
 להתישבות הנכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 בכפר-סבא העוהמא( שי )ימהמב-עוכדיט אי איגע11.

 ימ"1 הציוג' הקונגרס ידובעתך-אבריו
 תרם"ט( קיץ ועד תרם"ז)סאבים

  1927 פברואר - תרפ"ז א' שבאדר י"י, לעילראינו
 הפזיל של למושב-עובדים א' 'ארגון הברינאלצו

 במר- למקום לכפר-סבא, ורקני מאדמת לעבורהמורהי,
 של הבאה להתישבות כגרעין '.1, 11 מושבה שלכזה

 נתקלו במקום לשהותם הראשוןי.' בזמןהפח;מ"ז.
 לא המקומית העבודה לשכת כי המורות, פרנסהבבערת
 הפוהמ"ז. לחברי עבודה לספק מוכנה בהתחלההיתה

 ש"סדור ההשש, בגלל : 4sa הסיבה את 'גתיבה'ומסביר
 המאורגנת בעבודה לפרץ יגרום לחברינו מיוהדתעבודה
 הסכימה מו"מ אחרי רק זולה". לעבודה יד-םויתז
- 8 להכניס המקומית העבודהלשכת  "י 30 מתוך 
 של האחר חלקה העבודה". "בתור - הקבוצההברי

 סודר לא עדיין כי עבודה, בלי אז נשארהקבוצה
 מראש. שנקבעה לתוכנית, בהתאםהמשק

 ". לכפר-סבא בואם לאחר הראשוניםבחודשים
 לאדם צריפים וכן חי משק לרכוש הגרעין חבריהספיקו
 '.', מההנה"צ בא הזו הרכשה לכל התקציבולבהמה.
 תרפת לשנת לא"י 1100 של סכום בהתחלהשהבטיחה

 מו"מ לאחר נעשתה זו הבסחה העתידה. ההתישבותע"ה
 שהסתיים ההנה"צ, נציגי לבין הפוהמ"ז נציגיבין

 לכפר-סבא, ורקני מאדמת א' ארגוז חברי שלבהעכרתם
 כמה ההנה"צ קיצצה הג'ל .מהתקציב ,יי, שראינוכפי

 מהסכנם ממנה 50% כמעט עד תרפ"ז במשךפטמים
 הנ"ל, הדברים כל את לרכבם הספיקו לבסוףשנשאר

 בעבודות ולעבוד להחתיל הארגון לחברישאיפשרו
 ירקות, גן לעופות, לול סידרו גם שונות.חקלאיות
 אף החלו 1כ1 ובפרדס, בכרם המטעים, במשקיעסקו
 סבל גם אר יפה, התפתח המשק המהלבה. אתלסדר
 תקציב. בעיות בגלל קרובותלעתים
 כקבוצת-הכשרה א' ארגון של הימצאותו זמןכל

 322. והע, 8 פ'ר'463.

 22מ עמ' תרפ"ז, פסה ערב'נתיבה',464.

 תרפ"ז. ניסן א' 'נחיבה', לטי - זו פיסקה שלעיקרה465.
 הקודמת. בהע' ור' ; 188עמ'

 464. הע' ר'466,
 273. עמ' תרפ"ז, סיון א''נתיבה',467.
 שם, ב'נתיבה', הדוחי"ם לפי - וו פיסקה שלעיקרה468.

 ר' וכן ; 173 עמ' תרפ"ח, אדר ס"ה שם, וכן ;שם
 ; עמינח( : בקיצור )להלן 6 עמ' שדה-יעקב,עמינח,

 6נ. עמ' באוהלי-תו"ע,וכן
 גירסהו הזה העניו לכל בקשר מדויקת נראיתלא469.

 )בסת. תרצ"א--1930 בסתו הפוהמ"ז של הועה"פשל
.)874

 325-324. והערות 8בפ'470.

 ליוב, "כבר עיניים בכליון הגרעין ציפהבכפר-סבא,
 מושב- ישוב לשם הקה"ק אדמת על בקביעותשיתישב
 המו"מ שהתקדם וככל י". המזרחי" הפועל שלעובדים
 של רכישתה על הקק"ל לבין הפוהמ"ז בין וז.הנ"ל
 סוף אנו "שעומדים התקווה, גברה שיך-אבריק,אדמת
 שהקק"ל ולאחר ,ז.. " . . . שאיפתנו הגשמת לפגי סוףכל

- Ttrt~n בסיון השסח את לקנותגמרה  'י.,  ד19% יוני 
 3 שיתכנס המ"ו,  הציווי  שהיוגגרמ המוהמ"ו,  חברילידו

 ההתישבות תקציבי את יאשר לאחר-מכן,חורשים
 בשביל זה לקונגרס שהוצע מהסכום, אולם '".הדרושים
 קיצוצים לרגל כלום נשאר לא הפוהמ"ו,התישבות
 ראינו, כ"כ ,ז'. שראינו כפי. ההמה"צ, בתקציבדרסטיים

 ההתישבות מחלקת המשיכה הט"ו הקונגרס לאחרשגם
 ':'. שיך-אבריק אדמת על הפוהמ"ז להתישבותלהתנגד
 על הפוהמ"ז של הועה"פ החליט זאת כל אףעל
 לאחר שיך-אבריק אדמת על א' ארגת שלעלייתו
 הצפויה ההתפוררות את למנוע כדי הקק"ל, ע"יקנייתה
 להחיש בכפר-סבא הארגון חברי של הנחושהלהחלטתם - יותר אולי וחשובה - נוספת סיבה 'ז'. א' ארגוןשל
 )הסבירה "השמועה היתה בעמק-יזרעאל, התישבותםאת

 בשבילם שנרכשה 11, חדשה קרקע שאףמאד,ז'(,
 אחר, חקלאי-התישבותי לארגון להמסר עומדתבמישרין;

 אף ויתקין',"(, )'ארגון המורחי הפועל מחברישלא
 הפועל תביעת את אישר הט"ו הציוגי שהקונגרס פ'על

 ההתנחלות לצורך ' י". קבועה" להתישבותהמזרחי
 משלה, מסוים סכום "להקציב הפוהמ"ז הנהלתהחליטה
 שיעלה תקווה, תור ההתישבות, להתחלת לשמששיוכל
 הסכומים את )א'( לארגון להמציא הפוהמ"ז( )שלבידו

 1,'. זו" למטרההדרושים

 467. הס' ר'471.

 9. פ' סוףר'472.

 אדמת עי הייייך ישי כשבועייכ 350, עמ'הופר. איזי כ-ו שס. וכן ; 273 עמ' חרפ":. סיון א''נתיבה'.473.
 הגענו דקה-ק ע"י הקיקע "ברכישת :שיד-אבריק

 שורש יהכות נעת יוכלו . . : הברים וכמאה המטיה.אי
 .". . . יקרקע עי הקיובה בעיייתםבאר,

 382. זהע' 9 פ' סוףר'474.

 173. עמ' תרפש, אדר ט"ו'נתינה'.475.

 427--וב4. והערוה יעיי ר' רכזשם.476.

 431.-ש43. והערות 10 פ'ר'471.

 בסיו מס.1 יקק"י הפודמ.1 שי מהזעה"פ המכתבר'478.
 ; ו-י"ב( י'א דפים )סקירת-תרצ"א,תרפ"ח-27'.9.12

 475(. )הע' הנ"ל ב'נתיבה' הדו"ח ר'וכן
 ו-455. 388--389 והערות 10 פ' ר'479,
 בסת. תרצ"א--1930 בסתו הפוהמ"ז של הועה"פהודעת480.

.874
 16. עמ' תריע, באהלי ובן ; 5--י עמ'עסינה,481.
 'נתיבה', עורך של מאמרו ר' וכן ; 478 בהע' המכתבר'482.

 47, עמ' תרפ'",, כסלו א' הראשון","הצעד
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 ם י יה98
 12 בת א', ארגון של הראשונה הפליגה עלתהכד
 אמירת של הראשון ביום שיך-אבריק אדמת עלאיש,

 בדלק 25.9.1927, - אלול כ"ח בתרפ"ן,הסליחות
 המקום ~ה היה 453. הט"י הקונגרס סיום לאחרשבועיים
 לאהר יתרותיו, את א' ארגון הקע שעליוהשלישי,
 ורקני אדמת על ההודואים בן-3 ההתנהלותבסיון
 בכפר-סבא, השנה מחצי יותר ולאחר תרפ"זבחורף
 הקבועה. התישבותו לקראת כקבוצת-הכשרה שההשבה
 הנמצא המושב, את הקימו לא שיך-אבריק אדמת עלגם
- כעתןם  תהגזת- שתי לאהר אלא - שדה-יעקב 

 '48. שסח אותו עלבינים

 הנ"ל הראשונה הפלוגה של הראשונהעבודתה
 של להכנתן הדרישה היתה שיך-אבריק אדמתעל

 למקומם החברים כל שעברו לאחר "..תבואות-החורף
 הדומם המשק "את לשם העבירו תרפ"ח, בדשוזההדש
 עונת עד '". אחת" ופרה סוסים "זוג בו שהיהוהה'",
 דונם מ-200 יותר ולזרוע לחרוש גם הספיקוהזריעה

 המשק בשביל גן-ירקות "לסדר וגם ז'.,תבואות-הורח
 בגלל בינתיים להספיק יכלו לא מנה יותר '".הביתי"
 "י. ובזרעים בבהמות-עבודההמהסור

 מהועה"פי קטן כסף סכום גתקגל תרפ"הבטבת
 זוגות 2 אלא לקנות יכלו לא זה מסכום "49. הפוהמ"זשל

 של להכנתן לחרוש התחילו ובהם בלבד,בהמותיעבודה
 כ-400 ולזרוע לעבד הספיקו אמנם !9'. הקיץתבואות

 ר' וכן ; 16 עמ' תסיע, נאהלי ; 11 7, 5, עמ'עמינח,483.
 תרפ"ה() סיוז . ה' )ב'נתיבה', שיך-אבריק עלבדף'ח
 ; שנים-עשר ולא הראשונים שמונה על מדוברשבו
 482. שבהע' במאמר ר'וכן

 היום המבונה הנבעה, יד על היתה הראשנהתחנתם484.
 בשכונה-חקלאית, משפהות 8 שם גרו אז זייד"."גבעת

 לאחר' 7(. עמ' )עמינח, אברהמי' "זכרוןשנקראה

 עמ' פ"ה, סיון ה' 1'נתיבה', תרפ.ה. בהשגןכהזדש,
 השטה באותו חדש למקום משם הנקודה הועתקה272(,

 קשות שגיס 4 שם ששהו לאחר 13(. עמ')עמינח,
 עמ' )שם, הקבוע המושב למקום עברו רב, מפלשל

.)16,13
 173. עמ' תרפ"ה, אדר ט"ו'נחיבה',485.
 272. עמ' פיח, סיון ה'שם,486.
 485. הע' ר' וכן ;שם487.
 485. הע'ר'488.
שם.489.
 של העולמי מהמרכז בא הפוהמ"ז של מהכסףהלק490.

 מסה תשיעית אלא הפוהמ"ז קיבל לא ממנוהמזרחי.
 ממחציתו יותר השקיעו ומזה להתקבל, צריךשהיה

 הראשונה כישיבתה שפירא משה דיווח כךבשיך-אבריק.
 תרפ"ח תמוז בא' בי-ם  הפוהמ"ו של המרכז מועצתשל

 צמ'  תרפ"ח:  מנ"א א')'גתיבה',
 345י

 'ההד', וכן
 יא(. עמ' פ"ח,מנ"א

 487. הע'ר'491.

 ,ס ל פ.

 תבואות הצלידו לא קשה בצורת עקב אולם תירס,דונם
 של עיסוקם עיקר !י.. התירס תבואות לא ואףהחורף
 הראשונה בשנתם שיך-אבריק, אדמת ע, א' ארגוןחברי
,arבגודל שטח של ,"' והכשרה" הכנה "עבודת היה 
 ','. דונם כ-1000של

 בעיות כמה עוד נתוספו אלו חקלאייםלקשיים
 : תרפש בסוף הקרקע על העלייה אחרי קצר ומןאחרות

 מכך כתוצאה הקדחת. ע"י ופגעו מהחברים 'רבים.א(
 הארגון, הברי נתבקשו ולכו עובדות, ידיים חסרותהיו

 בואם עם אך לעם;-יזרעאל, לעבור בכפר-סבא,שנשארו
 - תרפ"ח חשון בט"ו ב( 'י'. הכלכלית המצוקהגגרה

 הכל- ההסתדרות הברי רועים, 5 התנפלו11.11.1927
 בשיך-אבריק, הקבוצה מהברי כמה על במקלות ,,'לית

 ואדד נפצעו מהם ארבעה השטח. בחרישת אלוכשעסקו
 שלדה ההתנפלות לפני לאשפוז. ~קוק היההפצועים
 דרשה ובו א', ארגון להברי מכתב הרועיםקבוצת
 שהיתה שיד-אבריק, אדמת של החרישה אתלהפסיק
 בחיפה התקיימה לבסוף י,'. טענתם לפי להם,שייכת
 ','. ביניהם שהשלימו הצדדים, שני ביןבוררות

 וזאת מההתחלה; כבר מאד קשה א"כ היהאבריק שיך- אדמת על הפוהמ"ן חברי של הכללימצבם
 בגלל מראש צפוי שהיה האמצעים, חוסר עקבבעקר

 עתה לעת כלום להקציב לא ההנה"צ שלההלטתה
 לקיים העולמי המזרחי הנהלת החליטה לכן זה.לישוב
 השבונה על הפוהמ"ו של הראשונה ההתישבותאת

 כך ,"'. הצעירים האלוצים את לאכזב לא כדישלה,
 שקיבל הקסגים, מהסכומים רק להתקיים א' ארגוןנאלץ
 זה דגור כספי מצב מפאת .,'. ועבודה" תורהמייקרן

 486. הע' ר'492.

 490(. הע' )בסוף בנ"י 'ההד' ר'493.
 תר.ץ(. השון )ב' מ-5.11.1929 ירופין בכיי שי מכתבו94ג
 11. עמ' עמית, וכן ; 17 עמ' תו"ע,באוהיי495.
 היושבת הרועיפ י"לגוצת בקשר 12 מס' ההיטהור'496.

 ההקיאות במועצה שנתקביה שיר-אבריק", אדמתעי
 תרפ"ה-17.11.1927 השון בכ"כ הכייית ההסתדרותשי

 פ."- נסיו ט-ו 8, מס' כ.א. שגה הצעיר'.להפועל
 14(. עמ'27'.9.12,

 63. עמ' תרפ"ה, כסלו א''נתיבה',497.

 83. עמ' תרפ"ח, טבת א'שם,498.

 בלונדון הציוניה להסתררות ברלין הרב שלמכתבו499.
 תרפ"נ4--21.5.1929. איירמ"א

 בדנציג דמורה' של העולמית י1עידה ח1ניר-הרפ"המצ.

 עמ' היפש. מנ"א ט-ו 'הד-הנתיבה'. ; הרפ"קבאיני
 לא"י 2500 שי סכום אנשר המורהי שי 11 בועידה16.

 דמרכו ע-י א' יארגן שדוברה מההקעיב. הילאיא היה לא 1ה סכזס 1'(. 519 ,הת. שיך-אבריקבשביי
 חתה מובן במיראו. נתקבל יא אד המזרה. שיהעגימי
 נברה כ"כ הארגון. הברי שי הקשה מצבם אתההמיר

 מנ"א א' 1'גתיבה'. הפוהמ"1 שהית שיהתמרמרותה
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99 להתי17ב1ת ה1כ1ת על המזרחי הפועל שלהמאבק

 שחסרונם וטרקטור, קצירה" "מכונת לקנות יכלולא
 את לפתור מהם מנעה הסיבה אותה היטב.הורגש
 להביא נאלצים היו וכך המים. אספקת שלהבעייה

 קילומטרי,". שני של ממרחק המים-לשתייהאת
 הברים לקבל אף יכלו לא הקשה המצב אותוועקב

 התחלת לשם מיד "גהוצים בעצם שהיונוססים,
 "'.העבודה"

 העסיק א' גרעיז הברי של והממושך הרב הסבל-
 לקיומה השניה בשנה גם הפוהמ"ן ראשי אתרבות
 לא הם בעמק-יזרעאל,,,. היהירה הדתית הנקודהשל

 עמדה בעלי אנשים, אותם על התמרמרותם אתהסתירו
 פסולה המורחי הפועל ש"התישבות הציונית,בהסתדרות
 הבונה זדי על הנכבש אדמה, שעל )1(כל . . .בעיניהם
 '",. ." . . רבים בעיני צנינים מעיז הריהו הדתי,והחורש
 שפירא משה זה בענין הקשה הרגשתו את ביטאוכד

 - תרפ"ט אדר בז' הפוהמ"ז של המרכזבמועצת
 שבוע לך איז שיך-אבריק. ענין "והנה : '"'29'.17,3
 יד ישנה 1ה. בענין יתעסק לא שהועה"פ יום.ואין

 מידינו. הזאת הנקודה את להוציא הזוממתחשאית.
 יום-יום". המשמר על לעמודועלינו

 לאחר החדשה, הנקודה הכשלת נגד ,"' העצותאחת
 ביחוד ש"צריכיפ היתה, 1,, קודמיפ מריםנסיונות
 שאיו בזה נקודה ליצירת להסנים שלאלהזהר,

 ; הישוביות ההוצאות בעול בעצמה לשאתבכוחותיה
 כשהנהו הוצאותיו, את לכלכל שבכוחו מושב, לךואין
 ". . . . המקצוע בעלי מלבד חקלאיות משפחות מ-70פהוק
 הוספת : ויחידה אחת רק להיות צריבה "העמדה -ולנן
 . . . הזאת הנקודה את הגובלות האדמות מתוךקרקע
 הקרן על )-לכן:( 1 יהודים בידי כבר הנןש-...
 הישוב את לאפשר בכדי לרשותה. להעבירןהקיימת
 הוה". במקום המורהי הפועל 'של והמוצלחהרציונלי

 כתנאי השטח, הגדלת של שהרעיון הוא,מעניו
 לא שיך-אבריק, אדמת על הנקודה של התקיןלקיומה
 בוועדה דווקא אלא הפוהמ"ז בחוגי לראשונהעלה

 עמ' תרפ"ט. איוי א' 'החור'. וכן ; שש עמ'חרפ"י,
.)16

 4ש. הע' ר'וט!.

 105. עמ' תרפ"ט. בסיו א' 'נתיבה',02!.

 לעיי, ור' אש. 121. 105. עמודים תרפ"ט, 'נתיכה'03!.
 456. והע' 10פ'

 המערכות: במאמר 49, עמ' תרפש. דשון א'שם,504.
 בשיך-אבריק". הקרקע"ישאלת

 האשמתו את השוה וכן ו Dp 352' תרפ"ט, סיון ט"ושפ,505.
 הרב שי - הומו באותו-

 ההתישבות לתחיקת וגד ברליי
 499(. הע' )יר' ההנה"צונגד

 504(. הע' )ור' 50 עמ' תרפ"ס, תשוו א'שם,506.
 שס. שם, ר' וב'נחלת-יעקב', ב'חיטין'507,

 לשיך- נשלחה זו ועדה '.'. ההתישבות מחלקתמטעם
 שם הפוהמ"1 של ההתישבות אישור לאחראבריק
 היתה. הועדה מסקנת תרפ"ח. בקיץ הציוני היצה"טע"י

 אדמה להוסיף צריכים הנקודה, את לקיים רוצע"שאם
 ל- מקום רק יש כיום כי וכו', ג'דהמקוסקוס-טבעוז,

 ע"י הסוהמ"ז להנהלת נודע זה ענין ",'. משפהות"30
 בשעה 11, לנקודה לבה תשומת את המפנהההנה"צ,
 בשיך- להתישבות הסתדרותה כספי אתשתשקיע
 ששש. באדמה שהמחסור אפוא, יוצא, מכאן ,י,.אכריק
 החלטת את לבצע לא ההקה"צ בידי עילה אתךמצר

 של הראשון למושב בקשר הנ"ל הציוניהועה"פ
 הרעיון את הפוהמ"ן הנהלת אימצה שני ומצדהפוהמ"1,

 אותה להצלחת קרקע לחוטפת לחתור כריהוה,
התישבות.
 תרפ"ט בחשון כבר הפוהמ"ו של הועה"פ החללכן

 של הקרקעות מחלקת עם במו"מ 1928-אוקטובר
 למטרה קרקע להוסיף האפשרות את לברר כדיהקק"ל,
 מכן לאחר י'". נדחה" השאלה פתרון "אולםהנ"ל.
 לאדמת .להוסיף להפוהמ"ז הקק"ל הבטיחהאמנם.

 הבטחה אולם :י'. הסמוכים" השטחים מחוךשיך-אבריק
 שהלואה ומאחר באמריקה, הלואה בהשגת הותנתה11
 הפוהמ"1 חור לכן 'י'. שוב הענין נדחה הושגה. לאזו

 המרכו במועצת ההתישבות וממהללת מהקק"לודרש
 כל את "לעשות 1929, תרפ"ט-מרס ב' באדרשלו,

 לשיך- הדרוש אדמה, שטח להוספת הדרושיםהמאמצים
 .,'. הנקודה" של הרציונלי הקיום את אפשר למעןאגריק,

 המתואר סבלם לנוכח וכן זה ענינים מצבלאור
 הפוהמ"ז ראה לא בשיך-אבריק, א' ארגון חברישל
 הס"ז, הקונגרס על יהבו את להשליך אלא אחרתדרך

 היתה נחושה תרפ"ט-1929. בקיץ בציריך'שהתכנס

 . י.ב. דף סקירת-תרצ"א, ר' - הזאת הפיסקה יכי8(5.

 06!. הע' גפ ור'ע5.

 במועצת שנתקביה ה', מס' הההלטה. אתוהשה510.
  דורשת "המנענד : תרפ"ט ב' באדר הפוהמ"1 שיהמרכו
 יהושיט הציונית ההנהיה שי ההתישבות מחיקתמאת
 הטכנית,המשקית העזרה כי את נשיר-אבריקימחשב
 יהחיטת בהתאם~ההדרכי

 בעשיית הציוני הועד-הפועי
 עמ' תרפ"ט, ניסו א' )'נתיבה'. 1928" שנת 'וי'יחודש
.)244

 סקירת-תרצ"א. ר' וכן ; 91 עמ' תרפ.ט. חשנן ט"ושס,511.
 י"ב.דף

 327. עמ' תרפ"ט, סיון א''נתיבה',512.

 שב.שס,513.

 ; 510( הע' )ור' אש עם. תרפ"ט, ניסו א' QP'א(514.
 ,ה. יענין  בקשר הדימה הההלטה, את ום והשוהב(
 גיישה במורד המזרחי שי המרבית המועצהשי

 תרפ"ס- סיון ה, )'התור'. יאדר-מכןכחודשיים
 16(, עמ'13.6.1929,
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 פלס י.חייםב10

 וראשונה בראש זה מקונגרס לדרוש הפוהמ"וההלטת
 בשיך- המזרחי הפועל התישבות את לפועל"להוציא
 במשך המעוות את לתקז מוכרחים הפעם כיאבריק,
 הפעולה בכל המגיע חלקנו. לנו ינתן ונתון שנים.ארבע

 לאחר זאת וכל 'י', הציונית" ההמחדרות שלהישובית
 דידה שלגבי הדתית, ההתישבות של לרעה"ההפליה

 ,". הקונגרס" להחלטות ערך כנראהאיז
 מועצת של הבאה ההחלטה מובנת הנ"ל כללאור
- תרס"ט בתמוז שנתכנסה הפוהמ"ו, שלהמרכז  יולי 
 אליות,: ובקשר הט"ו הציוני הקונגרס ערב1929,

 בשיך- ההתישבות שסדור מציינת,"המועצה
 הפועל של לקיומו חיוני הכרח הואאבריק
 והט"ו( הציוני הקונגרס מאת ודורשתהמזרחי,
 שאושרה הזאת, ההתישבות את לפועללהוציא
 תרפ"ד( )בקיץ בברלין הציוני הפועל הועדע"י
 והט"ו, הי"ד הציוני הקונגרס החלטות יסודעל

 הפועל לחברי האפשרות את זה ע"יולתת
 המועצה להסתדר. האדמה, על היושביםהמזרדי.
 לעמוד הט"ו( )בקונגרס המזרחי מפרטיתדורשת
 ,,,. הזאת" הדרישה מלוי על תוקףבכל

 יהתישבות ההנת"צ שי להתישבית המחלקה שי יהסהט.
 תייו,א יתו ועד תרס"ט מקיץ בשיך-אבוןק"פוהב"יז
 בציריך שהתכנס הט"ו, בקונגרס והפוהמ"ו המזרחינציגי
 הפוהמ", דרישת על בתוקף כנראה, עמדו, תרפ"ט,בקיץ
 הקונגרס מליאת קיבלה הראשונה בפעם כיהנ"ל,
 בשיך-אבריק. הפוהמ"ז התישבות לטובת החלטההציוני
 המכתב גם השפיע ,ו חיובית החלטה שעלייתכן

 של הוע"ס ע"' הט"ו הקונגרס לצירי שהוגשהמיוחד.
 על בקיצור מסופר הזה במכתב בא"י.הפוהמ"1

 החל הסוהמ.1, להתישבות בקשר העניניםהשתלשלות
 באזהרה מסתיים והמכתב בתרפייה. הי"דמהקונגרס

 השאלה "ובאם : ,', מהקונגרס ובדרישה העתידלגגי
 אכזבה ליד' זה יביא בחיוב, הפעם תתחר לאהאת
 דברי ויתר המקום. על הנמצאים הדברים, אתויאוש
 והמחכים בארץ שונות בנקודיה המפתרים )א'(,הארגון

 314-5. עמ' תרפש. סיון א' 'נתיבה',5[5.

 הקונ1יס צרי בין שהופץ המיוחד. החוור את השוה516.
 לפרשת בקשר הטוהמ"ז של הועה"ם מטעם הס"!הציוני

 תרפ"ם- אלול א' )'התור', בשיך-אבריקההתישבות
 להלן, 12 פ' בההחלת יר' ; 24 עמ'6.9.1929,

 )'נתיבה', המרכז מועצת החלטות של ט"ו מס' החלמהזו517.
 376(. עמ' תרהט, תמו!ט"ו

 ב. 4[5 הע'ור'518.

 6[5, הע' די519.

 ואק דה. היח תקותם --. להתישבותם עעיםבכלתן
כל

~DO 
 התנועה בכל גדולה התמרמרות יעורר שזה

 ההסליה את בראותם : כולה החרדית והיהדותהמזרחית
 כנראה אין דידה שלגבי הדתית, ההתישבות שללרעה
 ונדדית "הולכת והיא הקונגרס", להחלטות ממשיערך
 : ולכן שלנו". הישוביים המוסדות ע"י בפעם פעםמדי
 ולהמיט כה עד המעוות את לתקן אפוא דורשים"אנו

 rTN תרי"ג לצתת ההנהייצ של ההתישבותכתקציב
 המ,רהי הפועל של אי ארנון חביי 70 שלההתישבות

 במקור(. )הדגשה שיר-אכרי-" אדמתעל

 הקונגרס צירי על כנראה, השפיעו, אלודברים
 בנידון: הבאות הצעות-ההחלטות את שקיבלוהטת.

 יש החושה בהתישבות כי מחליט,"הקונגרס
 : הבאים הישובים את קודם-כל באשבוןלהביא

 ,,,. . . . כשיך-אבריק המזרחי הפועל ארגוןא(
 לאפשר האקסקוטיבה על מטיל ו:' הקונגרסב(
 בשיד- כבר הנמצאות המשפחות של קיומןאת

 האקסקוטיבה ומיד תיכף יתחילו זו למטרהאבריק.
 לאפשר בכדי וההטבה, ההכנה בעבודתוהקק"ל

 המזרדי הפועל ארנון של השטחית ההתישבותאת
 ; . . . החדשה ההתישבות התחלת לאחרתיכף
 מכספי מתאים סכום יינתן ואת'"למטרה
 החקלאות". תקציב שלהרזרבה

 הנהלת היתה נתקבלו, אלו ברורות שהחלטותלאחר
 ראשי ע"י תתגשמנה שאמנם לקוות, רשאיתהפוהמ";
 החברים לסבל קץ "יושם ושבכך הציונית.התנועה

 הט"ו הקונגרס לאחר '". תיגמר"ו)ש(פרשת-הדדיות
 : הבאים הדברים ע"י 11 תקוה עודנתחזקה

 הנהלות של הקונגרס לאחר הראשונה בישיבהא(
 באלול שנתקיימה ההתישבות. ומחלקתהפוהמ"ז
 שבועיים תוך כ' המחלקה, אותה מנהל הודיע "",תרפ"ט
 את יקבל בשיך-אבריק, הראשי, עוזרו שטרן,יבקר

 ר' : )א20/1( 19/14 מס' הט"ו, דקונגרס החלטתר'520.
 'נתיבה', וכן ; 504 עמ' בגרמנית, הס"ז הקונגרסדו"ח
 בבלי ע," מכתבו 'וכן ; 421 עמ' תרפ"ט, אלולכ"ט

 תרצ"א(. תשרי )ב"ה מ-30'.20,10 בא"ילהנה"צ
 ור' ; 22( / )או 21/14 מס' הט"ז, הקונגרס החלטתר'521.

 הקודמת.בהע'
 מאוחר יותר קצת שנתקבלה ההחלטה, להצעת תוספתוו522.

- הנ"ל הקונגרס)בדו"ח - 520 הע'   507(. עמ' 
 ועה"פ- של התזכיר - וי לפיסקה העקריהמקור523.

 ; תר"ד-25,11.1929 חשון מב"ב דופין לד"רהפוהמ"ן
 של  ליורשי הס"ז הציוני בקוננרמ נבחר רופין)ד"ר
 להלן ההתישבות(. כנחלקת וכראמי ההנה"ס כחברסקר

 545(. הע' )ור' תזכיר-תר"ץ :בקיצור
 מי"א לבבלי הועה"פ-הפוהמ"ז מבהב את השוהכן524.

 תר"ץ-15.10.1929.תשרי
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101 להתישבות הזכות על המורהי הפועל שלהמאבק

 דיון יתקיים לאחר-מכן רק ; תוכנית ויעבדהחומר
 בשיך- שטרן ביקר ואמנם הצדדים. שני ביןעליה
 בי"ח הפוהמ"ז, מהנהלת קסטנבוים, עם יחדאבריק
 ג:4. תר"ץ-22.10.1929תשרי

 נאלצים "הננו : להתחרבות המהלקה דברי גםב(
 רק עתה לעת שיך-אבריק( אדמת )ן-על שםלהשאיר
 "52 והכשרה" כבוש לשם קטןקיבוץ

-  
 את חיזקו

 תבצע אמנם שהמחלקה הפוהמ"ז, ראשי שלתקותם
 הט"ז. הציוני הקונגרס החלטותאת

 ש"אדמת למ, סבור היה הקק"ל, מראשי וויץ,ג(
 תר"ץ, בשנת כולה להעבד מוכרחה ' . . .שיך-אבריק

 : כלכליים-בטחוניים מטעמים וזאת .", . . בור השארמבלי

 עכשו הפנויה - שיך-אבריק שאדמת למנוע,כדי
- הפקר שלובמצב  "אותם ידי על שוב תיתפס 

 לאחר ממנה שהורדו אחרים(, בדואים )אוהבירואים
 מדגיש ועוד תרפ"ט. קיץ באותו הדמים"מאורעות

 "אנו : 628 ההתישבות למחלקת הנ"ל מכתבו בסוףוויץ
 הודאוה תתנו כי כב', מאת אפוא, ודורשים,חוזרים

- שם המזרחי הפועל ארגון שללמתיישבים  ללבד 
 לעיבוד הניתנים שיך-אבריק, מאדמת השטחים כלאת

 קרקע-המישור את רק לא וכמובן ; אחר ניצול אוחקלאי
 עד זגיאותיהם ובקעותיהם מדרוני-ההרים את גםאלא

 ,". . , האפשריהמכסימום
 בזכיך* 29נ החברים 25 של מצבם החמירבינתיים

 תרפ"ט, קיץ של המאורעות עקב בעיקר וזאת ;אבריק
 כי 530, בהלות" במעט "לא המתישבים עלשעברו
 ועוד. ויריות התנפלויות התרחשו ולעיניהםבקרבתם

 וממשיך והגנה", עזרה כל "ללא במקומם בודדיםהיו
 המקום, את לעזוב לנו "יעצו : המתישבים אחדוכותב

 לאורחים ש.-א. מתישבי הגישו .במקום ביקורםבעת525.
 הצעה תר"ץ. לשנת קבועה להתישבות תוכניתהצעת

 )'נהיבה', ההת, מהל, וש'י שסרן שוי אומצה לאזל
 שטרן הגיש ביקורו לאחר 334(. עמ' תר"ץ, חשוןא'

 ; ב 611 בהח. )הדו"ח במקום רשמיו על פסימידו"ח
 דו"ח-שטרן של מסקנותיו כל בתזכיר-תר"ץ(. ר'וכן

 שפעלה ההת., מחל. של הנהלתה ע"י אח"כאומצו
לפיהן,

 לדירקטוריזז ההת. מחל. של הגהלהה ע"י נכתב זהקטע526.
 בחזכיר- )ור' לועה"פ-פוהמ"1 אותו ש"המציא"הקק"ל,
 .תריץ(

 תר"ץ- תשרי מכ"ה ההת. למחל. וויץ שלמכתבו527.
29'.9.10נ.

שם.528.

 בש.-א. שהו 525( )הע' שטרן של הנ"ל הדו"חלפי529.
 משפהות בעלי 12 תר"ץ, בתשרי שט, ביקורובזמן
 44 : בס"ה רווקים, 12 וגם ילדים ו-8 נשותיהםעם

 ש.-א, אנשי בציג כהן, א. של מכתבו ג"כ ור'איש.
 תר"ץ(. חשון )כ"ח מ-9מ.1.12להנה"ס

 425. עמ' תרפ"ס, אלול כ"ט ב'נתיבה', שפורסםבמכתב530.

 הושקע עמל הרבה כך שכל ויבול, מקום לעזוב איךאבל
 י". מה!" עלינו ויעבור להשאר החלטנובהם.

 של בגורן דליקה פרצה המאורעות אותםבעת
 וממשיך "'. לא"י בכ-500 נאמד הנזקשיד-אבריק.

 לנו נשארה "לא : ",! שם הקבוצה מחברי אחדוכותב
 שרשרות ולעשות במקלות להזדייז אם כי אחרתעצה

 להתפרץ תכל לא מבעיר שאיזה בכדי לגורן,מסביב
 יומם המשמר על עומדים אנו וכך באש,ולהעלותו
 אפשרות כל היתה "לא הגורן שריפת בגללולילה".
 אדמה שהוא שטח איזה לחרוש הנ"ללחברים
 עוד אפשרות רק ישנה וכעת הבאה.לשנה
 בהוצאות, כרוד שזה בטרקטור. החרישה אתלהספיק
 ממשמשים הנשמים שימות והיות להוציאם. בידםשאין
 את להספיק יוכלו לא שבכלל סכנה, חפנהובאים,
 בלא לזה אפשרות להם תינתז לא אם השנה,החרישה

 מנהל אל הפוהמ"1 של הועה"פ פונה לכן '". דחוי"כל
 דהוי "בלי תאחוז שהמחלקה כדי ההתישבות,מחלקת

 שטח חרישת את . . . לאפשר . . . הדרושיםבאמצעים
 הזאת לשנה שיך-אבריק( חברי )של אדמתם שלמסוים

 חברי של מצבם עיד הוחמר זאת מלבד ,".)=תר"ץ("
 לאור כי הט"ז, הקונגרס לאחר בש.-א. א'ארגון

 הפסיק לש.-א., בקשר בו שנתקבלו החיוביות,ההחלטות

 הספיקה שלא במקום, בהתישבות תמיכתו אתהמזרחי
 עבר החדש במושב שהטיפול באומרו,בלאו-הכי,
 ','.להנהי'צ
 הנחלת מצד הנ"ל המוצדקות הציפיות כל אףעל
 על ופז הראשון מושבה של מצבו להיפזרהפזהמ"1

 בכל שניסו א'. ארגון חברי של הנ"ל הקשיים כלאף
 הציע שיד-אבריק, אדמת על ולשבת להמשיךכוחם
 תשרי בסוף שנתקיימה בישיבה, הפוהמ"ז לנציגיבבלי
 החברים ירדו עתה "שלעת 1929(, )אוקטוברתר"ץ

 ההנה"צ של הכספי שהמצב עד ש.-א.( )שלמהאדמה
 כמה ההת. מחל. מנהל חזר  זו עמדתו על ,".יוטב"
 מחלקתו, ראש אל במכתבו ובהרחבה לאחר-שבוימים
 להתישבות התוכנית .'שכל . עוד. הוסיף עכשו "".רופיו
 שאלת  שתיפתר עד לדחות יש  ט.-א.( אדמת)על

 י)).הקרקע"

  שם.  שם,511.
 17, עמ' תר"ץ, תשרי י"ר שם, 1כ1 ; שם שם,532,

 530. הע' ר'513.
 מי"א לבבלי הועה"פ-הפוהמ"ז בשם מלץ של  מבתבו334

 524(. בע' )'וך' תר"ץתשרי

שם.535.

 הע' )סוף להנה"ס מש,-א, כהן א, של  הג"למכתבו536.
.)529

 523(. )העי תזכיר-תר"ץ537,
 תר"ץ(. חשון )ב' מ-29',5.11 בבלי של מכתבו538.
 514-511. 508. והערות 1נ בפרק ור'539.
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 פלס י.והיים2י1

 הפוהמ"ו להתישבות בבלי של וו וליליתעמדה
 כמו עקרוניים, ממניעים נבעה לא ש.-א. אדמתעל
 חקלאיים-כספיים משיקולים אלא קפלנסקי. קודמואצל
 ה- של גם העקרונית לעמדתו בניגוד וזאת ;צרים

 שדגלו אחרים. חלוציים ארגונים של וגם ,"פוהמ"ו
 לציין. 'ש י',. מקרה בכל העברית ההתלהבותבהרחבת
 קיצונית יותר היתה ההת. מהל. מנהל של זושדעתו
 בדו"חו דהה אמנם הלה שטרן. הראשי, עוזרו שלמזו
 לא"י 3500 בטד לתקציב הפוהמ"ז הצעת את !"הנ"ל
 בגלל בש.-א., ששהו הגברים, 24 בשביל תר"ץלשנת
 זאת במקום אולם מספקת. ובקרקע ", בכסףמחסור
 כדי לא"י, 1100 של מצומצמת תוכנית 11 לשנההציע

 "ההתישבות בשביל הקרקע את יכשירו עובדיםשעשרה
העתידה":
 העדיף ההתישבות, מחלקת של ההדש ראשהרופיז.

 לא ועכז בבלי. של 11 על שטרן של גישתו אתלאמץ
 בינתיים לבטל בבלי של הצעתו את זה, בשיבקיבל,
 כהצעה הציע, אלא בש.-א., הפוהמ"ז התישבותאת

 את המורהי יחזיק הראשונים שבחודשיםראשונה,
 תוכל שההנה"צ "עד חשבונו, על בש.-א.ההתישבות
 '.'. זה" אתלעשות
 חשון בשב הפוהמ"1 של הועה"פ הגיב כדעל

 פיז כתוב שבו לרופיו, חריף במכתבתר"ץ-29'.25.11
 השקענו היום שעד : לכב' איפא מודיעים "אנו : ,י,היתר

 כל לנו אין ועכשו לא"י. כ-1200 היאתבהתישבות
 בניגוד היא 11 הצעה זה, מלבד להצעתו. להסכיםיכולת
 ?11C בזה רואים ואנו )הט"ו(, הקונגרס להחלטת.גמור

 המזרחי. הפועל חברי בהתישבות והתנקשותהשתמטות
 ולהפלות בזכיותינו להתנקש ניתן לא "TD1 בשוםהפעם
 דידה שלגבי הדתית, העובדת ההתישבות אתלרעה

 תשרי 11' מ-29'.9.11 יבביי ( ז 1 משטרן פתק ר'510.
 .תר"ץ(

 דגריו מובאים 26. עמ' ופעלו.. חייו קפינסקי,ב"שימה541.

 ממיי. ושטרן בבי' עי 'ספר-יגור' של עורכושי
 שומרים שהם מלא, בטחון תוך והתרתבותו,קיומו עי הנאבק ימשק. קשיים מעט יא .שממוההת.,
 ללא אנשים ידי על יתבזבזו לבל הלאום, כספיעל

 .", . . הד!1מעלמא
 525, הע' ר'542,

 איו "להכנסות א( : היו .זה בעניו שטרן של גימדקיו543.
 בהשבחה לרבודות פרספקטיבה שום "אין ב( :לקית"-

 .". . . במקום יבוש עבודות אין . . .ו
 רופיו בין ההסכם את )א( השוה וכן ;תזכיר-תר"ץ544.

 בי"א לשנ. הראשוז עיע שנשלח בנידון, ברליןלבין
 מרופיז המכתב את ו-)ב( ן תר"ץ-29'.14.11חשון
 לא אולם לאחר-מכן, ימים 17 שנכתב ברליןידב

נשלח.
 ז, וש. קסטנבאוים א. ע"י שנהחברתזכיר-תר"ץ,545.

 523(. הע' )ור' 9נ'.25,11 תר"ץ חשון בכ"טשרגאי

 להחלטוה ממשי ערד ההתישבות במסלקת כנראהאין
 הסבלנות. לגבול מעבר כבר הגיע הדברהקונגרסים.

 "התיש- מחלקת בראש העומד ההנה"צ, חברובתור
 בעד האחריות כל את כב' על מטילים חנובות,".
 ל-80 הרס גם שיביאו הזאת. הנקודה של והחורבןההרס

 תקותם - להתישבותם עינים בכליון המצפותמשפחות.
 חברינ! בשורות גדולה לאכזבה יגרום גם זההיחידה.
 להדגיש. למותר חושבים אנו בגולה. תנועתנו ובכלבארץ
 11 בשעה להביא לציונות ועזן חטא שזהו כמהעד

 הקשוב הוה, במקום ביחוד ישוביה, נקודה עזיבתלידי
 החלטת מלוי את אימא דורשים אנו . . . הבחינותמכל

 ע"' בשיך-אבריק המשפחות קיום על )הט"11הקונגרס
 11". למטרה התקציבאישור

 לא אחדים ימים במשך "אם המכתב:ובסיום
 רצוננו. למרות נאלצים, נהיה חיובית, תשובהנקבל

 ביחוד הדתית וליהדות הציוני העולם לכללהודיע
 ונדרוש הדתית. להתישבות והמדאיב המעליב יחסכםעל
 ביחוד זה. שצעד אנו. יודעים ישר. באופן עורתםאת

 הציונית. בעבודה להפרעות לגרום עלול זו,בשעה
 ביחסכם אתם אבל יכלתנו, בכל למנוע רוצים שאנומה

 על להגן בכדי ואת, לעשות אותנו תכריחוהמיוחד
 תמול והאחריות ידכם, על המקופחת ומותנוקיומנו
 במקור(. )הדגשה עליכם". ורעאך

 הפוהמ"1 הנהלת אפוא, מודיעה, הראשונהבפעם
 נגד דעת-הקהל הפעלת של ב"נשק" שתאחוזבפירוש,
 את לקיים ההנה"צ את להכריח "כדי הציונית,העבודה
 הפוהמ"1 להתישבות בקשר הט"ו" הקונגרסהחלטת

 המרכו מועצת של בהחלטותיה שנאמר כפיבשיך-אבריק.
 י". הימים באותם בדיוק שנתכנסה הפוהמ"1,של

 הומן באותו הופעל הפוהמ"ז של אחר גוף מצדגם
 במכתב ההתישבות. מחלקת על לחץ המטרהולאותה
 את '" להנה"ס א' ארגון של נציגו מסביר ומרנוקב

 "אגציקלוסדיה וא' ומתרפ"ט--,1929. תרס"ה--1925עד546.
 970. עמ' באנגלית, ישראל" ושל הציונותשל

 נכייא התקיים הפוהמ"ז של המרכז מועצת שלכינוסה547.
 עמ' תר"לי כסלי א' 'נתיבה', ור' תר"ץ. השוןו-כ"ג

 7-116ננ, עמ' תר"7, שבס ג' שם, כמיוחד יר' ;58

 370. והע' 9 פ' לעילוהשוה

 של הקמתה על החליט תרפ"ט בקיץ הט"ו הקונגרס548,
 הסוכנות חוקת של 4 סעיף לפי היהודית.הסוכנות

 הסוכנות כנשיא גם הציוניה ההסתדרות נשיאיכהן
 באה מאז 5--694(. עמ' תרפ"ט, )'העולם'היהודית
 : בקיצור )להלן הסוכנות הנהלת : ההנה"צבמקום
  מחלקות מנהלי אפילו ממשיכים עדיין אדהנה"ס(,

 'הנה"צ' במושג להשתמש החדשה  היהודית  הסובנותשל

 564, 551, 550, 544, והערות המהקר בגוף לעיל)ר'

 703(. 3~6, 631, 565, הערית השוה וכן 657.1. 598655,
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 להתישבות הזכות על המורהי הפועל שלהמאבק

 "אנו ל.-א.,י": מתישבי של מנשוא הקשהמצבם
 וספינו נשינו שאנחנו, מיוהדת. בהדגשהמדגישים
 פשענו, כל זה "האם : ובהמשך : ." . . ברעבמתלבטים

 ולהיות אותה לתהיות ורוצים בקרקע מתאחזיםשאנן
 )האם( . . . דיססרוקטיבית מפלגה איזה או ?ממנה
 צריכה שההנה"צ ארצנו, על שואה ממיטיםאנחנו
 הגשמים ימי הנה, ז אכזרי כה באופן אלינולהתיחס

 ולילות וקודתנו. בכל שלם גג אף ואין בזעףבאו
 תינוקותיהן על בגופן להגן האמהות צריכותשלמים
 האפשר , הסאו מה אלו, תמימות נפשות יירטבו.שלא

 ז". הזה במצב ילדיםלהשאיר
 הפוהמי'ו של שונים מחוגים אלו שלחציםייתכן
 בשלב הציעה לא ההת. מחל. כי הלקית. זיזהשפיעו,

 ההתישבות ביטול את המזרחי של העולמי למרכזזה
 הצהרה אלא בבלי, של הנ"ל כהצעתובשיך-אבריק

 המכתב לאחר כשבוע בהקנס, להתישבות הוכניתלו
 אעפ"י וזאת, הפוהמ"1; הנהלת של .הנ"להאחרון
 של החקלאי מהתקציב לע"ע "לאשר החליטהשהנה"ס
 המקב "כגלל לא"י" 10(118.0 של סכום רק לא"'193.000
 את "לדהות הנה"ס ג"כ החליטה ולכן הרע".הכספי

 הדשים, שלשה לעוד התקציב לעדף ביחסההחלטה
 הציונית".", ההסתדרות של הכספי מצבה יוברר אשרעד

 ההתישבות, מחלקת עכשו הציעה הזה המצבולאור
 המחלקה תוכנית את תממז 'המורהי'שהסתדרות
 חודשים. 3 של זג לתקופה בשיך-אבריקלהתישבות

 במלואו, המחלקה תקציב את אז תאשר. הנה"סואם
 חשבוננו על רגע מאותו "לקבל מוכנה ההת. מחל.תהיה
 המחלקה תוכנית אך י',. לשיך-אבריק" התקציב עדףאת
 אלא במקום, ששהו העובדים, 24 לכל התיחסהלא

 ל.10 לא"י 1100 בסד "הספקה" - תקציבהציעה
 לא"' 400 רק כאשר בלבד, משפתותיהם( )עםעובדים
 וכל שונותי,,. מהכנסות כיסוי היה המוצעמהסכום

 '". שטרן של הנ"ל להצעתו להתאם היהזה
 הפוהמ"ז, הנהלת להגיב מיהרה 11 תוכניתעל
 י,,, טען ועה"פ--הפוהמ"ז נציג נמרצות. להשהתנגדה
 הנקודה", וחורבן הרר "פרושה, - המחלקהשהצעת
 המאמצים". ובכל תוקף בכל וכלחום .נתנגדולכן

 השתמטות רק 11 בהצעתכם רואים "אנוובהמשך:

 חשון ,כ"ח ב-9נ,.1.12 יהנה"ס כהן א. שימכתבו549.
 הנמען, לאותו הבא מכתבו את השוה וכן ;תר"ץ(

 לאחר-מכן,שבועיים
 תר"ץ--29'.%12. כסלו מא' רופיו בשם בבלי של מכתבו550.
 שם.551.
 כמלו מי"ז ש.-א. לאנשי בבלי של מכתבו ר, וכן ; שם552,

 . )29י.2י.19(.תר"ץ

 525. הע'גרי553.

