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מבוא

-באוץהיהודיתבהתיישבותרוטשילדהבארוןשלהמעורבותראשיתשעניינםהמחקריםרוב

שלהעברתןלתהליךמעטהבמידהנדרשוהחוקרים1.הבארוןשלבמניעיועוסקיםישראל

,1887-בישראל-בארץהבארוןשלביקורואחרירקכישקבעויש2.לחסותוהראשונותהמושבות

לתמיכהבתמורההאדמותעלהואבעלותואתשכללה,ממששלשיטהלכלל'הפקידותהגיעה

*2.'...קבועה
להישארהבארוןדרשהמושבותלעזרתשיבואבאפשרותהתעניינותושלמוקדםבשלבכבר
שיינתנוהיההבארוןשהתנההראשוןהתנאי.מצדויוזמהלכלתנאיםיעמידכיוהבהיר,שם-עלום

בבטחוןלושיובטחוכןהמושבהבשבילשנרכשההקרקעעלמוחלטתושליטהמלאהבעלותלו

שלהמרכזיהוועד3.ומענותטענותובליהתערבותבליבבעלותותישארשהקרקעוגמורמלא

מלסייעידושקצרהמשום,הזהלתנאיהסכים,גלאץועד,ברומניהישראל-ארץליישובהאגודות

בראשיתכברקשהלמצוקהשנקלעו,פינה-וראשזמארין-רומניהיהודישלהמושבותלשתי

שם-עלרשומותוהיובכספושנרכשו,זמאריןאדמותעללוותרלוועדלוהיהנוח,לכאורה4.דרכן

המתיישביםשלקניינםהיתהפינה-ראשאדמת,זאתלעומת.לבליצחק,המרכזיהוועדנשיא

מתיישביםכתריסרסירבובזמאריןדווקא,שייראליהו,הבארוןשליתשללהפתעתו.עצמם

מכיוון.סייגבלאלוויתוריםנכונותשיידמצאפינה-בראשואילו,תנאיםבליהבארוןלידילהתמסר

0Practicalן[19281;1.1 Idealist , Newם], . Druck, Baron Edmond Rothschild: The Story of

1956Palestine, Parisמשcolonisation juive"/!שMargalith, Le Baron Edmond de Rothschild;ש'

הבארוןשלמפעלו',גולדשטיין'וימרגלית'י;15-82'עמ,ם"תשירושלים,ישראל-ואוץרוטשילדבית,שאמה

,א,הראשונההעליהמאזישראל-בארץהיהודיהיישובתולדות,(עורך)קולת'י,'1882-1899,רוטשילד
ישראל-בארץהראשונותוהמושבותהפקידות,הבארון',גלעדי'ד;שם,והפניות419-422'עמ,ן"חשירושלים

.59-68'עמ,(ז"תשלחשוון)2קתדרה,'מחדשהערכה-
ירושלים,והמושבותהבארון,אהרנסון'ר;242-244'עמ,ח"תשיירושלים,ברומניהציוןחיבת,קלויזנר'י:ראה2

.42-47'עמ,1990
711מסתמךארצי-בן.18'עמ,ח"תשמירושלים,1882-1914ישראל-ארץבנוףהעבריתהמושכה,ארצי-בן'י:ראה*2

.והלאה83'עמ,(1הערה,לעיל)שאמהעל
המרכזיהוועדשלהכלליתהאסיפהבפרוטוקולמובא,1883באוגוסט29,פינלש'שאלונציאני'עמאתמכתב3

.30-31'עמ,19ע/205,מ"אצ,(בגרמניתמודפסתחוברת)1883בספטמבר16-17,בגלאץ
.220-225'עמ,(2הערה,לעיל)קלויזנר4
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ניסחאלא,לחתימה'חלקניירדף'פינה-ראשלמתיישבישיידהגישלא,בזמאריןלקחשלמד

.מפורטהסכם
בשעתונתפרסם,פינה-ראששל'המקנהספר',פינה-ראשלמתיישביהבארוןביןההסכם

אגודתשלבגרמניתבשבועוןשפורסםהנוסחיובאלהלן5.'המליץ'וב'המגיד'ב,שוניםבנוסחים

Der',בקטובים'ברית-בני' Co[onist'.6פינה-מראששנשלחארוךמכתבגםנדפסגליוןבאותו,
-המשאבתוםעימוההסכםלחתימתועדלארץשיידשלמבואוהאירועיםהשתלשלותתיאורובו

המושבהאדמותשעבודעלהמעידיםמקורותלראשונהכאןמובאיםאלהמסמכיםמלבד.ומתן

רומניהיוצאיביןהיחסיםעל,המתיישביםשלהפרטייםחובותיהםועלמצפתבריביתלמלווה

שלמטעמועליהשהופקדהפקידוביןהמושבהביןהראשוןהסכסוךועלבמושבהרוסיהליוצאי

.הבארון
בהנחיית-פעלשייד.נכסיואתלהגדילכדיהאדמותעלגמורהבעלותתבעלאהבארון

שלהמעמדאתכךאגבלקבועבמגמהוזאת,האדמותעלגמורהבעלותלהשיג-הבארון

לפי,הקרקעבעלכלפיגמורהבצייתנותוחייביםלהםלאקרקעהמעבדים,כאריסיםהמתיישבים

והדרכהייצור-אמצעי,קרקעמתןבמקוםשבאה,למתיישביםהחודשיתהקיצבה.צרפתחוקישוברוד
.לעצמאותלקדמםבמקום,ובפקידיובבארוןתלותםאתיותרעודהידקה,חקלאית

נכזבהתוחלת
-לראשהגיעה18837אוקטוברבסוףישראל-לארץבארוטשילדהבארוןמטעםשנציגהשמועה

הכספיםכלאתהוציאוהם8.והלךנידרדרמצבם.ייאושלאחרהיושהמתיישביםשעהפינה

למשכןונאלצו,אישייםוחפציםעבודה-כלי,עבודהבהמות,חיים-בעלימכרו,מרומניהשהביאו

כיהעריך,שובדוד,המושבהמייסד9.אעונה'גהערבילכפרבצמוד,שבנוהבתיםואתאדמתםאת

5בתמשפחהשלהראשונילביסוסהלהספיקעשויים,הקרקעלמחירבנוסף,זהבפרנק000,2

.(ד"תרמבכסלוח"כ)50לגליוןהוספה,כח,המגיד;(ד"תרמבטבתג"י)כ,המלרן5
49,1Der(1883.12.21),קק.63-2 colonistt[להלן:Der colonist[.י:ראהבקטובים'ברית-בני'אגודתעל'

.139-140'עמ,ח"תשלירושלים,וירושליםציוןבדרכי,קלויזנר
נזכרתובו,תאריךבאותוהירש'שאלארלאנגר'מששלחלמכתב.1883באוקטובר5-בממרסייהפליגשיידד

ארצהשיידהגיע,לסקוב'שלדברי.239'עמ,19612אביב-תל,ב,ציוןחיבתתקופת,יבנאלי'ש:ראה,הפלגתו
ויישובציוןחיבתלתולדותכתבים,(עורכת)לסקוב'ש:ראה.הדברכךולא,1883בספטמברהראשונהבפעם

.1הערה,220'עמ,268'מסתעודה,ה"תשמאביב-תל,ב,ישראל-ארץ
,[!כך]שובד"מ;[האחוזות,ב"שו:להלן]11-12'עמ,ב"תרנורשה,העליוןבגלילהאחוזותתולדות,ב"שוד"מ8

ספר,בנדלז"ש;[זכרונות,שוב:להלן]קז-קד'עמ,(ז"תרצירושלים)ג"תשלירושלים,דוידלביתזכרונות

.יט-יחדף,ב"תרנן"רנוב'צ,יעקבמזכרת
היהושליש,עזבושלאהפלאחיםבידינשארנוסףשליש,הכפרמאדמותשלישמצפתיהודיםקנובתחילה9

בשנתהצפתיםהיהודיםשרכשוהאדמותמןשליששניקנהשובד"מ.מצפתעשיריםמוסלמיםשלרכושם
שטחעלהסותריםבנתוניםסדרלעשותהמקוםזהאין.מרוסיהאחדיםיהודיםקנוהנותרהשלישואת,ח"תרל

~

נובעותהסתירות.לאחריםשמכרמכירותועלמהםשובשקנההשטחעל,הערביםמןהצפתיםשקנוהאדמה121
דסיאטין,פראן,הקטאר,מטריודונם(דולאם)'תורכי'דונם,לקר:השוניםבמקורותהמידה-אמותמריבוי
-הקרקעשטחכלאתבחשבוןשהביאומקורותיש.רומניהיהודישבפיביידיששמקורה,פאלטשעסואפילו
לחרישהראויהקרקעכלומר,'לעבודהשדה'רקבחשבוןשהביאוויש-ומרעהטרשיםשטחי,בוסתנים
.פלחהולגידולי
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Derכותרמכותפינה-ראשמתיישביעלהונחתוזואחרבזו.דיבכךהיהלאכילימדההמציאות0ן,נפשות Colonistשיים
883יבדצמבר21עלתההוואלימןבדיעבדרשיוןוקבלת,הבתיםבנייתאתלהפסיקפקודהיצאהמדמשק.קשות

