב זמן במשך ההתישבות עניןדחית
- בתרס"גד(  המזרחי. הפודל בידי עלה 1922/3 
 לאחר שנה כחצי חקלאיות, קבוצות שלשלארגן

 גלינו ש"בזה ההרגשה, היתה 11 לתנועההיווסרו.,.
 היום עד כי הישובי, של הדתי היסוד מאתחרפה
 השמא- הפועלים בידי מונופול החקלאית הקבוצההיתה
 היסוד אין כי היתה, מקובלת ואכסיומה ; והחפשיםליים
 פישמן הרב ". כוו" יצירה למעשי ומסוגל מוכשרהדתי
 הצטר- לפני קצר זמו .,, לפני-כן עוד 11 הרגשהביטא
 חברי 8 של הראשונה החקלאית הקבוצה שלפותה

 ובחוגי בכלל החרדית היהדות "בחוגי : ,, 922)נובמבר - תרפ"ג בחשון כפר-אוריון קיים, למשקהפוהמ"ז
 ההסתדרות על ההתמרמרות גדולה בפרטהמזרחי
 ע"י ושנסתדרו שנוסדו הקבוצות כל שבין מה :הציונית
 אחת קבוצה אף במציאות איננה הציונית.ההנהלה
 שהיתה במקרס גם כי הדבר, הוא מכאיב . . . ו"מזרחית

 ryn .!5 ר' וכן : ,ה נפרק יעיי ר'3!.

 13. עמ' מברך, ר'(!.

 10. והע' 1 פרקר'55.

 והערות להלן ובעקר 31 הע' ר' - הללו הקבוצוה 3על56.
9-63ד.

 179. עמ' גרדי, גםור'57.

 ר' וכן ד'. עמ' תרפ"ג, מב"א המזרחי','הפועל58.
 012,גרדי,

 40. הע' הנ"ל,במכתבו59.

 64. הע'ר'60.

 הפוהמ"ז של המרכז בישיבת גולד הח' דברי אתוהשוה61.
 ב'הסועל שהובאו כפי 1922(, )סתו חרפ"גבתחילת
 אף אין היום "עד : כה עמ' תרם"ג, שבסהמזרחי',
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י
 פעם י.חייםא

 מזרחית, קטנה קבוצה שם ליסד והאפשרותהדרדרה
 הבכורה משפס את התקלאית המהלקה' נתנה שםנט

 ". . . . שמאלה מצדלקבוצה
 החקלאיות הקבוצות שלש של להפעלתןהיסוד

 בסוף בקרלסבד השנתית הציונית בועידה הונההנ"ל
- תרפ"בקיץ  וכאלו לפני משנה יותר כלומר 62, 922נ 
 ונם כקבוצות-הכשרה. למעשה הלכה לעבודהחלו
 לקבל זכו לא בעבודתן, סד'ס אלו קבוצות החלוכאשר

 אלא 83, קשה אמנם היה הכספי שמצבהנ2ההנה"צ,
 התלונות שמגלות כפי מאד, מועטת כספיתתמיכה
 : .8 אלו מקבוצות אחת כל שלבנידון

 8 נכנסו 65 1922 נובמבר - תרפ"ג חשון בסוף1(

 מהמכשולים בהרי-יהודוני לכפר-אוריה הפוהמ"זחברי
 קבוצתם, התפתחות בעד ושעכבו בדרכם שעמדוהרבים,

 "המכשול אולם ',, הקשים המקום מתנאי רובםנבעו

 שסידרה והמושבות, הקבוצות כל בין אחת דתיתנקחרה
 לתקן". עלינו הזה המעוות ואת הצינית,ההנהלה

 31. הע'והשוה62.

 בהנה"צ, המזרחי נציג פיק, פרופ' של מכתבו אתהשוה53.
 תרפ"ג-26.111922 סבת מז' ההתישבות מחלקתאל

 א'(. 133)כהת.
 בהמשך( עליהם )ושדובר הפרטים לכל העיקריהמקור64.

 - הפוהמ"ו של הראשונות ההכשרה קבוצות 3על
 תזכיר הוא - במיוחד המוזכרים למקורותמחוץ

 29, 12, הערות לעיל ),ור, תרפ"ג-1923 מקיץהפוהמ"ז
 הבדלים שקיימים נוסחאות, שתי חן הזה לתזכיר56(.

 : חשובים לפרטים בקשר דוקא אולם ביניהם,קטנים
 תרפ"ג- תמוז בכ"ח שנכהב התזכיר, הוא א'נוסח

 הוא ב' נוסח ואילו ב', 33נ בהת. והנמצא2.7.1923נ
 תרפ"ג, מנ"א המזרחי', ביהפועל שהודפס כפיהתזכיר,

 טירת עד יעקב "משדה חזני, מ. ראה וכן י'--ט"ז.עמ'
 "הפועל שלמון, ר' וכן ; 21 עמ' תרצ"ח, ת"אצבי",

 תרפ"א- וביבליוגרפיה, כרונולוגיה - בא"יהמזרתי
 שלמון(. חזני, : בקיצור )להלן 11-1% עמ'תרפ"ח",

 178. 141, עמ' גרדי, ר'וכן
 )בהע' הנ"ל התזכיר של הנוסחאות בשתי התאריך;כך65.

 מופיע - תשרי כ"ח - אחר תאריך אולםהקודמת(,
 הפוהמ"ז של ומעשים" פעולות של כרונולוגיתב"רשימה

 המזרחי', ב'הפועל ברקאי ש. מאתמתרפ"א-הרפ"ה
 רשימת : בקיצור )לסלו צ-מ"ב עמ' תרפ"ה,ניסן

ברקאי(.
 בחצר, נוראה צפיפות ו-)ב( האדמה חלוקת ;)א(כגת66.

 התזכיר 'את )וראה מאד. חמור סניטרי למצבשגרמה
 מי"א ההת. למחל. בכפר-אוריה הפו"מ"ז חברימאת
 את השוה 1כ1 : א' 197 בהת. תרפ"ד-1.8.1924נמנ"א
 דו ההת. למחל. ועד-הבריאות ע"י שנשלחהדו"ח,
 בהת. והנמצא 20.8, - מנ"א בכ"ח לאהד-מכן,ימים
 217(. עמ' גרדי, ר' וכן ; 1נ עמ' מבדך, ר' וכן ; ב197
 היה לא המקום כי קשה, היה הבטחוני המצב גם)ג(

 שיכלו צעירים, אנשים מעט אלא גו היו ולאמבוצר,
 1נ(. עמ' מברך, ; 217 עמ' גרדי, )ור' עליו.להגן

 דבר י8, ההנה"צ" מצד התקציב עכוב המק גדולהכי
 לאחר השנה, חצי במשך 8'. ולמצוקה לרעב אףשגרם

 תושביו כל קיבלו לכפר, הפוהמ"ז קבוצתשנכנסה
 שהוקצב לי"ש, 1200 של סכום מתוך יירמ 435רק
 קמעא-קמעא נתקבל זה סכום "וגם ההנהיג. ע"ילהם

 את להביא היה יכול שלא באופן מרובה זמןובאחור
 הרצויה".התועלת
 תרפ"ג- כסלו בא' נוסדה שמואל קבוצת2(

 פג'ה0:, מאדמת הלק על בפתח-תקוה8921,11,1922

 ]י מלבגדי ד"ר של מאדמתו דזנס 120 על : דיזקזליתד
 בשם פיק פרופ' ע"י להם שהוחכרהבעץ-גנים,
 השקיעו שמואל קבוצת של חבריה יי עשרת 11,המזרתי
 משלש שחסכו שלהם, מכספם לי"מ מ-200 יותרבמשקם
 רכושו מתצי יותר קנו וה בסכום בארץ. עבודתםשנות

 מהמזרחי קיבלו זה מלבד .י. הצעיר משקם שלהכללי
 לי"מ. 50; להם הקציבה ודו;נה"צ לי"מ, 35 גמדהלואה
 עלייתם לאחר שנה וחצי מאד, נתעכב זה תקציב גםאולם
 תקציבם חשבון על לי"מ 50 אלא קיבלו לא הקרקע,על
 מצבם". על מאד הכביד שזה "מובן, ולכזזה.

 לעבוד החלו ריינם קבוצת של 'ז החברים 312(

 תרפ"ג- אדר בט"ו " סלבנדי אדמת על - הם אף-
 שום בהתחלה קיבלו לא זו קבוצה אנשי ;'.3.3.1923

 בכפר-אוריה הפוהמ"ז קבוצת על הדריחלכלד6.
 ר' -

 אחד ע"י שנמסד זו, קבוצה של מצבה על הדו"חאת
 בתוה"מ הפוהמ"ז של המרכזי הועד בישיבתמחבריה
 תרפ"ג-23'.20,4, אייר ז' 'התור', )ר' תרפ"גפסח
 11. עמי מברד, ר' וכן 19(. עמי כא,גליון

 גרזז, ר' רכן 63. הע' פיק, ח. פרופ' של הנ"לבמכתב68.
 217.עמ'

 מאמרו את השוה 1כ1 65(. הע' )ר' ברקאיברשימת69.
 ניסן י"ז ב'הצופה', נתיבה" "חללי : ברוידא חייםשל

 9. עמ'תשכ"אע-31.3.1961,
 63. הערה.ור'70.
 של במאמרו וכן "סלפבדי" הגירסה מופיעהבתזכיר71.

 "סאלוונדי" הגירסה גם מופיעה אולם 74(, )הע'גשורי
 16-ך1( עמ' "מכורה", בסידרת "יבנה")בחוברת

 "מלבגדי" : כתוב לרוב ; 141( עמ' )גרדי, "מלונדי"או
 8(. עמ' מברך, ; 12 עמ')שלמון,

 141. עמ' גרדי,והעצה2ד,

 בנוסח אולם התזכיר, של א' נוסח לפי הוא זהמספר3ד.
 64(. הע' )ור' חברים 20 על מסופרבי

 גליון תרפ"ז, ב'התור', הנ"ל גשורי של מאמרור'4ך.
 16(. הע' )ור' דד עמ'בו--כח,

 : כתוב ב' בנוסח ואילו התזכיר, של א' נוסח לשירק75.
 64(. הע' )ר' חברים18

 74(. )הע' גשורי של הנ"לבמאמר6ד.

 של הנ"ל במאמרו 65(, )הע' ברקאי רשימת לפיכך;7.
 74(, )הע' נשזרי של הנ"ל במאמרו 69(, )הע'ברוידא

 )כנראה "אדר" במקום "אייר" כחוג שלו ב'בגוסה חילי 64(, )הע' הנ"ל התזכיר של א' נוסח למיוכן
 דפוס(.טעות
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65 להתישבות הזכות על המזרחי הם1על שלהמאבק

 באמצעים הסתדרו הם גם 16. שהוא מוסד מאיזהעזרה
 9ז. במנשבה עבודתם משכר להם שחסכועצמיים,

 מטעם התקציבים בהעברת אלו עיכוביםלאור
 והצררם  הנ"ל, לקבוצות-ההכשרה שהזבטחיההנה"צ,
 דרכן. בהתחלת דוקא קיומן הסימך את בספקהצמידו
 הפוהמ"ז של המרכזי הועד של מהחלטתו אחת מובנתלכו
- תרפ"ג שבטבי"ז  חברי הביעו שבה 3.2.1923, 

 השלילי יחסם נגד הגדולה התמרמרותם "אתהמרכז
 כלפי הציונית ההנהלה שע"י ההתישבות מחלקתשל

 את להן ממציאה שאינה בזה, החקלאייםקבוצותינו
 הקבוצות להרוס וגורמת בשבילן שהוקצבוהתקציבים,
 של המרכזי הועד של. הבאה בישיבה גםהאלו",,.
-הפוהמ"ו - מכן לאחר כחודשיים   אדד מעיר 
 קבוצותינו כלפי הציונית מההנהלה ש"היחסהחברים,

 הועד דורש מהחלטותיו1' ובאחת ז'. מאד" רעהוא

 לקבוצת בנוגע  הבמחתה אח "למלאות מההנה"צהמרכזי
 - תרפ"ג  תמוז בי - מעז לאחר וכחודשיים י'.פגה"

24.6.'23-  הבאה ההחלמה את המרכז אותו מחליט 
 מאד שסגלנו "היות : ובא הקרב הי"ג, לקונגרסבקשר
 של שונות מחלקות של השלילי מהיחס השנהכל

 דורשים אנו המזרחי, הפועל כלפי הציוניתההנהלה
 הנ"ל, המחלקות ע"' המסדרות הוועדות בכללשתף
 1,. המזרחי הפועל ב"כ וכדומה, עבודה התישבות,כמו

 התיחסו דבר של שבסיכומו הוא, טבעי הנ"ללאור
 אי-קיום על להנה"צ אימון בחוסר הפוהמ"זבחוגי

 לבע בינה בקונגרסים שנעשו הרשמיים","החוזים
 ברורה, הרגשה אלו לחונים היתה וכמו-כןהמזרחי'".
 l~1KQ אליו התייחסה ההתישבות מחלקתשבעיקר
 אלא מבוססת, היתה 11 שהרגשה בלבד זו לאשלילי.
 הפוהמ"1 התישבות כלפי זו מחלקה של השלילייחסה
 את הפודי,"ז העלה שבו מהרגע, ועקבי, בולטהיה

 שנראה כפי שלו, הראשון מושב-עובדים להקמתדרישתו
 הבא.בפרק

 118. עמ' די, ג,השוה

 בתזכיר ר' וכן ; 74( )הע' גשורי של הנ"לבמאמר
 64(, )הע'הנ"ל

 מברך, ר' וכן לד. עמ' תרפ"ג, ניפז המזרחי','הפועל
 178. עמ' גרדי, ר' וכי ; 11עמ'

 הרו"ח תרפ"ג. פסח בחוה"מ התקיימה הזוהישיבה
 תרפ"ג-3ב.214, אייר ד' ב'הח~ר', מופיע דיוניהעל

 עמ'11. מברך, ר' וכן 19--20. עמ' כ"א,גליון
 תרפ"ג-27.4.1923, אייר י"א 'התור', ,ור' גי, החלטהזו

 15. עמ' ב"ב,גליון
 מהמשך שמסתבר כפי הנ"ל, "שמואל" לקבוצתהכוונה
 הקודפע(י בהצ' לורי הג"לההחלמה

 תרפ"ג- תמת י' ביהתור', הזו היערבה בדויהר'
 6נ. עמ' לא, גליון923נ(.29,

 9עו. עמ' גרדי,השוה

 למושם-עוברים המושפע ררי,מת4.
 תדפסה אכיס -תרפ"נ

 להתישבות, זכותו על הפוהמ"ז של העיקריהמאבק
 בקיץ שהתקיע הי"ד, הציוני הקונגרס לקראתהתחיל
n"D~fi-  

 לפני-כן. משנתיים עתר כבר  גולם  1925.
 של המרכזי הועד בישיבת הוחלט תרפ"ג, פסחבחוה"מ

 תוקף בכל הציונית "מההנהלה לדרושהמוהמ"ז"'
 מושב-העובדים. סידור את האפשרי בהקדםלהגשים
 בתרפ"א". שהתקיים הי"ב, בקונגרס הבטיחהאשר

 הועדה של ישיבה התקיימה זה קונגרס שלבמהלכו
 הובטח ובה הציונית, ההסתדרות שעל-ידהכלכלית

 מושב לייסד אופין, ד"ר ע"י היתר 'ביז המזרחי,לנציגי
 תרפ"ג-11Dfl ,24.)'23 ובי שראינוז,. כפימזרחי,

 הפוהמ"ז מרכז דורש הי"ג, לקונגרס כברכשמתכוננים
 הדרישה על הציוני בקונגרס "לעמוד המזרחימאת
 על אחד - המורחי ע"י מושבי-עובדים שנילסדר
 מוסברת וכד ',. פרטית" אדמה על ואחד קק"לאדמת
 : ,' ההתערבות על הפוהמ"ן בתמיר זו דרישהאז

 הזכות את להדגיש למותר לנו חושבים"אנו
 קה"ק אדמת על מושב יסוד לדרוש להמזרחיש"ת

 זו. דרישה למלאות קה"ק על מוטלתוהחובה
 מסירות הרבה כ"כ משקיע שהמזרחיאחרי
 הגיעה קה"ק, בעבודת שנים עשרות זהומרץ
 הקר- על מזרחי מושב גם סו"ס שיסדרוהשעה,
 אלו". בכספים שנרכשוקעות,

 בהחלטות רק הפוהמ"ז ראשי הסתטקו לאבינתיים
 : למעשה הלכה גם פעלו אלא הי"ג הקונגרסלקראת

 ההגה"צ של ההתישבות מחלקת ביז מו"מהתנהל
 הפוהמ"ז של למושב-העובדים הארגוז "ועדלבין

 ההתישבות מחלקת הציעה ובעקבותיו .,.בפתח-תקוה"
 הפועל מושב גם נכלל ובה חדשה", התכתבות."תכנית
 י".המזרחי

 כלום, יצאה לא ההתישבות מחלקת של זומהצעה
 ההתישבות את ולהכיז לפעול מפסיק הפוהמ"ו איואולם
 המתכנסת הפוהמ"ז, מועצת מחליטה וכך ומסעפו.שלו

 15. עמ' כ"ל, גייון  הרפ"ג-23'.27.4, אייר י"א 'התור',86.

 של-45. והערות ו-ג, ב 3 פ' יעיל.ר'87.

 מברך, השוה זבן תרפ"נ-29.6.1923. תמוז ט"ו'התור',88.
 7.עמ'

'הפועי89.
 י.ד. עמ' תרפ"נ, מנ"א דמזרדי',

 למושב- הראשון הגרעין יההארגן התל בתרפ"ב עודי9.
 7(. עמ' ,)מברך, הפוהמ"ז שלעובדים

 להתישבות", בנוגע המזרחי למועל ה"הבטחות סכוםר'91.
 מעובדיה אחד ע"י 928!( )פברואר תרפ"ח בשבטשנכתב
 תזכיר : בקיצור )להלן ההתישבות מחלקת של"בכירים
הסתלקה(.
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 פלס י.חיים66

- תרפ"דבאביב  לב תשומת "את להעיר שיש 1924, 
 בקבוצות- עכשו עד שעבדו מחברינו, שהרבההקה"ק,
 והיא קבועה, להתישבות השנה לעבור צריכיםהכשרה,
 ולהכין בחשבון זה את להביא הקה"ק מאתמבקשת
 :,, ההדשה" העבודה בשנת להתישבות קרקעותבשבילם
 1925. - תרמ"ה בשנתכלומר

 " מחריעים מהקק"ל, הפוהמ"ז של 11 בקשתומלבד
 תרפ"ד אביב - הזמן באותו והפוהמ"ז המזרחימחוגי

 )ההכשרה( לקבוצות חורק והבלחי המוזר "היחס נגד-
 להתישבות המחלקה מצד המזרחי"" שללמושב
 בפרט, ההנה"צ ומצד בכלל ההנה"צ שלחקלאית

 "בנים כאל הפוהמ"ז של לקבוצות-ההכשרהשהתייחסה
 בכד, ויתור' לפי ההבטא זה שלילי יחס "י.הורגים"
 תקציבו "את היתר, ביז הקטינה, ההתישבותשמחלקת

 משקים של תקציבם הגדלת כדי תוך המזרחי" משקשל
 בקפת כסף שחסר הטעם "מפני זאת וכלאחרים.

 בשביל כסף יש "אם : העיתון כך על ותמהההנה"צ".
 1". המזרחי מושב של חלק ייגרע מדוע המשקים,יתר

 חלוצי המשיכו אלו מילוליות' 'פעולותלאחר
 תרפ"ה בראשית יותר. מעשי באופן לפעולהפוהמ"ז
 קבוצות- ההתישבות מחלקת אל פנו .' 1924()סתו

 מהסתדרות ויהנציב' הלו" 'יהודה 'שמואל',ההכשרה
 להם ש"תסדר" מהמחלקה, ודרשו המזרחי,)הפיעל(

 בתרפ"ד שהתלהבותם לאחר באה זו פנייהל"התישב".
 ההבטחות על הסתמכו כי קשות, בהם שפגע דברנדהתה,
 לפועל תצא שהתישבותו החקלאי, והמרכז ההנה"צמצד
 חדשות עבודות אלו קבוצות התחילו לא ולכן זו.בשנה
 מלבדן משקיהם. לשכלול פעולות שום בהן נעשו"ולא
 ו-'צבי'. אוריה בכפר זו כגון אחרות, קבוצות עודהיו
 היחידה ומשלחתם כלכלי בסיס שום להן היהשלא
 מחלקת של מנהלה שודה י,. להתישבות" ההעברההיתה

 הקבוצות לגבי - י. קפלנסקי שלמה דאו,ההתישבות
 נמצאים אלו קבוצות ש"חברי - הראשונותהנ"ל

 בללה כנראה, ולכן, .,. להתישבות" מאדמוכשרים
 בשביל אחד "מושב מלכתחילה להתושבותהמהלקה
 "בי- אולם הבאה". "לשנה בתקציב המזרהי"הפועל
 במחנה הקרע נתהוהנתיים

~PID" 
 וכמעט ,,', המזרחי"

 העובדים להסתדרות עברו שלו קבוצות-ההכשרהכל
 זין.הכללית

 חברי את לקבוע קפלנסקי התכוון זו עובדהבגלל
 הלוי, וייהודה וייגס' 'שמואל', הותיקותהקבוצות
 להתישבות כמועמדים הכללית, להסתדרותשעברו
 מצד נמרצת בהתנגדות נתקבלה 11 כוונתו "י.החדשה
 להסתדרות הצטרף )שלא ימיז - הפוהמ"זראשי

 הבא. בסרק שנראה כמוכללית(,

 שם, ר' 1כ1 ט', עמ' תרם"ד, ניסן המזרחי','הפועל92.
 203. עמ' גרדי, ר' וכן קפח. עמ' תרפ"ה,תסוו-ןב

 המחלקה 'שיטת' " : המאמר ר' - האלו הטעות לכל93י
 ביהתור' מתי" "מהימי מאת הה"צ" שללהתישבות
 5-3. עמ' ניס24-1'.2.5, ב"ה לא, גליוןתרפ"ד,

 מברך, השוה ובו 110. הערה ור' ; ל,כסר-חיסין' הכוונה94.
 38-36. ובעקר 30 23,עמ'

 217. עמ' גרדי, ר'95.

 על הדיון בהתחלת עצמו ההת. מחל. מנהל של מפיו96,
 הרפ"ו- סיון בירז ה"נה"צ של בישיבתהדפוהמ"ז
- 58 מס' הישיבה, אותה פרוט. לפי30.5.1926  תרם"ו 
 7-י19(. עמי ההנה"צ, ישיבות פריט, של 7)בכרך

 18-17. עמ' תרפ"ה, אביב ה', קובץאהלה,97.

 ההנה"צ כחבר תרפ"ד-1924 בקיץ נבחר קסלנסקישלמה98.
 כמנהל כ"כ ונתמנה ציוו', 'פועלי מסעםבירושלים
 בסתו שנים(. 3 כיהן זו )במשרה להתישבותהמחלקה

 בראש עמד שבה מאנגליה, ארצה עלהתרפ"ה--1924
 מינוי לפני עוד ההנה"צ. של והכספית הכלכליתהמחל.
 כך ציוו'. 'פועלי של הבולסים ממנהיגיו היה זהחשוב

 )ר' ציוניים קונגרסים בכ-10 החשובים מנציגיוהיה
 כרך ובוניו, הישוב לחלוצי אנציקלופדיה תדהר,דוד
 עמ' בי, כרך איותים, אור שזר, ז. ; 31-2!ש עמ'י',

 מ. ; 322-321 עמ' תקומה, דור גרנות, א. ;168-159
 ב', תלק  1771, ופעלו, חייי קפלנסקי, שלכרעזינגר,
 קול השבועון רודנשאו', ב'יודישיר ר' וכן 9-19נ.עמ'

 19, מס' תרפ"ד-1924, בגרמניה, הציוניתהתנועה
 715. עמ' 85, מס' תרם"ה--1925, שם, וכן ; 446עמ'
 955(. עמ' מ"ז, גליון תרפ"י1924-4, 'העילם', ר'וכן

- זו בפיסקה קפלנסקי של דבריו המשדלכל99.  בע' ר' 
.96

 בחשון שהתקיימה הפוהמ"ז, של הרביעיתגועידה100.
 הפוהמ"ז חברי רוב החלימו 1924(, )נובמברתרפ"ה
 תשרי- המזרחי', )'הפועל הכללית להסתדרותלהצטרף
 תרפ"ה, תמוז-אב שם, וכן ; א--ד עמ' תרפ"ה,תשון
 - הפוהמ"ז של הבטאון אהלה, וכן ; ק"צ-קצ"דעמ'

 שבר א', קובץ הכללית, להסתדרות שהצטרףשמאל,
 "אשירה : בפרק בעקר גרדי, ר' וכן 5. עמ'תרפ"ה,
 224--263(. עמ' והקרע",הרביעית

 66. עמ' תרפ"ה, ה', קובץ אהלה, השוהוכן101.

 96, הע' ר'102.
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 להתחטבות וזוכות על הפוהם"ז שלמאבקו

 ההתישבות תוכנית וצד הי"ד הציוני מהקונגרס ; תרפ"ה( )אביב הי"ד הציוני הקונגרסלקראת
 תרפפו )קיץ ורקני אדמת על לעליקה הרקע ; הרס"ן(( קיץ - תיפ"ה )קיץהחדשה

- 
 חורף

 ; תרפ'ץ( )ותרף המאבק והמשך יורקני אדמת על הפרדם"ז( של )למיושב-עובדים א' ארגון ;הרפ"י(
 למיישבות המחלקה של יחסה ; תרפ"ז( ואביב עדך-אבריק אדמת עול קנייתה על 'הקק"ל ע0המו"מ
 ארגון ; תרפ"ח( קיץ - תרפ"ז )אביג ערד-אגריק אדמת על "פוהמ"ז של הראשנן המושבלהקמת

 עול יחסה ; תרפים( קיץ - תרפ"ז )אגיב הס"ז הציוני הקונגרס עד ובשיך-אבריק בכפר-סבאא'
 ההחלטה חדצ"א. סתו - תרפ"ס מקיץ בשיך-אבריק הפוהמ"ז "חושבות אל להתישבותהמחלקה

 המחלקה של פתרון הצעות : נגדה והמחאות תרצ"א חשיו מא' היהורית הסוכנות הנהלתשל
 תרצ"ג(. סתו - תרצ"א )אביב לסיומו ועד המאבק 'המשך ;להתישבות

 משס"ה( )אביב היהר הציוני הקו:גרט לקראת5.
 הנהלת פנתה 6,5.1925 - תרפייה שנת איירב"'ב

 כדי הקק"ל, של הראשית להנהלה במישריוהפוהמ"ז
 בקשר להתרטבותנו אדמה בדבר אתנו להפגש"לדרה?

 בו"נ0י. שתתעורר ההתברברת ועואלת הציוני הקונגרסעם
 אסינגר, י. אמר ובה פגישה, התקיימה זו פנייהבעקבות
 להיפגש שעליהם הפוהמ"ז, לנציגי הקק"ל,מהנהלת

 עם יחד האדמה את מתלקח הקה"ק "כי קפלנסקי,עם
 ההתחטבות".מחלקת

 את הפוהמ"ז מנציגי אז העלים אטינגראולם
 : *10 הבארתהעובדרת
 הנהלתה עם "ס1 לפני-כן חח-טים וחצי כשלושהקיימה שהת- הקק"ל, הנהלת של משותפת בישיבהא(

 הקק"ל אדמת נתחלקה כבר ההתישבות, מחלקתשל
 המזרחין הקישון 'גוש בשם הידועהבעמק-יזרעאל,

 חלקת היתה זו ההתישבות. מחלקת של הצעתהלפי
 ההת- ארגוני בין לחלוקה' אז שעמדה היחידה,האדמה
 השונים.יסבות
 - תרפ"ה שבט בח' לאתר-מכן, כשבועייםג(

 קפלנסקי, של הצעתו פי על זו חלוקה נתאשרה2,2.1925,
 שומו אעפ"י 106, זאת לתוכנית הפוהמ"ז את הכניסשלא
 .ארגון של קבוצות-הכשרה כמה אליו פנו לפני-כןקצר
 107. שראינו כפי "להתישב", -להם ש"יסדר" כדיזו,

 של ההתישבות השתלשלות על ב-"סקירה א, יףר'103.
 )להלן תרפ"י4-הרצ"א" שנים, עה? במקוך המזרחיהפועל
 דמים 13 הכוללת זו, סקירה סקירת-תרצ"א(. :בקיצור
 הפוהמ"ז של דועה"פ ע"י הוגשה וחשוב, רב חומרובהם
 את ר' וכן ; תרצ"א-1.1.1931 טבת בי"ב רואיןלד"ר
 אדר"א מכ"ה ולקק"ל לק"ה שרגאי שלמכתבו

27.2.1927, תרפ"ז-
 שלהם לפרטים מחוץ - הזה הגועתו על הפרטיםכל104.

 שבו ח', דף סקירת-תרצ"א, לפי - מיוחדת הערהיש
 הקק"ל דירקטוריון של משותפת ישיבה על דו"חכתוב
 תרפ"21.3.1927-1. ב' אדר בי"ז הפוהפף'ז נציגיעם

 ב' אדר )מב' הפוהמ"ז אל אטינגר י. של מכתבולפי105.
 בב"ו 1ד ישיבה התקיימה ב'( דףתרם"ז-ד6.3.192,

 דף סקירת-תרצ"א, לפי ואילו תרפ"ה--22,1.1925,טבת
 לפני-כן. ימים 21 ין ישיבה ההקיימהה',

 אסינגר של מכתבו ר' וכן ; ה דףסקירת-תרצ"א,106.
 תרפ"ז-ד18.3.192. ב' אדר מי"ד המוהמ"ז שללועה"פ

 96. הע' וכן 4 פרק בסוףלעיל,107.

 באחת הפוהמ"ז נציגי חוזרים דרישה אותהעל
 תרפ"ה סיון בי"ב קפלנסקי עם הראשונותמפגהטוהיהם
 של הרעה"פ הגיש היום באותו עוד 09ן.-4.6.1925
 למנהל - הדרשי המומר כל עם - תזכירהפוהמ"ז
 קפלנסקי נסע בינתיים 109. ולהנה"צ ההתרטבותמחלקת

 פרץ שבו "1, הטין המזרחי, שללמושב-העובדים
 לאחר יי'. הפוהמ"ז נציג יו1גסטר, לבין בינו חריףסכסוך
 הפוהמ"ו להנהלת מכתב נשלח לירושלים, הראשוןשחזר
 2 בעקר הודגשו ובו :ן,, להתישבות המחלקהמטעם

 : הבאותהנקודות
 רק יתברר החלוצים קבוצות של התקציבא(

 גם הפרק על תעמודנה ואז )הי"ד(, הקונגרסאחרי
 שבו הזמן, את לכם נודיע ש... מובן,הצעותיכם.