 חר"ץ--29'.5.12. כסלו מג' לרופיובמכתב554.

 לאל לווים ומגמה  )הט"ו( הקונגרס ההלטתמקיום
 להוציא כדי שיך-אבריק. אדמת על שלגו  ההתישבותאת
 535. מידינו" האדמהאת

 גילה ואת. לעומת המורהי. של העולמיהמרכז
 מחל. של המוצעת התוכנית את לממן נכונותאמגס
 התנה 556, שפירא משה זה, גוף של נציגו גם ארההת.,
 היסודיים התיקונים לשני המחלקה בהסכמת זונכתות
 . :הבאים

 את "לאפשר הט"ו הקונגרס החלטת קיוםא(
 ב17יך-אבריק". )כבר( הנמצאים המשפחות, אותןקיום
 "כשעת כי בטחוני. נימוק עוד שפירא לזהוהוסיף
 בקשר מקום בכל הבקודות את )כ(שמגדילים זו,הרום
 הנמצאת שיד-אבריק ונקודת בארץ, הביטחון מצבעם

 אין בודאי בעמק-יזרעאל(, העבריים ההרוביםבקצה
 י"'. נפשות" סכנת משום בזה ויש להקטנה, מקיםכל

 אישור עם שיך-אבריק סדוק "את לקשור איןב(
 )1930( פברואר בחודם ההתישבות מחלקתתקציב

במלואו".
 רואים אנו "אין שפירא, מסיים אלו, תיקוניםכוי

 לתקונים סרובכם את ונחשב בהצעתכם, תרגלתכל
 ". . . . הדתית ההתישבות את לרעה כהפלייהשלנו

 המזרחי.'55 בסום שפירא של זה מכתב עלבתשובתה

 הצעתה, את וגם הציונית ההסתדרות של -הנ"ל - הקשה הכמפי המצב את גם ההת. מחל.הסבירה
 בשיך- נטו דוגם 3000 של שטה-הפלחה עיבודשבשביל
 רופין הציע אתר ובמכתב בלבד, א"ת 10 יספיקואבריק
 560, מהסבך לצאת 559 קונסטרוקטיבית הצעה ברליןלרב

 לממן עוד מוכן המזרחי שאין כנראה, שהבין,לאחר

 של נציגו בורשטיין, זמן באותו התבטא לכדובדומה555.
 ,ארגון של הזמני המרכזי הועד בישיבתשיד-אבריק,
  ישיבה בא"י'.  הדתיים  החקל4יים  והצובדיםהמושבים

 )ור' תר"ץ--29י.11.12 כסלו בס' בחיפה התקיימהזו
 611א(.הת.

 .5.12. - כסלו בג' לרופיןבמכתבו556.
 מכתבו את והרווה557,

 הנחי
 להנה"ס, מש,-א. כהו א. של

 529(. הע' )ור' לפני-כן ימיט 4שנכתב
 בארץ-ישראל" "ההנהלה של דף על נכתב הוההמכתב558.

 מהמשפט שמתברר כפי ההת., מפל. מנהל בבלי,ע"י
  שגכתב זה, מכתב של וצכני בכתב-ידו. שכתבוהאחרון,

 אחר, למכתב מאד דומה חר"ץ294'.10.12, כסלובה'
 אך ברלין, לרב רופיו ד"ר ע"י הזמן באותושנכתב

 544(. הע' )ר' נשלחלא
 בהע' )ר' הקודם כמכתב תאביך באותו נכתב זהמכתב559.

הקודמת(.
 : שנוצר המסובך המצב את בעצמו רופין הסבירויפה560.

 בעכודתפ להקהיל מוכרחים "המתישבים - אחדמצך
 הפחית לכל "יעברו שני, מצד אך, מעכשיו".כבר

 אשר ועד יוברר הכספי מצבנו אשר עד מספרהדשים
 איזה להספיק האפשרות לנו תהיה בכלל אם להגידנוכל
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 פלס י.היים104

 שרופיו ייתכן, מהלקחו. של ההתישבות תוכניתאת
 כפי .שפירא. של הנ"ל הבטחוני מהטיעון גםהושפע

 ,הציע עכ"פ מיד. שיובא המכתב, מהמשךשמתברר

 לקרן יפנו "שהמכתבים בדלין, לרב ההת. מח.ראש
 והוא לא"י". כ-400-300 להם להלוות בדרישההעזרה'

 העורה' 'קרו בפני להמליץ מוכו מצדי "אג' :ממסיד

 יותר מסוכן נעשה המאורעות בגלל כי 11. בקשהעל
 מעובדת". בלתי האדמה את ולהשאיר המקום אתלענוב

 כסלו בט' זה, אהרון מכתב של כתיבתולמחרת
  זנה ;ael, הבה"ס של רעיבה התקסמהתר"ץ-29'11.1%,

 לתת : י." ברלין והרב רופיו ד"ר של הצעתםנתקבלה
 באופן ,,' לא"י 500 סך בשיך-אבריק הפוהמ"1לקבוצת

 מחל- זה. בסכום יופחת הכללי ההתרטבות שתקציבכזה,
 ש.-א. חברי את לאלץ זו בהחלטה מנסה ההתישבותקת
 .לאחר רק בלבוי מהם עשרה אלא במקום להשאירלא

 "50 א' ארגון לחברי יישלמו כן, לעשותהתחייבות

 "". ההנה"צ" ע"י שאושר הסכום, ע"הלא"י
 דרשו '"', לבוא איחרה שלא הנזעמת,בתשובתם

 של הזו המעליבה" לתוכנית "רביזיה ש.-א.אנשי
 : הבאים בנימוקים וזאת ההת.,מהלק.

 חייבה אליהם בקשר הט"ו הקונגרס החלטתא(
 הנמצאות המשפחות של קיומם לאפשר "האכסקוטיבהאת
 מאדמה, חברים לגרש צריכה היא "אין ולכן המקום".על

 והצי, שנתיים זה ומחכים בצפרניהם בהשמתאהוים
 משממותה", אותה לגאולשמכלו
 מרשה, לא הנוכחיים בתנאיו הביטאו, "מצבב(
 המקום". על יימצאו עובדים 10שרק

 מטרה בעד אחדות שנים יהד שסבלנו "אחרג(
 מחלק לדרוש מוסרית זכות שום לגו אין אחת,קדושה

 ולנוע לנדוד שוב ויילכו המקום את שיעזבו1ה(חברים,
 עבודה". מקום ולחפש הארץ פניעל

 הכספי המצב בגלל הועילו לא אלו טענות כלאך
 ארגון חברי של וגם הציונית התנועה של גםהקשה
 של הנ"ל לסכום זקוקים מאד היו האחרונים אלוא'.
 את לכסות כדי עבורם, אישרה שהנה"ס לא"י,500

 בשביי שהםאמ?עיס
 ייויקה 'ש כאן ; שיך-אבריק

 לערו- רצון משביע מוצא מוצא ואינני בדול סיכון()=
 זו".בלימה

בישיבת-הש"ץ561.
- 

 46, מס.

 לא וסקר נגרה, 2 ההצעה, בעד היד הנה"ס מחברי 56%3,
 שם. יר' ; בהצבעההשתתף

 ר' וכן ; 53 עמ' תר"ץ, כסלו י"א 'נתיבה', ר'ובז563.
 בשיך-אבריק" המזרחי הפועל לקב' "התקציבהצעת
 611ב.בהת.

 תר"ץ-29'.19.12. כסלו מי"ז א' לארגון בבלי שלמכתבו564.

 תר"ץ כסלו מכ"כ ההת: למהל. כהן י. שלמכתבו565.
נ29'ג24.1(.

 לא"י 1000 של מהתקציב לא"י 700 של הצפויהגרעון
 ההתישבות עבור הציעה ההת. שמח. תר"ץ,לשנת
 מהם מי לקבוע א' ארגון חברי נאלצו וכד .',.בש.א-.
 או העביר הנ"ל להבטחתו וכהתאם י,'. במקוםיישארו
 '.". לכלכלה" לא"י 50 של הסכום "את א' לארגוןבבלי

 450 - המובטח הסכום יתר העברת גםאולם
 לארנון כי """, ההת. מח. מנהל ע"י עוכבה -לא"י
 אני "איו : בבלי וטען מלפני-כן. .ז' חובות עוד היוא'

 עמוס הוא אם חדש, בארגון לטפל אופן בשוםרוצה
 ולכן יי'. לכשלונות" לגרום העלולים חובות,מלכתחלה

 אלו חובות לסלק המורחי של העולמי מהמרכןדרש
 הראשונה תגובתו :;'. תרפ"ט בשנת א' לארגוזכאחראי

 המזרחי, של העולמי המרכז מטעם שפירא, משהשל
 את כינה הוא ,י,. וחריפה מרירה היתה 11 דרישהעל

 ארגון של חובותיו לפרעון - ההת. מחל. שלדרישתה
 בהחלט צודקת "בלתי : בו- לטיפולה מוקדם כתנאיא'

 של הקשה הכספי מצגו בגלל להימלא" גיתותואינה
 ליחסכם הכותרת "גולת ראה המחלקה ובהצעתהמקרחי.

 לנו שקשה "יחס, וכן בארץ" הדתי הפועללהתישבות
 בין שיחה לאחר אך אליו". המתאים הבטוי אתלמצוא
 "שהמרכז לשני, הראשוז הבטיח בבלי לביןשפירא
 השטרות. פרעון לשם ההתאמצויות כל את יעשההעולמי
 לע"ע הסתפק בזה 'י'. ש.-א." למתישבי בזמנםשניתנו
 הסכום כל את מו"ס א' ארגון חברי קיבלו וכך ,ז'.בבלי
 להט. הבטיחה שההנה"צ לאספקה, לא"י 500של

 נתקבלה ;te$ הזה הסכום של הקצבתו עלהידיעה
 בניגוד וזאת ; מעורבים ברגשות כעתבשיך-אבריק
 בקשר הראשונה הידיעה על א' ארגון חברי שללשמחתם

 יהסת' בביי שי מנתבן ר' וכן ; 522 והע' יעייור'566.
 תר.ץ-30'.0.1:. סבת סי'המורהי

 מופיעים 611ב, . כהת. nws~ln הלי. החבריםברשימת567.
 576. והע' להלן יו' ; שמזת12

 טבת מכ"ד המרחי שי העוימי ימרכז בכיי שלמכתבו568.
 .24. 1 .תר"ץ-30'

 טבת סי' המורהי שי העגימי ימרכז בביי 11ימכתביו569.
 568(. הע' )ר' בו ומע"ד 566( הע')ר'

 כלל זה סכום לא"י. 388 היה. ב-1.10.1%19 החובגודל570.
 הנ"ל מכתבו )ר' נפרעו שלא המזרחי, שטרות לא"י170
 568(. בהע' טבת מכ"ד ככל.של

 שט.571.

 569. הע'ר'572.

 תר", טבח מט"ו בביי אי שפירא של מכתביו שניר'573.
 )30'.30.1(. תר"ץ שבט, ומא')30'.נ,15(

 תר"ץ-30'.2.2. שבט מד' לבבלי שמירא שלמכתבו574.
 של הכ"ל המכתם גבי על ידו בכתב בבלי כתב כך575,

 של הנ"ל מכתבו ר' וכן הקודמת(. )בהע' אליושפירא
 568(. הע' )ר' ה נקודה תר"ץ, טבת מכ"דבבלי

 תר"ץ, אדר ר'ד 'נתיכה', ר' - הזאת הפיסקהלכל576.
 165-6.עמ'
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 להתישבות הנכות על _המזרחי הפועל שלהמאבק

 שמחתם לסבלם. טץ מו"ס בא כי חשבו, כאשרלכד,
 באיחור אלא נתקבל לא הסכום א( : כי מהר, הלפהזו
 להקצבת ההגה"צ החלטת לאחר חדשים כמה גם ב( ;רב

 ;  פעולה" יבאשו ההת. מחל. עריין  החלה לאהסכום,
 המהלקה, של החלטתה בעיקר לרעה עליהם השפיעהג(

 בלבד, חברים 12 אלא בעזרתה או ק-ה על יסודרושלא
 ' בש.-א. א' ארגון של החברים 24 כלבמקום

 על לסדר מוכנה המתלקח היתה לאבתחילה
 אנשים לשני אך 10, רק אלא אלו 12 את אפילוחשבונה
  המרכז", העזרה 'ועד ע"י נוסף סכום הוקצבנדספים
 יז' הפוהמ"ז הנהלת של לבקשת, עקרונית בכךשנענה
 היה אלו אנשים שני של תפקידם '". ההת.ומחל.
 ס6נ והאיסטרטגי 679 הבטחוני מצבו לאור בשמירהלעסוק

 בשיכורת "בתור לחודש לא"י 24 ביקשה הפוהמ"זהנהלת571.
  )מכתבה  אחד" לכל לא"י 6 שומרים, לארבע"חדשית
 הציע רופיו ז"'ר ואילו תר"ץ-29'20.1%(,  כמלרמכ"ן
 של לתקופה שומרים ל-2 תקציב שנאשר קיש,לקול.

4~nrm 
- מ-0ל,2%1 )מכתבו  תר"?(י צבה כחב 

 לשני לא"י 24 של סכום להקציב קיש הסכיםלבסוף
 ומרס פברואר - בלבד יחודשייםשומרים

-1930 
; 

 שיקרן אעפ"י המקום, של המיוחד מצבו לאורוזאת
 מיוחדת דירים לשעת אלא מיועדת היתה לאהעזרה'
- מ-30'.23.1 לרופיו קיש שללמכתבו  תר"ץ(. טבת כ"ג 

 השמירה את להמשיך מיוחדת "סיבה קיש ראהלא
 מד' ש.-א. לחברי בבלי של )מכתבובשיך-אבריק"

 ההת. מחל. 11ל הנהלתה אך הר"ץ-30',%4(,ניסן
 מכתבו )ר' השמירה המשך %ת במפגיע דרשו א'וארגון
 תר"ץ- ניסן ממ'ז ההת. למחל. א' ארגון נציגשל

 מ-30'.24,4 לקיש בגלי של מכתביו ר' וכן ;30'.15.4

- ומ-30'.5.ד תריץ ניסן כרו-  תר"ץ(. אייר ס' 
 תקציב בהשגת לפוהכף'ז לעזור רופין של נכונותו על578,

 הקודמת. בהע' ר' וכן ; 559 והע' לעיל ר' -לבטחון
 בי"ז ההת, למחל. מש.-א. כהן י. כותבם וכד א(579,

 מריבות לנו יש יום בכל . . . " : ).15.4(  תר"זניסן
 בסביבתנו"(, הבדוים "עם )= אתם קלותותגרית
 גבול אין כי מהתבואות, עדריהם את להורידבכדי

 הגרוע. כת מפני אלא( .)= רק נרתעים ולאלחוצפתם,
 לילה לנו אורבים המפורסמים וציפורי שפרעםגנבי
 כל את יגנבו אחד לילה מהשמירה נרפה ואםלילה,

 הוסיפו אמנם אלו ושומרים ; שיך-אבריק שלהמהחד
 במקום הוחזקו כד י". במקום הביטחוז למצברבות
 ארבעה ובעזרתה. ההת. מחל. של באישורה איש12

 ו". הפוהמ"ז של הועה"פ ע"י הוחנקו נוספיםחברים
 ארגון חברי %4 מתוך 16 בס"ה בש.-א. אפואנשארו
א'.

 לא"י 500 של הנ"ל נסכום הסתפק לאהפוהמ"ז
 "אחרי כי תר"ץ, לשנת מהנה"ס קיבלו ש.-א.שבגי

 כמה זה נדחה )בש.-א( הנ"ל ארגוננו שלשהתישבותו
 בקונגרס עוד לטובה הברורות ההחלטות למרזתשנים,
 בכל לאחוז המחלקה על החובה מוטלת והטת,הי"ד

 דחויים בלי לפועל תצא הזאת שההתחבבותהאמצעים,
 קבעה, הט"ו הקונגרס החלטת : ויוד זאת '".נוספים"
 הארגונים, שלשת ביז הראשון הוא שיך-אבריקשארגוז
 להתישבות הראשון "בתורשהם

 חדשה-

 התנגד לכן י".
 סדור את מקשרת "שהמחלקה לכך, בהזקףהפוהמ"ו

 2 של גם ההתישבות סדור של באפשרותההתישבות
 יהיה לא זה צירוף ע"י כי '", האחרים"הארגונים
 החדשות; הנקודות 3 כל של להקמתן כסףמספיק
 ארגון של הקבועה התישבותו נוססת פעם תידחהוכד

 למחל. תזכיר הזמז באותו כתבו ש.-א.011חברי
 הועה"פ ע"י שהועלו לאלו, דומות טענות ובוההת.,
 : היה זה תתיר של מטרתו עיקר אד ז". הפוהמ"זשל

 לבכם תשומת את ולעורר במערומיו מצבנו את"לחשוף

 לתדור כדי ופתח, מפתח שלי הנקודה משמשתסטרטגיים
 המתנפלים בעצרו ולולא בעמק. לי הקרוביםלישובים

 כבד, מחנה עולה היה שנה, לפני שיך-אבריקעל
 בסביבות המתגוררים הערבים משבטי מצטרףשהיה

 שלי, הנקודה הריסת לאחר נגררים ובהיושיך-אבריק,
 כפר- את שיך-אבריק, - המזרחי את תוקפיםוההן

 נהלל. ואתיהושע
 "בעמיו 579א(. )בהע' כהן ח. של הנ"ל ובמכתבוב(
 שום אין בש.-א.( לערבים )נו להם הקדוש המעיןשל

 הריגול". מפנימניעה
 166. עמ' תר"ץ, אדר י"ר'נתיבה',581.

 ריי-, אלטמנירב(
 ממייסז-

 בערך- המזרחי "הפועל במאמר ר' וכן ; 576 הע' ר' 582. בסוף גר שהיה "השומר",
  תרצ"א--0.1930!.ד2. תסון הי הילן', ב'דואר אבריק" מסעם  היערות  בשומר שיך-אבריק נגעת על לברזימיו

 ב- כתב שב(, 214 והע' 247, עמ' )ארלוזוריב;הקק"ל
 הסוכנות להנהלת בקשה תרצ"א( תשרי )ב"ו30'.19.10
 הגונה אבנים "גדר של בנייתו לשם הלואהלקבלת
 הגבה". מטעמי דונמים 4 של ובהיקף מטר ד 1/4של

 משנה עלי "ההתנפלות : עוד זייד מסגיר מכתבוובהמשך
  המקום". על הגנתי בודת את למזי הוכיחהשעברה

 פ' )ר' שפירא מקוה של הנ"ל הלברים את והשוהג(
 ריסיו של הנ"ל מכתבו את ר' וכן 556-וע5(, והערות12
 559(. )הע' ברליןורב

 "ממעמים : הקודמת( )בהע' זייד ק"ל הנ"ל ובמכתבוא(580.

 מי"ז ההת. למחל. הפההמ"ז של הועה"ם שלמכתבו583.
 )30י.15.5(. תר"ץאייר

 של מכתבו את השוה וכן 520. והע' לעיל ר, וכן ; שםאנ.
 תר"ץ(. אייר )ו' מ-30'.43 א'ארגון

 של לועה"פ בבלי של תשובתו ר' ובן ; 583 הע'ר'585.
 בש.-א. א' ולארגון )30'.5.5( תר"ץ אייר בז'הפוהכך'ז
 ן לאחר-מכן.יומיים

 הקודמת(. )נהע' אייר מס' בביי על הע"י מכתבו586.

 584-583. בהערית ר'587.
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 כהן י. מתאר וכך 8"ג. אלינו" ביחס המעוותלתקון
 589: בשיך-אבריק חבריו צול הקשה מצבםאת

 המקום על שנים שלש כבר יושבים אנו"והנה
 מסמר, כל מזמניות. ומזדעזע מתנדנד והכלהזה

 זמני, באופן רק הוא, מקום לאיזה אגושתוקעים
 פרצלציה איו כי לצל, או לפרי עץ לנטועואין

 של המקום עוד ידוע ולא הקרקע()_חלוקת
 ג"כ לעשות אפשר אי להגנה בנין , . .הנקודה
 מסודרות הכלתי המעינות פרצלציה.מחוסר

 כל שמפילה למלריה, קן משמשותומנוצלות
 מנקודות אם כי משורותינו, חברים רק לאשנה

 . . . במשקנו אין לפלחה עזר ענפיהירכנות.
 של כלכלה במסגרת להצטמצם צריכיםואנחנו
 שכל בזמן בו :שלמה, משפחה וחצי, לא"ישתי

 חומר לתת היתכן בחוץ. נקניםהפרודוקטים
 ושעברו התחיה לעבודת נפשם המוסריםאנשים,

 רבות, כה שנים כמוהם שאין התישבותחבלי
 !". הקדוש ברעיונם ויתאכזבו ויתנונושילכו

 א' ארגון תברי נתקלו שבהן הקשות, הבעיותמכל

 הכספית הבעייה היתה תר"ץ--1930, באביבבי2.-א.
 noo~ הקשה בריאותם מצב מלבד מכולן,החמורה

 לא"י 500 של הנ"ל הסכום אמנם הספיקמלכתחלה
 לתרצ"א, דונם 1400 ולהכין בתר"ץ דונם 830לזרוע
 התבואה, כל את כמעט העכברים אכלו מזלם לרועאך

 י0נ, בקיץ.תר"ץ לחיות צריכים היוי2ממנה

 משנת הנ"ל  החובות גם להם נתארו זאתמלבד
 הזדרז לא המזרחי של העולמי המרכז וגם 92".תרפ"ט

 )1' מ-30'.4.5 ההת. למח. א' ארגון נציג שלמכתבו588.

 תר"ץ(.אייר
שם.589.
 "מצב : 166 עמ' תר"ץ, אדר י"ר ב'נתיבה', בדי"תוכך590.

 וזל מ-/gy יותר מאד. ברע הוא המקום עלהבריאות
 בקדחת". וחולים חלוהחברים

 תשרי )כ"ח מ-30',0;.20 להנה"ס בבלי שלמכתבו591.
 מ-31'.8.1. נייד אלכסנדר של מכתבו ר' ובז ;חרצ"א(

 חר-6.6.1930-1, סיון בי"ב לפוהמ"ז בבלי הוד.עכך592.
 עד הפוהמ"ז של התקציב "את לעכב הוראהשגתן

 בכפר- המשותף ש"המחסן לאחר חדשות",להוראות
 התקציב על ההת.( מדל. )= אצלנו עיקול שםידושע
 לא"י 40 של חוב ב"ר בשיך-אבריק ארגונכםשל

 לא הקיימות בנסיבות תרפ"ט". משנת הנ"ללמחסן
 עצמו על לקבל אפשרות כל הפוהמ"ז של לועה"פהיתה
 בש.-א,, לשמח בקשר לא"י 195,604 בסך התשלוםאת

 ההת. מתך, רצתה לא כ"כ ממגו. אותו דרשהשהקק"ל
 איזו תשלום עבור אחריות "שוס עצמה עללקבל
  מלץ של  )מכתבו 29'(0נ.נ" של לתאריך מקודםהזבות

 תר"ץ אייר מב"ז ההת. מחל. אל הפוהמ"ז שלמהועה"פ
 בכתב שכתבה בבלי, של תשובחו את ר' וכן ;-30'.25.5

 מלץ(. של הזה המכתב גבי עלידו

 נוסף ,,'. ש.-א. למתישבי שניתנו השטרות, אתלפרוע
 ההסתדרות של הכסמי מצבה גם קשה נשארלכך

 לאנשי לתת צורד שיהיה העריכה, ההת. ומחל.הציונית.
 שיתחילו עד שנים, 3-2 של לתקופה אספקה א'ארגון

 בלבד השנתית לאחזקתם כאשר הקבועה.בהתישבותם
 'י'. לא"י 450 של גרעון בינתייםיהיה

 תרצ"א סתו בתחילת בשיך-אבריק המצב הגיעכך
 ההלטה להחליט הכרחי היה שבה לנקודה,-1930
 שהתקיימה בישיבה. מתיישביו. לעתיד בקשרברורה
 של הועה"פ נציגי לבין רופיו ד"ר ביז הזמןבאותו

 הנקודות הצדדים שני ידי על סוכמוהפוהמ"ז'"".
 : ..'הבאות

 אל המתישבים את להעביר צורך.שישא(
 שיך-אבריק(. אדמות על )הקבותהמקום

 הנקודה". תיקבעבו
 ,",. ופרצלציה" המושב תוכנית לסדור"לגשתב(
 רפתות אחדים. בתים לגנות צורך"שישג(

 משפחות". 15-13 בשביל החי המשקוהגדלת
 אולם לא"י, כ-2500 לעלות צריכה היתה 11תוכנית

 תקוה. "שאין ישיבה, אותה בהמשך הודיע רופיןד"ר
 לגו הציע ולכן כזה. בסכום להשתתף תוכלשההנה"צ

 האפשרות תהיה ואן לא"י 1500 עד מ-1000 נשיגשאגו
 שוב אפוא. היתה, הכספית הבעייה '". הדבר" אתלסדר
 '2ל גורלו להיחרץ היה עלול שבגללו המכריע,הגורם

שיך-אבריק.
 תשרי בסוף שנערבה בפגישה, ניתז לכךאישור

 הועה"פ נציגי לבין בבלי בין 1930( )אוקטוברתרצ"א
 ההת., מחל. מנהל הודיע זו בפגישה הפוהמ"ו.של

 )=לשנת הכזנה בתקציבו שיך-אבריק את המיס"שהוא
 לא שהיא להנה"צ. הערה הוסיף הוא אולםתרצ"א(.
 בש.-א. א' ארגון ולאנשי "ן. הזה" התקציב אתתאשר
 שיהיה עד קבוצתם להתישבות ושיחכו "שיעזבוהוהציע.

 מי"ח המזרחי של העולמי למרכז בבלי של מכתבו593.
 מר"ץ--ל3'.12.8.מנ"א

 תרצ"א( תשרי )כ"ח מ-ם3'.20.10 בבלי של הנ"ך מכתבו594.
 591(.)הע'

 11  חשובה פגישה על הדר'ח595,
-  

  שרגאי של במכתבו
 המזרה- של העולמי למרכז הפוהמ"ז של הועה"פבשם
 תרצ"א930-4[.22.10. חשוןמא'

 ג( והתחלת א( לנקודותבקשר596.
-  

 ;ך הדר'ה את ר'
 האחרון של במכתבו לבבלי ש,-א. אנשי שהודיעומה

 מ-1930.[14.1.לדופין
 למגרשים" או לחלקות תדמה שטחי "חלוקת :סירושז597.

 בדו"ח לעיל ור' 2168(. עמ' תשכ'ה,)אבן-שושן,
 589(. )והע' בש,-א. הפוהמ"ן הברי עלהקודר

 595. הע'ר'598.
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107 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 בשיחה בבל' הודיע שני, מצד אבל, ..,. זו" למטרהכסו
 בסכום תשתתף העורה' 'קרן "שאם הפוהמ"ז, לנציגיזו

 לתת ההנה"צ תוכל בשיך-אבריק, בתים לבניןמסויים
 הנקודה". בסדור ולהתחיל הדרוש החי המשקאת

 שתתברר עד לחכות מוכן היה לא בבליאך
 מיקרן הזה הסיוע לקבלת הציע, בעצמו שהואהאפשרות,
 אחר. קונסטרוקטיבי פתרוז שיימצא עד אוהעורה'.
 ',' מהנה"ס בבל' דרש תרצ"א-30'.20.10 תשריבכ"ח
 שלעת למזרחי, ש"יודיעו והציע בענין, מיידיתהכרעה
 ושלא )שבש.-א.(, 11 לקבוצה כספי סיוע כל יופסקעתה
 אחת בנקודה רק לאחזקתם". המוצע התקציביאושר
 הפוהמ"ז, טענת את לקבל מוכן ההת. מחל. מנהלהיה

 הם המקום, את יעובו "שאם העבר: מלקה'שלמד
 קבוצתם" כל של להתישבותם הסכום את לאבדחוששים
 כלשהיא דרך "שיימצא בבלי, הציע לבז)בש.-א.(.
 מורהי לקבוצת וישנן שייתכו הנכויות, אתלהבטיח

 !,..וו"
 שהוא האפשרות. את לברר מוכן היה לא בבליאם
 בש.-א.. להתישבות תסייע העורה' ש'קרן הציע,בעצמו
 עד להכות כלשהיא נכונות גילה לא אפילו הואואם

 טבעי הרי שראינו, כפי זו, אפשרות. יבררושאחרים
 של הועה"פ ע"י נעזרה כן זה לבירור שנסתןהוא,

 שרגאי שיגר תרצ"א-23.10.1930 חשון בא'הפוהמ"ז,
 המזרחי. של העולמי למרכז הוה הועה"פ מטעםמכתב
 : ',' דברים 2 ממנו מבקש הוא הזהבמכתב

 על תיעזב הזאת הנקודה אם זה, "מלבד)2(
 שורה ותתחיל הקרקע על 'עלו שהערבים בטוחידינו,
 '.'. לקרקע" בנוגע הערבים עם ומשפטים סכסוכיםשל

 הועה"פ נציג מדגיש זו אחרונה לנקודהובקשר
 רוצים שיך-אבריק שחברי נכון. לא "שבהחלטעוד,
 לפני- שאמר כמו אחר, למקום לעבור המקום את.לעזוב
 בבלי".כן

 ייפגשו שנציגיו מהמזרחי. שרגאי בקש כ"כ ב(.
 להסביר כדי וההנה"צ", הסוכנות הנהלת חברי"עם
 את לבטל יועיל לא אמצעי וכל החלטה כל "כילהם.

 בארץ". הדתי והעובד הפועל של היחידההנקודה

 במלים מכתבו את ועה"פ--הפוהמ"ז נציגומסיים
 ההתישבות את ולהחניק להרחיב "רוצים : וברורותמרות
 מודיעים, אנו אולם בהתחלתה, )בשיך-אבריק(הזאת
 המגיעות הם פוליטיקה עניו ולא פרסטיז'ה ענין לאכי

 ההתישבות בטול של נסיון כל נגד להתקומםאותנו
 80 ;?ל הרצון אלא חברינו, ע"י המקום וסיבתהזאת

 6 זה זו להתישבות שנתאשרו ארגון, הברימשפחות,

 אחת נקודה ליצור כדי להתישבותם, ומחכיםסנים.
 אותנו יזיז לא בעולם כוח שום ועבודה. לתורהבריאה
 נתקומם אותנו, להכריח חרצה הסוכנות ואם זה,מרצון
 ונדרוש היהודי העולם לכל נפנה ורבידינו, האמצעיםבכל
 מעל - מיוחדת קרן הכרזת ע"י הכספית עזרתואת

 זו". להתישבות - הסוכנותלראשי

 הפוהמ"ו הנהלת ע"י הפעם בוצע אמנם זהיאיום של סכום העזרה' 'קרן של מהנהלתה שישיגוא(

- הנה"ס, של גורלית מהחלטה כתוצאה ל-15-12 בתים 5 של לבנייתם לא"יכ-800-700  שנתקבלה 

- הנ"ל הדברים נכתבו שבו היום, יאותו : מובהקים בטחוניים נימוקים 2 בגלל '".משפהות  שנראה כפי 
 הבא. הפרק בהתחלתמיד

 בעמק האחרונה "הנקודה הוא שיך-אבריק)1(
 גבולות מצד העמק של השער שהיא וברור,)-יזרעאי(,
 כך ע"י כי זו, נקודה על לשמור ומהחובההערבים.
 "יב'ם' "סכסיכ'ם שעילאית סבר נלא" יה נ'מיק5ש. המיהוב". מהעמק ההתנפלות סכנת אתמרחיקים

 : הבאים המקורות את למשל, והשוה.הבריטי.

  ו-595. 594 הערות ר'נטם.

 594. הע' ר'601.

 שם.602.

 595. הע" ר'603.

 ההת. מחל. בפני הועלתה דומה ומהצעה מענין,604.
 המדריך מקלר, שמעין ע"י - משקיים-כלכלייםמטעמים -

 ובמכתבו זו מחלקה מטעם ש.-א. אנשי שלהחקלאי
 תרצ"א-.930נ.נ1.1נ חשון מכ' המחלקה הנהלתאל

 את להמציא המחלקה באפשרות יצן "אם : הואכותב
 לפחות רפתות ל-5 )הכוונה שהיכרתי לבניבים,הסכומים

 ולאפשר לא"י(, 700 בערך שיעלה דבר מתבנים,ול-16
 הצדקה יש אז המינימלי, הביסוס אתלמתישבים
 להתישבות לעבור בהביעה לבוא שיך-אבריקלמתיישבי
קבועה".

 321, 230, 169-168, ד5ו-158, 96, עמתתם ק"?,א(
,359,370-368 ,376 ,3so ,382 ,394-393 ,403 ,448 

,464---463.467 

 תשי"ג- 3, מהדורה ירושלים, יומן ארלחורוב,ב(
 49-ם5,  עמודים ארלחורוב(, : בקיצור )להלן1953

 183, 180-178, 60ג, 157-153, 151, 33,149ג--135,
 299 268, 264, 262, 255, 250-נ25, 244-242,246,

 בי"א ביריה קרקעות על המשפט את השוה וכןג(
 לביאים ההמונית העלייה ביום תער'ו--14.3.1946, ב'אדר
 מרשת )ר' "ההגנה" ע"י "הגידם" במבצע איש 3000ע"י

 חיים מאת מ.א. לתואר עבודת-גמר לביריון,העלייה
 וכן ; 262 והערה 33 עמ' חשל"ב, ירושלים, פלס,י.

 386(. 360, הערותשם,
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 י.היים,.108
 תרצ"א יועז מא' היהודה הכוחות הנהלת שי ההחיטהגו.

 נרהושהאות

 סברתו את להנה"ח בבלי שכתב לאחר ימיםשלופה

 השתתף שיך-אבריק, אנשי של מצבם על ,.'הנ"ל
 המזרחי הפועל "ארגון על בדיון ההת. מחל.מנהל

 הסוכנות של "האקסקוטיבה בישיבתבשיך-אבריק"
 תרצ"א-23.10.1930. השון בא' שהתקיימה ','.היהודית"

 הג'ל, מכתבו תוכן את פה בעל בבלי סיכם 11בישיבה
 בכספים קמוץ ולשם עצמם הפועלים שלתועלתו"הציע
 לאחר- הזאת". הפועלים לקבוצת הקצבה כל מתןיפסיקו
 ההחלטה את היהודית הסוכנות הנהלת קיבלהמכ,

 : '..הבאה

 להוציא האכסקוטיבה של ביכלתה ואין"היות
 המזרחי הפועל ארגון התישבות לפועלעכשיו
 לקבוצת שניתן הכסף, שרוב ונתברר,והיות
 כל ללא הוצא הספקה, תקציב בתור זופועלים
 הצעתו את מאשרת האכסקוטיבה ממשית,תועלת
 כל להפסיק להתישבות המהלקה מנהלשל

 מסכימה זמן באותו הנ"ל. לקבוצהתשלומים
 התישבות על תחליט שהיא שבשעההאכסקוטיבה,

 יתרון וכות תתן היא שיר-אבריק, אדמתעל
 לפועל.ם וביחוד המורהי הפועל מארגוןלמועמדים

 כיום נבר הנמצאים המזרחי, הפיעל הברימביז
 להת- מוכשרים 'היו שהם בתנאי הקרקע.על

 החדשה".ישבות

די
 אחר- הסביר רופיו, ד"ר ההתישבות, מחלקתוראש

 הסוכנות( ושל "ההנהלה ,"': באומרו 11 החלטהבך
 גיחוך צורך, ללא כספים להוצאת להסכים יכולהאינה

 מוכנים אינם עצמם שהפועלים העובדה, עםבהתחשב
 הנוכחים, בתנאים הקרקע על ישיבתה אתלהמשיך

 שהאכסקו- למה )קבועה( התישבות מדוך דורשיםוהם
 זה". ברגע מוכנה איננהטיבה

 לאנשי חשובה כה שהיתה זו. החלטה שלתוכנה
 ימים 3 - שהתקיימה בשיחה, לנציגיהם נמסרש.-א.,
- ההחלטה קבלתלאחר  חבר הכסטר, ד"ר לביז בינם 
 הפוהמ"ז לחברי הקריא שהראשוז לאחר ובבלי.הנה-ס,

 601. והע' 2ן פ' נסוף606.

 מיבד השתתפו. זן בישובה 11. ישיבה שי פרוט. יפי)ש.
 סנסור וד"ר הקטטר ד"ר יכו .יף'ר, קיש, קול. :המזכיר
 תרצ"אי-30'.12.ד(, כסלו י"ז 'דבר',)ור'

 של מכתבה ר' וכן ; "קודמת( )בהע' הנ"ל בפרוט.8נא.
 תרצ"א--30'.28.10. תשרי מא' לפוהמיז ההת.מהל.

 בה' ההנה"ס בישיבת רופיז ע"י ניתן ההחלטההסבר609.
 עמ' זו, ישיבה בפרוט. )ור' תרצ"א--30'.28.11כסלו
 בחו"ל. רופיו ד"ר שהה הב"ל ההחלטה בתאריד כי2(,

 קצת לעודדם עוד הוא ניסה הנה"ס, של החלטתהאת
 ההחלטה, '2ל השני חלקה של "רחב" פירוש ידיעל

 איננה ההחלטה של האחרונה הפיסקה "כי הדגיש,וכך
 כי בשיר-אבריק, ההתישבות להתחלת דוקאמכוונת
 לפועל וכי בכלל, החדשה ההתישבות להתחלתאם

 לפיסקה בהתאם להתישבות בכורה דין יהיההמזרחי
 תשאר הסוכנות שלהנהלת כמובן, בתנאי,האמורה,
 על-ידכם יוצעו אשר המועמדים, את לבחורהנכות
 10".אז"

 הנה-ס ע"' שהתקבלה ההת., מחל. של :1עמדתה
 נוספת פעם ש.-א. לנציג הוסברה תרצ"א, חשוןבא'
 בבלי ע"' חשון-.14.11, בכ"ג לאקר-מכן, שבועות3

 יכולה המחלקה שאיו העיר, הלה כאשר ','.בלבד
 אמצעי בכד אלו ראו ש.-א., לאנשי כלכלה עודלתת
 "שלילת לשם רעב". "לחץ שכינוהו ההת., מחל.מצד

 וכן ן ההת.(" )=במחל. בה  ללחום )מהם(האפשרות
 ;י,  לנבגו" אחרונים  באמצעים ומיד "תכף ?ימו? בוראו

 מקלר, שמעון ש.-א., חברי של החקלאי המדרידגם
 של קיומה" את להמשיך ש"אין דעתו'י", אתהביע

 קבוע, סידור שאין עיד, כל : העיקרי ונימוקוהנקודה.
 החי "לאינונטר שיושקעו הסכומים, כל לטמיווהולכים

 הברי- ומצב הסניטרי "המצב לשיפור וכןוהדומם",
 באזהרה: ההת. למחל. מכתבו את מקלר ומסיים .י,.אות"
 בנקודה בשיך-אבריק האנשים את משאירה המחלקה"אם

 מבלי כב', ע"י שאושר התקציבי ובמצבהנוכחית
 מתנניפ כמה והוססה בצריפים 'סודיים תקוניםלהכניס

 גדולה אחריות עצמה על לוקחת המחלקה הנהלת-
 הילדים". ובפרט האנשים בריאותבעד

- הנה"ס של הנ"לההחלטה  המעש' פירושה 
 מובן הפהומ"ז"". של הראשון מושבו חיסולהיה:

 רבה, ולהתמרמרות עזות לתגובות גרמה זושהחלטה
 והן ישראל בארן ואוהדיהם הסוהמ"1 חוני מצדהן

 הדין מן ובחו"ל. בארץ וראשיהם המזרחי מניסימצד
 בנידון, שהובעו העיקריות, המחאות את כסדרןלסקור
 השפעתו. על והן עוצמתן על הן לעמודכדי

 יפ1המ,ו ההת. מדי. שי 8(6( דע' 1ר' המימכהבה510.
 תשרי.מו'

 תרצ.א(. חשון )כ"ג ב-30'.14.11 יר1פ'ן בביי שימכתבו611.

 הש1ן- מכ"מ הדת. ימאי. מש.-א. כהן י. שימכתבו612.

  חפ,יו-.11.11. מכ' ההת. ימחי. מקלר יל מכתנו3ו6.

 לפתרון הצעה גם הציע הקודמת( )שבהע' המכתבבאותו614.
 - ועד"פ-הפוהמ"ז של להצעתו הדומה -הבעייה
 604(. ע' )ר' שראינוכפי

 2ד. עמ' ארלוזורוב, והשות615,

פלס
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109 לההישבות הזבות על המורחי הפועל שלהמאבק

 בא"י הפוהמ"1 הנהלת של המחאותל
 הנה"ס, של הנ"ל הההלטה לאחר ימים 4 כבר11ן

 היום' ב'דואר מתפרסם  תרצ"א-30'.27.10, השוןבה'
 למושב-עובדים א' 'ארגון של קורותיו על מסכםמאמר
 שנכתב, ,ה, במאמר תרפייה. משנת הפוהמ"ן'של

 מחברי אחד - ידי על או - של בהשפעתוכנראה.
 על מסיגת ביקורת רק נמתחה .;',הפוהמ"ז

 ההנה"צ-
 השקעות שום הלפה"צ מצד היו לא היום "עד :הנה"ס

 לא"י "5.200 בלבד: הוזר הון אלאכשיך-אבריק"
 ב- המצב מתואר המאמר ובהמשך להגדש".למשפחה
 מדכא רושם הצריפים 14 עושים כעת . , ". : כךש.-א.
 זה וכל עץ. או גינה לירק, וכר את הישוב בכלמאד.

 לעת . . . למים ואינסטלציה מגרשים חלוקת שאיןמפני
 ולעתים להשקותן לבאר הפרות את מוביליםעתה

fi1DIJt.עתוד ונופלת נמעדת מהן( )אחת . . . ש יקרה 
 של בחדר מאד. גדול בדירות הדוחק . . . הצרההבאר

 לתבואות ומזוה מטבח עם משפחה גרה מטר 4 על5
 לעכברים וגם ולגשם לרוח פתוחים גרועים,הצריפים
 מקום גם הצריפים משמשים הגשמים בימותהמרובים.
 "המכשו- : כדלקמן יסתיים והמאמר .". . . לצפריםמקלט
 מוצא מרץ הרבה החברים, את מחלישים המרוביםלים
 אם יודע מי החשבונות, שעת ולכשתגיע -לריק
 ין,. ?" הכוחותיספיקו

 של הועה"פ פרסם לאחר-מכן קצר זמו21ן
 כתשובה הפרשה על בעתונות 'הודעה'הפוהמ"ו
 כללה 11 הודעה ,ן(. בנידון ההת. מחל. שללחודעתה
 "השתלשלות על תמציתי פרסום א( חלקים: 3בעיקר
 בועה השד מהקונגרס שנים" 6 במשךהדברים,

 "דייו ב'הודעה', המובאות העובדודע נ'1בתרפ"ה(,
 היחידה הנקודה ביטול נגד מלחמתנו אתלהצדיק
 וכל הדתית היהדות כל עם ביחד נפסיקגה שלאשלנו,
 הגמור". הנצחון עד ישר-לב,ציוני

 הנקורה "בקיום טוב רצון העדר על הוכחותב(
 ההנה"צ "יחס כי ומורדותיה, "ההנה"צ. מצדובהקמתה"
 עושים )ו-( נשוא. לבלתי היא בכלל הדתיתבהתישבות

 ואילו הזאת". ההתישבות הכשלת לשם האפשר כלאת
 : 'ההורעה' מנסתי לפי הטוב הרצון להעדר ההוכחותהו

 מנפנית ~ה מאמר עי ההנה"צ שי הנועמת התעבה616.
 הבאה(. בהע' )ר' הפו"מ"זלהנהלת

 חריפה היתה הזה המאמר על ההנה"צ שלתגובתה617.
 אריאו, הכללי, מזכירה של מכתבו מסתדים וכךלמדי.

 "ואנו : תדצ"א30-4'.1ן.30 כסלו סי' הסוהמ"זלהבהלת
 בענין נוספות ידיעות פרסום לרגלי אם מאד,נצטער

 בעתונות", זו בשאלה ברור-דברים לפרמם נצטרךזה,
 - בש.-א. ההת. על ועה"פ-הפוהמ"ז של הזאתההודעה618.

- 14ש כהת.והנמצאת  הסוכנות הודעת על הגובה היא 

 בשיך-אבריק, )א'( שהארגון הזמז, "כמשד)1(
 לא"י 2000 של סכום 'והפוהמ"ז המזרחי ע"יהושקע
 הצריפים לסדור לא"י 800 ההנה"צ וע"י 619בערך

 והקמתה, הגקודה בקיום רוצה ההנה"צ היתה לווהמשק.
 התחלת לסדור הנ"ל במכום להשתמש היהאפשר

 קונסטרוקטיבי". באופןההתישבות

 דרשנו תרפ"ס( קיץ )בסוף המאורעות "אחרי)2(
 אתערה והיא וטלפון, כביש שם לסדר העזרה' 'קרןמאת
 ע"י הנקודה שתיקבע לאחר בפרינציפ, הכביש סדוראת

 לנצל תחת להתחבבות המחלקה אולם ., .ההנה"צ
 820, הנקודה קיום לשם הכספיות האפשרויות כלאת

 )למקום הנקודה את להעשיר ביכולתה  שאין לנו,הודיעה
 לבנות צריכים אלא בצריפים, לגור יישארו אםאחר(
 היא היחידה העצה ולכן ; הקציב איד הרי ולזהבתים,
 .". . .לפזר

 המדריך עצמו, מקלר של תוכניתו פי על)3(
 קונסטרוקטיבית. תוכנית "לסדר היה אפשרהחקלאי,

 בתים, בבנק דוקא להתחיל שצריכים לרגע, נניח גםולו

 את לסדר אפשר היה הנקודם לקיום טוב ברצוןהרי
 ". העזרתי יקרן של השתתפותה ע"יזה

 דונם 4.500 של שטח לעבד היה "אפשר)4(
 621. הקהק"ל" של השתתפותה ע"י דונם 1400במקום

 - תרצ"א כסלו בי"ח ב'דבר' שנתפרסמה זה,בענין
 ביטלה לא הסוכנות "הנהלת : הכותרת תחת30'.7.12

 היתה זו הסוכנות רביעת ; שיך-אבריק" השישבאת
 הפוהמ"ז, ע"י ש.-א. על ידיעות פרסום עלהגובה
 כסלו-.28.11(. מח' הסוכנות הנהלת של ישיבתה)טרוט.