והחרישהגשמיםנתאחרו,הקרקעעלהמתיישביםעלושבההשנה,ג"תרמבשנת.מרוביםבדמים

אליוהסמיכו.המושבהייסודחגלהיותתוכנןג"תרמבטבת'ביום.טבתבתחילתרקנערךהראשון
.ן באווהכלההחתן.בלוםומלכהרובינשטייןפישלירוחםשלחתונתם,הראשונההחתונהאתגם

,קליסקרישראל,אחדצעירשלמאקדחו.שמחהיריותלכבודםירוהפניםובקבלת,מצפתרכובים

לאחר.הושבתההשמחהן1.והרגומצפתערביבנייןבפועלשפגעכדורנפלט,מרוסיהלמשפחהבן

מושבת]ק"מושה'עבורשתיקנוובתקנון,המרהלקחאתפינה-ראשמתיישבילמדומעשה

קליסקרשלמשפטו2י.חםבנשקבשימושזהירותשעניינו,מיוחדסעיףנכלל,'פנהראש[הקודש

למשפחתששולםהנפש-כופראך,זכאייצאהוא.מרובותבהוצאותכרוךוהיה,חודשים8נמשך

בלאודלהשהיתההמתיישביםשלהמשותפתהקופהאתלגמריורוקן,פרנק000,8עלעלהההרוג

חלק.במקוםרוסיהיוצאיוביןרומניהיוצאיביןהיחסיםאתיותרעודחידדההתקרית13.הכי

.פ'עמ,זכרונות,שוב10
;(ג"תרמ'אאדרח"דר'א)6,כז,המגיד,העורךאלפינה-ראשועדמכתב:ראהבשגגההערביהפועלהריגתעל11

המכתב)(ג"תרמ'אבאדר'א)8,יג.חבצלת,העורךאלמכתב:גםראה.(ג"תרמ'אבאדר'ז)7,שם:עודוראה

בנובמברד,ישראל-במקווההירש'שאלבחיפהשיידמאתמכתב;(ג"תרמכטבתו"בטפינה-מראשנשלח
שאםמחשש,פינה-מראשלצעירבעקרוןעבודהבסידורהירשעזרתאתביקששייד.74/341,מ"אצ,1883
:ראה,מצרימהוירדהארץאתהצעירעזב,שובלדברי.הערביםבויתנקמו,צפתלאזורביפוגלותוממקוםיחזור

העולם-מלחמתבפרעןרקלמצריםונמלטבעקרוןעבדקליסקר.טעהששובנראהאך.צט'עמ,זכרונות,שוב

תל,י,ובוניוהישובלחלוציאנציקלופדיה,תדהר'ד:ראה,הראשונה

-

.3621'עמ,1959אביב-ביבא
.בתקנוןנטסעיףהואהנזכרוהסעיף,ג"תרמ'אאדרח"אדר,'דביוםנחתםהתקנון.פח-פא'עמ,זכרונות,ב"שו12

~
111

,ל"הנ;פא-עט'עמ,זכרונות,שוב:ראהפינה-בראש'וענייםעשירים'שלהבעיהועלהמשותפתהקופהעל13

שאחד,'הרוסי'הוועדלדברי.השותפיםביןמריבותנתגלעו,המצוקהכשגברה,הטבעבדרך.12'עמ,האחוזות
כ)זהברובל750,1שהם,אימפריאליםחצאי350-להכופרעלה,שנאסרהצעיראבי,קליסקרנחוםהיהמחבריו

.(ד"תרמבחשווןז"ט)85,כ,המלקן,לעורךמכתב:ראה.בלבד(זהבפרנק000,7
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.'רוססישערדער'שכונה,גורוחובסקייעקבידי-עלנקנואעונה'גהערביהכפרמאדמות
מכרהוא4ן

בנהוהלה,אוליפנטללורנסמכרוחלק,מרוסיהלארץשבאו,אחדותלמשפחותמאדמותיוחלק

לעצמםונוטליםאותםמקפחיםרומניהשיוצאיטענורוסיהיוצאי5ן.מספרלמשפחותבתיםשם

לעצמםועדהקימוכןועל,מרוסיההמגיעהכסףאתגםזהובכלל,לארץ-מתהןהתרומותכלאת

כךבתוך.סמליבסיועוהסתפק,פינה-ראשאתהזניחגלאץשלהוועד6ן.'פינה-ראשבתוככי'
רבים;פינה-בראששנאחזורומניהעולירובשלמוצאםעיר,מוינשטיהעיירהבאשעלתה

-ראשאתהושיעולאשהגיעוהתרומותאותן7י.פסקומשםוהתרומות,מכנסיהםירדומיהודיה

.בחקלאותדברידעוולא,לעבודההסכינולא,40כבני,מבוגריםרוביםהיוהמתיישבים8ן.פינה
אדמותביןהגבולותתוחמולאשעדייןמכיוון.שידריכום,ערבייםבחראתיםלהסתייענאלצוהם

לאהאדמה.מאדמתםחלקרקולזרועלחרושהמתיישביםנאלצו,אעונה'גלאדמותפינה-ראש

היההראשוןהקציר.בחיקםהזרעיםמןחלקטמנווהחראתים,בחובבנותנעשההחריש,סוקלה

,ממשברעבגועוהאנשים.למושבהנשקפהחורבןסכנת'שכתב,המושבהמייסד,שוב[9.אפסי

והבתיםהאדמה.יוםבכלנתוספהורבית,עצוםלסכוםעלהמצפתלאנשיםהמושבהשלהחוב

נוראיםהיווהלחץהדוחק.אחתפרוטהאףעודלתתחפצולאואלה,למלויםממושכניםהיוכבר

20.'מוצאואיןהתגברהיאוש.מאד

,אליוזימןהואי2.הירשהבארוןשלשלוחו,ונציאניפנחסעמנואללחיפההגיע1883ביוני

אך22,פרנק000,50שלהלוואהממנוביקשוהם.תלאותיהםעלושמע,המושבהנציגיאת,לחיפה

יוצאיפינה-ראשמתיישביאלשנספחורוסיהיוצאימספרעלסותריםנתוניםיש.7'עמ,האחוזות,ב"שו:ראה14
,הבאבגליוןשפורסםבמכתב.5חתמו,(ד"תרמבחשווןב"י)84,כ,המלרן,העורךאלמכתבעל.רומניה
,רוסיהיוצאי5שלבשמותיהםנקבבנדל.'משפחותששמספרנו':נאמר,(ד"תרמבחשווןז"ט)85,כ,המלרן

-ראשמתיישביעםשנמנו,רוסיהיוצאימשפחותמספרעלהלא1887בשנת.טזדף,(8הערה,לעיל)בנדל:ראה
ב,ישראלכנסת,'פנהראש',('הקולוניסטיםאחד')הואהדא:ראה.בתוכןקליסקרומשפחת,3על,פינה

.219'עמ,(ח"תרמ)
.במושבהבתיהםלבנייןכסףלהםהלווהוהואבתיםנבנולארוסיהליוצאיכי1883במאי[4-בסיפראוליפנט5נ

739Jewish(1883.6.1)מרוסיה4-ומרומניהמשפחות24במושבהאזהיו,לדבריו (Jhronicle,קנהאוליפנט

919ששטחו,'תורכי'לדונאםהכוונה)'מקומיתמאנית'עותמידה',דונם369קליסקרומנחוםמגורוחובסקי
.6/14335,מ"אצ,1883ביולי9-בבחיפהנחתם,(בצרפתית)המכרשטר:ראה,(ר"מ

.(ד"תרמבחשווןז"ט)85,שם;(ד"תרמבחשווןב'ה)84,כ,המלקן,העורךאלהמכתביםראה16
התלוננוג"תרמבטבתז"טמיום'חבצלת'לעורךבמכתבם.שם,12והערה222'עמ,(2הערה,לעיל)קלויזנר17

הראוימן.(ג"תרמ'אבאדר'א)8,יג,חבצלת:ראה.בזמאריןורקאךתומךגלאץשלהוועדכיפינה-ראשתושבי
Jew~sh:ראה.הזכירלאפינה-ראשואת,בזמאריןלתמוךגלאץשלהוועדלפניהמלקןונציאניגםכילציין

(1883.8.24)752

Chronicle

האבוקה,שרף'מ:ראהישראל-באוץוההתיישבותבגלאץהמרכזיהוועדעלעוד.