 התוכנית". עי אתנו לדון בא-כחכם את לשלוחתוכלו
 לאור חשובה הסתיימת באה המכתב בסוףאולם
 : הנ"להסכסוך
 שיישלה מי, כל עם מו"מ לנהל מוכנים "הננוב(
 שהעליב יונגסטר, מר עם מלבד בא-כחכם בתוראלינו
 בחטין",1י. כללית באסיפה בפומבי קפלנסקי( )אתאותו

 באומרו, 'יי הפוהמ"ז של הועה"פ מגיב כךעל
 ההת- מחלקת "חברי מצד המעליב" "היחס אףשעל

 הדו"ח, "לפי ונאת הסתדרותנו, כלפי בחטיזיישבות
 בפומבי יצאנו לא זאת בכל הרי חברנו", לגושמסר
 פומבי". סקנדל מזה לעשות חפצנ. ולא זהנגד

 הצדדים 2 בין הקודמת בפגישתפ ה,. דף סקירת-תרצ"א,08:.
 )שפ, נכתב ההומר את ין יהמציא קפלנסק'דרש
 א'. דף מן. 109. א'(.דף

 תרפ"ד-י11.11.192. כסין בג' נוסד ידיןמושב-העובדים110.
 'דתור' 1ר' הפ,המ"ז חברי היו חבריו 40 מתוך16

 ; 77 עמ' תרפ"ז, ב' אדר כ"ד כ"ס--גה, כליוןתרי"ג,
 העולמית לועידה שהוגש ההתישבות, עי התזכיר ר'וכן

 ביהד ושכהפרסם תרפ"ח, באיול בדנציג המזרדישי
 'תזכיר : בקיצור )יחלן תרפ"י מג-א ט"והנתיבה'.
 וכן ; 15-13 עמ' שם, ר' - 'כפר-הטין' עיתרפ"ה(.
 21-120ן, עמ' גרדי, ר' וכן 93. שבהערהבמאמר

 ואיידן. 21 מעוד מברד, ~כן190-187.
 והערות להלז ר' - קפינסקי ע"י מהר נוצי זהסבסוד111.

 ו-113.116
 א'. 225 בגת. הרס-ד_25'.26.7 מנ"א מס' מכתבה112.
 111. הע' ר'113.
 א'. 225 גדת. תרפ-ה-25'.31.7 מנ"א מה המכתב114.

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



 מלס י.חיים

 מכתבה על ועה"פ-הפוהמ"ז של הכלליתהתגובה
 "משתמט שקפלנסקי היתה, ההתישבות מפלקת שלהנ"ל
 את בראשונה "דחה ושהוא ';י, אתנו" להפגשבהחלט
 החבר בא-כחנו, ובין שבינו סבסוד של באמתלאהמו"מ

 הפוהמ"ז, הנהלת בתוקף טענה ולכן 'י,.יונגסטר"
 מנעו ע"י הדבר את בעצמו לסדר הרשות לוש"אין
 ;את ;,י. הוה" המאורגז הציבור ב"כ עם בדבריםמבא
 ראשי ע"י התפרשה קפלנסקי של הנ"ל התנהגותוועוד.

 התישבות לעניני התקציב את "מלסדר כסירובהפוהמ"1
 מובן, ;ה לאור 'י,. )תרפ"ו(" החדשה השנה?ל

 למחלקת חריפה מחאה שלח הפוהמ"ן שלש"הוהע"פ
 אחראית, מהלקה מצד כזה יחס נגד ולהנה"צההתישבות
 ,;י. שלנו" ההתישבות לענינ' רב נזק לגרוםהעלולה

 שאנו .:י, ההתישבות למחלקת ועה"פ אותו הודיעבז
 )הי"ד(, הקונגרס לבי"ד ממכתביכם העתקשולחים
 התקציב אי-הכנסת בעד אחראים אתכם עושיםואנו
 הכללי". להתקציבשלנו

 ביחסו בבירור לחוש אפוא, החלו, הפוהמ"וראשי
 ונראה המורחי. הפועל להתישבות קפלנסקי שלהשלילי
 לאור גם ונאת היטב, מבוססת היתה וושתחושה
 כראש קפ. של כהונתו שנות בשלש הבאותהעובדות
 עוד א( : ולפניהן הציונית ההסתדרות של ההת.מהל.
 קפלנסקי היה תרפ"ג-1923, בקיץ הי"ג, הקונגרסבדיוני
 למורהי מהשמאל האנטי-דתייפי:' המתנגדיםראש
 משותפת בישיבה ב( י:'. בפרט המ;רח' ולפועלבכלל
 באביב  שהתקיימה סוקולוכ. מס המורהי ורמי כלשל

 א'. דףסקירת-תרצ"א.115.

 הפוהמ"ז שי הועה"פ ע-י שנשיח התזכיר. שי ע"העמ'16ן.
 התפרסם זה תזכיר תרפ"ו--3.2.1925. שבט בי"סלהנה"צ
 "מושב-עובדים ; במאמר 'שנתיים' : כספר כולואח"כ
 ובין ביניבו דברים )פרשת המורחי הפועל שלחדש

 כקיצורים נשתמש  )להלן ע"ר-פי שמ'ההנה"צ(",
 .שנתיים( - כולו ולמאמר 'הזכיר-תרפ"ו', - לתזכיר :הבאים

 ~ ע"ה. עמ' תזכיר-תרפ"ו, ו.דו
 רלד. עמ' חרפי'ה, תמוז-אב המזרחי', 'הפועל118.
 שם.119.
._ץ 114. הע' ר'120.

  וכן ;  6א 13, עמ' בגרמנית. הקונגרגדי( בדו"חר[12(/ר'
 זבדו"ה 16. עמ' יח, גייוו היפ"כ. איוי ה'"--1'החור'.

 הכייי נוכוה דבריו מסוכמים י13. עמ' הנ"ל. הקונגרסן
 המזרחי שתנועת ספק, פעם אף ינן דיה "יא :כדיקמן
 חנוטה כל כמו וקיריקיית. ריאקציונית יתנזעהתתפתה

 עמ' שט. ר' זבן ; פזייטי" תושא בדת'שמשתמשת
 י"ח ב'העולם', הינדס מ. גם כותב דומה ובנימה101.
 "הציו- : במאמרו 484-482, עמ' תרפ"ד-24'.20.6,סיון
 ואחד המזרחי נציג של ולתגובתו והאורתודוקסיה".נות

 4-סומראשיו.
 של השסי-מזרחית גישתו עי שתרזי

 449. עמ' הי"ג. הקונגרס נדך'ח י' -קפלנסקי
  132. עמ'שם.122.

 "המכשולים את הפוהמ"ז, נציג שרגאי, צייןתרפ"ה,
 מוצאים . . . בא"י הדתיים ש"הפועלים הנגף",ואבני
 של ההתישבות מנהל מצד... ,גם( דרכם...על

 "י. הציונית"ההנהלה
 להתישבות הציונית ההנהלה של הגובר יחסג(
 חיובי יותר הרבה היה הי"ד o~silpn ערבהפוהמ"ו
 ':י. אליה קפלנסקי שלמיחסו
 במחלקת קפלנסקי יל הראשי עוורו שטרן,ד(

 שקפל:סקי לאחר-מכן, שנים 6 בעצמו, הודהההתישבות,
 הפועל את והצעותיו לרשימותיו בהתחלה הבניט"לא

 )הציונית( וההנהלה המזרחי לחץ אררי ורקהמזרחי.
 זאת והציע קבוצת-הכשרה בחור לקבלםהסכים
 בתרפ"ז"::;. בבזל )ה-ס"1(לקונגרס
 הי"ד. הקונגרס לאחר כשנה הכחיש, קפלנסקיה(
 מופרכת וו טענה מהפוהמ"ז"י'. וההיא כל הצעהשקיבל
 : הבאות העובדות 2 ע"'כבר

 שאמנם הפוהמ"ו, של לועה"פ אישרה ההנה"צ1(
 הי"ד, הקונגרס לפני עוד לקפלנסקי הצעתו אתהעבירו
 הבאה. בפיסקה שנראהכפי

 מחלקתו בהצעות הכניס בעצמו קפלנסקי2(
 למושב-הכשרה תקציב הצעת הי"ד הקונגרסלאותו
 ייי. הפוהמ"ן' של t~..hk-עובדים א' 'ארגוןשל

 להסתפק מוכן היה לא הפוהמ-ן של הועה"פעכ"פ,
 הצעותיו את מסר לכז הי"ד. הקונגרס ערב שנוצרבמצב
 וו-וריולנד, למר תרמ"ה אב בתחילת להתישבותבקשר
 הפוהמ"ו שהצעות השיב, הלה אז.  וגיזברה ההנה"צחבר

 ולפי לקונגרס""י. ההנה-צ של בהצעות נכנסות
 הפוהמ-ו של הועה"פ ע"י לו הוגש זה גובר שלדרישתו

 לידי החדשה וההתישבות התקציבים לסדור ההומרכל
 ההתישבות, מחלקת לראש אותו העבירה 11ההנה.צ.
 ,:י. הי"ד הקונגרס מושב לווינה. נסעשכבר

 - תרפ"ה)קיין החדשי היתישבות תוכנית גיר ה."ר שיוני טהיזנגיס".
 תרפ"ו( קיץ

 הציוני לקונגרס ההתרטבות מתלקח שלבהצעתה
 000.דו של תקציב הצעת קפלנסקי הכניסהי"ד,,'

 המ;רחי' הפועל של למושב-עובדים א' ל'ארגוןלא"י
 תפקידם מ'מושבי-הכשרה'. אהד בתור משפחות()25

 קנג. עמ' חרפ.ד. אייר-סיז; המזרחי', ~wlen( ר'123.

 הקרובה. ה בנקודה מיד ר' וכן ן הבאה בפיסקה כך ועל124.

 875. שבדת. פתק על יבביי שטרו כתב כד125.

 תרפ.ו--30.5.1925. סיון מי-ו ההנה"צ ישיבת בפרוט.126.

 רבא. הפרק בהתחלת ר' זכן תזכיר-המחיקך. בסוף127.

 א'. דף סקירת,תרצ"א,125.

 מי-ד דפזהמ"ו שי יועד"פ הדנה-ן שי בתשובתה בד29ן.
 : א' דף סקירת-תרציא. וכו : חרפ"ה-ע5.8.192מנ"א

 תמו,-אב המזרהי'. 'הפועי ן עה עמ'תזכיר.תרפ.ו.
 ריר. עמ'תרפ"ה.

 129. הע' ר' וכן ; תזכיר-המהלקה130,
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 להתישבות הנכות על המורחי הפועל שלק

 עובדים למושבי חלוצים להכשיר היה אלו מושביםשל
 הנ"ל שהתקציב מהעובדה, גם מוכח ;ה ",.חדשים
 לבסוס הדרוש "ההון : בשם שנקרא בסעיף. כלולהיה

 בשנות והכשרה כבוש החדשה, ההתישבותמשקי
 להצעתו קפלנסקי עיד הוסיף ובהערהתרפייה--תרצ"ה".

 הארגון תוכנית לפי המלא המתישבים "מסטר :הנ"ל
 משפחות 80-60 הנ"ל( הפוהמ"ז' של למושב-עובדים)'א
 קפלנסקי טען ואת כל אף על :'י. שברשותן" האדמהלפי
 לו הגיש לא שהפוהמ"ז הי"ד, הציוני הקונגרסלאחר
 זו טענתו את הצעה. שום ממגו קבל ושלא החומראת

 הפוהמ"1. נציגי עם בפגישתו גם קסלגסקיהשמיע
 ההנה"צ בישיבת וגם הי"ד",ן, הקונגרס לאחרכחודשיים

 '1י. הרפ"י בקיץהנ"ל
 אומרות אינן שפורסמו, הי"ד הקונגרסההלטות

 וגם "י, לפוהמ"1 מושב-עובדים הקמת על כלוםאמנם
 (,י. כך על כלום מוזכר לא שפורסמו, התקציב,בהחלטות

 הציוני בקונגרס שנתקבלה הוא, ברור ואת בכלאולם
 Iagi הקונגרס מוועדות ;,י באחת -הי"ד

-  
 החלטה

 החדשה, וההתישבות הקבוצות לתקציב בקשרכללית
 שבהסתדרות הא"י הזרמים "כל להנות צריכיםשממנו
 תימנים, הכללית, הסת' ספרדים, בינוני, מעמד :הציונית
 הפוהמ"1 התישבות ולגבי "',. וכו'" המזרחיהפועל

 מרדידן מא' הדת. ימהל. הפודמ"ו שי מהועה"פ מכתנ:13.
 וכן י'. דף בסקירת-תרד-א, ~כן והרפ"ח-27ש.27.10

 פ13. הע' ר' ay .218 .132'גרדי,
 בסקירת-הדה"א, גר' תרפ"925-1(.6.11: השון בי-טנ3ן,

 158-157. והערות זה בפרק להלן ור' א'.דף
 זו, ישיבה פרוט. ור' ; חרפ"י-30,5.1926 מיוןבי"ז134.

 בעניני הי"ד הקונגרס "החלטות על הדו"ח אתוהשוה135.
 ואמנם 766. עמ' תרפ"ה-1925, ב'העולם',התישבות"
 לאדר- שנים 6 שהתנהל בפולמוס, ?בלי דברינכונים
  לשאלה בקשר בא"י, היומית העיתונות דפי מעלמכן
 בנימין, ר' צדק "שלא הי"ד', בקונגרס הוחלט'מה

 תרצ"א-- אלול מט"ו ב'הארץ' עצובה' 'פרשהבמאמרו
 חגיגית החליט הי"ד 'הקונגרס : כתב כאשר931!.28.8,

 בהמשך, ור' המזרחי'. בפועל של הארגון 'רעזישבותעל
 728. הע' ובעקר 12פ'

 שהו- ועדת-החקלאות". של "הצעה-התקציב אח והשוה 36!..
 עמ' מתרפ"הי.1925, כ'העולמ' הי"ד לקנננרסבשה

 יד שעל התישבות לעניני הועדה זו שהיתה להגית,יש137.
 425. והע' 10 פ' והשוה הי"ד.הקונגרס

 בא"צ הבאה. בהערה ור' ; 160 והע' ,ה בפרק להלןר'138.
 ועדת של ישיבותיה של הפרוטוקולים נמצאולא

 סעיף 3, פ' לעיל, גם ור' הי"ד. בקונגרסההתישבות
 בעת הכלכלית הוועדה של ישיבה על מסופר שבוב,

 מושבה של ייסודה על שהתלימה הי"ב, הצענידקוגגרס
 שאינן חשובות, החלטות ישנן היום גםמזרחית.
 ולבז מוועדזתיה, באחת אלא הכנסת במליאתמתקבלות

 הכנסת'. ב'דברי מתפרסמותאינן
 עמ' תרפ"ו, - בתזכיר וכן : א' דףסקירת-תרצ"א,139.

 הפוהמ"ז וכהנהלת החומר, יסוד על ההחלטהנתקבלה
 תבר וו-וריזלנד, באמצעות הי"ד לקונגרסהנישה
 העובדה, את להסביר גם אפשר כך ורק 40י. דאוהסוכנות
 לאחר- שהופיע מאמר, או סקירה תזכיר, בכלשכמעט
 והפוהמ"ז המזרחי בחוגי שנים, מ-ד יותר בכהנךמכן,
 הי"ד הקוגנרס של לאישורו מתייחסים ההתחשבות,על

 במפורש הוזכר לא שאמנם הפוהמ"ז, להתישבותבקשר
 היה זה אישור אולם הי"ד, הקונגרס מדוח"יבאהד
 בתור ובהתקבל להתישבות, המחלקה מתקציבחלק
 הי"ד. הציוני הקונגרס ע"ישכזה

 ברורות, עדויות וכמה כמה גם קיימות לכךנוסף
 התישבות על הי"ד בקונגרס הוחלט שאמנםהמאשרות,
 :הפוהמ"ז
 הקונגרס לאתר כחודשיים שהתנהלה בשיחה,א(
 ראש הסביר הפוהמ"ו, נציגי לבין קפלנסקי ביןהי"ד

 למושב בקשר לקונגרס שבהצעתו ההתישבות,מחלקת
 וקבוצות חברים בו שיתישבו התכוון הפוהמ"ז שלהחדש

 של למושב-עובדים א' ל'ארגון השייכונומסוימות,
 מדבר עכ"פ 11!. הכללית להסתדרות ושנכנסוהפוהמ"ז',
 תקציבו שאת הפוהמ"ז, של חדש מושב על פהקפלנסקי

 112. ראינו שכבר כפי הי"ד, לקה:גרם הציע בעצמיהוא

 שבה  תרפ"ו, באביב ההנה"צ מישיבות באחתב(
 קיש, הקול. גם הביעו הפוהמ"ז, נציגי גםהשתתפו

 ש"ההתישבות דעתם, את שפרינצק וגם ההנה"צ,יו"ר
 הפועל בשביל )הי"ד( בקונגרס עליה שהוחלטהחדשה,
 נ14, במזרתי" הנמצא  המורחי  להפוצל שייכתהמורהי,

 ן'"ן תרפ"ו בקיץ הנ"ל ההנה"צ בישיבת גםג(

 "כי הפוהמ"ז, נציגי  של  לטענתם קפלנסקיהתייחס
 דן איננו אולם להם". שייך עליו שהוחלטהמושב
 למושב א' 'ארגון את מייצג מי השאלה, על אלאאיתם
 הפוהמ"ז או ימיז - הפוהמ"ז : הפוהמ"ז' שלעובדים

  וקפלנסקי ןיי.  הכללית  להמתדרות שעבר שמאל,-

 ר' לכן ; המסקנות של 3 נקודה שם, וכן ן ו-עועה
 160. והע' זה בפרקלהלן

 לעיל, וכן 159. והע' להלן וכן ; א' דף סקירת-תרצ"א,140,
 128. והע' 5 פ'בסוף

 זו(, הערה בסוף להלז )ר' ,כנראה התנהלה, דוו השיחה41!,
 בתזכיר- שמוזכר כמו  תרפ"ו--925!.10.11, חשוןבכ"ג

 שבהה. קפלנסקי" מר של מפנקסו ב"דף וכן :המחלקה
 סקירת- גם ור' הזו. השיחה כל סוכמה זה ובדף ג',290

 הישיבה התקיימה לא 1ה מקור )לפי ח' דףתרצ"א,
 העדויות 3 בכל עכ"פ חשון-.6.11(. בי"ס אלאהנ"ל
 161. הע' להלן ור' ; זהה באופן הקררה סוכמההאלו

 127. והע' 5 פ' בסוףר'142.

 הפוהמ"ז מהנהלת מכתב וכן : ג' דףסקירת-תרופא,143.
 תרפ"ו-21.6.1926. תמיז מס'להנה"צ

 134. הע'ד'144.

 בהמשך ר' וכן : 100 והע' 4 פ' לעיל, ר' - זו פרשהעל145.
 165, 162,והערות

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



 פלס י.חיים.70

 "להתחלק הצדדים שני שעל בעצמו, לבסוףמצע
 46י. שאושר"במושב
 ההת- למחלקת תרפ"ז מקיץ ממכתביו באהדד(
 ולאחר - הקק"ל מהנהלה אטינגר י. כתבישבות

 41' מוצדקות ונמצאו נבדקו הסחהמ"זשדרישות
-  של להתישבות תקציב אישר הי"ד הצתני"שהקונגרס 

 המזרחי הפועל תברגת את לספק "צריך ולכןהפוהמ"ז",
 מצד כלפיו כד על התחייבות ושיש והתישבותלאדמה
 148, חקלאית" להתישבות והמחלקההקהק"ל

 תמוז בר' הנ"ל, המכתב כתיבת לאחר כהודעה(
 המזרחי מראשי ברלין, הרב כותבתרפ"ז-נך4.7.192,

 הפועל של המושב אודות יעל לקפלנסקיהעולמי,
 מן באה זה ההישבות לשם ההחלטה הלא , . .המזרחי.
 0'1. הי"ד( )כלי שנתיים" מלפניהקונגרס
 למורחי גם ברור כן, אם היה, דבר: שלכללו
 שאושד שבתקציב, עצמו, לקפלנסקי יגםזלפוהמ"ז

 של לייסודו התקציג גם נכלל הי"ד, הקונגרסע"י
 המחלקה הבטיחה ואפילו הפוהמ"ז. שלמושב-עובדים
 בהיט הי"ד, הקונגרס לאחר שבועות כ-5להתישבוה,

 40--60 של התישבותם את תרפ"ו-7.10.1925,תשרי
 "הקבו- ע"י שנדרשו המשפהות, 80 במקום 50נמשפחות

 161. למחבב-עובדים" שהתארגנו המזרחי הפועל שלצות

 במכתבו להתישבות הסתלקה של שיגה עודומסביר
 השטח, אלפי הם )40--60( האלו שהמספריםהנ"ל,
 המועמדים מספר ולפי זו שנה להתישבות לרשותנושיש

 אישור עוד ניתן זה מכתב של ולתוכנולהתישבותא.
 אחר במכתב :15, מאוחר יותר שבועות כ-5נוסף,

 הנ"ל. הפוהמ"ז קבוצות של הארגון לועדמהמחלקה

 כחצי קפלנסקי של תשבחו נראית ושלילית לגמריאחרת146.
 תמזרחי של העולמי שהמרכז לאחר אחר-כך,שנה

 נוסח את תרפ"ז-26',29.11 כסלו בכ"ג לוהמציא
 המזרחי של העולמית בועידה שנתקבלהההחלטה,
 : ההחלטה לשון עיקר וזה תרפ"ו. קיץ בסוףבאנטוורפן
 העולמי מהמרכז ודרישתה משבלהה את מביעה"הועידה
 מושב יסוד בשביל . . , הדרוקוים הצעדים אתלעשות

 )ר' הי"ד" בקונגרס ושהובטח כפי הכהרחי, הפועלשל
 שבועות 3 קפלנסקי, מגיב זו החלטה על 368(.בהת.
 לאיזו לנו ברור "לא : גדולה בציניות שקיבלה,לאחר
 להלן, ור' שם(. )ר' הנ"ל" הההלטה מכוונתהחלטה
 המחקר. בהמשךמיד

 באביב הקק"ל הנהלת של הבדיקה מסקנות את והשוהך14.
  357(. והע' 9 פ' להלן, )ר'תרפ"ז

 תרפ"ז-וע1.6.19. סיון מא' אטינגר של מכתבו148.

 משה של מכתבו את השוה וכן ט', דףסקירת-תרצ"א,149.
 תרפ"ו--27.10.25, חשון מא' הועזישבות למחלקתשפירא
 קפלנסקי. של במקומו נתמנה שבבלילאחר

 וכך ;  תרפ"4--0.1925ו.ך תנךרי כר"ט  הסחלקהמכתב250.
 תזכיר-הסתלקה.ר'

 25. והע' 2 פ' ההחלת ר' וכן תרפ"ו;  תשרי מי"במכתבם151.

 תזכיר-המחלקה. ר' וכן ; תרפ"ו-13.12.1925 חשוןבב"ו152.

 המזרחי הפועל את קפלגסקי השמיט זאת כל אףעל
 בהצעתו להתישבות, המתכוננים הארגונים, יתרמרשימת
 וו בהצעה תרפ"16.10.1925-1. תשרי מכ"חלהגה"צ
P'Ynלהחלטת בההאם ההתישבות תקציב את קפלנסקי 

 הבינוני. )=המעמד בלבד הארגונים ליתר הי"דהקונגרס
 להפועל ולא "י( ותימנים הכללית הסת' סוסקין,ספרדים,
 תרפ"ו--25'.21.10.. חשון בג' לאחר-מכן, ימים 5המרחי.
 "להועיד ודרש קפלנסקי, אל הפוהקן": של הועה"פפנה
 להתישבות התקציב ענין סדור על ישיבהאיתנו

 הס' נכנס nlPS, לא ;ה שמכתב ולאחרבשבילנו"',י.
 לשטרן,יונגסטר

~TIV 
 לו שענה להתישבות, המחלקה

 קפלגסקי של סכסוכו "שמפאת לכך, בקשר שאלתועל
 נציגי עם להפגש )קפ.( רוצה אינו יונגסטר, הח'עם

 את בפירה? סוחרת 11 אחרונה עמדה ,".הפוהמ"ז"
 .';. לפני-כן בלבד חורשים שלשה קפ. אותו שלעמדתה

 טגישה מו"ס התקיימה נוספים והבדים דיןאחרי
 לבין קפלנסקי בי1 חרפ"ו-10.11.1925 חשוןבנ"ג
 בשיחה ;';. הפוהמ"; של הועה"פ נציגי 2 וזכאי,שרגאי

 הטענות את בעקר ההתישבות מחלקת מנהל העלהזו
 :הבאות
 הקונגרס לפני החומר את הגישו ולא היותא(
 לקח לא הוא הדברים, לברור איתו נפגשו ולאהי"ד

 להנה"צ הנ"ל בהצעתו הפוהמ"ז התישבות אתבחשבון
 תרפ"ה--16.10.1925. תשרימכ"ח

 שנראה הזה, הנימוק נגד מחו הפוהמ"זנציגי
 "להנה"צ פנו הם כי - ובצדק - צודק" "בכתילהם
 חדשים כשלשה )תרפ"ה(, סיון בי"ב עוד קפלנטקיולא'
 אתנו. מלהפגש השחמט הוא ורק ,", הקונגרסלטני
 כל אופןובכל

~D1fin 
 ובשעת הקונגרס מלפני לפניו היה

 וגם ,';, ההנה"צ ע"י לו הומצא החומר כיהקונגרס,
 טענו ועוד החומר". כל את לו מסרו בקונגרסחברינו
 ברור באופן מדברות זה "מלבד : ",, הפוהמ",נציגי

 צריכים  פותן שצל וולדותיו, ההנה"צ שלההחלטות
 מתקציב ליהנות הציונית שבהסתדרות הא"י הזרמיםכל

 החדשה". וההתישבותהקביצות
 שיחו, לבני קסלנסקי הודיע !,' לאחר-מכןב(
 המזרחי להפועל מושב-עובדים לסדר נגש הוא"שאמנם
 שהקונגרס חושב, הוא אולם הקונגרס. להחלמתבהתאם

 שם.54;. א'. דף סקירת-תרצ-א,53;.

 עה. עמ' תזכיר-חרפ-ו, וכן ; שפ55;.

 113. 111, והערות 5 פ' בהתחיח יעיל,ר'155.

 גס,ירת-תרצ"א. גם P'Dlt השיחה כי שי מפורטדר'ד157.
 בתזכיר-הרפ"ו. ו1פ א',לף

 09;. הק' וכן 5 פ' בהתדית יעץ.ר'158.

 6 פ'  בהתחלת וכן ;  29-128נ  והצרות 5 פ' בסוףר'59נ.
 יה. צמ' תזכיר-תרפ"ו, ש1.  140.יתצ'

 ב"יומיבה הזה השני הנימוק הועלה תזכיר-תרפ"ולפי161.
 אחרי-כן'י.שהיתה
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 להתישבות הזכות על המ,רהי הפועל שלאבק
 חברים שהם המזרחי, הפועל חברי לאותההתכוון

 :16. הכללית"בהסתדרות

 וטענו, בתקיפות כך על הגיבו הפוהמ"ונציגי
 שנמצאת ,ו הפוהמ"ז, של אחת הסתדרות "רקשקיימת
 ]הי"ד( הקונגרס התכוון ושאליה המזדהי הסתדרותבתוך
 נכללות להתישבות בנוגע וגם . . . החלטותיובכל

 המזרחיים-שבהםתדרות- הפועלים שלדרישותיהם
 למחלקת החקלאי המרכז של הכלליות בדרישותהכללית

 שאין שכמו הדבר, וברור ההנה"צ. שלההתישבות
 מיהדת התישבזו מההנה"צ דורש החקלאיהמרכז
 ולזרמים העבודה לאחדות הצעיר, הפועללמפלגת
 באופן לדרוש יכול הוא אין כן בו, המאוחדיםהשונים
 המורחי- הפועל בעד מיוחדת התישבות מהכלליוצא

 נ6י.שבהסתדרות-הכללית"
 *16, הפוהמ"ז חברי וו ונקח-ה בקשר וטענווהוסיפו

 ., י . עבודה ללשכית תקציב . . . נתאשרש"בקונגרס

 של פועלות )ו-(משק קבוצות-הכשרה ., .תרבות.
 תקציבים שאלה הודה, בעצביו קפלנסקי והא'הפועהמ"1.

 שבהסתדהות הפועהמ"ז בשביל ולא בשבילנואושרו
 של ההתישבות תקציב את דוקא ראה ומההכללית,
 "'ג. הכללית" שבהסת' להפועהמ"ז ליחסהפועהמ"ז
 השני מנימוקו שגם הבין, שקסלנסקי לאחרג(

 141. והע' לעיל ר' יכו ; א' דףסקירת-כתצ"א,162.

 ב', דף סקירת-תר%"א,164. 160. בע'ר'163.