 מי"ט רוסיז לד"ר ועה"פ-הפוהמ'ז של נתכתבו ר'וכן
 ד"ר של למכתבו תשובה הוא זה מכתבכסלו_.2נ.9.

 טענותיו, את הלה סיכם שבו חשון-.14.11, מכ"גרופיו
 לפני- ימים 3 הפוהמ"ז נציגי של באזניהםשהשמיע

 הסוהמ"ז חברי טענו - חשון בכ' - זו במרחהכן.
 משי'. כפפות ו'בלי רבה במרירות טענותיהםאת

 את סותרים דב שבה - כסיו מרט - בנ"יתשובתם
 ענינית יותר הרבה היא רופין, של טענותיועיקר

 626. 624, הערות להלן, ור' ;ומאופקת
 הפוהבו"1 נציגי בין הקודכעז(, בהע' )ר' הנ"לבישיבה619.

 בסכום שפירא משה נקב חשון, בכ' ובגלי רופיולבין
 והפוהמ"ז. המזרחי ע"י בש.-א. שהושקעו לא"י, 3000של

 בקשר השונות הפוהמ"ז בהצעות אפילו לדוןיבמקום620.
 לעיל, השוה יכו הקבועה. לנקודתו המושבלהעברת
 הפורטיז נציגי לבין בבלי בין השיחה בדו"ח 12 פ'סיף
 0)8. הע' ור' ; 1930( )אוקטובר תרצ"א תשריבסוף

 הפוהמ"ז הציע כסלו מי"ט 618( )בהע' הנ"ל במכתבו גם621,
 להתפרנס לחברנו אפשר כוהיה פענוח, "עבודות :לדופין
 העזרה קרן ע"י כביש או בנינים "סדור כגוזמהן,

 nlysn הוצעו לפגי-כן עהר .", . . קה"ץ ע"יוחרישה
 המכחם אותו בהמעד שכתוב כפי הפוהמ"ז, ע"ירומות
הנ"ל.
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 יהיים110
 כמו לסדר. רצון שהיה )הרוב(, נקודות . . ".)5(
 גם לפועל התיישבותן הוצאה ועוד, העמק""משמר
 היתה שלא ולמרות התקציבי, במובן הקשיםבזמנים

 במקור(. )הדגשה חדשף"התישבות
 להספיק הזנה"צ של ההחלטה גם "...)6(
 אינה היא אף למתישבים הכלכלה את לע"ע)=לספק(

 כבר ובינתיים האחרונים, בימים מלחמתנו תוצאתאלא
 ההברים". את להרעיב ותספיקו הכלכלה( )אתהפסיקו
 דרישתו על ועה"פ-הפוהמ"ז חוזר ולבסוףג(
 )הדגשה רצופות שזים שש בטשך דחיות "לאחרהישנה
 הזאת ההתישבות של לפועל הוצאה : . . .במקור(
 גורל עם קשר כל מבל, הראשונה באפשרות)בש.-א.(
 המחלקה "מחובת ולבז: בכלל". ההדשהההתישבות
 הבא לקונגרס כספית תוכנית להציע . . .להתישבות
 של לפועל הוצאה שתאפשר תרצ"א(, בקיץ)שיתקיים

 המקום על המתיישבים את לקיים יש ולע"עההתישבות,
 את ולעשות בציריך, )הט"ו( הקונגרס להחלטתבהתאם
 העברת ע"י הקבוע)ה( להתישבותם הדרושותההכנות
 התוכנית". וסדור הקבוע למקוםהנקודה
 הפוהמ"ז של הנ"ל לעמדתו יותר פומבי בטוי31[
 בועידתו שנתקבלו לש.-א., בקשר ההחלטות בששמצוי

 שב-5 לאחר ::,. תרצ"א בכסלו זה ארגון שלהששית
 ההבטחות ההחלטות, סוכמו בניזוז הראשונותההחלטות

 הפוהמ"1 להתישבות בקשר השונותוהאפשרויות
 "כעוז השישית בהחלטתה הועידה מציינתמתרפ"ה,
 העמק בשער עברית ישוב נקודת של ביטולה אתחמור
 להוצאות גם ממילא ושיגרום במקור(, )הדגשה זויטעה
 הקרקע.. על שמירה לשם הלאומיים המוסדות שלכספים

 . . . הנמרצת מחאתה "את הועידה מביעהלבסוף
 כיום המזרחי הפועל של הנקודה ביטול עלביחוד

 הדתית, וליהדות )בכלל( הדתית היהדות לכל)1-(קוראת
 התנקשות על להגיב בפרט, המזרחי בתנועתהמאורגנת

 שבידה". האמצעים בכלזו
 של הששית הועידה לפני שבועות כשלשה41ן
 התקיימה תרצ"א-11.11.1930, חשון בכ'הפוהמ"1,
 בין שיך-אבריק" של קיומה "שאלת על חשובהישיבה
 בתחי- '". הפוהמ"1 ראשי לבין ההת. מחל. שלראשיה
 הסכים דבריו בעקר רופיו. ד"ר דיבר זו פגישה שללתה
 למקום להעבירם המתישבים, של התביעה שייעצםאמנם,
 ההוצאה אולם וצודקת, הגיונית היא המושב. שלהקבוע

 בי-י"ג התקיימה בא"י הפוהמ"ז של הששחז הועידה622.
 מהת. - החלטותיה ; חרצ"א-30'%ו.3-.30.11כסלו
.874

 שפירא, מ. ההת., ממהל. ובבלי רופיו השתתפו זובשיחה623.
 ומינצמכר וז"ק מועה"פ-פו"מ"ז וקסטגבויםשרגאי

משיך-אבריק,

 כספיים מטעמים בעיקר וזאת מאד", קשה היאלפועל
 'י'.שונים

 פורקן הפוהמ"ז נציגי נתנו השונותבתשובותיהם
 לאחר הקשות, ולטענותיהם הרבה להתמרמרותםמלא
 בדב- החידוש שנים. וחצי כהתש במשך הצטברושאלו
 החריפה. בנימתם כמו בתוכנם כ"כ אינו הנוקביםריהם
 "לנו : היתר בין הדוברים, ראשון שפייא, משףטען
 ההתישבות את לבטל נסתרות כוונות כאן שישנןברור.
 של המאד החיובי ליחסה מוחלט בניגוד וזאתהזאת",

 : דבריו ובסוף ה"שמאל". להתישבות ופקידיה""ההנה"צ

 את לסדר לכם שאי-אפשר לדאוג, התהלתם"פתאום
 שאנשים להסכים, יכולים אתם שאת מפנישיך-אבריק.

 בבתים. לנכותם דוקא רוצים ואתם בצריפים.ישבו
 תדאגו אל ן היתירה אהבתכם על לכם מוותרים אנואבל

 עבשי: עוד יושבים בנחלל גם כי מדי, יותרעבורנו
 יתירה אהבה מתוך כוונתכם. את יודעים אנובצריפים.

 ניתן". לא זה ואת אותנו. להחניק לגמרי רוציםאתם
 ההצעות כל את "אם ; שרגאי דבריו את סייםוכד
 אותנו להכרתו כוח שיש תחשבו אל דוחים, אתםשלנו
 אנו נערב. לא שיד-אבריק את אנו : מלהתקייםלחדול
 להפסיק לחברינו וראשונה החרדית היהדות לכלנפנה
 שתרמו תרומותיהם, ואת קרן-היסוד. בעד עבודתםאת

 ':(. שיך-אבריק" להתישבות להעבירלקרן-היסוד,

 שלנו. וחברות חברים "800 : קסט:בויםומדברי
 ע"ז וסמכו שנים 9 זה בחקלאות ועובדיםשעבדו

 לידי ובאו התאכזבו להתישבות, תעבירםשההנה"צ
 ונחלה חלק הדת' לפועל שאין בראותם, גמוריאוש

 תנקום האכזבה ההנה"צ. ע"י הנעשית הישובית.בפעולה
 נהיה שתיקתנו שע"י חשבנו בכלנו. אלא בנו רקלא

 בחשבוננו. שטעינו רואים אנו )אך( טובים, יותרלציוניים
 הצענות את מחריבה אלא אותנו רק לא החריבזה

 מדתי היהודי ידע לשתוק. כבר נוכל לא ויותרכולה.

 במכתבו - הוו הפגישה לאחר ימים 3 סכט ר~פין ד"ר(62.
 עונה כד ועי בפרוטרוט נימוקיו את -לפזהמ"1
- כסל'ו בי"ס ועה"פ-הפוהמ'ז בשםשרגאי  גנ.9 
 מכתבו שבסוף לציין, עוד יש ו-626([. 618 הערות)ור'
 מבטיחים "שאנו הקודמות, הודעותיו על רופיןחוזר
 הפועל של דארגון להתישבות שיך-אבריק אדמתאת

 שנתחיל הזמן, באותו הזאת בהתישבות ונתחילתמזרחי.-
 הנסיון לאור אולם, חדשה". ההתישבותיתבפעולה
 חיובי בלתי יתם של שנים מ-5 -תר ילאחר הנ"ל,המר
 שלא לפוהמ"ז, שונות הבטחות לגבי ההת. מחל.מצד

 רופין של במכתבו זו פיסקה זכתה שלא מובן,קוימו,
 הסוהמ"ז. הנסלח מצד שהיא טללתגובה

 חשון מא' במכתבו הנ"ל שרגאי דברי אתוהשווה625.
 השוה וכן ; 603( והע' 12 פ' בסוף לעיל, )גר'למזרחי

 הפוהמ"ז של הששית בועידה הנ"ל הששית ההחלטהאת
 622(. הע')ור'
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111 להתישבות הזכות על המזרחי הפ_ועל שלהמאבק

 הוא עבורו לא - א"י בבנין שהשתתסותו העילם,בכל
 בלעדיכם". דתית ישובית לפעולה דרכיםויחפש

 ; כסף איבוד על מדברים "אתם : דבריוובסוף

 וקבוצים המשביר בסולל-בונה. שהשקעתם הכמפיסהיכו
 ומן היה (. ז שהתפזרו, הכללית ההסתדרות שלשונים
 לבנק במקור( להדגשה אחת בסעד לא"י 40.000שנתתם
 הלואה לא"י מאות איזו מאתם עכשו קהו ;הפועלים

 הדת'". הפועל לעזרת גם-

 'ש . . :". היתר בין משיך-אבריק, וק י. דיברוכך
 ביהד הקשורים משפהות, 80 בז ארגן של שאלהכאן
 לתורה הייהם את לבנות ורצון ארת בדעה הזמן,כל

 הנקידה בעמק-יזרעאל. הקהק"ל אדמת עלולעבודה
 כל את החרבתם אתם כעת הדתי. העובד שלהיחידה
 זה שסבלנו, והסבל שהשקענו והמרץ הזאת,המהשבה
 כיום. ציונות של ובמצב לבטלה. היה שנים.ארבע
- ההאה"צ של הציונית האחריות וזוהי אומץ לכםיש  

 נגד השומרת העמק, בשער התישבותית נקודהלהחריב
 נקודתנו ודוקא הרי-הכרמל, מצד הערביםהדירת

היחידה".
 על לדבר "אם : דבריו את ש.-א. נציג סייםוכך
 את להתישבות ההנה"צ העבירה איך כלכלית,שיטה
 ההת- מחלקת למנהל שקפלנסק' בשעה פינסק','ארגון
 זאת ; חקלאיים ביניהם שאין התאונן. לשעבר(ישבות

 החפשי". לפועל כשנוגע כלכלית שיטההיא

 היתה, זו השוגה שיהה של העיקריתהתוצאה
 הפרטיכל את בכתב לסכם הזדרזשועה"פ--4פוהמ"ז

 ובחו"ל, בארץ וסניפיו אוהדיו ב'1rDn~I 1שלהר(

 הנ"ל השיחה בעת גם הפוהמ"1 נציגי שהודיעוכפי

 יומיים תוך סוכמו הפוהמ"ז נציגי של טענותיהם כל626,
 הנמצא הישיבה, של זה פרטיכל הועה"פ--פוהמ"ז.ע"י
 הפוהמ"ז חברי של דבריהם את בעיקר מביא 874,בהת.

 נכתב, זה כשדו"ח כי אופין, ר"ר של נימוקיו את ולא,
 ושמגאי הדו"ח. שמעיר כפי נתקבל", טרם שלו"המכתב
 של נימוקיו את גם לפרסם דר,ח, אותו ממשיךמבטיה,
 )ה(התישבות של העני2יס השהלשלות כל עם "ידדרופין
 של מכתבו אד האחרונות", )ה(שנים 6 כמשרהזאת
 אלא נכתב לא שלו, ניפזקיז את פירט שבהרופין,

 תה"פ-הפזדמ"ז שלח וכך חשון-14.11. בכ"גלמחרת,
 קיל נימוקיו בלי ולחבריו לאוהדיו שלו הפרטיכלאת

 אושר לא יה שפרטיכל "ח"כ, אמנם טען הלהרופין.
 ללשכה רופק מכתבי )ר' חד-צדדי ושהוא ידועל

 העולמי ולמרכו כסלו--.26.11 מו' ק"ה שלהראשית
 עצם על חלק לא אולם את"כ(, ימים 4 המזרחי,של

 רופין של הנ"ל תלונתו על שנדו"ה--הפוהכך',.המענות
 מסתמך כשהוא לסוחרת, שרגאי עונה כסלו סי'למזרחי

 קזהבאנום כפי חשון, הכ' בשיחת עצמו שלו דבריועל
 624(. הע' ,1ר' 11 הערה בתחייתיעיי,

 הפוהמ"ז. הנהלת קיוותה שלהז התוצאות, זן.. לפניהונם
 מיד. שנראה כפי לבוא. איחרולא

 קוק הרבמחאתב(

 הפרטיכל על צבור אישי של מתגובותיהםהראשונה
 הכהן יצחק אברהם הרב מאת באה הפוהמ"ז שלהנ"ל
 תרצ"א השון בכ"ח לארץ-ישראל. הראשי הרבקוק.
 המכתב את היהודית" הסוכנות הנהלת "לכבוד הואכותב
 : לראשונה בזה המתפרסם ,',,הבא

 רב,"שלו'
 הנקודה בדבר כבודם. הדיח את להעיר בזהאתכבד
 נטיה שישנה ששמעתי בשיך-אבריק. אשרהמזרחית
 להדרת להגיד מחוייב עצם( את מוצא אני אותה.לבטל
 להעשות ראוי ואינינו מאד נורא הוא זה שצעדכבודם,
 לקדשי נאמנים צעירים בה שיושבים נקודה אופן.בשום
 סוף בכפלים, לנו יקרה להיות צריכה היא בישראלד'
 הבסיס להיות מוכרחים הטהורים היהדות ח" סוףכל

 כל נגד איתן נעמוד שעליו והיסוד בעתיד,לישובנו
 נתפתחו לא עדייו עתה לעת ואם לרעה. עלינוהקמים
 אבות בארץ יתנוסס ישראל נצח זו. למדההדברים
 לא אשר הללו, והשרידים יפוג לא עמו על ד'ורוח
 אמונים. ושומרי תורה נוצרי והם הקודש דגל אתעזבו
 הציבוריים כחותינו מגל מאומצים להיות ראוייםהם

 נבנה כגר אשר את להרס שחלילה וחומר וקלבאהבה.
 שרק אמיצה, התמרמרות לגרום יוכל כוה שדברמצדם,
 הבנין אל רק כולנו ואנחנו ממנה, לצאת יוכלהרס
 נשואות. עינינו ~עמנו ארצנושל

 בהנקויה לנגע שלא דרישתי. את כופל הנני כןעל
 שהיא הדתי הציביון על ולהשאירה לחזקה רקהזאת,
 מאז, עליועומדת

 וברכה" כבודברגובי

 שיאל הרב מדאתג(
 קוק. הרב גיל הנ"ל מכתבו לאחר ימיםשלשה

 עזיאל. חי מאיר בן-ציון הרב שולח תרצ"א. כסלובא'
 הבא המכתב את אביב", ותל 'TD למחוו הראשי"הרב

 : 'צ"1" רופין הד"ר ידידי הנכבד האדון"לכבוד

 1 הנכבד"ידידי

 לכ' שהיה משותפת י::יכה פרטיכל העתקתקבלהי
 הפועל הסתדרות ב"כ עם להתישבות המחלקהולב"כ
 ההסלטות את בראותי לבי כואב מאד ומההמורהי,

 של עתידו בנדון עליהם הודיע שכ' המחשבות אתאו
 אבריק. שידהמושב

 בהתישבות יש אולי האקונומי שמצד אנימבין
 הסרות או כידית תועלת מביאוה בלתי הוצאות:את

 )62. בע' 1ר'27י.

 874. בהת. - המשה מכתב' כי25י.
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 פלס י,ת"ם112

 הסר זה דבר אם מסופקני ואולם, פוריות, שלמבויים
 לעשות יותר טוב לדעתי, אחרים. ובקבוצותבמושבים

 מוצלה בלתי באופן אפילו אפשריים וסדירים קבוציםכל
 המסורים שבמאמציהמ כרובית, נקודה לעקר מאשרלע"ע
 למרחב. ולצאת להתבסס מחר יכולה פועלת;של

 הוה, המושב בזכות לצדד כ' את מבקש אני -לכן
 היהודיה הסוכנות של ההתישבות מחלקת עלולהשפיע

 באיזה דרך למצא :( ולהיפך) בסולו רעיון להגשיםלא
 ולבססו. לקיימו שהואאופן

 מסיים, הנני לתשובתו תקוהמתוך
 רב" כבודברגשי

 המזרחי מחוגי נוספותמתאותד(
 והשפעתן בא"ידהפוהמ"ז

 כמה הודיעו "נ"ל, הפרוטוקול את קבלתםלאחר
 לפני - היסוד לקרן הפוהמ"ז ושל המזרחי שלחברים

 אהד לח"ה. תרומות-הם דחיית על - כסלו--.נ26.1ה
 פרנקל, פרופ' היה דאז, הפוהמ"ז מפעילי בהם,הבולטים
 העברית. האוניברסיטה מראשי אהד גס הזמן באותושהיה

 הדאיגה לא"י 20 בסך לק"ה הרומתו הפסקת עלהודעתו
 628. זה מוסד של הנהלתואת

 אי-השתתפות על הודיעו הפוהמ"ז מסניפיגם
 "כל לאחר-מכן, חודשים 4 אפילו ק"ה, לטובתבפעולה
 מתלקח ע"י תובטח לא בשיך-אבריק שההתישבותזמן,

 880. הסוכנות" שלההתישבות

 בין השוררת הגדולה "להתרגזות נוסףביטוי
 גם נמצא י,,, ההנה"צ" של הזה הצעד עלהמזרחי
 כסלו- מז' לש.יא. בנוגע המזרחי מועצת שלבהחלטה

 ממכתב כסלו-,26.11. מו' לרופיו הרמן של מכתבור'629.
 הדירקטוריוז מזכיר הרמז, .ב"ז שיהה שהתקיימה יוצא.זה
 הציע וו שיחה לאחר פרנקל. פרופ' ובין ק"ה,של

 ראשי בין לש,-א, בקשר נוספת שיחה לקייםהפרופ'
 המורהי, של אחדים רציניים "חברים לבין ההת.מחל.
 עמדתה בדבר מוסמכת וכדעה יקבל וכהמזרחיכדי
 בענין". חקלאית להתישבות המחלקהשל

 הארצי לועד בת"א, הפוהמ"ז מסניף קלמר, שלמכתבו630.
 תרצ"א-נ3'.26.3. נימן מס' בא"י ק"השל

 של למרכסי מהועד אזססרובסקי הרב שי מכתבור'631.
 והפועל המזרחי )= בא"י" הכללית השרתי"הסתדרות
 מדתשון בב"ו כבר שנכתב הסוכנות, להנהלתהמזרחי(
 א. הרב שולח זה מכתב עם יחד )30'.11.ד1(.תרצ"א
 ללשכה היום, ברעתו קוכתבו ממכתבו, דעתק המעןלאותו

 במכתב ק"ה, של הארצי ולועד ק"ה שלהראשית
 התערבות מכם דורשים "אנו : היתר בין כתוב, זהאחרון
 ע"י המכתב שבתרגום )מענין להנה"צ והודעהתכופה
 הסוכנות ל'דנהלת 'ההנה"ח מתורגמת ההת.מתל.

 עומדת כזאת התלמה כי 548(, הע' והשוה ;היהודית'
 היסוד". לקרן התורמים לרצין גמורבנגוד

 "נגד מחאה מובעת 832 זו שבהחלטה לאחר י*6..27.10
 מודיעה ., . . בא"י הדתית להתחייבות יחסה עלההנה"צ

-(QS) 
-  

 היסוד ולקרן להנה"צ בא"י המזרחי מועצת
 ע"י בשיר-אבריק ההתישבות את לקיים החלטתהעל

 לקרן מתרומותיהם להעביר המורחי מחברידרישה
 בשיך-אבריק". המזרחי הפועל התישבות בעדהיסוד

 הראשית הקק"ל לשכת שלמחאתהה(

 חשון. מא' הנ"ל ההחלטה נגד היחידההמחאה
 בא"י, הציונית הפקידות מראשי שניים ע"ישהוגשה
 גרנו- מא. באה הפוהמ"ו, או המזרחי חברי היושלא
בסקי

 '" היהודית לסוכנות במכתבם ",. וויץ ומיוסף 4',
 : הםכותבים

 וכמה כמה אחרי מאד, התמיהתני השת"הידיעה
 על המזרחי' 'הפועל ארגון לעלית שקדמוהרפתקאוח

 המתישבים שנשאו הסבלות ואחרי שיד-אבריק,אדמת
 הזאת הישוב נקידת. ביטול ע"ד החלטתכם תבוא-

 ולכל שיך-אבריק ארסת על המתישבים לאירגוןוהנחיל
 מרה". אכובה המזרחי' 'הפועלהסתדרות

 נובעים הנקודה ביטול ננד העיקרייםונימוקיהם
 : מובהקת ציונית-מעשיתמגישה

 את ולחזק להגביר ועומדים מצווים אנו זו"בשעה
 ובפרט נקודת-ישוב, ישובנו ממפת למחוק ולאעמדתנו,
 מאד. חמורה עכשיו הדא הפנויה הקרקע עיבודששאלת
 תשאר כעת, עליה היושבים האנשים י1זבוהוכאשר
 עליה יעלז שהשכנים סכנה זיע לגמדי, בורהאדמה
לעבדה".
 את תבקרו "כי בתקוה, המכתב מסתייםולכז
 נקודת- את להשאיר דרך ותמצאו האמורה,החלטתכם
 מאלפת נכונה". על - שיד-אבריק אדמת עלהישוב
 פשוט שנימתו זוע מכתב על בגלי של תגובתוהיא

 הסוכנות יהנהית אוסטיובסקי רוב שי מבתנו י'632.
 עד מדוע מסביר. הוא שבו טבת-ש,21. בב'היהוד'ת

 מעששה יותר שנתקבלה ההעלטה, את שיה יאכה
 לפני-כן.שבועות

 המחאות סיכום מעין נם מהווה 874, שבחת. זו,החלטה633.
 מכ"כ ישראל" בארץ הכלליה המזרחי "הסתדרותשל

 631. הע' ור' ; תרצ"אדשון
 של מותו לאחר ל-"גרנות". אח"כ שמו אתשינה634.

 הקק"ל, של הדירקטוריון ליו"ר נתמנהאוסישקיו
 - שצויץנראה,635.

 שנכתב הזה, המכתב את כתב הוא
 ממכתב על בבלי של תגובתו %ת )ר' יחידנלעיז
 המחקר(. בגוף דברינובהמשר

 מחתיל תרצ"א-30'.3.12, כסלו בי"ג שנכתב זה,מכתבם636.
 המציא המורחי הסתדרזת על העילמ' "המרכז :כדלקמז

 בנוגע חשון-.18.11 מב"ז אליכם ממכתבו העתקהלנו
 המזרחי' 'הפועל של נקודת-הישוב את לפרקלהחלטתכם

 שיך-אבריק". אדמת עלאשר
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113 להתישבות הזכות על המורהי הפועל שלאנק

 רשות גתן "מי : ההת. מהל. של גערתה את תאמהלא
 7נ6, לפוליטיקאי)?!(" ליהפך ויץלמר

 באירופא המורחי ראשי מאת מתאותוו
 בין השון בכ' - הנ"ל השיחה שלהפרטיכל

- והפוהמ"ז ההת. מח. שלראשיהם  גדולה סערה חולל 
 אף אלא והפוהמ"ו המורחי חברי בין רק לאבחו"ל,
 משבועיים חודים, במשך יותר, רחבים חוגיםבקרב
 8נ6 עצמו( רופין )כדברי "שטפת" נתקבל זו, שיחהלאחר

 המזרחי מראשי מאר חריפים ומברקים מחאה מכתבישל
 ההתישבות. ומחלקת בא"י הסוכנות הנהלת ע"יבאירופא
 מהר נתן ההת. מח. ועל הנה"ס על כך שהופעלהלחץ,
 נשלחו ממחאות להלן. שנראה כפי אותותיך אתמאד

 : הבאים והסניפים האישים ע"י - כתיבתם סדר לפי-
 העולמי המרצ, מראשי ,,,. בעליז מאיר הרת)1(

 ששהה הציונית, ההסת. ומראשי המזרחישל
 ן בלונדוןאז

 שמערג המירחי להסתדרות הפועל"הועד)2(
 ; 640 חילויה" חטטנהפוליו

 ומראשי בבוליו המזרחי נשיאסרפשפיין,)3(
 ; !65 שם והציתותהיהדות

 ההעתק בשולי כסלו-.0.12נ בכ' לשטרז בבלי כתבכד637.
 והשוה הקק"ל. של הראשית הלשכה של מכתבהשל
 )ד' ב-ש24.1 בגרמניה לכורחי רופין של מכתבואת

 כותב הוא כאשרסבת(
- 

 : היתר ביז - בגרמבית
 ההתישבות מחלקת את להרחיק שעלינו היא,"העוקפתנו
 מחל, )= ושעליה שהן, אלו פוליטיותמהשפעות
 שיש נדמה, כלכליות". מסיבות רק להכריעההת.(
 ההנה"צ של הרכבה לאור התחסדות משום זובהערה

 גם - כמובן - שהושפעי הזמנים, בכלומדיניותה
 והע' להלן יר' ; שונים תברתיים-פוליטייםמגורמים

 1. ג, תלק בסוף ר' וכן660
 טבת(. )ד' מ-.2!.24 בברמנית למזרחי רופין שלמכתבו638.
 מלונדון, מברק ברלין הרב שולח כסלו( )ו'ב-,63926.11.

 שיך-אבריק "ביטול : מאנגלית( )תרגום תוכנותה
 הסטטוס על לשמור מבקש חוגים. בהרבה סערהעורר
 מר"ר ב. .הרב מבקש לאחר-מכן שבועות 3 .", . ,קו

 עדך-אבריק את לה"ריכ לא בקשה של לשון "בכלרופין
 יודע כב' היה "לו כי משם", האנשים את להוציאולא
 , . . זה לענין מסביב והרוגז הרעש כלאת
 גרופין ב. הרב מפציר ולבסוף .". . . אחרת רזהיה

 למען חדש, שום נעשה לא "כי במברק, לושיאשר
 כחוגים הלבבות צער את מעט מעט להשקיטאוכל
 המזרחי". לחוגי מחוץ גם הציונות, שלרבים

 כסלו-.26.11 בז' בקראקא נכתבו ההת. למ"ל.מכתבה640.
 שבט-.נ.27.ובט'

 והאראל ציתות על באנציקלופדיה ר' - פרגשסייןעל641.
 )גס שדייקה אגציקל' וכן ; 8!3 עמ')במרגלית(,
 בכסלו-.12.12 בכ"א 1181. עמ' 6, כרךבאנגלית(,

 היהודית לסוכנות הבא השברק את מורשא פ.שולח

 המרכז לשכת - טזרחי' הציונית"הפדרציה)4(
 ; 2*6בגרמניה"

 ; 8*6 גליטאיי דג2זרחי"מרכז)5(
 '4', בוינה" מורהי צעירי"מר~ז)6(

 מסניפי המחאות של החריפה נימתם וגםהטענות
 גם הציונית הת11עה לראשי שנמסרו בחו"ל.המזרחי
 חזית של חזק רושם יצרו פה",, בעל וגםבכתב

 בא"י הדתיים-לאומיים החוגים של ורחבהמשותפת
 הזכות על הפוהמ"ז של למאבס בקשרובחו"ל

 המחאות כל של והנוקבת החריפה נטתםלהתישבות.
 אעפי"כ בא"י. הפוהמ"ז טענות של לזו דותה היתההאלו
 של ביותר החריפה התגובה בין ניכר הבדל קישהיה

 חברי של המתונה נימתם לבק 6*6 פולין במערבהמזרחי

 גרולה התמרמרות עורר לשיך-אבריק "יחסכם :גי-ם
 בכל דורשים אנו בפולניה. קרן-היסוד עכורתומסכן
 הישוב". בניןתוקף

 ב- אלא נכתב לא הסוכנות להנהלת העיקרימכתבה642.
 לפני-כן, מחודרן יותר כגר אולם כסלו(, )ב"ו.16.12

 המברק את בגרליז המזרחי שלח חשון(, ,)כ"גב-.14.11
 בתוקף "מבקיטס : מגרמנית( )תרגום בי-ם לק"ההבא
 כתב כסלו( )כ' ב-10.11 בשיך*אבריק".תמיכה
 בנרסניה ק"ה מראשי הנסקה, ארתור הסוכנותלהנהלת
 הקשה, המצב את היטב להסביר כדי בי-ם,ואח"כ
 לפת- דומעות כמה הציע כ"כ המזרחי. הועמדשבפניו
 בכ"ח 1931. פברואר לחודש עד הפחות לכלהקרקע עי יישארו ש.-א. שמתיישבי כדי ומניקב,רונות

 להנהלת הנטקה של מכתבו הועברכמלו-18.1%
 ק"ה, של הכללי המזכיר הרמן, ל. ע"י בילםהסוכנות
  הצעתו את לקבל משלו  בקשה גם למכלבשצירף
 כותב חשון( )ב"ה ב-.נ16.1 בגרמניה. ק"ה נציגשל

 ההסתדרות מראשי לנדאואר, גם הסוכנותלהנהלת
 בהוגי הגדילה "ההתרגשות על בגרמניה,הציונית
 הסוכנות הנהלת של ההחלטה בעקבות בגרמניה"המזרחי

 תרצ"א. חשיומא'
 "ש-בז אל כסלו-ג18.1 בכ"ה בקוגעל נכתבמכתבם643.

 סבת-29.1%. ב-ט' עליו המגיב בליטא", היסודקרן
 שהמכתב, אעפ"י 873, כהת. נמצאים אלו מכתבים,שני

 874 בהה. נמצא יותר, מאותר ושעכתכ הבאהשכהע'
 א(. 1 הע' לעיל,)ור'

 בהע' )ח-' טבת-,2!,25 בה' בוינה נכתבמכתבם644.
 ;הקודמת(.

 בפניו מיחו ק"ה, מנהל יפה, ל. בסולק אזכשביקר645.
 'נהיבה' )ר' לפוהמ"ז הסוכנות הנהלת של יהסהעל

 עמ' טבת, כ"ה ואס, וכן ; 94 עמ' חשון, ט"ותרצ"ב,
א:(.

 משוללים "נימוקיכם : 640( בע' )ורי דראשוןבמכתבם646.
 את להתריב ירק אך כוונתכם וכל צודק, יסודכל

 מכתבם .". . . המזרחי הפועל של היחידההנקודה
 המושב, השהלשלות פרשת . . ". : יותר עוד הריףהשני
 . . . גדולה אכזבה אכזבה, לנו הביאה המזרחי הפועלשל

 כל לולא אזנינו לשמע מאמינים היינו שלא,כמעט
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 פלס י.חיים114

 אחד, מצד גילו, האחרונים אלו בגרמניה.המזרחי
 היהודית, הסוכנות של הקשה הכספי למצב מלאההבנה
 העיקריות העניניות הטענות את העלו שני, מצדאולם,
 הסוכנות. הנהלת של הנ"ל ההחלטה ביטולכעד

 לידיעתה מובאות בגרמניה המזרחי של אלוטענות
 וגם יותר בקיצור ק"ה ראשי ע"י דוקא הנה"סשל

 647. עצמו בגרמניה המזרחי ע"י מאשר יותרטוקדם

 ללמוד אפשר בש.-א. ההתישבות המשך בעדמהנמוקים
 בחו"ל המזרחי של וההשקפתי החברתי מצבם עליפה
 ואלו בפרט. בא"י להתישבות ומצבם יחסם ועלבכלל
 נגד בחו"ל המזרחי של העקריים הנימוקים 2הם

 : לש.-א. בפשר הסוכנות הנהלת של הנ"לההחלטות
 ביטולו ועם בלאו-הכי, המזרהי את מזניהקם)1(

 של היחידה ההתישבות תתבטל שיד-אבריקשל
 "גם : ועוד זאת למדי. חלשה תנועה שהיאהפוהמ"ז,

 טובים וכלכליים פורמליים מטעמים נובע הביטולאם
 המקנות מסוימדת, רעיוניות דרישות עוד קיימותמאד,
 648, מסוימות"זכויות

 המזרהי של מצבם יהיה ש.-א. מבטול כתוצאה)2(
 של היחיד המושב ועל מאחר נסבל, בלתיוהפוהמ"ז
 בשביל הן המזרחי, של המאמץ כל מבוססהפוהמ"ז
 בשביל והן בא"י חקלאית לעבודה חבריוהכשרת
 הדתי הנוער בקרב חלוצים להשגת הפוהמ"זתעמולת

 הנהלת עוד ומוסיפה ישראל', 'אגודת של עמדתהנגד
 בודאי כולו בעולם דתי יהודי "כל : בגרמניההמזרחי

 "הכוונה : ובהמשך ", , : . בקינו הנמצאהחומר
 הפוהמ"ז, של הצעיר הישרב את להכשיל :בולטת
 ? עצמה מהגלות קשה כזאת עובדה האין ן שואליםואנו

 ומביאים גאולה מאמצי עושים שאנו אתם, חושביםוכי
 של הגלות לחוך לפול כדי גדולים, הכיקרבנות
 )?ן(". הציונייםהפקידים
 שכתב דופין, ד"ר את קוממו אלו אחרונותמלים
 שבט בכ"ט פרנקל לפרופ' לכךבקשר

 מסכים תרצ"א-.25.2 אדר מח' בתשובתו31'.16.2. תרצ"א--
 ש"בנוגע דופין, ד"ר עם "לגמרי' פ. פרום'אמנם
 ארציות שהסתדרויות הנמנע. מן . . . ולמנוןלטון
 שנוגע י'מה אולם ההנהלה", אל כזה ובטון באופןיפנו
 אותן רואה הגגי המזרחי, מחוגי התלונותלתוכן

 ובסוף במקור(. )הדגשה חשובה" במדהלמנומקות
 המרירות מן העין את להעלים אפשר "אי :המכתב
 ענין ". . . . החרדים בתוני השוררים הנוראים,והעצבון
 השני המכתב בסוף גם נוקב ברור לידי בא והאתרון
 כח אפס "כבר : זו( הע' והתחלת 640 )בהע'הנ"ל
 תגובתם את להסביר גם אתשר ובכד .". , . .הסבל

 מכתבם סוף את גם ור' זה. מכתבם בהתחלתהחריפה
 צערו". על ותפם אדם "א-ו :הראשוז

 642. הע'גר'647.

 )ט"ו מ-.16.12 בגרמניה המירחי של הנ"ל המכתיר'648.
 642. הע' בהתחלת גר' :כסלו(

 שומרת- חברת-עובדים שגם מבינה אינה שההנה"סיגיד,
 9'6, בא"י" ולהתישבות לקרקע זכאיתמצוות

 ציוניים אישים מצד המחאות שתוכןמובן,
 המזרחי. מחוגי המחאות של מתוכנן שונה היה"כלליים"

 הנקודות שתי הנ"ל המחאה מכתבי לכל משותפותאולם
 :הבאות
 הנהלת ול החלטתה על חריפותמחאות)1(

 תרצ"א, השון מא'הסוכנות
 החלטה עקב הצפוי הנזק על וצער חרדה21(

 ולאינטרסים בפרט היסוד קרן להכנסותוו
 ואת בכלל,',, היהודית הסוכנותשל

 ול התלהבותו מהמעטת היתר, ביןכתוצאה,
 651.הנוער

 תרפף'א( )חורף להתישבות המחלקת של פתרון הצעות14.

 תרצ"א, דשון מא' הסוכנות הנהלת שלהחלטתה
 הכילה לא ההתישבות. מחלקת של הצעתה לפישנתקבלה

 התקציב ביטול - היה עיקרה אלא חיובית הצעהשום
 של סידורם הובסה "שלא העובדה, כברלשיר-אבריק.

% בעתיד" שיך-אבריקחברי 2  ?הסו חוסר את מראה 
 '". בש.-א. הפוהמ"1 להתישבות רופין שלהחיובי

 ושם. שם9א.
 ובו כסלו( )ב' מ-.10.12 הנסקה של הנ"ל מכהבו א(650,

 642(. בהע' )ר' בגרמניה המזרחימכתב
 )ט' ב-.29,12 בליטא ק"ה של הועה"פ יו"ר וכותבב(

 לידי יגיע שלא מאד, עד "חשוב : הנה"ס אלסבת(
 שום בלי כי היפוך, קרן נגד יצאו שהמזרהיסכר,
 .". . . מאד הדבר לנו יזיקספק
 תש- הפסקת על מאד נאמן ציוני הודיע בגרמניהג(

 שבהע' מ-.16.12 הנ"ל במכתב )ר' היסוד לקרןלומיו
 628. והע' ד 13 פ' לעיל ור'642(.
 ועולזיה פולין במערב  תמורחי  הגהלת  וכותבתד(

 לפנות מוכנים "אנו : . , . לב" וכאב התמרמרות"מתוך
 את מלהכניס ומפסיקו ., . . היסוד לקרן התדרמיםלכל

 אה נאסוף אנננו אלא היסוד קרן ללשכתתרומותיהם
 .". . . בא"י המזרחי להסועל ונמציאםהכסף
 בראשית בליטא המזרהי עוד מוסיף זו מעין ולהצעהה(

 היסוד קרן ממרכז לצאת אנחנו נאלצים . . ". :מכתבו
 העול יתוקן אוסר עד לטובתה פעולה מכלולהמנע
 .". . . הוההנורא

 644(. )הע' בוינה המזרהי צעירי של הנ"ל במכתבו651,
 760, והע' 15 פ' להלן, ר'וכן

 למהל. מקער שמעון של חשון( )ט"ו מ-.6.11המכתב652.
 של בישיבה עצמו רופין דברי את השוה וכן ;ההת.
 טבת-.30,12, בי' הסוכנותהנהלת

 הנהלת של בישיבה אח"כ בעצמו אפילו אמררופין653.
 )=לארגון להם יפסיקו שאם להודות, "יש :הסוכנות

 סידורים בדבר להם ידאגו ולא הכלכלה את בש,-א,(א'
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5!1 להתישבות הזכות על המורהי הפועל שלהמאבק

 ההת. מהל. ראש של זו שישתו נוספת ברורההוכהה
 ש,-א. שעברי הפוהמ"ז, לנציגי בהצעתו למצואאפשר
 היתה שבו המורחי, של מושב לכפריתיטין,יצטרפו

 היה לא הזו ההצעה נוסח הפוהמ"ז. של קברנהגם
 : כי רצינית, היתה לא ההצעה עצם וגם 654,החלטתי
 הפסיכו- המרחק את הדגיש שיד-אבריק נציגא(
 655. חיטין תושגי ובין א' ארגון חברי בת והחברתילוגי

 לפני-כן שקיבל מבלי הצעתו, את הצהר רופיןב(
 יוכלו זה במושב אם המומחים, של דעהם הוותאת

 שהודה כפי קבם, אפשרות בכלל למצוא א' ארגוןחברי
 רופין אמר ולבסוף לאחר-מכן655. קצר זמןבעצמו
 שהעברת "שנתברר האירוניה, למרבה עוד,בעצמו
 שיךי אדמת על היושבים המזרחי, הפועל ארגוןחברי

 )של להנהלה תעלה בכפר-חטים, להתישבותאבריק,
 השארתם מאשר ביוקר יותר הרגה היהודית(הסוכנות
 ז65.במקום"

- לפחות - התחסדותו בולטת זאת כללאור  
 . . . "כמובן : 658 ברלין לרב כותב הוא כאשר רופין,של
 כניסתם על וחושבים המתישבים לגורל דאגנואנו

 המזרחי את "מרגיע" הוא כאשר או ;לכפר-ביטים"
 זה שבענין לנו, להאמין יכולים "אתם :בגרמגיה669

 באופן ששקלנו לאחר רק אלא להחלטתנו הגענולא
 הנסיבות". כל אתמירבי

 ישיבה פרוט. )ר, איום")!( יהיה מבבס אחר,במקום
 כסלו- בי"ג הסוכנות, הנהלת ישיבות של 23 מס'זו,

.)3.12.
 אן4[, 13 פ' )ר' חשון הכ' בשיחת הועלתה זוהצעתו654.

 הפוהמ"ז גירסת לפי - זו שיחה בפרטיכל 623(.והע'
 626()הע'

-  שפירא. משה של שאלתו בהתחלתו מובאת 
 עם לעשות חושבים אתם "ומה : רופין אתששאל
 : רופין ענה כך ועל ?" במקום הנמצאיםהאנשים
 קונקרי- הצעה לי אין אבל לחיטין, להעבירז"תושבגי
 בקרחתו בבלי לאחר-מכן ימים 3 חזר זו הצעה עלסית".
 חעין-.14.11(. מכ"ג לרופין מכתבו )ר' ש.-א. נציגעם

 על רופין מודיע כסלו-.28.11, כח' את"כ,שבועיים
 "סוכנות. הנהלת של בישיבתהההצעה

 הפוהמ"ז. בנוסח חשוז בכ' הנ"ל השיחה פרוט. סוףר'655.
 20-18. עמ' מברד, וכן ; 90) עמ' גרדי, והשוה.20.11. חשון- מכ"ט מש.-א, כהן י. של מכתבו את השוהוכן

 כסלו מו' ק"" של הראשית ללשכה ר'ופין 'של מכתבו656.
  הסוכנות הנהלת של ההחלטה סוף את ר' וכן ;-.26.11

 להעברת האפשרות שתתברר "עד : כסלו-.3.12מי"ג
 אותה ובהתחלת .". , לכפר-חיטים. )מש.-א.(המתישבים

 לא כפר-חטים ש"ענין בעצמו, רופין הודהישיבה
 .". . . כה עדנתברר

 טבת סי' 33 מס' הסוכנות הנהלת ישיבת שלסרוס.657.
.30.12.-

 כסלו-.27.11.בז'658.
 : טבח( )ז' מ-.24.12 בגרמניה למזרחי רופין של מכתבו659,

 637(. הע')ור'

 לאחר שבועות כשלשה נפלה כפר-חטין הצעתאולם
 התנגדותה בגלל הן וזאת, לראשונה660,שהועלתה
 גם שהתבטאו: 661, בא"י הפוהמייז הנהלת שלהנמרצת
 שהחל הנ"ל, המחאות גל עקב והן 662, בעתונותבידיעות
 החלמת לאחר מעטים שבועות כבר היטב מורגשלהיות
 תרצ"א- כסלו בי"ג 666 הגה"ס החליטה כך חשון.הא'

 הסלטה של לפועל ההוצאה את גינתיים לדחות30',3.12
 684. לפני-כן וחצי כחח"ד שנתקבלה זו,אחרונה

 משותפת ישיבה התקיימה לאחר-מכן ימיםארבעה
 בישיבה הפוהמ"ז. ומהנהלת ההת. ממחל. נציגיםשל
 בשיך- החברים של הספקה "לסדור הצעה גובשהזו

 ארגון של בעזרתו כאשר 665, הקה"ק" באמצעותאבריק
 685, במקום הקהק"ל קרקע של החרישה תתבצעזה

 עמדתה לאור מציאותית גם היתה לקק"להפנייה
 ולכן 667, ש.-א, להתישבות וויץ יוסף של הנ"להחיובית
 תשומת את "להעיר כדי הקק"ל, להנהלת בבליפונה

 בשיחת- לראשונה הועלתה כפר-חיטין שהצעתראינו,660.
 במכתב בבלי מהייחס כסלו-.4.12 בי"ד עוד השון.הכ'
 אח"כ ימים 3 כבר אולם זו, להצעה שפירא י.להרג
 663(. רהע' להלן )ר' אחרת הצעהסוכמה

 "שלא לרופין, שרגאי עוד מעיר כסלם"-ש1שבי"ד661.
 מקויד- חברינו העברת ע"ד מו"מ כל נאשר ולאאשרנו
 בישיבתה הבא". בהע' ר' ובז ; לכפריחסים"אבריק
 לברר רופיז הציע סבת-.30.12 בי' הסיכנות הנה.של
 תעמולה 'אפשרות יוניי ידב. 'לדשי יא אם ק"ה,אצל
 המבוקש "סכום לנתינת להסכים המזרהי, מצדנגרית
 המזרחי". הפועלע"י

 כסלו-.28.11 בח' הסוכנות הנה. של בישיבתהכבר662.
 מלחמה של צורה הענין קבל ש"בינתיים רופין,העיר
 כבר הולכות ותעעוח המזרחי והפועל המזרחיעם

 אז הוחלט אלי דברים בעקבות בעתונות".והתפרסמות
 'דיעות יפרספ ימשיכו שאס המזוחי, יפויי"יצדיע
 )של ההנהלה תפרסם שיך-אבריק, דבר עלבעתונות
 אותה שהביא הנימוקים, ואת החלטתה אתהסוכנות(
 618(. הע' ר' וכן ;ב1.ד כסל!- כ": 'דבר', )!ר' קרה אמנם !נך זף.'יהחיטה

 הנהלת יריר קיש, קול. ע"י הוצעה זו להחלטהההצעה663.
 ההנה"צ כיר'ר לפני-כן שימש כידוע היהודית.הסוכנות
 היתה היהודית הסוכנות שהנהלת מוכיח, וה גםבא"י.

 דהנה"צ. שלהמשכה
 )הע' שפירא להרב בבלי של הנ"ל מכתבו אתוהשוה664.

.)661- 
 ר' וכן ; כסל1-.9.12 מי"ט לרופיו שרגאי שלמכתבו665.

 621.הע'
 יוכל אחד "איש : ההצעה של א' נקודה נוסחהוכך666.