.שלישיפרק,ו"תשמירושלים,ברומניההודלקה
t(קלויזנר:ראהלסיכום18

(

QW(גולדסמידא"מאלמברק)ברעבמתיםילדינו':גםוראה.220-225'עמ',Jewish

Chronicle

מכתב;41נ/21,מ"אצ,1883באוגוסט17,הירשאלפינה-ראשועדמאת'הצילו'מברק;שםשם,

.שם,1883בספטמבר3,(נלעגתבצרפתית)ושובגולדנברג'י,כץ'ממאתתחינה
.קד'עמ,זכרונות,שוב19
ח"רמיום,פינה-ראשועדחברימכתב:ישראלארץלישוב':גםוראה;11-12'עמ,האחוזות,ל"הנ;שם,שם20

.(ג"תרמבאיירג"כ)2[,כז,המגיד,'ג"תרמניסן
-תל,יעקבזכרון,סמסונוב'א:גםוראה.לגפרק,(2הערה,לעיל)קלויזנר:ראהונציאנישלשליחותוסיכום12121(ל

כמובן,(ישראל-מקווהמנהל)הירשלשמואלונציאניגילה1883באוגוסט30-בכבר.84-86'עמ,ג"תשאביב

כלומר,המושבותלכלהאחריותאתעצמועלשיקחרוטשילדהבארוןאתלשכנעמנסהשהוא,סודותבסודי
.41נ/55,מ"אצ:ראה,פינה-וראשזמארין,לציון-ראשון

אחריואילו,פרנק000,50בסךביסוסהלוואתרקביקשועימושבפגישתם,פינה-ראשתושביעלתמהונציאני22
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למתיישבינתןאוליפנטלורנס23.אחרבמקוםבעדםשישתדלאמרורק,דברלהםנתןלאהוא

-ראשאנשישלהתנגדותםאתלהפיגשבאהמתתזוהיתה,אחתגרסהלפי.פרנק000,1פינה-ראש

,פרנק000,2למושבהשלחונציאני24.מצפתיהודיםבמחיצתםליישבאוליפנטשללכוונתופינה

25.המתיישביםשלבעיותיהםאתלפתורבכךהיהלאאך.הירשהבארוןנדבת

גדולההלוואהלגייס,לאוץ-לחקןבנדלצביואתשובאתהמתיישביםשיגרוג"תרמבאלול

וגםהמסעלהמשךתרומותלקבץהיואמוריםשם.למצריםנסיעהכדירקכסףבידםהיה.למושבה

נשארוהשליחים;הסגרוהוטלכולרהמגיפתשםפרצהבמצריםבהיותם.הביתהכסףלשלוח

26.באלכסנדריהתקועים

שיידאלי'משיח'ה
אתעודדהלא,1883באוקטובר22-ב,לחיפה,רוטשילדהבארוןנציג,שיידשלבואועלהידיעה

שקדם,ונציאניכמו,הואגם,לאוזניהםשהגיעההשמועהלפישכן,פינה-ראשמתיישבישלרוחם

זייגער'שכונה,איגנרשמואלוהמתווךהעסקןאולם27.זמאריןבמושבהורקאךלטפלבא,לו

הבשורהאתבחיפהמושבוממקוםלהםהבריק28,שברומניהבקאואיש,(השען=)'מאכער

נודעיותרמאוחר30.פינה-בראשגםיטפל,זמאריןמתיישבישכינוהוכפי29'המשיח'או,שהנציג

ובין-בחיפהעדייןישבושרובם-זמאריןמתיישביביןומתן-המשאכיפינה-ראשלאנשי

החלקהניירדףעללחתוםסירבוזמאריןמאנשי14כישמעוהם.נסתייםולאיפהעלהלאשייד

לביןבינםלדוןהחלופינה-ראשאנשין3.מושבתםעלהחסותלקבלתכתנאי,שיידלהםשהגיש

באוגוסט30,(צרפתית)הירש'שאלמכתב:ראה.מצוקתםעלוהתלוננומברקיםהירשלבארוןשלחושיצא

,ב"שו:ראה,פרנק000,60מוונציאניביקשופינה-ראשאנשיכינאמראחרבמקום.55/341,מ"אצ,1883
.13'עמ,האחוזות

Jewish:ראה.וקייםהבטיחונציאני23 Chronicle(17הערה,לעיל);883באוגוסט30,הירש'שאלמכתבווכן!,

.55/741,מ"אצ
.189'עמ,(ג"תרממגנצא)ח"תשלירושלים,המעלהיסוד,בריל'י24
.(ג"תרמסיווןח"ר)22,כז,המגיד,'ישראל-אוץלישוב':ראה25
.קט-קו'עמ,זכרונות,שוב:ראה26
Der~,1883בנובמבר20מיום,פינה-מראשמכתב:ראה27 colonistהמכתבמןכולוכמעטנלקחלהלןהתיאור,

.המושבהועדמזכיר,גולדנברג,כנראה,היהששולחו
Derבשבועון28 Colonistפעם,בטעות,שמונדפסSamuel Ungerופעם~

Herr

Ungerמעורבותוועלעליו

,129,193-194'עמ,(2הערה,לעיל)קלויזנר;57'עמ,(21הערה,לעיל)סמסונוב:ראהזמאריןאדמותבקניית

הוספה,כז,המגיד,'חיפו',קורנפלדל"א:ראה,רומניהלעוליהחוףאלירידההיתרבהשגתעזרתועל.212,215
.'איגנער'שמונכתבשם.(ג"תרמבאיירז"ט)20לגליון

.(ד"תרמבטבתג"י)101,כ,המלפן:ראה.'הגואלהמלאך'שיידאתכינה'המלרג'29
מוטבכילהירשכתבהוא1883באוגוסט31-ב.גלגוליםוכמהכמהעברופינה-ראשלגביהבארוןשלתוכניותיו30

שלמחסורהלכלידאגהואואילו,פרנק000,50בסך,מבקשיםשהםההלוואהאתפינה-לראשיתןגלאץשוועד

פינה-ראשעלהעליוןשהפיקוחרצהאזכבר.גלאץועדלהשיתןמהעלפינה-לראשגםיוסיףואולי,זמארין
1883בספטמבר27-באולם.87'עמ,(7הערה,לעיל)יבנאלי:ראה,עוזרלולחפשוביקש,דיגורהגנןבידייהיה

שיידשלשיגורוועלפינה-לראשוגםלזמאריןגםלסייערוטשילדהבארוןשלנכונותועללהירשונציאניבישר

.55/341,מ"אצ:ראה.דיגורשלבשבחוונציאניסיפרמכתבבאותו.הבארוןבשליחות,ישראל-לארץ
1נ!1ירושלים,(שורצפוקס'שוהערותמבוא,אמיר'אתרגם)זכרונות,שייד'א:ראה,12היההחתימהסרבנימספר31

ואומרחוזר-"געהרכזאםבלינד"':כותבסמסונוב.90'עמ,(2!הערה,לעיל)סמסונוב;58'עמ,ג"תשמ
טת811אמרששיירנראה.'סמויותבעינייםחתימה:פירושה.מוזררושםעושיםוהדברים,שייד

Gehorchsam,וציותגמורהמסירותדורש[הבארון]שהואאלא':שלולדבריווהשווה.עיוורתצייתנות,כלומר

.58'עמ,(שם)שייד,'עיוור
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במרכז;הבארוןפקידי שיידאליהויושב

-בןיעקבולשמאלו
שימולי

להםאיןכיהבינוהגדולהבמצוקתם.לחתימהחלקניירדףלהםגםשיידיגישאםינהגואיךעצמם

וכתב,בזמאריןקשייםשיידצפהעדיין,העליוןלגלילכשיצא32.תנאיואתלקבלאלאברירה

יששעדייןמשום,ידיים-בחיבוקלשבתאנינאלץ':ישראל-מקווהמנהל,הירשלשמואל

.בהסתייגותאלא,כלוםלחתוםרוציםשאינם,במרייםהעומדיםסרבניםעשר-שנים[בזמארין]
עודיתמהמושאםלהםהברקתיאני.הסעיפיםעלשםשפוסחיםדומהאך,בפריסידועהדבר

33.'שיקרהמהנראה.שלימהשנהתאבד,חודש

כמתורגמן1883.34בנובמבר1-בלצפתויצא,באוקטובר31-בלחיפהמזמאריןחזרשייד

קיבלופינה-ראשאנשי35.בביירותהירשהבארוןשלנציגו,פרנקאמילאליונלווהדרך-וכמורה

(מזכיר)גולדנברגישראל,(ראש-יושב)כץמוטל,'העדהראשי'.אליהםבדרכושהנציגמברק

השאלה.הלילהאתכולםעשוושם,במירוןפניואתלקדםהחליטו,(הוועדחבר)בנדלודניאל

~:במקור32 ES hiess aber entweder , oder - ' , Der colonist

.11הערה,לעיל,ישראל-במקווההירשאלבחיפהשייד33
123 Derלפילהלןהתיאורגם.74/741,מ"אצ,1883בדצמבר13,ישראל-במקווההירשאלבזמאריןשייד34

colonist

.116-129'עמ,(31הערה,לעיל)שייד:והשווה.
חברתסניףראש-ויושבבגלאץ'אדמהעובדיידי-עלהקודשארץישובחברת'שלהמרכזיהוועדנציגהיהפרנק35