 קול. גם הסכימו הפוהמ?ז נציגי של זו לגישתםא(165.
  ההנה"1  בישיבת שפרינצק וגם ראו,  ההנה"צ יו"רקיש,
 ]סקירת-תרצ"א, 30.4.1926 - תרפ"ו מוןבי"ז
 ח. ש. של מכהבו ר' יכן ן 143 והע' לעיל ור' ; ג'דף

 ההתישבות למחלקת תרפ"ו--ל28.3.192 ניסן מי"גלנדוי
 כותב זה מכתבו )בהמשך קיש. של זו לדעתובקשר
 בענין  ההנת"צ  'שששתממית : היתר בין השהמ"זמנהיג
 מחלקת לכוונת בגונע חשוימ לעורר רע עשויהזה

 הקונגרס החלטת של לפועל ההוצאה בדברההתעצבות
 מד' ברלין הרב של מכתבו אח השוה 1כ1 ;האמורה"(

 9([. עמ' )סקירת-חרצ"א, תרם"ז-27'.4.7.תמוז
 פרופ' ע"י גם היטב והובררה הודגשה זו נקודהב(
 זה גוף של בישיבתו בהנה"צ, 'המזרח" נציגפיק,
 הסביר דבריו בהמשך תרפ"ו-3.1926.ד. אדרמכ"א
 הקונגרס החלטת את קפלנסקי של פירושו את פיק ח.אז

 ישנו לי וגם למזרחי "גם : לפוהמ"ז בקשרהי"ד
 ,". . . זו מהתחייבות להשתמט רק שהוציא . , ,הרושם
 פיק ופרופ' זו(. בהע' הנ"ל לנדוי ח. ש. דברי)ור'
 בי"ז הנ"ל ההנה"צ בישיבת הטענות אותן עלחזר
 לפירושו קפלנסקי גם הסכים ישיבה באותה תרפ"ו.סיון
 ההנה"צ בישיבת אולם הנידון, בענין פיק פרופ'של
 בעמותו קפלנסקי דגל שוב תרפ"ז-10.12,1926 טבתסי'

 בתקיפות פיק פרופ' - שוב - אז חזר ולכןהקודמת,
 הועה"פ מכתב אה השוה )וכן הנול. שלו פירושועל
 ר' ובן ; תרפ"1 תמוז מס' ההנה"צ אל הפוהמ"זשל

 המערכת מאמר את ר' וכן ; ד' דףסקירת-תרצ"א,
 45(. עמ' תרפ"ו, המוז י' 'נתיבה',של

 : ,.י חדש נימוק בפניהם העלה שיחו, בגי השתכנעולא
 עבור קרקע עוד לו אין וגם כספיים אמצעים לושאין
 הקרקע כל את שחילק מכתן הפוהמ"ז, של חדשמושב
 הפוהמ"ז לנציגי הציע לאחר-מכן הארגונים. יתרבין
 : הבאות האפשרויות שתיאת

 המורחי הפודל חברה עם משותף מושב"לסדר1(
  לשלשים יחד כל t'Rsn, לשני  מושב  "למרר2( י הכללית"שבהסתדרות
 שתי בין טוה ביופן שיחולקמתישבים,
 י,1. הפוהמ"1" שלההסתדרות

 מה- אלו הצעותיו את קיבלו לא הפוהמ"זנציגי
 : הבאיםטעמים
 תמידיים, וחכוכים לסכסוכים יזרום"שוה1(

 המושב". של חורבנו את אחריהםשיגררו
 למושב זכות לנו יש הקונגרס החלטת"שלפי2(

 חשבון על לוותורים להסכים אסשר ואישלם,
 שנים, כחמש להח"2בות המחכים מחברינו,30
 שבהסתדרות המורחי המועל שחבריבעת

 ההסתדרות של בהתישבות נכלליםהכללית
 "ן.הכללית"
 החמר את לו "להמציא קפלנסקי בקשלאחר-מפז

 שהוא ואחרי להתישבות, המועמדים רשימת עםביחד
 באותו עור ".י. תשובתו" את לנו יתן עליהםיעבור
 החומר, מכל העתקים הפוהמ"ז נציגי לו העבירוהיום

 הי"ד,יי. הקונגרס לפני עוד לושהמציאו
 של הועה"פ קיבל לא כשבועיים במשךבאשר
 שנה מקפלנסקי, הודעה או תשובה שוםהפועהמ"1

 להנהלה הן תרפ"ו-24.11.1925 כסלו ב1' הפוהמ"זנציג
 "לסדור קפלנסקי האדוז על שתשפיע כדיהציונית,

 כדי המזרחי, של העולמי למרכז והן י:י,התישבותנו"
 . . . האפשרי בהקדם . . . "לסדר ההנה"צ עלשישפיע

 לאחר :יי. דחוי" סובל )ש-(אינו החדש המושב כדוראת
 הנ"ל המכתב על מההנה"צ תשובה נתקבלהשלא
 בט"ו לקפלנסקי שני במכתב הועה"פ פ1ה כסלו(,)מו'
 שנציגי הטענות, סיכום 1ב1 תרפ"ו-2.12.1925,כסלו

 תרפ"ו- השון בכ"ג אתו בשיחתם העלוהפוהמ"ו

 שה"פו- מסעים, והחשוב הקצר תזכירןהמחלקה גםג(
 מושב לסדר . . . תביעותיו על עמד הזמן כל , . .המ"ז
 ימיני", הפוהמ"ז שלחדרם
 הזמן מאותו לא"י הראשית הרבנות של פסי'ד גםד(

 הממשיך ש"וא הימיני, הפוהמ"ז של עמדתו אתהצדיק
 255(. עמ' )גרדי, הפילוג לאחר הפוהמ"ז ש'להחוקי

 ע"ו, עמ' תזכיר-תרפ"ו, לפי בעיקר השיחההמשך166.
 ב', דףוסקירת-חרצ"א,

 עם. שם,138, שם. תזביר-תרפ"ו,167.

 ב'. דף סקירה-הרצ"א,170. שם. שם,169.

 שם. שם,171.

 ג'. 290 כהת. הזה המכתב172.
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 שקפ. אעפ"י תשובה, נתקבלה לא כעת גם10.11.1925.
 ,;ו. המכתב לטענות ברורה" "ההלטה לתתנדרש

 עם 'חסיו על הסוהמ"ז של הכללית תגובתועל
 בשלב כבד בפרס מנהלה ועם בכלל ההתישבותמחלקת

 : הבאים הענינים משני יפה ללמוד אפשרזה,
 הפוהמ"1. של אמונים" "אנשי במועצתא(

 מחצית - תרפ"ו כסלו בסוף בירושליםשהתקיימה
 הכי מחאתה את "להביע היתר ביז הוחלט 1925.דצמבר
 מחלקת . . . של המעליב היחס נגד המועצה( )שלהריפה

 המועצה מביעה כמו-כן הפועהמ"1. כלפיההתישבות
 המחלקה מנהל של הד-צדדיותו נגד הנמרצת מחאתהאת

 )של הפועל מהועד ודורשת ההתישבות ענינילטירור
 לעשות- ולא דרישותיו על התוקף בכל לעמודהפוהמ"ז(

 הועד על - לטובה ישונה לא היחס אם ויחורים.שום
 גלוי ולהוציא שבדבר, המסקנות כל את להוציאהמועל
 .". העולמית" החרדית ליהדותדעת

 תרפ"ו-23.12.1925 טבת בו' שנשלה במכתב,ב(

 מדובר ההתישבות, למחלקת הפוהמ"ו של הועה"סע"י
 להם ומחוצה המזרחי חוגי בכל המקובלת "ריעהעל
 בה השוררת הטנדנציה ועל ההתישבות מהלקהעל
 כמה שעד המזרחי, הפועל של הקבוצות הריסתעל

 עד סודרו לא עוד ממושך, מו"מ אחדותןשמתנהל
 פתוחים הסדור עניני נשארים ההבטחות ולמרותהיום,
 מוצא". ובל' פתרו,בלי

 בישיבת הפוהמ"ז התישבות הועלתה זה כלבעקבות
 ה. פרופ' ע"י 1925 דצמבר - תרם"1 בכסלוההנה"צ
 פיק שפרוס' הוחלט, 11 בישיבה המורהי. נציגפיק,
 נוספת פעם שיפנה הפוהמ"ו, של לועה"פיודיע

 וכאשר להשתתף. עליו שבה ישיבה. ושידרושלקפלנסקי
 הלה הזדרז ההתישבות, מהלקת למנהל לכר. בהתאםפנו

 לאחר- יומיים ישיבה ולקבוע היום כאותו עודלענות
 'זי.מכן

 תרפ"1 טבת בי שהתקיימה ההנה"צ, של זובישיבה
 כל את להעלות קפלנסקי התחיל-27.12.1925,'י,

 שבגלל הפוהמ"ז, לנציגי הודיע לבסוף ייי. הנ"לנימוקה
 לדדותאתכל ההנה"צ ההליטה כספיים, אמצעיםהוסר
 הגדול. הפועל הרוד ישיבת אחרי עד ההתישבותעניני

 אפשרות כל לו אין ולכו תרפ"1--1925, בקיץשתתקיים
 נציגי אולם 'י'. הפוהמ"ז להתיישבות משהולעשות
 170. הע' ר'173.
 16. עמ' ו'(, )גליון הרפיו-עש1.19.נ סגת ט"ו 'התור',אנ.

 תרפ"ו- כסלו בכ"ט-ל' דידלס ההחלמותעל
 170. הע' ר'17.12.1923.175--.16.

 תזכיר- וכן ; שם ר' - זד הישגבה דיוני של הדו"חעל176.
 ע"1. עמ'תרפ"ו,

 167-157. והערות זה בפרק לעילר'77נ.

 מי"ז ההנה"צ בישיבת קפלנסקי דברי את השוה וכן8דו.
 תרפ"ו--30.5.1926.סיון

פלס

 שלסניהם לו, והסבירו דרישתם על עמדוהפוהמ"ז
 בכלל ייכלל המוהמ"ז אם : טירונית שאלהעומדת
 שיפנו ענה, כך על לא. או החדשה ההתישבותבתוכנית
 בכתב.אליו

 זו,;'. בקשתו את מילאו למחרת שכברלאחר
 שאלת לעצם ברורה תשובה שיקבלו דרישהתוך

 מחלקת מנהל להם ענה הפוהמ"ז. שלההתישבות
 תרפ"ו- טבת בי"ח ימים. כשבוע לאחרההתישבות
 "שאין : לגמרי" חדש "דבר להם כותב הוא26'.4.1.
 , . המורהי' 'הפועל בשם נקרא מי : הוכוח אותו לכלמקום
 .לא הי-ד לקונגרס בהצעותיו התכוון שהואמניון

 אחרת. או זו פוליטית הסתדרות חבר שללהתישבותם
 "'י. החקלאית" בהכשרתם לנו הידועים לקבוצים אםכי

 להתישבות הנוגעות העקרוניות, השאלות כלואילו
 ההנה"צ. בפני בעצמו יביא להתישבות,ולזכות

 של  הועה"פ חיכה קפלנסקי של וו תשובהלאחר
 של שבועות כמה כעבור ההנה"צ. להחלטתהפוהמ"ז
 להנה"צ תרפ"1 י,י בשבט ועה"פ אותו פנההמתנה
 מאבק של הפרשה כל את גוללו 1ב1 מפורט,בתזכיר
 החלטה דרשו כן ; אז עד להתישבות הזכות עלהפוהמ"ז
 הבא הסיכום הוא וחשוב להתישבותם. בנוגעעקרונית

 : הזה התזכיר בסוף המסקנותשל
 מנהל של ורצונו גונתן שכל יוצא. זה"מכל
 תירוצים. באמצעות לדחות הוא ההתישבותמחלקת

 מושב-העובדים סדור דבר את שונים ופלפוליםאמתלאות
 . . . אח"כ ולהעמידנו . . הסתדרותנה לחבריהחדש
 מציאות. של עובדהלפני

 בתור . . . לסכסוכים לגרום עלול . . . כזהיחס
 מצד אלינו היחס אם ואולם . . . הציוניתההסתדרות
 ביחד ודרישותינו ישתנה, לא )להתישבות(המחלקה

 לא )הי"ד(, הקונגרס ע"' המוכרות זכויותינו,עם
 למורת נאלצים נהיה - ומתאים נכון ספוקתמצאנה
 הענינים על מגן מלחמת של באמצעים לאחוזרוחנו

 התוצאות עם והאחריות הפועלים. חברינו שלהחיוניים
 השלילי ביחסם כד ליד' המביאים אלה, ראשי עלתחולנה
 מחו. ולא למחות היה שבידם אלה ושלאלינו

 ודורשים מבקשים הננו זה, כל. כעד למנועכד'
 כפרינציפה לאשר במקור( )ההדגשה . . . ההנה"צמאת

 ולתת האחרון חקו:גרס החלטת את צויץומאוסן
 מהרב-עוברים סרור בדבר ההתיסכות למחליתהוראות

 המזרחי, לחפוטל החרשהוההתישבות
 והוצאתי

 '".לפועל"

 170, הע' ר'180. 176. הע' ר'179.

 בי"ס  ריזזביר בוולח עה, צמ'  תוכיר-תרפ"ו, לפי181.
 בסקירת-תרצ"א, התאריך ואילו הרפ"ו-עש19ג.3,שבס
 פ"ו-26'.23.1. שבס ח' : הוא ב',דף

 עז. עמ'תזכיר-תרפ"ו,182.
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 להתישבות הנכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 לא ואף תשובה, נתקבלה לא ,,י הזה התזכירעל

 תרפ"ו--11.2.1926, שבט מכ"ג להנה"צ נוסף מכתבעל
 השונים למכתביו תשובה הפוהמ"ז של הועה"פ דרששבו
 מחורש יותר נוספת, פנייה על אולם ההתישבות.בענין

 נתקבלה תרפ"ו--1926.נ15, אדר בכ"טלאחר-מכן,
 העובדה, בגלל גם אולי ימים, שלשה תוךהתשובה
 בחו"ל". מרכזינו "לכל נשלחו הזו הפנייהשהעתק
 של לדבריו אפסור בעצם היוותה ההנה"צ שלתשובתה
 טבת סי' הפוהמ"ז. נציגי עם הנ"ל בפגישתוקפלנסקי
 ארר )בכ"א בישיב'תה החלימה ההנה"צ "כיתרפ"ו:

 התישבות כל סדור שעה לפי לדחותתרפ"ו--1925.ב7(
 ההתישרות סרור גפ נפחתה לזה ובהתאם שהיאחדשה
 מהמשפט כמקור(. )ההדגשה להסתררותכם"החרשה
 התישבוהנו "שעצם הפוהמ"1, של הועה"פ הביןהאחרו,
 דחיית עם ביחד נדחית רק היא בספק, מוטלתאינה
 .וו. .ההתישבות"כל

 תרפ"ו( באדר )בכ"א ההנה"צ של הנ"לבישיבה
 החלטה שתתקבל המזרחי, נציג של הצעתונדחתה
 נתקבלה הפוהמ"ז. התישבות על גרור ובאופןחיובית

 החדשה, להתישבות "שיגשו שבזמז : אחרת הצעהאז
 טרם התישבותי צעד שום לעשות קפלנסק' לא'אסור
 "י. ההנה"צ" להחלמת זה אתשיביא

 של דעתו את הניחה לא .ההנה"צ של זותשובה
 להשתמט קפלנסקי של כוונתו את "בידענו ',יהסוהמ"1

 מכתב אליו נגולח כאשר ואמנם, יין.מהתחבבותנו"
 נדרש שבו תרט"ו--20.4.1926, אייר בר הפוהמ"ועזי
 הפוהמ"1, התישבות על וחיובית ברורה תשובהלתת
 '". תשובה כל ממנו נתקבלהלא

 תרפ"ו-5.5.1926, אייר בכ"א לאחר-מכן,כשבועיים
 כי להנה"צ, הפוהמ"ז של הועה"פ . בשם שרגאיפנה

 החדשים, מהמתישבים חלק עולים שבקרוב לנו,"מוסרים
 את להכשיר החקלאי, המרכו ע"י להתישבותשנתאשרו
 רואים "אנו ולכן החדשה", ההתישבות שלהאדמה
 באופן נדחתה החדשה ההתישבות שאלת כי שאםבזה,

 ההכנות ונעשות הולכות זאת( )בכל . . .פרינציפיוני

 דפים סקירת-תרצ"א, ר' - הבאות הפסקאותיחוב183.
 וע'.ב'

 התישבות על בדיון גס קפינסקי IYD כך ג'. דףשם,181.
 194(. והע' יהין )ר' תרפ'1 בסיון בהנה"צהפוהמ"ז

 ג'. דףסקר-ת-תרי"ג,185.

 הפוהמ"ז זכויות קיפוח על ההנה"צ נגד רבההתמרמרית186.
 המועצה על בד"ת גם בכתבה החדשה להתישבותכקשר

 ה' )'נתיבה', תרפ"ו בתוהמ"פ הפוהמ"ז שלהמוקדמת
 3נ(. עמ' תרפ"ו,סיון

 185, הע' ר'187,

 הכחים המחלקה מנהל אולם ..ק החדוה"להתערבות
 "כי אייר_1%5, בכ"ח לאחר-מכן, שבוע וטעןזאת,
 ולדאבוננו נעשות אען חדשה להתישבות הכנותשום
 היבוש לעבודת תגש לא הקהק"ל עוד כל תעשינה,לא

 לנו יהיו לא עוד וכל במקום, המים הספקתוסדור
 כתב זה מכתבו וכהמשך .,י. 11" להתישבותאמצעים

 לתרפ"1. ההתתעבות לתקציב בקשר קפלנסקיעוד
 האדמות על ההתישבות לשאלת גם נשוב כמובןש"אנחנו
 החדשים במשך אתכם גם מלהתקשר נמנע ולאהחדשות
 י.י. זו" להתישבות בנוגע דרישותיכם ע"דהקרובים

 בעיקר הפוהמ"1 של לועה"פ התבררו זהממכתב
 : הבאותהנקודות

 תרפ"ז... להתישבות בנוגע אתנו שיתקשר "א(.
 החדשות האדמות על ההתישבותששאלתב(

 לדיון. עדייןעמדת
 אינו חדשה להתישבות ההכנותכיג(

 ו"י. ." . .נעשות
 קפלנסקי של הנ"ל האחרונה תשובתו אף על.

 מחדש הפוהמ"ז של הועה"פ פנה תרפ"1 איירמכ"ח
 כבר "עולים כי תרפ"ו-20.5.1926, סיון בז'להנה"צ
 יוכל שזה האדמה, את לחרוש המעוניניםהארגונים
 "אנו ולכן )=תקדיפ("...; לפרצדנט לשמשאח"כ
 למצב קז פעם לשים תוקף בכל . . . דרישתנו עלחוזרים
 ובחיוב בהחלט פעם מלסדר ודחיות השתמטויותשל
 התערבותנו". דבראת

 אוריאב, מר ההנה"צ, מזכ,- ענה לאחר-מכן ימים6
 הק- בישיבתה הפוהמ"ן בהתישבות תדוןשהנה"צ
 בישיבתה זה ננשא על דנה ההנה"צ ואמנם "י.רובה
 כך על הדברים עיקר .יי. תרפ"ו-30.5.1926 סיוןביש
 לספק כדי הצעות, שתי שהציע קפלנסקי, ע"ינאמרו
 : להתישבות בקשר הפוהמ"1 דראמותאת

 במזרחי שנשאר )1ה הפוהמ"ז של ההסתדרויותא(
 במושב תתחלקנה הכללית( העובדים להסתד' שעברוזה

המאושר.
 להתישבות יעלו ההסתדרותי הפוהמ"ז חבריב(

 ממשפחות ש-60-50 לאחר החסידים, מושבי ידעל
 ואילו הקק"ל, אדמת על להתישב מוצעיםהחסידים
 בהתאם - יקבלו במזרחי, שנשארו הפוהמ"ז,חברי

 6000 של השטח מחצית את - אוסישקין שללהצעתו
 ב'קומיה'. לקנותו שעומדיםדונם,

 מס. וכן ג' 290 ברת. ר'189.

 ג'. דף סקירת-תרצ"א, גם ור'190.

 190, הר' ר'191.

 שפ.192.

 שם.193.

 134. הע' ר'194.
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 ם י יח74
 ההת- מחלקת מנהל של הצעתו נתקבלהלבסוף

 קיימות עובדות תווצרנה לא 11 "שבשנהישבות,
 מפועלי אם שהם, מתישבים איזה לזכותבהתישבות
 שעברו המזרתי, מפועלי או המזרחי שבהסתדרותהמזרחי

 התישבות וכשתסתדר הכללית. העובדיםלהסתדרות
 )=קפלנסקי( הוא המזרחי, פועלי בשבילחדשה

~naf התישבות בדבר המו"מ את המזרחי הפועל הסתדרותעם 
 המזרחי". להסת' השייכיםההברים

 עקרוני אישור בה היה כי חשובה, היתה זוהחלטה
 המזרהי, במסגרת שנשארו הפוהמ"ז, הברי שללזכותם

 נתקבלה וו שההלטה כן, אם מובז, "י.להתישבות
 סוף "סוף : ',י הסוהמ"ו של מסוימים בחוגיםבסיפוק
 עצמו )=קפלנסקי( המנהל "ז. לטובתנו" הדברנגמר
 להפיעל מכוונת )הי"ד( הקונגרס "שהחלטתהודה:
 ',ן כאהד ותמים בז רצוז ומתוך המזרחי". שבתוךהמורחי

 קרוב שהתנהל הוכוח, ש"פולמוס 'נתיבה', עורךחושב
 ובין ההנה"צ של ההתישבות מחלקת מנהל ביןלשנה

 מוצא הוא ולכן עכשו". זה נגמר הפוהמ"ז, שלהועה"פ
 המכתבים "חליפת : כדלקמן שעבר מה את לסכםלנכון

 כבוד מוסיסה אינה הפוהמ"ז, אצל השמורההגדולה,
 של בהסתדרות שנה במשך להתעלל הנותנתלהנה"צ,
 לה הפריעו רק )=דחיות( שהדחויים דתיים,פועלים
 דורשים "הננו ולכן ; ההתישבות" לקראתלהתכוון
 כלפי זה מעליב ליחס )=חיסול( ליקוידציהלעשות
 בקש ידחנו אל ההנה"צ. מהלקות מצדהסוה"מ

 שונים".וב"תירוצים"
 ממנהיגי שפירא משה גם דיבר דומהוברוח
 תרפ"ו- תמוז בי"ס לאתר-מכן, כשבועייםהפוהמ"ו
 הראשונה החקלאית המועצה את כשפתה1.7.1926,

 בין עמד, זה בנאום-פתיחה בא"י",'. הפוהמ"זשל
 להתישבות המחלקה עם הארוך "המו"מ עלהיתר,
 :ו מדלקה כאשר ההדשה", הההישגית על ההנה"צשל

 ואם מחיר, בכל מידינו להוציאה הזמן כל"השתדלה

 הנמהול את לראות כבר יש נגמר, לא עוד המו"מכי
 - מדי - האופטימית מסקנתו היתה ולכן צדקנו.על

 הפועל של ההדש הארגון על גם לדון זו מועצהש"על
 גדות על )יזרעאל( בעמק להוסד העומדהמזרחי,

 ב"הודעות 62, עמ' )26'.18.2(, תרפי'ו תמוז ו''נתיבה',195.
המרכז".

 החלטה" של "לגלגולה המאמר לפי - הבא הקטעכל196.
 45-,4. עמ' תרפ"ו, תמוי י' 'נתיבה', עורךמאת

 38. עמ' תרפ"ו, סיון כ"כ 'נתיבה', ר' יכן 195. הע'ור'197.

 רוצים ישהיינז מה . . . המנהל דעת לשנוי שהביא"מה198.
 תמוז ו' ב'נתיבה,, .", . . טובה כוונה מתוךלהאמיז
 46. עמ'תרס"1.

 102. עמ' תרפ"ו, מנ"א ט"ושם,199.

 פלס.

 הפוהמ.: מראשי אחד של אלו אחרוניםדבריו
 שבוע שבדיוק אעפ"י ומעודדת, חיובית בנימהנאמרו
 הפועהמ"1 של לועה"פ מכתב נשלה הזה הנאוםלפני
 על מודיע הוא שבו ,":, ההתישבות מחלקת מנהלע"י

 בין עליה שהוסכם קישון", "ans של השטחהלוקת
 שהפוהמ"ז מבלי ההתישבות. מחלקת לביןהקק"ל
 לפתוח רצה לא ששפירא לשער, יש זה בילוקההוכנס
 המתיחה לאוירת שתפריע שלילית, בנימה הועידהאת

 בי"ג ההגיגי, הפתיחה נאום לפני ימים 6 כיההגיגית,
 שקפלנסקי לאחר שעות כמה תרפ"24.6.1926-1,תמוז
 בישיבת דברו את שפירא נשא הנ"ל, מכתבו אתכתב

 הגדולים הקשיים את "הזכיר אז '.:. הפוהמ"ו שלהמרכז
 היום עד סודרו לא שעוד ., . . ההתישבות עניניבסדור
 להפועל בנוגע )הי"ד( הקונגרס החלטות הגשמתואי

המזרחי".
 על הפוהמ"ז הנהלת של הרשמית התגובהעכ"פ,

 מפוקחת היתה קפלנסקי של האחרנוההצעתו-הודעתו
 אל תרפ"26-1'.21.6 תמוז מס' מכתבה ובלשון ;יותר

 הודעת בידן "אין : קיש קול. שלה, היו"ר ואלההנה"צ
 בהתאם שלנו ההתישבות שאלת את לפתור קפלנסקיהא'

 את לספק יכולה היא ואין )הי"ד(, הקונגרסלהחלטת
 : לכד וההסבר :":. להתישבותנו" בנוגעדרישותינו

 עובדות גם תווצרנה שלא כלל, אומרת ההודעה"אין
 כמו הכללית, ההתישבות לזכות בהתישבותקיימות
 החדשה ההתישבות שתסודר שבזמז, אומרת, לאשהיא
 הפועל  הסתדרות לחברי גם כזו תסודרככלל,

 בישיבת עוד פיק פרופ' גם ביקש זה ובגלל י":.המזרחי"
 של שהודעתו ולפני תרפ"ו, סיוז בית הנ"ל,ההנה"צ
 עובדות זו בשנה תווצרנה "שלא נתקבלה,קפלנסקי
 קבוצת שהיא איזו בשבילקיימות

 מתישבים-
 אך .":.

 חדשה החלטה תתקבל שלא כך, על אז עמדהההנה"צ
  שיעמור התקציב, על. יוחלט אשר לפני וו.בשאלה
 ,יי. ההתישבות מחלקת לרשות הבאהבשנה

 וררעיה זו, גישה על חלקה הפוהמ"ז הנהלתברם
 : .": הבאים הדברים אתמההגה-צ

 ונמשך ההולך )ה(התישבות לענין קץ"לשיםא(
 ; ותכלה קץ בלי ידכםעל

.2DOתרפ"ו-24.6.1926. תמוז בי' נכתב המכתב 

 תרפ"ו, מנ"א א' ב'נתיבה', - זו ישיבה שלהדו"ח201.
 77.עמ'

 תמוז מס' להנה"צ הפוהמ"ז של הועה"פ מכתב לפי202,
 ד', דף סקירת-תרצ"א, ר' וכן ;תרפ"וי-31.6.1925

 עה. עמ' שנתיים, וכן ; הקודמת בהערה ר'203.

 134. הע'ר'204.

 עת. עמ'שנתיים,205.
 202, הע' ר'206,

הקישון"
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 להתישבות הזכן על המורהי הפועל שלהמאבק

 ברורה ההלטה הקרובה בישיבתכםלהוציאב(
 )הי"ד( הקונגרס החלטת יסוד עלומסוימת
 שתסורר החףשה, שמההתחטבותוברוחה:
 הבאה, בשנה או זו בשנה ידכט עלבכלל
 הפועל הסתדרות לחוג-י התישבותתסודר

 במקור(. )הדגשההמזרחי".
 תרפ"1- מנ"א בז' ההנה"צ מזכיר ענה כךעל
 נוכל לא "אנו : לאחר-מבז שבועות מ-3 יתר26'.15.7,
 על יוחלט אשר לפני זו בשאלה חדשה החלטהלקבל

 ההתישבות לרשות הבאה בשנה שיעמודהתקציב,
 זן;,ההדשה"

 ורקני אימת על לעליה הרקע1.
 תיפרו( חויף - תרפיש)קוץ

 מחוץ שוב שיישארו הפוהמ"ז, של ,,1 הנ"להששותיו
 שכבר ראינו, מאד. מבוססים היולתוכנית-ההתחשבות,

 להתייחס הפוהקי", של הועה"פ מתחיל י,: תרפ"ובאביב
 ההתישבות מחלקת של להכנותיה וגוברת הולכתבדאגה
 להתפתחויות ענד לחכות ומבלי חדשה. התישבותלקראת
 של הועה"פ פנה נעימות, בלתי ול"הפתעות"נוספות
 תרפ"1- סיון בי"ד ההתישבות למחלקתהפוהמ"ז
 ודרש "י,, הנ"ל ההנה"צ ישיבת לפני ימים 263'.27.5,
 .בקשר הבאים הדברים את לו שתודיע זו,ממחלקה

 : )=תרפ":( הבאה" לשנה החדשה ההתישבות סדורעם.

 ; להתישבות שהוקבע האחור, "אתא(
 ; ומדתו האדמהשטחב(
 את בהחלט כבר נחנה הקה"ק)ל(אםג(

 ; זו להתישבותהסכמתה

 הקבוצים גיז לחלקים כבר נחלקה  הארמהאםד(
 'יי. להתישבות"המועמדים

 משתהה. זה אחרון מכתב על קפלנסקי שלתשובתו
 בד' הועה"פ פונה שבועות שלשה של המתנהלאחר
 ומבקש ההתישבות, למחלקת שנית תרפ"ו-26'.16.6תמוז
 נוסף מכתב יוצא היום באותו האפשרי. בהקדםמענה
 מהמתיקה הפיד%": הנהלת דורשת ובו :י:, הדרךבאותה
 : להשתודיע

 ד'. דף בסקיית-תרופא, גפ ור'דש.

.2os'206. מש, הערת וכן הקודפ הפרק בסוף ר 

 מכ"א ההת. ימחי. הפזהמ"ז של בנ"י במכתבים ר'שש.
 ויהנה"צ 189( ודע' לעיי )וא' תרפ-ו--26'.5.5אייר

 תרפ"ו--26'.20.5. סיח מו',
 194. והע' יעיל ר'210.
 עד. עמ' שנתיים, ר' וכן ; ג' דף סקירתיתרצ"א, גפ !ר'211.
 שם. שנתתם, וכן ן די וף סקירת-תרצ-א, גם ור'212.

 שטחי שמתחלקים לשמועות, יסוד 'ש אם"א(
 הנועדים קישון(, )בגוש שבעמק-חרעאלהאדמה

 לשם שהתארגנו הארגוניך, בין החדשהלהתישבות
 ההסתדרות של החקלאי המרכו ידי עלהתישבות
הכללית".
 מחלקת מתבקשת אלו. שמועות 'נכונות ואםב(

 איזה נעשה "אם הפוהמ"ו, להנהלת להודיעההתישבות
 שלנו.. להתישבות מתאים אדמה שטח הבטחת לשםצעד

 כבר הועה"פ פונה 11 אחרונה לשאלהבקשר
 בבקשה הקק"ל של הראשית להנהלה תמוז, ה'למחרת,
 מכיון להתישבותנו", האדמה שאלת ברור "לשםלהזמינו

 לארגונים חדשה התישבות ההנה"צ ע"י לסדרש"עומדים
 להסתדרותנו". גם וביניהםשונים,

 שאמנם הפוהמ"ז, להנהלת ברור כן, אםהיה,
 שגם בטחונה, אך ההדשה, להתישבותמתכוננים
 כפי עיקר, כל מבוסס היה לא בה, ישתתףהפוהמ"ו
 בהמשך.שנראה

 קפלנסקי, של תשובתו הגיעה לא עדייןבינתיים
 הפוהמ"ו. מנהיגי בקרב החשש את עוד הגבירוזה

 ואותנו להתישבות ההכנות כל ונעשות"שהולכות
 המרגיעה)?( הצעתה למרות וזאת 'י:, הכלל" מןמוציאים
 לפני-כן שבועות כמה שהתקבלה קפלנסקי, שלהנ"ל
 11 שהצעה 'יו, גס-כן ראינו אולם "ר. ההנה"צע"י

 היא ולכן הפוהמ"ז. הנהלת את סיפקה לאמלכתחלה
 להסביר כדי תרפ"ו-21.6.1926, תמוז בט' להנה"צפונה
 ובסוך 'ן:. שתספקה ברורה החלטה ולדרוש עמדתהאת

 : חששה את ברורות הפוהמ"1 הנהלת מביעה זופנייתה

 יש פיהן שעל מעורפלוה להודעות נסכים לא"אנו
 התישבות. הבאה או 11 בשנה תסויר שאמנם לחשוב,יסוד
 זי:. הסתדרותנו" לחברי לארק

 להנה"צ. זו אחרונה פנייה לאחר ימיםשלשה
 תשובתו סוף-סוף מגיעה תרפ"24.6.1926-1, תמוזב'"ב

 הסוהמ"ז. של הועה"פ מכתב על קפלנסקי שלהמיוחלת
 מסביר זה במכתבו לפני-כן. ימים חודש אליושנשלח
 הדברים שני את בעיקר ההתישבות מחלקתמנהל
 :הבאים
 ההדשה להתישבות בחשבון הבא .השטחא(
 'גוש בשם הנקרא השטח היא )=תרפת( הבאהלשנה

 נכללו שבהם דונם, 43.000 בערך הוא גודלו . . .הקישון'
 לרשות עדיין עברו לא אשר ורקני מאדמת ד' 2500גם

הקהק"ל-.