 עבור שחד" ליום דונם ן בינתי באופן . . .לחרוש
 ליום". מא"י"120-140

 לגשת נכונותו - את וויץ יוסף הביע לפני-כן עודא(667.
 הנ"ל )מכתבו בשיך-אבריק לנדוי' 'יער שללנסיעתו

 665(. הע' שרגאי,של
 של החלטתה על החריפה מחאתו את השוה כןב(

 13-ה(. )ם' תרצ"א חשון מא'הנה"ס
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 פלס י.תייס15)

 הפועל לאנשי לעזר באפשרותכם 'ש כי לעובדא,לבכם
 זה, ע"י במקום מעמד להחזיק בשיך-אבריקהמורחי
 שלכם הפנויה הקרקע עבוד את להם תמסרושאתם
 שנוצר הסבך, לפתרון "תעזרו וכך ; ." . . הזהבמקום
 ,,'. בשיך-אבריק" המורח' הפועל התישבות עםבקשר
 מחל. של להנהלתה רצוי גם עתה היה הוההפתרון
 ,... הרכות הנ"ל המחאות על להשיב שתוכל כדיההת.,

 מוכנה הקהק"ל "כי אמנם, התברר ימים 10תוך
 על לשמור בשיר-אבריק חרישה עבודת תיכףלעשות

 הלק למסור מוכנה "היא זאת ומלבד האלה".הקרקעות
 וע"י הנ"ל הארגון לאנשי בקבלנות הוומהחרישה

 במקום המורחי הפיעל אנשי את להשאיר אופשרכך
 של זו נכונות לאור )=תרצ"א(". הזאת השנהבמשך
 אפילו א' לארגון להקציב ההת. מחל. החליטההקק"ל
 ,". שונים הפסדים לכיסוי לא"י200

 כעת - יותר החיובית הגישהעל
- 

 מהל. של
 'י', היתר בין מעידה, בש.-א. הפוהמ"1 להתישבותההת.
 'שיך-אבריק' הנושא את העלה רופין שד"ר העובדה,גם
 טבת- גה' הנה"ס של בישיבתה לדיון נוספתפעם

 בישיבה וי'. הפ,המ"1 לנציגי זאת שהבטיח לאחר.30,12,
 של החלמתו את הסופגות הנהלת אישרה1ו

 לתת רופי
 ההתישבות מתקציב 'ז' לא"י -.330 של סכום א'לארגון
 כדברי ביקש, שהפוהמ"ז אעפ"י 'י., כלכלהלצרכי

 הציע ק"ה, מראש' הנסקה. אףג(
 שהקק"י

 תסייע
 מכתבו )ר'יו?.-א.

~ffln 

 642(. בדע' מ-.10.12
 יהנהית כביי שי מכתבושל.

 כסיו-.10.12. מכ' הקק"י
 שיין במערב ימזרח ר~פין שי תשובותיו את  השוה669.

 )ד' ובגרמניה כסל1-.11.12( )כ"א ~שיזיההקמנה
שבש-.24.12(.

 יהנהית בבי' שי מכתבו ר' - הזאת הפיסקהלכי570.
 טבת-.21.12. מא'ק"ה

 ינציגי ההת. מ"י. שי הבאות ההודעות 2 את השוה1כ6711.
 :דפ~דמ"ו

 לשיד- . . . שינו וצוה יצאה השבוע "בראשיתא(
 הישובית הנקודה מקום קביעת על במקום ירוןאגריק.

 .". . . בשיך-אבריק המורהי הפועלשי
 התכנית את יבם תמציא יהתישבות "המהיקהב(

 טבת מד' י~עה"פ-הפ~המ"ו בביי שי )מכתבןאבריק. שיד- (~KS בו באמר יהתישב~ת דרגייים~התקציב
.)2).12.-

 649(. )הע' בגרמניה למזרחי יופיו שימכתבו672.

 של לכלכלתם מספיק ~ה שסבור סבם, היה יופיןד"ר673.
 מהקק"י. הרישה עבודת שקיניו יאדר א'. ארגןדגרי

 שבקש סמה שייש שהיה הוה. הסכום יאיש~ראפיין יהתנגד המעיד דקסטר, ד"ר ההנהיה. מדבריאדד674.
 ויה~ציא במקום אנשים להחזיק תועלת "איו כיהפוהמ.ו.
 אפשר ש-אי lPO~ ~עוד שהוא". איש נטף סכוםעייהם
 "יא אחרח ן אחר. או ~ד לאץ תחח החלטותיקבל
 סוף". ידבייהיה

 הוצאה לאפשר כדי לא"י",. 1000 של "סכוםרופין,
 התהלת משום בהם שיש עבודות, אי-אלו שללפועל

 )הציוני( שבקונגרס ':', מאמינים והם היותהתישבות.
 התישבותם". על החלטה להעביר יוכלוהבא

 סכום להקצבת הפוהמ"ו של הנ"ל דרישתומלבד
 שראינו כפי אושר, ממנו שליש שרק - לא"י 1000של
 בצריבה נוספת עקרונית דרישה הפוהמ"ו נציג' העלו-

 תרצ"א טבת בכ"ד איתם ההה. מתל. ראשי שלחשובה
 )הי",( לקונגרס תקציבית הצעה ,.הגלת . 'ז,-31'.3.1ן

 כל בלי להתישבות המחלקה ע"י שיד-אבריקעבור
 לא רופין ד-ר החדשה""י". ההתישבות עםקשר
 הבאים בתנאים אלא 11 אחרונה לדרישההסכים
 : ,ז'בלבד
 בתכנית רק תוכנס שיך-אבריק של ההתישבותא(
 התישבות תהיה לא )"אם הקיימת ההתישבות שלהבסוס
 בבלל"(.חדשה
 א"י מממשלת כסף יתקבל אם רק - ואת וגםב(
 משה תקבל". שהסוכנות מיוחדת, הלואה ע"י"או

 יתברר, "אם אולם הראשון, לתנאי הסכים אמנםשפירא
 שתקציבו דורשים אנו או ו,', לבסוס כסף יהיהשלא

 יפני ימים 4 גם יר~פין שרגאי כתב זו בקשהעי675.
 מסקירת- שיורא כמו יאדריה, a1e1 2 וגפ ריפין,שי הנ"י הצעתו אישרה שבה הסוכנות, הנה. שיישיבתה
 יהשת- שדרכינו וו, בסקירת י"ג. דף הממורטת,תרצ"א
 1000 שי הסכום בקשת את שרגאי מנמק יעיל. בהמש

 הממסחות את "לקים החייט הט"ו שהקונגרס בכך,לא"'
 יוייס -לסדור הכסף נדוץ ויכן המק~פ.. עיהנמצאות
 מכניס". ענף יהיר זה בי . . .ומבנים

 זו גבוה כנראה. בכך, האמין כ"כ יא בעצמורופין676.
יעיי. שסקרנוה כפי בנידוז, גישהו יכל אופייניתנראית

 שפירא הנה"ס, מטעם ובכיי ר~פין השתתפו 11בישיבה677.
 פרנקל פרופ' נבו הפוהמ'1, שי הועה"פ as~aושיראי
 יפעייות החענינ~ת גייד שכבר יארר כאורד,שהנזמן
  מב"י. ודע' ד 3ן נפרק שראינו כפי ש.-א.בשאית
 של בפרטיכץ : פרסיכייפ שני נכתבו 11מישיבה
 ואייו הזרוז. עצם סוכםהפיהם-ז

 השיהה בפרטיכי

 ב-6 השיהה" "תוצאות אלא סוכמו יא רופין ד"רשי
 ביבר.נקודות

 ).ור' סבת-.26.12 מו' ההת. למתי. שרגאי שימכתבו678.
 ."ג, דף סוף סקירת-תרצ"א. בסוף ר' ~כן : 675(הע'
 פעם לשית .כדי בכך, זו ידרישה הנינ(.ק מנוסהשבו
rpאח ויתקן שנים, 6 זה "ברינו שי מסבי יכי 

 גרמה שבהתנהגותה ההנה"צ, שי יהתישבותהמחיקה ע"י הרתית ויהת'שבות לחברינו שנעשההמעוות.
 ומאוהבים" מיואשים טסתובביס עדין שדברינייזה..

 במקור(.)הדגשה
 הפודמ"1. שי דפרוט. יפיבצקי679.
 .אם : גשיחה הזאת יוקדה פרנקל פרופ' התייחסובךמא.

 כספית. אסשרות בל שאיו 'תברר. )הי"ווג;ינגרס

  עווי". ינו שנעשה מכיר שהא ידצהיר שפין ד"יעי
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117 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 בלי מיוהד סכום בשיך-אבריק ההתישבות בשביל)אתם(
 ההדשה". ההתישבות _עם קשרכל

 : י," הבאה להצעה הצדדים שני הסכימו הדיוןבסוף
 התקציב, )להצעת שיך-אבריק את מכניסה"ההנה"צ
 הקיימת להתישבות תרצ"א( בקיץ הי"ו לקונגרסשתוגש
 הבאה בשנה התקציב ואם משפחות. 20 שלבגודל

 משפחות העשרים יקבלו לכלכלה. רק יספיק1=תרצ"ב(
 להשקעות נוספים סכומים יהיו ואם ן'.; כלכלתםאת

 כפלים מקבלת שיד-אבריק אזיפרודוקטיביות.
 בכדי מכבר(, הקיימים )בישובים האהריכמהמתישבים

 הקודמות". מהשנים להם החסר אתלמלא
 לבצע עכשו ההת. מהל. של לנכונותהובאשר

 : הבאות הנקודות אח ".בעקר רופיי עוד סיכם בש.-א., הפוהמ"ן התישבות אתאמנם

 בפרינצימ מסכימה . . . הסוכנות "הנהלתא(
 בשנת בשיך-אבריק המזרח' הפועל מהסב אתלהתחיל
 את למצוא תוכל היא . . . "ש בתנאי, חאגתרצ"ב",
 לכך. הדרהמים"הכספים
 בהתישבוה תתחיל "לא הסוכנות הנהלתב(
 כי בטוחה, תהיה "היא כן אם אלא במקום"מוחלטת
 הדרושים הסכומים את שם למתישבים להמציאתוכל
 "". ." . . שנתיים במשך לבסוסלהם

 לפועל תצא לא וו החלטה של nvls'1 אצםג(
 למטרה הסוכנות לרשות ", שיעמוד הסכום. "אםאלא
 א. ז. לא"י, מ:7000 פחות לא 'היה תרצ"ב, במשךזו

 למצוא יהיה אפשר שבתרצ"ג בהנחה ..., מתישביםל-20
 האפן". באותו הסכום ',' אותואת

 לרשות להעמיד תוכל שהסוכנות הסכום, "אםד(
 מ- פחות יהיה תרצ"ב שנת במשך כנ"לשיך-אבריק

 ירופט שרגא' שי מכתבו וכן ו הסזהמ"1 - פרוס.ר'681.
 שבס-.1~2.סי'

 רופיו, ושל שפירא של הצעותיהם כמעט זהות באו עד682,
 : רופין ד"ר שהציע הבוטח, שונה יאילר מכאןאר

 מוחלט, לבסוס הדרומכם הסכומים את לקבל נצליח"ואם
 ולסיכומו כשיד-אבריק". שלמה התישבות נסדראזי
 של ולתמיהתו קךפירא. הצעת את רוסין הכגיס לאגם

 הע' - שרגאי של הנ"ל )במכתבו כד עלהפוהמ"ז
 על אדין "אני : שבט-.10.2 בכ"ג רופין עונה681(.
 יהיה הבאה השנה של התקציב שמצב לאחרזה,

ברור".
 ו-ו(. ה(, ב(, א(, נקירות רופין, של הפריט,לפי683.
 בא' ביקרבהה זו להצעה הסכימה הסוכנותהנהלת684.

 .אדר-.8.2ן

 אך שעמדו", "סכומים, : לשון-רבים מופיעהגמקור685.
 בלשון-יחיד, כתוב "יהיה", הנשוא, כי טעות, שזונראה
ובצדק.

 )הכסלת כהיום לשונית "nlSD" אוחה כבר טעו אוגם816.
 .ה"את"(

 המהסב בהתישבות לספל תוכל הסוכנות לא"י,7000
 החסר". העודף את תשיג המזרחי הסתדרות אםרק

 לכת הרחיקה בנידון שעמדתו סבור, היה רופיןד"ר
 : . . המוצע "שהסדור טען, ולכן הטת, הקונגרסמהחלטת

 מועצת ושל )=הי"ו( הבא הקונגרס של אשורטעון
 עליו חלק שרגאי אך ז"". תוקף שיקבל כדי,הסוכנות",
 דרישותינו ספוק כדי זו בהצעתכם עדייו "אין כיבתוקף,
 ע"י זה בזדון שנתקבלו השונו", ההמלטותוקיום

 מלבד '"'. בזמנה" וההנה"צ הועה"פ וישובותהקונגרסים
 הנ"ל להצעתו בהתייחסו ,,', עוד שלגאי הסבירזה
 הראשונה" בשנה משפחות ב-20 "הסתפקנו : שפיראשל
 "מתוך וזאת א'. ארגון של המשפחות  80-70מתוך
 והמשיך בסוכנות". הכספי המצב של המציאותהכרח
 בסיכומו האחרונות הנקודות שתי שעל .1', שרגאיוהעיר
 סבת-.13.1 בשיחת-הב-ד דובר לא י,' רופיו שלהנ"ל
 המהמ"ר, נציג טע1 ועיד כתנאי. הועמדו ולאהנ"ל

 אחר לסעיף גמורה בסתירה עומדים אלו סעיפיםששני
בסיכומו.

 של הועה"פ מטעם זה אחרון מכתב עלבתשובה
 הנקודות שתי את היתר, ביז רופין, מאשר י".הפוהמ"1
 הצעתה את למעשה זה בשלב המהוות הבאות,החשובות

 : לש.-א. crp1~ להפוהמ"ו ההת. מחל.של

 ארגון את להשוות בפרינציפ .מסכים "אניא(
 ליתר הכספי המבט מעקודת בשיך-אבריק המזרחיהפועל

 ו,". החדשה" ההתישבות שלהנקודות
 )תרצ"ב( הבאה בשנה שיעמוד הסכום, "אםב(
 מתישבים, של המינימלי למספר לתת יספיק לאלרשותנו
 מבחינת'הדרוש

 של החצי את הפחות לכל הבטחוז,
 ברירה תהיה לא מוחלטת, להתישבות הנחוצותההוצאות
 של המוחלטת ההתישבות את לדחות אלאאחרת

 ". . . . תרצ"ג לשנת )בש.:א.(המתישבים
 הועה"פ ע"י וכל מכל נדחית זו אחרונההצעתו

- זה "לסי כי ','. הפוהמ"1של  לשקול נמסר העניו כל 

 שנס- מס' המדמ"ז שי יזעה"פ ר~פין שימכתבו687.
 בטעות(. שם שכחוב כפי ,26.1, )ולא.27.1

 שבט-,ו.29. מי'א לרופיז שרגאי שלמכתבו688.

 681(. )הע' לרופיו הנ"לבמכתבו689.

שם.690.

 3ש. ודע' יעייר'691.

 שבט-.10.2. בכ"ג נכתבה רופין שלתשובתו692.
 רופיז, הודיע לאחר-מכן הסוכנות הנהלת של ובישיבתה693,

 ולמועצת הי"ז לקונגרס זה ענין להציע אפילו מוכןשהוא
 בעצם, מוכיחה רופין של זו הודעתו הבאה.הסוכנות
 קיים. היה לא אכן זה שיויון כהשעד

 לפני-כן, ימים כמה דחתה בעצמה להת. המחל.אף694.
 שעת את הבא"(, בהע' )ר' האחרונה""בישיבתה
 )הי"ז( לקונגרס תציע  להתישבוי  "שהמחליההמוהמ"1,

 בשיד-אבריק". להתישבות לא"י 0)(70 של מיוחדסכום
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 יחיים118
 שיעמוד להתישבות, המהלקה מנהל של ורצונודעתו

 .ברור... ולבז )הי"ו(": הקונגרס לאחרבראשה
 והיא ידינו, על להתקבל יכולה אינה 11שהצעתכם
 במו"מ שתלינו התקוות, כל את להלכהמבטלת
 ".'.שבינינו"

 במסקנה הפוהמ"ז הנהלת של המנתבומסתיים
 שנמשיך להודיעכם, מחובתנו מוצאים "אנו : הבאההמרה
 בשיך- ההתישבות בשביל הצודקת ',' מלתמתנואת

 בארץ- הדתי הפועל של קיומו זכות ובעדאכריק
ישראל".
 בארץ ואוהדיו הפוהמ"ז הוגי של המחאות גלמכל
 תוצאה אלא דבר של בסופו אפוא, הושגה, לאובחו"ל
 הועסקו בשיר-אבריק א' ארגון חברי : בלבר אחתעיקרית
 של .הקרקעות בהריסת בעיקר תרצ"א חודשיברוב

 קיבלו  11 עבודה עבור שכרם ואת בסביבהם,הקק"ל
 :,. להתישבות המחלקה באמצעות בחודשו הודשמדי

 המאבי הנרצד15.
 הרן"נ( סתיו - תידוש )אביב לסיומו ועד

 הפוהמ"ז. בהוגי מוצדקות תקוות של חודשייםאחרי
 הזכות על מאבקו לסיום יעוור הציבורישהלחץ

 חוסר אפוא, חזר, בא"י, הדתי הפועל שללהתישבות
 ,,,. בש.-א. הפוהמ", מושב של עתידו לגביהביטבן
 להמשך חבריו. ועל הנהלתו על הסוהמ"ו. מתארגןושוב
 מובן, בארץ. הדתית ההתישבות הבטחת על"מאבק
 מקודם. מרירה תתר עוד עכשו היא המאבקפגימת
 להשתעשע אמנם יכלו קצרה תקופה שבמשךלאחר

 בהצלחה. יסתיים זה שמאבקםבתקווה,

 תרצ"א, בקיץ בבזל המתקיים הי"ו, לקונגרסההכנות
 והסברה פעילות הפוהמ"ז לראשי גם עכשומכתיבות
 בשידתו לשפידא שנתברר לאחר במיוחד, וזאת ;כמרצח

 שבט מכ"ט ההת. ימהי. הפוהמ-ז שי הועה"פמכתב695.
.16.2.-

 אדר-.18.2. בא. להנה"ס גס ר1פיז סיפרוכך696.

  כרפוי חגרי יל ציפוייכם על  הדו.חרום.
  הופיע בש.-(1. וע'

 הרצ'א-31'.7.8. אב כ"דב'דגר',
 ק. ש. ע"ש היער שי לנטיעתו יגשם וביץ שרביכו698.

 יא שהנקודה בטשן, ין היה "יא כ' בש.-א.,ינד1'
 אדר מכ"ו לרוחין שרגא' של )מכתבו ותתנטל"תתפזר

 עוד במשך המאבק במשך יאור וכן זה יאור-].15(.
 רבד בשיבות ייייס אין ידין. שנראה כפי והצי,שנה
 ההתישבות "מקנם נקבע כבר הזמו שבאוהו יעזבדה,מדי

 יארגןדמוייטת
~wen 

 עסוקה דעת. ושמחי. המזר"-,
 זר' להתישבות המפורטת התוכנית "בעבוד כ"כאו
 11 בדע' הנ"י מכתבו גבי על גביי של תשובתו)ר'

 המהי. מכתב את השוה וכן ן ירופיז שרגאי שי-
 נשיה(. שלא ניסן-.25.3, מס' הקל"י יהנהלתזהת.

פלס

 שתוגש ההת., מחל. של התקציב שהצעת בבלי,עם
 כלכלתם את אופן בשום תאפשר "לא הי"ז,לקונגרס

 לאור 699. בשיר-אבריק" הפוהמ"ז של המשפחות 20של
 בבלי חוותה 00' כך על שפירא של הנזעמתתגובתו
 "אי- תהיינה שלרופיו הנ"ל, המהאות גל לאהדבצדק,

 בש.-א.ג0י, להת, בקשר הפוה"מ מצד בקונגרסנעימויות"

 אמנם המאשרת הפוהמ"ז, בחוגי מאד הגדולהוהמרירות
 דפי מעל ושרק כחל ללא אז מתבטאת זה,"חשש"
 רשימת של במצעה תון :0ז המערכת בדברי הן'נתיבה',
 8נ'. הי"ז לקונגרס ועבודה''תורה

 הפוהמ"ז של זכותו עצם על מאבקםהמשך
 הי"ז בקונגרס קודם*כל עכשו מתנהללהתישבות

 השתלשלות את שפירא מסכם הכללי בוכוח 7%,עצמו
 שיך- אדמת על הפוהמ"ז להתישבות בקשרהענינת
 היתר. בין מדגיש, הוא בתרפיה. הי"ד מהקונגרםאבריק

 )כי'1 מ-.14.5 לרופיז בבלי של - בגרמנית - מכתבו699.
 אייר(.-
 : שפירא של זו תגובתו אח )שם( בבלי תיארוכך700.

 המחלקה של, הבטחה הפרת זו בהצהרה ראה שפירא"מר
 הרגילים". איומיו אתוהביע

 לרום.ן הנ"ל מכתבו את בכלי מתחיל זה חששבהבעת701.
 עוחששות נראה, דברינו בהמשך 699(. )הע'מ-.14.5
 , מבוססים אמנם היואלו

 כתוב 14, עמ' באמצע תרצ"א, סיון ה' ב'נתיבה',א(02ך.
 ילחמו בקונגרס "באי-כחנו : לבנה' 'קידוש שלבאותיות

 ושל בכלל הדתית ההתישבות של זכויותיה קפוחנגד
 בפרט". בשיך-אבריק  המורחיהפועל

 ההנהלה באה הזה לקונגרס "וגם : 3 עמ' שם. שם,ב(
 שיך-אבריק התישבות של וכתם בא"י  יהמוכגותהציוגית

 זדוניות מתוך שנעשה זה, עוול גדול . . . פניהםעל
 הדתית ההתישבות כלפי גבול, לה שאיןמיוחדת,
 ידעי, לא יבוש בארץיישראל הדתי העובדוביהול
 הסוכנות בהצעת שיך-אבריק את להכניס מתחייברופיו

 הצרדעת.  בדרישיתנר לנו לעזור מבטיח ויצמןלקונגרס,
 התישבות את מכניסה הסוכנות הנהלת איןולמצסךה,

 לקונגרס". בהצעותיהשיך-אבריק
 ההתעללות את להגדיר הגדרות "הישנם :ובהמשך

 לשנה". משנה שנים חמש המורהי, הפועלבהתיישבות
 לבנין השואפים וצעירה צעיר כל . . . "ידע :יבסוף
 ועל אנו כחותינו על אלא להשען לנו שאין דתית,א"י

 א"י בנין למען הדתית היהדות כל שלמלחמתה
 ,". . . .דתית

 ועבודה" "תורה רשימת של במצעה ו' נקודהוזו703.
 את מציין המורהי "הפועל : עכ"ז הציונילקונגרס
 ההתישבות כלפי ומוסדותיה ההנה"צ של השליליהיחם
 הפועל להתישבות שנעשה הוע)ו(ל ואת 'בכללהדתיה

 לשיטה קץ לשים יצטרך זה קונגרס בפרט.המזרתי
 מושב- את להקים ההנה"צ את בהחלט ולחייבהזאת

 והתגססותם  להתפתתותם זלד.אג בשיך-אגריקהעובדים
 בריאים".  יסודות  צל הדתיים  המושביםסל

 תרצ"א מנ"א תמוז.א' מט"ו בבזל התקיים זהקונגרס704.
.30.6.-15.7.1931-
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119 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 שהת- הההלמות. "כל כי דתי, ישוב אף ה-םש"איז
 בוצעו", לא דחים, והבנדיט דתיים לפועלים בקשרקבלו
 !". רב כסף הוציאו מיותרות "לנסיעותאולם

 הההלטה את הי"ו הקונגרס מליאת קיבלהלבסוף'
 הפוהמ"ז של ההתישבות לביצוע בקשר 32, מס'הבאה,
 : ,,זבש.-א.

 לפועל להוציא האכזקוטיבה את דורש"הקונגרס
 בשיך-אבריק, המזרחי הפועל של ההתישבותאת
 ידי על הקודם, בקונגרס עליו דנו שכברדבר

 קרקע על כבר הנמצאים המתישבים שלנשובם
 השגה לתקציב זו למטרה להכניס כיורש11,

 לקצצו". שאיו מתאים, סכוםהבאה
 ההצבעות גמר אחרי בכך. מסתפק אינו שפיראאך
 "י, הודעה הוא מוסר נתקבלה, הנ"ל ההחלטה שגםואחרי
 ההתבזבזת שועדת לא"י, 2000 שאותם מצנע. הואבה

 ישורינו בש.:א., הפוהמ"ז להתחבבות לשרייןההליטה
 לאחר אף חאת ההת., מחל. של החדש בתקציבגם

 ומסביר לא"י. ב-19.000 קוצץ הזה החדששהתקציב
 נגד מלהמה שמתנהלת שניס, "זה : י,י שפיראעוד

 היחס לרגלי מאוכזב הדתי הנוער בארץ, הדתיהפועל
 שהקונגרס חפצים, אנו הציוניים. המוסדות מצדהזה
 תקופה התהלת על יוכיח הצעותי, את בקבלוהזה,
 בא"י". הבגין בעבודתהדשה

 על הקונגרס על בדיווחו ומספר 'העולם'וממשיך
 המרכז השמאל, מהוגי שפירא להצעת העקשתההתנגדות
 : '1' הכללית וההסתדרותהחקלאי

 )נציג והרצפלד לכך, מתנגדים הפועלים "מסדא(
 היום. לסדר עליה לעבור מציע ,.י החקלאי(המרכו
 "ההנהות", מן כנראה עייף שכבר הימין, מתעורר פהאך

 והצעת דלעיל, בהחלטות הפועלים לעמדתשנעשו
 56". נגד דעות ב-62 נדחיתהרצפלד
 את מייצג הוא )גם שקולניק מתהכם "אוב(
 ממשלת ראש אשכול. לוי - לימים החקלאי;המרכו
 התקציבים את כמו-כז "לשריין" ומציע השלישי(ישראל

 של הרשמי בפרוס. ר; ג:רמנית, המקורי.ייזנח705.
 - העברי לנוסח 477. עמ'הקונגרס,

 י"ח 'נתיבה', ר'
 לפי  ההחלסה נוסת את הנאנו נ4. עמ' תרצ"א,אלול
 גגרמנית. הנוסח לפי פה שתוקן העברי,הנוסח

 בהע' )ור, הנ"ל וב'נתיבה' 442, עמ' בגרמגיח,בפרוס.706.
הקודמת(.

 היזם עי 557. עמ' מנ"א(, ;ח' [3'.7.[2  ביהעולם'. ר'ותל.
 הקודמת(. בהע' )זר' הי"ו בקונגרסה-15

 'נתינה', ור' ; 442 עמ' בגרמנית, מפרוס. שם,שם.708.
 35. עמ' תרצ"א, אלול י"חע
 הרצפלד השתתפו הי"ז הציוני הקונגרס לפניכחודש709.

 על הנה"ס של בישיבה הבאה( בפיסקה )ר'ושקולניק
 450(. עמ' )קיצו, תרטיב לשנת ההת. מחל. שלתקציבה

 ומהקב ואדי-חווארית חולדה, עפולה,_לבוריס,
  הקצוות, התנגשות של גל שוב מתרומם 710.התימנים
 נגד 72 של ברוב שקולניק הצעת את דוחהוהקונגרס

 ניז. קול"62
 ומוסר השמאל( )מראשי מרימיגסקי קם "אזג(
 העמק של הישובים נגד מכוונת זו שהצבעהמודעה,
 :י7 המזרחי לבלוק )רמז קלריקלי-פשיסטי אופי להוהע

 עונה השמאל ומתמרמר. מוחה הימיווהריביז'יוניסטים(.
 משתרר אחדים, לרגעים ושוב. איבה, בקריאותלעומתו
 והצעתו להשתיקו מצליח  היו"ר אבל באולם,.השאון
 מתקבלת". המזרחי הפועלשל

 ע"י ושהוצעה הנ"ל, להצעה התוספת נוסחוזה
 ב- הי"ז הקונגרס ע"י היא אף ושהתקבלהשפירא

 : יו7 נגדה הצביע שמישהוא ומבלי קולות,72
 70.000 של ההתישבות מחלקת של"בתקציבה

 להתישבות לא"י 2000 של סכום ישוריןלא"י
 יובטח זה וסכום בשיך-אבריק, המזרחיהפועל
 14י. בתקציב" קיצוץ שהוא איזה אףעל

 הסוכנות מועצת ע"י כן גם שנתאשרו אלו.החלטות
 116, הי"ז הקונגרס סיום לאתר מיד בכעוסה 716היהודית

 "כי בש,-א., א' ארגון חברי אצל התלהבות עודרולא
 מקונגרס כאלו ולבשורות טובות לשמועות הורגלוכבר

 ההת. מחל. של יחסה הצדיק ואמנם ז1ז,למשגהו"
 גישה הפוהמ"ז לחת. בקשר הי"ז הקונגרסלהחלטות
 : מאד קצר זמן תרך שהתברר כפי ין,מסתייגת
 לאחר שברעות כ-5  תרצ"א-5.8.1931, מנ'אבבב"ב
 בין 18י פגישה התקיימה בבזל, הי"ז הקונגרסנעילת

 בגרמנית. בפרוס. 4--363 עמ'710.

 לפי שקולגיק, לוי של דבריו על שפירא שלתגובתו711.
 "השמאל : היתה הקודמת(, הע' )ר' בגרמניתהפרוט.
 מארץ-ישראל, הדתיים הפועלים את לדחוקרוצה
  לדחות  מבקש אני לכן כשנגרס. ברורות זאתוהוכיח
 חריפה היותר תגובתו את והשוה התוספת". הצעתאת
 752(, )הע' אח"כ שנה 'כחצי שפירא,של

 הרצ"א, אלול בי"ח 'נתיבה' עורך מגיב זו האשמהעל712.
 35-34.עמ'

 478. עמ' בגרמנית, כפרוט. וכן ; 41 עמ'שב,713.

 הקודמת, ההע' בכל'וא'714.
 'תו"ע' של השניה הועידה של 3 מס' החלטה את והשוה715,

 תרצ"ב-כנובמבר בחשון שהתקיימה המזרחית,בגליציה
 146(. עמי תרצ"ב, סבת ב"ה )'נתיבה',1931

 הסוכנות מועצת של השניה הועידה נפתחהלמעשה716.
 הרצ"א-1931,ד.14, אב לר"ח אור ערב, באותוהיהודית

 הי"ז הקונגרס של האחרונה ישיבתו גם התקיימהשבו
 מנ"א(.  מ-.21.7-ז')'העולם'

 המזרחי". הפועל "בארגון : כש"א--.7.8 מכ"ד.'דבר'717.
 מייגע מו"מ של התחלתו את לראוה אפשר 11 בפגישה18ן,

 לביצוע בקשר הפוהמ"ו הנהלת לבין ההת. מחל.בין
 )'נתיבה', לש.-א. בנוגע הי"ז הקונגרס של'ההחלטה
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 פלס י.היים120

 החלטות של לקיומן בקשר בבלי לבין הפוהמ"זנציגי
 הכספי שמצבה בבלי, הסביר 11 בשיחה הנ"ל.הקונגרס

 השנה להתחיל לנו מרשה "איננו הציונית ההסתר.של
 719. בשיר-אבריק" המזרחי הפועל של הנקודהבהקמת

 הודעה לפרסם הפוהמ"ז של הועה"פ מזדרז לכךכתנובה
 : תוכנה עיקר וזה בא"י20י. בעתונותחריפה

 את להמשיך רצון רואים אנו זו..."בהודעה
 הדתית להתישבות הידוע ויחסה המחלקה שלהמסורת
 הקונגרס". החלטות עם לגמרי להתחשב מבליבארץ,
 נגד מלחמה הכרזת רואים אנו זו "בהודעה :ובהמשך
 והמזרחי רעבודה תורה תנועת נגד בארץ המזרחיהפועל
 מלחמה לקראת הבז עומדים "הננו ובסעס:כולה".

 החלטת את לבטל ניתז לא שהפעם ומצהירים,זו
 בשיך- המזרחי הפועל התישבות 721. )הי"ז(הקונגרס
 תהא הפעם יד מלחמתנו לפועל. לצאת מוכרחהאכריק
 את ולתמיד לפעם מוחלט באופן תקבע והיאעקבית

 הדתית והיהדות ועבודה תורה תנועת שלהחסה
 22', הצענית"להסתדרות

 זו הודעתו על הנה"ם מטעם בבלי שלתשובתו
 על בהגונתו 123, ב,דבר' , לאחר-מכן ימים 3מתפרסמת
 ומדגיש חוזר 24:, היום' ב'דואר שהתפרסמה זו,תשובה

 שפרסמה מההודעה גם ש-"נראהועה"פ--הפוהמ"ז,
 המפורשת ההחלטה מן להתעלם רמוז שישהסוכנות,

 בשיך- הסוהמ"ז להתרהבות בקשר הי"ז" הקובגרסשל
 כאן אין "כי - בבלי של לנימוקיו ובאשראבריק,

 יעקבסון שי מכתבו וכן ; 68 עמ' תרצ"ב, תשריי"ר
 תרצ"ב- תשרי בכ"ג שנכתב 'גבע', לקבוצתמש.-א.

31'.0נ,4(.
 תרצ"א-- אלול מו' הסוכנות להנהלת בבלי של מכתבו9ון.

.192.'31
 ונתפרסמה מנ"8-ש.ד, בכ"ד  בכתבה זאת הודעהשש.

 'נתיבה', ר' וכן ; לאחר-מכן ימים 3 היום'ב'דואר
 הסוכנות תשובת גם מובאות שם ; 42 עמ' אלול,י"ח
 הסוכנות. תשובת על הפוהמ"ז הגובת )כן זו הודעהעל

 )ר' אלול בר' נגדו להאשמות - הפוהמ"זתקרבת721.
- 723( יהע'להלן  בתוספת אך דומה, באופן מסתיימת 

 לבטל יותר ניתן לא "הפעם המלים לאחרחשובה
 של בזכותו להתנקש "מרצון : הקונגרס" החלטתאת

 בארץ", להתישבות הדתיהפועל
 אלול בי"ת 'נתיבה' עורך של דבריו סוף אתוהשעה722.

 : זו בפרעוה בבלי של לעמדתו בקשר 35, עמ'תרצ"א,

 יש אם lman, אבן בשבילנו היא זו התלמה"מילוי
 הא"י ובמפעל הציונית בתנועה הדתי לפועלמקום
 יפרוש ועליו דשאה מודד וודוא או ידה, עלהנוצר
 ובדרכו מיותר באופן הא"י במפעל מקום לוולתפש
 כשהמאבק מיוחדת, משמעות תקבלבה אלו מליםהוא".
 עוד. שנרפה כפי תרצ"ב, בקיץ לקייאומתקרב

 חרצ"ח"-31'.13.8. מנ"א ל' 'דבר',3!ה.
 אלול-ש,19, י' היים', 'דואר724,

  עובה - כשאיננו 25', כסף" של אלא . . . יחס שלענין
 הובעו המחלקה מנהל של "הנמוקש : הפוהמ"והנהלת

 הגדול הרוב החליט זאת ובכל )הי"ז(, הקונגרס לפניגם
 עוול לנו נעשה כי ההכרה. מתוך הזאת ההתחרבותעל

 שהיתה )=הנסיה( הטנדנציה מפאת . . . שניםבמשך
 ,:'. המזרחי" הפועל נגד ההתישבותבמחלקת

 התפרסם בנידון הפוהמ"ז עמדת על נוסףהסבר
 בגימיז, ר' של עטו מפרי זיז ב'הארץ' אח"כ ימים9

 עצובה"'::. "פרשה הכותרת תחת במאמרו, הידוע.הסופר
 אלפים תריסר ל"אכזבת היתר, ביז הסופר,מתייחס
 לנקודת שנים 7 זה השואפים ובגולה, בארץחברים

 עבודתם להמשיך אותם ש"מחזיקה משלהם",התישבות
 בבלי. את בנימיו ר' מאשים דבריו ובסוף .". . .הציונית
 מן לגמרי שיך-אבריק את למחוק רוצהש"הוא
 האכסקוטיבה זחם דעתו על יעמוד ואם . . . ,:,התקציב
 'הפועל בשביל רק לא אסון זה יהא איתו,תסכים
 .". . . הציונית העבודה כל בשביל אם כיהמזרח"

 אי- על והפוהמ"ז המזרחי חוגי שלהתמרמרותם
 גם מתבטאת הי"ז הקונגרס של הנ"ל ההחלטותקיום

 המתקיימים שונים, תנועתיים כינוסים שלבהחלטותיהם

 723. הע'ר'725.

 את הפוהמ"ו של הועה"פ מזכיר ור יעוויוכהוכחה726.
 אף עי בה, תמוהי דעמק'. 'משמר שלההתישבות
 "יא זאת ובכל יהת.שב)תנו", כסף אין כיהטענה,
 מצביע יפני-כן גם הקיימים". ימשקים 'בניע פזיאנו

 "האפיייה את יהוכיה כדי זה, מקרה עיוער-פ-פורמיו
 )סקירת-תרצ"א, יהתישבות בקשר דפוהמ"ז שללרעה"

 יסח 'נתיבה', ר' ובז שפ. בסיבוב י' נקועת י"1,דף

 העיתונות במודעת יעיי ור' 42. 35, עמ' תרצ"א.אלוי

 דצמבר - חרצ'א בכסלו שנתפרסמה הפזהמ"ז,שי
 ן. ק72( )והע'1930

  תרצ"(28.8.1931-4. אלול ט"ו 'הארו',ד2ד.

 הפרשה כי השתישיות עי - בנימין ר' שי בסקירתושן.
 ואף אי-דיוקים כמה מופיעיפ - הי"דמהקונגרס
 מזכירה ימדויני, בבלי בצדק, שכותב, בפיהשמסית,

 שי' בביי, של מסקנתו אך בנימיו. ר' שימאמרו עי כתגובה איזי-.8.9 בב-ו הסוכנות, הנהיתשל
 בי מדויקת, אעה ." . . הצבור את "הטעהבנימיו
 דל מב01ס צביי של הדד'צדד, 'בגיז-ההוכהות'כי

 דסביר ולא בנימיז. ר' של הציטטות של ניתורןעי

מנהי
 וביייבות בהקונגרסים הפוהמ"ז יהת. בקשרההחלטות כי את השכנות הנהית ימזכיר ההת. מדי..

 כפי קורסמו, שלא אלו גם  1RD ,1925 הציוניהזעה-פ
 135(. הס'  )והשוה יעיישסקרנכן

.729IPIDT'4000 גררה "הסוכנות : במשסות בנימיז ר 

 ההתישנות )מדיקת( מנהי אם התקציב. מכל)ישי(
 הסכופ מז 'חסי באופו זה DP"' גזר; היה)=בבלי(
 80 )בערך שמגיע כמה לא"י( 2000 )סדדמעיריז

 דנריר'. את יקבי אפשר היהלא"'(.

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



121 להתישבות סכות על המזרחי הפועל ,נלהמאבו

 מבלי - הזמן ויעובר וככל 0ני. תרצ"ב-1931 סתיואז,
 ההלטות את לבצע אם קובעת, הסוכנותשהנהלת
 ומעמיקה הולכת גם כך - לאו אם הנ"ל,הקונגרס
 רק לא וואט 1  הפוהמ"ו אנשי בקרב התיסכולהרגשת

 כללית - גם אלא לש.-א. ההת. מחל. של יהסהבגלל

 המישבים המוסדות מצד חיובי יחס "חוסר עקב-
 מאיימת חיסול שסכנת יגל, הדתיות" המושבותכלפי
 ובולטת הולכת לכן ו8י. הי"ז הקונגרס לאחרעליהם

 הממקנות את להסיק החרובים אלו, של גישתםגם
 ל"כל ההתנגדות את להפגין כדי 8'7, בטהר"העקביות
 הדתיים החקלאיים של בהתישבותם התנקשות שלנסיון

 81ז.בארצנו"

 של עתידה שאלת והסתבכה הלכהבינתיים
 "rP לא בהרצ"א גם Tafi. כש.-א. הפוהמאזהתישבות

 הסתדרות של הרביעית הועידה שי ההחלטות את ר'א(730.
 תשרי בר'--ה' שהתקיימה בא"י, הכלליתהמזרחי

 ענה תרצ"ב, חינון א' )'נתיבה',תרצ"ב-31'.5-16.9נ
.(eo
 תנועת של השניה הועידה של 3 מס' החלטה ר'ב(

 715(. הע' בתחילת )ר' תרטב בחשון בגליציהתו"ע
 הקודמת. ההע' ותחילתר'731.
 ו'כפר- 'נוה-יעקיב יעקב', 'נחלת 'כפר-חיטים',כגון732.

 יש 80(. עמ' תרטב, חשון א' 'נתיגה', .)ור'גדעון'
 ארלו- חיים ד"ר הנה"ס, של החדש שהיו"ר פה,לציין
 אז שהתייחס הגה"ס, חברי מבין היחיד היהזורוב,
 גישתו הפוהמ"ז. של הראשון המושב להקמתבחיוב

 לפגשן להנה"ס שאסור העקרונית, מתפיסתו נבעה11
 משק שי ימדרגו ידגירו סבני שיש ישוב,-בעזם
 שם, וכן ; 61 עמ' )ארלוזורוב, עצמו" אתהנישא
 דערץ תלוקי נתגלו זה רקע על 117(. 100, 5ד, 72,עמ'

 ; בהנה"ס הלא-ציוניים החברים לבין בינומהותיים

 כראש הי"ז בקונגרס )שנתמנה והקססר ברקסונסנסור,
 הסכימו "שלשתם כי ו(, ההתישבות מחל. שלהחדש
 רק  בררשו כי יף  )לקויריאבריק,  ההקצבה אתלבטל
 (יכל לא . . . הישוב את ילחסל בלבד( לא"י0שנ
 עכלו אלו חב-ס כי לעצש,יתאר

 להומי
 לשבת

 בגלל ישובים לחסל . . , עתה תסכים אםבהנהלה,
 עמ' שט, ו" תן ; 72 עמ' )שם, אחדות" 'ירותמאות

117ה
 תרצ"ב--1ד.0נשה חשת בט"ו  עתיבה' ערר כתב כך3מ.

עמ'טג
 )בהע' בד" המזרחי של הנ"ל התירה החלטת את ר'אה.

 להפסקת ברורים דמדם ישנם ההחלטה בנוסח730(.
 בחו"ל המזרתי חברי ע"י הציוניות לקרנותהתרומות

 הקודמת(. בהע')ור'
 להנהלת בבלי הביע תר1"א-31'.9_8 אלול בכ"זא(735.

 את להמשיך החליטה להתישבות המחלקה "כיהקק"ל,
 להעביר שנוכל עד בשיך-אבריק, המתישביםהתזקת
 המודלס", בבסוסם ולהתחיל הקבועה לנקודתםאותם
 מלהתחיל הקהק"ל בעד מניעה כל יותר- "איז :ולכן

 של הנ"ל למכתבו בניגוד )וזאת יער-לנדאו".בנטיעת

 והחמיר הלך תרצ"ב לקראת אך "ז, כלל מזהירמצבה
 הסוכנות והנהלת מאחר עצמם, המתאהבים של מצבםגם

 גם "י. לעתידם בקשר ברורה החלטה מלהחליטנמנעה
 ט35 רק היה ההת. ממחל. לתרצ"ב ש.-א. שלהתקציב
  שהוחלט לא"י, 2000 של מהסכור  מ-18% פחותלא"י,

 במיקס. הפוהמ"ו התישבות  עגה- הי"ז גקונגרסעלי
 אלץ  הקונגרס החלטת  ברקבות  הוקצב לא ץף זהוסכום

 היעור בעבודת והצפויות(  ההכנסות  עםבחתחשב
 המת- 12 יצאו לא זאת מכל כתוצאה "י. הקק"ל"של

 שנזרעו מבלי עברה, החקלאית והעזנה לעבודה,יישבים
 את וכן החרחרה עונת את איחרו גם חורף.תבואות
 ל'יער-לנדוי',,ז; שנקבע במקום, לעבודהמועד

 "יז מספוא קובלו לאוהברוצות

 בתחילת ור' ; חרצ"א-31'.15.3 אדר מב"ו לרופיושרגאי
 התישבות ענין "כי ובצדק, וויד, למד  מזה 6548(,וע'

 )במכתב מוחלטת" הוא בשיך-אבריק  המורחי''הפועל
 מוכחש זה עניו אוים תרצ"ב-.15.9(, תשוי מד'תשובתו

 מכתב-התשובה גבי על שכחב מה לפי עצמו בבליע"י
 וויץ.של
 בש.-א, המושב עתיד לגבי הזו אי-הוודאות בגללב(
 עם במו"מ נכנסה פועלים שקבוצת לקרות, היהיכול
 לשם שיד-אבהיק אדמת את לחכור כדי ההתן,מקל,
 'גכע' לקבוצת ש.-א. נציג של הנ"ל )במכתבחהישה
 718(, הע' לעיל, ור' ; תרצ"במתשרי

 רו"ח מתפרסם תרצ"4--31'ש.7 מנ"א מכ"דב'דבר'736.
 בהתישבות נעשה שלא מה ועל שנעשה מהעל

 בתרצ"א, בש.-א.הפוהמ"ז
 אחזקתו המשך על וכוחים התנהלו הסוכנות בהנהלת737,

 לסנסור, בבלי שכותב כפי בש.-א., א' ארגוןשל
 גם תרצ"ב-נ3'.5.12. כסלו בכ"נ הסוכנות,גזבר

 המבוכה על מעידה לש.-א. בקשר העניניםהתמתחות
 סיד שנראה כפי הסוכנות, בהנהלת בנידוןהרבה
 739. הע'יחי;, ר' וכן ; 732 הע' כל לעיל, ור' מחקרנו.ברומשך

 וכן ; הקודמת( ,)בהע' לסנטור בבלי של הנ"למכתבו738.
 עמ' תרצ"ב, אדד בי' 'נתיבה' עורך של מאמרור'

 שהחלטה  ברורות, יוצא משם 101. עמ' ארלוזורוב,והשוה739.
 מאסשרת היתה ש.-א. של גורלו על  הנה"ס שלחיוביח

 מיתה וכד ביער-לנדמע. התברים של עבודתםאת
 כ"כ במקום. הההישבות בעיית זה בקולב כברנפתרת
 עלו. השפעתו  שגם י2ב, דבדיז מנימת להביןאפשר
 למדי. מוגבלת  היתה  הגה"ם,  כיו"ראף

 )כ"א ב-31',1.11 הסוכנות להנהלת בבלי שלמכהבו740.
 ב-.10.ע2 )שנכתב נוקב מכתב שקיבל לאחרחשון(,
 : בש.-א. החקלאי המדריך מקלד, כלשמעון חשון(-י"ח

 . . , והכוחות הכסף : . . . הלאה  בכה להמשיך אפשר"אי
 חדשים יושבים אנשים .. . תועלת ללא לסמייזהולכים
 הבטחון, לי יש ; , , . כלוס-כלום עושים ואינםעלמים
  לאינב- הבהמות( כל = ) הכל ייהפך  בזהשבמצב
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 פלס '.האם122

 של מצבם את יותר עוד סיבך זה עגוםמצג
 : ש.-א,מתיישבי

 בכ"ב עצמו, דעת על בבלי, הורה תחילהא(
 מתן את "להפסיק למקלר: חרצ"ב-31'.11ש,חשון

 הדו"ח סמך על י'י לשיך-אבריק" וההספקההזרעים
 "ז. במקום המצב על חקלאי מדריך אותושל

 הסוכנות גזבר הודיע אחר-כך מיד אולםב(
 )להתישבות( המהלקה "שעל לבבלי, סנסור,היהודית,
 וגם הוא גם כי והזרעים", ההספקה מתן אתלהמדיר

 סבורים, היו הסוכנות, הנהלת יו"ר ארלוזורוב,ד"ר
 זה בנדון הסוכנות הנהלת של n'DID החלטהשבהעדר

 של מירי לביטול ממילא כאלה( )הוראות תגרומנה . .".
 הסוכנות מהנהלת האפשרות את ישלול וזההארגון,
 של זה מכתב בעקבות "י. הארגת" גורל עללהחליט
 למקלר, הנ"ל ההשתו את בגלי ביטל הסוכנותגזבר

 ייי. לפני-כן ימים 3 אליושכתבה
 לסנטור וכתב בבלי חור מכן לאחר כחודשג(
 "י. ש.-א. אנש' של במיוחד, הקשה התקציב, קצבעל
 גזבר לו הורה תרצ"ב-31'3.1%, כסלו בכ"ג ביום,בו

 שיך- עם בקשר פעולה כל "לעכב הנ"להסוכנות
 שיחויר מקלר, למר היראות מיד )ו(לתת .. .אבריק

 בשגיל בידו שנמצאים השטרות, או הכסף אתלגוברות
 לחברי האשראי לגמרי הופסקה כך "י. " . .שיך-אבריק

 ב'כפר-יהושע' ויצרנית הצרכנית האגודה ע"י א'ארגון
 איחרה לא התוצאה בש.-א.; הסוהמ"ו חבריבשביל
 ייי. ללחם")1( פשוט רעבים "אנו :לבוא

 לפני-כן קצר שמז ולאחר שנוצר, המצבלאור
 "כפר-חיטין" של הפירוק על הסוכנות הנהלתהחליטה

 בקרב התגובות עוד ומחריפות הולכות ";, המורחישל
 המתונים מצד גם הסוכנות, הנהלת ננד הפוהמ"זחוגי

 וכן ; השזן-.2.11 מכ"כ ימקיר בביי שימכתבו741.
 737(. 1הע' הסוכמת יגובר בביי שי ש"ימכתבו

 740. הע'ר'742.