הערה,לעיל)קלויזנר:ראהרומניהעולישלהצפוןלמושבותזיקתוועלמעמדועל.בביירותחבריםישראלכל

.204-208'עמ,(2
התמונהצולמהוהיכןמתיידועלא



רוגלנקדימון

והם,זמאריןכמו,סיעותלשתימפולגתפינה-ראשגםאם,היתהשייראותםששאלהראשונה

ממירון,שיידעם,פינה-ראשועדחברייצאו,שישייום,למחרת36.אחדותשוררתשאצלםהשיבו

החשבונותספריכילוהשיבווהם,המושבהוחובותהכספימצבםבדבראותםחקרבצפת.לצפת

אתיעשהכיאמרהוא.שביקשהסטטיסטייםהנתוניםאתמידלומסרואך,פינה-בראשנמצאים

.אסיפהכינסוובשבת,למושבתםחזרוהוועדחברי.ראשוןביוםפינה-לראשויבואבצפתהשבת
,הבארוןנציגעםומתן-במשאלבוא'הוועדנבהרי'שלושתשלכוחםאתייפוהמתיישבים

.כולההעדהבעיניייטב,שיעשומהכיוהחליטו
אתלקבליצאוהמושבהבניכל.פינה-לראששיידבא,1883בנובמבר4,ראשוןיוםשלבבוקרו

שרווילדיההמושבהונערי,'הבאברוך'הכתובתהתנוססהשעליו,כבודשערליד,ברחובפניו

הוועדחבריושלושתהואהסתגרוכך-ואחר,המתיישביםבבתיביקרשייד37.האורחלכבודשיר

הוועדחברי.ובדרישותיהםהמתיישביםבצורכילדון,המזכיר,גולדנברגשלבביתו,'משרד'ב

שיידנתן,צהרייםלארוחתשיצאקודם.אחדותשעותנמשךהדיון.בפנקסורשםושיידדיברו

38.לחודש,לנפשפרנק10שלקיצבה,(פרנק00,1נ)נפוליאונים65התושביםלנציגי

ומתן-וכמשאארלנגרויגאל

הואעתה.בדיוןפרנקהשתתףלאשעהאותהעד.ההסכםלעריכתניגשוהצהרייםארוחתאחרי

שנתנוהכוח-ייפויאתלוהראהשייד.המושבהמאנשי3עםרקההסכםנערךמדועהקשה

מןואחדאחדשכלשיידביקש,כן-פי-על-אף.דעתואתוהניח,הוועדלחבריהמתיישבים

.הדברכךשאכןהצהירוהכל.מחייבחוזהעלעימולחתוםמוסמךאכןשהוועדיאשרהמתיישבים
הבתים,הקרקע-הרכוששכלדרששייד.בהסכםנזכרלארוטשילדהבארוןשלשמו

קיבלהוא,שיידלדברי.בפריס(Erlanger.4%(ארלנגרמיכאלשלשמועליירשמו-והבהמות

עליוהיהכךלשם39.פינה-לראשמצפתשיצאלפני,בוקרבאותוכברהקנייןתעודותאתלידיו

.פינה-ראשמתיישבישלהחובותאתלפרועלהתחייב
ציבוריים-המושבהחובותכלכי,להםשנדרשוהמקורותיסודעל,קבעוהחוקריםרוב

פינה-ראשאנשיביקשו1883בתחילתכבר40.פרנק000,10-מיותרבקצתהסתכמו-כפרטיים

'האקטען'במשכוןהלוואהלהםלתתבגלאץהמרכזיהוועדעלשישפיע,'המגיד'מעורך

נהרסואחתשנהמקץ...':כיבזכרונותיוכתבשיידי4.אדמתםעללהםשיש,(הקושאנים=)

צפתיאחדיהודיאצלכולההמושבהאתשמישכנוכךכדיעדממעמדם[פינה-ראשמתיישבי]

בכל,כנהוגביניהםשוררתמחלוקתגםאםכי':פינה-ראשאנשישלחוכמתםלגביפינסמ"ישלהערתווראה36

אלמכתבו,'...ביניהםושלוהשלוםאךכאלולפניויתראולהםנכריאישובבואדברלהסתירהםיודעיםזאת

.37/149,מ"אצ,ד"תרמבניסןח"כ,בוורשהציון-חובבי
.יט,ד,(8הערה,לעיל)בנדל37
אחרותעריםויוצאימוינשטיוצאיאתרקכללהזההמספר.130פינה-בראשהנפשותמספרהיהזהלפי38

.ברומניה
.[29'עמ,(31הערה,לעיל)שייד2:139*1

.43'עמ,(שם)אהרנסון;243'עמ,(2הערה,לעיל)קלויזנר:ראההחובותגובהבעניין40
,שמם-עלרשומההיתהשהאדמהמכיוון.(ג"תרמ'אבאדר'ז)7,כז,שם;(ג"תרמאדרח"דר'א)6,כז,המגיד41

;(ג"תרמ'אבאדר'א)8,יג,חבצלת,העורךאלמכתב:ראה.למשכנהפעמיםוכמהכמהפינה-ראשאנשיהציעו

,י,16,11(1883.5.2),ק.127,סאלוונדי'אר"דאלמכתב

Spender

Verzeichnisse.
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המכתבבעללדברי,אולם.הזכירלאאחריםחובות42.'פראנקאלפים-חמשתשלמקדמהכנגד

Derבשבועון Colonist,מוינשטרלאברהםהמתיישביםשלהחובותאתלשלםהנציגהתחייב

43.פרנק510,10שלכוללבסךאחריםוחובות,פרנק734,4בסך,(שיידשהזכירהצפתיהיהודיהוא)

כיכתבבנדלזלמן.פרנק510,10שלהכוללבסךנכלללאלמוינשטרשהחוב,עולהאחרממקורגם

להנושיםוגםפראנקעשרהנפשלכלחדשיכסףהועדלראשיוימסורמצלחתוהוציאהנדיבציר'

אברהם,אחדואישפראנקאלףעשר-שניםערךההקפותפרעהמושבהבאנשיאצואשר

אתויקחהנדיבצירשילםפראנק5600ערךעליהםלוומגיעבידוהמקנהשטריאשרבראנשטיין

פינה-ראששלהחשבונותבספרנרשםמוינשטר-לבראונשטייןהתשלום44.'בידוהמקנהשטרי

Ab(בראונשטייןמוינשטר.לאבשולם':כדלקמן . Moinester Braunstein(מידיולהוציאכדי

Oes'(הקניין-שטריאת actes de proprie'teשערגםנרשםעמודבאותו.'פיאסטר30.448,25סך

והריביתהמשכנתאערך,כלומר.10115ן=piastres=30.53':התשלוםנעשהשלפיו,החליפין

45.פרנק54.774,4לסךהגיע

כוח-באי.אדמיניסטרטורלהםשיהיה,גנןפינה-ראשלמתיישביישלחכיהודיעשייד

להבאשגםהשיבשייד.המושבהשלהחותמותאתלשנותעליהםיהיהאםשאלוהמתיישבים

ק"עיהאצלמוינעשטמאנשינתיסדהפנהראשמושבת'שלשונה,שלהםבחותמתלהחמשיוכלו

5-ועיזים5,פרה,חמור,סוס,שווריםצמדמשפחהלכליתןששייךדוברתחילה.'ג"תרמצפת

משפחהלכליתןהוא46,אדמהמעטרקלמתיישביםיששעהשלפישכיווןשיידהעירעתה.כבשים

שמאוחרהבטיחהוא.אחדוחמוראחדסוס-משפחותשתיולכל,אחתופרהאחדשוררק

-בעליאתגםיקבלוואז,נאותהחלקהלקבלתוכלמשפחהשכלכדי,אדמהעודיקנההואיותר

לכםנותןאני':השיבשייד;בהסכםכתובהדבראיןלמה,הקשהגולדנברג.החסריםהחיים

לשלוחשיידהבטיחעוד47.'לכםשדרושמהכלאתתקבלושבקרוב]Ehrenwort[כבוד-דיברת

וכן.הבאלקצירעד,חודשים9-לרקתמיכהדמייקבלושהמתיישביםצייןהוא*47.רופאלמושבה

,כנסת-ביתלבנותהבטיחהוא.לקצירעדכןגם,פרנק000,4יקבלולבהמותמספואשעבורהוסיף

ערך.לנטיעותפרנק200,1גםשיתןהודיעהוא.הבתיםלכלרפתותוכןמרחץ-וביתספר-בית

סיכםוכך.פרנק000,40עודיותרמאוחרלהוסיףוהבטיח48,פרנק000,60היההמיידיותהבטחותיו

.117'עמ,(31הערה,לעיל)שייד42
.45הערה,להלן43
.כדף,(8הערה,לעיל)בנדל44
בכסלו'ז)47לגליוןהוספה,כח,המגיד,'ישראלארץלישוב':עודוראה.בצרפתיתהרישום.]6355/15,מ"אצ45

כיקבעהואכךומשום,בנדלשלדבריואתלאוגםפינה-ראששלהחשבונותספראתראהלאאהרנסון.(ד"תרמ
בכךתירץ,פרנק000,14,'המגיד'שנקבהסכוםאת.פרנק510,10-להגיע,והמשותףהפרטי,החובכלסך