 שם. סקירת-הרצ"א,3נ2.

 194. והע' יעזי זר' תרפ"!-ש30.5.11. סיון ב-:214.

 2(2. והע' 6 פ' סגף ר'215.

 ושם. שם216.

 מש. בע' ר'217.
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 פלס י.חיים76

 מו"מ כבר היה הוה השטח לחלוקת "בנוגעב(
 דרישת ולפי 1925. בינואר עוד הקהק"ל וביןבינינו

 המשה בין ההלוקה" אתנו בהסכמה נקבעההקהק"ל
 כלליים. התישבותארגוני

 הפוהמ"ו של הועה"פ הבין קפלגסקי של זהממכתב
 של המתישבים מרשימת היצאנו "שאנו נכון,אל

 ההבטחות לכל גמור "בנגוד שהוא דברהאדמות",
 '1!. ההנה"צ" של השונות וההחלטותהקודמות

 להרגיע כנראה, רצה, ההתישבות מחלקתמנהל
 ימים שלשה לה כותב הוא כאשר הפוהמ"ז, הנהלתאת

 האדמה ש"שטחי תרפ"ו-926ן.27.6, בט"ולאחר-מכן,
 הארגונים, ביז עדיין מתחלקים אעם להתישבותהנועדים

 הועה"פ אולם ,י!. עליהם" התישבות לשםשהתארגנו
 השני, את סותר שאהד הללו, המכתבים "שכלהבין,
 ,::. מעורפל" בסבך הענין כל את להכניס כדי רקהנם

 במושב נידון הפוהמ"1 התישבות של הנושאכל
 תרפ"ו- בקיץ בלונדון שהתקיים הציוני, הועה"פשל
 הועה"פ של להחלטותיו רבה חשיבות היתה י".1926

 מילא ציוני, קונגרס בה התקיים שלא בשנה כיהציוני,
 הסמכויות. ובאותן תפקידו את הציוני הועה"פ שלהמושב
 לגרוע תקציבים, לאשר סמכותו היתה במיוחדחשובה
 חייבו הקונגרס החלטות וכמו עליהם. להוסיף אומהם
 ::י הציונית ההנהלה את שלו החלטותיואף

 לגבי אשליות הרבה אן הוו לא הפוהמ"ולהנהלת
 ההנהלה ידי על התנועה של ההתישבות""סידור
 במשך שהתנהל הקשה, המאבק סמר על וזאתהציונית,

 ומנהלה, ההתישבות מחלקת לבין בינו תרפ"ו שנתכל
 להשתמט האמצעים בכל ש"השתמש בכך,המואשם
 בהתישבות המזרחי הפועל של וכותו אתולקפה

 מהועידה הפוהמ"ו של הועה"פ דרש לכן '!:.ההדשה"
 שתדרוש "ומן, באותו שנתכנסה המזרחי, שלהשולמית

 את להבא שיבטיחו באמצעים, לאחוז . . ."מההנה"צ
 של המחלקות בכל המזרחי לפיעל המגיעההזכות

 .!!.ההנה"צ"

 ה'. דף סקירת-תרצ"א,218.

 שם. שם, וכן219.

 שם. שם,שש.

 ור' תרפ"ו--26',21.7-2.8, אב מנ' י"א-ש"גבתאריך221.
 ה'. דףסקירת-תרצ"א,

 בה' המצפה" "על במדור 'התור' עורך של דבריור'222.
 ל"ג. גליון תרפ"ו-26'.16.7,אב

 לועידה הפוהמ"ז של הועה"פ מאת התזכיר אתר'223.
 מנ"א מל' באנטוורפן שהתקיימה המזרחי, שלהעולמית

  סיום לאחר  שבוע  תרפ"ו-5ן'.0-15.8י, אלול ה'-
 פורסם זה חשוב תזכיר הציוני. הועה"פ שלהמושב
 119. עמ' תרפש, מנ"א ט"ו לנתיבה',ב'הוספה

 122. עמ' שם,אצ.

 הנ"ל הציוני הועה"פ מושב של הישיבותבאחת
 הפועל של מושב שיאושר בעצמו, קפלגסקיהציע

 11fiQ איש,!: 20 ובו בהמזרחי, המאורגןהמזרחי,

 60.--80 של הפוד,מ"ו' של העובדיט למושב א'אורגון
 שאינם זו, בישיבה הפוהמ"ז נציגי חשבו לכןאיש.

 אלא להתישבות הזכות עצם על עוד להיאבקצריכים
 )20( קטן כה שמספר חשבו, כי המתישבים, מספרעל

 "ו, להתישב בנסיונותיו להצליח יוכללא

 לאשר הצתני הועה"פ של זה מושב החליטעכ"פ
 הפוהמ"ו של מושב-עובדים של יסודו את גםמהדש
 כחלק זו למטרה י:: לא"י 4.000 של התקציב אתוגם

 החלטה של וביצועה להתישבות. המחלקהמתקציב
 'י'. ההתישבות למחלקת נמסר האנשים( מספר : )כגון11
DA,פורסמה לא הי"ד, הציוני הקונגרס לאחר כמו הפעם 

 שפירסמו הצטנן, הפועל הועד החלטות בין זוהחלטה
 בלבד וסתמית כללית החלתה כורסמה אלארשמית,

 בשביל התקציב שבתוך מחליט, "הועד : הלשוןבזו
 שישתמשו מתאים, סכום יקבע חרפ-ז לשנתהתישבות

 ':'. חדשה" התישבות בשבילבו
 שנתכנסה המזרחי, של העולמית הועידהאולם
 כך כל הסתמכה לא הוה, המושב סיום לאחרכשבוע
 וכנראה הפוהמ"ו. להתישבות בקשר הג'ל ההחלטהעל

 החליטה .'י, בא"י הפוהמ"ו מאת הנ"ל התזכירבהשפעת
 "להביע הפוהמ"1 של ההתישבות בענין המזרחיועידת
 לעשות העולמי המרכז מאת ודרישתה משאלתהאת
 המתאימים באמצעיפ ולאמוז הדרושים הצעדיםאת

 על בא"י המזרחי הפועל של . . . מושב יסודבשביל
 שהובטח כפי היסוד, קרן ובעזרת הקהק"לאדמת

 ,י. ' הי"ד" הציוניבסונגרס
 הועה"פ מושב של החיובית שההחלטהמובן,
 את עודדה הפוהמ"1 להתישבות בקשר בלונדוןהציוני

 בעצמו ק5ינסק' גם אומר וכך י'. יףסקירת-תרצ-א,225.
 1ר' תרפ-ו-14.111926 טבת בט' ההש"צבישיבת
 ישיבות שי בפרוס. 'פ.25-1'. זו. ישיבה שיפרוט.

 101(. עמ' 8, כרךההנה"צ.
 ה'. דףסקירת-תרופא,25נ.
  י"ג. ק'שפ.227.
 תרפ"(- תשרי מכ"ח מכתב י וכ1 י'. ד'. דפיםשם.228.

 מכתבו ידח. ימחי. הפוהמ"ו שי מד1עד"פ26'.0;.6

 ; תרפ-ו27-4'.27.10 מרחשון מא' שפירא משהשי
 16-15. עמ' חוכיר-תרפ.1. ; ע"ס עמ'שנתיים.

 אלול )י' 20.8.19:5 ביהעולם', ההחלטות דו"ח ר'ט2.
 של הישיבות החלמות את ר' וכן ; 655 עמ'תרפ"ו(,
 בא"צ. הציוניהועה"פ

 223. הע'ור'230.

 המרכז מודיע תרס"ז-26'.29.11 כסלו מכ"גבמכתב231.
 החלטה מסח את ההת. מחל. אל המזרחי שלהעולמי

 24. עמ' תרפ"ו, אלול ט"ו '2תיבה', ר, וכןזו.
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 להתישבות הזכות על המורהי הפועל שלהמאבק

 שאחרי מוצדקת, ציפייה בהם היתה הפוהמ"ו.חוגי
 . . . ההתעצבות במחלקת משנה יותר זה קשה.ש"נלחמנו
 לפועל, ההתישבות תצא 11, מחלקה שלובעקשנותה
 לפעולתם שנים זה עיניים בכליון המחכיםוחברותה

 :':. שאימבט" את למלא יוכלוההתישבותית,
 חיזק זה בשלב ההתישבות מחלקת של יחסהגם
 מו' המחלקה, עוור שטרן, של במכתב כי וו,ציפייה
 נאמר: הפוהמ"ז להנהלת תרפ"ז-14.9.1926תשרי
 להתישבות וההכנות לתרפ"ו תקציבנו עם"בקשר
 המועמדים רשימת את לנו להמציא בזה נבקשכםהחדשה

 כאו"א, פרטים עם הסתדרותכם מהברילהתישבות
 הפוהמ"1 של הועה"פ ,". הרצוף" לשאלוןבהתאם
 מועמדיו רשימת את ההתישבות למחלקת להמציאהזדרז
 כמה גם זאת שעשה אעפ"י הדרושים, הפרטים כלעם

 "נגמרה שבזה קיווה. הפוהמ"ז ":. לפני-כזפעמם
 ":. לפועל" תצא ו)ש(התישבותנו ההשתמטויותפרשת
 הודעה שנתקבלה מבלי שבועות 3 שעברו אחריאולם
 הועה"פ אליה פונה ההתישבות, ממחלקת שהיאכל
 "בקשר 'וי תרפ"ז-6.10.1926 תשרי בכ"ח הפוהמ"זשל
 המזרחי", הפועל בשביל מושב סדור של ההחלטהעם

 המיועד האדמה שטח ע"ד לנו "להודיע ממנהומבקש
 .". . . זה עם בקשר להיעשות הצריכות ההכנות ועללזה

 2 ידי על להיעשות צריכים אלו נושאים ששניומכיון
 "ההתישבות על ישיבה לקבוע הועה"פ מבקשהנופים,
 המורהי". הפועל בשבילהחדשה

 י'! תרפ"12.11.1926-1 כסלו בו' התקיימהואמנם
 לנדוי ח. ש. לבין המהלקה מנהל בין חשובהחשיבה
 הודיע הדיון בהתחלת ',:. הפוהמ"1 מטעםושרגאי
 הפוהמ"ו. בשביל קרקע עוד אין קישון שבגושקפלנסקק
 הקרקעות מחלק' אחד לו למסור לפני-כן חשבאמנם
 עכשו, לו נתברר אולם ו-ורקנ', תל-טורא, נ'בתא.של
 הפוהמ"1 לנציג' הציע לכן זאת. לעשות יוכלמלא
 מאדמה שחלק לו, הודיע הקה"ץ כי 'קומי' אדמתאת
 השיבו לפוהמ"1. הובטח דונם( 00)א בס"ה )שגודלהזו
 עדיין וו אדמה קניית על שהמו"מ הפוהמ"1 נציגילו
 תימשך בא"י הקרקע קניית של מצבה ושלפי נגמר,לא

 ע"ס. ומ' שנתיים,232.

 ה'. דף סקירת-חרצ"א, וכן233.

 1'. דף שם,234.

 שם, תום,235.

 שם. שם,וכן236.

 מכ"ט הפוהמ"ו של לועה"מ קפלנסקי של מכתבור'237.
 חרפ"ז--26'.5.12.כסלו

 ו ב- נמצא זו חשובה ישיבה דיוני על מסורם דו"ח238,
 הועה"פ מכתבי עט, עמ' שנתיים, : י' דףסקירת-תרצ"א,

 תרפ"1 כסלו מי"ט ולקפלנסקי לאוסישקיז הפוהמ"זשל

 תקוה. DIC להם איז ולכן יי;. שנה עח- לפחותהקנייה
 כך בעקבות תרפ"ז. בשנת לפועל תצאשהתישבותם

 : הבאה ההצעה את לקפלנסקי הפוהמ"ו נציגיהציעו
 )ששטחה קישון שבגוש ורקני אדמת לפוהמי'זתימסר
 הקק"ל החלטת לפי מרמורש ליהודי המיועדת ד'(.5600
 ארצה יעלו לא אלו כי ,.י, תרפ"ו--1.4.1926 ניסןמי"ז
 אדמת תישאר עלייתם ועד שנתיים. או שנה בעודאלא
 התישבותם את להגטיח וכדי וכה. כה בין שוממהורקני
 אדמת לרשותם תועמד עלייתם לאחר אלו והודיםשל

 להתחטבות. ומתאימה מתנה אז שתהיה הנ"ל,'קומי'
 ההתישבות. מחלקת מנהל הסכים אמנם זולהצעה

 על חבריו יעלו שלא יבטיח, שהפוהמ"ז בתנאי,אולם
 צריך זה שטח כי כלבד, זמני באופז אלא ורקניאדמת
 ולאחר קישון. בגוש המתישבים ליתר רזרבה להיותהיה

 הדומם הרכוש את זו אדמה על ישאירו הפוהמ"ושחברי
 זעקני-קירה, אדמת על קבוע באופז יעלו בתים(,)כמו

 בינתיים. אותה תקנהשהקק"ל
 הנהלת של להסכמתה נם זקוק היה זההסדר
 לגמרי. שלילית היתה בנידון עמדתה אולם :י:.הקק"ל
 לפי מרמורש ליהודי מיועדת היתה שהאדמה .מכיון
 המחלקה הנהלת לביז הקק"ל הנהלת ביןהסכם

 להסביר הפוהמ"ז נציגי ניסו לשואלהתישבות:':.
 מחברינו ההתישבות ששלילת כמה "עדלאוסישקין,

 ראש ,.,. במחננו" היאוש את ותגביר לרעהתשפיע
 סירובו את ומעליבה קצרה כה בצורה ביטאהקק"ל
 הפוהמ"1. נציגי עם ההתישבות בענין בירור הריבתלקיים
 היתה: אוסישקין של תשובתו קשות. נפגעושאיו
 נגמר". הדבר בשביל' לישיבה, להכנס מה ל'"אין
 וחריף, ארוך במאמר ב'התור' שרגאי הגיב כךעל

 ראש סירב בס"ה ":. ו', נגמר סרט "הדבר :כשכותרתו
 לפי בישיבה, להשתתף אטילו פעמים כמההקק"ל
 ההתישבות מחלקת נציגי עם 'חד הפוהמ"ז.הזמנת
 למצב מוצא למצוא כדי המורהי, של העולמיוהמרכז
 מסרה שהקק"ל היתה, - טענתו-העיקריתשנוצר.

 הנהית אי במכתבו בעממו קפלנסק' אפ'יו מודד בכד9!2.
 חרפ"27-1',20,4. ניסן מכ"דהקק"ל

 מב' הפוהמ"ז של לועה"פ הקק"ל של המכתפים 2 ר'240,
 .18.3. - בו ומי"ד תרם"ז-ד2'.6,3אד"ב

 על 'דבר' סופר עם קפלגסקי של שיתתו את ג"כ ר'י24.
 טבת בי"ב זה בעח1ן שנתפרסמה החדשת.ההתישבות

תרפ"ז--26'.17.12.
מבהב212.

 תרפש כחיו בב"ב הפוהמ-ז של יזעה"פ מהקק"י
 21 מס' "הנד.צ. ישיבת בפרוט. ר' זכו :-25'.28.11

 240.והע' יעיי ר' ~כן ; תרפ-ז-26'.2.12 כסלו מב-ו פ"1.-
 עמ' כ', גליון תרפ"ז-ך4.2.192, א' אדר ב',התור',243.

ש-(10.
 שם. שם244.
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 פלס י.היים78

 ההתישבות, למחלקת קישון גוש של הקרוע כלאת
 בהתישבות ייכלל הפוהמ"ז שגם להציע, צריכה היתהוזו
 ":. כן לעשות סירבה כה עד אולםזו,

 ההתישבות בשביל ,ז שלילית התפתחות אףעל
 תרפ"ז-7.11.1926, כסלו בא' התקימה הפוהמ"1.של

 נציגי לביז החקלאי' 'המרכז בין משותפתהשיבה
 לקביעתם הנהיות גם נקבעו 11 בישיבה ,.ו.הפוהמ"ז

 באותה להתישבות שקולו הפוהמ"1, מחברי 30של
 ":. עצמם החברים 30 נקבעו וגם "י, )תרפ"1(השנה
 המושב לאחר שבנעות כשלשה הושג זה חיוביסיכום
 הוחלט, בו ; הכללית החקלאית המועצה שלהראשון
 הקיבוצים להתישבות לעלות צריכים )=חרפ",("שהשנה
- אחוה :)הבאים(  קיבוץ פינסק, שרוזי שרונה, גניגר, 

 הפועל של גב' א' והארגונים הצעיר השומר שלב'
 "ר.המזרחי"
 עתה, שנתהווה כפי הענינים, מצב את נסכםאם
 מרובות הכנות נעשו שבו מצב, שנוצר לאמר.אפשר
 הראשונים. חבריו התישבות לקראת המזרחי הפועלמצד
 בתרפ"ה הי"ד הקונגרס של הן שונות, ההלטות לפיוזאת
 במשך תרפ"1--1926. מקיץ הועה"פ מושב שלוהן
 המחלקה ניסתה ובהצלחה בעקביות וכן משגהיותר

 הי"ד. הקוג1רס של ההחלטה את לבצע לאלהתישבות
 לאחר וכן בלונדון, הציוני הועה"פ מושב לאחראולם
 לאור וגם החקלאית. המועצה של הראשוןהמושב
 הנהלת לבי, החקלאי' 'המרכז בין המשוחטתהישיבה
 להבין, בהחלט רשאים המוהמ"ז ראשי  היו"פוהמ"ו,
 בהתישבות ההתישבות מחלקת ע"י ייכללשארגונם
 : אכזבות נחלו ושוב "ר.החדשה
 הקישון, גוש של הקרקעות שכל להם, נאמרא(

 238. הע' בכיור'245.

 של כדו"ח הן 368, בחת. 11 ישיבה על D'"mlnר'246.
 הפוהמ.1. נציג. שי הדוש והז הכייי התקיאיהמרכז

 א( : הקודמת( בחע' )דר' היו העיקריות ההנחיות2472.
 זו "לעלייה ב( שלמים". קיבוצים להתישבות"עולים
 כלכלי בסיס להם שאיו הקבוצים, אלו בחשבוןבאים

 במקומותיהם". קיומם אתלהמשיך
 : הבאה המועמדים קבוצת הורכבה אלו להנתיוח בדעככםש3.

 בחדרה, 'צכי' מקב' 6 'כפר-אוריה', מקבוצת חברים8
 בודדים. 4-1 'ריינמ' מקב' 6 'שמואל', מקב'6
 תרפ"ז כסלו ה' בידבר', זה מושב של 9 מס' החלטהר'249.

 כסלו י"ג הצעיר', 'הפועל ר' וכן 5. עמ'-26'.11,11,
 המועצה מושב 23. עכל ד-8, גליוןתרפ"ז--26'.19.11,

 תרפ"ז-6ך.17-21.10 חשון מט-מי"ג התקייםעצמו
 גליון תרפ"ז-26'.26.10, "שון י"ח הצעיר', 'תפועל)ר'
 9נ(. עמ'5,
 ט"ו כ'נתיבה', וינשינקר ראובז מאת המערכתמאסר250.

 140. עמ' תרפ"ז, א'אדר

 ארגוני בין כבר נחלקו להתישבות, מירעיותשהיו
 51:. האחריםההתישבות

 זמני התישבות לסידור הפוהמ"ז של הצעתוב(
 כתנאים רק וחת  ואף קפלנסקי, ע"י אמנםהתקבלה
 זאת להצעה הסכימה יא הקק"ל אולם בלבד,מסוימים
 רצה לא אפילו אוס"2קין, וראשה, ואופן. פניםבשום

 על הפוהמ,ז נציגי עם לרון כדי בישיבה,להשתתף
 שראינו. כפיהמצב,
 )התחלת תרפ"ז חשוז בשלהי נודע, לבסוףג(
 הקישון נוע של הקרקע על עלייתם על 1926(נובמבר

 של נציגיהן ידי על כך לשם ממשיות הכנות עלאו
 לקבוצית מחוץ הנ"ל, .הקבוצות כל של משפחות250

 החקל- במועצה לפני-כן, ששבועיים בעודהפוהמ"ז,
 כולל הללו, הקבוצות של עלייתן על הוחלס 2י3אית
 233. ובראינו כפי הפוהמ"ז, שלאלו

 כותב כביהוא 'דבר', עורך צדק שאמנםונראה,

 התעצבותעל
 הדנם"

 עוררה, שהיא הקישון, בגוש  וו
 התנועות, אותן בקרב חג והרגשת רבה שמחה אחד,מצד

 וכן  ולןחריתן. 237--שן2 והער'ות זה בפרק לעילר'251.
 218. הע' לפני 7 פ' וכן 105, והע' 5 פ'השוה

 על 3, עמ' תרפ"ז-12.1936.ד, סבת ב' בידבר',ר'252.
 הצעיר' ישומר של ב' קיבוץ של לעלייהההכנות

 כ"כ חשו,(. ,כ"ח ינובמבר ב-2 כברבאבו-שישא
 סבת- מד' בעיהון לאחר-מכן, יומיים זה יומוןמודיע
 מקבוצת חברים 12 של עלייתם על 3, עמ'!נ.9,
 כסלו ונ*סעז ;  .11~2 -  כסלו בב"בפיגסק

 במקום 'שרונה' מקבוצת חברים 8 כבר נמצאים-.22.11
 מופיעה 1, עמ' כסל1-.נ26.1, מכ' בידבר'התישבותם.

 כל של הקרקע על העלייה התהלת על מפורטתהודעה
 מענינת הפוהמ"ז. לקבוצות מחוץ הנ"ל,קבועות-ההכשרה

 החדשה ההתישבות על השיחה גם לכך בקשרהיא
 11 שיחה על המדווח 'דבר', סופר לבין לפלנסקיבין

 מבהל מספר זו  בעיחה  טבת-.12.ד1.  בי"בבעתוגו
 5 חכרי של עלייתם תוכנית  על  תהתישבותמתלית

 והוא ; 249( יהע' לעיל )ור' שאושרו הנ"להקבהצות
 150 של החדשה להתישבות מאד חיובי יחסמראה

 אולם הכללית. ההמתדרות חברי שהם פועלים,משפחות
 דתיים, פועלים של התייצבותם על מדבר קפלנסקיאיז
 הפועלים "מבין משסחות כ-15 על אלא הפוהמ"ז,תברי

 למושב שיתווספו ההסתדרות", חברי שביןהדתיים
 חברי של להתישבותם זו חיובית גישההחסידים.
 הידוע את מאשר ולא-דתיים( )דתיים הכלליתהסתדר'ות

 21ן-ד12( והערוה 5 פ' )ור' המיל לאור - מכברלבו

-
 להתישבות קפלנסקי של ומלכתחלה השלילי יחסו על

 בכלל, זו תנועה ויל קיומה ולעצם בפרטהפדהמ"ז
 הראשוז במושב קפלנסקי של דבריו את השוה)וכן
 סבה ז' היום', ב'דיאר המחודש התקלאדת ועדשל

 ההתישבות על סקירה מסר בהם גם ;חר1'ז-26'!1!ו
 הקישדז(. אדמות על משפחות 250 שלהבדשה

 249. והע'לעיל253.
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 מצד אולם, זה. חשוב במפעל להשתתף זכושנציגיהן

 אלו, מצד כמעט" קנאה "רגשי אף היא עוררהשני,
 המטרה של הראשונה "לתחנה הגיעו לאשעדיין

 מוכנים שהיו הפוהמ"ז, חברי לגבי אך .':.המשותפת"
 לאכזבות אלא זכו לא כה עד אולם להתישבות, הםאף

 התישבות מבצע היווה בלבד, עמוק ולתיסכולמרות
 ביום : הגמל' נב את ששבר 'הקש את הקישון בגושזה
 ה'ארגון אסיפת ההליטה תרפ"ז-21.11.1926 כסלוט"ו
 לעלות בפתה-תקוה הפוהמ"ז' של למושב:עובדיםא'
 ראשי של הנ"ל להצעתם בהתאם וזאת ; ורקני שסחעל

 התיעצות לאחר וכז "ו ההתישבות למחלקתהפוהמ"ז
 המישבים המוסדות את להעמיד "כדי התנועה, ראשיעם
 הפוהמ"ן' של א' 'ארנון הברי גם כי "ו, עובדא"בפני

 כבוש של הקשה במערכה להשתתף ש"עליהםהרגישו,
 הפוהמ"ז, ע"י זה לצעד ניתנו עיקריים הסברים שני, יין. ותהיתו"עמק-יזרעאל
 המושב ייסוד על המיוהד למאבקו מתייחסכשהראשוז
 של הזכות עצם על דן השני ואילו שלו,הראשון
 : להתישבותהפוהמ"ז

 קץ בעצמם לשיט אלא לחגרינו נשאר "לאא(
 חיים ובשאלת . . . בתקותם 11 פוסקת בלתילהסתוללות

 שנה עוד להמשיך הסכימו ש"לא חברים", עשרותימל
 והמכשולים העכובים בעקב קביעה קביעת ואי גרידהשל
 למניע החליטו כן כמו והקק"ל". ההתישבות מחלקתפנל
 המוסדות מצד )ההד( הקונגרס בהחלטת "הסבוטז'את

 זה ב"סבוטז" האהרון וכמעשה ":. שלנו"העליונים
 להועד אפילו רציתם ולא הצעותינו, כל "דחייתנקשבה
 "':. שנוצר" המצב ע"י לישיבהאתנו

 התהייה ובסבל בעול הנושא המזרחי, "הפועלב(
 הקיימת( וקרן היסוד )=קרן הנ"ל בקרנותומשתתף

 למישהוא רשות ואין לחתיישגות, המלאה הזכות לויש
 השנה ההתישבותי מהמפעל ילהרחיקנולהבדילנו
 ביז היאוש את להגביר זה וע"י במקור()ההדגשה
 השנה להתישבות "דרישתנו : ולכן ; הברינו"שורות

 ב"ב ב'דבר.. "להג" בשם הטערכת מאמר את השוהע2.
 תרפ"ז--28.11.1926.כסלו

 לאוסישקין הסוהמ"ו 2ול מהועה"פ הנ"ל המכתבים 2ר'255.
 ; 238 הע' וא' תרפ"ז-26'.25.11, כסלו מי"טולקפלנסקי

 240. הע' ~ה, בפרק לעילור'
 בקודה- ההתישבות "לתולדות : ז'ק מא.י.מאמר-~כרוניות256.

 11. עמי )12.5.1935(, הרצ"ה ניסן ס' בינתיבה',יעקב"
 )להלן 13. עמ' דניאל, לש. ועבודה' תורהב'אהלי257.

 תו"ע(.  נאהלי :בקיצור
 עט-פ. עמ'שנתיים,258.
 לעיל והשוה 238(. )הע' -לאוסישקין הנ"לגמכתב259.

 אש--245, והערות זהבפרק

 גגו ועליה הצודקת האלמנטרית זכותנו דרישתהיא
 260. נוותר" לאועליה

 אדמת על להתישבוה שעלו הדתיים,החלוצים
 חלה הזה הסכסוך בעד האחריות כל אבל י,:,המקובל כפי לפועל יצאה לא וו ש"עלייה היטב, ידעוורקני,
 לדרישותינו לב שמו שלא והקה"ק, ההתישבותעל

 גמורה ובשלילות באדישות )ו(שהתייחסוהצודקות,
 :6:. החיוניים"לענינינו

 ושני אפסת על הפוהכמא( של )לכ'-מב-עובדים א' ארגון8.
 תרפא( )חופף המאבקושמשר

 חברי 25 עלו תרפ"ז-24.11.1926 כסלובי"ח
 'כפר כיום נמצא שעליה "ו, ורקני אדמת עלהפוהמ"ז

 המקום את להכשיר היתה הראשונה מטרתםברוד"
 ארוך לטווח תוכניתט הביצות. את שם וליגשלחקלאות

 צעירים אליהם יצטרפו כשכה שלאחר היתה,יותר
 החקלאית הכשרתם את בינתיים שקיבלונוספים,

 איתם ויחד בארץ-ישראל, שונותבקבוצות-הכשרה
 במקום אם המקום, באותו אם חדדם, מושב-עובדיםייסדו
 264.אחר

 של א' מ'ארגון חלק הוותה 65י החבריםקבוצת
 זו תנועה של מושב-עובדים' להקמת המזרהיהפועל

 לארגון הצטרפו הקבוצה חברי רוב '29.בעמק-יזרעאל
 ז5: מתבריה חלק עבודה. או הכשרה תקופת לאחרזה

 עקיבא', וירגי 'יהושע' 'בנימין', מקבוצות-ההכשרהבאו

 שם.260.
 והקק"ל. ההתישבות מחלקת של הסגמחן בלי : פירושו261,

 269--)(27. והערות 8 פ' במתעלת להלן,ור'
 פ. עמ'שנתיים,262.
26'.30.11. תרם"ז- כסלו מכ"ד להת. למחל. שרגאי שלמכתבו263.
 ב- בעמק" חדשה ישובית "נקודה : הכתבה אתר'264.

 ; 4 עמ' תרפ"ז-26',21.12, טבת ח"ז היום',ודואן
 בשמו תרפ"ז-26'.5.12 כסלו מכ"ט המכתב את ר'וכן
 בורקני. המזרחי' הפרזל של א' 'ארגוןשל

 מבוססים ורקני אדמת על העלייה על הפרטיםרוב265.
 : הבאים המאמריםעל
 %56(. )הע' 7'ק וטל הנ"ל מאמרוא(
 257(. הע' ).ור' 16-12 עמ' תו"ע, באהליב(

 על להתישב שרצו רבים, ארגונים היו הזמןבאותו266.
 מבני וגם הפועלים תנועות מח'וגי גם העמקאדמות
 תו"ע, באהלי גם )ור' שראינו. כפי הבינוני,המעמד
שם(.

 'ארגון על הראשון במכום אלו חברים על מסומרוכך267.
 בשיך-אבריק' המזרחי הפועל של למושב-העובדיםא'

 "החברים : 173 עמ' הרפ"ח, אדר ט"וב'גתיבה',
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 פלס י.היים
 עבדו אהרוס כפתח-תקוה. פגיה ארתת עלשהוקמו
 הקבוצה של הכספיים אמצעיה במושבות.כפועלים

 כמה של )מכספם בלבד לא"י 20 רק : מאר דליםהיו
 הפוהמ"1(. שתמיכתהברים

 הודש של לתקופה פרדות זוג איתם לקחוהעולים
 מחבריהן שחלק וייהודה,, 'בנימץ'מקבהנות-ההכשרה

 מקבוץ לקחו המסבה כלי דעוהנה". לפני כ"הלוציםעלו
 הועה"פ ע"י לרשותם הועמדו שאלו לאחר משה','ידי
 קבוצות- חברי של מפיהם אדירה שירה הפוהמ"ז.של

 שיצאה העגלה, את ~nmv פגיה אדמה עלההכשרה
 ועוד. מיטות עבודה, כלי אוהלים, עמוסת ורקני,לכוון
 הגיעו רבות, ;מעוח שנערך מפרך, רגלי מסעלאחר
 יעקב', מ'נוה חבריהב קידמו פניהם את ליעדם.לבסוף
 על לעוליט להצטרך כדי עפולה, דרך למקוםשהגיעו
 '4!. ורקניאדמת

 רשמית הודעה נמסרה הזו העלייה אחרי ימיםששה
 ההתישבות למחלקת הפוהמ"ז של הועה"פ ע"יעלה;

 שהעלייה ליעת, הטיבן הפוהמ"ז ראשיולקק"לי';.
 ובניגוד המיישבים המוסדות של ידיעתם בלינעשתה
 העלייה כאילו פנים שהעמידו הוא, טבעי "זי.לדעתם
 ע"י ( 7 ) המוסכמת להצעתנו "בהתאם התקיימההזו

 של הועה"פ בקש ולכן ההתישבות"י'!,מחלקת
 את "לתת בפשטות ההתישבות ממחלקתהפוהמ"ו
 וכן העבודה" להתחלת והתוכנית הדרושותההוראות
 ואמנם :ז:. העבודה" להתחלת התקציב את"להעביר
 לאחר 'דבר' כתב עם בשיחתו הודה נעצמוקפלנסקי

 י'צעירי הטיה בארצות בהיותם  שד נמנוהאלה
 המזרחי'. ב'ההיוץ הקלתית הכשרה קבלו ורובםהמוהחי',
 והמק- החינוכית הכשרתם את קבין האיהבארגונים
 משיניה ; הוא גיותיהם יאותות ה"בריס מוצאצועית.