 737(. )הע' לסנטור בבלי של הנ"למכתבו743.

שם.744.

שם,745.

 כמלו. ב"ג יום, מאותו ההת. למחל. סנסור שלמכתבו746.

 טבת- סי' ההת. למחל. א' ארגון נצוג שלמכתבו747.
12..20. 

 הודעתו מתפרסמת 145, עמ' תרצ"ם, סבת ב"הב'נתיכה',748.
 כפר-חסים", פרוק על המזרחי של הע'ולמי "המרכזשל

 'נתיבה' של גליון באותו ב'דאדץ'. לפני-כןשנתפרסמה
 בפר-חטים" "חורבן המערכת מאמר : עודמתפרסמים

 138. )עמ' שפירא משה של החשוב נאומו 131(,)עמ'
 הבינום החלטות וכן מחקרנו(, בהמשך מיד כךועל
 מברך, השוה וכן 751. 749, הערות ור' : 148( )עמ'הזה
 109--י11.עמ'

 הארצי בכינוס למשל, ברור, ביטוי לידי בא זהשבהם.
 : הוחלט ושבו ,.; הימים באותם שהתקיים הפוהמ"ז,של

 )של ההנהלה נגד הריפה מלחמה "להכריזא(
 פרב- מר המרחי. ב"כ מאת ולדרוש הזאתהסוכנות(
 מהאכסקוטיבה". להתפטרשטיין.
 הרעבת נגד הנמרצת מחאתו את מביע "הכינוסב(

 בתנה הכלכלה הפסקת ע"י בשיך-אבריקהמתישבים
 ממשיכה שהיא ":, הודיעה הסוכנות שהנהלת אחריזו,
 סופית". החלטה שתהא עד הכלכלהאת

 במתונים גם מאד, הקשה להרגשה אחר בולטביטוי
 שנישא 1:;, חשוב פרוגרמטי בנאום היהשבהפוהמ"ז,

 בין הסביר, זה בנאום שפירא. משה ל"י הנ"לבכינוס
 לבין הפוהמ"ז בין ההשקפתיים שהניגודיםהיתר,

 היחסים "על גם השפיעו הכללית:';ההסתדרות
 על גם לרעה "השפיעו אלו וניגודים בינינו".הכלכליים

 "פקידי שדרי לתנועתנו". הלאומיים המוסדות שליחסם
 בכשלוננוי. וחפצים לנו מתנגדים ברובם הנ"להמוסדות
 כאחת שיד-אבריק פרשת את מציין הוא דבריוובהמשך

 המוסדות מצד ההתעללות ל"פרשתהדוגמאות,:י
 "עוד כדבריו, שניהלו, לאחר בהפוהמ"ו",הלאומיים
 נמשכת שעודנה . . . חימאית מלחמת . . . הוסדנובראשית

 כיום".גם
 : דאו הפוהמ"ז גישת את ברורות שפירא סיכםוכד

 את המערער הזה, המצב עם נשלים לא a~D"אף
 משום שתקנו בארץ. החרדית היהדות שליסודותיה
 הוגדשה אולם ק"ה(, וביחוד )הקק"ל לקרנותשחששנו
 הגולה. תפוצות בכל שישמע ,עקה קול נריםהסאה.
 השלטון יסודות את שנזעזע עד ננוח ולא נשקוטולא

הזה".
 : "; 'נתיבה' עורך ע"י הוה העניו סוכם לכדובדומה

 שהציונות כמה שעד מעכשו, ברור להיות צריך"אולם

 תרצ"ב כסלו בכ"ט-י' בתי-אביב החקיים הוהדכינוס749.
 148(. עם. תרצ.ב. טבת כ"ה 1,נתיבה',-31'.2ן.9-10

 743. והע' לעיל זר' ; יפני-בן "ודש0!7.

 ממכס 748(. בע' דנ"י ב'נח'בד' הזה הדש~בבנאם751.
 ההס- יב.1 הפזהמ-ו בי1 הירשם פרשת אתשפירא
 הסוכנות, )כגון היאומיים יהמוסזזת הכיליתתדרות
 היתר. בין מעיד. זה נאום של חשיבותו עיקק"י(.
 נ'נתיבה', אח"כ, חדשים כמד נר-מסדה, צבי שימאמרו

 760. דע' ור' ; 180-.181 עמ' תרברב, אדרי'
 נציגי שי הצבעתם את שפיו'א מביא יכדכדוגמא752.

 ראה זו בהתנהגות הי"ו, הצעני בקונגרסדפוסיים
 שמנהלת הסכם", פי עי "ימי"מה הוכההשפארא

 ש"בראשית יאחר קוזאק( הפוהמ"1, ~זדההסתדיות
 הדסתדרזת". נגד גיויה במלחמה 1פגשנזהוסדנו

 זדע' יעיי ור' ; כפר-הס.ן שפירא הניא השניהכדוגמא753.
  8מן-71%. זהערוח יעיי ר' וכן748.

 132. עמ' תר1י'ב, טבת כ-ד ב'נתיבה'.ש.754.
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3מ להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 וארץ-"אראל לנה יקרה מתר ישראל ארץ לנהיקרה
 צפנית, אינה הרתית היהדות בלי הדתי, הפרעלבלי
 ההכרעה". לבוא צריכהוכאן

 הנהלת כי מיד, כנראה, השפיעו, אלוקולות-מתאה
 כינוס לאחר ימים 3 פנימית, החלטה התליטההסוכנות
 עד לשיך-אבריק הקצבה "להקציב הנ"ל,הפוהמ"ז
 המגחל" "ובועד ננז, המנהל" הועד של הבאההישיבה

 אך 56י. בש.-א, הקבוצה ול עתידה עכשו תלויהזה
 לא במקום קבועה התישבות לגבי ברורוההחלטות
 של התמרמרותו עוד וגדלה הולכת ולכןנתקבלו,
הפוהמ"ז.

 תגובתו הוא זו קשה להרגשה ופומבי ברורבטוי
 ארלוזורוב. ח. ד"ר דברי על 'נתיבה' עורך שלהנזעמת
 ב' אדר בג' הסוכנות הנהלת של בישיבתה - טעזהלה

-תרצ"ב-932נ.11.3  כפר- עניני כגלל "שהמרירות 
 הזאת ההנהלה כי מוצדקת, אינה ושיך-אבריק . . .חטים
 הנקודות קיום על לשמור כדי שיכלה, מה כלעשתה
 זו טענה מפריך 'נתיבה' שעורר לאחר זיז,האלה"
 כדלקמן הוא מסכם הסוכנותיה, הנהלת יו"רשל

 : במקור()ההדגשה

 הנהלת של המזכיר מדזיני, מאת לבבלי מכתבור'755.
 להחלפה בקשר תרצ"ב-31'.16.12, סבת מי'הסוכנות,
 לפני ימים 3 ההנהלה בישיבת שנתקבלה זו,פנימית
 הנ"ל ההחלטה קבלת לאחר ייומייס הזה. המכתבכתיבת
 הנהלת של חדישה החלטה לפי "כי למקלד, בבליכתב

 עד כמו בשיך-אבריק לטפל נמשיך אנוהסוכנות
 ". . , .עכשיו

 לא זו "בישיבה : זו החלטה של הסיפא לשון וכך756,
 האת הקבוצה בהחזקת הסוכנות( )של ההנהלהתתמוך
 תכנית בדבר ברורה החלטה יחליט המנהל הועד אםאלא

 את יספק( = ) יספיק וגם הזה במקוםהתישבות
 הנקודה". להתיישבותהאמצעים

 "דרישת על זו בישיבה דנו לפיו וו, ישיבה פרוס.ר757.
 לאחר בואדי-חוארית" קרקע בדבר המזרחי''הפועל

 דונם 250 הצעיר' ל'שומר להקציב החליטשבבלי
 ין בטענה הנה"ס. של רוחה למורת חאת וו,מקרקע
 תרצ"ב, אדר בי' מאמרו את 'נתיבה' עורך גםפותח
 המחקר בהמשך מיד ור' לו, העילה את מהווה)היא

 הבאה.ובהערה
 של  טעבתו את העורך מפריך ציקרית  הובחותב-7383.

 י' ב'נתיבה', פתור" או "קיום במאמרוירלוזורלב
 : 69-168נ עמ' תרצ"ב, ב'אדר
 ועל הסכום את לשיך-אבריק הקציבה לא הסוכנות1(

 "קציבה אלא עליו, ההליט הי"ז ומהקונגרס לא"י,2000
 בלבד. הצריפים ותקון לכלכלה בערך לא"י500
 והמצב וחמישי, שני יום בכל נפסקת ה"כלכלה2(

 המקום, את לעזוב נאלצים שהאנשים כד, לידיהגיע
 כחותיהם". ושאריח חייהם את להציל רוצים הםאם
 לנקודה, המתישבים להעברת הצעתנו נדיחה "כך3(

  לעלות צריך לא עלה מזמן, הסוכנוה ע"ישנקבעה

 הדתיה שהיחרות האידיאל, בם ונחרב הולךכפר-הטים חורבי אחרי שיר-אבריק לסל חורשה עם"יחד
 ישובים ע"י פתיים חיי בארין ייצרו הרשוהפוץ?

 לפנינו הציונית, התנועה של הלק בתורדתיים59'
 ליהדות מקוס הנט : השאלה היקפה בכל עכשומתייצבת
 ?" העיונית התנועה בתוך חדתי ולסוקלהדתית

 מרירות של זו קשה להרגשה ברור יותר עודביטוי
 הריבות בשתי נציגיו נתנו הפוהמ"ז, בשורותותיסכול

 בר' בישיבה תרצ"ב. אביב בסוף הסוכנות הנהלתשל
 "מסקנתנו : היתר ביז שפירא,' משה סעד 760אייר-.10.5

 השייכת הנקודה", בקיום רוצה אינה שההנהלההיא,
 בשיך-אבריק לא ~דובר "היה ואילו המזרתי,להפועל
 הסוכנות היתה לזה, דומה במקום או הרוד בעיןאלא

 יחסכם הדרוש, הפתרדז את ומוצאת הקורה בעובינכנסת
 ההתנגדות קו - שאנו ההנחה, על מבוסס הואאלינו

 עתה . . . שנים 10 במשך שתקנו טעות. ~וחי קלה.הכי
 , . . לאבד מה יותר אין החרדית שליהדות סבורים,אנו
 לנו.. מחול יהיה - שנעשה מה וכל מיואשים,אגו

 נאומיכם, לכל יאמינו "לא י ברלין הרבומדברי

 נראה . . . בארץ נחלה להפוהמ"ז איו : הוא הכל הסךכי
 תוצאות גם אלא לקרבנות, חמורות תוצאות רקלא

 וקסטנ- ולארץ-ישראל". לציונות החרדים ביחסחמורות
 לנו אין שעתה מצב, נוצר . . ". : היתר בין אמר,בזים

 'מרמים : לנו אומרים בחו"ל. הנוער אל ללכתאפשרות
 מאומה...; בשבילנו עשו שלא היא, עובדה.אתכם'.

 היסוד, בקרן ענין שום לנו איז עניננו, יסודרו לאאם
 בה". וילחמו בקה"י ישתתפו לא שחברינונודיע

 לאחר-מכן, כחודש הסוכנות הנהלת שלובישיבתהי
 אח הפוהמ"ו נציגי עוד מחריפים סיון-.12.6,בח'
 רציני שיך-אבריק עזיז דידנו "לגב' : דבריהםנימת
 במחננו במצב. שולטים עוד אנו אין . . . מאד מאדהוא

 תתפרץ המלחמה הקרנות. נגד מלחמה עלמדברים
 המצב על להודיע חובתנו הפועל. הועד ישיבת לפגיעוד

 )של להנהלה לקרן-היסוד, מרה תהא המלהמהלגלות.
 שפירא. אמר לעצמנו". - ולנוהסוכנות(
 שלאלה יודע. ברחוב "האיש ברלין: הרבוטען
 אבל י,', בארץ התישבות מקומות יש דתייםשאינם

 לתת אסור : . . . "בנימוק יזפת : בפרוטה" אףלסוכנותן
 קיום יחייב זה כי קביעות, של צורהלשיך-אבריק

 הקונגרס".התלמת
 בר- צבי מאת מאמרו של השני תלקו את גםוהשוה759.

 ב'נתיבה'. הפוהמ"ז" - קיומ שנות 10 "אחרי :מטדה
 201. עמ' חרשךיב, ניסןי"ג

 229, עמ' תרצ"ב, סיון ה' ,נתיבה',ש7.

 הציונות "האם : סירקיס השיחה באותה שאל לו ובדומהנ6ן.
 !"י ו הצעיר' 'השומר נקודות לבנין רקהיא
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 "אתם : באומרו דבריו את סיכם ובסוף לדתיים".לא
 מבהלטתכם". מסקנות להסיק נצטרך אנו באש.משחקים

 המו"מ תוצאות ללא מסתיים ממש זמןובאותו
 קיום על הסוכנות נציגי לביז הפוהמ"ז ביןהממושך
 להתישבות "למסור : הי"ז הקונגרס של הנ"לההחלטה
 אשר לא"י 2000 של הסך את בשיר-אבריקהפוהמ"ז
 :,ן. זו" למטרהשורינו

 הפוהמ"ו הנהלת אין עכשו, שנוצר . המצבלאור
 שפעמים הההלמה, את לבצע אלא אחרת דרך עודרואה
 מלהוציאה כה עד נרתעה אך להפעילה, איימהרבות
 בארץ ואוהדיו הארגון חברי לכל קוראת היא :לפועל
 להתישבות היסוד מקרן תרומותיהם את להעבירובחו"ל

 להתאחזותו חדשות "דרבים לתפש כדיבשיך-אבריק,
 ,.ן. היסוד" קרו של עזרתה בלי בארץ הדתי הפרגלשל

 זו גורלית להחלטה הנימוקים ארבעת הםואלו
 : "ז הפוהמ"זשל

 אשר הזמן באותו .כי הפוהמ"ז, אפלייתא(
 הקונגרסים של ההחלטות כל את מבטליםהמוסדות
 המזרחי הפועל להתישבות בנוגע הציוני הועה"פוישיבות

 של ההתישבות את לפועל הוציאו ממש זמן באותו-
 חד- החלטה יסוד על ב'משמר-העמק' הצעיר''השומר
 "הנימוקים : ולכן ','. הפועל" הועד ישיבת שלפעמית
 עינים". כסות רק הנםהכספיים
 שיך-אבריק בטול הקונגרס, החלטות "אי-קיוםב(
-ושורה  nTI~D : מההתישבות הדתי הפועל של גרושו 

 להתאחז הדתי המועל בתנועת מלחמה ן בארץהלאומית
 שאין הברזה, ; חייו את כאן ולבנות המולדתבקרקע
 ההתישבותי במפעל חלק הדתית וליהדות הדחילפועל
 בא"י".הלאומי

 תנועת של הראשית שנוגהיה גייוי-הדעת, פנתיכך762.
 1905(. 1נהת. 1932 תרצ"ב-יוני בסיון פירסמהתו-ע
 מאת הודעה ובו צ.ב-32'.6.7. תמס ב' 'דבר'.גי'

 את השוה וכן ;ה. יגיוי-דעת בקשרועב"ם-הפ1המ"ז
 ה' ההכרעה-. "ברגע : 'נתיבה' עורך שימאמרו
 תרברב. המוז ט"ו שם, ר' וכן : 205 עמ' תרג.ב.סיון
 4--237.עמ'

 את השוה 1כ1 ; הקודמת( )בהע' א"י גליו.-הדעתבסוף763.
 ט"ו ב'נחיבה'. נשיה" "ידם : בר-נחמני א. שימאמרו
 241. עמ' תרצ"ב.תמוז

 )1ר' ש"י גגי1י-הדעת מופיעים הראשונים הנימוקים 2אד.
 תמו:. ט"ו 'נחיבה', ר' - האדרוניפ י-2 762(,הק'
 237-4.עמ'

 : 7,3( בע' )ר' ב'נתיבה' בר-נהמנ. ע ינקודהומוסיף755.

 התישבות עי שהוחלט הזמן. שבמשך יצייז..וכדאי

 )מארגנים יקינ נקודות 30 הוקמו המזרחי.הפועי
 בארשן.אחיים(

 לנו ש"הודיעה הסוכנות, של חדדנה השתמטותג(
 חשובה מלתת השתמטה הזמן ש-"כל ולאחר -לבסוף
-ברורה"  של התקציב לועדת הדבר את שהעבירו 
 ועדת ישיבת )ו-(אחרי אחרונה להחלטההסוכנות
 הענין כל את שמעבירים )הנה"ס(, החייעההתקציב,
 )הציוני(". הועה"פלישיבת

 הנמצאים "האנשים, של נסבל הכלתי מצבםד(
 בעול לשאת יותר יכולים )וש(אינם )בש.-א.(,במקום

ולסבול",

 בעיתוני הודעתה את הפוהמ"ז הנהלת מסכמתוכך
 בעד האחריות "את : 66י הנ"ל להחלטה בקשרא"י

 כל לבות בין הכנסתם אשר והאכזבה, היאושהתוצאות,
 תורה תנועת על הכרותם אשר והמלחמה, הדתי,הנוער
 ורק אך תפול בארץ, הדתית וההתישבותועבודה
 67;,עליכם"

 : לבוא איחרו לא הפוהמ"ז החלטת שלתוצאותיה
 יהודים סתם וכן והפוהמ"ז המזרחי חוגי מביןרבים
 של הועה"פ היסוד768. לקרן לתרום הפסיקובא"י

 יחסינו "ע"ד בחו"ל מרכזיו לכל הודיע בא"יהפוהמ"ז
 769, ולעבודתה" היסוד לקרן ולהבא מכאן בהחלטהשלילי

 הפעולות כל להפסקת מפורטות הוראות-ביצוע שלחוכן
 הפוהמ"ז של הזה השלילי היחס 170. היסוד קרןלמען
 לפני- עוד כי חידוש, מבחינת עוד בעצם היה לאלק"ה
 בנאמנותם רבה ותסיסה רציניים בקיעים נתגלוכן
 ולהסחדרות היסוד לקרן והסוהמ"ז  המזרחי חברישל

 762(. )הע' בידבר' הנ"ל ההודעה בסוף ר'766.

 המזרתי חברי בקרב הרבה למרירות נוספים והדיםך6ד.
 11, שנה 'התור', המזרחי, בשבועון גם מצוייםוהפוהמ"ו

 :תרצ"ב-ע193
  מהעורך, סיון-.29.6, ב"ה ד', בגליון מאמרים ב-3א(

 ומבן-שלמה.משרגאי
 ס' 1', בגליון שפירא משה של במאמרוב(

 הציוני", הועה"פ ישיבת "לקראת :.13.7 תמוז-
 "מעשה נ תמוי-.ד.27 כ"ג ת', בגליון עורך במאמרג(

לסתור".
 את הפסיק תל-אביב, בן-עמי, מ. ד"ר מר "התורס,א(768.

 וזאת אבריק", שיך ענין בגלל היסוד לקרןתשלומיו
 מכ"ח )במכתב המזרהי" עם נמנה "שאינו . . .אעפ"י

 ק"ה(. של הראשיח ללשכהסיון-.ד.2
 כב' 762( )הע' ב'הבר' הפוהמ"ז להודעת מתחתב(

 דתיים, יהודים וסתם מזרחיים "הרבה : כתובתמוז-.ד.6
 תרומותיהם את להעביר התחילו קרן-היסוד,תורמי

 שיך-אבריק".להתישבות
 762(. )הע' ב'דבר' הנ"לבהודעה769.
 "בידיעות : במדור %28, עמ' תרצ"ב, סיון ה''נתיבה'770.

 הראשית".ההנהלה
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25; להתי'שבות הכית על המזרחי הפועל שלמאבק

 הן הנ"ל, שיך-אבריק פרשת כל בעקבותהציונית
 זזי. לארץ בחוץ יז;,הןבארץ

 ק"ה להתרמת תרצהב ממיון הפוהמ",החלטת
 להגיב הזדרז אופיניות. תגובות-ביקורת לשתי"זכתה"
 של צעדו את "77 שהסביר ההסתדרות, יומון'דבר',

 הריבזיוניסטים אז שהכריזו החרם, "בהשפעתהפוהמ"ז
 דבר לך אץ ידוע, .. . : הציונית התנועה נגדבפולין
 עול פריקת - הפקרות, מאשר יותר בקלותהמדבק
 : ?( קצנלסון )ברל 'דבר' עורך ומסכם לב".ושרירות

 מעין הפקרות אם למפעל, לה ואוי לתנועה לה"אוי
 הרקע מן גם . . . להם אוי . . , בתוכם, משתוללתוו

 . ". . . . הבלוקדה ואת החרם את המאפשרהנפשי

 יחסם את מאשרת ההמתדרות בטאון של זותגובה
 כלסי דאו הכללית הפועלים תנועת ראשי שלהשלילי
 בהצעותיהם גם ביטוי לידי שבא כפי המזרחי,הפועל

 'יז. הי"ז בקונגרסובהצבעתם

 ממחל. באה הפוהמ"ז החלטת על שניהתגובה
 ?יל בעתונות המפרסמת היהודית, הסוכנות שלההת.

 פגישה בנהלל התקיימה 1931 הרצ"ב-אוקטוגר בתחילת771.
 זו בפגישה ק"ה. מנהל עם )-יזרעאל( העמק נציגישל
 שיך-אבריק, מנציג חוץ העמק, מושבי כל נציגיחתמו
 הפעילות הגברת "לשם ישראל לעם העמק כרחעל
 בגלל חתם לא מש,-א. דק יעקב היסרר". קרןשל

 היסוד, קרן מכספי היהודית הסוכנות של"הקיפוח
 הקונגרס החלטת את לפועל הוציאה טדס היוםשעד
 להתישבו- לא"י 2000 של משורץ תקציב בדברהי"ז
 ק"ה להנהלת מז'ק כסלו-.12.11 מב' )מכהבותנו"
 144, עמ' טבח, כ"ל נ'נתינה', פורסם זה מכתבבי-ס.

 2 על המערכת הערות עם וכן ק"ה תשובת עםיחד
 חשון-.26.10(. ט"ו 'נתיבה', ר' וכן ; אלומכתבים

.TIZ)בפולניא הדתית היהדות בחוגי גדולה "תסיסה. עלא 
 'נתיבה' מוסר היסוד" לקרן תרומותיהם אתלהפסיק
 212. עמ' הרצ"ב, ניסןבי"ג
 בארה"ב, הצעיר המזרחי של הארצית בועידהב(

 חריפה בקורת נמחתה תרצ"כ, אייר בסוףשהתקיימה
 כלסי בא"י הציונית ההנהלה של השלילי "יחסהעל
 מפעלי כלפי בארץ, דתי קונססרוקסיבי מפעלכל

 בפרס". וחיטין קרך-אבריק ומושב בכלל המזרחיהפועל
 : הבאה החלמת-הפשרה נתקבלה סיעהים וכוחיםלאחר

 היחסים של ריביזיה לדרוש . . . מחליטה . . ."הועידה
 תמוז ט"ו )נתיבה', הציונית" וההסתדרות המזרחיבין

 שש(. עמ'תרצ"ב,
 של הששית בועידה והזחלסו נאמרו דומים דבריםג(

 מנ"א בי"ס-כ' שהתקיימה בפולין, המזרחיצעירי
 וכן ; 266 עמ' תרצ"ב, אלול כ"ח )'נתיבה',חרצ"ב

 מ29(. עמ' חרצ"ג, חשון ב"ו שם,ר'
 תרצ"ב-3%'.ד.ד. - תמוז ג' 'דבר',3!7.
 הפוהמ"ז בכינוס שפירא הזל הנ"ל הדברים את והשוה714.

 752. הע' לעיל, ור' תרצ"ב.:בתנובה
 תרצ"ב-32'.ד.19. תמוז ט"ו 'דבר',5!7,

 ההחלטות לאור להסביר, מנסה היא שבההודעה,
 אמצעים, חוסר בגלל וכן הקונגרסים שלהמפורשות

 ואת היהודית הסוכנות את להאשיפ יסוד כל"שאין
 הדתי"י. לפועל ביחס בהפלייה הציוניתההנהלה
 "ביחס - האחרות הי"; הקונגרס החלטות שגםומכיוון
 "אין להתבצע, יכלו לא - 'המשורינים-'לסכומים
 של הדעת בגילוי שבאה להכשה, הצדקה כלאפוא
 ועבורה". תורהברית

 ההחלטות לכל 1כר איו ההת. מחל, של ,1בהודעה
 הישיבות ושל האחרונים הציוניים הקונגרסים ארבעתשל

 מוכרים לא וגם הציוני; הפועל הועד שלהשונות
 ההתישבות את לכסל המחל"ה ראשי של הנסיונות כלבה

 שהוכהה ונראה. ולהנה"ס. להנה"צ בניגוד אףבש.-א.,
 מצויה ש"ל הסוכנות הודעת של "מטעה לאופיהסובה

 בינתיבה' המתפרסם שיך-אבריק. על בדו"ח הבאבמשפט
 1ט"1 הסוכנות הודעת מתפרסמת שבו יום,באותו
 הסוכנות של האחרונה "ההחלטה ; .19.7(זיי -תמוז
 גם ההתישבות ואי-סדור לא"י האלפים אי-מסירתע"ד
 רעם. בהלום אותנו PAD תרצ"ו( )= הבאהבשנה

 עינינו - סבל שנות חמש אחרי ומיואשיםמדוכאים
 ז".לאן

 המשפט צינית כהתחסדות נראה 'הנ"ל גללאור
 להעיר, pjy' "לבסוף : הנ"ל הסוכנות בהודעתהאחרון
 של "12ב הקמת לעצם גמור בחיוב מתייחסיםשאנו
 סוף על ;1 הערכתנו בשיך-אבריק". המורחיהפועל
 על מענינת תגובה ע"י רב חיזוק מקבלתההודעה
 אליע;רי הרב מאת הסוכנות מטעם ' הנ-לההודעה

 : הממלגות" לתממי -מחון כדבריו, העומד,מירושלים,

 יהודי,;ז, אותו כותב הסוכנות", של הדברים"ברור
 ואי- ההערכה מיעוט את יותר עוד "הבליט היתר,בין

 הדתי..., הפועל כלפ' הציונים מצד הביובהכרת
 ובהת- בעליה בהכשרה, מקופח להיות הראשוןשהוא

 התיחסו שלחרדים היא, "עובדה : ובהמשךישבות".
 . . . החרדים . . . ' : באומרם ,זי, ושלזול בביטולתמיד
 מאלצנו המצב אולם נגדנו'. לצאת יעינו( )= יהינולא

 השהמ"ז הנהלת של תגובתה את זה בפרק לעיל והשוהירר.
 757. הע' ר' וכן ארלוזורוב, ד"ר של יומים דבריםעל

 250. עמ' תרצ"ב, תמוז ט"ר'נת,בה',777.

 בירושלים, וגו' 'כבית רב אליעזרי, ש, של מאמרו~ןד.
 מאמר תרצ"ב. אלול כ"ח ב'נתיבה', דמי" "אלבשם
 הציונית ההסתדרות בין היחסים את הן יפה מסכם;ה

 הגורלית ההחלטה את הן המאורגן, הדתי השיעללבין
 ממנה. שיתטתח מה את והן הפו1זמ"זשל

 'התור' מערכת סרקסטית בנימה מתארת לכך ובדומה779,
- תרצ"ג-32',26.10 תשרי בב"ו - הזמןבאותו  את 
 : הצעיר ולהשומר לפוהמ"ז הסוכנוה הנהלת שלגישתה
 ונטר-חטין( כפר-גדעון שיך-אבריק, )אנשי אלה"כל
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 צריך דבר, אין יתרגזו! הדברים. פני אתלשנות
 על לעמוד תדע החרדית שהיהדות לרעיון,להרגילם
 הפועל "חשובת : ולכן שערה". מלחמה ולהגניבזכויותיה
 הראשון האמיץ הצעד היה שיך-אבריק ביטול עלהמזרחי
 סרקיסטית: בנימה מיד הרב וממשיך זה".בכוון

 משום ? במחנה עכשו הרוגנה מה אחים, אתם,"יהרעים
 זה לצעד לחרדים. כ-שה טובים' 'ילדים הייתםשלא
 הפיצל ידרוש "אם : מירושלים הרב ומסמם פיללו".לא

 ממלחמתו ירפה ולא . . . תקיפות ביתר חלקו אתהדתי
 לגמרי". אתר )אליו( היחס יהיה . . .הנמרצת,
 הפועל הועד של שהמושב מובן, זאת, כללאחר
 נחשב תרצ"ב, בקיץ בלונדון שהתקים הגדול,הציוני
 תנועת לבין הציונית ההסתדרות בין ליחסיםכמכריע
 : 781 שפירא משה ובדברי המזרחיס8ז. והפועלהמזרחי
 בישיבה ביטוי לידי להביא התובה מוטלת שליהגו"על

 היהדות בלב שהצטבר והזעם, ההתמרמרות אתועה"פ
 הסוכנות הנהלת מצד המהפיר היחס למראההחרדית
 שלנו". חיוניים הכילענינים

 זה במושב זהפוהמ"ו המזרחי נציגי השמיעוואמנם
 הסוכנות גשת על חרימה בקורת :'י הציוני הועה"פסל

 חשובים חוגים אפילו נ15. בש.-א. הפוהמ"זלהתישבות
 4'ז, עצמו ורופיו הכללים הציונים כגון לפוהמ"ז,מחוץ

 של וחמתם אפם על וזאת הפוהמ"ז, בדרישותתמכו
 הרצפלד - י8י שוב - ובראשם הפועלים, מנציגיחלק

 החקלאי(, המרכז )מראשיושקולניק
 של הרושם ותחת הוה הנו27א על וכוחיםלאחר

 786, היסוד קרן נגד והפוהמ"ז המזרחי ע"י שהוכרזהחרם,

 'השומר של קבוצה כל יורק לעבודה מסוגליםלא
 התישבות לכל ומסוגלים כשרים הם רק .", . .הצעיר'
בא"י.

 תרצ"ב, אלול בכ"ת 'נתיבה' עורך של מאמרו את  יהנךוה780,
 "גדול. הציוני הועה"פ של הזה המושב לאחר 254,עמ'

 ביהתור', הפועל" ועד ישיבת "לקראת מאמרובסוף781.
 5--6. עמ' תמוז, ס"ז ז',גליון

 בלונדון התקיים הגדול הציוני הועה"פ וזל זהמושב782.
 !,8--.ד!2, - אב ו' - תמוז מכ"ד תרצ"ב-1932,בקיל

 ההפרסם, השונים היטייבות דיוני על מפורטדו"ח
 סיכום 485, בעמ' ב-32'.11.8, המביא ב'העולם',כרגיל,
 הציוני. ועה"פ של וה במושב שפירא דברי שלקצר

 אליעזרי הרב של הנ"ל למאמר המערכת הערתא(783.
 אז(.)הע'
 זה מושב על ברלין הרב של הדו"ח את ר' וכןב(

 תרצ"ב, אליל י' י"ר, גליוןב'התור',
 תרי"ג, תשרי ב"ו )'התור', בנימין ר' של עדותולפי784.

 הציוני הפועל הועד בישיבת אופין "ד"ר הגן 6(עמ'
 זה". ענין על סמכותו כוחבכל

 711-708. והערות זה בפרק לעיל ור'785,

 "האוסרת הועה"פ, החלטת היא לכך ברורה הוכחה~71.
 .; . היסוד. קרן נגד בויקוט להכריז ציונית קבוצה כלעל

 שנת- ההחלטה את למעשה הצידני הפועל הועדאשר
 שוב וקגע י"י, הי"ז בקונגרס לפגי-כן שנה כברקבלה
 התישבות בשביל להתישבות מהתקציב לא"י2000

 להנהלת הוראה ניתנה כ"כ בשיך-אבריק,הפוהמ"ז
 כאשראי לא"י 7000 גם זו למטרה להפרישהסוכנות
 שנתקבל לא"י, 40.000 של מהסכום - ארוךלזמן

 התישבות להגשמת - הקיימים המשקים לבסוסכהלואה
 8,י, האחרונים" הקונגרסים החלטות "לפי )גש.-א,(זד

 התבססה שהתקבלה, לשיר-אבריק, ההתישבותתוכנית
 יהיה אפשר לא"י 9000 של סכום שבעזרת ההנתה,"על

 יותר יזקקו לא שבו לשלב, עד משפחות 25להביא
 89ן. הספקה" שללתקציב

 היחסים לשיפור מיד הביאה זו חשובהההלטה
 והנוער בא"י הפוהמ"ז לבין הציונית התנועהבין

 נסיונזתיהמ לאחר ברור, גם אך 0". בחו"להדתי-לאומי
 הפוהמ"ז שחברי שנים, משבע יותר במשך הנ"להקשים
 הההלטה של הגשמתה לעצם רבה בספקנותהתייחסו
 נאמן ברצון להרגיש אין "עדיין כי ההנשמה,ולצורת
 הכל , . ... בארץ הדתי הפועל נגד המעוות אתלתקן
 ומובן כפיה, ומתוך הכרח מתוך כאלו . . .מתנהל
 רצון כאן שיש האמונה, את בנו מחזקת אינה זושגישה
 אעפי"כ יעז. גדולים" וההסוסים הספקית הדגר.בהצלחת
 לשמור והרצון הציוני שהמצפון להאמין. אנו"רוצים

 )הציונית( התנועה של העליונים המוסדות החלטותעל
 ויקיימו הדתי לפועל וההתנגדות העיז צרות עליתגבר
 י,:. למעשה" הלכה ההחלתהאת

 אף מוצדקת, אמנם 11 אופטימיות היתההפעם
 לאחר שבועות כמה : מוקדמת קצת עדיי, כעת גםכי

 הורה הגדול זעה"פ מושב של הנ"ל החיוביתהחלטתו
 "הצעה עבורו להכין מקיר, בש.-א., לנציגו בבליאמנם

 בשיך-אבריק משפחות 25 לסדר תקציב שלראשונה

 היאומיות, יקרנות יחזיק העיריה כזאת, מעזיהכי
 המשמעת תרת רצינית חתירה בתור ימחשבצריכה

 03!(. עמ' 31'.18.8. )'העוים',הצירי""
 714. והע' זה פרק בהתהיאר'787.
 ד6ב. עמ' רצ"ב, אלול כ"ח 'נתיבהי,א(788.

 9. עמ' מנ"א--.8,דנ, ט"ו 'התור',ב(
 אלול ינד ב'התור', הזה המושב על הנ"ל בדר'חג(.

 783(:)הע'
 - מנ"א כ"ת לבבל,י, ארלוזורוב ד"ר של מכתבוד(

.30.8.
 הסוכנות הנהלת של בישיבה ארלוזורוב ד"ר דבריה(

 אלול-.27.9.בב"ו
 דן. 788 ןהע' לבבלי ארלוזורוב מנג'ר הנ"ל במכתבו789.
 0,ר, הע' ר'מ71.
 : א( 783 )הע' הנ"ל המערכת הערת בסוף ובז ; שם1ע7.

 והסוס", חרדה מלא הלב"אולם
 780. הע'ר'792.
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127 להתישבות הזכות על המורחי הפועל:ל

 זה עם יחד אולם ל"י',י, 9000 של הסכוםבגבול
 הנ"ל הצעתו את לברר לא לנציגו בבלי אותוהורה
 במחל. פנימי" "באופן ורק אך אלא ש.-א. אנשיעם

 חל שוב כי 11. להוראה היתה טובה וסיבה .,;.ההת.
 הקבועה לההישבות הסוכנות של האישור במתןעיכוב
 בפני העלתה הסוכנות הנהלת : בש.-א. הפוהמ"1של

 של ההתישבות "לסידור חדשה הצעה הפוהמ"ןהנהלת
 בשיך-אבריק", במקום בואדי-הואריג המזרה'הפועל
 לש.-א.. חיובית יותר גחמה שהסתמנה אעפ"יוזאת

 אחרונה להצעה ו,י. ארלו1ורוב ד"ר של מצדולפחות
 : ..י נימוקים שני היו הסוכנות של11

 אשראי להתקבל יוכל אם ברנר. היה לאא(
 התוכנית להגשמת ורושים שהיו לא"י, 4000 שלבסכום
 אח לדחות הוחלט לכן בשיך-אבריק. ההתישבותשל

 בירור "עד בלונדון הציוני הועה"פ של הנ"להחלטה

 האשראי".סיכוי
 והעול עלוב הוא )בש.-א.( הנקודה "מצבב(
 שם החברים לסני ויש מאד". nrP יהיה עליהשיפול
 "יט שני. ומצד אחד, מצד להתישב, איך קשה.שאלה
 הפוהמ"ו". של משפהות ל-25 בואדי-חווריתקרקע

 לקבלת אפשרות נוצרה כי',; נפלה. יןהצעה

 הפוהמ"1 של הועה"פ וגם הנ"ל. הסכום עלהאשראי
 וכל. מכל ;1 הצעהדדה

 בש.-א., החישבנת-הפיהם-ז הוה, הנושאכאשר
 תרצ"ב אלול הסוכנות,בכ"1 הנהלת של בישיגתההועלה

 נשמע ש-"אם ארלוזורוב, הבין-.27.9.1932,י',
 החלטת אחרי למלא עלינו אזי המזרדי, הפועללהחלטת
 בהנהלת לא-ציוניים, שונים, הברים אולםלונדון".
 - העלו והבסטר( ברקסון כנטור. )כגוןהסוכנות

 לדחות כדי כלכליים. נימוקים מיני כל - "יישוב
 עליהן שהוחלט שיד,אבריק, בענין ההחלטותאת

 ד"ו דאו. ההת. מחל. ראש אצל אפילו הי"ו.בקונגרס
 י"' רבים" פקפיקים . . . שיך-אבריק ענין עוררהכסטר,
 בלאו-הכי אוהדת" "בבלתי לגישתו גם שהתאיםדבר

 בהנחלו המזרחי נציג אך י"". הדתיתלהתישבות

 י~נ מנ.א-.31.8. בנ"ט ימקיר 11 הוראה שיהבביי793.
 719(. שבהע' )במכתבו מאריווור~ב שקיביהיאחר

 הקרזלת. בהן,ר'.794.

 אל~ל- מ'.ד הסוכנות ידנהית שרגא' שימכתבו795.
.:5.9.

 אלול-.9.ד2. מב"ו הנה"ס ישיבתפרוט.796.

שם.797.

עזם,798.

 732. הע' , לעילור'799.

 96ך. הע'ר'800.

 מצב בגלל התישבות, נקודות של סגירתן עלבדיון801.
 ש בחטיבה שהתנהל הסוכנוה, של התמורהכספי

 ד" אותו הציע תרצ"ב-ור.9.10, חשרי בכ"ג הנה"ס.

 ... והפוהמ"ז ש"המזרחי הזהיר, פרבשטיין,י;סוכנות,
 שתמלא מההנהלה, דורשים הם וכי לחליפין. יסכימולא
 ; . . . מהה)הלה תשובה מבקשים הם לונדון. החלטתאת
 במלחמה". מחר עוד יצאו הם שלילית. תהא התשובהאם

 החברים מיתר אחד אף היה לא לפרנשטייןפרט
 תוכנית את דידוי ללא להגשיפ מוכן הסוכנותבהנהלת

 תוכנית של כחלק אלא שיך-אבקיק שלההתישבות
 נתקבלה ולכן ','. ובקישון בעפולה המריקים שלהביסוס
 הגוברות ועדת "על : הבאה הההלטה הוה הדיוןבסוף
 לאפשר כדי כולה, הכספית התוכנית לעיבוד מידלגורת
 בה". התלויות התקציבית השאלות על הפתרוןאת

 מהנהלת "לפקודה ההת. מחל. היכתהבינתיים
 שיך- ::ל הקבוע בסדור",," כדי,להתחילהסוכנות,
 וחיכו. המשיכו בש.-א. א' ארגון הברי גםאבריק.
 למחל. הוה הארגון נציג כותב וכך והתיאשו.סבלו
 הועה"פ של ישיבתו לאחר מחודשיים יותר ',,.ההת.
 לא שאנו מצבנו, את יודעים אתם . . . " : בלונדוןהציוני
 ". . . . כוה במצב נותר להמשיך אופן , בשוםיכולים
 ולדאגוננו . . . ? דבר איזה עשות נתחיל "מתי :ובהמשך
 לחשוב ויש לרעתנו. הם שהדתיות רואים, אנוהגדול
 הקבוע". מסדורנו להשתמט השנה גם רוציםשאתם
 בשום אנו קוו( 1= .לסטטוס-קנו המכתב:ובסוף
 ביחד המוחלט וכדורנו מוצא ונחפש נסכיל, לאאופן
 להיפאר נצטרך שלא בכדי הפוהמ"1, של הפועל הועדעם
 נמצאים". שאנו כזה, במצב חורףעוד

 על אלו בימים כותב יותר הרבה חליפהבנימה
 וללא מפלגה ללא הצד. מן "אדם בש.-א.המצב

 תכת ב'הארץ' במאמרו הנ.ל. בנימין ר"הסתדרות".
 בין ""', בנימין ר' וכותב ",'. מזהיר" "אניהכותרת
 זזה אינה עומדת. במקומה שהפרשה "ראית, :היתר

 הידיעוה פי על מזה: ויותר נימה. כמלאממקומה

 כפר- כפר-גדעון : הדתייפ המושבים עבור הדת.סחי. שי השנת. התקצ.ב את החינוך יתקציב יהעב'רהכסטר
 : אריוו~רוב ד"ר מיד הגיב כך עי ושיד-אבריק.חיסין
 יהעבירו כד' יהם. שמגיע דבר מהפ יקחת אפשר."אי

 ר' ~כן 732. 674, נערכת יעיל. השוה ולוידיד..
 102. 2ז, עמ' אר14וורוב,במיוחד

 לאחר- כחודש הסוכנות הנהלת החליטה וו תוכניתעל802.
 סר'ס או הוחלט זה עם רחל חשק-.0נ.31, כא'יתכן,
 807. והע' להלן וראה ; בק',-א. הקבועה ההת.על

 תרצ"ג-19.10.1932 תשרי מי"ט ההת. מחל, שלתשובתה803.

 תקנרי-,16,10, מט"ו מש,-א. ז'ק י, של מכתבועל
 בהמשך. מיד נדון ז" מנתבעל

 הקודמת(. בהע' )ר' ז'ק י. של מכתבור'804.
 8 לאחר הודפס זה מאמר תשרי-.18.10, י"ח 'הארץ',805,

 6, עמ' צ"ג, חשרי כ"1 ב'החור', גםימים

 מט"ו ב'הארץ' בנימיז ר' של הנ"ל מאמרו אתוהשוה806.
 עצובה" "פרשה : הכותרת תחח תרצ"א--:93נ.28,8אלול
 729-727(, והע' זה בפרק לעיל)ור'
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 פלס י.חים128

 כי לדבר, רגלים 'ש נאמן ממקום עתה זהשקיבלתי
 עומדים וכי ונמשכת, הולכת במקור( )הדגשההטבוטג'ה
 : בנימין ר' וממשיר הוה". הענין את השנה גםלקבור

 את כאן רואה ואני גדולה, תקלה כאן רואה אני . . ."
 עומן .ואני והגדושה, המלאה בכוס האחרונההטפה
 היד. אחור "תשוב : הידוע הסופר ומסיים ". . . .שנהיר
 תעיז אשר שיך-אבריק, את שוב למחוק תעיזאשר
 ". . . . חיינו לתוך הזה הלפיד אתלזרוק

 - בכלל אם - השפעה איזו להוכיח מאדקשה
 תרצ"ג חשון בא' עכ"פ, אלו. אחרונות למחאותהיתה

-
 הנ"ל מאמרו פרסום לאחר כשבועיים 13.10.1932,

 הועה"פ ישיבת לאחר חודשים וב-3 בנימיו ר'של

 יתגעל הסוכנות, הנהלת מו"ס החליטה בלונדון,הציוני
 הפועל שורת בבנין עכשו להתחיל להתישבותהמחלקה
 ז,'. בשיך-אבריק"המזרחי
 לגשת - הסוכנות הנהלת של שהנכונות לציין,יש
 על הפוהמ"ז נקודת של הקבועה להתישבותסו"ס
 של ההתנהלות להמשך ולהסכים שיך-אבריקאדמת

 ,,, אחרים במקומות גםהסוהמ"1
 אלא באה לא -

 ענינים שני עוד תרצ"ג השון בא' שסיכמולאהר
 ההתישבות: עם קשר כל היה לא כשלאהד'מהםאחרים,
 אחד טה אושרה ההת. מחל. של הצעה עפ"יא(
 קישון בגוש חקלאיות נקודות 13 עוד לביסוסתוכנית
n~tbP1',, יי. שיד-אבריק מלבד" 
 להעביר הסכימה העולמי המורהי הסתדרותב(

 ואסילו הלאומי, לועד היהודית מהסוכנות ההיסוךאת
 י',. החינוך בחוקת השוב לשינויהסכימה

 ויסו- עמל שנות שבע "לאהר הושגה זוהחלטה
 דרך שאין וההכרה. העקשנית למלחמה הודות , . . .רים

 בחוגי הסיפוק הרגשת מוכנת ,,,. ולוויהור"לנסיגה
 זו .לא וו. השובה ההלטה על המזרחי והפועלהמזרחי
 נקודת של הקמתה את איפשרה זו שהחלטהבלבד

 בה אלא הפוהמ"ז של הראשונה הקבועהההתישבות
 מ-7 יותר שנמשך הפוהמ",. של המי מאבקונסתיים
 להתישבות הדתי הפועל של וכותו עצם עלשנים,

 ארץ-ישראל. אדמת על עצמאיתבמסגרת

 ומסקנותפיטומים
 'ההני-צ שי נסן ; דפזהמ"ז יהתישנות הההישבוה מהנקת שליהסה

 ; הפוהמ"ו יהתישבות והנה'"
 הפוהמ-; התישנות אל הרשמי יהסה ; במאבק היסוד קרן שי מקומה ; במאבק הקק"ל שלמקומה
 להתישנה דחקיאי( והמרכז הכיייה )ההסתדרות הישרשי. שי יהסו ; מציונית ההסתדרותמצד

 ;הפוהמ"ז

 תולדוה-

 ן המרחי הפועי של המאבק דרכי ; הפיהמ"1" שי ימושנ-עזבדיפ א' "אינת של
 השונים. שלביו עי המאבק של כרונזיזניסיכזפ

 מתואר שבו הפרקים, עשר באחד לעיל הנאמר כללאור
 מן להתישבות, זכותו עצם על הפוהמ"ן שלמאבקו
 קודם- העיקריות, המסקנות את ולהסיק לסכם הואהדת
 במאבק מעורבים שהיו והארגונים, המוסדות לפיכל

 שבו הסדר ואת הזה הסיכום את נערוך זה.ממושך
 מוסד כל של מעורבותו מידת לפי - אנכי"גשתך
 שנותיו. וחצי שבע כל במשך במאבקוארגון

 הסותמייז להתרטבות ההתרטבות מחלקת של יחסה1.
 של בביצועה המכריע הגורם היתה ההתישבותמחלקת
 הנהלת ושל הציונית ההנהלה של ההתישבותמדיניות
 טבעי אד מבצע, גוף אלא היתה לא 11 מחלקההסוכנות.