43'עמ,(2הערה,לעיל)אהרנסון:ראה.עליושנתוספהוהריביתפרנק510,10שלכוללבחובמדוברשכנראה

.שם3[בהערההשניוהמקור45'עמ,28והערה
היו,חיסין'חלפי.14הערה,לעיל,הואהדאלפיכך.לחרישראויהאדמהדונם50,היותרלכל,היומתיישבלכל46

,(לסקוב'שוהערותמבוא,עמרם-בן'ח:תרגם)חיסין'ח:ראה.לעיבודראוייםדונם42-מיותרלאמשפחהלכל

.[מסע,חיסין:להלן]382'עמ,ב"תשמאביב-תל,המובטחתבארץמסע
47Der colonist(6הערה,לעיל).ן;ען2
.178-183'עמ,(ב"תשנניסן)63,קתדרה,'בגלילהרפואהראשיתעלעוד',רוגל'נ:ראהזהלעניין*47
:ראה.פרנק000,55-000,60בסך,דיגורשהכין,פינה-לראשהתקציבהצעתאתאישררוטשילדהבארון48

חיסין.88'עמ,(7הערה,לעיל)יבנאלי:בתוך,1883בספטמבר30,ישראל-במקווההירשאלמפריסרוטשילד
.383'עמ,(46הערה,לעיל)מסע,חיסין:ראה.צרכיהכללסיפוק,פרנק000,80למושבההקציבשיידכיכתב



רוגלנקדימון

Derבשבועוןשפורסםהמכתבבעלשייךעםומתן-המשאאת Colonist:'
שמח,ועכשיו

ורועיאדמהעובדינהיהשבמהרהאנוומקוויםדברנחסרלא,בריאיםאנו.בשמחתנו
צאן

49.'אמיתיים

ב,'המגיד'באורראהפינה-לראששיידשלשליחותועלהראשוןהפרסום
,1883בדצמבר6-

מאחורישעמדהוארוטשילדהבארוןכיבמפורשנזכרכאן.ההסכםהתימתאחריכחודש
.שייד

.לעיתוןהידיעהאתמסרמייודעיםאנואין
הישועהבדבראחדיםפרטיםלהודיעאנויכוליםצפתאצל'פנהראש'הקולוניאממצב

שבאהשרשלדברועושהפעולתראשית.מפאריזראטהשילדהשרי"ע'דלהששלח

סך.לשלםידםוקצרהלהםצרבעתשעשוהקולוניסטיםחובותכלאתלשלםהיתהשם

השרהוצאותעללבנותהחלגם...פראנקאלפיםעשרה[!כך]ארבעעלההחובות

עלמשגיחהפקידכן59...המושבלתוךהמיםלהמשיך(לייטונגוואססער)תעלה

,אינשעניערגםגנןשהנהווישרטובאישמפאריזנוצריאישהמושב
הולךוהכלי5

האחרותלהקולוניותהלךמשם-[לאלתודה]ל"תלמישרים
עלהםגםלהעמידן52

53.נעדרלאדברתלן

הסבםנוסחי
לא.עדייןנמצאולאנעלםהמקור.צדלכלעותק,עותקיםבשניונחתםנכתבההסכם

בוודאותידוע

כלשלא,צרפתיתשהיתהאפשר;עבריתהיתהשלאברי.המקורשפתהיתהמה
עלהחותמים

'המק2הספר'.יותראופחותוהבינושמעושכולם,גרמניתשהיתהואפשר,ידעוההסכם
-ראששל

המושבותעםרוטשילדהבארוןשלההסכמיםמביןהיחידהחוזההואפינה
.שפורסםהראשונות

ביותרהנאמןהנוסחשזהדומה54.ץשColonist21בשבועוןפורסםדלהלןהנוסח
ואפשר,למקור

:המקורישהוא

גולדנברגישראל,פינה-ראשהקהילהשלהכח-מיופה,כץמוטלהאדוןבין
,מזכיר,

כלמטעםהכח-מיופי-פינה-ראשהקהילההנהלתשלהוועדחבר,בנדלרודניאל

יכוליםשהם,1883בנובמבר4מיום]Urkunde[המסמךלפי,פינה-בראשהמתיישבים

.פינה-מראשהמכתבלפיהאירועיםתיאורכאןעד49
)בנדל:ראה,'למושבהמהמעייןהמיםתעלתלהביא'הבטיחשייד,בנדללדבריגם50

אך.כדף,(8הערה,לעיל

,שובלדברי.בלילהגםהירקגניאתלהשקותנאלצוכןועל,הספיקולאהמיםכימסתבר
חפרוהמתיישבים

חצי.שלהםהחיים-בעליאתלהשקותכדישבנושוקתעםבריכהאלהמעיינותמשלושתפתוחהתעלה
מהמים

משבטבדוויםעםבשוקתהשימושועלהמיםעללריבנאלצוגםוהמתיישבים,בדרךאבדו
,שוב:ראה.זנגרייה

.79,102הערות,להלןעודוראה,יותרמאוחררקנפתרההמיםבעיית.קב-ק'עמ,זכרונות
Ingeאך,בוורסאילגננותהספר-ביתבוגר,)Jardinier(גנןהיהדיגור'ז51

.nieurהערה,להלןעליוראה.היהלא

73.
חזר1884פברוארחודשבתחילת.לזמאריןשיידהקדישבארץזמנורובאת52

.לפריס

.(ד"תרמבכסלו'ז)47לגליוןהוספה,כח,המגיד,'ישראלארץלישוב'53ךנ"ע
.63'בעמ,1ולוח43'עמ,(2הערה,לעיל)אהרנסון:וראה;לעיל6-ו5הערותראה54

ספר'נוסחאתמביאיבנאלי

ספר,(עורך)אליאב'מגםוכך;142'עמ,(7הערה,לעיל)יבנאלי:ראה,'המלרג'של'המקנה
,הראשונההעליה

(7הערה,לעיל)לסקוכאצלנדפס'המגיד'שלהנוסח.67-68'עמ,ב"השמירושלים,ב

'עמ,268'מסתעודה,

Derשלהנוסח.220-221 colonist243'עמ,(2הערה,לעיל)קלויזנראצלנזכר,
.14הערה



'המקוהספר':תעודה

,מפריסשייר55[!כך]זליג'האובין,עיניהםכראותובבהמותבבתים,בקרקעותלעשות

'להאמוסריםהמתיישבים:הבאהחוזההוסכם,מפריסארלאנגרמיכאל'האבשם

,גמוריםרובם,בתים19,דונם240,1-כששטחןאדמהחלקות,כקניינו,ארלאנגרמיכאל

'האמתחייב[בתמורה]זהכנגד.חמור1,עגלים2,שוורים12,פרות5,סוסים2,רפתות2

משפחהלכללתת,הדרושיםהבתיםאתלמתיישביםלספקארלאנגר'האשלבשמושייד

-בית,ספר-בית,כנסת-ביתלבנות.מחרשות20ולספקחמור1-וסוס1,פרה1,שור1

10-ולנטיעותפראנק200,1ארלאנגר'האנותןמזהחבן.לבהמותמספואולספקמרחץ

אחדשכלהמתיישביםמתחייביםזהכנגד.חודשים9-לכתמיכה,לנפשלחודשפרנק

במתכונתובעצם,והוועדהאדמיניסטרטורלהםשיורווכפיומצפונוכושרוכפייעבוד

להיעשותהקולוניסטיםמתחייביםכןכמו56.כאלולקולוניסטיםמכתיבהצרפתישהחוק

'האעודמתחייבזהכנגד.הדרושיםהניירותאתלהםישיגוכךולשםצרפתיםנתינים

.פרנק510,10הכלבסך,הקולוניסטיםחובותאתלפרוע,ארלאנגר'האשלבשמו,שייד
-כץמוטל,שייד[ת]'א[חתומים]1883בנובמבר4,פינה-ראשעותקיםבשנינחתם

.הוועדחבר-[!כך]בנדלרדניאל,מזכיר-גולדנברגישראל,[הוועדראש]נשיא

כידומה55

'

Se

~

gגםחוזרתהטעות.א-הפרטישמושלהתיבה-ראשניתןהמסמךבסוףשכן,כתיבשגיאתהוא
.ע'-ו,ברישא'שיידלעליג'-'המלרג'שלובנוסח;שייד'העניג'-'המגיד'שלבנוסח:האחרותבגרסאות

.להלןראה.בסיפא'שייד
verpflichten:המקורכלשון56 :

~

ch hingegen , das;

jeder

nach seiner Kraft und Pflicht1ט1ת010ם"תט,]'
ATEIT2vorschreiben~תו werden und",11ם0כ)wle

;

ihnen der

,

Administrator

~

und das50arbeiten werde

)der Weise , wle das franzdsische Gesetz solchen Colonisten vorschreibt ' . (Der colonist

ביהמליץהדבריםניסח
.לארצנווצץ(ב

ישראל,-14וחשרטושראשץ.כמרדכיביןתחחםשעחכוסלהפד"