 גייציה יהטריבאית, הפוינית מייסאהקונגרסאית,
 יתרבותית- וכמו"כ המקצועית-משקית יהכשרהיב הושם זה יארגוז האנחתי החמר בבחירתואונגריה.
 באר,. המראו וזמן הדתית-יאומית הכרתורותנית.

 שנים.. מהמש יוהר בארץ נמצאים החבריםרוב
 ריבייז א.ב. נשח 'נוה-יעקב' עי דושיח ג-כהשוה268.

 3. עט' הרפ"ו-26'.22.12, סבת י"גב"הארץ'.
 פ. עמ' שנתיים, וכן ; 318 ע' ר'ש2.
 הפ~המ"ז, שי א' י'ארג~ו יהת. המהי. שימכתבה270.

 דברי ר' יכו ; תרפ"ו-3.1.1927 פנת מב-טבורקני
 תרפ.ו-26'.17.12. טבת י"ס בנ"י, ב'דבר'קפינסקי

 261. הע' ר' וכן ; 273( בע')גר'
 trtn1Dn שי מהועה"פ 218( )הע' בנ"י מכתבור'271.

 תרפ"ו-26'.25.11. כסין מ'"דיאוסישקין
 הע' )ור' תרפ"ה-26'.30.11 כסיו QD"1 הנ"לבמתתב212.

 מהועה"פ בהיבר יכת הרחיק בזרקני א' ארגון263(.
 270(. הע' ר'וכן - אש בהע' - בנ"י מבתבע )ור' זה.בחמקמק"

 זה מארגון שחלק הסכימה, "ההנה"צ כי 'י!,העלייה
 שבגוש הרזרביים מהשטחים חלק על להכשרהיעלה

 הקיימת "שהקרן מכיוון וזאת ~ו", נונה למשרהקישון
 אבל קומי", מאדמת חלק המזרחי לארגוןהבטיחה
 לבסוף אך להתישבות", עומדת איננה עוד וו"אדמה
 הקרן הסכמת עוד טעון ,ה זמני ש"סיור עוד,הוסיף

 להסכים נכונות כל גילתה לא הקק"ל אולםהקיימת".
 יחסו הוא מובן ,את כל לאוס 'י!. שראינו כפילכד,

 אדמת על הפוהמ"ז חברי של - מאד אותןשהפתיעה - לעלייתם והקק"ל ההתישבות מחלקת שלהשלילי
 בגישותיהם ההבדלים בולטים ,ה עם יחדורקני';ן.

 השוני ץץ על מוסברים אלו הבדלים ן המוסדות שנישל
 ומנית להתישב הפוהמ"1 לתוכנית המוסדות שלביחסם
 ,ז:. ורקני אדמתעל

 של לועה"פ לענות ממהרת הקק"להנהלת
 למעשה-אלימות תסכים ש"לא ומדגישה, זי!הפוהמ"ז

 כדי זו, מכוונתכם להסתלק מאתכם דורשים והננוזה,
 הקק"ל. וראש וביניכם". הקהק"ל בין סכסוך יווצרהולא

 הראשונה בישיבתה הציונית מההנהלה דורשאוסישקין,
 בב"ו ורקנ(, אדמת על א', 'ארגון של עלייתולאחר
 צריכום שהמתישבים שתחליט, תרפ"1--2.12.1926,כסלו
 מנהל זו בישיבה איתו ומסכים ":. המקום אתלעזוב
 ,;!. "אנרכית" זו העלייה את שכינה ההתישבות,מחלקת

 להרחיקם לקה"ק נעוור "שאנו קפלנסקי, אז מבטיחוכן
 ",!. רשות" בלי עליה שעלו האדמה,מעל

 העיייה. יאבר שבועות שלשה התקיימה הזוהשיהה273.
 ובן ; תרפ.ז-26'1%.ז1 סבת בי"ב ב'דבר'ונתפרסמה

 240(. )יהע' re 7 יעיי,ר'
 מש-245. והערות 7פ.14ש.
מכתב275.

 תרפ.ו-26'1%ש.כסיו מכ-ו ההנה"צ ישיבת שי בפרו". ר' ~כן ;26'.28.11 תרפ"ז- כסלו מכ"ג הפוהמ"ו ווי לועה"פ הקק"י
 של בתשובותיהם ברור במוי יידי נאו איורבדיים276.

 הבאה. ברעיור, ; שש הע' ור' ; תרפ",--26'.1ו.25 בסת מי"טהפוהמ"ז עי מהועה.פ אייהם המכתב עי המוסדתראשי
 276(. כהק' )ר'כן יפוי- ימים 3 שנכתב הפוהמ"ו. של הועה"פ מכתבעי הקק"י הנהית עונה תרפ",-28.11.1926 כסיובב"ב277.
- 21 מס' ץ, יקרבו בפרוט.ר'278.  כרך 81, בעמ' פז, 

 ההנה"צ. ישיבות פרוט. שי8
 תרפ.26-1'.5.12. כסיו מכ"טבמכתבו19ש.
.2soהמהלית אחת מנהי שי מצד. 11. עזה התנגדוה יאור 

 הדו"ח. דכא למוץ אייוני ההנה"צ, שיהחשובות
 ההסתדרות שי המרכזי ב"עתונה הומו באותושהופיע
 במדגר 'העהם'. בשם והמטנה העממית",הציונית
 תרפ"ו-28.1.1927, שבט בכ"מ שהופיע  ישראל","מארץ
 שעלתה ההדשה, ההתחבבות עי מסופר 69,עמ'

 שב בינים תרפ.ו. טבת חודש ובמשך כסיוממחצית
 הצפף,ת יהרפתקאות, חוששים )ש"אינפ קבוצות5
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 להתישבות הזכות על המורחי הפועל שלהמאבק

 קפלנסקי היה נאלץ :ו לעמדתו בניגודאולם
 פיק, פריפ' עם הסכם לידי לבוא לאחר-מכןורבועיים
 חברי של ההתישבות עם "בקשר בהנה"צ. המורהינציג

 בעקבות וזאת ":; המזרחי" שבהסתדרותהפוהמ"ו
 תרפ"ז טבת מס' בישיבתה ההנה"צ של מפורשתההלטה

14.12.1926--.!'! 

 לאחר ישיבה, באותה נוקב דיון זו להחלטהקדם
 על יצביע לא הודיעבהכמהפעמים,כיהואשפרופ'פיק

 קפלנסקי(, ע"י שהוגשה החדשה, )ההתישבותתוכנית
 על לישבם המזרחי הפועל דרישת את ימלאו לא"אם

 אחד ההתישבות מחלקת ממנהל דורש והואהקרקע".
 סכום' איזה קפלנסקי הא' ברשות יש "אם א( :משנים

 "אם ב( או: לפוהמ"1", גם מזה להעניק עליושהוא,
 ומוחלטת, קבועה בהתישבות עתה אותם לישבאי-אפשר

 שחשבו כמו קבוצת-הכשרה. בתור שיישבום מבקשהוא
 ". הצעיר' רהשומר 'עתיד' קבוצתבדבר

 האוביקטיביות הוסר את קפלנסקי מראהבתשובתו
 הפוהמ"זי דרישות כלפי הטוב רצונו העדר ואתשלו
 לדברת, בתגובתו פיק פרופ' אח"כ מעיר שגםכפי
 שמעלה העיקריות, מהנקודות יפה מתברר שגםוכפי
 פרומ' לדברי כתשובה בעצמו ההתישבות מחלקתמנהל
 :פיק

 עלו הפוהמ"1 ש"חברי וטוען, מתחיל הואא(
 אולם בורקני", הקימת הקרן אדמת על רשותבלא
 טענה על בתשובה זה. לצעדם ההקע את מסביראינו
 האחרים גם אם בטוח איננו "כ' פיק, פרוס' מעירוו
 הקרקע על שעלו הנקודות, ואמנם, ואת". עשולא

 קבלת לפגי ואת עשו התקופה, באותה הקישוןבגוש
 לפרסם לנחוץ שמצאה ההתישבות, ממחלקתהאישור
 ":. במיוחד זהענין

 הגיש )=קפלגסקי( שהוא הגדולה. "בתוכניתב(
 גם כלל הוא ., . . בלונדון )הציוני( הפועל הועדלפני
 בשעת אולם משפחות, 20 בן הפוהמ.ן. של חדשמושב
 הפוהמ"ז, בשביל אדמה הותירו לא הקישון גושהלוקת

 בכר לראות היה אפרוד בווארקאני". המזרחיהפועל שי "קבוצה : וביביהם הקטן"( התקציב מהמתלהט
 פיל זו לעלייה - בדיעבד ולו - אישור מעיו.אולי

 כבר מכהה ימים שבאותם העובדה, אלמלאהפו"מ"ז,
 את לעזוב שעליהם הדין, את זו תנועה חבריקיבלו
 להלן. שנראה כפי בעמק-יזרעאל,המקום

- 25 מס' זו, הנה"צ ישיבתפרוט.281.  כרך 02נ, בעמ' פז, 
 על הפרטים יתר גם ההנה"צ. ישיבות פרוט. של8

 102-101, עמ' משם, לקוחים זו חשובהישיבה

 זהז"'8ש. בדק ריטןש.

 וכן ; 1 עמ' הרפ"ו--29,11.1926, כסלו ב"ב'דבר/283.
 לאחר- יומיים זה יומון עורך 11ל תגובהע אתהשוה
מכן.

 האדמה תתר הבוקובעך הארצי הקיבמץ בע רקותיקוה
 העונדים". התישבות לרשותהועמדה
 אוסישקין. של ךהצעתו הסכים )=קפלנסק'( הואג(
 הפוהמ"ז. למושב תימסר 'קומי' אדמת של הקרקעשחצי
 תוכנית בתוך הפוהמ"ו את הכנסתי זה יסוד"ועל

 אז עוד לו היתה לא כי אם )החדשה(,ההתישבות
 לא 11 אחרונה נקודה לגבי שלהם". מועמדיםרשימת
 נשלחה לפני-כן חדשים שלשה שבדיוק קפלנסקי,שכיר
 מנהל וסיפר המשיך ":. שראית כפי וו. רשימהאליו

 המזרחי. הפועל הודיע "בינתיים כי ההתישבות,מחלקת
 את להם לתת ובקשו 'קומי' מאדמת מרוצה איננוכי

 קפלנסקי אולם מרמורש". יהודי בשביל שנועדההאדמה,
 כסלו בו' לפני-כן, שכחודש ההנה"צ, לחברי סיפרלא

 שאדמת הפוהמ"1, נציגי לו הסבירותרפ"12.11.1926-1,
 מרמורש יהודי ואילו להתערבות, מוכנה לא עדיין'קומי'
 ו':. שראינו .כפי כשנה, בעוד אלא ארצה יעלולא

 את לקבל מוכן או שהיה עכשו, סיפר לא גםקפלנסקי
 מדם אחד שרק מסוימים. בתנאים הפוהמ"1הצעת
 בהסכמת הצורך : 11 הש"צ בישיבת קפלנסקישכיר
הקק"ל.

 ההתישבות, מחלקת מנהל הסביר לעיקר,ובאשר
 דבר על במו"מ הפוהמ"ז עם להכנס היה יכולש"לא

 להשאיר "מוטב א( : הבאות הסיבות 2 בגללהתישבותם"
 בשביל רזרבה בתור ורקני( )=אדמת הזאת האדמהאת
 זכו שכבר הקבוצות. )ליתר בסביבה" האדמותיתר

 החדשה(. ההתישבות תוכנית לפי הקישון גת2 שלבקרקע
 רשימת הפוהמ"ו( )ראשי הגישו שלא "מפניב(

 הוכחנו כבר אי-נכונותה שאת טענה,מועמדים.,
 "!.לעיל

 לקראת לבוא מוכן קפלנסקי היה אחד בעניןרק
 הסתייגות: בלי לא זה בענין גם אולם פיק.פרופ'
 הצעתו את לקבל נכונות גילה ההתישבות מסלקתמנהל
 "התישבות הפוהמ"ז להברי לאפשר : פיק פרופ'של

 ש"יתנו מפורר:, בתנאי אך קבוצת-הכשרה",בתור
 הקבוצות, סדור בשביל 1ם הדרושים האמצעים אתלו

 המורחי, נציג טען הכללית בתשובתו מתכניתו".שהוציא
 בשביל גם למצוא ואת בכל יוכלו טוב ברצון"כ'

 ולכו ההתישבות", בתקציב סכום איזה המורחיהפועל
 לאשר לא )הציונית( מההנהלה אפוא, מבקש,"הוא

 כ-3 רק 2%. ~בע' לעיי ור' ; ו' דף סקירת-חרצ"א,אש.
 יאחר הרשימה. את קפי:סקי מצא יאדר-מכןשבועות
 הפ~המ": שנציגי ההוכחה. בעקבות ~זאת בתיקים,שאפש
 נעלמה הדמימה בי סליחה, ק. ביקש אז תרפא.תשרי מחודשי עוד ידו תחת נמצאת שהרשימה לו,סיפקו
 ו'(. דף )סקירת-תרצ"א,מעיניו

 239, והע' לעילר'285.

 אש. הע' ובמיוחד לעיל ר'286.
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 פלס י.היים

 שהא' הזמן, כל ההתישבות( מסלקת )של התקציבאת

 משנה דוחה שהוא ההבטחה, את מו"ס ימלא לאקפלנסקי
 יו"ר שגם ומכיווז הפורמתו(". להתישבות )בקשרלשנה

 התקציב "שמכל 11, בהצעה תמך קיש. קול.ההנה"צ,
 סכום אינה 1ם יינתן ההתישבות( מחלקת ,שלהוה

 מצדיק ש"ה,א קפלנסקי, פתאום tg1D המורחי".לפועל
 )אולם הכשרה לסדר יתנגד ולא מורחי מושבגהיצות

 ובאופן במקום". לישבם התחייבות בלי :(בהסתייגות
 של רזרבה לו ש"יש דבריו, בהמשך הוא מגלהמפתיע
 מוכן היה לא אך החדשה, מההתישבות לירות1500
 ל- אלא בלבד הפוהמ"ו להכשרת הסכום כל אתלתת
 וקבוצת הצעיר' 'השומר של 11 נובטות, קבוצות2

 תסכים. הציונית שההנהלה בתנאי, וכן'בוקובינה',
 קול. מעיר האחרונים קפלנסקי דברי עלכתגובה

 יספיק לא קפלנסקי הא' שהזכיר הסכום "כיקיש,
 הדברים את לקשר אפשר ואי קבוצוה. שלשבשביל
 שגם פיק, טרופ' של דבריו ובעקבות י'י. ביחד"האלה
 "בפרינציפ ההנה"צ לבסוף הסכימה קיבלם. קישקול.

 הס' שבתוך הפועה"מ שלאכרי פיק, הפרופ'לדרישת
 תנתן )בורקני(, הקה"ק אדמת על שעלוהמורדי,,:,
 לח"ה ומשאירה קבוצת-הכשרה, בתור להסתדראפשרות

 עם בקשר ביציהם הסכם לידי לבוא וקפלנסקיפיק
 שבהסתדרות הפועהמ"ז חברי של השתההתישבות
 שרק נאמר, ההגה"צ של אחרת ובהחלטההמזרחי".

 הסבם לידי יבואו קפל1סקי והא' פיק שהפרופ'"אחרי
 הנ"ל", המ,רחי פועל' התישבות עם בקשרכיניהם

 החלטות על וירמז לד"ר )בטלגרמה( "להודיעיש
 לפי החדשה". ההתעצבות בנידו, הציוניתההנהלה
 החדשה "התוכנית אושרה אלו חשובותהחלטות

 שערד לירות, 165.000 סד על לתרפ"ו()להתישבות
 קב' פיגסק, מקבוצת משפחות ל-258 קפלגסקיהא'

 -שרונה
 המעמד 'בני מועב תל-יהושע, מושב השרון,

 נוספות משפחות עם ביחד החסידים ולמושביהביגוני'
 חברי )לפנים הכללים העובדים בהסת' חרדיםמפועלים

הפועהמ"ז(".

 תרפ"1 טבת בי' הנ"ל, ההנה"צ השיבת למחרתכבר
 פיק פרופ' בת - בכתב - הסכם הושג-15.12.1926,

 s"~niral? הארגון חברי עליית "בדברוקפלגסק'

 פ' השוה 1כו 585--586. הערות 12. פ' להלן.והשוה287.
 אש. זהע' שם וכן 710, בע'15
 העונדים יהסהדר1ת שעברו דפוהמ"ו. דברי את ימציאשש.

 ימזרחי הישו ירצח אפשר 11 בהדושה גםהכייית.
 : בנלון קפיננל' שי העקשנית ידעתן ויאויפ,המ"ז

 162. והע' 6 פ' לעיל, ר'וכן

 הפוהמ"ז 'חברי : טירושו המזרחי" ארגון ש"חברי מובן9וש.
 הקודמת. בהע' וכן לעיל ור' ; המזרחי' הסתדרותשבתוך

 וזה האחה"צ. של הנ"ל להחלטה בהתאם "9:להכשרה"

 : 91: ההסכםתובן

 מאתמול הציונית ההנהלה להחלטת בהתאם"א(
 מהארגון חברים שי25 מסכימה, להתישבותהמחלקה
 אשור עוד הטעונה רשימה לפי י9:, המזרחילמושב
 שנשארה הקישון, בגיש האדמה על להכשרה יעלומצדה,
 י9:.  מרמרוש  יהודי בשבילברזרבה
 הסכמת את להשיג תשתדל להתישבות המחלקהב(
 לשנה ורק זמנית שהיא בהנחה, זו לעליההקהק"ל
הנוכחית.
 עבודתם שנת בסמנך יוכיחו הארגון חברי אםג(

 תכניס הציונית ההנהלה להתישבות, הכשרתם אתזו
 שתוגש הבאות, לשנים ההתישבות בתוכנית הארגוןאת

  בסוף הציונית ההסתדרות *פשל המוסמכיםלמוסדות
 295.  הווהשנה

 ע"י יעובדו  הארגון  ותקציב  העבודה תכניתד(
 לשנת שהתקציב בהנחה המקום, על המחלקה'ב"כ

 לי"מ. 1000--ל110 של הסכום על יעלה לאתרפ"ז
 שאפשר, כמה עד ישתדל המורחי הפועל מרכז .ה(

 כדי ודומם, חי אינונטר אתם יביאו הארגוןשחברי
 במזומנים", בהוצאותלקמץ

 96:, זה חשוב הסכם שנחתם לאחר אחד תםכבר

 למנהל הפוהמ"ז הנהלת פנתה טבת-.16,12,בי"א
 בנוסח שונים תיקונים והציעה ההתישבות,מחלקת
 אח"כ, שבועות כשלשה קפלנסקי, הסכים ואמנםההסכם.
 : היו בהן  העיקריית ;9נ. אלולהצעות

 קיש לקול. אלו אישים 2 של הודעותיהם אתוהקווה290.
 368. בהח. היוםבאוהו

 תרפ"ז- טבת סי' פיק לפרופ' קפלנסקי של מכתבולפי291.
 תזכיר- וכן ; ר-ז דפים סקירת-תרצ"א, ובו ;25'.15.12
המחלקה.

 קפלנסקי של ממכהבו בחלק להלז, ר' וכו י 289 הצ' ר'292.
 יכו 1 תרפ"ו-ד2'.5.1 שבט מב' הפוהמ"ז שללועה"פ

 97ב. הע'ר'
 ורקני אדמת על הפוהמ"ו הביי ין  כבר היר  למעשה293.

 1(.  דף)סקירת-תרצ"א,
 להתבגס היה שאמור בגזל, הט"ו הציוני לקונגרסהכוונה294.

 ושם(. 1927בקיז
 תרפ"1.  בסוף א. ~ז.295.
  תגרבתו היא וה הסכם של לחשיבותי ברורהעדוח296.

 להתיש- המחלקה כמנהל קפלנסקי של יורשו בבלי,של
 של תזכירו על תרפ"ח(, אדר )א' ב-22.2.1928בות,
 להפועל ל"הבטחות בקשר המחלקה מאותהשטרן
 בבלי אז כוהב פתק על להתישבות". בנוגעהמזרחי
 עבורי אותי. מענינת אינה ""היסטוריה : 0)4()בהת'
 םנידזן ופיק קעלנסקי ביז מהחסנם הדבר מתחילרק

 המזרחי". עלהתישבות
 שבט כב' הפוהמ"ז של לועה"פ קפלנסקי של מכתבו297,

  ז', דף סקירתיתרצ"א, וכן ;תרם"ז-ד2'.5.1
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 להתישבות הזכות על המורהי הפועל שלהמאבק
 המזרחי, הפועל מארגוז החגרם 25 "שאותםא(
 מהארגון חלק רק הם הכשרה, לשם לעליתםשהסכמנו

 שהפועל למושב-העובדים, גרעין בתור וישמשו ',יהנ"ל
 לנקודה תכניתם לפי להגיע ושצריך אלט שואףהמורחי

 ";. משפחות" 60--80של
 הארגון את "להכניס קפלנסקי הנטיה כןב(
 הבא" הציוני לקונגרס שתוגש התישבותנו,לתוכנית
 רשימת את שיקבל גתנאי, וזאת תרפ"ה, תקציבבשביל
 הארגון.הברי

 נציגי מיד אליו נכנסו זו אחרונה לנקודהבקשר
 ידו תחת נמצאת זו "שהרשימה לו, והיגיהוהפוהמ"ז,

 ..'. בתיקים מצאה ואמנם )תרפ"ן(". תשרי שהודשעוד
 של הועה"ס לבין ההתישבות מחלקת ביןהיחסים
 הרצוי בכוון לכאורה התפתחו זה בשלבהפוהמ"ז
 קפלנסקי של מכתבו ע"י עוד נתחזק זה רושםלפוהמ"ז.
 ושכו י"' הזמן באותו שנכתב בורקני, ' א'ל'ארגון
 ההתישבות על ההדש ש"המפקה היתר, ביןכתוב,
 השאר, בין ועליו, ; לסביבתכם" עכשו יוצאהחדשה
 במשך הפרוביזורית עבודתכם תוכנית את אתכם"לברר
 בין שהתנהל המו"מ, ברוח )=תרפ"ז( הזאתהשנה
 יהיה ג. מר על זה. בנידון ובינינו הסתדרותכםמרכז
 ואת הזמנית נקודתכם המקום את לסמז אתכםיהד

 זמנה באומן השנה לעבד חוסלו אתם אשרהשטח,
 לזה". הדרושיט הסכומים את כןוכמו

 היה זה "סידור כי י"ו, מסויגת היתה התיקונים -עם - ההסכם על הפוהמ"ז הנהלת של תגובתהאולם
 שחייבו )הי"ד(, הקונגרס להחלטות מלהתאים ~אדרחוק
 התישבות לסדור לגשת )להתישבות( המחלקהאת

 להמכם להסכים נאלצו הפוהמ"1 ראשי ארקבועה",
 : סיבות 2 בגללשהושג
 אחרת. ברירה היתה לאא(
 פה, בעל הפוהמ"ז לנציגי הבטיח קפלנסקיב(
 בסך תקציבנו של הסכום עודף את שומר"שהוא
 לא"י( 4000 להתישבותנו ברשימה היה )ס"ה לא"י3000
 ,",. הדשה" אדמה עבורנו תקנה שהקה"ק הרגע,לאותו
 שבה הישיבה, של לפרטי-כל אף הוכנסה זוהבטחה

 המזריי'. הפצי שי ימושב-עובד'ב א' י'ארנון :הכוונה8ש.

 יפויי- ודצם שנה עוד בעצמו. קפלנסקי העירימעשק39.
 שימספר בתרפ"ה, הי"ד הציוני לקונגרס בהצעתוכן,

 60-80 )הוא( הארגון תוכנית לפי המלאהמתישבים
 132(. והע' לעיל וכן ; )תזכיר-המחלקהמשפתות"

 284. הע' די וכן ; ז' דף סקירת-תרצ"א,300.
 וכן ; תרפ"ז--ד3.1,192 סבת מכ"ט קם. של מקבבו301,

 שם. מקירת-תרצ"א,רי
 שם.סקירת-תרצ"א,302.
 שם.שם,303.

 להכלילה מוכן היה לא קפלנסקי אך השימעה,ההא
 ',,.במכתבו
 הנ"ל ההסכם על הפוהמ"ז הנהלת של תגובתהאם

 הרי מסויגת. מאד היתה קפלנסקי לביז פיק פרופ'בין
 של יחסם על הדתי-לאומי הציבור רוב בקרבהדעה

 אז היתה הפוהמ"; התישבות אל הציונייםהמוסדות
 דעותיהם להשמעת טובה אפשרות בתכלית.שלילית
 בועידתה הבולטים הפוהמ"ז לחברי ניתנהבנידון

 ',,. בירושלים או בדיוק שנתקיימה תנועתם שלהחמשית
 'התור' עורר כתב זו ועידה קיום לפני ימים כמהעוד

 : '.' הבאים הקשים הדברים את היתר, בין אליה.בקשר
 בשלילה התיחסו הציונית ההנהלה של ידועות"מחלקות
 . . . הצודקות ודרישותיו המזרהי הפועל כלפיגמורה

 בשביל מרטב-עובדים לתת מחליט )הי"ד(הקונגרס
 ואיננה מתעקשת . . . ההתישבות ומחלקת המזרחי,הפועל
 החלטת את לעשות וברצונה המזרחי, בפועלמכירה

 ארץ-ישראלי קלא,וס' 'נומרוס כן, פלסטר.הקונגרס
 להפועל היה וכך . . . המזרחי הפועל בשביל במינומיוחד
 כל על מלחמה לנהל - הזמן כל במשך -המזרחי
 ופעולותיו". הצעותיו דרישותיה על להגן ושעלצעד

 צירים כמה טמנו לא עצמה הפוהמ"ז בועידתגם
 דבריו את התם' ,דואר מסר וכך בצלחת. ידיהםאת

 ז.'. וו בזעירה מלץ שלהנוקבים
 ויתר ההנה"צ מצד פוסקת הבלתי המלחמה . .".
 הנ"ל המוסדות מצד ההתעללות הציוניים,המוסדות
 לא הקיימת הקרן . . . בקורת מכל למטה הואכלפינו
 מחרישה. והנהלתנו לישיבה אפילו אתנו להכנסרוצה
 יש ואם תקציב, אין - להתישבותנו אדמה ישאם

 בכוחנו להשתמש עשינו ומה . . . ארמה אין -תקציב
 המעליל המשחק את טעם לגמר כדי שבגולה,החזק
 אנו המעוטים זכויות ז עמלים אנו ולמה למה ?הזה

 לצאת צריכה הזאת מהועידה . . . בארץ-ישראלדורשים
 ולהגן לעמד החרדי העולם ולכל המורחי לנערהדרישה

 הארץ". בבנין החרדית היהדות זכויותעל

 ""ז- שבט מב' למכתבו כנראה, הכוונה, שם.שם,334.
  297: הע' ור' ;21'.5.1

 מי"ד- בי-ם התקיימה הפוהמ"ן של החמשיתהועידה305.
 עליה קצר דו"ח תרפ"ז-26'.28.12--19. טבתכ"ג

 א' אדר ט"ו 'נתיבה', : הבאים בעיתוניםוהחלפותיה
 אי אדר ז' 'הארץ', ; 16-13 עמ' כ"א, גליון27'.11.2, תרפ"ז- א' אדר ט' 'התור', ; 154-145 עמ'תרפ"ז,
 4. מן' ד2'.9.2, -פ"ז

 2, עמ' "'ג, גליון תרפ"ז-26'.17.12, טבת י"ב 'התור',%4.
 המצפה". "עלבמדור

 על בדו"ח תרפ"ז-26'.23.12 טבת ר"ח היוס', 'דואר307,
 ימים 3 'הארץ', וכן : דיעידה של השלישיתהישיבה

 4. עמ'לארר-מכן,

~ן
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 פלס י.היים84

 של מדבריו גם מביאים ,," היום' כדוארו'הארץ'
 שההחלטה זה, על "בחריפות דיבר כי וו, בועידהיוגגסטר
 הפוהמ"1, להתישבות )בקשר ההנה"צ שלהאחרונה
 להחלטת בניגוד היא לפני-כן( ספורים ימיםשנתקבלה
 ההסת' ,של האחרונה הועה"פ והטיבת )הי"ד(הקונגרס
 הפועל דרישות את מספקת ואינה תרפ"1( בקיץהציונית
 אופן". בשוםהמזרחי
 של הבאות ההחלטות יפה מובנות 1ה רקעעל
 הלאומיות לקרנות המתייחסות הפוהמ"ז, של ה-5הועידה
 ועידה של גישתה את והמבטאות '"' הציוניתולהנהלה

 : אלו למוסדות אזוו

 התנגדותה את מביעה "הועידה י"ח:ההלטה
 במסוק בקה"ק השוררת להשתמטותהמוחלטת

 חברי של והחקלאית העירונית ההתישבותצרכי
 . . . שהקה"ק על הרב צערה ואתהפועהמ-ז

 הפוהמ"1(. ,של למטרותיו קרקע המציאהלא
 המורחי הפועל רגלי דחיקת בנה רואההועידה

 הפועל פני על החפשי הפועל וביכורמהתישבות
 העלול זה, יחס מפגי מזהירה והיאהדתי-לאומי,

 מהשתת- הדתית-לאומית היהדות אתלהרחיק
 בידי תואנה ולשמש ",, זו קרן בעבודתפותה

מתנגדיה".
 מהקהק"ל דורשת "הועידה י"ט:החלטה

 הי"ד. הקונגרס החלטת הגשמת אתלאפשר
 הציוני הועד-הפועל בישיבת אחרי-כןשנתאשרה,

 בשביל מושב-עובדים יסוד בדבי בלונדת,הגדול
 אדמה שטסי קנית ההשת ע"י המזרחיהפועל

 למושב-העובדים",מתאימים
 מחאתה את מביעה "הועידה : כ"גהחלטה

 שגילתה ההקה"צ, שע"י להתישבות המחלקהנגד
'TDIICהי"ד הקונגרס החלטת מקיום והשתמטות 
 בנוגע בלונדון הגדול הפועל הועדוישיבת
 והיא המזרחי, להפועל חדשה התישבותלסדור
 בחיים". ההעלטה להגשמת מיד לגשתדורשת
 הועידה חברי בקרב הקשים הרוח להלכיבניגוד

 שראו בתנופה, אחרים חוגים היו הפוהמ"ז, שלה-5
 הראשון הצעד "את לקפלנסקי, פיק בין שהושגבהסכם.
 וגישה למעשה התישבותנו של הפרינציפיונילאישור

 תרפ.ו-26'.12.י2. טבח כ-א ה,וס', 'דואר ~כן ; שם שם.8(3.
 3.עמ'

 'התור' ור' 1514150. עמ' 305, הע' הנ"ל, ב'נתיבה'ור'309.
 י"ר. י', ט', החלטות 4ן, עמ' כ"א, גליוןתרפ"ז,

 להלן, שנראה כפי שנים, 4 כעבור רק אך אמכם, קרהוזה310.
 חוגי בקרב רצינית כוונה עדיין אין זה בשלבאולם

 : הלאומיות הקרנות למעז הפעולות להפסקתהפוהמ"ז
 305(. הע' ור' - י"ז מס' הועידה ההלטת )ר'להפך.