 המהלקה ראשי שבו לאופן, היתה רבה שהשפעההוא,
 שבו המאבק, תקופת את לחלק יש תפקידם. אתביצעו
 בהתאם מכריע, כה תפקיד ההתישבות מחלקתמילאה
 מהלקה. ראש כל של התטריד נתמלא שבהןלשנים,
 )תרפ"ה-תרפ"ז( קפלנסקי דיוטתא(
 קפלנסקי היה המאבק בתקופת המחלקה ראשימביז
 ההת- מחלקת ראש של התפקוד את גם שמילאהיהוד,

 דשם בד' הפזדמ", שי יזעה"פ ההת. מחי. הודעה  כךושש.
 מה' ההת. למח. הועה"פ מבתש )ר'תרצ"ג--3.11.32

 , 291 עמ' חשון, ב"ו 'נתיבה', השוה וכן ןחשון-,11.ד
 חשון-.1ו.9(. י' 'התור',וכן

-החבות  ההנהלה בישיבות לעתים השתתף שכזה ובתור 
 לכו המחלקה. מנהל של התפקיד את וגם -;הציונית
 יותר ומכרעת גדולה במחלקה קפ. של השפעתואיתה
 אם וראשיה, המחלקה מנהלי יתר של השפעתםלאשר
 שלמדו כפי למדי, גדולה היתה האישית השפעתםלי

 של מפלגתו חברי שמאליים, משקים גם המר.מנסיונם
 עצמו.קפ.

 גדי תרפ"ה-1924, בסתו מלונדון לא"י הגיעקפ.
 מהרגע, וכמנהלה. כראשה ההת-רבות מחלקת אתלנהל
 הפוהמ"ז, בהתישבות לטפל תפקידו בתוקף קפ. החלישבו

 02ג הע' לעיל, ור,9נא. 811. הע' להלז,.ור'808.

 תרצדג- חשון מי' 'התור' ר' ובז י  ור ישיבה פרוט.ר'810.
.9.11.1932

 מס' שלדב יעקב למר ז"ל ברמז י. הרב שלבמכתבו811.
 שלהב למר בזה נתונה תודתי תשל"ב-1972.ו.25.שבט

 לעיינ ל. שנתן הרשות, עבור בר-אילןמאוניברסיטת
 זה. למכתב מתייחס הוא שבה שלו, הם.-א.בעבודת

 באוב. מרצה ילק, י. ד"ר ידידי, הברכה על יבוא'וכן
 של המענין למחקרו לבי תשומת את שהפנהבר-אילו,

 456, 408, עמ' קיש, השוה וכן שלהב.מר

 עמלנו" טרי  "יאשית : 'נתיבה' מערכת שלמאמרה812.
 משדכת של מאמרה את השוה וכז ; תרצ"ג חשוןמב"ו

 תרצ"ג- חשון עי"ז !" לבניז "ז2יךל%בריק :'התור'
.16.11,1932
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129 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 באחת לפוהמ"זמושך-עג ב te?1 כפי המזרחי, הטועל התישבות נגד במחלקהויורשיו
, 

 =ן. - רושות( ) העובדכן את ניצל הי"ד.,הוא שעקונגרס "הועדות ומראשי הפוהמ"ז מפעילי או פרנקל, פרופ' זאתשסיכם
 .7 - ע/ כלום הוזכר לא הר,51עו4-,44לקונגרס ן'שבהחלטות תרצ"א אדר בח' לרופיו במכתבו העברית,האוניברסיטה

 כך",תנהג : עיקריות סיבות שתי היו קפ. של זו לג-2תו-

 ,4ן י0'"ו-/,ר
 כיתו,- של ההתארננותלעצם

 ז
 , ' פירושה - השניה של וקגלתהתמידיים", ןןי"סכסוכים ן 4 ין,- הי"ג. הציוני הקונגרס של הדיונים בעתלמשל, ע :ורמת היתה האחת קשל

ן
 הוכר לו  מושישהזכות עלהפוהמ"ו וותור ן1יה: הפוההע חברי של ביכולתם אמונו חוסר )ב(
 הי"ד. הקונגרסע"י מקא בפה בעצמו שהודה אעפ"י בהתישבות,*ליח

 שקיבל 1926, מאי - תרפ"ו כטיול הכחיש קפ.8( הפוהמ?ז, של מסוימות קבוצוענהכשרה של בכשדותנ ש,גפי
 אעפ"י הי"ד, הקונגרס לקראת מהפ)המ"ז שה-א כלהצעה קבועה. להתישבות מהצמדים היושחבריהן
 אמנם הסוהמ"ז שהצעת אישר, דאז ההנה"צשגזבר הפוהמ"ז להתישבות קפ. של 11 שליליתגישה
 לקפ.הועברה למנוע כדי והשונים. הרבים מעשיו אתמסבירה

 משנה יומי בתשר9( 1 מושב-העובדת להקמת שאיפתו הגשמת אתמהפוהמ"1
- 

 ועד תרפ"ו מחשון
 , (,, ~ע, /-ק)/ את באף" "למשוך קפ. בידי עלה - תרפ"זכסלו 1 אילו מעשיו עיקר והרי א"י. אדמת על שלוהראשון
 י כשניסתה ושוב, שוב בקש" ו"לדהותה הפוהמ"זהנהלת כרונולוגי(:)בסדר

)/ cv- 

 "/י./, " , ההתישבות לתוכנית בקשר ברורים דברים ממנולשמוע הפורש"1 בשורות את/הקילוג ניצל קפ.1(
 , ן ן הפוהמ"ז התישבות של העקרוני האישור לאורהחדשה להט- שלו קבוצות-ההכשרה כל כמעט שלוהצטרפותן

 ן ש הציוני הועה"פ ובישיבת בתרפ"ה הי"ד הציוניבקונגרס באופז 1924 נובמבר - תרפייה בהשוז יליתתדרות
כזה,

 שלא,
 ) י ין שנודעו לאחר הוגברו, לכד בקשר מאמציהבתרפ"ו. החדשה להתישבות מועמדים לקבוע רצה

 יו ן ארגוני של להתישבות ההכנות בר4על ידיעותלה העצמאי בפוהמ"ו שנשארו הקבוצות, אותזמחברי
,, ה, , ,1 י ן L/fJ ובמשר ברצינות החדשה להתישבותם התכוננוהאחרונים הכללית. להסתדרות שעברו )-"השמאל"(,1S 4 יל , ל שגם אעפ"י הפוהמ"ו חברי של ולא אחריםהתישבות הפוהמ"ו של מקבוצות-ההכשרה אלא )-"הימק"( ,'

 ,..,,,זמזרב. תרפ"דף1925 -"ן כתחילת שפרץ סכסוך, .2(
 תרססו בתמוז10( זדו, על נוצל דאג, הפוהמ"ז מראשי יונגסטר, לביןבינו

- ל לועה"פ קפ. ענה 1926 ישי 
 בתשובתו החדשה. להתישבות לשטח בקשר הפוהמ"ן- שמיד אעפ"י הפוהמ"ז, נציגי עם מלהפגש להשתמטכדי
 עם יחד נקבעה לפני-כן וחצי כשנה שכבר ק6.,מגלה פכך. נבונות אמנם בכתב הביע הסכסוך פרוץלאחר
 שיכול היחיד, השטח הקישון', 'גוש של חלוקתו לקק"ל . הקונגרס לפני הפוהמ"ז להנהלת כתב קפ.3(
 nur בתרפת. החדשה להתישבות בחשבון לבא היה אחרי שגה 1925, יולי - תרפ"ה במנ"א הי"ד.הציוני
 ארגוני- חמשת תרפ"ה-1925/ בחורף חולקזה לת"ציכ הפוהמ"ז הצעות הפרק על תעמוד ,הקונגרס

 ל///י פנו תרפ"ה-1924, בכתו קצר,ני-בז, שזמן~tgv)1 לדון כדי נציגפ) את לשלוה יפל שבו הזמן, אתי"הם , ביניהם, נכלל יא הפוהמ"ז של א' כשארגוןהתישבות, שיודיע הבטיח, אף שלו, הראשוןלמהמב-העובדים
 1 ג., הפוהמ"ז של קבוצות-הכשרה שלש ההתישבותלמחלקת , מעולם(/, נשלחה כזוקא הודעה התוכנית.על

 תרפ"ו כתשרי - להנה"צ הציע קפ. כאשר4(
- 

 ,4 4 נן חלוקת של 11 עובדה התישבותם". ל"סרור מלדרישה
- 1925 אוקטובר, -השטח לארגונים, התקציבים רשימת את  , מהנהלת אותה שהעלימו בלבד, ,1 לא  -=-1 הקק"ל מהנהלת אטינגר גם משנה, יותר במשךהפוהמ"1 להחלטתו בהתאם בתרפ"ו קבועה להתישבות המתכוננים 1עק( , ןק[ 

" eC"T"' מלטעון, נרתע לא אף האחרון " קפ.,וגם המורחי הפועל את קפ. השמיט בנידון. הי"ד הקונגרס של  ,45  .". . . הארגונים בין עדיין מתחלקים אינם . . .האדמה להתישבות. הארגונים חמשת יתר של מרשימתם ן ,.ג
 הועה"פ- נעלמה לא קפ. בדברי זו חמורהסתירה כח,%, קפ. עם נפגשה הפצ"מ", הנהלת כאשר5(

הפה~מ"1. זו, מכוונת השמטה בעקבות 1925 נובמבר - תיפ"ו ,-פ
-  קפ. הציע 1926 :ובמפר - תרפי'ז בפסלו11( וכשמו"ס איתם. מלהיפגש להשתמט כל קודם קפ. ניסה"

 להתישבות. כשטח אדמת-קומי את הפוהמ"1לנציגי ההשתסה את לתרץ ניסה הפוהמ"ז, נציגי עםנסגש
 נגמר, לא עדיין זה שלמשטן קנייתו על שהמו"מאע"פ ושנדהי המציאות אח תאמו שלא שונים,ובנימוקים
ה,1, קומי, לאדמת בקשר הנ"ל, קפ. הצעת במקום12( המרבו של להחשתו בציניות התיחס קפ. 6(י שנה. לפחות עוד להימשך היהואמור שידתך, בני ידי על וכל"מכל
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 פלס י.היים130

 הפועל להתישבות שנר-אבריק מאדמת דונם כאלףשל את לארגונם שתימסר לקפ., הפוהמ"ו נציגיהייעג.אז
 השטה הדירקטוריו4קניית ההלטתהמורחי. מרמרוש. ליהודי אמנם נקבע זה שטח ורקני.אדמת

 ההתישבוה, מחלקת של להסכמתה וקוקה אמנםהיתה במשך בשממונה להישאר היתה אמורה 11 אדמהאך
 מסכימה אמנם שדמהלקה בטוחים. .היו הקק"ל ראשיאך חברי עכשו הציעו לכן עלייתם. עד שנהיים -שנה

 אדמה. מספיק 'ש אם הפוהמ"ז. של המושבלהקמת בינתיים 'עלה א' ארגון ; "עיסק71-חליפין"הפוהמ"1

 לאחר מיד כי עיקר, כל מבוסס היה לא ,ה גטהוןאך תועמד מרמרוש, יהודי ולכשיעלו ורקנ/; אדמתעל
_מ,_ הביע הקק"ל, הנהלת של הנ"ל החלטתה על שמעשרפ. על המו"מ 'סתיים . אז שעד "ומי. אדמתלרשותם

 לה. הנמרצת התנגדותואת אך מסויימה, קפ._במנאים הסכים זב נ,,ת:עך
 הקק"ל. דירקטוריוז על חלק שקפ. בלבד זו לא15( בשום לה להסכים מוכנה סיחה לי הקק"ל  -הנהל,, , - , לך

 החלטת לאחר יומיוםאלאאופו.  )/)ע
  הקמ

 ף ני."(- שיך- לקדמת
) י.,..,,., .., בג ורקני ות על א' מארגון חברים עלוהפהמ"1 7 ( /( ס/   השתסעי-תן,ג"נעם: ארמת 
~

ל  ('"'2(ך 'ד". בודאי שהיה הקק"ל. של הכספי,הקשהמצבה ההת- מחיקת ושל הקק"ל של הנהלוקההן שללרעתן / 

 ץ //6/ התשלום תנאי כי העובדה, אף על וכ"כ עצמו. לקפ.גם ן המעשה על  יותר רווה  הקק"ל שהנהלת טבעיהואישבות. /ה
Lrf

 .1 ן שיר-אבריקןוזב-בה אדמת של לקנייתה  הפרעוןוזמני ן בישיבה גם כי  המחלקה, הנהלת מאשר"הכלתי-ליגלי" 1

 ן'"הי;- לל/ו
] 1כ . ומ( קפ. ע"י שהוצע השטה. לקניית מאלו נוחיםיותר ' א',  ארגון של זה התישבותי נסיון אחרי ואפילוהנ"ל.  ) , 

 -,;-י)' , "ציע שקפ. החדשה, ההתישבות בתקציב16( הפוהמ"ז של זמנית להתישבות עקרונית קפ.המכים/1-ן),)גק
 ליישובן סכום קפ. " מרס"ן, בקין הט"ולקונגרס  הרוגז בעוצמת המובן ההבדל אף על היטה.באותו ,)'.גז

 ש 4,,
  '/, י אלא זאת עשה לא אך א', מארגון משפחות 25של 1 קפ. של שתגובתו העובדה, מאלפת ההנהלות מתישל ')( לי-

 ,, בחור4,ע.נ( ההנה-צ ע"י הז כבד, לחץ עליו :יהופיללאחר ן בלבד. זו לא אוסישקין.לל

"/$f-/,העלייה את כינה (,""שקפ. י C_dh הט"ו.1 הקונגרס ערב הסוהמ"ו נציגי ע"י והז ותרפ"ז לראש הבטיח אלא ) 
- קפ של  והמגמתית השיטתית התנגדותודו( האדמה". מעל להרחיקם לקה"ק נעוור "ששוהקק"ל. יל"  // ןן  

 בעלי יתר של מיחסם אפילו -1נה הפוהמ"ןיהתישב1ת בהנה"צ D"p]sn תייי-ria~ 14.11,28 ב"3ן( א)(ג.(
 י,

ל הציונית. ההסתדרות של ההתישבות בעניניההשפעה של המדעתו לאהר הפוהמ"ו התישבות על נוקב  דיון יי י- ן  ,יגל(, ל  
 ),"4, להתישבות חיובי יחס ה היה לא מאלו  לרובםכשגם יצביע שלא 'המירחי'. נ211צ_מטעם פיק_בשב_םם רופ'פ ש , _, /ק4

 , ת , הברור השלילי ליחסו ההוכחות'הללב,א אחתהפוהמ"ז.  ימלאו לא "אם Dp., של החרשה ההתישבות תוכניתעל*)

 ."יי', ץ / מראש' כמה ,יגא הטוב רצונם היא בנידון קפ.של בתשובתו הקרקע". על לישבם המורחי הפועל דרישת ,5ת .--, ק,"
י; ר::-4אי  אטינלדח,ןוס=קין כגוז הציוניים.המוסדות של ומלא נאמן תיאור מוסר קפ. איו פיק (פרת'נמ71(ץ.,ק

- 

  .4  לץ יו"ר מראשי-ק15-כיס%-הץן5לרזורו וכמה4הקק"ל הת- של מסולף רוום יוצרות והשמטותיו היובדית'
 הצ"רונות מהם אחרים מהרנ"א. 4נה"ס פיק לפרופ' לוותר היה.מוכן לא קפ. העויףפתחותן ט1

  4 ( '4ז
 ( הרב :י:כובךאמי:ד:יי הינ'::: :2:2:ביותין::שך:: ן % _

 בולטת. הפוהמ"ו.  התישבות  נגד קפ. של הנ"ל -ברלין בחריפות. כך על חלק 'המזרחי' נציג לכי /SQJ מכינך נ ' 4 קלע,ס
 - / לגא/4/

 התחמקות, מעשי של ועקבית ארוכה שורהעיד התקציב אישור את שחתנה מההנה"צ. תוקף ביתרידר-ן
 ::בחתו ה ן:ב :ן שבן ך::ד:2: את מצדיק 'ההואעג,נ,:ן;ין::פתאום, 4 ץ תמיכתיאת את קפ. הסתיר לאכמו-כז הפוהמ.ן.יהת"טבות /;ן ',,4-, לאמת. בניגוד דברים והעמדת הערמותבקש", גם סכום" .אינה בנתינת להתישבות  ןמחלקהיי %  עץ, "רחיי

 זה ?~nD של לקנייתו הקק"ל להחלטת בחריפותCA הסכום כל את לחת מוכו היה ז"ש קפ. אולם'מחדשה"' פ -"

 שלו המו-מ הפוהמב1בגלל על קשה ביקורהלמתוח הדברים "קשירת שלל קיש קול. לפוהמ"ו.השחייכו1 614 ש, כך יכלו הכלליה ההסתדרות של חוגים הפוהמ"1.עבור שלא קבוצות, שתי לעוד אלא בלבד הפוהמ"1להכשרת")ך,-/

 יא -  חוגים אותם ועוד. זאת הקק-ל. דירקטוריוןעם 'המזרחי'  נציג של הלחץ לאחר רק וכר, ביהר".האלה11
 חבריהם עבור זה שטה לדרוש שהמשיכו ביבר,11 הקבוצה את לקבל קפ. הסכים יחד, גםושל/ההנה"צן),ע,נ/ע

,/3 - fa: אלא קפ.. של הנ"ל הבטחתו לאור כשנתייםבמשך כקבוצת- הפוהמ.; של למושב-עובדים א' הכגוןשל ן 
~ק

 ,ן  ? /4ל

הכשרה-

"- הכללית. ההסתדרות הברי הרועים', מ'קבוצחאחדים
 ל"

 בשיך-אבריק הפוהמ"ו חברי על במקלות ההינפלואף שטה הקק-ל קנתה תרפ"ו-927ג באב.כ14(

9,ה
 , ",י
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ך.  

131 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלק
 מתה גם נוצר וכך שנים. מארבע יותר במשךבש.-א. את לחרוש החלו שאלו לאחר מהם, ארבעהופצעו
 והנהלתה. העולמיתהציונית להם. שייךהיה ההסתדרות לבת ובחו"ל בארץ הפוהמ"ז בין ביחסיםרב זה ששטח טענו ההסתדרות חברי גי המקוס,אדמת

 א%'--ך למועל להוציא יוכל שלא גבלי, מודיע1928, בידי שעלה פלא. אין הכללית, העובדים הסתדרות ושל, אוגוסט - תרפ"ח באלול שהשקעם הציוני,הועה"פ הציונית ההסתדרות שי שונים ובחונים שונותבמחלקות ע"י הנ"ל האישור על בהנה"צ הראשון בדיון6( אז ששררה הכללית, גאווירה דבר: שלכללו
 -1ך לויתך "ן:ב"::ג'ש::נ כי זאת,לעומתובלה. ף , - ( 3 ך ב, שאיו אעפ"י הפוהמ"ז, להתישבות בקשרההחלטה של הראשונה התישבות-הקבע את למנוע(קפלנסקי
 הציוני. פ הנעה ' ע שאושרה ' שביתההת )תרפ"ז-W'tlf) פקר תקופתב(
/ )תרם"י-תרצ"א( יופין ת_וסתנ( מקשו את סקר תפס בבזל הט"ו הציוני הקונגרסלאחר  , .,,,,,.,., ., "י,,..,ן.ן.,,,

 טטפטמ4- - תרפפי אלול תטוף1(
 ן , חברף/ 25 של מצגם החמקי תי"ץ-1929 בסתי 1( מיד ו2פ1,

 /ט/ שע: ס "':חי::קן:!:':ש:ס; :י:יי:דית י-ב:: :: -14::::ל

 האפשרות. בעצם ספק התעורר לכןמטעמכם-כספיים. לאחר-מכן להתיש51:יכאויש המחוקה הנהות של- ט ,-
 מועד בעוד אדמתם את לחרוש יספיקו א. ש.שחביי להבטחות המחלקה מנהל של הראש' עוזרוהתכדש

ל )ן עד מהאדמה, עתה',וכך3-ןהברים "שלעתהמחלקה' אדמת הפוהמ"ז-להתישנ-על" בוכות מכיריםץש"איז'אנו ן 3 (' יענהחמגהלק בחר"סתברו2טח, לחבריוא'רגיז,ןפן ברורות, בבלי הצהיר ::הלאחר-מכו יכמההמפט(  
4  יוטב". ההנה"צ של הכספישהמצב חלק של העברתו את להרשות סירב יכז שי.אברץ-

 בחודשים יותר: מתונה הצעה 4נפי3.,הציע2( לשיר-אבריק. א'מארגוז
 -"' את המזרחי יממז הט"ו הקונגרס לאחרהראשונים ר'גם5ר - פייח כסלו בתחילת אח"כ, כחורש3(
 ג'4':_ןמןןך,דב.ןך "ןלג '4""=

 י'( ן'ןן 1,1:ע7:גןין::1ן:%1
 ,., ),,)) את,ללן יממן שהמזרחי רופין, הציע אחר-כד3( אעפ"י לשיך-אבריק, העלייה שתתאשר~חלקה

 אדן בלבד, חודשים לשלשה בשיך-אבריקההתרטבות שהובטחו הכספים, על לוותר מוכניכ היו הפוהמ"זד"נציגי "
ן

4 והמזרחי. הםוהמי'ז ע"י נדחתה זו הצעהגם קפ. ידי על הט"ו בקונגרס להם , .ל, :,כון ל2  והרב רופין ד"ר של הצעתם את תרייץ-29'.11.12כמלו הפוהמ"1 התישבות של עקךוני אתעור : חשובהשהחלטה בנף הנה"ס קיבלה עכשה שנוצר המצב, לאוי4( הציוני הועה"פ החליט תרפ"ץ-ש192 בקיץ5(ל 
 מ, , / לא"י 500 בשיך-אבריק הפ,המ"ז לקבוצת לתתברלין והדרכה. משקית טכנית, עזרה להבש.-אלו-שתושט

 ינ' כלג'ל .ע ./. ן. " בגלל זו הצעה לקבל נאלצו ש.-א. שדברי בלבד, זולא אחרונה עובדה רש ושל מחלקק,הת=בותנשל .1,.1 1,ז/ ק, )קקי בלבדךי/; העובדים 24 מתור ל-10 אך"כתקציב-אספקה", התנגדותה עקב אושר לא זואהליקהקצי4להתישבות
 ין י ש ן/ זה, מתקציב הראשון הסכנם אלא הקשה, הכספ'מצבם א' לגרעין רב לסבל גרמה היא גי גורלית, היתהזו

1 ר/"44
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df1פיס י'הייםע 
 את להגה"ס בבלי שכתב ימים/לאחר לשלשה(1( מחלוצי מי שנקבע. לאדר אלא להם נשלה לא לא"י.or.- 50/ " -נ/

 ""/ הנה"ס. של בישיבה פה בעל אוצה הציע הנ"ל.הצעתו ש.-א. אדמת על יישאר א' .ארגון/',,
 , ח מ'4, תקציב בתור 11 פועלים לקבוצת שניתן הכסף "ריב%' רק,יאחר שיך-אבריק. חברי של הקודמיםחובותיהם 4/ , ען ק,4% ההת,ימ17" מחל. מנהל של הצעתו את אמנם אישר זהמוסד בגלל בקל; ע"י עוכבה הסכוםיתרת ,',י' , , .ך-י,

 תועלת כל ללא הוצאההספקה, ולסלק להתאמץ הבטיח המזרחי של העולמישהמרכז

 ממשיח"
 ל9/ ל_14 לאחר וכחודש

 כי הנה"ס. איט84נ.ריפייבחץייק1ל 11החלטה המובטח. הסכום כל מו"ס התקבל אלו.חובות
 ללא כספים להוצאת להסכים יכולה אינה ההנהלה שלא לפוהמ"ז, ברור היה תר"ץ-1930 באבים6(
 'צירך שארגון שקבעה, הט"ו, הקונגרס של החלטתובוצעה

... .ן
 בהנה"ס. אד"כ הודה בעצמו ורופין א.. ש'חברישל העוב- בעצם : ועוד זאת החדשכן להתישבות המועמדים ל"/, עתידם כלל הובטח יא זו גורלית החלטה אףעל הראשוגיס, הארגונים שלשת מבין הראשון הואא'(

 ידאגו הכלכלא,ולא "את א' ארגון להברי יפסיקושאם שיד- התישבות את קשיא ההתישבות שמחלקתדה,

4, , 
, 

 ,,כספיתכם לה הנה"ס של החלטתה12( וכמו דאו, ההנה"צ ת"ר של לדעתו ובניגודקפלנסקי [
ך הפוהמ"ז מחוגי הן מחאותי ,יל גל עוררהלשיר-אבריק )אשכול( שקולניק לוי אח"כ משנה יותר ואתשעשה " י 44/ .קר-7  1', -ה ל415י- כגון אחרים. מחוגים והז ובחו"ל בארץוהמזרחי הי"ו. הציוניבקונגרס 44'/ :..// י קן 
 ן להת.'נלי( המחל. ראשי של ההסברים אחד הקק"ל.מראשי הוראה בבלי נתן 1930 יחי - תי"ץ בפיון7(/י

 -ן ,  שהחלטולהוזי,ן היה, המחאות על כתגובה - ובבלי ריקיז- הדשות" להוראות עד הפוהמ"1 של התקציב "אתלעכב
 'י44 ,4יץ מסיבונך אלא פוליטיים 1מני41ם/ נבעה שלאהנה"ס המשותף למחסן א' ארגון של לא"י 40 של חובבגלל

 מעידיי) זה הסבר ו2ל אענכונותו על בלבד.כלקליווךבכפר-'הושע.
djire 

41זע'ע1~מצ4:ב::פעי:ק ::::י::י:::תךב":ב: :::למשן ,(י  'ס' ו ואעפ""של%(/ץ' קשה. היה הציונית ההסתדרותהכטפיל המשבר לפתרון האפשרוטת הבעיה-לכספית. היתהבהו
 לארג,471,-ץ,נ היה כשלא זגג חדשה, התועבות אושתה סדור וכן קבוע למקום א' חברת-מרעין של העברתםהיו
 " 1(ן " 1 ק ק'ע ול ),, בכלל. חקלאים )מספיק(החלוצי א'. ארגון לאנשי יותרקבוע

 לחוסר(יחס4ו,-,קן"ייד גו5פח ברורה הוכחה עוד קיימת13( על עקרונית לחשוב מוכן עוד היה רופיוד"ר
 4,ט,' 48/ בשיך-אבריק; הפוהמ"ז להתישבות רופין של החיובי של תביעתם שעצם הסכים, ואפילו אלו,פתרונות
 1,:1 בכתך_[. הפוהמ"1 נציגי עם בשיחתו תיצ"א-ל193.בסתו על הזר בביי אולם וצודקת. היתה,ה1ךניתהמתישבים

 -חשוז לחברי בקשר לפני-כז שנה בדיוק שהציעהצעתו, (,ק,
 .11.י

,A~C ההת.. מחל. ראש הציע 
 (( שחברילה((1,

 ג"( ( '2כו4:ן 'דמזרחי' של מושנ יצגורפו/לכפר-ח46ש.-א. , להת"2בוי, ושיחכו המקום את שיעזבו בש.-א.,הפוהמ"ז ל(7",ין
 "יי רדד הירית.-ל,ההוהת"! מיוונך, ות!4היתה לכד כסף שיהיה ,זד הקנוסהחם

 .ה14"
 האפשרות את עוד יב::י כעך :::: יי:ב,:ביש ו ינ

' 

לאחר-מכו
 היצ

 הווי את 'וקיבל תנך!ם:עצמתמא
 ק/ק

 7ע,הע(יך הצעתו: את ובהציע לפני מומחים, של הנחוצהדעתם בשיך-אבריק. בתים לבנית העורה" מייקרן כסףלהשגת 1"

 "זה י" "..: ,י., י יי,ירו.ו,י,ו
 ,,,יזל.-א2:"ן% "ק', ,ק י'י,י,,

 '/-"יח, ואפילו כה". עד נתברר לא הטים כפר ש"ענייזג"כ, הכרעה דרש אלא - הפוהמ"ז של הועה"פ נציג ניסהן
'

 'במקים מנהל הציע ולכן התישבותם. מקום את לעזוב אבריקר4, ק%1 5 השארותם מאשר ביוקר יותר ריבה . . תעלה.חטים שיד- חברי את לאלץ שיש ברור, עלבבל:יהיה מ"ד10(

4-)4 והסערה הפוהמ"1 של לדצו המשך בעקבות14( עתה שלעת למזרקי, ש"יודיעו להנה"ס. מחל,/ההת. ,,,'
 תרצ"א, השזז בא' הנה"ס של החלטתה לאחרהציבורית ו"שלא שיר-אבריק". לקבוצת נספי טית % ק"ש"
 א'. ארגון לחברי לעוור מסוימת נכונות רופיו (גילה בעצמו שהוא אעפ"י לאחזקתם". המוצע התקציביאושר
 הרחיקה בנידון שהצעתו סבור, היה ההה. מהל.1ראש לתרצ"א. המחלקה בתקציב שיד-אבריק אתהכגיס

 , -?4, ץי "ימי"/ג=
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133 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 במורת בבלי ו2ל זה לצעדו שהתייחסה הנה"ס, של הועה"פ צדק אך הט"ז, הקונגרס של מהחלטתולכת

- הנה"ס כחבר רופיןשל  
- הפוהמ"ז להתישבות בקשר ההחלטות מכלינמר' הלא-צעגיים,יע אחד בתור

, 
 האחרונות ובישיבות האחרונים הקונגרסיםבארבעת את לנהל המשיך ובבלי ההתישבות, מחלקתוכראש

 להסביר מנסה היא ועוד. ואת הציוני. הועה"פשל להת. המחל. הנהלת של זה חדש-ישן איושהמחלקה.
 הסוכנות את להאשים שי % "שאין רבה,בהתחסדות ההת. מחל. מצד הישק הקו של המשכו אתהבטיח

 : הפוהמ"ולהתישבות
-  

 לפועל ביחס בהפליה; הציוניה ההנהלה ואתהיהודית
 הקמת לעצפ גמור בחיוב מתירסים "אנו : להפךהדתי"' מפורשות לדרוש החליטה הי"ו הקונגרס מליאתש1(

 בשיך-אבריק". המזרחי הפועל של'שוב הפועל של ההתישבות את למועל "להוציאהנה"ס

 אחרת התרשמו ואוהדיו הפוהמ"ז שחברי עקא,דא לתקציב זו למטרה להכניס . . . 1 כשוך-אבריק, המורחי "מ

 לנמרי. לקצצו". שאין מתאים, סכום תרצ"ב( )= הבאההשנה
 אלול תפוף הנה"ס של בישיבתה6( 11, להחלטה חשובה תוספת הזה הקונגרס קיבלכ"כ

 בשיך-אבריק. הפוהמ"ז התישבות שוב נידונה 1932 הפועל להתישבות לא"י 2000 של סכום ש"ישוריןלק תרצ"כ-
e.~fy בנימוקים לדחות ניסו בהנה"ס הלא-צפונייםהחברים ההתיש- מחלקת של )בתקציבה בשיך-אבריק,המזרחי

 לשיך-אבריק. בקשר הי"ז הקוננרס החלטות אתכלכליים קצוץ שהוא איזה אף על יובטח זה יסכים
 הכסטר. ד"ר להתישבות. המחלקה כראש כיהו מהםאחד /לתקציב".ע

 שיחסו ייתכן, רבה. בספקנות הנושא לכלולהתייחס הפוהמ"1, לנציגי בבלי הסביר נאק כל אףעל
 הבלחי-אוהדת מגישתו נבע המחלקה ראתן שלמה הכספי שמצבה הי"ז, לאה4/החונגרם שבועותכחסיתה

 בכלל. הדתיתלהתישבות להתחיל לנו מרשה ימיננו הציונית ההסתדרותשל
 המסקנות את עכשו להסיק אנו יכולים הנ"ללאור על 'בשיך-אבלוק". הסוהמ"ז של בהקמת,נקודהרהבנה)
 ההם- של ההתישבות מחלקת של ליחסה בקשרהבאות הי"ז הגהקת-הפוהמ"4-בצדק;-ץממק~גרס סעל~~ענתה ה)
 המזרחי הפועל של ההתישבות לראשית הציוניתתדרות של א"וקיו על הפוהמ"1 התישבות על ל,ה"י:ט/

 לגמרי י~ך-אבריק רוצהע:גנן:ן:הש"הוא
 הנידונה: התקיפהבכל

 להתיש- לעלות הפוהמ"ו ניסה שכו מהרגע,ןאן התקציב",מן
 ראשיו :תקלו משלו, עצמאית במסגרת בא"יבות-קבע

 של יאשיה אדמ4ימצד ו/או ביחס-בלת::חיוביוחברת אלא לתרצ"ב קבעה לא ההתישבות מחלקת2(
 הפוהמ"1 על היה קפלנסקי בתקופת להתישבות.התחלקה פחות כלומר לשיך-אבריק, כתקציב בלבד לא"י350

 שהצליח המחלקה, ראש של השלילית גישתו עם'4היאבק וסכום הי"ו. בקונגרס עליו שהוחלט מהסכוםמ-18%
 הפוהמ"ו מושב הקמתו,/של את כהלתו בעת4מנך3 "בהתחשב אלא הקונגרס החלטה בעקבותזה-יאיהוקצב

ולראשון הקק"ל". של היעור בעבודת הצפויות ההכנסותעם
 קפלנסקעי

 מטעמים הן פיסתי, באופן כך
 אמונו חוסר בגלל והן מר4ה'שמאל', כאחדעקרינעם ההת. מחל. של הזו הזעומה מהתמיכה כתוצאה3(

 בחקלאות, בהצלחה לעבוד מסוגלים אינם שהדתייםזו, יותר, עוד הסתבך א' ארגון חברי של מצבם יזרעאל. ;]:, גישה בהתישבות. להצליח הדתי הפועלביכולתך,2ל שבעמק- הוו הנקודה מצב שוב וההמיר הלך בש.-א. ן יגן)
 תרצי,כ בחשון הורה שבבלי יאחרמ!:(

- 
 ובהנהלתה, הציונית ההסתדרות בקרב מקובלת אזלויתה 1%31 נובמבר

 להתישבות המחלקה בראש הועמד שקפלנסקי לפני]ם לשיד-אבריק". וההספקה הזרעים מתן את "יהפסיע)4לי

 פעל שכה כקפלנסקי, איש קם לא אולם לאחר-מכן. ונם בבלי_לפתחובות של (שך-יחסו-,נהק 4(וג,ז'_"ג.
 שלו החלטתו לאור במיוחד בולט הפוהמ-ןך/--,

 ~מני
 צעדיהם את יהדר כדי ובהצלחה, בעקביות ולהתמדה,

 וכר הפוהמ"ז. של הקבועים המתישבים ראשוני 4ל הצעיל המעומר להקציב תרצ"לל-1932 באביבהמחלקה
 כנון שיטות. מיני בכל מלהשתמש קפלנסקי נמנע ללא את'אסכמיה כד על שקיבל מבלי מסוימת, מקרקעחלק

 דברים ו"העמדת הערמות בקי., "דחייה,התחמקויות,
 לאמת". VU'X 5"5. עמ' תרן"א-1,31.ו.21, מנ"א 1' 'העוים'.]י8.

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



 פלס י.היים.134
 במשך המחלקה כמנהל קפלנסקי של יורשובבלי.

 בעקביות למעשה המשיר הניהוגה. התקופה יתרגל
 עקרוניים נמוקים מאותם אם,לא אף קודמו, שלכמדיניות עי

 יחס העדר בגלל וכן חדי כספיים-צרים מטעמיםאלא
 מועדים בארבעה בבלי ניסה כך הדתית, להתישבותתידבי
 ש~וגנ ןוה לעננך א, ארגיז חבר, את י"ל,שינים
 ; חרפ"ט מאורעות לאחר תר"ץ-1925, בסחו )2( ;עליה
 הצעתו את הנה"ס קיבלה אז תרצ-א-1930, בסתו)3(
 בסתו )4( ; לפועל 'צאה לא זו החלטה אך בבלי,של

 התישבות אל 11 הבלחי-חיובית בגישתותרצ"ב-1931.
 מצד תיאום בחוסר כלל בדרך בבלי נתקל לא"פוהמ"1
 ושכסטר( רופין )סקר. כפוף היה שאליהם המחלקה,יאשי
 ראשי ארבעת שמבין לציין, 'ש זאת עם 1 להיפראלא

 ויותר הבנה יותר רופין גילה הנידונה בתקופההמחלקה
ן  מעמיתיו, לנושא חיובי.יחס

 יד.-:,/ יי
 אי- י אפילקתרץ ניסה לא קפלנסקי]בן
 והאשד-עקרונית מאחר הפוהמ"ז, להתישבותהסכמתו

 ובבלי. רופין למיניהם. 'הקליריקלים' שללהתארגנותם
 מכיוון מעשיהם, )חוסר-( את להסביר ניסו זאת,עעומת
 עקרוניים. מטעמים הפוהמ"ז להתישבות התנגדוקולא
 בהם היה שלא שונים, נימוקים להעלות נאלצולכן
 הנימוקים מאותם חלק הפוהמ"ז. חברי את לשכנעכדי

 הנימוקים רוב ואילו רבה, 'התחסדות' על ברורותהעידו
 הפוהמ"ו חברי את שיכנעו לא אלו וגם כספיים.היו

- ך  : הבאות הסיבותבגלל-

 אחת-עשרה הוקמו 1927-1926 "בשנת)1(
 ,ץ5,"ד 'ן ין שהעיד כפי חדשות". ישוביותנקודות

 לש.-א. שהוצא הכסף,נ בחלקו לפחות - לטמיון ירד שבגללו אחרות,עטרות
 השהמת להתישבות ההת. מחל. של היחס אילו)5(
 שונות אפשרויות ומבצעים מחסיית היו יותר. חיוביהה;

 )כגוז בסביבתו או בשיך-אבריק קבוע מושילהקים
 עצמו בבלי של הפנייה וכמו העורה' ליקרןפנייה

 הרבוה מההצעות אחת מקבלים היו או ; הקק"ל(להגחלת
 החקלאי המדריך שונים: מצדדים שהוצעו לפתרון.ן

 וקרן הקק"ל הפוהמ"ז, ההת., מחל. מטעםral'1'-אבריק
והיסוד.
 זכותו על הפוהמ"ז שמאבק העובדה. עצם גם)6(

 עקשני במאבק תרפ"ז מסוף שהתמקדלהתיבבות,
 שיך- של הרבועה -לה~בות התקציב עלוממושר
 אפשרות קיימת שהיתה מוכלמה. בהצלחה, הוכתראבריק.

 להת- המחלקה מצד חיובי וליחס לתמיכהאובוקסיבגת
y.htarהמאבק. בימאותו 

י ל "  התישבות כלטי והאדיש "י היחס]גן
 התישבות של ברורה באפלייה אף התבטאהפוהמ"ז

 לא-דתיים גופי-התישבות כלפי החיובי ליחס בניגוד11
 וגם להתישבות המחלקה ראשי של מצדם גםשונים,

 המחלקה על היה הוראותיהן שאתמצד-ההמה"צ-והנה"ח.
 לטובה" "לאפלייה הנידונה ,בג.-שתקופה כדלבצע.

 קרובים יותר שהיו שמאליי4 ארגונייקבוצות כמה1
 ההנה"צ חברי ושל 5.גודלקח-להתישבות ראשי שללרוחם
 והדוגמאות לרעה. שהופלו הפוהמ"ז, חברי מאשרוהנה"ס
 : 11 לטובה' ל'אפלייההבולטות
 ויתקין'; 'ארגונ)1(

 ; העמק' ,משמר)2( .י,. ק"ש הקץ.דאו,

 קבוצת עלתה חד-פעמית החלטה יסוד על )2(.
 ' איג41פ:נמק)3(

 בתרפ"ח- העמק'  במשמר להתערבות הצעיר''השומר
 הצעיר'. 'השומר של( אחת )קבוצה)4(

 של~כסר-חסויים, להצלתו המחלקה ע.'י משהוגשה חברי ואילו חקלאית, בעבורה להצליחכמסוגלים העורה_קרבה. לאור יותר עוד אולך בולטת, 1יההנה"צ נחשבו הצעיר' 'השומר שחברי מכיון  עשר, אזדיה ההתישבות מחלקת ע"י הפוהמ"ז שלהאפלייה הציונית ההסתדרות של הכספי שמצבה אעפ"י1928.
 אד דתיים. אמנם היו שחבריו ',',תרפ"1 כך. נחשבו לאהפה:מ"ז

 לא.מאורגנימ,
 הפוהמ"4'י'. כמו "ריאקציוני-, - קליריקלי" בארגיו וביחוד רצופים, ציוניים קונגרסים בארבעה)3(
 הקבוע בבנינו ההת. מחל. של הנחוצה התמיכה ]ד[ בשיך- הסוהרי", להתישבות תקציב אושר ובי"ג,בט"ו
 רק ניתנה 11 אך לבסוף, ניתנה אמנם שיך-אבריק של הציונית ההסתדרות של הכספי שמצבה אעפ"יאבריק.

 הסוכנות הנהלת של כנידון מפורשת החלטה בעקבותהוגדכ.ג"עשה".
 החלטה נתקבלה לא אולם תרצ"ג-32'.31.10. חשיזן ,בא ההתישבות על מועד בעוד מחליטים היו אילו)4(
 לבקש תרצ"ב בקיץ החליט שהפוהמ"ז לאסר אלא סי את איג,מוציאים בשיך-אבריק, הפוהמ"1 שלהקבועה
 התרשות את ולהעביר היסוד קרן את להחרים ן ?חבר ובשביל אסמיה בשביל להוציאו במקום זו למטרההכסף

 שלו. הראשון מושב-העובדים למעז ישר5גורה

 שם. קיש, 815. ן 253-252 והערות 7 פ' סוף השוה וכן 249. עמ'קיש,814.
 121. הערה יבשיה16ש. 121 הערה והשוה816. 289. הע' לפני 8 פ'וכן
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* 135 . להתייצבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק
 הסוהס"ז להתישבות וח:הייס ההזה"ב של יחסן2.

 בתקופה בא"י ההתישבות לגבי בחשיבותו השניהגוף
 ההנהלה היתה - להתישבות המהלקה אררי -הנידונה
 ממשיכה הסוכנות, והנהלת תרפ"ט-1929( )עדהציונית

)מתרפ"ט(.

 תרפ"ב-1921, בסתו הפוהמ"ן, ייסוד לפניעוד
 ההנה"צ על ללחוץ 'המזרחי' של העולמי המרכז:יסה

 כתוצאה מזרחית. מושבה של ליסודה כספיםלהקציב
 1921 דצמבר - תרפ"ב ככסלו הוזה נחתם 1המלחץ
 משפחות ש-15-10 'המורחי', הנהלת לבין ההנה"צבין
 מסוימת. אדמה חלקת על יעלו 'המורחי' שורותמביז
 לתמיכה אלא ההנה"צ נתחייבה לא הוה החוזהלפי

 התישבותי נסיון בלבד. כהלואה זאת ואף מאד.מוגבלת
 - 'לפחות - חלק כאשה למועל, לבסוף יצא לאזה

 יחסה חוסר עקב ההנה"צ על נפל לכךמהאחריות
 כללי. באופן הדתיתלהתישבות
 ההנה"צ של הכללי ליחסן אופייני הוא זהמקרה
 אמנם הנידונה. בתקופה הפוהמ"ז להתישבות גםלפנה"ס

 נגד כזו ובעקביות שלילי כה יחס אלו גופים הראולא
 שישבו מכיון ההתישבות, מחלקת כמו הפוהמ"1התישבות

 ופרבשטיין. פיק פרופ' כמו המזרחי. נציגי גםבהן
 קיש קול. גם אלו, מוסדות של הראש יושבי : ועודזאת
 )מאותה ארלווורוב היים ד"ר וגם חרצ"א-1931()עד
 באוב- יותר הרבה הנידת לנושא התייחסו ואילך(,שנה

 להתישבות. המחלקה ראשי מאשר ובהגינותיקטיביות
.

 אלו מוסדות של הכללי יחסן שני. מצד אך,
 על היה חיובי. מספיק היה לא הפוהמ"זלהתישבות
 על הנה"ס ועם ההנה"צ עם גס מאבק לנהלהפודמ"1

 לכך העיקריות הסיבות אחת להתישבות. וכותועצם
 ראשי של המכרעת, ולפעמים הגדולה, ההשפעההיתה

 והנה"ס. ההנה"צ של ההחלטות על להתייבבותהמחלקה
 לנהל )והנה"ס( ההנה"צ מנסה אחד מצד : ועודואת
 הקונגרסים של ההחלטות את ולבצע קורקטיתגישה

 לטובת הציוני הועה"פ של נשיבותיו ושלהציוניים
 המחלקה אין שני, מצד אולם, הפוהמ"1.התישבות

 השונות השליליות המגמות נגד חיובי מספיק יחסמגלה
 ואלו הפוהמ"ז. התישבות כלפי להתישבות המחלקהשל
 יחסן של השונות למגמות בולטות דוגמאות כמההן
 : הנידונה להתישבות והנה"ס ההנה-צשל

 באביב ושפרינצק קיש הסכימו אחד מצד1(
 הפוהמ"ז. על הוחלט הי"ד שבקונגרס הפוהמ"ז, עםתיפ"1

- 'הפוהמ"1 על ולא 'מין-  בניגוד וצאת שמאל'. 
 ההנה"צ דחתה 3T?, מצד אולם. קפלנסקי. שללדעתו
 וברורה חיובית החלטה שתתקבל 'המזרח", הצעתאת

 הפוהמ"1. להתישבותבקשר

 את עקרונית ההנה"צ אפסרה תרם"ו בסיוז2(
 ב'מזרחי', שנשארו הפוהמ"ז, חברי אותם שלוכותם

 החלטתו את לבצע מותה היתה לא אדלהתישבות,
 של השתתפותם את ולאשר הי"ד הציוני הקונגרסשל
 של או תרפ"ו של החדשה בהתישבות הפוהמ"1חברי
 לתרפ"ז,

 עלייתו לאחר שבועות כמה תרפ"ז, בטבת3(
 קיבלה ורקני, אדמת על א' ארגון של'הכלתי-ליגלית'

 הפוהמ"ז שלחברי פיק, פרופ' של הצעתו אתההנה"צ
 קבוצת-הכשרה". בתור להסתדר אפשרות "תנתןאלו
 : שני מצדאולם,

 בקקי
 הציוני הקונגרס לאחר מיד תרפ"ז,

 לא"י 0)(20 של הסכום את כליל ההנה"צ ביטלההט"ו,
 אושר שבקונגרס לאחר הטוהמ"ו, של ההתישבותעבור
 המקורית מהצעתו מ-4/ש3 פחות כבר שהיה זה.סכום
 קפלנסקי.של

 הפוהמ"ז, את ברורות לרעה הפלתה ההנה"צ :ועוד
 אעפ"י פינסק'. 'ארגון של להתישבותוכשהסכימה
 זה ארגון של חבריו בין שאין טען. בעצמושקפלנסקי
 מנוסים.חקלאים
 לאשר הציוני הועה"פ החליט תרפ"ח בק"ק4(

 כשההנ- שיך-אבריק. אדמת על הפוהמ"1 התישבותאח
 לאישורכן בתוקף כבלי התנגד וו, החלטה על דגהה"צ
 אולם, טענותיו. את הפריד ההנה"צ, יו"ד קיש,אך
 הצעתו את תרצ"א--1930 בסתו הנה"ס אימצה שני.מצד
 כמו-גן שיד-אבריק. של )הזמני( לחיסולו בבלישל
 הקבוע לקיומה השונות האפשרויות את הנה"ס ניצלהלא
 הנקודה.של

)5irc1 ,1931-ומחמיר הולד כאשר תרצ"ב 
 הנה"ח נמנעת בשיך-אבריק, א' ולרגוז חברי שלמצבם

 התנהלו המקום. לעתיד נקשר ברורה החלטהמלהחליט
 הנה"ס של ואי-הוודאות והמבוכה עליו, רבים וכוחיםאו

 : הבאים במקרים יפה אוניכרז
 עם במו"מ פתחה "גבע" פועלים קבוצת)א(
 ש.-א. אדמת את לחכור כד' להתישבות.המחלקה
לחרישה.
 הזרעים מתן את "להפסיק הורה כשבבלי)ב(
 לבטל הסוכנות גובר הזדרז לשיך-אבריק",וההספקה
 לאחר קיבל סנסור. גובר. אותו אולם מיד. 11הוראה
 עם בקציר פעולה כל "לעכב בבלי הצעת אתהודש

 ללחם. ש.-א. חברי רעבו מכך וכתוצאהשיך-אבריק".
 הנה"ס אן החליטה רבות מחאות בעקבות)ג(
 קצרה. תקופה לעוד לשיך-אבריק מסוים סכוםלהקציב

 מלהכריע. להתחמק הנה"ס המשיכה שני, מצדאר.
 לא קודם-כל הנה"ס החליטה תרציע כק-ן6(
 הקונגרס ע"י לש.-א. שהובטחו לא-י. ה-2000 אתלמסור
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היים.1%
 מושב- את "לסדר" לא ~ה גוף החליט וכ"כהי"ו.