לכחבאי,שב=הי=נ"חמ,בענרעלערורניאלשאשבשפרגאלרענכערג

ככחתבא,שיירזעלי3חוקעץ1668.נקח4קnawnכחבעעתי1מאש

סערלאננערסיכאלשוק
"

.וץ
רואם2140כשפחחזחס*חלקתאתערלאעערמעאללהארחס"משועושבביי

שר,ש1תסעשרתלם,עת*rDn~1סתרםשל1והיםשתי,כתיםעשרתשעה1יכרשס

.תה*צאר1עגים
לסעקיםכלהקו4רסשיסnfh1.w*ר4ענע,דשדתבשםדישי'חועעדיבזאתלעסת

יכלאחריתשר'אמרגעס1אחרnhD,אתרשואבמתלכלולחתלספדםrfianכבל
ק=ר*עשרהגתתעםמרחץמח,ספרמת,תפלהלתשםנלבטת,כודרותעותםרטושן

,
a"'nDSש*לכלוש* r~wsחקויעתעדמהמהעםרוששתשעתמתךלמקמהסומפרא

Inu

a

.ש"לסטילאקמא1עלימה4שי חקולעיאוח
1הכלתוכחוכיסהםוארואחדכללעניע"אנועצכש-

~

toeלכלע

תתקיםפ"עותעדהפשמחיצםשר*
חכהק

~
מקבלתנם.כצחתחקולעטתלנעץהקב1לסם

.כעתםלהםבחט,לזתהרחשיםהכתבם.ז*צרממדלתכצל*תעועיגנסעירםחם
שכעדלשלםער4מגערהארהכשםמתהיעשייד'ה

"
'ן/10610וזצבייןלעיספים

בשמונתתםנכתבןהכל.עליהםשיש.פר

~

.הצדריםלשלשעאדויעות
1883.נעת4.וגהרעש

-כנדדני--..ר"ש.ע1באות"עח

"
.צהר,,טלדענכערנישראל--.ר"ת,

.הסושכלמנועיחבר,בענדעלעררזיאל

-----------------------------------------------
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לישוב'הכותרתת"ת,יותרמאוחר,והביא,ד"תרמבכסלו'בזשהדפיסבידיעההסתפקלא'המגיד'

.ה'שםנרשםהבארוןנציגשלשמו.במלואו'(קאנטראקט)הכתבפתשגן'אתגם,'ישראל-ארץ
:'המגיד'הוסיףההסכםנוסחבשולי.'שיידהעניג

ולאיגוןכלמהםנס[לאלתודה]ל"תעתהכיהמושבבנילשמחתקץאיןכיהדברמובן

יחסרלאאז,הנדיברצוןלפיכפיםבחריצותויעבדובשלוםיחיוואם.עודלדאבהיוסיפו

לטובתםרקהנההנדיבלידיהקולוניאמסירת.[השםירצהאם]ה"איויצליחודברלהם

57.כמובןואשרם

אנשילעומת.פינה-ראשמתיישבישלאחדותםאתנסעלהעלה,'המגיד'עורך,גורדוןדוד

וחלוטהגמורהאחדות[שייד]מצאשם.פנהבראשכןלא',עצמםלביןבינםחלוקיםשהיו,זמארין

מתיעד.המיצרמןולחלצםמשאלותיהםכללמלארגעאףאחרולאזהעלמאדוישמח,בקרבם

.'וצוקהצרהעתבכללהםשתעמודהיאגדולאוקטןדברבכלהאחדותכיעמנובנייראולא
במלואו'המק2הספר'נוסחאת'המלרג'הביא,פרשנותשכלל,'המגיד'שלהנוסחלעומת

הנוסחיםובמיוחד,השוניםהנוסחים.'שייד.ע':תרגם(ע.Scheid'השםשאתאלא.ובדייקנות

Derבשבועוןשנדפסוהחוזיים Colonistבשטחהואהעיקריההבדל.כמעטזהים,'ן"המל'יב

Derבשבועון.ארלאנגרבאמצעותלנדיבפינה-ראששהעבירההאדמה Colonistנכתב'המגיד'וב

58.הנכוןהוא'המליץ'בשנמסרשהמספרדומה.דונם140%נכתב'ו"המל'וב,דונם240,1

וצייתנותנתינות
אף-על,עליוטובהורוחו,בערבבנובמבר6-ב,לחיפהשיידחזרפינה-בראשההסכםחתימתאחרי

מרשםעל,[רוטשילד].ר-דהלמרשייכתהמושבהכל'.סוסועלברכיבהשעות13שעשה

להנאתולסיים,למשגיחשנתמנה,)Dugourd(דיגורוסטין'זהיהיכולועכשיו,כתבהוא,'ארלנגר

עשר-תשעהבהקיימים',וכתבשיידהוסיף,'נהדרתהמושבה'.והמיתקניםהמבניםהקמתאת

59.'ספר-וביתכנסת-בית,בתיםשבעהאוששהאלאלהוסיףעודאין.גדולותרפתותושתיבתים

מימדלוישואשר,במשמעתהדןהסעיףהואפינה-ראשבהסכםהמיוחדיםהסעיפיםאחד

:הנתינותסעיףאתגם,הפרשנותדרךעל,בוכרך'המגיד'.משפטי

בכלולסור,כחםבכללזההדרושוכלאדמתםלעבודעצמםמתחייביםהקולוניסטים

העבודהענייניכלעללפקחהנדיבאליהםישלחאשרהמשגיחלמשמעתדבר

עליהםגםכןעל,צרפתיתושבלמשמעתכעתסריםהקולוניסטיםבהיות.בהקולוניא

הכתבים.רעהכללהםתאונהשלא,מחסהתחתולעמודצרפתממשלתלמשמעתלסור

60.להםישלחוצרפתיםלעשותהנחוצים

.(5הערה,לעיל)המגיד57
000,2-כ,מחלקםשליששניהשפתיםמידי,בזמנו,קנהשוב.שונהסדרןורק,זהותהספרותהמקורותבשלושת58

עוליםלשניהמתיישביםמכרושובשקנההקרקעמןחלק.רוסיהליוצאיהצפתיםמכרוהנותרהשלישאת.דונם281נ
;132-133'עמ,ד"תרעירושלים,ה"התרעלשנתישראל-ארץלוח,לונץמ"א:בתוך,שוב'ד:ראה.מרומניה

.(ג"תרמבסיוון'ח)23,כז,המגיד;188'עמ,(24הערה,לעיל)בריל.6-7'עמ,האחוזות,ב"שו
.11הערה,לעיל,ישראל-במקווההירשאלבחיפהשייד59
.(5הערה,לעיל)המגיד60



'המקנהספר':תעודה

הנתינותאתפינה-ראשאנשיעליהםקיבלוכבר,שובלדברי.תמוההצרפתיתהנתינותעניין

ן6.שיידעםההסכםחתימתלפניכלומר,הבתיםלבנייןהרשיונותלהםשניתנובעתמאנית'העות

אלא,בלבדזוולא,ד"תרמבשבט'בז'לתוגריםבספרכלםאתוחתמוכתבו',אחרמקורלפי

ממוןבעסקידייניםלהיות,ובנדלגולדנברג,שוב,המושבהועדחבריאתהסמיכושהשלטונות

קיבלולאשמעולםלומרצריךאין62.למוכתארמינו,הוועדראש-יושב,כץואתלחברואדםשבין

תהיהשלמתיישביםעדיףכיהיתההבארוןעמדת.הצרפתיתהנתינותאתפינה-ראשתושביעליהם

הקונסולריהסוכן,עבוחייעקבשלהיההצרפתיתהנתינותשרעיוןואפשר63.מאנית'עותנתינות

.פרנקאמילשלאו,בצפתצרפתשל
,מצפוניתהתחייבותרקלאהמתיישביםהתחייבולהםשהובטחווהתמיכההחסותתמורת

להוראותלהישמע,חוזיתהתחייבואףאלא,וכשרונםכוחםבכל,ובחריצותבאמונהלעבוד

בנוסחכך-'בצרפתהקולוניותלבעליהקבועיםהכולליםהחוקיםפיעל'64,והוועדהמשגיח

הצרפתישהחוקבמתכונתובעצם,והוועדהאדמיניסטראטורלהםשיורוכפי'או-'המליץ'

Derבשבועוןשנכתבכפי-'כאלולקולוניסטיםמכתיב Colonist.'משלופרשנותהציע'המגיד:

ממשלתלמשמעתלסורעליהםגםכןעל,צרפתיתושבלמשמעתכעתסריםהקולוניסטיםבהיות'