 קיוו ולכן י,'. filtlpV" בדרכים כי אם לפועללהוצאה
 חזיר מושב-עובדים יסוד דבר יהיה הקרוב ש"ב1מןהם,
 זי,. קיימת" עובדה המזרחי הפה!לשל

 אופטימית, מדי יזהר הרבה היתה 11 תקותםאולם
 להתחטבות. המחלקה להנהלת בניגוד הקק"ל, הנהלתכי
 בדיעבד ולו - להסכים נכונות QIT זה בשלב גילתהלא

 וזאת ; ורקני אדמת על הפוהמ"ז חברי של לעלייתם-
 לפני- הועלו כבר שחלקו הבאות,י', הסיבותמשלש

 : הקק"ל הנהלת ע"יכן

 '?ל לרשותה ועומדת קבועה ורקני "אדמתא(

 ואיננו עליה. לעלות שירצו 1מ1 בכל מרמורשיהודי
 'י'. אחרת" לרשות למסרהרשאים
 המדוברים המורחי' 'הפועל הסתדרות חבריב(
 והמחלקה הקהק"ל של רשותן מבלי ורקני אדמת עלעלו

 לאשור בהחלט מתנגדים "ואנו חקלאית,להתישבות
 על להשארותם הסכמה נתינת ע"י זהמעשה-אלימות

 '1ו.האדמה"

 ורקני אדמת על 1ו עליה כי להניח. .."איןנ(
 ישארו הג-ל אם הנוכחית. לשנה ורק זמנית רקהיא
 יבואו הם אותם, ויכשירו הזאת בשנה ורקני אדמתעל

 באמת ואו לעתיד, האדמה על מבוססות בתביעותאח"כ
 הקרקע". מעל להורידם קשהיהיה

 הפוהמ"ז להתישבות הקק"ל הנהלת של זוהתנגדות
 מוסד ראשי כי עקרונית. היתה לא ורקני אדמתעל
  לדון'שבות המחלקה "אם יתנגדו שלא הדגישו,1ה

 המורהי' 'הפועל הסתררות  מחברי ש-25 תסדר,הכלאית
 להת-  שנוידו כריצות. מאותן אחר ירמה סטתיעברו
 ושאר  וחלקן )=תרפ"ז(. היאת בשוה חקלאיתישבות
 בשנה ההתישבות תכנית צמצום מפאתפנוי

 א' ארגון חברי של עתידם לגבי אולם ,י,.הנוכחית"

 ולא נשלה, הקק"ל הנהלת נתארה זרקני אדמתעל
 לדרוש. המשיכה היא ולכן פשרות. לשום מוכנההיתה
 לא אחרת שתפסוה. מהאדמה ירדו הסוהמ"1שהברי
 הנהלת עם מו"מ בשום "להכנס מוכנההיתה

 ז'. דף סקירת-תרצ"א.311.

 פ'. עמ' ב'שנתי'ס', מקתי.ם אופטימי-מדי-זדבמק"ט312.
 הפוהמ.1 - התה"פ שי פע.יוחו שנוח שחי עיהד~.ד
 י-מושב-עובדים נקשר חרפ"ו סבת - תרפ"המחשון
 המורחי.. הפעל שיחדש

 משדית אטי:גר .. שי מנתבןיפי313.
 הקק"י

 ימדיקת
 תרפ.ז-11.1.1927. שבט מס'ההת.שבוה

 אדמת ע, יעי"ה א~סישק'1 התשד 11 :קודהבניי314.
 1הע' יע.י ור' : ,שעי יצאה ש11 יפני עודורקני
.2)0

 277, והע' לעיל זר'315,

 313. הע' ר'316.
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 חברי של עזיבתם אח כנראה, לזרז, וכדי יי,.הפוהמ"ז"
 הקק"ל מהנהלת אטינגר הציע ורקני, מאדמת א.ארגון

 אחת שנה לאשד ימני באופ! מושבם את-להעביר
 ומחלקת הכשרה",ור. עבודת לשם כגפיםלאדמת

 "כתקציב לי"מ 1100 סך להקציב הסכימהההתרכבות
 שמומחים לאחר נתבטלה, זו תוכנית אולםהכשרה",
 במלריה נגוע המוצע ומהמקום אמרו, ההתישבותבמחלקת

 19י, מים בוואין

 הצעתו את לקבל הפוהמ-ו הנהלת נאלצהלכו
 הפוהמ"ז ראשי כי ההת"2בווע מסתלקת שטרן שלהבאה
 מו"ס שתקנה דרורו, ממנה כי לקק"ל, זקוקים מאדהיו

 הועה"פ הסכים וכך הראשוונינ. מושבם עבורקרקע
 גרעין "בתור א' ארגון את להעביר הפוהמ"זשל

 בכפר-סבא, לאדמה הפוהמ"ז" של הבאהלהתישבות
 321. פרטי מיהודי אותה הכרהכההנה"צ

 חברי של שהותם חודשי לכשלשה הקץ באכד
 היה קשה 822. ורקני אדמת על הפוהמ"ז' של א''ארגון

 טבח מב' הפוהמ"ז של לועה"פ אסינגר של מכתבול31.
תרפ"ז-6מ7.11.

 סקירה- וכן : 55נ עמ' תרפ"ז, א' אדר ט"ו'נתיבה',318.
 ח'. ז', דפיםתרצ"א,

 הקודמת. שבהעי 'נתיבה'ר'319.

 ז'. דףסקירת-תרצ"א,320.

 תרם"ז, א' אדר ט"ו 'נתיבה', א( : הבאים במקורותרי321.
 אריכא של מכתבו .ג( ; תזכיר-המחלקה ב( ; 155עמ'

 תרפ"ז- שבט מכ"ח להתישבות למחלקהמהקק"ל
 ח'. דף סקירת-תרצ"א, ד( ;27'.1.ן3

 את א' ארגון חברי עזבו בדיוק יום באיזה לקבועקשה322.
 א' באדר קרה שזה הוא, ברור עב"ם, ורקני.אדמת
 16(. עמ' תו"ע, באהלי )כך 1927 פברואר -תרפ"ז
 חודש של הראשונה במחצית היה שזה לשער,יש
 : הבאות העדיית 6 בגלל וזאתזה,
 מכ"ח ג( 321 )הק' אריכא של דצ"ל במכתבוא(

 צרויה( )ר' ירדו הפוהמ"ו חברי כי כחוב,שבט-.31.1
 זה מכתב של כתיבתו שבזמן ז.א., ורקני,מאדמת
 שם. שהועדיין
 עמ' ס"ז-27'.17.2, א' אדר ט"ו בינתיבה', ובדו"חב(
 . . . להסכזם "נאלצנו : כתוב 321-א(, הע' )ר'155

 ללמוד, אפשר מפה .". . . א' הארגון אתולהעביר
 להיקשית. עומדת או נעשתה כבר !1שהעברה

 בפתח-תקוה התקיימה פ"ז-ד2'.2.3 א' אדר בכ"תג(
 בסקירתו הפוהמ"ז. של חקלאות לעניני המרכזישיבת
 ש"ארנון היתר, בין מסלובסי, המרכז, מנהלמספר

 רב( זמן לפני ל8 אולם כבר, )ז.א. הועבר . . .א'
 תדפ"!, ניסן א' )'נתיבה', לכפר-סבא" ורקנימאדמת
 188(.עמ'
 ישיבת התקחמה תרפ"ז-ך2.192.,2 א' אדר בי"סד(

 בישעה יהלו. נם שנראה כפ' הקק"ל, שלהדירקטוריזז
 בשבילו קרקע לרכישת הפוהמ"ז תביעת מועליתזו
 חברי של ירידתם נגמרה שאז הוא, וברור הקק"ל..ע"י

 להתקיים היה יכול לא אחרת כי ורקני, מאדמתהפוהמ"ז

 הרב, הסבל בעקבות אליה התקוברו כי לעזבה,להם
 ומפרכת קשה עבודה עבדו : עליה שהותם בעתשסבלו
 בנחלל לקנות עליהם הה; המצרכים את ; ביצותביבוש

 באו, שאיתן הפרדזח, את החוירו כי הכתף. עלולשאתם
 על ואכלך הקרה סלעים ריצפת על ישנו ;לבעליהן
 מופת-גשם ; הבלחן כסא להם חסרים היו כיהברכים,

 הגשמים ; ממקומותיהם האהלים את פעם עקרהעזה
 חלו רבים ; וטחב בבוץ האוהלים את אח"כמילאו

 ולא המסריחים והמים הגרוע האוכל בגללבשלשול
 28נ. תרופות או רופא להםהיו

 עמק-יזרעאל, את לע!וב שנאלצו א', ארגוזלחברי
 אחר קרקע שסח לרשותנו ימסר השנה שבמשך"הובטח,

 סכום הארגון יקבל זה עם להתעכבות. תקציגוגם
 בשרון, או ביהודה קבוצת-הכשרה להקמת מסויםכסף

 בעמק- אחר( )במקום בשבילו הקרקע תרכש אשרעד
 לתקופה א' ארגון חברי אפוא, עברו, כד '".יזרעאל"
 "לעבור קיוו והם כקבוצת-הכשרזה לגפר-סבאקצרה
 חקה-ק אדמת על )קבע( להתישבות האפשריבהקדם
 26נ. אחר(")במקום

 ורקני  אדמת על הפוהמ"ז של התרחבותודחיית
 יאוש "גרמה הקק"ל והבהלת ההתישבות  מחלקחצ"י

 נס 27'. מאד רב רוגז הפרשה עוררה בארץהפוהמ"ז- חברי בקרב ואילו 826, א' ארגון חברי בקרבואכזבה"
 העניו עורר בחו"ל המורחי של שונים סניפיםבקרב

 ודרישות בהחלטות-מחאה שהתבטאה רבה,התמרמרות
 העמוקה לאכזבה ומייצג חריף ביטוי 528. העווללתקון

 בע' ר' )וכן לעיל. שראינו כפי הקק"ל, עםהמו"מ
 333(. והעי 9 ש בתחילת ר' וכן ;317
 ב'דבר' המופיעה בידיעה, אולי, יש, נוסף רמזה(
 מתחילה וכר 3. עמ' תרם"!-ד2',9,2, א' אדרבז'

 4 בהצמח החמנית התחילו י'בוארקאני : ווידיעה
 למסיק, אפער מנאן הקבועה". ישובם בנקודתצריפים
 חברי ע"י זו אדמה של לעזיבתה סמוך קרהשזה

הפוהס"ז.
)1

 ראוני
 שהופיע ב'נח'בה', מאמרו בסוף כרחב 1.

 :  בבר!(  )שגעורה "המעשה על  8'-%.ד1, אדרבט"ו
 בסוף ור' השבה".  מהתישבות הפוהמ"ז אתלהרחיק

 331. הע' ולהלן 8פ'
 15--י1. עמ' תר'ע, באהלי323.
 16. עמ'שם,324.
 מרחשון מב' להת. למחל. שפירא מימה שלמכתבו325.

 16. עמ' תזכיר-חרפ"ח, וכן ;תרפ"27-41'.10.ן2
 187. עמ' חרפ"ד, ניסן א''נתיבה',326.
 155. עמ' תרפ"ז, א' אדר ס"ושם,327.
 של הרביעית בועידה 11, מס' ההחלטה, את והשוה328,

 אדר כב' בלבוב שנפתחה המזרחית, בגליציההמזרחי
 ועוז תוקף נכל מוחה "הועידה : הרפ"י-ד2';6.3ב'
 הקהק"ל, מצד המזרחי לסועל שנעשה הרב, העוולנגד

 הקה"ק "מאת ודורשת  החדשה" בהתישבות זכותובקפוח
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חיים86

- נתנו בא"י הפוהמ"זבהוגי  - כתיבתם מרעד לפי 
 חודש באותו ב'נתיבה' וינשינקר וראובז ב'התור'שרגאי
- תרפ"1 א'אדר  

 בין שרגאי וכותב  1927. פברואר
 , ,י'היתר
 נהפכה המורחי הפועל של ההתישבות . . ."

 של הבאה להתישבות גרעין יצירת שללקריקטורה
 . . . חכורה" אדמה על קבוץ בצורת המורהיהפועל
 . . . דבר( לכל כמושב-עובדים קבועה התישבות :)במקום
 ! להתישבותנו אדמה איז ! נדחתה "התישבותנו :ובהמשך
 הציוני הפועל הועד וישיבת )הי"ד( הקונגרסהחלטות
 ? הנחריש ז ואנחנו ן פלסתר נעשו תרפ"ו()בקיץ

 לכל מעליב יחס ובזכותנו, הברינו בחייהתנקשות
 את מרגישים . . . חברינו . . . 1 ונשתוק -תנועתנו
 הד אליהם, הלאומיים המוסדות מנהיגי מצדהיחס
 : במהנה עוברת ורינה sso~ לגולה גם מגיע הזההיאוש

 !" בקרנותיה ונחלה הציונית בהסתדרות חלק לנואיז

 :ובהמשך
 ברגל לרמוס שההא לסי לתת לנו אסורויאבל

 בכ לנו מלחסה הצוררות. ודרישותינו זכויותינואת
 אם עד ושיטתית עיבית פלחמה לרקה. בהםהנוגע

 חכי הוא אם ואף הפועל, וכויות כי וירעו,ישוכנעו
 גמקור(. )ההדגשה הפקר". אינן המזרחי,להפועל

 וינשינקר ראובן מבליט במקצת שונהובאופן
 ליתר בהשואה הפוהמ"ן נגד ההפליה את יו'ב'נתיבה'
 : ההתישבותארגוני
 הקישון בגוש קרה"ק של גדולים קרקע שטתי . . ."

 החדשה, ההתישבות לרשות נמסרו אחריםובמקומות
 למיניהם הכללית הרס. של הארגונים שלההתישבות

 העה"ק של ;רקע הוכנה כולם ובער למועלמוצאת
 לפועל, מוצאת לא הסזרחיי 'הפועל של ההתישבותורה
 )ההדגשה ! קרקע לקרהק"ל איו 11 .לחת"טבותרק

 הפעמים במאה להזור נפשנו קצה כבר לנו . . .ממקור(
 המת- . . , נגד שלנו פוסקת הבעתי הקובלנא עלואחת
 בעיר, המחה"מ של היצירה בעבודות הרף בלינקשים
 : ובהמשך ". . . . ולדכאן להכשילןבכפר,

 מתאים אדמה שסח תיכף הפועהמ"ז בשביללהקציע
 274(. עמ' תרפ"ז, מרון א' )'נתיבה',להתישבות"

 כ"ט מס' כהחלטה גם נתקבלה מאד דומההחלטה
 הסזרחי' 'צעירי הסתדרות של הראשונהבועידה

 )'נתיבה', הרטי'ח תשרי בוי-ח' שנהקיימהבסלוניקי,
 תרפ"ח, טבת שם, וכן ; 42 עמ' תרפ"ת, מרחשוןט"ו
 86(.עמ'

 בגליון נגמר" טרם "הדבר : ב'התור' שרגאי שלמאמרו329.
 השוה וכן ; 10 9, עמ' תרפ"ז-27'.4.2, א' אדר ב'כ',
 244.הע'

 328. הע' יר'330.
 'שאלת' "ושוב : בשם ב'נחיבה' שלו המערכת331.-במאמר

  תרפ"ז-2.1927.דן. א' אדר בסיו שהופיעההתישבות",

 ספל

 בתלותה להתישבות המחלקה תצטדק אל . . ."
 : להתישבות הקרקע את נותנת שלא בקה"ק, הקולראת
 הקרקע. את הכינה שלא קרה"ק. הנהלת תתנצלואל
 של ההתישבות ממחלקת הודעה קבלה שלאמפני

 חפות- אינכן שתיכן הפ"מ. של ההתישבות ע"דההנה"צ
 )הי"ד( הקונגרס החלטות חלות שתיכן עלמפשע,
 יותר המו"מ התנהל שתיכז עם הציוני.והועה"פ
 : ולבסוף ". . . .משנתים

 הפה"מ את להרחיק : המעשה שסוף מאשימים"אנו
 תחלה, ובמחשבה בכוונה נעשה - השנהמהתישבות
 המעוות-. בתקון תכופר שהאשמה תקיפה,ודרישתנו

 av רימתם9.
 היך-אכריך אדטת של שיתה עי בקמ"י

 תיפיף()פכים
 הציצ הקק"ל על הגדולה התמרמרותו עםיחד

 איתו ויחד המזרח' ש"הנוער ז,,. הנ"ל במאמרושרגאי
 הקרן מאת הדרישה על יוותר לא כולו המזרחימחנה
 אדמה שטח האפשרי בהקדם לקנות : לישראלהקיימת
 הפועל חברי של 'להתישבותם ומוכשרמתאים
 שחברי העובדה כי הוא, ברור עכ"פ '". " . . .המזרחי
 המו"מ את איפשרה ורקני, אדמת את עובוהפוהמ"ז

 וכך, .,,. הפוהמ"ז עבור שטח רכישת על הקק"לעם.
 לכפר- עברו א' ארגון שחברי לאחר מאד קצרזמן
 מי"ט הקק"ל של הדירקטורית כישיבת הועלו ',,,סבא
- תרפת א'אדר  נגד הפוהמ"ז טענות 1927:נ.21 

 הקק"ל,',הנהלת
 מנציגי אחד שטרוק, הרמן ע"י

 שהקק"ל היתה, הפוהמ"ז של קובלנתו זה. בגוףהמזרחי
 התישבותם את לאפשר כדי כלום, כה עד עשתהלא
 אף על וזאת שהיא, צורה באיזו הפוהמ"ז חברישל

 והסביר והוסיף י',, בנידון ונישנות החוזרותדרישותיו
 כבר : קבוצות-הכשרה כמה להפוהמ"ז שיש שטרוקאו
 כי להתפתח, יכולות אינן אלו אולם בפתח-תקוה,10

 325. הע' ~כן הקודר הפרק בסוף ר'332.

 329. הע' ר'333.

 ד. 322 הע' יעיל. ר' וכן ; ח' דף סקירת-תרצ"א.334.

 כויו. 322 הע' 'יר')33.

 עייר )ב)רמנית( הדוחי-ס יפי - זו ישיבה עיהפרסים336.
 תרפ"1- ניסן כב' שהתקיימה שיאהריה. הישיבה1ע7

 בתיק4.4.1927,
 שגא"צ. 1206/5 קק"י

 שנכתב ויקק"י, היסד יקרן שרואי שיממכתבו337.
 הדברים מתבררים הרפ"27-1'.27.2, א' אדרבכך
 :הבאים

 של e~nvln פנה תרפ"ה--6.5.1925 אייר בי-ב כברא(
 נצי1.1 הוזמנו 11 מפנייה וכתוצאה יקק"י.הפוהק-1
 הקמ"י. עם משוחפתיישיבה

 שוב 16 17, תרפ.27.6.1926-1, תמ11 וט"ו ה' בד'.ב(
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 הדיון בסוף 39ג. להתישבות שתעלינה לצפות להןאין
 בקפדנות תבדוק שהקק"ל היו"ר, הודיע הזה הנושאעל
 הבאה לצריבה הצעות ותציע הפוהמ"ז, דרישות כלאת
 הדירקטוריון.של

 מ'חברת סהון הד"ר בין פגישה התקיימהבינתיים
 מהנהלת ושרגאי שפירא מ. לבין הישוב'הכשרת
 לקה"ק למסור מוכנה היתה זו חברה 858.הפוהמ"ז

 ם*8 נחלת-יעקב על-יד אדמה "שטח הפוהמ"זבשביל

 קונקריטית", "כהצעה נתקבלה זו הצעה נוחים".בתנאים

 בלבד, דונם 4000 אלא הכיל לא זה ששטחאעפ"י
 מוכנה היתה הפוהמ"ו הנהלת להתיישבות,שהתאימו
 לפועל תבטיח שהקה"ק בתנאי. זו אדמה עללעלות
 דוגם 6000 יעקני-קירה אדמת משטח שתוסיףהמזרחי,

 לרשות הזמן בהמשך ספק בלי שיעבור , . . ,להתישבותנו
הקה"ק".
 מושבו עבור קרקע ברכישת הפוהמ"ז של זויוזמה
 1925 - תרפיה אביב שמאז בכך, מוסברתהראשון

 חבריו, להתחרבות לאדמה בקשר לקק"ל וה ארגוןפנה

 הועה"פ בשם שפירא מ. כותב אולם, 1'5. שראינוכפי
 : 2" 27'.17.3 - חרם"! ב' אדר בי"ג הפוהמ"זשל

 שהפועל תירוצים, בשום להכחישה שאין היא,"עובדה

 העבודות מכל ק-סו זמן כל במשך נהנה לאהמזרחי
 הלי"מ, מאלפי לא וגם , . , הקהק"ל שלהסדוריים
 הסיבובן אחת וזו שונות". לעבודות-הכשרהשהוציאה
 הקה"ק של אשמתה היא ברורה וודי חושבים,ש"אנו

 הנהלת לפי קיימת, כי להתישבותנו", אדמהבאי-המצאת
 הדרישות כל את לדחות בקה"ק מקובלת "דעתהפהתמעל,

 בכ"ת להתישבות. לאדמה בקשר לקה"ק היעה"פפנה
 בין משותסת ישיבה התקיימה תרפיץ-26'.7.7תמדז
 הארגוניפ. 2נציג'
 הישיבה התקיימה תרפ"ז-26',0נ,25 השון בי"זנ(

 בקשר אוסישקין עם הפוהמ"ז נציגי שלהראשונה
להתישבות.

 לקק"ל הפוהמ"ז קול הועה"פ סנה מכהם הזמןבאותו338.

 השונות. דרישותיו את העלה ובתזכיר ככתב,גם
 הנהלתם בין ישירה מישדר יותר התקיימה מכדכתוצאה

 של מכתבו )ר' נראה שעוד כפי הארג'ונימ, עצישל
 הבאה(. שבהע'שרגאי

 היסוד לקרן שרגאי של במכתבו ר' - זו .ישיבהעל339.
 תרפ"ז-ז197_27.2. א' אדר מכ"הולקק"ל

 חברות-ההתישבות, משתי אחת בהתחלה נקרמהכך340.
 והרבי מלבלונה הרב שע בתרפ"ד-1924שמסדו
 הקישון, בגוש ההיסבו ין חברה וזל חבריהמקו1ניץ.
 מהווה הוא היום יעקב'. 'נחלת בעזם לישובם נםוקראו
 297(. עמ' )ביין, מכפר-חסידיםחלק

 שרגאי של הנ"ל מלתתו ר' וכן : 93 והע' 5 פ' בהתחלת)34.
 להנהלה שפירא משה של מכתבו ר' ובז ; 339בהע'

  תרפ"1-רן3.19.ד1. ב' אדר מי"ג הקק"ל שלהראשיה
 הקודמת. שבהע' שפירח של  מכתבו342.

 שהוא". מטרה לאיוו קרקע ל"קצעח המורחי הפועלשל
 את שפק-א, פרברי הקק"ל, ניפלה אלובוחיוח
 מכיון  בגלוי,  נגדה יצא לא שהפוהמ"והיוברה.

 גאולת של קרן בתור עליו חביבה דיש"הקהק"ל
הארץ".

 נמצא הפח;מ"ז ראשי של זו להרגשתם יפהוחיזוק
 שנכתבו הקק"ל, הנהלת של תשובותיה בשתידוקא

 מכן, לאחר ימים ו-4 שפירא של הנ"ל מכתבולמחרת
 מנהיג של הנ"ל האשמותיו על להשיב היתהושמטרתם
 שבח' היתר, בין הקק"ל, במכתבי מסופר ,".הפוהמ"ו
- תרפ"השבט  יי,, לעיל גם כאמור נדלקו, 25'%ג 
 החלטתו סי על המזרחי' הקישון 'גוש של האדמהשטחי
 גם נכלל הוה השטח ובחוד ; הקק"ל דירקטוריוןשל
 להתיש- זה שטח נקבע אעפ"כ ','. ורקני מאדמתחלק
 דירקטוריון אותו ידי על מרמורש יהודי שלבותם
 '.'. תרפ"ו-26'.1.4 ניסז בי"ג מכן, לאחר חודשיםכ-14
 שהנהלתה אעפ"י שטח, שום נקבע לא לפוהמ"1ואילו
 לפני כשנה לכך בקשר לקק"ל פנתה 11 תנועהשל

 ליהודי בקשר הנ"ל החלטתו את החליטשהדירקטוריון
 י',. שראינו כפימרמורש,

 שנכתבו הפוהמ"ז, הנהלת מטעם הנ"להמכתבים

 מטרתם. את החטיאו לא ",, ושפירא '" שרגאיע"י
 בשני להשיב, לנכון מצא הקק"ל מהנהלתאטינגר
 שפירא. מכתבי על ימים, ארבעה תוך מפורטיםמכתבים
 לשכנע, מנסה והוא הקק"ל, נציג מתגונן השניבמכתבו
 הפועל זכויות את לקפח שההן שאיפה איזו היתהש"לא

 המזרחי, הפועל מצד "החשדנות ולכןהמזרחי",
 יסוד". כל לה אין זכויותיו, את מקפחתשהקהק"ל
 בשביל האדמה לשאלת החיובי ל"יחסו כנראה,וכהוכחה,
 השני, מכתבו בסוף אטינגר מוסיף המזרחי"הפועל

 דרך ולמצוא להתאמץ דעתי, לפי צריכה,ש"הקהק"ל
 הנזבחי". הקשה במצב אסילו הצודקות התביעותלספק

 הפוהמ"ו. ראש' עם הקק"ל דירקטוריון שלבישיבתו
 עמדו  21.3.1927, - תרס"ז ב' אדר בי"דשהתק"ם

 תרפ"ז- ב' אדר בי"ד שנכתב אטינגר, של מכתבו343.
 ב'- אדר מי"ז מכתבו אח במיוחד ור' :18.3.1927

.21.3.
 106, גהע' 5 פ'לעיל,344.

 למח?ב- א' 'ארגון חברי עלו הזה השטח על ובדיוק345,
 תרס"1. כסלו בי"ח הסוהמ"ז' שלעובדים

 השהמ"ז לקראת אח"כ באה שהקק"ל עכ"ס, היאעובדה346.
 כסוף והנראה כפי הנוכחי", הקשה במצב"אפילו
 מי"ז אטינגר של השני מכחבו )ר' הבאההפיסקה
 343(. הע' ור' תרפ"ז-21.3.1927, ב'אדר

 ח. 337 בע' ר' וכן ; 103 והע' 5 פ' בתחילת~לעיל347.

 339, הע' ר'ש,3.

 342. והע' לעיל ר'349.
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 כלס י.היים88

 קניית דבר את "לסדר דר-פותיהם על תוקף בכלהללו
 הציעו לכן הפוהמ"1. להתישבות ,י, הדרכתה"האדמה
 שיך- אדמת את עבורם לקנות הקק-ל להנהלתאלו

 הנ"ל, נחלת-יעקב יד על האדמה שטח את ולאאבריק
 אדמת על כי לנו. הודיעה הישוב' מהכשרת"היות

 אדמת ו)אילו( קושנים לקבל עדיין א"אורקני-קירה
 י'". לעליה" )כבר( מוכנהשיד-אבריק
 הפוהמ"1 של זו הצעה על אוסישקיז שלתגובתו

 לא או שעד לו. שנתברר לאחר חיובית, הפעםהיתה
 נתקבלה לכו זה. ארגון של אחת דרישה אףנתמלאה
 אדמה De" תרכוש שהקק"ל אהד. פה ההלטה 11בישיבה

 נציגיה ע"' שהוצע כפי הפוהמ"ו, הברי שללהתישבותם
 שנראה כפי קושה, 11 החלטה ואמנם, :',. 11 תנועהשל
 הנהלת ע"י אהמר 11 ישיבה של הפרטי-כלעור.

 רצונו שביעת את הביע קפלנסקי "וגםהקה"ק'",
 היה ,ו ישיבה בעקבות 'ו,' אוסישקיז" . . של.מהודעתו
 תנועתה שלהתישבות להרגשתה, יסוד הפוהמ"ןלהנהלת
 ,',. שנתיים במשך דהמת לאחר פתרון מו"סנמצא

 הקק"ל דירקטוריון של שבישיבתו .'", לעילראינו
 דרישו- את לבדוק הוחלט תרפ"ז-21.2.1927 א אדרמי"ט
 לישיבת-הדירקטוריון הצעות ולהציע הפוהמ"ז שלתיו

 בדיקה אמנם נעשתה זו להחלטה בהתאם הבאה.הרגילה
 אטינגר, של הנ"ל לדעתו ברור בניגוד אולם1וזו',
 שהקק"ל על הפוהמ"ז לחשדות 'סוד כל היה לאזולפיה
 ש"תלונותיו הבדיקה, דוקא העלתה זכויותיו. אתקיפחה
 כי מסוימת, מבחינה מוצדקות הו המזרחי הפועלשל

 להתישבות. אפשרויות TnT אילו להם היו לאבאמת
 הועד של התקציב ואה"ב )הי"ד( שהקונגרסאעפ"י
 התישבותם". את אישרו תרפ"ו( )בקיץהפועל

 הקק"ל להנהלת עכשו הציעו הפוהמ"ונציגי
 ש'החברה לאכר דונם, 10000 של שטה בשבילםלרכוש

 שיך- של השטחים את לרכוני הציעה ההבוב'להכשרת
 בוכוח דונם(. )9727 כוה בגודל שהיו והרתית,אבריק

 ש2. עמ' תרפ"1. אייר ט-ו 'נתיבה'.0!3.

 ח'. דף בסקירת-תרצ"א,351.

 220. עמ' תרפש. פסה ערב'נתיבה',352.

 1ey1 מי'  הפוהמ'יי  הגהלת אל הקק"לשכתג353.
 351. הע' ור'5.4.1927,  תרפ",-

 ח'. דףסקירת-תרצ"א,354.