 מיד מלמלא הנה"ס נמנעה ואף בתרצ"ג. גםהפוהמ"ז
 באותו שהחליט הציונך הועה"פ של ההחלטהאחרי
 בשיר-אבריק. הפוהמ"ו התישבות את שוב לאשרהזמן
 הלא- הנה"ס חברי רוב של האדישה גישתם לעומתאד

 היו"ר, גילה שיך-אבריק. חברי של לסבלםציוגיים
 המקום. לאנשי אוהד ויהב רבה הבנהארלוזורוב,

 גם היא בנידון הנה"ס של לגישתה אופיינית7(
 הטילה אחד מצד תרצ"ג. השוו מא' החשובההחלמתה
 בבנינו מו"ס להבהיל להתיישבות המהלקה עלהנה"ס
 ובזה ; הפוהמ", של הראשון מושב-העובדים שלהקבוע
 וכותו עצם על הפוהמ"1 של הממושר מאבקו לקצובא

 "תמורת" ,המזרחי' נדרש שני. מצד אך.להתישבות.
 לגמרי. אחרים בענינים ההלטות להסכים.לכמה זההישג
 של הקבוע לביסוסו התוכנית אישור מלבד : ועודזאת

 דומה, חקלאיות. נקודות 13 עוד הנה"ס אישרהש.-א.,
 "המקובלת" המגמה את ביטאה שוב 11שההלטה
 לאפשר אין מלכתחלה : להתישבות המחלקהבהנהלת

 אם אך עצמאית, במסגרת דתיים מושבים של קיומםאת
 אישור להשיג יש אוי לכך, להסכים "נאלצים"כבר
 אחרים. למושבים גםכזה

 הסוכנות והנהלת הציונית ההנהלה : דבר שלכללו
 להת- הפוהמ"ז לרצון אופנים בשני התייחסוהיהודית
 שליליות ההלטות קיבלו אתו מצד עצמית:ישבות
 המחלקה ראשי ע"י הוצעו מהו שכמהבנידון,

 החלטות גם ידן על התקבלו שני, מצד אך, ;להתישבות
 לשיך-אבריק ממשית עורה לגבי אולם יותר.חיוביות
 של נכונות כל למעשה הראו ולא רכה, הססנותגילו
 התישבות כלפי השונות ההחלטות את לבצעממש

 שהתקבלו בפרט, שיך-אבריק וכלפי בכללהפוהמ"1
 ונשיבות ציוניים קונגרסים 4 ע"ימתרפ"ה-תרצ"ב

 העזה הפוהמ"1 שהנהלת לאתר אלא הציוני.הועה"פ
 קרן- את ולהחרים איומיה את למעשה הלכהלבצע
היסוד.

 במאס; חקקייל של מקומה3.

 הקיימת "הקרן להנהלת היתה רבההשפעה
 זכותו על הפוהמ"ז מאבק של שלבים בכמהלישראל"

 ובמידה ההתישבות, למחלקת בנגוד אךלהתישבות.
 מגמה לקק"ל אין ולהנה"ס, להנה"צ בניגוד גםמסוימת
 הוה, הארגון ראש אפילו הפוהמ",. להתישבותעקבית

 מהותי. באופן דעתו את מסוים ברגע משנהאוסישקין,
 גם אלא למאבק הקק"ל יחס על רק לדבר איולבז
 : דאו הקק"ל מראשי כמה של מצדם אליו יחסםעל

 וווים. קיש. אוסישקין,אטינגר,

 עלינו הקק"ל ראשי על המסכם הדיון לפניאד
 של עצמאותה מידת ואת מעמדה את קודם-כללקבוע
 שגי בין להבחין אפשר ~ה בענין בארגון.הקק"ל
 :ניגודים
 בלי לפעול רשאית הקק"ל היתה לא אחדמצד
 : להתישבותהמחלקה
 של לקנייתן אחראי בעיקר זה גוף היה אמנםא(
 קיבוץ בשביל אדמה רכישת כי )אם חדשותאדמות
 אך להתישבות(, המחלקה על מוטלת היתהמיוחד
 המחלקה. מאת בכתב הסכמה לכד דרושה עודהיתה

 הקק"ל יכלה לא האדמה הלוקת לגבי גםב(
 המחלקה. עם בשיתוף אלאלפעול
 להתישבות וויץ של החיובית גישתו אף עלג(
 את למנוע היה יכול לא בשיך-אבריקהפוהמ"ו
 סירב לכן ותתבטל". תתפזר . . . "שהנקודההאפשרוה,
 בשיד- יער-לנדוי של לנטיעתו לגשת תרצ"אבאביב
 לכד. נכונותו אף עלאבריק

 לראשי היתה שבהם מקרים, כמה היו שנימצד
 צורד היה האדמה לעלוקת כי מכרעת, השפעההקק"ל
 : הש"ל של וגם להתישבות המחלקה של גםבהסכמה
 אדמת על א' ארגון חברי של עלייתם לאחרא(
- 11 לעליה הסכימוורקני  ההנה"צ גם - בדיעבד 
 היתה לא הקק"ל הנהלת אר ההת., מחל. ראשוגם

 ארגון חברי נאלצו ולכן בנידון. משרה לשוםמוכנה
 הנה. השטח את לפנותא'

 הקק"ל של הדירקטוריון החל לאחר-מכן רקב(
 עבור הראשונה הקרקע לרכישת הפוהמ"1 בדרמותלדון
 דרישה על הדיונים שהחלו לאחר וחצי חודשהברת.

 אך השטח. רכישת על הקק"ל הנהלת החליטהזו,
 עקב שבועות בשלשה נדחה 11 החלטה שלביצועה
 תפקידו בתוקף קיש קול. ע"י עליו שהוטלהוויטו,

 הקק"ל. שלכגוברנור
 חברי של הראשון ההתישבותי הנסיון אםג(
 כ-3 לאחר בכשלון נסתיים ורקני( אדמת )עלהמוהמ"ז
 הנהלת של סשרנית הבעתי התנגדותה בגללחודשים
 אדמת על א' ארגון חברי של השני לנסיון הריהקק"ל,

 לא עבורם, אותה קנתה בעצמה שהקק"לשיד-אבריק,
 גמור בניגוד וזאת התנגדות: שום זה גוףגילה

 ראשי כעת המגלים וו, להתישבות העזהלהתנגדות
 המכרעת להשפעה בניגוד אולם להתישבות.המחלקה
 המחלקה של 11 להתנגדות איז הקק"ל, שלהנ"ל

 לשכנע שנים, 3 ;עבור בבל' בידי שעולה עדהצלחה,
 על להחליט תרצ"א השון בא' הסוכנות הנהלתאת

 שיך-אבריק. '2ל - למעשה -ביטול
 הצילה שהקק"ל בודאות, לאמר אפילו אפשרד(
 לאחר : בעיד-אבריק א' גרעין של קיומו אתזמנית

פלס
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137 להתישבות הזכות על המורהי המועל שלמאבק

o"nlncחשון מא' הנ"ל מהחלטתה בה לחזור נאלצה 
 אחת סבירה אפשרות אלא קיימת היתה לאתרצ"א.
 לחברי הספקה" "סדור של המשכו להבטחתבלבד
 הקק"ל בעזרת במקום הקרקע הרישת :המושב

 היתה ,ו "יזומה" בעבודה הארגון חברי שלוהעסקתם
 החלטת על המחאות גל של היחיד הממשי ההישגבעצם
 הקק"ל של 11 חשובה עזרה דוקא אך הנ"ל.הנה"ס

 הגבלת את גם חושסת הגדול במשברולשיך-אבריק
 ארגון לחברי לסייע מסוגל היה לא כי זה, גוף שלכוחו
 קבועים, לפתרונות ואילו ; בלבד קצרה לתקופה אלאא'
 היה עוד כל מוכן, היה לא יער-לנדוי, נטיעתכגון
 הנקודה. ביטול של הסיכוןקיים

 שיך-אבריק להתישבות הקק"ל של החיוביתגישתה
 טענותיו צדקת שהוכחה ולאחר תרפ"ז, מאביבהחל
 להמשך בולס בניגוד איפוא, עומדת, הפוהמ"ז,של

 להתישבות המהלקה של והאדישה השליליתגישתה
 והנה"ס. ההנה"צ של והלא-ההלט' הבעתי-חיוביוליחס

 להת- הקק"ל ראשי של שגישתם העובדה, כ"כומאלפת
 הממחתך המאבק פרשת של בתחילתה הפ~המ"זישבות

 קרובה עקרונית- לא בי מעשית-אםהיתהמבתינה
 להת'שבוונ המהלקה ראשי של השלילית לנושתםלמדי
 יחס בתחילה גילו לא אוסישקין ובעיקר אטינגרגם

 להתישבות-קבע הפוהמ"ז לרצון מספקת והבנהאוהד
 לאחר אך , להפך ארץ-ישראל. אדמת עלמשלו

 אדמת את ופינה הקק"ל להנהלת נכנעשהפוהמ"1
 את הקק"ל ראשי  שיגו 1971, תרפ"ז- בחורףורקני
 האדמה בקניית ובתוקף בעקביות לתמוך וההלוגישתם.

 שפעלו אעפ"י בשיך-אבריק, המזרחי הפועללהתישבות
 להתישבות המהלקה ראשי של מדיניותם נגדבכך

 שאוסישקיז מכך, להסיק שאין לציין, יש זאת עםבנידון.
 התישבותי נסיון לכל חשבי באופן ולהבא מכאןהתייחס
 פינס כפר אדמות של והמקרה הטוהמ"ז שלחדש
 זי, ברורות זאתמוכיח

 הקק"י ביז מ"מ התנהי שניס מארבע ייתר כמשד817.
 יבין

 ארגון עבור שמת על הפוהמ"ז של האינסנסיבי''הארגון
 אעפ"י האלף'. 'התישבות ובמסגרת המטעים באיזורזה

 שטח לרכישת לא"י כ-4000 לקק"ל המציאשהפוהמ"ז
 )16( שיתר בעוד המבוקשת, הקרקע נרכשה לאזה,

 ולא מתאימים. שטחים קיבלו כברארגוני-ההתישבות
 מושבם עבור לשטת האינטנסיבי' 'הארגון חבריזכו
 של דע-אשית בלוחכה הפננות שתי שקיקתי לאחראלא

 תרצ"ג_26.10.1932, דחזהמ"ס ד' ביום הריטבונה :הקק"ל
 תרפ"ס, )'נתיבה', תרצ"ג--1.11933 שבט בה'והשניה

 138, 131, ן12, 80, עמ' תרצ"ב, שם, ; 328 138,עמ'

 תרצ"ג- תשרי כ"י 'התור', ר' וכן ; 339 148,181,
 7(. עמ' 2, גליון י"ב, שגה26.10.1932.
 נשאה לא ומהראשונה לאחר שאורגנה השניה,בהפגנה
 הקק"ל, ראש של לשכתו את המפגינים עזבו לאפרי,

 כלפי דעתם את ששעו ואוס"2קיז, אטינגרלעומת
 גרנובסקי של גישתו .הרי כשיד-אבריק,ההתישבות

 ממעמים הן מלכתחילה, חיובית היתה וויץ של 11ובעקר
 של הרבות תלאותיהם בגלל 1ה1 בטחונייםכלכלייה
 נמרצות שמחה בלבד, זו לא - ווייץ שיך-אבריק.חברי
 הציע אלא תרצ"א. חשון מא' הנה"ס של החלטתהנגד
 ביסוסו את מיד להבטיח כדי בו שהיה סתרון,אף

 על גם אז מחליטים היו אילו המושב, שלהראשון
 הקבוע.בנינו

 סחות היתה הקק"ל,. של כגוברנור קיש, שלגישתו
 שלילית היתה לא אך וויץ, של מזו לשיך-אבריקחמה
 שלו הוויטו את ו?הסיל העובדה, ענינית. אלאלגביו
 הקק"ל של הדירקטוריון החלטת על תרפ"זבאביב
 הפוהמ"ז, של א' לגרעיז שיך-אבריק אדמת שללקנייתה
 הכספי שמצבה ביסוס, אמנם לה שהיה מהרגשתהנבעה
 התעקש לא אך זו, עיסקה איפשר לא דאו הקק"לשל

 שבועות, מספר לאחר לגמרי והסירה ; זובהתנגדותו
 יותר נוחים כספיים תנאים  שנוצרו לדעת,כשנוכח
 לביקורת מלאה הצדקה היתה לא לכן השטח.לרכושת
 והפוהמ"ז, המזרחי בחוגי קיש על שנמתחההחריפה,

 ירדו לא והפוהמ"ז המזרחי נציגי בא"י. והן בחו"להן
 במדה עמד לא קיש גם אך הגוברנור, של דעתולסוף

 שלו הוויטו נגד הפוהמ"1 למחאות הרקע עלמספקת
 שמאבקו לאחר המוחים, בקרב המר המשקע על לאוגם
 כבר נמשך להתישבות זכותו עצם על הפוהמ"ןשל
 שנים.כמה

 במאבק היסור קרן של מקומה4.

 בגלל המאבק בפרשת מיוחד מקום תופסת היסודקרן
 אפשרות היתה א( : לשנייה אחת הקשורות סיבות,שתי

 החלטת ע"י הקרן בהכנסות חמורה פגיעה שלממשית
 עבור תרומותיהם את יצבירו ואוהדיו שחברתהפוהמ"ז,

 בשיך-אבריק. הפוהמ"1 התושבות למען ישרק"ה
 זו מפגיעה אמנם חששו ק"ה מראשי כמהב(
 לקראת לבוא ההת. ומחל. הנה"ס על לחצו ולכןבקרן,

 לשיך-אבריק. בקשרהפוהמ"ז
 רק הוחלט היסיד קרן את להחרים ההחלטהעל
 - ובשיאו - העקרוני המאבק בסוף תרצ"ב,בקיץ
 בעקבות ורק להתישבות. הסוהמ"ז של הזכות עצםעל

 ואוהדיו הפוהמ"ז חברי של הנחושה ונכונותם 11החלטה
 ס"ס להתחיל והנה"ס הציוני הועה"פ החליטולממשה,

 שאמנם בכתב, הבטחה להם מסר שלא עדאוסישקיז,
 אכן ואוסישקין פינס, כפר - המיועד השטח להםיימסר
 קלכהייס, משה מר עם קדחהי )לפי הבסדתו אתקיים
 שכזה ובתור בירושלים, הפוהמ"ז מזכיר אזשהיה
 השניה(. ההפגנה בראשעמד
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 פלס '.היים138

 יהד הפוהמ"1. של הראשון מושבו של הקבועבבנינו
 אלא נתקבלה לא הררם שהחלטת לציין. יש ואתעם

 שועה"פ- לאחר כשנתיים וממושכים, רבים לבטיםלאחר
 באוזניהם נך על האיום את לראשונה השמהרהפוהמ"ז

 החלטתה אחרי או, כבר להתישבות. המהל. נציגישל
 הן יחידים, גם החליטו תרצ"א. חשוז מא' הנה"סשל

 ושל המזרחי של שונים סניפים וגם בחו"ל, והןבארץ
 התרומות להפסקת באירופא, והן בארץ הןהפוהמ"ז,
 בא"י המזרחי מועצת אן כבר החליטה ואפילולקה"י.
 בש.-א., הסוהמ"ו להתישבות מק"ג התרומות העברתעל
 יעילה. היתה לא או בוצעה לא 11 ההלטהאך

 דהוהו ההרם, את הפעילו הפוהמ"ו שראשילפני
 כי, לפני-כן. רבות כבר עליו שדיברו אעפ"י רב.ומן

 אולם הציוניות. בקרנות לפגיעה הששו שפירא,כדברי
 להתערער ושעמדו הסאה" ש"הוגדשהכשהרגישו,
 הנהלה החליטה r~xa", הוורדית היהדות של"יסודותיה
 ע"י הזה" השלטון יסודות את "לזעזע בא"יהפוהמ"ז
 "דרכים לחפש כדי לש.-א., מק"ה התרומותהעברת
 ... . . הדתי.בארץ הפועל של להתאחרותוחדשות

 מצד נגדה ההרם ע"י בק"ה פגיעה שלההשש
 הפוהמ"ז ראשי של רק לא הלקם מנת היה הפוהמ"1הוגי
 הציונית ההסתדרות של מראשיהן כמה של גםאלא
 להכנסות חרדתם את להביע שההלו היסוד, קרן.ושל
 תרצ"א, חשון מא' הנה"ס של החלטתה לאחר כברק"ה

 החרם על הכריז שהפוהמ"ן לפני כשנתייםכלומר
וגיצעו.

 למען במאבקו הצליח לא הפוהמ"ז : דבר שלכללו
 שבוצעה לאחר אלא בא"י. משלו להתישבותזכותו
 היסוד. קרן נגד כללי הרם על ההלטתו למעשההלכה
 חרם של האסשרות בפני חששותיהם Tityln לא אזעד
 ואף עצמם, וקיה הציונית ההסת' מראשי כמהשל

 השפיעו. לא הפזהמ"ו מראשי כמה שלאיומיהם

 מצד הפוהמ"ז התהטכזת של הפיטמי יחסה5.
 הציונהההסתדרות

 ליחסן ואף הטוב הרצון להעדר החותכות ההוכחותאחת
 שלהן להתישבות והמחלקה והנה"ס ההנה"צ שלהשלילי

 ההחלטות בין הגדול הפער היא הפוהמ"1,להתישבות
 הועה"פ ישיבות ושל הציוניים הקונגרסים ארבעתשל

- מתרפ"ה השנים, 7 במשךהציוני  
 )1925- תרוטב

 מוסדות-הביצוע של העקב' רצונן חוסר לבין1932(,
 ביטאה הבאים במקרים אלו. החלטות לבצעהנ"ל

 אל והחיובי הרשמי יחסה את הציוניתההסחדרות
 : הסוהמ"זהתישבות
 שהתשם הי"ד, הקונגרס של הועדות באחת1(

 ההתישבות אישור על עקרונית הוחלט5תיס"ד-1925,
 הפוהמ"1. שלהחדשה

 לאשר הציתי הועהיים החליט תרט"ו כקץ2(
 של הראשון מושב-העובדים של ייסודו אתמחדש

 מתקציב לא"י 4000 11 למטרה והקציבהפוהמ"1.
 להתייצבות.המחלקה
 שוב אושרה הפ,המ"1 של החדשה ההתושבות3(
 הט"ו, הקו:גרט 'ד שעל ההת'שבות' לעניניב'ועדה
 בהצעת המקורי מהסכום אולם תרס"ז. בקיץשנתכנס
 מ-70%. יותר הועדה הורידה להת. המחל. שלהתקציב

 סכום וגם ; בלבד לא"' 2000 אלא ממנו השאירהולא
 לבסוף. בוטלזה

 שיך-אכריך אדמת על הפוהמ"1 התישבות4(
 בי14 הצית' הועה"פ ע"י הראשונה בפעםאושרה
 11 להתערבות "להחריט או הוחלט זה עם יחדתרפ"ח.

 תגרור "שלא בתנאי. אד והדרכה", משקית טכנית,עורה
 הראשונה, הפעם QA 11 תקציבית". התחייבות כלאחריה

 ההחלטות ביז מתפרסמת הפוהמ"1 התישבות עלשהחלטה
 הציונית. ההסתדרות של מרכי מוסד שלהרשמיות
 לכן לעיל. כמסופר ניתנה, לא כוו עורה כל5(
 לעמוד הט"ו לקונגרס והפוהמ"ז המזרחי נציגיהחליטו
 החלטה לפחות יקבלו הקונגרס שצירי כך, עלבתוקף
 הפיד ואת מלבד בשיך-אבריק. ההתישבות עלחיובית

 ובו מכתב. הצירים אותם ביז בא"יועה"פ-הפוהמ"ז
 הפוהמ"1 להתישבות בקשר הענינים השתלשלות'גם

 מקונגרס ודרישה לעתיד אזהרה וגם הי"ד'מהקונגרס
1ה.

 הט"ו השנגרס ההליט אלו למצים ובעקבותייתנן
 : חשובות החלטות שתי תיפ"טבקיץ

 מבין הראשון הוא בשיר-אבריק הפוהמ"1 ארגוןא(
 החדשה. בהתישבות בחשבון להביאם שישהישובים,
 של קיומו את לאפשר הוטל הנה"ס עלב(

 כד ולשם בשיך-אבריק; כבר שנמצאוהמשפחות,
 והקק"ל )הנה"ס( האקסקוטיבה ומיד תיכף"יתחילו
 ההתישבות את לאפשר בכדי והטבה, הכנהבעבודת
 התחלת לאחר תיכף המזרחי הפועל ארגון שלהשטחית

 מתאים". סכום יינתן זו למטרה החדשה.ההתישבות

 גם שנתפרסמו אלו, ברורות החלטות אף על6(
 שלא רק לא הט"ז, הקונגרס של הרשמיותבהחלמות
 אלא הנה"ס ע"י והטבה" הכנה "עבודת שוםנעשתה
 הס";. הקונגרס לארר כשנה למעשה, החליט זהמוסד
 הפוהמ"1. של הידידה ההתישבות נקודת של ביטולהעל

 הציבורית הסערה בגלל בוצעה לא 11 שההלטהראינו.
 בדרכים התבטאה כמו-בז בעקבותיה. שהתחוללההגדולה,
 אי-ביצוען נגד הפוהמ"ו בחוגי הגדולה המרירותשונות
 מחל. ונגד בכלל מתרפ"ה החל הנ"ל ההחלטותשל

 הבאות ההחלטות שתי מובנות זה כל לאור בפרט.ההת.
 : תרצ"א צקיו היפז רקו::רסשל
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139 להתישבות הזכות עד המזרחי הפועל שלהמאבק

 ההתישבות את לפועל להוציא נדרשת הנה"סא(
 של ישובם ע"י בשיר-אבריק המזרחי הפועלשל

 להכניס . , , ו . זו, קרקע על כבר הנמצאיםהמתעזבים,
 שאין מתאים, סכזם הבאה ה-דגה לתקציג זולמטרה
לקצצו".

 ישוריז . . . ההתישבות מחלקת של בתקציבהב(
 בשיך- המזרחי הפרעל להתחבבות לא"י 2000 שלסכום

 קיצוץ שהוא איזה אף על יובטח זה וסכוםאבריק,
בתקציב".

 : הקודם הקונגרס אחרי כמו הסיפור אותו ר12ב7(

 הרשמי)ת בהחלטות גם המתפרסמות ברורות,החלטות
 מחלקת כי אין, - ביצוען אך )הי"ו(, הקונגרסשל

 שיטתי באופן הקונגרס לאחר מיד המשיכהההתישבות
 מנהלת והנה"ס לשיך-אבריק. הבלחי-חיוביביאסה
 החלטה מלהחליט היא ונמנעת עקבית, בלתימדיניות
 א'. ארגון חברי של לעתידם בקשרברורה

 חוגי בקרב ההתמרמרות הגיעה ואת כלעקב
 הכללי החרם בהטלת כאמור, שהתבטאה, לשיא,הפוהמ"ז

 שיך-אבריק. למען התרומות והעברת היסוד קרןעל
 וההתמרמרות הזעם ביטויי ושל ההרם של הרושםתחת

 הרצ"ב כקין הציתי הועה"פ התכנס הפוהמ"ו,בחוגי
 :והחליט

 הציוני הקונגרס של ההחלטות שת' את לאשרא(
 ; )הי"ו(האחרון

 בשיד- להתישבות להפריש להנה"ס להורותב(
 ארוך. לזמן כאשראי לא"י 7000 עודאבריק

 הנה"ס ניסתה אלו ברורות החלטות אחריגם
 זה .עם יחד אך ולדחותן. מביצוען ולהתחמקלהמשיך
 ק"ה נגד החרם הכרזת של אגדולה השטעתהברורה

 "שעל הנה"ס, החליטה בעקבותיה רק כי הפוהמ"ו.ע"י
 נקודת בבנין עכשו להתחיל להתישבותהמחלקה
 בשיך-אבריק".הפוהמ"ז
 התעלמו שנים משבע יותר שבמשך איפוא,יוצא,
 של הרשמיות מההחלטות בשיטתיות והנה"סההנה"צ

 לא וכך הפוהמ"ז. התישבות כלפי הציוניתההסתדרות
 קיצוני, באמצעי לנקוט אלא הפוהמ"1 להנהלתנותר
 אלו. החלטות אחרי למלא הנה"ס את לאלץכדי

 ההקיאי( :העיכז הכייית )ההסתדרות הישמאי' ש. יכסו9.
 הפוהם"ילהתישבות

 הפועל להתישבות החיובי ליחס בולטבניגוד
 הציונית, וההסתדרות ק"ה מראשי כמה של מצדםהמדדי
 העובדים 'ההסתדרות שלילי באופן בד"כ לההתייחסו
 לפעול בעקביות שניסו שלה, החקלאי רהמרכוהכללית'

 בשיך-אבריק התישבותו ונגד 'י' בכלל הפוהמ"1ננד
 הראשון במושב קיים היה לא זה בלתי-חיובי יחסבפרט.
 בחשון שהתקיימה הכללית, החקלאית המוצצהשל

 א' שארגון לפני כשבועיים 1926,תדפ"ו-אוקט,בר
 מבצע לאחר אד ורקני. אדמת על עלה הפוהמ",של

 בשיטתיות לפתח החקלאי' 'המרכן החל זההתישבותי
 הובטחה שיך-אבריק אדמת כי וו, להתישבות שלילייחס

 מושב באותו ויתקיז' ל'ארגון קפלנסקי ע"יחגיגית
 היתר, ביז הוחלט, שבו החקלאית. המועצה שלהנ-ל
 של וב' א' ארגוניה של להתישבות העלייה עצםעל

 מצד הפוהמ"ו להתישבות השלילי יחסםהפוהמ"ז.
 מסתו החל החקלאי', ושמרכו הכללית''ההסתדרות

 : הבאים במקרים ברור ביטוי לידי באתרפ"ח--ר19%.

 הכללית. ההסתדרות של ההפלאית במועצה1(
- תרמ"ח בחשוןשהתקיימה  כחודשיים 1927, נובמבר 

 שיד-אבריק. אדמת על א' ארגון חברי של עלייתםלאחר
 על חריפה ביקורת המועצה מהחלטות באחתנמתחה
 השטח אותו על הקק"ל עם שלו המו"מ בגללהפוהמ"ז
 ויתקין'. ל'ארגון לפני-כן כנזנה שהובטחבש.-א.,

 'קבוצת שלחה כנראה, זו, מהחלטה כתוצאה2(
 א' ארגון לחברי מכתב הכללית מההסתדרותהרועים'

 כי השטח, חרישת את להטסיק מהם דרשה ובובש.-א..
 לא במקום הפוהמ"ז כשחברי להם. שייך שהואטענו,
 הרועים' מקבוצת חמשה התנפלו 11, דרישה אחרימילאו

 שיך-אבריק. אדמת את כשחרשו מהם. כמה עלבמקלות
 לאשפוז. נזקק מהם TffK1 נפצעו מהחורשיםארבעה

 התנגדו תרצ"א, בקיץ הי"ז, הציוני בקונגרס3(
 )אשכול(, ושקולניק הרצפלד החקלאי'. 'המרכזנציגי
 ובתחבולות בחריפות מובהקת, שמאלית גישה בעליאו

 בכל לשרייז שהציע שמירא, משה של להצעתושונות
 ברוב לשיך-אבריק. לא"י 2000 של סכוםהנסיבות
 הנגדיות הצעותיהם את ההמזרחי" ה"ימיז" דוחיםנעום
 הנתמכים החקלאי', 'המרכז של הנ"ל הנציגות שנישל
 השמאל. כלע"י

 ההס- בין העקרוניים לניגודים ברור ביטוי4(
 לידי שבאו הפוהמ"ו, לבין השמאלית הכלליתתדרות
 שמירא משה נתן הי"ו, הציוני בקונגרס כולס כהביטוי
 ניהלה שההסתדרות לאחר : זה קונגרס לאחר שנהכחצי

 נגדו, גלויה מלחמה הפוהמ"1 של קיומובהתחלת
 בהצבעת הסכם" פי על "מלחמה לנהל כדבריו.המשיכה.
 בשיד-אבריק ההתישבות נגד הי"ו בקונגרסנציגיה

 ממשיך הארגונים, שני בין ההשקפתייםוהניגודים
 ביניהם הכלכליים היחסים על גם לרעה השפיעושפירא,

 1(2. 3!2, 233, עמ' גרד', 1הש1ה818.
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 כפי לפוהמ"ז, הלאומיים המוסדות של יחסם על ,וגם
 שיך-אבריק. פרשת לדבריו. ואת,שמוכיחה

 הועה"פ במושב הי":, הקונגרס לאדר שנה גם5(

 בראש ושקולניק הרצפלד עמדו תרצ"ב, בקיץהציוני
 הפוד,מ"ז של הקבועה ההתישבות לאישורהמתנגדים

בשיך-אבריק.

 הגיב 'דבר', ההסתדרות, יומון של עורכו6(
 נגד הטוהמ"ז של החרם החלטת על רבהבחריפות

 פריקת ל"הפקרות, בטוי לדעתו. הוא, זה צעדק"ה.
 שלילי. נפשי לרקע וכן לב" ושרירותעול

 ההסתדרות בין שהיחסים אפוא, לנו,מתברר
 היו הנדונה בתקופה המזרחי הפועל לביזהכללית

 מבחעה וגם השקפתית-עקרונית מבחינה גםמעורערים.
 השליליה גישתם בין הקשר ברור גם ונראהכלכלית.

 הכללית ההסתדרות ראש' של הפוהמ"זלהתישבות
 קפלנסקי, מצד לה השלילית גישתו לביןהשמאליים

 שדגל מתר6"ה-תרפ"ן, להתישבות המחלקהראש
 ועקביים, קיצוניים ואנטי-דתיים שמאלייםבעקרונות

 הוגי של השלילי ליחסם אם להוכיח, קשה שראינו.כפי
 ישירה השפעה היתה הפוהמ"ז כלפי הכלליתההסתדרות

 וחבריו, שקפלנסקי הוא, ברור עכ"פ המאבק. מהלךעל

 השונים, ובמוסדותיה הציונית בהסתדרות השפעהבעלי
 וחברתי השקפתי גיבוי להם היה ריק. בהלל פעלולא
 הסוף עד שהתמידו הכללית, ההסתדרות הוגי בקרבחזק

 הפוהמ",. של הראשון המושב של הקמתו נגדבמאבקם
 של המוצדקים לרגשות הבנה כל גם גילו לאולכן

 הקיצוני לצעדו הפו"מ", את שדחפו ותסכול,התמרמרות
 במאבקו זכה לו הודות שרק היסוד, קרן נגדוהנואש

 בארץ-ישראל. להתישבות וכותו עצם עלהעקשני

 הפ,המייז שי ימושש-עובדים א' 'ארנון שי תולדותיו7.

 הארגון "ועד פונה 1925( ספטמבר )סוף תרפ"ובתהילת
 שהוקם מפתח-תקוה, הפוהמ"ז" שללמושב-עובדים

 להקמת בקשר להתישבות למחלקה בתרפ"ג--1923.כבר
 ארגון חברי סבלו מאז בעמק-יזרעאל. דתימושב-עובדים

 מספר על להתגבר עליהם היה רבות. שנים במשךזה
 ע"י שנגרמו אלו הן קשות, בעיות של ומגוווגדול

 ולגב' גרמון. אדם שבני אלו. והן שוניםפגעי-טבע
 בא"י, להתחטבות וכותו עצם על הפוהמ"1 שלמאבקו

 רוב התמקדו גנידון והממושנים העיקשים מאמציוהרי
 מוכנות והנה"ס ההנה"צ תהיינה האם : בשאלההזמן
 הציונית ההסתדרות של הרשמיות ההחלטות אתלבצע
 בהתישבות - כספית - ממשית תמיכהולתמוך

 לאו. אםהפוהמ"ז,

פלס
 לחלוקה ניתנות א'" "ארגון שלתולדותיו
 : הימצאותו מקומות לפי"משולשת"

 הודשיטששלשהא(
- 

  הרשנו החורף
-  

 אימת  על
וריגני

 ורקני אדמת על עלו 24.11.1926 - תרפ"ז כסלובי"ח
 למושב-עובדים א' 'ארגון חברי כ-60--80 מתוך25
 הארגון שאספת לאחר ימים שלשה הסוהמ"ז',של

 הפוהמ"ז ראשי עם תיאום ולאחר - כך עלהחליטה

 עמק-יזרעאל. של ב"כיב,ש~" להשתתף רצו הם גם כי-
 וסבלו קשות עבדו 11 ראשונה בתחנתם שהותםבמשך
 המקוס את לעזוב נאלצו חודשים לשלשה לאחררבות.
 לנסיונם הקק"ל של פשרנית הכלתי התנגדותהבגלל

 זה. דבלתי-ליגליההתישבותי

 בטפר-סמא - כתרפי'ז - חוטטים טשטשהב(

 לכפר-סבא מעמק-יזרעאל עברו המיואשים הארגוןחברי
 כסף סכום )1( : להם שהובטחו לאחרכקבוצת-הכשרה.

 להם יימסר תרפ"ז שבמשך )2( זו; קבוצהלהקמת
 אף על זה. שטח על להתיישבות תקציב וגם אחרשטח
 לפתח החברים הצליחו שונות ותקציב פרנסהבעיות
 ציפו זאת עם שונים. חקלאות בענפי ולעבוד יפהמשק
 להתישבות יעלו שבו לים, בכפר-סבא שהותם זמןבכל

 לישראל. הקיימת הקרן אדמת עלקבועה

 תרפ"ח-ז192 מטתו בשיך-אכריךג(
 החברים 12 עלו תרפ"ח השנה ראש לפני ימיםכמה

 כשלשה שיך-אבריק, אדמת על א" 'ארגון שלהראשונים
 בשביל זה שטח קנתה הקה"ק שהנהלת לאחרחודשים
 מההנה"צ כספית לתמיכה זכו שלא אעפ"יהפוהמ"ז,

 ההתישבות. מחלקת של הנמרצת התנגדותה אףועל
 )של הזה השני ההתישבותי לנסיון סיבות שתיהיו

 - "פנימית" אחת : סיכונים ומלא חפזו שהיההארגון(.
 חששם - "חיצונית" והגנני : א' 'ארגון חברי שלליכודם
 'ויתקיז'. לארגון תימסר שיד-אבריק שאדמתהמוצדק,
 שיך- אדמת על הארנון הברי של ולהותםלגבי
 שתי ביז בעיקר להבחין אפשר המאבק בתקופתאבריק

- תרפ"ח מסתו )1( : הבאותהתקופות  ; תרצ"א סתו 
- תרצ"א מסתו)2(  תרצ"ג. סתו 

 תרט"ף מסתו)1(
-  תרצ"א סתו 

 על א" 'ארגון חברי 24 של הראשונהבשנתם
 ובהכשרתו. השטה בהכנת עסקו שיד-אבריקאדמת
 הראשון מהרגע כבר דונם. 6000 היה השטחכשגודל

 ההב- נתקלו בעמק-יזרעאל השניה בתחנתםלהימצאותם
 חת:פלות סיחת; כצורת, : ושונות קשות בבעיותרים
 מאורעות ; הכללית ההסתדרות חברי 'הרועים', חמשתנול
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141 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 והגנה, עזרה כל וללא מבודדים היו כשהחבריםתרפ"ט,
 שריפת : המקום את לעזוב סירבואד

 הגורי
 באותו

 התבואה. כל את כמעם בתר"ץ שאכלו והקטטרים, :הומן
 המצב מההתחלה כבר היתה העיקרית הבעייהאך
 בינתיים להקציב לא החליטה ההנה"צ כי החמור,הכספי
 התקיימו ברירה בלית לשיך-אבריק. כסף סכוםאיש

 al~avn על הפוהמ"1 של הראשון המושב חבריבינתיים
 נתקבלו לא אלו מארגון-ם אך והפוהמ"ז. המזרחישל
 מוגבל. לזמן רק זאת ואף בלבד, קטנים סכומיםאלא
 נפרעו שלא בחובות, ש.-א. חברי שקעו ואתמלבד
 אירגונים גם כי הציונית, ההסתדרות ע"י או המורחיע"י
 סבל נגרם כך קשות. כטסיות בעיות עם נאבקואלו
 בהמות- מספיק לקנות יכלו לא כי ש.-א., לחברירב

 כ"כ וטרקטור. קצירה מכונת לא ואף וזרעיםעבודה
 חדשים. חברים של למושב קבלתם את לאשר יכלולא
 לגבי הן הוודאותן מהוסר וכתוצאה מאד. נחוציםשהיו
 ענפי פותחו לא גם מיקומו, לגבי והן המושבעתיד

 אפילו קבועים, בתים נבנו לא אף אלו-שהם.חקלאות
 והאיסטרטיגי הבטחוני מצבו אף על וזאת הגנה.לצורכי
 קשות גם מגע זה חמור כספי מצב המקום. שלהחמור
 ביותר המינימליים החיים צרכי של התקיזבסידורם

 דיור ותנאי מווט מים, כגון שיד-אבריק, תושבישל
בסיסיים.
 תר"ץ בסתו שיך-אבריק של הכללי מצבו הגיעכד
 המקום לחברי בקשר אז הוצעו משגר. לנקודת-1929
 כברי את והן הפוהמ"1 את הן שהעליבו שונות,הצעות
 להחלטות גמור בניגוד היעלו ההצעות כי א'.ארגון

 שחבר' היתה, אלו מהצעות אחת הט"ו. הציוניהקונגרס
 מחאות בעקבות אך מהמקום, בינתיים ירדוש.-א.

 הפוהמ"ו, מהנהלת DS1 ' א' 'ארגון מהבר' נםחריפות,
 במקום הצעותיהם. את עתה לעת לדהות המציעיםנאלצו
 שיך- בשביל בינתיים להקציב הנה"ס ההליטהזאת

 במלואו נתקבל לא זה סכום אולם לא"י. 500אבריק
 שהעיקרי קשים. תנאים שני 17ל מילקים לאחראלא
 כל של שהותם את עוד תממן לא שהנה"ס היה,מהם
 בלבד. מהם עשרה של אלא במקום א' ארגוןחברי
 בו ששהו הגברים, 24 מתוך 16 נמקום נשארולבסוף
 אז.עד

- תרצ"א מטתו)2(  תרצתן סתר 

 הצדדים לכל ברור היה תרצ"א-4(193בסתו
 עוד יוכל לא בשיך-אבריק שהמצב בדבר,הנוגעים
 הבעייה לפתרון השוגות מהאפשרויות כך.להמשיך
 מחלקת של  הצצתה  את צבשר  הבהלסלקבלהידיפה

 לשיד- התשלומים כל הפסקת על ולהחליטההתישבות
 חת לאלץ היתה זו החלטה של הברורה מגמתהאבריק.
 - בו הישארותם כי המקום, את לעזוב א' ארגוןחברי

 סערה קמה זו החלטה בעקבות רעב. היה:פירושה
 והן בא"י הן והפוהמ"ז, המזרחי בחוגי מאדגדולה
 היתה, זו סערה של היחידה הממשית התוצאהבחו"ל.
 מתפרנסים כשהם במקומם, נשארו הארגוןשחברי
 אך, בסביבה. הקק"ל של האדמות מחרישתבינתיים
 א', ארגון חברי !בצדק, עוד, התרשמו לא שנ'.מצר

 בקשר ומפורשות חיוביות מהחלטותלמודי-הנסיון,
 קיבלו. הי"ו הציוני שהקונגרסלשיר-אבריק,

 קשה. היה שיך-אבריק של מצבו בתרצ"אאם
 בעיקר וזאת : בתרצ"ב מצבו היה קשה שבעתייםהרי
 מוכנה היתה לא הנה"ס )א( : הבאות הסיבות שתיבגלל

 המקום, של הקבוע עתידו על ברורה החלטהלהחליט
 בקונגרס שנתקבלו בנידון. מפורשות החלטות אףעל

 הי"ו.הציוני
 עבור ההתישבות מדלקת של בתקציבה גם)ב(

 בלבד זעיר חלק אלא הוקצב לא לתרצ"בשיך-אבריק
 הי"ו. הקונגרס אותו ע"י שאהגרממה

 שיד- של מצבו והחמיר הלך ,ה מכלכתוצאה
 וישבו לעבודה יצאו לא החברים בתרצ"ב:אבריק
 שגובר לאחר ללחם, - שוב -ן רעבו מעשה:באפס

 האשראי. fiK1 התשלומים כל את להם הפסיקהסוכנות
 למחאות קודם-כל הפוהמ"1 את דחף זה עגוםמצב

 רב. לומן לא ואף במקצת אלא השפיעו שלאחריפות,
 הפוהמ"ז הברי של הממושד סבלם מהווהולבסוף

 החרם להכרזת העיקריוה הסיבות אחתבשיך-אבריק
 הכספים להעברת ולבקשתו היסוד קרן נגד הפוהמ"וע"י
 שהנה"ס לאחר רק בשיד-אבריק. התישבותו למעןישר

 מאבקו נסתיים ש.-א.. של הקבוע לבנינו לגשתההליטה
 בא"י. משלו להתישבות וכותו עצם על הפוהמ"זשל

 חברי של הארוכה החלאות פרשת משמשתכך
 המאבק בשלבי גם העיקריות הנקודות אהת ' א''ארגון

 בהצלחת וגם התישבות על הפוהמ"ו שלהממושך
 עצמה.המאבק

 דמזיח' הפורי שי המאב" שכ'8.
 שנים משבע יותר כמשד הסוהמ"ו ניסה דרכיםבשלשה
 אדמת על משלו להתישבות זכותו עצם אתלממש
 :א"י

 של a~llrn מוסדותיה בתוך מו"מ שלבדרךא(
 : הציוניתההסתדרות

 ראשון מושב-עובדים להקמת יוזמות ידיעלב(
 ;משלו

 ובהפעלתו. משלו דעת-קהלבהכנתג(
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 פל י.היים
 הציו:יים המוסדות כתור המייימא(

 שתי הפוהמ-ז הנהלת בקרב קיימות היומההתחלה
 המוסדות מצד שלה לארגונה ליחס בקשרגישות

 הפוהמ"1 בהנהלה מובעת אחד, מצד : השוניםהציוניים
 התמרמרות - בתרפ"ג - פעילותה בהתחלתכבר
 ולעתים ההנה"צ. ונגד להתחיבות המחלקה נגדגדולה

 של גישתם את מפוקח באופן הפוהמ"ז ראשימעריכים
 הציוניה. ההסתדרות מטעם ההתישבות עלהאחראים
 מאמצי את רנה תמימות לעתים מאפיעח שנהמיד

- א" נ'ארגוז הבריו פיל הנהלתו על -הפוהמ"ז  לקבל 
 הראשון. מושבו של להקמתו הנחוצים האישוריםאת

- מוצדקות ובד"כ - הדרוכותהציפיות  ההוגים בקרב 
 היו לא אלו מאמצים להצלחת הפוהמ"ז שלהשונים

 המוסדות מראשי כמה של השלילי יחסם על אף אוהיחס הוסר- על עדיין עמדו לא ההוגים אותם כימבוססים,
 ההתישבות בשיגי רבה השפעה בעלי שהיוהציוניים,
השונים.
 באו הפוהמ"ו שדרישות מבלי המאבק, שנמשךככל

 וגוברים הולכים ובמקומה זו, תמימות נעלמת סיפוקן,על
 אלו מובנות והרגשות והתסכול. היאושההתמרמרות,

 מרחיקות- למסקנות הטוהמ"ז ראשי את לעתיםמביאות
 הפוהמ"ז שומר שני, מצד אך, ובלחי-נכונות.לכת
 מלצאת ונמנע שתיקתו על שנים מחמש יותרבמשך
 DS ומתעצם הולך ובהדרגה הציוניים. נגד גלוילמאבק
 המוסדות בתוך והפוהמ"ו המזרחי נציגי שללחצם

 אלא הפוהמ"1 רצה לא שבהם מקר-ם, ובכמההשונים.
 לבסוף אולם הלחץ. עזר אמנם מצומצמים, השגיםלהשיג
 סקירות תזכירים. מו"מ, של 11 שקטה שבדרךהתברר,
 של ביצועו : מבוקשו את הפוהמ"ז ישע לאומכתבים,
 להתחיל הציונית ההסתדרות של הרשמיותההחלמות
 בשיד- שלו הראשון מושב-העובדים של הקבועבבנינו
אבריק.

 הסוהמ"ז של הראשון מושבו להקמת היוזמותב(
 מושב-העובדים להקמת יוזמה הפוהמ"1 נקטפעמיים
 הסופי האישור לפני שנים והמש שש שלו,הראשון
 : הנה"ס ע"ילכך

 החליט 1926 נובמבר - תרפ"ז בכסלו)1(
 ורקני אדמת על יעלו שלו א" 'ארגון שחבריהפוהמ"ז,

 האפליה ביטוי לידי באה שבהן סיבות, שתיבגלל
 : הפוהמ"ןכלפי

 ולעלייה לקרקע וההצעות הבקשות כל)א(
 במשך ריקם הושבו הפוהמ"ז של הראשונהלהתישבות

 בעוד והקק"ל, להתישבות המחלקה ע"י וחציכשנה
 מועמדות העת באותה שהיו קבוצות-ההכשרה, יתרשכל

 על לעלייתן אישור קבלו אמנםלהתישבות-קבע,
הקרקע.