מהעלפינה-ראשמתיישביידעואםספק65.'רעהכללהםתאונהשלאמחסהתחתולעמודצרפת

הציודועל,המבניםעל,האדמהעלהבעלותעלשוויתרומכיוון.הצרפתיבחוקכתובומהחתמו

Mitayers(אריסיםכמעמדמעמדםנהיה,והבהמות , colons partiaires(,איכריםכלומר

בספראין66.'כאלוקולוניסטים'ההגדרהפשרוזה.בעליההםשאיןאדמה,חוזהפי-על,המעבדים

דינהחקלאינכסחכירת.האדמהלבעלהאדמהעובדבזיקתהדןמיוחדקובץהצרפתיהחוקים

האריסשלהחובות.עליהחליםCode(11י21-השלהרלוונטייםהסעיפיםוכל,דברלכלחוזהכדין

דגיםואף,במשקשקייםמהשכל,למשל,קובעיםהם.מחמיריםכולם,שוניםבחוקיםפזורות

Cheptel('ברזלצאן'המושגשםקיים.הקרקעבעלשלניידי-דלאלנכסינחשב,שבבריכה de

האזרחותאתלקבלונאנסוהתורכיהסולטאןנתיניהיושבעברטענופינה-ראשמתיישבי.צד'עמ,זכרונות,שוב61

.שם:ראה,הרומנית
'מדבריוהשווה.ד"תרמבשבטא"יביוםבצפתנכתבוהדברים.(ד"תרמבאדר'ז)8,יא,הצפירה,טויבנהויז'מ62

תביטוהממשלהשכניהםמכללהםשלוםתוגרמהמלכותעולהמושבבניעליהםקבלואשרימעת:לובמן

ניתןברשימההדבריםמסדר.(ה"תרמבטבת'ח)י,א,הצבי,'...רעכללהםיאנהלאכיותשמרםבעיןעליהם

.ודאיבחזקתזהאיןאך,הבארוןחסותשהוענקהלפניהושלמהמנות'ההתעתכילהסיק
יותרערוךלאיןלמתיישביםטובהההתעתמנות...[הבארוןשל]בציפיותיוכלולההמתיישביםהתעתמנות'63

,1887ביוני9,ישראל-במקווההירש'שאלבביירותבנשימול'י,'כנהלאבהכרחשתהיה,אחרתאזרחותמכל

אלעזר.174-175'עמ,984'מסתעודה,ח"תשמאביב-תל,ה,(7הערה,לעיל)לסקובאצלנדפס;49/741,מ"אצ

ממקבליאחדכל'שללחיובמשלופירושנתן,(ביפוציון-חובבישלהפועל-הוועדמזכירלשעבר)רוקח

הפקידותעללהתלונןהמתיישביםיוכלולאמאנים'שכעותסברהוא.'תוגרמאמלכותעולעליולקבלהתמיכה

נגדבהלתמוךהמושחתיםהממשלנציגיאתלהטותהפקידותתוכלוכך,שלהםהקונסוליםבאוזני

כתבים,(עורך)דרויאנוב'א:בתוך,ן"תרמבתמוז'כ,באוריסהליליינבלוםל"מאלביפורוקח.'הקולוניסטים'
.224'עמ,607תעודה.ח"תרפאביב-תל,ב,ישראל-ארץוישובציוןחבתלתולדות

למשמעתדברבכללסור'הקולוניסטיםהתחייבותעלרקודובר,הוועדנזכרלא(5הערה,לעיל)'המגיד'בנוסח64

ן1?ע.'בהקולוניאהעבודהענייניכלעללפקחהנדיבאליהםישלחאשרהמשגיח
.שם,המגיד65
פנסלרי"ד:וראה.44'עמ,(2הערה,לעיל)אהרנסוןשלהשערותיוראה'הצרפתי'המשפטיהסעיףבעניין66

,(ב"תשנטבת)62,קתדרה,'(1870-1914)ישראל-בארץהיהודיתהחקלאיתההתיישבותעלצרפתיותהשפעות'
.54-66'עמ



רוגלנקדימון

fer(.אתלבטלניתן.הבעליםרשותבלילאחרמשקואתשמסרלאריסגוףעונשיקיבעהחוק

bon('ביתבעלמעשה'האדמהאתמעבדאינוהאריסאםההסכם pire deתםcultive pas5'811מ

famille(,אתהמנהלהוא;בידווהשוטהאדוןהואהקרקעבעל67.שלוהאדמההיתהמשל,כלומר

שלהחוקיםספראתפקידפתחפעם-איאםספק68.וכיצדמתי,לגדלמהשקובעוהוא,העיבוד

עלשוויתרו,המושבותשלניהולןדרךהיתהזואך.מרדןאיכרשלבפניו'סעיף'והטיחצרפת

.תושביהןמעמדהיהוזה,הבארוןחסותתמורתרכושן
הואכיבזכרונותיוכתבשייד.כנועלפינה-ראששלהוועדנשאראחדיםחודשים,היאעובדה

שכאמור,שובואת,המזכיר,גולדנברגאת,ראש-היושב,כץאת:הוועדחבריאתמינהאשר

לאידיו-עללמינוייםעד.בנדל'דמילאמקומוואתההסכםחתימתבעתהארץמןנעדר,למעלה

היואמוריםהאלההמתיישביםשלושת'מעתה.בלבד'הקהלראשי'אלא'ועד'שיידבהםראה

.שיידכתב-'ההנהלהעסקיעלוחשבון-דיןליולמסורלזמאריןשבועייםמדילבוא
קצבשייד69

כימלמדנוהמושבהשלהחשבונותספראולם.לחודשלנפשפרנק10פינה-ראשלמתיישבי

שקיבלוההטבההיתהזו70.פרנק12היתה,וגולדנברגכץ,הוועדמחברישנייםשלקיצבתם

המשגיח.במושבהתושב-פקידהיהלאחודשים9-כבמשך.במושבהשיידשלדברועושיכשנהיו

.מכךיותרולא)Jardinier(גנןהיההואאך,פינה-וראשזמארין,חיפהביןזמנואתחילקדיגור
ן7

בראששיעמודבאמרכלהיההכרח.קבעהזההזמניהסידוראתלעשותהיהאפשר-אי'שסברשייד

:כתבושוב72'...הזאתהמושבה

תחת,הועדלידיהמושבההנהגת[ר"נ,שליההדגשה]העדהבקשתפיעלותמסר

לאנפשנולדאבוןאך...וארמזרמרפקודתתחת,בצאתוכך-ואחר,שיידמרפקודת

ולמען,הועדאנשיביןוגםהערהבקרבגםמדניםויתעוררו,ומשמעתסדרפ"רבניידעו

דבההוציאו,הידועדיגורהצרפתיוהגנןוארמזר[הפקיד:ל"צ]הקפידבעיניחןמצא

73.לפקידזראישלהםלשוםויבקשושאריהםעלהועדאנשימקצת

ראשמתיישבי.מינויואתאשררששייך,המזכיר,גולדנברגהיהוהמדניםהריבמחוללכידומה
-

נגדועשו1884ן"שבקעד,כבודוברדיפתלולאסמכויותבנטילת,בהתנשאותאותוהאשימופינה

.הבארוןמטעםפקידלמושבהלמנותוביקשו'הפיכה'
74

1811seule,ק.para,320.760נ67 ofiicielle, Paris!שCode Napolebn: Edition originale

Frenי1967,ק.68111

ch

Law , Oxford0!F. P. Walton , Introduction41M. S . Amos

עלנשארו[החתוםנעלח"עהשבאוהמנהליםשלשה':'המלרג'דבריוהשווה.129'עמ,(3[הערה,לעיל)שייד69
101,כ,המלרן,'יעשואשרבכלויורםישכילםאשרשדהיודענוצריאישנוסףואליהם,כבראשונהמשמרתם

.(ד"תרמבטבתג'ך)
.15נ/6355,מ"אצ70
הלכותהאכריםאתללמד,למושבהבחודשפעםבאהיהדיגורהגנןגם':שובכתבכגנןדיגורשלפעולתועל71

ימיבדבריהבקיאיםלאלהידוע,דיגורהגנןשלידיעתוהגיעהכמהעד.'וכוכרמיםנטיעת,האדמהעבודת

וראה.קיא'עמ,זכרונות,שוב:ראה,'מהןאחתאףנקלטולאידועלאזשנטעוהנטיעות-.הראשוניםהישובן:ץ()

.דיגורעלאורי'ידברי,להלן

.129'עמ,(31הערה,לעיל)שייד72
.קיא'עמ,זכרונות,ל"הנ;13-14'עמ,האחוזות,ב"שו73
.383-384'עמ,(46הערה,לעיל)מסע,חיסין74



'ה?המקספר':תעודה

והולכיםבאיםמקידים
נמלט,ברוסיהנולדאושרי.פינה-ראשעלאחראילפקידאושרייצחקנתמנהד"תרמן"בק