 ידי על גם בודאי התתזקק זו הרגשתם 352. הע'ור'355.
 ניסן כב' דירקמוריון-הקק"ל, של שבישיבתוהשבדה,

 "קניית : הדיון של הראשון הסעיף היהתרפ"ז-27'.4.4,
 )סקירת- המזרחי" הפועל בשביל שיך-אבריקאדמות
 ח'(. דףתרצ"א,

 זה. פרקבהתחלת356.

- זו ישיבה עלהדו"ח357.  
 שבקק"ל- בגרמנית, בפרוט.,

 פ"ז-27'.6.ו סיון מא' הקק"ל מכתב ר' וכן ;1206/5
 336. הע' ר' וכן ; ההת.למחל.

 של הדירקטוריון בישיבת זה שטח של קניתו עלהער
 שני נידונו ,',,  4.4.1927 - תרפ"ז ניסן בב'הקק"ל
 דעות חילוקי היו לא מעשי. ואהד עקרוני אחדנושאים,

 לקבל הזכות בודאי המורחי להפועל "שיש כד.על
 לקניית לאפשרות בקשר אולם להתישבות".קרקע
 הנוכחים ששת מבין המשה מנוגדות. דעות נשמעוהיכסח
 : נימוקיהם עיקר השטח. בקניית צידדובישיבה
 קרקעות ולרכוש להמשיו מוכרחה הקק"לא(

 לטובה תשפיע 11 קנייה כי הקשה, הכספי מצבה אףעל
 הקק"ל. למען הכספים איסוףעל

 קרקעות נקנו לא עדייו תרפת שנת במשךב(
 במיוחד נכונה נראית המוצעת והקנייה הקק"ל,ע"י
 הפוהמ"ז. של המוצדקות דרישותיולאור

 לפועל. תצא לא המוצעת השטח קניית אםג(
 מצד אוהד בלתי יחס של כסימן המזרחי זאתיפרש

 נעימות בלתי לתוצאות לגרום עלול וזה ; ,',הקק"ל
לקק"ל.

 את בעקר ההנה"צ, יו"ר קיש. קול. טעוכנגדם
 : הבאותהטענות
 מאד. קשה הוא הקק"ל של הכספי מצבהא(
 חודש. מדי ויגדל ילד זהוקושי
 אדמה לרכוש הצה"ל של מתפקידה זה "איוב(
 המחלקה של תפקידה זה כי מיוחד, קבוץבשביל

 .ן'. חקלאית"להתישבות
 יכולתה מבחינת אלא זה בענין לדון איןג(
 שקולים הוד בדיון לערבב ואי, מקק"ל, שלהכספית
a"U'~tD.כלשהם 

 הערה עוד קיש קול. אותו העיר הדיוןבהמשך
 עמדתה את לדעת יש הנידונה לשאלה שבקשרהשובה,

 הפוהמ"ז מושת של אחזקתו כי ההתישבות, מחלקתשל
 הודיע לכך בקשר הציונית. התנועה על מוטלהתהיה

 המושב שיוקם מסכימה, ההתישבות טמחלקתאוסישקין,
 י". אדמה מספיק שיש בתנאי אך הפוהמ"1,של

 הקק"ל של הדירקטוריון החליט ו', הדיוזבסוף
 קולות 5 של ברוב הפוהמ"1 בשביל אדמה רכישתעל
 קניית של לפועל ההוצאה אך קיש, קול. של קולונגד

 היה, מהם אחד שונים. בתנאים הותנתההאדמה

 336. הע' ר'358.

 220. עמ' תרפ"ז, פסח מערב 'נתיבה', ר' וכן359.

 של 28, עמ' סד, - פז מס' ההנת"צ, ישיבת שלפרום.360.
 תרפ"ז ניסן בב"ב התקיימה זו ישיבה ; זהספר-פרוט.
.24.4.1927-

 הרב של מכתבו וכן 336( הע' ')ר' זו ישיבה שלפרוט.361.
 )סקירת- תרפ"ז-4.7,1927 תמוז מד' קיש לקול.ברלין
 ט'(. דףתרצ"א,

 ר' ובז ו-336, 360 הערות רי - זה דיון של סופו על362.

 239. עמ' תרש',, אייר ט"ו'נתיבה',
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 בכתב המבמחה את תתן חקלאית להתקמבוחש"המחלקה

 אולם sas. הנ"ל" למטרה האמורים האדמה שטחילקניית
 "", הקק"ל של כ"גוברנור" בזכותו השתמש קישקול.
 הכססי מצבה עקב שנתקבלה, ההחלטה, על וויטווהטיל
 להתנגש היה עלול זה צעדו שבגלל אעפ"י הקק"ל.של
 כל נגד שיצביע קיש, הודיע ולכן '". אוסישקיזעם

 קניית מוצעת מי בשביל שירע לפני עוד חדשהקנייה
 עם שיתקשר קיש, הודיע זה עם יהד אבל '.'.האדמה
 יסכים )=שוקו( הוא אם והיה, ; השנ' הגוברנרשוקן,

 בו )=קיש( הוא יחזור שנתקבלה, הדירקטוריוןלהחלטת
 דעות הלוקי להבהר 'ש כלל שבדרך אעפ"ימהתנגדותו,

 ההנה"צ. לפני גוברגוריםבין

 תקוותיהם את קשות איכזב קיש הקול. שלהוויטו
 בסובלנות שחיכו ובחר'ל, בארץ הפוהמ"ז חברישל
 לרכישת בקשר חיובית להחלטה דרוכה ובצפייהרבה
 גישתו לאור במיוחד וזאת י"; ארגונם עבוראדמה

 הקק"ל ראשי ויתר '.' אוסישקין של עכשוהחיובית
 הקק"ל. דירקטוריון של הנ"ל האחרונות ישיבותיובשתי
 אותם צדקו אולם עניניים, אמנם היו קיש שלשקוליו
 של הנ"ל האחרונה שבישיבה ,", הדירקטוריוןחברי
 בהוגי חריפות תנובות מפני הזהירו . הקק"להנהלת
 בישיבתה ואמנם, בנידוז. שלילית החלטה עלהמזרחי
 ישיבתו לאחר הראשית, הפוהמ"1 הנהלת שלהראשונה
 "לאחוז הוחלט הקק"ל, הנהלת של הנ"להאחרונה
 במלחמתו המזרחי להפועל שיסייעו נמרצים,בצעדים

 "כבר כך לשם ההתישבות". בשאלת זכותו קפוחנגד'
 ארציים למרכזים זה בנידון הראשונות ההוראותנשלחו
 להיעזר הפוהמ"ז אפוא, מנסה, לראשונה ,י,.אחדים"
 לאחר להתישבות. זכותו על במאבקו בחו"לבסניפיו
 ביתר אז אולם זה, מאבק צורת על יחזור שניםכמה
 שנראה כפי דבר, של בסופו הצלחה ביתר גם ולכןתוקף

 ו".בהמשך

 379. והע' להלן ור' ;י1.6.192 תרפ"1- טירן מא. הההישבות ימהיקת הקק-לסבתב363.

 : בקיצור )להלז תרצ"ט ארל-ישראלי. יומן ה., ם.קיש364.
 249. עמ'קיש(,

 368. והע' הבאה כפיסקה להלן, ור' 250. עמ' שם,5וי.

 גיסן מכ"כ ההקה"צ ישיבת של פריט.ר'366.
ד24.4.192. תרפ"1-

 255. הע'ר'367.

 של קנייתה לגבי אוסישקין של כעת החיוביתעמדתו368.
 חיוביים לוזים זכתה הפוהמ"ז עבור שיד-אבריקאדמת
 מוכות ערב )'נתיבה', ובחו"ל בא"י הפוהמ"זכתוני
 50(. עמ' הרפ"ט, חשון א' שם, וכן ; 42 עמ'תרפ"ס,

 המזרחי נציגי ושטרוק, ברלין היו שאלו להניח, יש369,
 הקק"ל.גהנהלת

 219. עמ' תרפ"ז, פסח ערב 'נתיבה',סדת
 13. פ' במיוחד ר'נ37.

 איחרו לא ומהארץ מחו"ל חריתותתגובות-מחאה
 קיש לקול. מברק שלח בורשא המזרעי ארגוז :להגיע
 מכנים והם שלו. העיטו נגד בחריפות מוחים הםובו
 גם ו,'. המזרחי ארגון את כמעליבה בנידון עמדתואת

 על בחריפותה, אז מגיבים בא"י הפוהמ"זבחוגי
 ההתישבות בענין פוסקות בלתי ודחיות"העיכוגים

 חשובות . , . מחלקות בראש העומדות אנשים,מצד
 מניחים מפלגתית וקנאה עין צרת שמתוך ., . .בהנה"צ
 )במיוחד המזרחי הפועל לארגון צעד כל עלמכשולים
 בארץ". קיומו אח נסכנה ומעמידים להתישבות(בקשר

 )של הנ"ל החיוביות ההחלטות אחר "והנה, :ובהמשך
 הגדול הפועל הועד ושל כתרפ"ה הי"ד הציוניהקונגרס
 . . . חשיבות את והקה"ק ההנה"צ ו,בינו' לאבתרפ"ו(
 רובתן את מלאו ולא . . .  )הפעמיו( להתישבותהדרישה
 הצרקה. כל ומשוללות יסוד מחומרות אמתלותמתוך
 וקפוח האלמנטריות בזכויותינו בהתנקשויות נתקלנווכך

 "הפועל : ולכן .". . . ושעל צעד כל על החיונייםענשינו
 ראשי את יכריח אשר עד ינוח ולא ישקוט לאהמזרחי
 אליו". יחסם את לשנות הציוניתהתנועה
 בורשא מהמזרחי הנ"ל המחאה מברק של תוכנועל
 ניסן משב ההאה"צ בישיבת גם דיון התנהל קחתלקול.

 הקק"ל דירקטוריון של בישיבתו וגםתרפ"ן-24.4.1927
 קיש הסביר הראשונה בישיבה יי'. לאחר-מכןיומיים
 לביטולו נכונותו ואת שלו לוויטו העניניים מניעיואת

 פעמים כמה מחה 1ה עם ידד שראינו. כפי מסוים,בתנאי
 ואת תפקידו ממלא שהוא שכשעה כך, על תוקףבכל

 הקק"ל, של הכספי מצבה על בשומרו כגוברנור,חובתו
 אלו דברים על ,ו. עמדתו על מעליבה מחאה מקבלהוא
 את שהסביר בהנה"צ, המזרחי נציג פיק, פרופ'הגיב

 : למחאההסיבות

 זה כמשד המזרחי הפועל התישבות "עניוא(
 שנים",ארבע

 קיש )כלומר ההנה"צ יו"ר כי היא, "עובדהב(
 מו"ס". להגמר שעמד הענין, את עתה קברבעצמו(
 התנודות שאין רושם, המזרחי לחברי ישג(

 לדיון עומדת כאשר אלא המוסדות אצלמתעוררת
 להמזרחי. הנוגעתשאלה

 תרפ"ז- ניסן מנ"נ ההנה"צ שי ישיבתהבפרוט.372.
 ר' ~כן הפרוט.(. שי 1ה בספר 251 )עמ'27'.24.4
 הקק"י שי הדירקטוריון ישיבת שיבפרוט.

 מכ"ד
 הפרטים יתר גם בקק.י-34/5ן. תרפ.27-1..26.4.ניסו

 והשוה אלו. מקורות מ-2 ישמם במברק הד'חעי
 הסתד' שי  הראשונה בועידה כ"ט מס' ההביסה אתכ"כ
 שצ(. הע' )ור' תרפ"ח נחשדי בסלתיקי מזרחיצעירי

 221. עמ' תרפים, אייר בט"ו 'נתיבה'מערכת373.

 372. הר' ר'374.
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 פל'ס י.חיים

 שהוא קיש, קול. ענה פיק פרופ' של זה הסברועל
 מתן ושהוא הזה". הבאור את לכו לתשומת"מקבל
 התנועה של הפועל הועד לפני השאלה אתלהביא

הציונית.
 תרפ"ז ניסן בכ"ד הקק"ל דירקטוריון שלובישיבתו
 הדיון בהתחלת "aTe הישיבה יו"ר קובע ,י,-26.4.1927

 הזכות כל לגוברנור שיש קיש, הקול. של לוויסוובקשר
 של כלשהיא להחלטה עניניים מטעמיםלהתנגד

 הנוכחים שיתר לאחר הנידון. במקרה כמוהדירקטוריון,
 אדמה של בקנייתה מחדש לדון התחילו לכד,הסכימו

 התפתחות חלה בינתיים כי המורחי, להפועלשיך-אבריק
 הושגה הישוב' להכשרת 'החברה באמצעותחדשה:
 זו. אדמה לקניית אנגלית ביטוח חברת אצלהלואה
 שערי של הפרעון "בזמני שינויים-לטובה חלוגם

 לקהק"ל המאפשרים הכללי, המחיר סכום ע"חהתשלומים
 התחייבזיזת להטיל מבל' הקנייה את לפועללהוציא
 יי,. ותרפ"ס" תרפ"ח לשנות תקציבה עלכספיות

 להסכים הקק"ל זל הדירקטוריון החליטלבסוף
 אולפ הסוהמ"ז, בשביל שיד-אבריק אדמת שללקנייתה

 תתקבל, אמנם הזאת שההלואה מפורש, בתנאיזאת
 ערבויות ועפ הפרעון בזמני שינוי עם בהתחשבוכן

 לבסוף קיש קול. ביטל זאת כל לאור להלואה.טובות
 ,י,. שלו הוויסואת

 הקק"ל דירקטוריון של 11 חיובית החלטהלאחר
 בישיבת שהועלה הנ"ל, התנאי אחר למלא עודנשאר

- תרפ"ו ניסו בב'הדירקטוריון  "כי 4.4.1921,": 
 בכתב הסכמתה תתן חקלאית להתישבותהמחלקה
 האמורים שיך-אבריק( )של ," האדמה שטחילקניית
 הפועל "התישבות בשביל כלומר הנ"ל",למטרה

 11  ישיבה עי הנ"י בדו-ח מופיע אינו זה האריך375.
 ההת- ינוויקת מהקק"ל במכתב איא 372( בהע'1ר'

 מוכס, זה במנתב תרפ"ו-1.6.1927. מון מא.ישבות
 וו. בישיבה הדיון עקר היתר,בין

 372. בהע'ר'376.

 363, )הערות מיון-%.1 מא' הקק"ל של הג'לבמכתב377.

.)375
 מופיע שהוא כפי הוויטו לביטול הסיבה נראיתולא378.

 )ב( 241ן עמ' תר8"ז, אייר ט"ו 'נתיבד',כ-)א(
 של הועה'ט ב"הודעת )ג( ; 377 שבהע'~במכתב
 תרצ"א-- בסחו בשיך-אבריק" ההתישבות עלהפוהמ"ז

 874. בהת,1930
 53נ. הע'ר'379.
 תרפ"ו בתמוז משותפת בישיגהמ34.

 הבהלת ביז 1926, יולי -
 ש"הקה"ק אטינגר, הודיע הפוהמ"ז, להנהלתהקק"ל
 להתישבות האדמה בחלוקת ישיר באופן מטפלתאינה
 ההתישבות מחלקת לרקטת האדמה את מעמידה היאאלא
 בח"ה ולקק"ל לק"ה שרגאי של )מכתבו ההנה"צ"של
 תרפ"ז-27'.27.2(. א'אדר

 התגאי את ומדגישה חוזרת הקק"ל והנהלת "ר.המזרחי"
 בט"ו ברלין לחרב מודיע גרנובסקי ד"ר כאשרהזה,
- תרפתמתז  ממושך מו"מ אחרי "כי י". 16.6.1927 

 דונם 9.727 של שטה קניית דבר את גמר לידיהנאנו
 'חברת עם הסכם על וחתמנו שיך-אבריק,מאדמת
 שטח קניית של לפועל ההוצאה ע"ד המווב'הכשרת
 זו".אדמה

 תסכים להתישבות שהמחלקה התנאי, על זוהדגשה
 מקרית היתה לא שיך-אבריק, אדמות שללקנייתן
 על שמע שקפלנסקי מהרגע כי מיותרת, לאובודאי
 לרכישתה בקשר הקק"ל, דירקטוריון של הנ"לההחלטה

 התנגדות גילה הפוהמ"ז, בשביל שיי-אבריק אדמתשל
 המשיכה ממשרתו, שפרש אחרי aAI פשרנית. זבלתיעזה

 להתנגד ממושכת תקופה במשך ההתישבותמחלקת
 שיך- אדמת על הפוהמ"ז חברי של התישבותםלעצם
 הבא. בפרק שנראה כפיאבריק,

 יהירתו לפנה"צ של  יהתישבות המהיקה שי יכסה19.
 ואך-אבריק אדמת עי הפוהמא =שבשל

 תרפו)אביס
- 

 תרחרח( קיץ

 ניסן בב"ב שהתקיימה הנ"ל, ההנה"צבצהיבת
 לשמוע מאד קפלנסוי הופתע 24.4.1927, -תרפ"ז
 שיך-אבריק אדמת את תקנה שהקק"ל התוכנית,על

  ובחרי- מיד הגיג כר על  הפוהמ"ז. התישבותכשביל
 וזו הענז. כל על  לגמרי  הודיעו לא לו "כי ו,י.פות
 וה. בגלל  אי-גייסות שנגרמה הראשונה  הפעםלא

 ששאלו לפגי  ידועה, אדמה 4', למפרע  הבטיחהשהקק"ל
 שלנו". ההתישבות בתוכנית רשומים האנשים אםאוחגו
 בקומי  אדמה בגמזו "הציעו הפוהמ"ז לחבריואילו

 את הנכיר לא ההתישבות מחלקת מנהל אךוסירכן".
 גמרו לא שעדייו : הפוהמ"ז נציגי של סירובםסיבת
 "". שראינו כפי וו, אדמהלקנות

 לביז הקק"ל הנהלת בין תיאום חוסר א"כהיה
 חוסר קיים שהיה התברר, אולם ההתישבות.מחלקת
 הנהלת : הפוך בכוון גם אלו מוסדות שני ביןתיאום
 לתמוך בזמנו הבהיה שקפלנסק' '", ידעה לאהקק"ל

 נהלל של למושב-עובדים' ב' 'ארגון שלבתביעתו

 ח'. דד סק.רת-תרצ"א.351.

 שם.12ע.

 372-1. 366 הערות ר'383.

 י"מראש". כמובן, היא. הכוונה384.

 239. והע' יעיל 1ר'385.

 377. הע' ר'שן.
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 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 שיך- אדמת על as1) ויתקת' 'ארגון גם)המכונה
 בעצם היא הקק"ל המהלח של ,ו אי-ידיעה ",.אבריק
 קפלנסיי הכריז לפני-כן שנה חצי כי למדי,תמוהה
 את לקהק"ל להודיע עצמי על "לקרתי : ,"חגיגית
 שיך- שטח קנית בדבר להתישבות המחלקהתביעת
 נמסרה, לא זאת הודעה ב'". ארגון בשבילאבריק
 עצמו. להת. המחל. מגבל ע"י הקק"ל להנהלתכנראה,
 דירקטוריון של הנ"ל הממורשת החלטתו אףעל
 המושב בשביל שיד-אבריק אדמת את לקנותהקק"ל
 ההת- מחלקת מנהל נמנע לא הפוהמ"ז, שלהראשון
 החלטת לאחר יומיים הקק"ל, להנהלת מלהציעישבות

 קירה-יקנעם אדמת את שתקנה הנ"ל,הדירקטוריון
 אעפ"י זו, הצעתו את הציע קפלנסקי .,,. הפוהמ"זבשביל
 ידוע ההר עצמו, לו ובוהאי ההתישבות, למחלקתשגם
 אטינגר שכותב כפי הקק"ל, של הקשה הכספימצבה

 קירה- אדמת בקניית "כי : מוסיף והלה ;,'. זולמחלקה
 תשלום תנאי להשיג אופן בשום יהיה אי-אפשריקנעם
 שיך-אבריק". בקניית כמו כאלה נוחים פרעוןוזמני
 "התחיילות איו כי לטעון, קטלנסקי המשיך מזהחוץ
 בניגוד חאת ",, המורחי" להפועל בנוגע ההנה"צמצד

 ש"צריד שטענה הקק"ל, הנהלת של לדעתה גםמוחלט
 והתישבות, אדמה על המזרחי הפועל תביעת אתלספק
 והמחלקה הקהק"ל מצד כלפיו כך על התחייבותשיש

 ',,. חקלאית"להתישבות
 ההתישבות "שאלת כי קפלנסקי'"', טעןועוד

 כרגע, אקטואלית אינה שיך-אבריק( ישל זו אדמהעל

 תוכנית את להרחיב נוכל כי מבוססת, תקוה איןכי

 480. בע' ;;. זפ' 4!4-ע45 ;42, הערות זה, פ' יהיו,ר'367.
 עמ' 8-7. גייזן תרפ"ז-26'.;;.9;, בסיו י"גהצעיר'; בשפועי " 1'תקין' 'ארגוז "לעניו : המאמר את השוהוכן

9נ-20.
 פ-ז-27'26.4 ניסן מכ"ד יקק"י קפינסק' שימכתביו388.

 הוא הזה האחרון במכתבו פ.ז-27'.27.6. סיוזומב"ז
 : 11 יהבסהתו נימוקיו אתמסביר

 : יהושע" ויכפר ינהיי ברשו קרוב ב' "ארמוזא(
 כפר-יהושע.. עם גובית שיך-אבריק "אדמתב(

 בט'- בחיפה שהתקיימה החקלאית, במועצה בהרצאתו389,
 הצעיר', 'הסומל )ר' תרפ"ו-26'.11.10--ש17.1 חשוןי"ג
 ר' וכן 19, עמ' 5, גלען תרפ"ז--26'.26.10, חקויןי"ת

 וכן 368. כהת. - מהרצאתו זה קטע ש,2(. הע'לעיל,
 ההסתדרות של החקלאית במועצה 11, מס' ההחלטה,ר'

 כסלו ט"ו 8, מס' כ"ש!, שנה הצעיר', )'הפועלהכללית
 14(. עמ'תרפ"ח-9.12.1927,

 388(. הע' )ר' תרפ"ז ניסן מכ"ד הנ"לבמכתבו390.

 377. הע'ר'391.
 הע' )ר' פ"ז סיון מב"ז הקק"ל להנהלת הנ"ל392.,במכתבו
.)318

 148. והע' 6 פ' לעיל, ר' יכו 377. הע'ר'393.

 392. הע'ר'4פ.

 לחכות יש אופן בכל תרפ"ח. בשנתההתישבות
 באותו להתכנס שעמד בבזל, ;הט"ו הקונגרסלתוצאות

 ידו". על שיאושר ולתקציב,קיץ(
 מנהל של נכונותו כנה נראית לא זאת כללאור
 לארגון "לאפשר תרפ"ז בטית ההתישבותמחלקת
 לכר, אדמה תהיה אם התישבותו את המורחיהפועל
 א', ארגוז )של מתאים" האנושי שהחומר ניווכח,ואם

 גנונות ',,. בכפר-סבא"( קבוצת-הכשרה "בתורשעשה
 חודשיים בדיוק כי העובדה, בגלל גם בלתי-כנה נראיתזו

 הקק"ל של הדירקטוריון החליט זה אחרון מכתבלפני
 הפוהמ"1, בשביל ש.-א. אדמת של לקנייתהלהסכים

 היה ולא נבר היתה אדמה : אומרת fiNT שראינו.כפי
 ועוד. זאת לכך". אדמה "שתהיה עד לחכות צורדא"כ
 טענותיו את בהביאו קפ. של העיקרית ומטרתוייתכן
 ל'ארגון הנ"ל הבטחתו קיום את לאפשר היתההנ"ל,

 כלל. מעלה אינו הזה הנימוק שאת אעפ"יויתקין',

 בטקטיקה נקט שוב שקפלנסקי נראה, האמורמכל
 מתחזק זה רושם הפוהמ"ז. התישבות לגבי דחיותשל
 מני - פ"ז סיון מסוף הנ"ל מכתבו סיום ע"יעוד
 רואים אנו אין האמור כל "לאחרי : ,,, לקק"ל71'

 אדמה נקנית מה ולשם מי בשביל כרגע לדון בדברהכרח
 לקנות ותוסיף תקנה הקהק"ל כי רצוי אחרת. או11

 המועמדים ביז לחלקה איד נחליט הזמן וכשיגיעאדמה
השונים".
 המזרחי בחוגי הנזעמות התגובות את להביזקל
 ההתישבות. מחלקת מנהל של זו עמדתו עלוהפוהמ"ז
 ללחוץ שאת ביתר המשיכו אלו ארגונים שלראשיים(

 ההחלטה את לפועל שיוצך18 הציונית, התנועה ראשיעל
 תרפ"ז גיסו מסוף הקק"ל דירקטוריון של הנ"להחיובית

  זמן יבר הופעל הוה הכבד  הלחז  1927. אפריל-
 אישי באופן הן החלטה, אותה שנתקבלה לאחרקצר
 י,', הקק"ל בהנהלת והפוהמ"ז המורחי נציגי זדיעל
 מחלקת אל אחד( בחודש )5 רבות פניות ע"יהן

 וגם ,", הפוהמ"1 של הועד-הפועל מצד גםההתישבות
 ,,'. המורחי של העולמי מהמרש ברלין הרבמצד

 ליכולתם בקשר פקפוקיו על קפ. "עיד לטני-כן גם שם.395,
 פ' לעיל, ור' ; בהתישבות להצליח הפוהמ"ז חברישל

 294. והע'8
 ח'. דף סוף סקירת-תרופא, וכן ;שם396.
 ההתישבות למחלקת הקק"ל הנהלת של המכתבים שניר'397.

 ,13.6, - בו ומ-י"ג פ"ז-27',1.6 סיוןמא'
 - מאי - פ"ז אייר-סיון בתודעת התאריכים הםואלו398.

 - בו ח' סיון-.2.6, ב' אייר-,31.5, כ"ט : 1927יוני
 )סקירת-תרצ"א, .2%6 - בז ו-כ"ז .17.6 - בו י"ז.8.6,
 358(. הת. וכן ח-ט',דפים

 וכי'1 ).10,6( תרפ"ז סיון סי'  .ברלין  היב של מכתביו399.
 ).26.6(.בו
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 פלס י.היים

 של והחיובית החדשה שעמדתה כ"כ, לצייןר2
 : להפך נשתנתה. לא הנידון הנושא לגבי הקק"להנהלת
 למחלקת היא פנתה חודשיי תוך פעמיםארבע

 עמדתה את )לקק"ל( לה להודיע שרוה כדיההתישבות,
 של פניתו לאיר לעתים, וזאת, בנידון,הממורשת
 הקק"ל. להנהלתהפוהמ"ז
 לועה"פ. י.', הקק"ל הנהלת דרך שגורעה,לאחר

 קפלנסקי, של הנ"ל השלילית עמדתו הפוהמ"זשל
 חד- מכשולים לנו "ששמים הפוהמ"ן, ראשיהבינו
 רבה בחריפות לכתוב ברליז הרב ומזדרז "..שים"

 ',' ש"סידרו" מרגיש, הוא כ' ,,', קיש ולקול.לקפלנסקי
 ','.: הבאות הסיבות 4 בגלל וזאתאותו,

 וחביבת הי"ד הציוני הקונגרס החלטות לפיא(
 ההסתדרות על "מוטלת תרפ"ו מקיץ הגדולהועה"פ
 בשביל אחד מושב )=לפחות( למצער ליצורהציונית
 מושב איזה קיבל לא לע"ע אשר המורחי,הפועל
שהוא".
 ארגון ע"י מושב להקמת אדמה קנתה הקק"לב(

 : ,"* טעמים משני הפוהמ"ז שלא'

 שנת של ההנה"צ בתקציב נכנס הוה הארגון1(
תרפ"ו.
 חובת "למלא מחויבת שהוא הרגישה, הקק"ל2(

 שמת- המזרחיים, הפועלים כלפי הציוניתההסתדרות
Q1~llyשהציונות הארצות, בכל החרדים בחוגי בהם 
 בהן".פועלת
 חודשים 3 חקק-ל, דירקטוריון של בישיבתוג(
 בנידון, קיש של שאלתו על אוסישקיז ענהלפני-כן,
 אדמת של לקנייתה מתנגדת אינה ההתישבותשמחלקת

 ;,'. אדמה מספיק יש אם הפוהמ"1, בשבילשיד-אבריק
 הבין לקק"ל קפלנסקי של ,,, הנ"ל מהמכתבד(
 שהוחלט מה בכל הוה האיש מהתל כמה .עד ברליןהרב

 מא' ההחשבות ימהיקת המק"י הנהית שי מכהביה0(4.
 בו ט"ו .13.6, - בו י"גמיון-.1.6,

- 
 ב"ו וכן ,16.6

 .26.6. -בו
 הפוהמ"ז של הועה"פ קיבל .30.6 - פ"ז סיוןבל'401.

 לההישבות המחלקה מכתב של תוכנו ובו מהקק"למכתב
 סקירת- וכן 388, הע' )יר'  סיון-,27.6 מכ"גאליה

 ז ט'(. דףתרצ-א,
 שם.סקירת-תרצ"א402.
- פ"נ תמוז בר' נכתבו אלו ברליז הרב מכתבישני403.  

 שם. שם, בשלמותם מובאים והםד2'.ד.4,
 ! בעצמו המכתב כיתב משתמש זהבפועל404.

 קיש. לקול. ברלין הרבשל במכהבי ובעקר 403( )הע' הנ"ל המכתבים בשנידי405.

 )שם(. לקפלנסקי ברלין הרב שלמכתבו406.

 361. והע' לפיל ר'וכן407.

 396-394. 392, והערות לעילוא'408.

 מתהפך הוא כמה ועד הפרטיות, נטיותיו נגד 409ואושר
 מסיק ולכן ",.. הוה" הענין את לבצע לאבתחבולות

 ההתישבות כל את "מעמיד שקפלנסקי לבסוף. ברליזהרב
 להתחיל שצריכים כאלו שאלה בסימן הפ,המ"ו( )שלה11
 יו'. מחדש"הכל

 ארבעה שותק. אינו הפוהמ"ו של הועה"פגם
 ברליז, הרב של הנ"ל המכתבים שני שנכתבו לאחרימים
 דומות בטענות יי' הקק"ל להנהלת הפוהמ"ו נציגיפונים
 אותו סמך ועל קפלנסקי אותו נגד ברלין הרב שללאלו
 סיון מסוף לקק"ל ההתישבות מחלקת ממנהלמכתב
-ת"ז  התמר- את הועה"פ מבטא וכד ,;'. 27' יוני 

 מנהל נכון יותר או להתישבות, .המח' "כי .י'.מרותו
 ההת- בעד כמפריעה עכשו נצבה קפלנסקי, מרהמח',
 והבטחות ההתחיבויות ההחלטות, כל למרותישבות
 מבליטים רק . . . הנמוקים כל ובכתב. בפה לנושנתנו
 בו נוהגת הנ"ל שהמחלקה התעללות. של היחסאת
 הקונגרס החלטות של הערך ומה המורחי, הפועלכלפי
 אי המורחי. להפועל נוגעות הם אם הפועל,והועד
 . . . דרישה רק . . . כי להאמין אופן בשום לנואפשר
 . . . להמנהל ומפלגתיותו ברוחו יותר קרוב חוגמצד

 לצודקת". מוכרת תהיההמחלקה
 מכתבו לסיום דומה זה אחרון מכתב של סיומוגם

 וגם יותר מפורס הוא אך לופלנסקי, ברלין הרבשל
 יותר: המאוחרות ההתפתחויות לאור יוחרמשמעותי
 למרות לשתף מוכרחים נהיה אם מאד. שנצטער"כמובן
 החרדית היהדות של וביחוד הקהל דעת אתרצוננו
 התמרמרות את מסכם וכך ". . . . וכותנו על להגנהבנוגע

 הציוני הקונגרס לקראת 'נתיבה"י' עורךהפוהמ"1
 : תרפ"1 קיץ באותו שיתקייםהט"ו.