 המלאה הזכות יש לו שגם טעו, הפוהמ"ז)ב(
 הוא גם כי הציונית, בהתישבות להשתתףוהאלמנטרית

 קרן למען פעיל הוא וגס : התחיה" ובסבל בעול."נושא
 לישראל. הקיימת והקרןהיסוד

 כשלשה לאחר ונסתיים נכשל זה התישבותינסתן
 של פשרנית הבלחי התנגדותה עקב בעיקרחורשים
 הקק"ל.הנהלת
 ההתישבותי נסיונו לאחר חודשים כעשרה)2(
 השני. נסיונו את הנהלתו יזמה הפוהמ"1 שלהראשון
 זה נסיון נתקל עכשו שיך-אבריק. אדמת עלוהפעם
 בינתיים כי הראשונה, במעם מאשר התנגדותבפחות
 בשביל במיוחד זה שטח הקק"ל של הדירקטוריוןקנה

 של ,ו בפינה א' ארגון חברי נשארו וכךהפוהמ"ז.
 במעד מאד קשה היתה בה שהותם אךעמק-יזרעאל,

 המחלקה של ראשיהם כי הראשונות, השנע מחמשיותר
 לבצע בעקביות סירבו והגה"ס הגה"? של'להתישבות

 הפוהמ"ז של התעצבות-הקבע לטובת ההחלטותאת
 ציוניים קונגרסים בארבעה שנתקבלובשיך-אבריק,

 מתרפייה-תרצ"ב, הציוני הוע"פ של ישיבותובשלש
 בהתיש- לתמיכה הפוהמ"ו הנהלת נרתמה זהכנגד

 במישרין כספית תמיכה ע"י הן בש.-א., הראשונהבותו
 הציוניים במוסדות המאבק המשך ע"י והן בעקיפין,או

 בלבד, זו לא - להתישבות המחלקה ראשי אךהשונים.
 שיך-אבריק של ויומו לעצם להתנגד הפסיקושלא
 עלה אף אלא יעזבוהו, שחבריו ולהציע היווסדומרגע
 עמדתם. לקבלת הנה"ס את לשכנע חרצ"א בסתובידיהם

 : היה המעשי שפירושה הגה"ס, של בהחלטהשהתבטאה
 שיך-אגריק. שלביטולו

 של הזה השני ההתישבותי הנסיון שגםברור,
 הנ"ל גישתה בעקבות בכשלון מסתיים היההפוהמ"ז

 בדרך נוקטת הפוהמ"ז הנהלת היתה אילולי הנה"ס,של
 עד היעילה והפעלתה הקהל דעת של גיוסה :שלאיית
 ק"ה.החרמת

 והטעלתח מיחל דעת של ניוסףג(
 לפני וכשנתיים הפוהמ"ן הקמת לאחר קצר זמןכבר

 הפוד,מ"ז מרכו מפציר ההתישבות על מאבקוהתחלת
 זכותו על בתוקף יעמוד הציוניים שבמוסדותבמזרחי.

 המסורה עבודתו לאחר ; הלה. אדמת עללמושב-עובדים
 תרפ"ה באביב הקה"ק. עבור המזרחי שלוהממושכת

 הממושך מאבקה את בעצמה הפוהמ"1 הנהלתהחלה
 של הראשון למושב-העובדים התקציב ועל הקרקעעל

 לראשי גם מתברר שנה כחצי לאחר הצעירה.התנועה
 של השלילי היחס מהשורה מחברים לכמה וגםהפוהמ"1
 ובמיוחד הפוהמ"1 התישבות כלפי להתישבותהמחלקה

 הרהורים מועלים אז וכבר קפלנסקי. המחלקה, ראששל
 בעולם הדתית היהדות בקרב העניז פרסום עלגם
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143 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 ההסת' לבת הפוהמ"ז בין ביחסים המשבר עלוגם
 לדרישות ,ה ארגון של מאי-הענותו כתוצאההציונית

 הראשון. מושבו להקמת בקשר הפוהמ"ז שלהאלמנטריות
 גם הפוהמ"1 ראשי מדברים תרפ"ו. בשבט אן,וכבר
 היסודיות זכויותיהם על להגן כאמצעי מגו" "מלחמתעל

 מדלית אלא רצון חוסר מחוד לא חבריהם, שלוהחיוניות
ברירה.

- 1926( )דצמבר תרפ"זבטבת  וחצי שנה לאחר 
 רשמכם החלטות ושל נתמלאו, שלא רבות. ציפיותשל
 בחוגים מדברים - בוצעו שלא הציונית, ההסתדרותשל

 פוסקת חבלתי "המלחמה על אחד, מצדדתיים-לאומיים,
 המתעללים הציוניים". המוסדות ויתר ההנה"צמצד

 "על הפוהמ"ז מלחמת את מציינים שגי, ומצדבפוהמ"ז,
 מתחילים כ"כ דרישותיה על להגן כדי ושעל", צעדכל
 הצורר, על - בלבד כללי באופן ובינתיים - לדבראז

 נכויות על "להגו יתכוננו כולו בעולם הדתייםשהיהודים
 יותר מפורט ובאופן הארץ". בבנין החרדיתהיהדות
 "היהדות של הרחקתה מפני להזהיר או כברמתחילים
 הקק"ל: למעז בעבודה" מהשתתפותה לאומיתהדתית

 מחאתם לראשונה נשמעת לאחר-מכן חלשיםכמה
 הת- את המבטאים בחו"ל, המזרחי מסניפי כמהשל

 הפוהמ"ז של התישבותו דחיית על הרבהמרמרותם
 עוול של תיקונו את הם דורשים כ"כ ורקנ'. ארסתעל
 קולות מלבד - אז גוברים בארץ הפוהמ"ז בחוגיזה.

 עקבית ל"מלחמה הקולות גם - וההתמרמרותהרוג
 זכועתעו את ברגל לרמוס :. . לתת .לא כדיושיטתית",
 הפועל, זכויות כי ש"ידעו, עד הצודקות".ודרישותינו

 הפקר". אינן המזרחי, להפועל חבר הוא אםואף
- תרפ"ז ניסןבתחילת  לראשונה פונה 1927 אפריל 

 לסינר כדי בחו"ל, הארגון לאוהדי הפוהמ"1הנהלת
 זכותו קפוח נגד במלחמתו )בא"י( המזרחי"להפועל
 בזכותו השתמש קיש שקול. לאחר ההתישבות".בשאלת
 שיך- אדמת את לרכוש הקק"ל החלטת על וויטווהטיל
 הסוהמ"ז של זו פנייה בעקבות הפיהמ"ו. בשבילאבריק
 נגד חריף מברק-מחאה בורשא המורדי ע"ינשלח
 ; זו מעליבה מחאה ע"י קשות שנעלב קיש. שלעמדתו
 הזהירוהו הקק"ל בהנהלת המזרחי שחברי אעפ"יונאת
 אם המזרחם חוגי בקרב חריפות תגובות מפנימראש
 קיש צדק D"~g הנ"ל. השטח את תרכוש לאהקק"ל
 מטעמים הוויטו להטלת הזכות כל לו שהיתהבכך,

 הקק"ל. דירקטוריון של החלטה לכלכספיים-עניניים
 הסיבות של לעומקן זה ההנה"צ יו"ר ירד לאאד

 נגד הפוהמ"1 של הגדולה להתמרמרותהמוצדקות
 וההנה"צ. הקק"ל ההת., מחל. שלההנהלות
  תרפ"1, בקין לאחר-מכן, הראשונים ההודקיםבמשך
 השלילי יחסה נגד חריפות תגובות כמה בא"ינשמעות
 גורמים שהפ העוול. ונגד להת. המחל. ראשי שלתברור

 הקונגרס יתכנס קצר זמן כשבעוד בינתיים, אךלפוהמ"1.
 בשקט לפעול הפוהמ"1 הנהלת העדיפה הט"ו.הציוני
 חודשים כשלשה אולם השונים. הציוניים nl~olbnבתוך
 מראשי כמה לראשונה מופיעים זה קונגרסלארר

 בפולין, המזרחי של שונים Q~D13C בפני בא"יהפוהמ"1
 הפוהמ"1 התישבות של מצבה את להם להסבירכדי
 על הפוהמ"ז במאבק להשתתף לעוררם וכדיבא"י

 מסוגה וראשונה זו דרסטית פעולה בא"י.ההתישבות
 מוסדות מטד וברורים שליליים ביטויים כמה לאחרבאה

 כלפי ובפרט בכלל הפצ"מ": התישבות כלפיציוניים
 הט"ו. הקונגרס לאחר שבועות כמה ופהוקםשיך-אבריק,

 הפוהמ"ז אין זה קונגרס לאחר שנים כשלשבמשך
 בניהול אז מסתפקים נציגיו בחו"ל. לאוהדיו פונהבא"י

 פעמיים הם נותנים זו בתקופה המוסדות. בתוךהמאבק
 ב"מלחמה" מאיימים והם המוצדקת, להתמרמרותםביטוי
 וליהדות בכלל הציוג' לעולם ישירה ובמנייה ההנה"צנגד

 המעליב היחס על להם להודיע "כדי בפרט,הדתית
 בשני ההתישבות. מחלקת מצד הדחית"להתישבות
 קונגרסים שני לאחר מיד זו תגובה באההמקרימ
 הפוהמ"ז להנהלת מתבררים כאשר והטת, הט"וציוניים,

 אפילו - להסכים ההת' מחל' של נכונותה חוסרגם
 וגם לשיך-אבריק א' ארגון של לעלייתו -בדיעבד
 בקשר ההחלטות את לבצע זו מחלקה שלאי-רצונה
 תגובותיו ובשת' אלו. בקונגרסים שנתקבלולש.-א.,

 ראשיו את שמכריחים גם-בז, הפוהמ"ז מדגישאלו
 מגיבים. שהם כפילהגיב
 עשויה שהפוהמ-ז העזרה, חשוב; חידוש יש1929, תר"ץ- מסתו הפוהמ"ז, של השניה בתגובהאך
 על הציונית. לעבודה להפריע עלולה מחו"ל,לבקש
 ועה"פ--הפוהמ"ז בשם שרגאי כשנה לאחר חוזר 1האיום
 וגם עצמם א' ארגון לחברי גם הציע שבבלי לאהר-

 שיך-אבריק אומת את יעזבו הפוהמ"1 שחברילהנה"ס,
 ; יותר ומעשי יותר ברור הוא זה איום הפעם אר-

 הכספית עזרתו את ונדרוש היהודי העולם לכל":סנה
 להתישבות הסוכנות לראשי מעל מיוחדת קרן הכרזתע"י
 מאוחר, יותר כחודש בפומבי גם נשמעה כזו פנייהזו".

 החשובה ההחלטה לאחר הפוהמ"ז- של הששיתבועידה
- תרצ"א חשון מא' הנה"סשל  "קוראת הועידה כאשר 
 בכל זו התנקשות על להגיב . . . הדתית היהדותלכל

 נאמרו בנידון ברורים יותר עוד דברים בידה".האמצעים
 ראשי לבין רופיך בין חשובה כשיחה הזמןבאותו

 ש"אנו ההת., מחל. לראש א: מודיע שרגאיהפוהמ"1.
 להפסיק לחברינו וראשונה החרדית היהדות לכלנפנה
 שתרמו תרומותיהם, ואת היסוד קרן בעד עבודתםאת
 שיך-אבריק". להתישבות להעביר היסוד,לקרן

 לאוהדיו לפנות עכשו מזדרז הפוהמ"1 שלוהועה"פ
 שיהה של הפרטיכל את להם בשולחו בחו"ל,ולסניפיו
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 בוצע לא עדייז היסוד לקרן בקשר האיום אד זו.חשובה

 והפוהמ"ז המזרחי בחוגי הציבורית הסערה כי - שוב-

 ההחלטה ביצוע את בינתיים מנעה לה ומהוצרכא"י
 במישריז גורס שהיה תרצ"א, השון מא' הנה"סשל

 שיד;אבריק, שללהיתולו
 האחרות הסערות וגם 11 סערה חשפו זה עםיהד
 הסכנות את והסוהמ"ז המורהי חוגי בקרבבנידון

 - לנבוע היו שעלולות הציונית, להסתדרותהחמורות
 והשלילי האדיש מהיחס - כבר נבעו אמנםושחלקן

 שיר-אבריק של ומביטולו בכלל הסוהמ"זלהתישבות
 :בפרט

 ולאינטר- בפרט היסוד קרן של להכנסותיה נזק1(
 הרוגז, בעקבות בכלל היהודית הסוכנות שלסים

 בהו"ל. והפוהמ"ז המזרחי בקרב והאכזבהההתמרמרות
 "כלפי בחו"ל המזרח' מאמצי של חמור ערעור2(
 לעבודה להכשרתם צעירים חלוצים למשיכת הןפנים",
 לעבוד אחרים צעירים להלהבת 1ה1 בא"יחקלאית
 וקרנותיה. הציונית ההסתדרותלמען

 והפוהמ"ז המזרחי של הכללי מעמדם החלשת3(
 ישראל, אגודת של האנטי-ציונית עמדתה כלפיבחו"ל
 הציוניים המוסדות של ביחסים לראות היתהשעשויה
 שלה. לעמדתה הצדקה בא"י הפוהמ"ז התישבותכלפי

 ארגון חברי של הגדול ויאושם ידיהם הרפיית4(
 הפוהמ"ז חברי מבת אחרים מאות ושל בשיך-אבריקא'

 1כו לא אך רבות, שנים במשך בחקלאות שעסקובא"י,
 המוסדות מצד ממשי חיובי וליחס משמעותיתלתמיכה
 : לרופין פרנקל פרופ' זאת שכתב וכפי השונים.הציוניים

 והעצבון המרירות מן העיז את להעלים אפשר"אי
 בעקבות בעיקר וזאת החרדים", בחוגי השורריםהנוראים
 ו"עוות" "עוול", "התעללות". של העמוקההרגשתם
 הציוניים. המוסדותמצד

 "תורה תנועת בת היחסים של רציני ערעור5(
 לבין אחד, מצד הדתית-הלאומית, והיהדותועבודה"

 היתר, בין. שהתבטא, שני, מצד הציונית,ההסתדרות
 המשר על עמוק. יאוש ומתוך רציניים, הרהוריםבהעלאת
 להס- ומחוץ עצמאית דתית התישבות למעןהמלחמה
 הפועל של זכותו עצם את להבטיח כדי הציונית,תדרות
 א"י. אדמת על משלו להתישבותהדתי

 שהגיעו אלו, וקולניים רביפלקולות-מחאה
 אמנם נודעה הציונית, ההסתדרות ראשי שללידיעתם
 היה לא עכ"פ למדי. מצומצמת היתה זו אךהשפעה,
 למעשה הלכה הנה"ח של הכרתה את להשיג כדיבהם
 היתה 11 והכרה עצמאית. התישבות על הפוהמ"זבזכות
 הנה"ס של חיובית בהחלטה כל קודם להתבטאצריכה
 חבריו שמצב שיך-אבריק, של הקבוע לבנינוכקשר
 והתדרדר.הלך

 לא - עורו לא ההל המאבק דרכי כאשרולכן,
 הנסיונות לא הציונים, המוסדות בתוך השונותהפעולות

 ראתה לא - הרבות המחאות לא ואףההתישבותיים
 את מו"ס לבצע אלא אחרת כרירה הפוהמ"זהנהלת
 הכרזת לסני-כן: כשנה כבר לעשותו שאיימהמה

 בהחרמתה, שהתבטאה היסוד, קרז נגד גלויהמלחמה
 לפעילותם רבה השפעה היתה שבה בגולה. וגם בא"יגם
 שהנהלת לאחר -כן גם וזאת ; והפוהמ"ז המזרחי חברישל

 לפני- שנים מחמש יותר כבר התקשרה בא"יהסוהמ"ו
 סיועם את לבקור כדי בחו"ל, הארגון מגיפי עםכן

 בא"י. הדתית ההתישבות עלבמאבק
 הפוהמ"1, של זה למאבקו אחר מועיל אמצעי היהלא

 הרים מיד התעוררו להתבצע, החל שהחרם לאחר רקכי
 זמו שהתכנס הציוני, הועה"פ : והעיקר ושונים.חזקים
 החליט ממנו, ושהתרעום החרם הכרות לאחרקצר
 להתישבוה בקשר ברורות יותר עוד החלמותעכשו

 ובקונגרסים בכינוסיו מאשר בשיך-אבריקהפוהמ"ז
 עברו הציוני הועה"פ של זה כינוס לאחרהקודמים.

 להתבהמה הנה"ס המשיכה שבהם חודשים, כשלשהעוד
 הנה"ס החליטה אשר עד הועה"ס, החלטות אתמלבצע
 הפוהמ"1. של הראשון מושבו של הקבוע בנינו עלסו"ס

 נגד וביצועו הדרם החלטת רק דבר: שלכללו
 זכותו על הפוהמ"1 של מאבקו את הכריעו היסודקרן

 לאחר אלא נתקבלה לא 11 קשה החלטהלהתישבות.
 זו, מטרה להגשמת קלות היותר המאבק דרכישנכשלו
 בלבד עצמו על ולסמוך להעיז החליט שהפוהמ"1ולאחר
 הרצון וחוסר הקיפוח נגד ובעקביות בתקיפותולפעול
 השונים המוסדות מצד התישבותו כלפי הממושכיםהטוב
 הציונית. ההסתדרותשל

 היהלים שלביו עי חסאכק שי כרונויוגי סינוס9.
 )כחלק המאבק כל של המטורט התיאור לאחר כעת,רק
 ג(. )בחלק השונים והמסקנות הסיכומים ולאחרב(

 העיקריים השלבים שלשת את ולסכם לבוא אנויכולים
 כא"י. עצמאית להתישבות זכותו על הפוהמ"ז מאבקשל

 תרפ"ח( תרפ"ה-קיץ )אציב המאכףתחילתא(
 נפגשו הי"ד, הציוני הקונגרס לקראת תרפ"ה,באביב
 הקק"ל ראשי עם הפוהמ"ז הנהלת של נציגיםלראשונה
 הקרובה עלייתם את להבטיח כדי להתישבות,והמחלקה

 מכאן הפוהמ"ו. של הראשונה להתישבות חבריהםשל
 הציוניים במוסדות הפוהמ"ז של מאבקו מתנהלולהבא
 שפירא משה : מראשיו שנים ידי על בעיקרהשונים
 של העולמי המרכז כחבר ובקונגרסים, הציוניבועה"פ
 הפוהמ"ז. של הועה"פ כחבר שרגאי, ז. ה2.המזרחי,
 להתישבות. המחלקה של ההנהלות עם בעקרבקשריו
 והנה"ס. ההקה"צהקק"ל,
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 הועה"פ-ווהמ"ז ציפה לא תמימה גישהמתוך
 מר2ב- )להקמת 11 תוכניתם לעצם רציניתלהתנגדות
 מחלקות כמה של שיחסן אעפ"י שלו(. הראשוןהעובדים
 הראשונות לקבוצות-ההכשרה כבר דוגה"צ שלבשובזת

 תרפ"ג-1922, בסתו שנוסדו לאחר מיד הפוהמ"ז,של
 ראש של גישתו כלפיהן. טוב רצון על כלל העידלא

 הפוהמ"1 להתישבות קפלנסקק דאו, להת"2בוחהמהלקה
 שהתברר כפי ועקרונית, מלכתחילה שליליתהיתה
 ובהתאם הי"ד, הקונגרס לפני עוד הפוהמ"זלראשי

 כאופן הפודומ"1 נגד ברורות בעצמו שאמר למהגם
 תרפש עד - כהונתו כל במשך הי"ג. בקונגרסכללי

-
 בעקביות דרכים, מיני בכל להתנגד קפלנסקי המשיך
 וקרקע תקציבים לקבלת הפוהמ"ז מאמצי לכלובהצלחה,
 שיטתית קפלנסקי התחמק כך הראשוז. מושבולהקמת

 הן שניתן הפוהמ"ז, להתישבות העקרונימהאישור
 והן בתרפ"ה הי"ד הקונגרס של להתישבות הועדהע"י.

 תקציב אישר שאף תרפ"1,. בקיץ הציוני הוצה"פע"י
 בלתי והשתמטויות fillfil לאחר ועוד. זאת זו.למטרה
 הפוהמ14, לראשי התברר וחצי כנינה במשךפוסקות
 ע"י הראשוז מושבם להקמת לאישור גם ציפושלשוא
 עקב זו למטרה מהקק"ל שטח לקבלת וגםהה:ה"צ
 הקק"ל. ראש אוסישקי1, מצד לכך עזההתנגדות

- תרפ"ז חשון בסוףכאשר  1926 נובמבר תחילת 

-
 יתר כל בעמק-חרעאל להתישבות לעלותהחלו

 של זו עם יחד , אושרה שעלייתןקבוצות-ההכשרה,
 הפוהמ"ו החליט הפוהמ"ו, של למושב-עובדים א"'ארגון
 - תרפ"ז בכסלו עלו וכד לידיו. היוזמה אתלקהת
 ורקני אדמת על מחבריו וחמשה עשרים 1926נובמבר
 הקק"ל. ושל ההתישבות מחלקת של הסכמתןללא
 - להסכים נכונות גילו שלה ההת. ומחל. ההנה"צאם
 להנהלת הרי זה, התישבותי לנסיון - בדיעבדולו

 חברי נאלצו ולכן לכך. נכונות כל היתה לאהקק"ל
 עליה ששהו לאחר זרקני, אדמת את לעזוב א'ארגון
 קבוצח- בתור לכפר-סבא ולעבור חדשים, כשלשהבמשך
הכשרה.
 הדרך את סלל הפוהמ"ו של זה כשלון דוקאאך
 לחברי קרקע לרכישת הקק"ל דירקטוריון שללנכונותו
 עזיבת לאחר כחודשיים וכך, הפוהמ"1. של א'ארנון
 אדמת של קנייתה על הקק"ל הנהלת ההליטהורקני,

 המשיר ואת לעומת אלה חברים בשבילשיך-אבריק
 של ההתישבות לנסיונות בתוקף להתנגדקפלנסקי
 להסכים מוכן אופן בשום היה יא ולכןהפוהמ"ו.
 להכניס קפלנסקי y~RJ שני, מצד הקק"ל. של וולהחלטה
 עבור סעיף הט"ו הציוני לקונגרס מחלקתולתקציב
 מצד כבד לחץ עליו שהופעל לאחר הפוהמ"ז,התישנות

 ההולכת להתמרמרות ביטוי שנתנו הפוהמ"ז,נציגי
- להתישבות. המחלקה ראש אותו נגד חבריהם שלוגדלה - -

 הפוהמ"1 התלהבות ~צם גם שוב אושרו זה בקונגרס,
 זה תקציב אר עבורה, - מקוצץ ולו - תקציב וגםן

 ההנה"צ. ע"י לאחר-מכן מיד לגמריבוסל
 כראש בסקר קפלנסקי הוחלף הט"ו הקונגרסאחרי

 המחלקה של המעשית גישתה אך להתישבות,המחלקה.
 ההת. מחל. המשיכה כך כר. בשל מאומה נשתנה~א

 לנסיון גס להתנגד ביכולתה אשר כל אתלעשות
 אדממ._שיבבאברנק, על א', 'ארגון של השניההתישבותי

 שטח וקנתה הנ"ל החלטתה את ביצעה שהקק"ללאחר
 החלטת היתה נחושה אך הפוהמ"1. חברי עגורזה

 בעמק-יזרעאל, חבריו של וגם ראשיו של גםהפוהמ"ו,
 התמקד לכן ביותר. היסודיות וכויותיו עללהיאבק
 בעיקר ואילך מכאן ההתישבות על הפוהמ"ז שלמאבקו
 בשיך- הקבועה ההתחטבות עבור תקציב השגתעל

 בשנתיים מממנת הפוהמ"ו שהנהלת בעודאבריק.
 מושבה חברי של הוצאותיהם עיקר אתהראשונות
 ומסוגים רב סבל לסבול א' ארגון חברי מוכניםהראשון,
 המצב : היא מההתחלה העיקרית כשהבעייה,שונים,
 מחל. של נכונותה חוסר עקב בעיקר החמורוהכססי
 ההסתדרות של הרשמיות ההחלטות את לבצעההת.

 מתרפש. החלהציונית
 של הרב וסבלם הפוהמ"ז הנהלת של 11עקשנות

 כשנה. לאהר ראשונים פירות הניבו א" 'ארגוןחברי
 עקרונית יאשר חרפ"ח בקיץ החליט הצחני.הועה"פ
 .. . שיך-אבריק אדמת על הפוהמ"ז התישבות"את

 והדרכה, משקית מכנית, עשרה 11 להתישבותולהושיט
 כפעם כספית". התחייבות % אחריה תגריע שלא)אך(

 ההסתדרות של מרכזי מוסד אפוא, החליט,הראשונה
 מטעמה, רשמית פורסמה שגם חיובית, החלטההציונית
 בעמק-יזרעאל. הפוהמ"ז להתישבותבקשר

 תרצ"א( סתו - תרפ"ח )ק"1 ההאבק המשךב(
 אושר לא עדיין  11 עקרונית ההלטה של חקיינותה כלעם

 מחלקת המשיכה תוה חוז לשיך-אבריי.התקציב
 של אישה-ו את גם למוצל להוציא וסירבהההתישבות
  המפורשת ההחלמה את וגם בתרפ"ח הציוניהועה"פ

 ועל הבה"ס על וכהטיל בתרפ"ט, הט"ז הקונגרסשל
 בשיך-אבריק, המשפחות של קיומו את לאפשרהקק"ל
 לקראת וההטבה" ההכנה בעבודת . . . "מידולהתחיל

 מצבם ועור. זאת במקום. הפוהמ"ו שלהתישבות-הקבע
 הט"ז, הקונגרס אחרי עוד הורע א' ארגון חברישל
 וכספית. כלכלית מבחינה וגם בטחונית מבחינהגם

 שיד- אנשי מצד עזרה לבקשת להיענות במקוםועכשו,
 הנ"ל המפורשת להחלטתו נם בהתאם וזאת -אבריק
 המחלקה מנהל בבלי, הציע - האחרון הקונגרסשל

 את יעובו הפוהמ"ן שחברי מספר, פעמיםלהתישבות,
 לאהר יוטב.. ההנה"צ של הכספי שהמצב "עדהמקום
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 בחריפות הגיבו שיד-אבריק וחברי הפוהמ"זשראשי
 הפשרה הצעת את הנה"ס קיבלה זו, הצעה עלרבה
 ההברים מחצית רק במקום יישארו לפיה רופיי,?ל
 העזרה'. ויקרן להת. המהל. השבוז על משפהותה;םעם
 16 תר"ץ-ש1929/3 בחורף בשיך-אבריק נשארובסוף

 ע"י מוחזקים מהבריה כשארבעה המקורית,משקבוצה
הפוהמ"1.
 המקום מחברי לחלק ונאת הנ"ל, לעזרהמחוץ
 איזו שיד-אבריק לאנשי ההת. מחל. העניקה לאבלבד,
 של בנידון המפורשות ההחלטות הרף שהיא.עזרה

 של עקרונית החלטה והעדר האחרונים.הקונגרסים
 הולכת להתדרדרות גרם המקום לקביעות בקשרהנה"ס
 דבר שום בו נקבע לא כי במושב, המצב שלוגוברת

 הלכו לכך ונוסף בחקלאות. ולא בבנין לאבר-קיימא,
 הכספיות. ובעיקר האחרות, הבעיות גםובהמירו
 עתידו לגבי גורלית מהכרעה מנוס היה לאוכד

 - האפשרות את לברר מבלי אך שיד-אבריק.של
 לבנין תסייע הע,רה' שיקרן - אותה העלה בעצמושהוא
 את להנהגה להציע בבלי העדיף הנקודה, שלהקבוע
 שיד-אבריק. של זמנית( )לפחותחיסולו

ג(
המאבי

 תרצ"ג( סתו - תרצ"א )סתו בשיאו

 תרצ"א השוו בא' אישרה היהודית הסוכנותהנהלת
 לפני-כן שאומצה בבלי. של הצעתו את-23.10.1930

DAלשיך-אבריק. התשלומים כל את להפסיק רופיו. ע"י 
 המושב חיסול דיה 11 החלטה של המעשיפירושה
 סערה קמה 11 החלטה בעקבות הפוהמ"ו. שלהראשון

 בהו"ל. והן בארץ ה, ואוהדיו, הפוהמ"ז חברי כקרבע1ה
 ולמחל. להנה"ס נשלחו חריפות מחאות י2ל רבמספר
 קוק הרבנים כמו חשובים, דתיים אישים ע"י גםההת.

 וגרנו- וויץ כגון הקק"ל, מראשי כמה ע"י גםועוזיאל,
 הנסקה  כגון באירופא, הק"ה מראשי כמה ע"י וגםבסקי,
והרסן.

 : חשובות תוצאות שתי היו זהלזרם-מחאות

 מא' הג-ל הנה"ס החלטת שלאי-ביצועה)1(
 ; תרצ"אחשון

 בחרישת בתרצ"א א"  לארגון חברי גול העסקתם)%(
 ס.-א. במביצת  הקק"ל שלהקרקעות

 מוכנים הסוכנות מוסדות היו לא יה עם יחראר
 את להבטיח כרי בהן שהיה מההצעות, אחת אףלקבל
 הפוהמ"ו נאלז לכן שיך-אבריק. של  הקבועעתידו

 הי"ו, הבא, החיוגי בקונגרס כל קוהם ולהיאבק.להמשיך
  לגבי זה  קונגרס של  התלמתו ביצוע לסם לאחריווגם

 "להוציא מהנה"מ הית  הקונגרס דרש אמנםסיך-אבריק.
 וכן בשיך-אבריק". הפה;מ"1 התישבות אתלפועל

 לשריין הפריא משה סל הצעתו זה בקונגרסנתקבלה

 אף על וזאת לא"י. 2000 הנסיבות בכל כדלשם
 השונים, השמאל חוגי מצד זו להצעה הנמרצתהתנגדותם

 אלו. החלטות לבצע בבל' מסרב שובאך
 הוגי בקרב התגובות ומחריטות הולכותוכד
 אחד, מצד מביכות, אלו מחאות ובחו"ל. בא"יהפוהמ"ז

 גרורה החלטה להחליט עדיין מוכנה שאינה הנה"ס.את
 מונעות אינן אלו שני, מצד אד, לשיך-אבריק,בקשר
 הוראות כמה לאחר שיך-אבריק. של מצבו הסתבכותאת

 תרצ"ב בחורף הסוכנות, גזבר מנטור, מבצעסותרות
 האשראי הפסקת על מורה והוא בבלק של המלצתואת

 הברי סובלש זה מצער ישירה כתוצאהלשיר-אבריק.
 הנה"ס החייטה הזמן באותו רעב. חלפת שובהמושב

 שהתה זבו  המזרחי, מושג  חטין, כפר יל פרוקו עלגם
 המזרחי. הפועל של חברים קבוצתגם

 כדי צעד, c~r עושה הנה-ס אין תרצ"ב קיץעד
 בארבעה שנתקבלו לש.-א., בקשר ההחלטות אתלבצע

 הציוני. הועה"פ של ישיבות ובשלש ציונייםקונגרסים
 לעין מזדקרת וכך בנידון. ברורה החלטה כל נדחיתגם

 תקופת כל במשך כי הפוהמ"1, התישבות כלפיההפליה
 בא"י משלו להתישבות הזכות על הפוהמ"ז שלמאבקו
 על וזאת ן השמאל חוגי של ומושבים קיבוציםהוקמו
 ובמשך הציונית. ההסתדרות של הקשה הכספי מצבהאף
 סבלו בתרפ"ן, הקרקע על עלייתם מאז הזמו, אותוכל

 רב. סבל שיך-אבריקחברי
 דרכי שכל ולאחר עמוק יאוש ומתוך זה כללאור
 שעד ההחלטה, את הפוהמ"ז ביצע הועילו, לאהמאבק

 ובחו"ל בארץ חבריו לכל קורא הוא : מלבצעה נרתעכה
 מצד זוכים, וביצועה 11 החלטה היסוד. קרן אתלהחרים
 של חוגים מצד ומתחסדות קשות בתגובותאחד,

 בגללם רק שגי, מצד אך, הנה"ס, של הכלליתההסתדרות
 של ההחלטות את תרצ"ב בקוץ הציוני הועה"פמאשר

 עוד מוסיף ;ה וגוף לש.-א.ן בקשר המזהקונגרס
 להנה"ס. מדויקותהוראות-ביצוע

 הנה"ס עוד מנסה נתקבלו, אלו שהחלטות לאחרגם
 או היתה זה במוסד כי ולשנותן, ביצוען אתלהשהות
 רוב. בו שהיוו הלא-ציוניים, לחבריו מכרעתהשפעה

 החלטות לאחר חורשים כשלשה דבר, של בסופואך
 למחלקת להורות מו"ס הנה"ס החליטה הציוני.הועה"פ

 שיך-אבריק. של הקבך! בבנינו להתחילההתישבות

 על היה שנים וחצי שבע במשך : סוסיובסיכום
 על משלו להתישב1ה זכותו עצם על להיאבקהפוהמ"1
 טוב רצון העדר השלילי, היחס נגד ארץ-ישראלאדמת
 המחלקה ראשי של מצדם ואפלייה התחסדותואף

 רוב מצד וכן ובבלי, קפלנסקי וביחודלהתישבות.
 התקופה אותה בכל הסוכנות. והנהלת בהנה"צהחברים

 ולו - לבצר ממש של נכונות כל אלו מוסדות גילולא
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47נ להתישבות הזכות על המזרחי הפועל 7:להמאבק

 להורות הפוהמ"ז הנהלת החליטה השקטותהמאבק להקמת בקשר המפורשות ההחלטות את -במקצת
 היסוד קרו את להחרים ובתו-ל בארץ ואוהדיולחבריו שנתקבלו בשיך-אבריק, הפתצו"1 של הראשוןהמושב
 בשיר- ההתישבות למען ישר התרומות *תולדונביר הציני. הועה"פ של מושבים וב-3 ציוניים קונגרסיםב-4
 הכרת : מבוקשו את הפוהמ"ז השיג וו בדרך רקאבריק. זכויותיהם על לעמוד הזמן כל הפוהמ"ז נציגי ניסולשהו

 בארץ- הדתי הפועל של זכותו בעצם הציוניתההמחדרות רק בא"ע עצמאית דתית להתעצבות בקשרהיסודיות
 את ולהגשים עצמאית במסגרת ישובים להקיםושראל לסמוך לו היה שלא למסקנה. הגיע שהפןומ"זלאהר
 ועבורה". "תורה שלהרעיון דרכי יתר כל שמוצו ולאחר בלבד: עצמו עלאלא

 התיבות וראשי הקיצוריםרשימת

 של ההתייצבות השתלשלות עלסקירהסקירתיתרצ"אירץ-'שראל,ת"י

tSIR.ךדד:ש03ן(]ם' המזרה'הפיעיאנציקיופד'ה: 
 ירו7וייפ, המרכזי. הציוניהארכיוןא-צ

ע~נ~

 תס"ז. י-ם שדה.,עקב,
פר~טוק~י)ים(.פרוט מד- 'רושליפ. יומן חייפ,ארלוזור~באריווורוב

 קקק דניאי. יש. וענודה" תורה"באוניי ת-עבאודיי

 הצנו- ההתישבות תולדות אלכם,כייןב.ין
 1קק

 ירישייס איץ-ישראל. יומו פ.ה..ק.שקיש השי"ד. שיישית. מהדורהניח,
 .. דתי, חיוץ שי חיים פרקי נתן.נרדיגרדי

 יישראל. דקיימתהקרו"ק-י AU~vn.ניסן
 של כרונולוגית רשימה ש,,ברקאי ברקאירשימת.הערה.הע'

. הציונית.ההנהיהההנה"צ
 מ- הפוהמ"ו של ומעשיםפצויות

 צ-צב. עמ' תיפ.ד.ניסו היהודית. הסוכנותהנהיתהנה-ס

שיד-אבייק.ס.-א. המורהי.הפועלהפ~המ"ו
 בא.י. המזרה' המועל '..שימוןשימנן)ה(התישבות.)ה(הת.

 תרס"א- וביבייוגרפיה.כרונולוגיה המחיקה שי דתיקיס משמתתאפד 519הת,
חרפ"ה. הציונית ההסתדרות שללהתישבות
 מחשון הפוהמ"ז שי הועה"פ1.ח )~ר' בי-ס המרכזי דצתניבארכיון

 116(. )בע' תרס-ותרפ"ה-טבח 1(.ו,ע'

 הפועי,הועד~עה"ב
 בנוגע המורחי לפועל ה"הכטחותמכוםתזכיר-המחלקה

 תרסנה בשבס שנכתביהתישבות", טירת-צבי. עד משדה-יעקב מ..חונייוני
 שי הבכירים מעובדיה אקדעניתרצ.ה.

. ארץ-ישראייות.יירוחיא"י
 דרת.מיי.

 יהנה.צ הפ,המ-ו שי הועה"פlfi~?1 תיפ"ו -שכיר מצריות.יירותלי-מ
 116(. הע' )ור' תרפ"ומשנס בת~ידות ראשוניפ צעדים א..מברךמברך

 י~עידה שהוגש ההתישבות. עיתוכ'ר תרפ"" -תזכיר כסיג המורח', הפגעי שיההתיישבות
 110(. הע' )ור'תרפ"ה א. ההנה"צ יד שעל מחיקהמחיקת.מ"י. באיזי בדנ?.ג המור"' שיהעוימיתתשי"ד.

 ידיר הפוהמ-ו שי הועה"פתזכיר תר"ץ -תזכיר'הנה"ס.
 23!(. הא' )ר' תר"ץ מחשוןייפ.ומנהם-אב.מנ"א

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



 פלס י.היים148

 המיקדייך התאריכיםרשימת

 סירוב'. תאריך 'מם'

 בירושלים. מתכנסת המזרחי הפועל של הראשונההמועצה . תרפ"ב-16-18,4,1922 ניסז י"ח--ב'1.

 בכפר-אוריה הפוהמ"ז של הראשונות קבוצות-ההכשרה3 תרפ"ג--10.1922-3.1923 תשרי-אדר2.
 ': )ת"ת(.ובעין-גנים

 עקרונית מאשרת הי"ד הציוני הקונגרס של הועדותאחת תרפ"ה-1925 קיץ3.
 הסוהמ"ז. של הדדתה ההתישבותאת

 לראשונה סמה הפוהמ"ז" של למוטיב-עובדים הארגון"ועד תרפ"ו--30.9.1925 תשרי י"ג4.
 בעמק- דתי מושב-עובדים של להקמהו בקשר ההת.למח.

יזרעאל.
 מושב-העובדים של ייסודו אח מתדש מאשר הציוניהועה"פ תרפ"1926-1 קיץ5.

 לאייי. 4000 לכך ומקציב הפודמ"ז שלהראשיו-
 עולים הפוהמ"ז" של למושב-עובדים א, "ארגון של חברים25 הרפ"ז-24.11.1925 כסלו "'ח6.

 כפר-ברוך(. : )היום ורקני אדמתעל

 ורקני. אדמת חת לעזוב נאלצים א' ארגדןחברי תרפ"ז-ד192.נ א' אדר7.

 להתישבות שיך-אבריק אדמת את לקנות מחליטההקק"ל תרפ"ז-26.4.1927 ניסן כ"י8.
 הפוהמ"ז.חברי

 הט"ו הציוני הקונגרס יד שעל התישבות" לענפיה"וידה תרפ"ז-ד192 קיד9.
 ומקציבה הפוהמ"ז של החדשה ההתישבות אתמאשרת

 לא"י. 2000לה

 שיך- אדמת על עולים א' ורגון של הראשונים החברים12 תרפ"ז-25.9.1927 אלול כ"ת10.
אבריק.

 הכללית, ההסתדרות חברי "הרועים", קבוצת שלהתנפלות תרפ"ח-ד11.11.192 חשון ט"ו11,
 בשיך-אבריק. הסוהמ"ז חבריעל

 הפוהמ"ז של ההתישבות אישור על מחליט הציוגיהועה"פ תרפ"ז20,7.1928-4 מנ"א ג'12,
 למושב. והדרכה משקית טכנית, עזרה ועלבשיר-אבריק

 הסוכנות הנהלת על מטילה הס"ז הציוני הקונגרסמליאת תרפ"ט--1929 קיץ13.
 בשיר-אבריק. המשמחות של קיומו אתלאפשר

 המאורעות. בימי בשיך-אבריק הגורןהצתת תרפ"ט-1929 קיץ סוף14.

 בסך לשיך-אבריק הראשון ההקציב את מאשרתהנה"ס תר"ץ--ונ11.12.192 כסלו ט'15.
 לא"י.500

אבריק. לשיך- התשלומים כל את להפסיק מחליטה הסוטנותהנהלת תרצ"א-0.1930ן.22 חשון ח'16.

 לפועל להוציא מהנה"ם דורשת הי"ו הציוגי הקונגרסמליאת חרצ"א-1931 קיץ17.
 סכים כך לשם ולשריין בשיך-אבריק השהמ"ז התישבותאת
 לא"י. 2000של

 הציוני וועה"פ הקונגרסים החלטות של אי-קיומן שלכתוצאה תרצ"ב-ש6.193 סיון18.
 חבריו לכל הפוהמ"! הנהלת פונה לשיך-אבריקבקשר
 היסוד מקרן התרומות את להעביר ובחו"ל בארץואוהדיו

 בשיך-אבריק.להתרשבוה

 הי"ז הקונגרס החלטות את מחדש מאשר הציוניהועה"ם תרן"ב-1932 קיץ19.
 הכספית התמיכה הגזלת על ומחליט לשיך-אבריקבקשר
במושב.

 להתחיל ההתישבות מחלקת שעל מחליטה, הסוכנותהנהלת תרצ"נ-31,10.1932 חשון איס2.
 שיך-אבריק. של הקבועבבנינו
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149 להתישבות הזכות על המזרחי הפועל שלהמאבק

 והכפרים הפיתונים הט'כמכים,רשימת

 הע-וגי כארכית המיטמנים רשימתא(
 ההסתדרות של ההתישבות מחלקת של הבאיםהתיקים1.

 :הציונית

 400, שע, ג, 290 א, 225 ב, 197 א, 197 ב, 133 א,133
 1965. 875, 4וש, ב, י61 ג,519

 6/5ג13. : הקק"לתיק2.

 "ציוני. הועה"פ שלההחלטות3.

 והנה"ס. ההנה"צ ישיבות שלהפרטיכלים4.

 הציוניים. הקונגרסים שלהפרטיכלים5.

 העיתוניםב(

 יומון. דבר,6.

 יומון. היום, דואר7.

 תרפ"ה. הפוהמ"ז-שמאל, של הביסמן האוהלה,8.

 יומון. הארץ,9.
 תרס"ח. הקק"ל, של החרדי העתוז ההד,10.

 העולמית, הציונית ההסתדרות של המרכזי העתוןהעולם,11.

 תרפ"ג-תמוז- משבט הפוהמ"ז ירחון המזרחי,המועל12.
 תרפ"ה.אב

 ירחון. הצעיר, הפועל13י
 מתר"פ-תרצ"ו. המזרחי שבועוןהתור,14.

 בגרמנית הציונית התנועה שבועון רונדשאו,יודישר15.
מ-1896-ש193.

 ואילך. תרפ"ו סיון בה' קהפוהמ"ז שבועון נתיבה,"1.

 הספייהי(
 2וע1. ירושלים, )באנגלית(, יודיקה אנציקלופדיה17.
 ת"א. תדהר, לרוד ובוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה18.
 ניו-יורק, )באנגלית(, וישראל הציונות של אנציקלופדיה19.

.1971

 תשל"ב. ד', כרך הדתית, היהדות שלאנציקלופדיה20.

 תשי"ג שלישית, מהדורה ירושלים, יומן חיים,ארלוזורוב21.
.1953-

 שלישית, מהדורה הציונית, ההתישבות תולדות אלכם,ביין22.
תשי"ד.

 תשל"ג. ניסן דתי, תלוז של חיים פרקי נתן,גרדי23.

 תשכ"ג. ת"א, בישראל, אישים תקומה, דור א.,גרנות24.

 תרצ"ח. ירושלים,  ועבודה,  תורה באוהלי ש.,דניאל25.

 תשל"א ב', חלק ופעלו, חייו קפלנסקי, שלמה ט.,זינגר26.
.1971-

 תרצ"ח. ת"א, סירת-צבי, עד משדה-יעקב מ., חוני27.

 של ההתיישבות בתולדות ראשונים צעדים א,,מברך28.
 תשל"ד. כסלו המזרחי,הפועל

 תעךד. ירושלים, שדה-יעקב, נ.,עמינוח29.

 לתואר גמר עבודת לכיריה, העלייה פרשת י., חייםמלס30.
 חשל"ב.  יררנךלים,מ.א,,

 תרצ"ס. ירושלים, ארץ-ישראלי, יומן פ.ה., קישי3.
 חשכ"ד. ב', חלק אישים, אור ז., קחר32,
 וביבליוגרפיה כרונולוגיה בא"י, המזרחי הפועל י,שלמון33.

 תשנ"ח. י-ם,תרפ"א--וזרש'ח,
 תרם"ד4- מחשון הסוהמ"ז של הועה"פ דו"תשנתיים,34.

 תדם"ז. י-ם, תרפ"ז,סבת
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,..
 הדתי הקבוז בירחון הרצחב הפאמר הערכתמתוך

ן
 תשל"ט,,עם'_283. אייר 403, מס'"עמודים"

 חיחדות:וזדתית, בתיך חפממי, למאבקננתיץ
 ות- השרגב הטויח של שלמותחבשאלת
 ישראי ארץ שאהבת מי על ג!את לגמרחמגל
 לארץ לעלות והחיוב !( בלגו בוערת עמוואהבת

 =חילתי4: )ולא הלאומי-כללי הפחנה עם.פית
- בהלהתישב  וחסר קשה מאבק -גם המזרחי ניהל 

 חקמתו עם מיד ; ת,,כלליים" מתנגדיו עםפשרות

 ההסתדרות צריכה אס הידוע הויכוח נימשכבר
 בתחום מכן, תאחר בתרבותו גם לעסוקהציונית

 עדים אנו החלוציחבונח, והמעשהההתיישבות
 יותר: הרבה עוד ומאכזגימתסבל קשה,לטאבק
 ומנעח והפריעה עכבה הכללית הציומת,4תטעה
 להת,ישג המנויחי" "חפ,עי זחגי' יתמםיהזיים
 ולנטוע! ולהרעשזיבנות

 אישית, דידי, לגבי ן לכאורח לא-יאומן,הדבי

 טל מחירו גי גימוע. לי בא הגלוי גי לומהעלי
 חעויע  150נ--56(, ע' ב', וכרך 6לי חייסמר"ר

 להתיי" וכותפ על יעקב" "*רה tW~w ילבמאביפ
 של יסודטתו גיברת היסב;  )מתועד מבוספיב,

 יראותח שא.1 משח חדבוים מז 4לטתחמחגר,
 המשרי אנשי כלסי ביותר חמור האשמהאלא-ככתב

 ר14ואי היסוד, וקרן הקיימת הורן אנשיהא"י,
- החקלאי והמרכז הפועליםתנועת  כל באחת, 

 והתיישבות. בנין לטען במעשת יד לו קחיתחמי
 ו רצ לא דיוק, ליתר )או, האמינו שלא רקלא

 ישוב להקים הדתי שלעפועל ביכולתולהאמין(
 כל ועשו לחצהשהות, התכחשו שאף אלאלתפארת,

 תורחי תנועת של צעדיה להצר כדי ידם לאלאשר

. יומה בבנין! פעילה לשתף בבואהועבודה
 דעי,;ית" ג"תנ,עח הצויך על ייגס שמובר מי מיי

 ואינטרי עמדות על )הנאבקת פוליטית במפלגהולא
סים(

- 
 יל )הקרובח ההטטיריה את יודע אינו

 כוכח שכל תגעה של צעדיח לחצר ניסו איך :כך(
 ישראל שגשם כל ואהבת פעולה, ושתוףחיוב,
 בכל וכך י,ך, ג י ח ב לד בהתישבות, כך !יכונה
 ( ישראל. גמורנה הצייר חי, שלתחרם
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