 מה וכל התגשמותן סף על שעמדו התקוות."כל
 הושם שנתיים במשך ומלחמה מו"מ אחרישהושג
 : ומעולם מאז גורלנו ;ה "כי : ממשיך והוא "יי. ." ..לאל

 של . . . במצב תמיד . . . בעבודתנו נמצאיםלהיות
 אף להפסיק לא . . . חולף שאינו הדין. ועזותהתקפות
 אנו מצווים ;כויותינו. לספוק הדרישה מן עיןכהרף

 בנפעי. איא מופיעים אלו הפעיים שני איו במקור9(4.

 405(. )הע' יקיש בריין הרב שי במכתבו ר' 1כ4101.
 ט'. דף סקירת-תרצ"א,411,
 פ"ז תמוז מח' לקיש הפוהמ"ז של הועה"פ מכתב ר'412.

 וי'(. ט' דפים )שם,-.8.7
 392. והע' לעיל ר'413.
 י'. דף סקירת-חרצ"א,414.
 315. עמ' תרפ"ז, מנ"א בט"ו415.
 ט"ו ב'נתיבה', בו-יעקב א. של מאמרו את והשוה416,

 השוה וכן כוחנו". "מה : בשם ד3, עמ' תרפ"ח,חשון
 העולמית הברית במועצת שפירא משה של דבריואת
 ת' - מגיא מל' בבזל שהתקיימה המזרחי, הנוערשל
 39(. עמ' שם, )'נתיבה', פ"זאלול

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



 להתישבות הזכית על המורחי הפועל שלהמאבק
 הנכונים אלה, כל נגד נגדית התקפה של מצבלברא
 יוכלו". אשר בכל אותנולבלע

 'יי הפוהמ"ז ומל המרכזי הועד של בישיבתוואמנם,
 מחלקת נגד בהתקפה "להתחיל הדרישה אומועלית

 זו בישיבה שנשמעו לאחר ההנה"צ". שלההתישבות
 והמאמצים .העבודה כל כשלון על לנ"ל דומותטענות
 הפרעתו "בגלל קפלנסקי של השלילי יחסו על וכן אזעד

 'י'. המזרחות הפועל של ההתישבותלסדור
 להמש.ך הפוהמ"1 של הועה"פ העדיףבינתיים

 מגיוס עתה לעת ולהימנע המוסדות בתוך בשקטולפעול
 התקיימה כד ההתישבות. מחלקת נגד הקהלדעת
 מחלקת מנהל לבין הועה"פ נציגי בין משותפתישיבה

 כאשר ,),. הט"ו הציוני הקונגרס לפני עודההתישבות
 את שיאפשר מקפלנסקי, 11 בישיבה דרשוהראשונים
 קפ. להם השיב שיך-אבריק. אדמת על הפוהמ"זעליית

 קפ. רצה כך כולה". להנה-צ שייך "זה כיבשלילה,
 .'י, הבינו הפוהמ"ז נציגי כי ב"קש". שובלדהותם
 אדמת את למסור שרצה היה. קפ. של האמיתישנימוקו

 שחצרי היחיד, ההישג י:'. ב' נהלל לארגוןשיך-אבריק
 מחל. מנהל שן הבטחתו היה 11, בישיבה השיגוהועה"פ
 מחלקתו לתוכנית הפוהמ"ז התישבות את שיכניסההת..

 יחסי בעצם היה זה הישג גם הט"ו. הציונילקונגרס
 סרופ' לבת קפ. בין - הנ"ל בהסכם כבר כימאד,
- תרפ"1 טבת ב"פיק - !ן' 15.12.1926   על דובר 
 למהיב- )'א' הארגון את תכניס הציונית ש"ההנהלהכך.

 בסוף ההתישבות... בהוכנית הפוהמ"ז'( שלעובדים
 ":'. הזאת"השנה

 קפ. שהציע החדשה. ההתישבות בתקציב '!',ואמנם
 ליישובן לא"י 7000 של סכום הוכנס הט"ו,לקונגרס

 א' 'הארגון את שהיוו המשפחות. 60--.80 מתוך 25של
 לא זה מסכום אולם הפוהמ"1'. 'שללמושב-העובדים

 : הבאות הסיבות בגלל כלוםנשאר

 הקונגרס שעל-יד ההתישבות לעניני הועדהא(
 החדשה ההתישבות את אחד, מצד אישרה. אמנםהס-ו
 מהסכום שני, מצד הורידה, היא אולם ":י, הפוהמ"זשל

 ט-ו ב'נתיבה'. - הוו הישיבה דו." פ.ו. תמוז בי"ב417.
 337. עמ' r"D,באב

 שם.פון,418.

 י'. דף תרצ"א, בסקירת - זו ישיבה שלהדו"ח419.
 . 401. הע' וכן לעיל ר'420

 387. הע' לעיל, ור' 419. בהע' ר'ג42.

 291. והע' לעיל ר'422.

 295. בע' לעיל ור'423.

 י'. דף  סקירת?תרשף'א, לפי - זו פיסקה של  עיקרה424.
 47. עמ' ת"ח, כסלו א' 'נתיבה', ר'1כ1

 בהתישבות דגו לא זה בקיבנרס הכללייםבונוחים425.
 דברי את והשוד בלבד. רחוקות לעתים אלאהפוהמ"ו

 2000 אלא לבסוף ממנו אהורה ולא לא"י 5000הנ"ל

 ,:'. בלבדלא"י
 ההנה"צ ביטלה הט"ו הקונגרס לאחר מידב(

 בתק- הקצוצים "לרגלי הוה המקומץ הסכום אתאף
 ידי. הקשה" הכספי המצב בעקב שבאוציבים,
 בבלי, א. עונה ,!י שפירא משה של מחאתועל
 .יי, מסביר היא ההתישבות. מחלקת של החדשמנהלה
 לתת אפילו האפשרות לנו נותן "אינו הכספישהמצב

 למשקינו להספקה הדרושים המינימליים, הסכומיםאת
 שעברה". בשנה בבנינם שהתחילו. ולאלה,הקיימים
 ברגע כי לכב', להבטיח רק יכולים "אנוובהמשך:
 הת"שבוה שאלת על לדון נשוב יוטב. הכספישהמצב
 למצוא נוכל הדדית בהבנה כי אנו ומקויםארגו:כם.

 לנו". והאפשרי לכם הרצוי הפתרוןאת
 לא למעשה הלכה ההת. מחל. של ביחסהאולם

 את "למצוא המחלקה נכונות על רמו כעת אףהיה
 )למחל' לנו והאפשרי )לפועהמ"ז( לכם הרצויהפתרון

 הט"ו שבקונגרס העובדה, אף על וזאתההתחשבות(".
 בבלי וע"י הציונית בהנהלה סקר ע"י קפלנסקיהוחלף
 ,,'. להתישבות המחלקהכמנהל

 מטעם להתישבות האחראים המשיכו עקב'באופן
 הפיע("ז, להתישבות להתנגד חדשים. רובםההנה"צ,
 שיך- אדמת על עלו א' ארגון שחברי לאחר גםוזאת
- תרסת אלול בכ"חאבריק  : ו'. 25.9.1927 

 חשון בה'א(
""D1fi -  בבלי כותב 31.10.1927 

 בוכות מכירים אנו "אין ברורות: החקלאילמרכז
 "כי ונימוקו: זו": אדמה על להתישב המזרחיהפועל
 קיך- אדמת על יעלה שהוא שמי לוה. מתנגדיםאנו

 בדבר להחליט נוכל אגו וכי הסכמתנו. בליאבריק.
 החדשה". ההתישבות תולניח על שנחליט לאחררק

 להרשות בבלי אותו סירב זו לגישתו בהתאםב(
 חלק להעביר זה, ארגון נציגי עם בשירתולהפוהמ"ן,

 לאפשר ש"יש הדיונים, באחד הטוען גולד, ז.הרב
 )בדו"ח לו" שהבטיחו התישבות, בא"י( לפוהמ"ז )=לו

 275(. עמ' הט"ו, הקונגרס שלהגרמני
 תזכיר-תרפ"ח ; 47 עמ' תרפ"ה, כסלו א' 'נתיבה',426,

 דועה"פ מכתב ; 16 עמ' תרפ"ח, קיץ הנהיבה',בעד
 פ"ח- כסלו מט"ו ההתישבות למחלקת הפוהמ"זשל

 ו-י"ג. י' דמים סקירה-חרצ"א, ;27'.9.12
 ד4. עמ' תרפ"ח, כמלו א''נתיבה',427.
 לבבלי. פ"ח-27'.27.10 מרחשון מא' שפילא שלמכתבו428.
 סקירת- וכן ; פ"ח-27',נ3.1 חשון מח, בבלי שלמכתבו429.

 י"א. דףתרצ"א,
 אנציק- ר' - סקר על 257. עמ' קיש, וכן ; י' דףשם,430.

 באנציקלופדיה וכן 590. עמ' 14, כרך יודייקה,לופדיה
 0~91. עמ' ב', סרך )באנגלית(, וישראל ציוניותעל

 483, והע' 11 מ' להלן, ר'431,
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 ם י יח94
 לאחר 32*, לשיך-אבריק אז, שהתפזרו קברצותיו,מחברי
 זו. קרקע על עלה א' ארגון שלוכגרעין
 ההתישבותן מחלקת מנהל של הראשי עוזרוג(
 קפלנסקי, של כהונתו בעת גם זה תפקיד שמילאשטרן,
 שאלתו על החדכם המהלקה למנהל ענה 8י*, שראינוכפי

 455. הפוהמ"1 כלפי משפטית התחייבות שאין *3',בנידון

 86*, לעיל למסופר בניגוד וזאת וטוען, ממשיךושטרן

 שעקב באומרו, מסיים והוא איננה". הבטחהש"גם
 לשיך- הסכמתנו בלי "עלו הפוהמ"ז שחבריהעובדה,
 בטיפול אותנו משחרר דעתי לפי -זה הריאבר,ק",
בהם".
 בא' שהתקיימה שיך-אבריק, בענין ישיבהד(
י תרפ"חכסלו  נציגי השתתפו ושבה 25.11.1927 

 תוצאותיכן ללא נסתיימה. ובבלי, סקרהפוהמ"ז,

 והוא לכת, בבלי מרחיק 488 לאחר-מכן שבועה(
 באמצעים . "לאחוז בתקיפות הפוהמ"ז מהנהלתדורש

  אדמת על שעלו ארגונכם, שחברי בכדיהדרושים,
 שעלייתם היות המקום, את תיכף יעזבו אבריק,שיך-
 אנו שאין והיות ההנה"ח, הסגם בלי נעשה המקוםעל

 ההוא". במקום התישבותם את לאשר כרגעמוכנים
 במרירות, הפוהמ"ז של הועה"פ עונה 489בתשובתו

 במקום - שההנה"צ לציין, מאד "מצטעריםוזהם
 העוול, את ולתקז . . . ב"4 הזה הארגון בקיוםלתמוך
 להפועל 1" הקודמת להתישבות המחלקה מצדשנעשה
 מצדה ההנה"צ מניחה עוד זה במקום. , . ,המזרחי.
 עינו ומסכנת הנ"ל( הארגון )של דרכו עלמכשולים

 קיומו".את
 שחברי להתישבות, המחלקה של הנ"ל דרישתהעל
 הגיבו שיך-אבריק, אדמת את תיכף יעזבו א'ארגון

 במזרח המזרחי של וכינוסים ועידות 4 רבהבחריפות
 הנ"ל מכתבו לאחר חזקת תוך שנתכנסו 42',איהופא

 י"א. דף סקירת-תרצ"א,432.

 125. והעי 5 פ' בסוף433.

 פ"ח(. תשרי ל' )- מ-27'.0נ.26 לשטרן מבבלי פתק434.

 למחרת. לבבלי משטרן מתק-תשובה435.

 422--423. והערות זה בפרק לעיל, וכן 294. והע' 8 בש'436.

 י"א. דף סקירת-תרצ"א,437.

 שם. שם, ור' ; ש'ח-27'.2.12 כסלו בח'438.

 ו-י"ב. י"א דפים שם, ור' פ"ח-27'.9.12, כמלו בט'439.
 של למושב-עובדים א' ל'חרגון כמובן, הית, הכוונהמ4ג

הפוהמ"ז'.
 המדלקה. כראש כיהן קפלנסקי שלמהכאשר441.
 : הבאות ההחלטות אתוהשוה442.

 הארצית החמשית בועידה שנתקבלה ו', מס' החלטהא(
 בא'  כורעות התקיימה זו ועידה בפולין. המורתישל
 123(. עמ' פ"ח, שבט א' )'נתיבה', פ"ח-27'.25.12טבת
 ש. ד"ר של הדעתו לפי שנתקבלה ג', מס' החלטהב(

 בגליציה המזרחי של הארצית המועצה בכינוספדרבוש

 הביעו אלו, בכינוסים שנתקבלו בהתעטות, 443. בבלישל
 על בירושלים ההנה"צ "נגד מחאתם את המזרחיחברי

 בדרישתה ראו הם הפוהמ"ז". לגבי הכגליליתעמדתה
 והתנקשות עוול"' 'מעשה ההנה"צ של הנ"להאחרונה
 העולמית', ועבודה תורה ובתנועת המזרדיבתנועת
 המזרחי של העולמי שהמרכז אחרי "ביחודוזאת

 את התחילו המזרחי הנוער של העולמית הבריתוהנהלת
 45י. משלהם" 414 עצמיים באמצעים ההתישבותיהמפעל

 הוו זהים, כמעט היו ותוכנן שסגנונן אלו,החלטות
 או  שהתנהלה להתישבות, הנכות על מהמערבההלק
 לעורר 446 שוב שהחליט בא"י, הפוהמ"ז ע"יבעקר
 1'4. זה במאבקו להשתתף בחו"ל המזרחי סניפיאת

- תרפ"ח כסלו בכ"זו(  נפגשו 21.12.1927 
 נציגי עם ועוזרו ההתישבות מחלקת של החדשמנהלה

 פגישה בהתחלת לנדוי"44. וש.ח. שפירא מ.הפוהמ"ז,
 ש"חברי הכנה"ג, בשם הנ"ל דרישתו על בבלי חזרזו

 )של הסכמתה בלי לשיך-אבריק שעלו המזרחי,הפועל
 נימו- ואלו המקום". את ומיד תיכף יעובוההנה"צ(,

 : 449קיו
 ולכן "משמעת", הפרת משום הייתה זו בעלייה1(
 "הכגעה". דורש )=בבלי(הוא

 ההנה"צ, ע"י הובטחו לא קונקריטיות הבטפות2(
 קפלנסקי, ע"י לא וגם )הט"ו( הקונגרם ע"ילא

 "חקירות בלי הקרקע על עלה; תיתכן לא1(
 הספקת סדור הבריאות, מצב עם בקשר , . .מוקדמות
 וכו'". משקית תונניתהמים,
 חדשה בהתישבות להתחיל כעת בכוחנו "אין4(
 כעת לדבר "אין - ולכן הרכנה", ההתישבות בסוסלפני

 פ"ח טבת בא' ג"כ כלבוב התקיים זה בינוםהמזרחית.
 139(. עמ' פ"ח, שבט ט"ו)'גחיבה',

 של השניה בועידה שנתקבלה ה', מס' החלטהג(
 התקיימה זו ועידה ושליזיה. המערבית בגליציההמזרתי
 שם(. )שם, פ"ח-28'.1.1 טבת בח'כקרקור

 של בלו-זי בכינוס שנתקבלה ט"ו, מס' החלטהד(
 באיזור המזרחי צעירי סניפי כל של הגליליתהועידה

 140(. עמ' )שם,זה
 438. והע' לעיל ר'443.
 ו-490, 482 והערות הבא בפרק כך ועל444.
  139. 123, עמ' תרס"ח, 'נתיבה'445.
 373-370. והערות 9 פ' לעיל, ור'446.
 בפוליז המזרחי לבין בא"י הפוהמ"ז הנהלת בין הקשר447.

 מראשי כמה של ביקוריהם ע"י זה במקרההתקיים
 : 442( הע' )ר' הנ"ל המזרחי בועידות בא"יהפוהמ"ז

 ; ולודז קרקוי בורשא, בועידות הרצה שרגאיא(
 ; בא"י הפוהמ"ז מצב על יונגסטר גם הרצה בקרקויב(
 בא"י   הפוהמ"ו "מצב על רייך הרצה בלבובג(

 כשיד-אבריק". הקה"ק אדמת על א' ארגוןוהתישבות
 400. בחת. נמצא השידה כלסיכום448.
 438. והע' לעיל גם  ור'449.
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95 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 בהתישבות נתחיל לא אשר עד הקרקע( )על עלייהעל
 בכלל".חדשה

 : נוסף נמוק עוד שטרןוהוסיף
 א"א הקה"ק, בגבולות כעת הנמצא "בשטח.5(
 כוה נו,מושכ משפחה, מ-40-35 יותר לישביהיה
 להגדלת אדמה עוד להוסיף יש לכן קיום". זכות לואין

 לאחר אלא תיעשה לא ואת אולם במקום,ההתישבות
 השטח. לכל החקלאית התוכנית את יקבעו:2מומהים'
 את הפוהמ"ז נציגי העלו אלו נימוקיםכנגד
 : הבאותהטענות
 עלייה מתור נעשה בארץ, שנוצר מה "כל1(
נועזת".
 אמנם נעשתה שיד-אבריק אדמת על העלייה2(

 האנשים את "המריצה 11 אולם ההנה-צ, הסכמתבלי
 להתישבות יחסה ע"י זה צעד לעשותהמיואשים
הפוהמ"ו".

 את לקנות. בקלות כ"כ הסכים לא אוסישקין3(
 הכספי מצבה בגלל הפוהמ"ז בשביל שיך-אבריקאדמת
 מצבנו". את ש"הביז לארר אולם הקק"ל, שלהקשה
 זו לקנייה לבסוף הסכים קיש הקול. גם בקנייה.תמך
 בקש קפלנסקי "מר ואפילו שלו. הוויטו אתוהסיר
 התישבות והכניס )הט"ו(, הקונגרס אחרי עדלחכות

 לקונגרס". בהצעתוזו
 המזרחי שהפועל סקר, למר הורענו "כבר4(
 ולהתחייב ההנה"צ, של הכספי מצבה עם להתחשבמוכן
 זו". להתערבות כסטיות הקצבות שום השנה לבקשלא

 יתפזר לפועל, תצא לא 11 עלייה שאם "ידענו,5(
 אנו "כעת : קשים דברים לנדוי והוסיף )א'(".הארגון
 הציונית ההנהלה אשר למלחמה, להקנסמ~כרהים
 האנשים, את להוריד אפשרות לנו אין . . . עלינומכריזה

 להנהלה לא וגם לנו לא - ישמעו לא ירדו. לא הםכי
 ונמשיך זה בארגון כסף כבר השקענו , . .הציונית
להשקיע".
 למצוא "עלינו המגישה: את לנדוי סיכםוכד

 ; במקום להשאר 'אפשר אשר פשרה(, )=ק~מפרומיס
 כל על מלחמה להכריז תסכים שההנה"צ לתאר,אין

 שלנו".המפלגה
 מחוץ תוצאות, ללא אפוא, נסתיימה, הווהפגישה

 שהוא דיוניה, בעת בבלי של )?( "המנחמת"להודעתו
 לאדמה מועמד(, )= קנדידט בתור המזרחי בפוסלמכיר
:ו".

 נוספת ישיבה התקיימה לאחר-מכן ימיםעשרה
 הראשונים, הציעו שוב .", בבלי עם הפוהמ"ו נציגישל

 ואנו לשיר-אבריק, העלייה את תאשר"שההנה"צ

 דף סקירת-חרציא, וי' : תרפ"ה-31.12.1927 אנת בס'410.

 הקונגרס החלטת למרות השנה, הכספים עלמוותרים
 הקודמות ההבטחות ולמרות לא"י, 2000 ע"ס)הט"ו(
 3000 של התקציב את עבורנו להשאיר קפלנסקישל

 בשיך- הארגון את ונחזיק קרקע לנו יהיה אםלא"י,
 ;'.. בבלי הסכים לא זו לעמדה חשבוננו". עלאבריק

- 11 בלתי-אוהדת וגישהיתכן  ההנהלתה של גם 
 ההנה"צ. על השפיעה - ההתישבות מחלקת שלההדשה
 הורף באותו זה מוסד של מישיבותיו באחתעכ"פ.
-תרפ"ח  ושיך- הפוהמ-ז על חברי דנו :'י, 928ן 
 לחקור פרטי באופן ימעיד סקר ש"הא' והחליטו,אבריק,
 החדייבות איוו ניתנה אם לבחון, וביחיד הזאתב17אלה
 האדמה על לישבם המורחי הפועל לקבוצתשהיא

 החליטה חרפ"ז בקיץ שעוד להזכיר, יש ופההנידונה".
 בשביל שיך-אבריק אדמת את לקנות הקק"להנהלת

 '". שראינו כפיהפוהמ"ז,
 הרבה התמרמרותה מובנת 11 התפתחותיאור

 בקיץ שנתכנסה הפוהמ"ז, של המרכן מועצתשל
 )ה-י"ד הקונגרסים החלטות מילוי אי "עלתרפ"ח,
 התישבות בדבר הציוני הועדה"פ וישיבותוה-ט"ו(
 העכוב ע"י לחברינו, הנעשה העוול, ועל המורחיהפועל

 ההתישבות בדבר הציונית ההנהלה מטעםהפורמלי
 "4.בשיך-אבריק"

 שאלותיו גם עהה מובנות הגניז לאותוובקשי
 ישיבת לקראת 'נתיבה' ממערכת ק.מ. שלהנוקבות
- תרפ"ח בקיץ הציוניהועה"פ  זה גוף כשעל 1928, 
 שהחריפה הנידונה,  בבעייה היתר, בין לדון, א:היה
 אדמת את לדרוש המשיך הצעיר' ש'הפועל לאחרעוד.

 אז כתב וכך ויתקין'".' 'ארגון בשבילשיך-אבריק
 עד נחשהז מתי .ועד . . " : .'י 'נתיביי ממעינתק.מ.
 הצעירים של חלקם נגרע במה ז שולל אותנו יוליכומתי

 שש- זה חקלאית הכשרה שקבלוהדתיים-לאומיים,
 אל לבוא האפשרות מהם שתמנע בארץ, שניםשבע

 שם. שם,451.
 )ר' תיפ"ה-928נ.2,ד שבט מט", ההנה"צ בישיבת452,

 בא"צ(.פרוט.
 378. והע' 9 פ' בסוף453.
 י"ב. החלטה של, עמ' תרפ"ת, מנ"א א' 'גתיבה',454.
 הבאה. בהע' ור' י"ב, דףסקירת-תרצ"א,455.
 החלטה את והשוה 323. עמ' תרפ"ח, מנ"א א''נתיבה',456.

 הכללית, ההסתדרות של החקלאית המועצה של 11מס'
 תרפית בחשוןשהתקיימה

- 
 )'הפועל 1927. נובמבר

 פ"ח-ד2'.9.12, כסלו ט"ר 8, מס' כ"א, שנההצעיר',
 במתחה  ור בהחלטה 389(. הע' לעיל, ור' ; 14עמ'

 בגלל הפודמ"ז על חריפהביקורת
 הבלתי-תברי "המע17"

 בשאתו "מזרדי, "סוקל ארגון שלוהבעת.-סזליזרי
 שיך-אבריק" אדמת שטח קבלת על הקהק"ל עםובתתו
 עמ' תרפ"ח, סבת א' 'נתיבה', של תגובתו את)והשוה
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 פל'ס י.חיים96

 הציוניים המוסדות דושבים ואם ז הנהלה ואלהמנוהה
 אינו הדתי-הלאומי, הפועל המורהי, שהפועלהמישבים.

 על לדעתם להבנות הצריך העברי, הכפר בבניורצוי
 אולם . . . בגלוי ואת נא 'גמז - חפשיים'סודות
 ברו- דברים נדרוש הפעם לשוא, נפשנו את ישלואל
 שאלת מחויבת . . . הציוני הועד-הפועל בישיבת . . .רים

 גמור פתרון למצוא המ,רהי הפועל שלההתישבות
 מכרי- שלנו הארגון חברי של והענויים הסבלומוחלט.
 הקץ חריפותה. בכל השאלה את להעמיד אותנוחים

 ,". ולסבללענויים
 1928 - תרפ"ח בקיץ הציוני הועה"פבדיוני

 עלה שפירא. משה הנהלתו, חבר ע"י הפוהמ"זהוצג
 לבסוף קיבל הציוני הועה"פ כי "י, היטב לייצגובידו

 אפה על הפוהמ"ו התישבות לאישור עקרוניתהחלטה
 "., הההלטה גוסה וזה ההתישבות. מחלקת שלוחמתה

 אב בג' בברלין הציוני הועה"פ בישיבתשנתקבלה
תרפ"ח

- 
20.7.1928 ", : 

 את לאשר מחליט )הציוני( הפועל"הועד
 שיך- אדמת על המורחי הפועל שלההתישבות
 הפועל בשביל הקה"ק ע"י נרכשה אשראבריק,
 טכנית, עורה 11 להתישבות ולהושיטהמורהי,
 הת- כל אחריה תגרור שלא והדרכה,משקית
 תקציבית".חייבות
 סיבות, שתי בגלל מאד השובה היתה 11החלטה

 אישר הראשונה בפעם שלילית: ואהת' חיוביתאחת
 עקרוני אישור הציונית התנועה של מרכזימוסד

 המורהי הפועל של ההתישבות לגבי רשמיתושנתפרספ
 שעלה לאחר כשנה וזאת .,י, שיד-אבריק אדמתעל

 "לא שני, מצד אולם, הפוהמ"ו. של א' גרעיזעליה
 התקציב )עדיין( אושר "לא כי בשלמותו". העוולתוקן

 מחלקת של התנגדותה עקב ונאת זו".להתחטבות

 שנתקבלה 14, מס' האחרונה, הההלטה "תוהשוה457.
 שובה במוצ"ש בירושלים הפוהמ"ז חברי קבלבאספה
 השוה וכן 70(. עמ' תרהט, תשון א' )'בתיבה',תרפ"ט

 ברער של העולמית המועצה של החמררת הההלטהאת
 אוגוסט - תרס"ח. 'באלול בדנציג שנתקיימההנוזרתי,

 42(. עמ' תרפ"ס, סועות ערב )'נתיבה',1928
 שהת- הציוני, הועה"פ  של  דו ממ'  מהחלמה 3 סעיף זה458

 בתוקף ושפעל 1928, יוני - תרס"ח במנ"א בברליןכנס
 שהתכנס הט"ו, הציתי מהקונגרס שקיבלהסמכויות,

 ; בא"צ הציוני הועה"פ )פרוס. בתרפ"ז-1927בבזל
 תרפ"ח, אלול ט"ו 'נתיבש,, ; י"ב דףסקירת-תרצ"א,

 . 435(עמ'
 - הזו החשובה החלטה לתאריךבקשר459.

 'נתיבה', ר'
 510. הע' להלז, גם ור' 244. עמ' תרפ"ס, ניסוא'
 הנ"ל, ההתישבות אתפור לרגל הברכה, אתוהעדה460.

 כדנציג, המזרחי הנוער של העולמית המועצהשל
 457(. הע' )ור' ז'. בהחלטההכלולה

 גורלית, היתה זו אחרונה עובדה 461. וסקרההתישבות
 הציונית התנועה ע"י להתישבות התקציב אישור בליכי
 'מים. לאורד להצליח התישבותית נקודה אף יכלהלא

-  וו מכרעתשאלה  להת- המלא התיטיב אישור של 
 אלא הוכרעה לא - בשיך-אבריק הפוהמ"זישבות
 וסל הנ"ל ההחלטה לאחר שנים מארבע יותרכעבור
 קשה. מאבק התנהל או עד בתרפ"ח. הציוניהועה"פ

 להתישבות. וכותו עצם על הפוהמ"ז של וממושךמר

 ב1' הנ"ל. החשובה ההחלטה לאחר שבועות 3כבר

 בהנה"צ הראשון הדיון מוכיח תרפ"ח-19.8.1928.אלול
 ההתישבות על הפוהמ"ז של שמאבקו כמה עדעליה
 מחלקת מנהל מודיע הזה בדיון הוכרע. לאעדייו

 את . . . לפועל להוציא יוכל "שלא ז".ההתישבות
 אעפ"י המזרדי", הפועל )התישבות( בדברההחלטה
 שכל מפני , . . . כספית התחייבות "משום בהשאיו
 התישבות למטרת באמריקה שתיעשה מיוחדת,מגבית
 דבריו ובהמשך היסוד". לקרן תזיק המזרהי,הפועל
 את מאשרים אנו אם מזה, "חוץ : נוסף נימוקהעלה

 בדרישת אד"כ אלינו לבוא וכות להם ישהתישבותם.
תקציב".

 ההנה"צ. יו"ר בתוקף התנגד בגלי של אלהלדברים
 הציונית הנהלה ש"איז בפשטות, שטען קיש,הקול.
 אליה ולהתייחס הוו ההתישבות את לאשר שלאיכולה
 אישר הפועל שהועד לאחר בלתי-חוקית, התישבותכאל
 במקרה, שרק קיש, והסביר והמשיך חוקיותה".את
  ההנת"צ( על )= "עליה מטיל חציוני הועה"פ דפהשבו

 להוציא לא יכולה היתה בידה, שאינם  כספים,לרוצם
 לפועל". ההחלטהאת

 להתישבות העקרוני האצרור דבר: שלכללו
 בתוקפו. אמנם נשאר שיך-אבריק אדמת עלהפוהמ"1
 בספק העמיד שזה מובן אושר. לא לכך התקציבאולם
 מושבו של התקין קיומה המשך את קצר, ~מן לאחררב,

 נמצאים לכד ברורים והדים הפוהמ"ז. שלהראשון
 הט"ו, הציוני הקונגרס של הרשמיותבהחלטות
- תרפ"ט בקמן בציריךשהתכנס  .1929 

 להתישבות בקשר אלו החלטות של הרקעלהבנת
 בקיצור, ולו כעוץ לסקור עלינו בשיך-אבריק,הפוהמ"ז

 למושב-עובדים א' 'ארגון חברי על שעבר מהאת
 נאלצו שבו מהרגע משנתיים. יותר במשך הפוהמ"ןשל

 הקונגרס העד תרפ"1 חורף בסוף ~רקני, אדמת אתלעזוב
 הט"ו.הציוני

 י"ב. דף סקירת-תרצ"א,461.

 פ"ח- 2 מס'  זו, ישיבה פרוט, למי - זה דיון פרטי כל462.
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