צרפתיתולמדובניהולבחקלאותחניכותתקופתעברהוא.בברוריכמורהושימש,לגליציה

אך.וורמסרליאוןשלאחריותובתחוםפינה-ראשוגםזמאריןגםהיותחילה.ישראל-במקווה

לסגנואושרינתמנה,כולהעללהשתלטיכולוורמסראיןושוב,גדולהמשימההיקףכימשנתברר

מלואאתשםוהפעיל,1884ביולי18-בפינה-בראשתפקידולמלאהחלהוא.פינה-לראשרנשלח

75.דברלכלהמושבהכמנהלסמכויותיו

ייקראבמהרהכיהיהסבור.קבעתהיהבהישיבתואםאושריידעלאעדייןפינה-לראשכשבא

כוונותמלאהיהאושרי.לשכנהמקוםמחוסר,אליונצטרפהלאמשפחתוגם.לזמאריןלחזור

רצונועלהצהירהוא76.ישראל-במקווהלשעברמנהלו,להירששכתבמהזה,מקוםמכל.טובות

אתתיארלהירששכתבהמפורטבמכתב.המושבהשלוהחומריהמוראלימצבהאתמידלשפר

הםשינה-ראששאנשימצאכיסיפרהוא.זהלמצבהגיעוכיצדוהסביר,המתיישביםשלמצבם

,לב-שרירותמתוך,להםשהוציאוהרעלשםראוייםאינםוכלל,וכנועיםצייתניםכלל-בדרך

,מצפוןבלאעימםהתנהגוהלה,גולדנברגעמדהמתיישביםבראש.מוח-צרותאואינטרסנטיות

דיגור.ולהלשנותלאיומיםנידרדרההאיכריםביןשנתעוררההתסיסה.ובגאוותנותבאנוכיות

הציףגולדנברג.כפיים-נקיויצא,בכחשלסובבוהצליחגולדנברגאולם,המצבאתלבדוקנשלח

לפריסכתבוורמסר.המתיישביםנגדהסיתדיגורוגם,פינה-ראשאנשיעלבתלונותוורמסראת

כאןגם,המושבהשלהכלכלילמצבאשר.התמיכהבהשעייתהגיבוהבארון,המתיישביםבגנות

וחוסרבחקלאותהידיעהחוסראלא,העצלותלא,לדבריו.המתיישביםעלסניגוריהאושרילימד

צייןהוא.לערביםאדמתםעיבודאתלמסורלהםשגרמוהםקשהגופניתעבודהלעבודההרגל

לפניעודלמאכללבהמותנתנוהשעוריםאת.האדמותמןקטןחלקרקעיבדושהמתיישבים

היהאושרי.זעומיםהיווהבקיההכרשינה,החימצה,הפולים,העדשים,החיטיםיבולי.הדייש

אלא.החקלאיתבעבודהשידריכםמיהיהאילו,יותרמצליחיםהיופינה-ראששאיכרימשוכנע

-ראשאנשיאתתיעבהוא.שלושה-חודשייםמדי,אחדיםימיםשלביקורתבסיוריהסתפקשדיגור

שללקולושמעהוא.והנטיעותהיבוליםכשלוןעלהאשמהכלאתעליהםוטפל,הזניחם,פינה

הכל.במפורשאושרישצייןכפי,בקשישלולשלםשסירבמיבכלסרהדיברוגולדנברג,גולדנברג

,גולדנברגשל'לניהול'אשר.להיכנענאלץבמושבהשעבדהנגראף,דבר-של-בסופושילמו

המעיינותשלושתלמרותבמיםמחסורשררבמושבה.מקוםבכלנפשעתהזנחהמצאאושרי

אינואושרי)קצתןנעקרואףשמירהובהעדר,ויבשונבלוהנטיעות77.בתחומיהמיםהשופעים

נקנה,שנקנהמהכל.מבישהיההבזבוז.(גנביםידי-עלנעשהשהדברהעובדהאתבמפורשמציין

ידעוהכל.מסותתותבנייןאבנישלגדולהגניבהגילהגםאושרי.ממחירו%40-מביותר,רבביוקר

ולא,סבילהבהתנגדותהסתפקוהם.גולדנברגמפחד,מיםפיהםמילאואך.והגניבותהבזבוזעל

שמואתחתםאושרי.41נ/47,מ"אצ,1884בספטמבר1,ישראל-במקווההירשאלפינה-בראשאושרי

Oschry

1,21שלשמותבכוונהשיידשיכשבזכרונותיו.)Oscher('אושר'לולקרואשיירהתעקש,כן-פי-על-ואף,
.עליושנואיםשהיואנשים

.לאדמיניסטרטוראושריאתלמנותשהמלצןהואהירש.שם
הקולוניהפקידותגמרהששמעתילפי':המושבהאישכתב.צנרתבהעדר,המיםהתבזבזועדיין1887בשנת

.218'עמ.(14הערה,לעיל)הואהדא:ראה,'מקלחיןצנורותיבואולימיםלעשותאומר
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בעינינחשבוכן-פי-על-ואף,אושרישהגדירוכפי,הזה'האימתניהאריה'עללהתלונןהעזו

,הגניבותבענייןובפרט,המכתבמתוכןדבריגלהשלאמהירשביקשאושרי.'מורדים'להפקידות

78.בדיקהעודשצריך

תיאוריםפי-על.ומריבותסכסוכים,הלשנותורצופהקצרההיתהאושרישלכהונתותקופת

מיכלאתוקנסוהעניש,אפשריתדרךבכלהשפילץ,בעריצותהאיכריםכלפינהגאושרישונים

,החודשיתהתמיכהאתהאיכריםלרובהפסיקהוא79.וורמסרלפניעליוולהתלונןלולהתנגדשהעז

למושבהבהזמינוהסאהאתהגדישאושרי.תמיכהבליחודשים4להתקייםנאלצווהאיכרים

ן"הערלפקידלהיכנענאלצוהאיכרים80.(וורק1)הרכושמסאתהאיכריםמןלגבותתורכיםחיילים

פינה-לראשלצאתשיירעלהבארוןהטיל1884בנובמברכבר81.ומחילהסליחהממנוולבקש

פגםבומצאהוא.פינה-בראשאושרישלתפקודולדרךמודעהיההבארון82.סדרשםולהשליט

כלעםלהסתכסךהצליחאושרי,הבארוןלדברי.מופלגעצמיבטחון-'הרוסיםרובאתהמאפיין'
שמריהר"דעםכך-ואחר,דיגורועםוורמסרעםתהילה:מתיישבשלממעמדורםהיהשמעמדומי

הודההבארון.פינה-ראשבאנשישיטפלכדי,חשבונועל,לצפתשיגרשהבארון,הרופאהמבורג

יבואבנשימולשיעקבהציעהבארון.בכסילותכלפיונהגשאושריטעןאך,טקטחסרשהרופא

יהושעשלפיקוחםתחתוישרתלציון-לראשוןיעבורואושריהמושבהכפקידפינה-לראש

-לראשלשובאושרייוכלאולי,דרכיואתויטיבלקחילמדשאםהוסיףהוא.הירשושלאוסובצקי

,יעקב-לזכרוןהועבר1886ובאפריל,פינה-בראשממישרתואושריפוטרדבר-של-בסופו83.פינה

84.מושבהשלכאדמיניסטרטורמשכרובהרבהנמוךבשכר,לצרפתיתמורהשלתקןעל,בהסכמתו

שגם,)Deshayes(דההיל'זבאובמקומו,פינה-בראשהטיפולמןדיגורהגנןשוחררעתבאותה

התקופהאולם,טובותכוונותלאושריהיולכאורה85.וורסאישללגננותהספר-ביתחניךהיההוא

לקהאושרי.בספטמבר7-ובסופו(75הערה,לעילראה)1884בספטמבר1התאריךצויןהמכתבבראש78
.השלמתוהתעכבהכךומשום,במכתבמספרשהואכפי,ובהזיותמהירבדופקמלווה,קדחתשלבהתקף

,לעיל)מסע,חיסין;קיח-קיב'עמ,זכרונות,שוב;14-15'עמ,האחוזות,ב"שו;129'עמ,(31הערה,לעיל)שייד79
.'רשע,מתפרץ,נפלץאופיבעל'היהאושרי,חיסיןלדברי.ואילך384'עמ,(46הערה

.93והערה,להלןראההמסיםתשלוםחובתלעניין80
מנהיגםאתפנהראשאכריהשלימוהעברהשבועכיאבשרהו':הלשוןבזהטויבנהויז'מדיווחהזההאירועעל81

שניםעודאפס.להםויאותלבקשתםנעתרוהואסליחתוויבקשוהולרגליוהתנפלוהם.[!כך]אשריןהאדון
זאתאך.למוסלחיחפרןשלאהואממנואו,מחילהממנולשאוליאבולאהםאם,להםנעתרשלאנשארו

באלול'ג)מא,א,הצבי.'גדולבדחקוהםהנדיבמאתלהםנתןאשרהבהמותאתלקחהללומהשנייםכישמעתי
.(ה"תרמ

עסקוגםכבשיםעדרלעצמוטיפח,במושבההתענייןלאאושריכיסיפרשייד.129'עמ,(31הערה,לעיל)שייד82
במקום.פינה-מראשאושרישלהדחתותאריךלגביסתירהיש.131'עמ,שם:ראה,אעונה'גערבייעםבמסחר

'עמ,(46הערה,לעיל)מסע,חיסין:ראה,1885ן"בקכמורהלזמאריןונשלחהודחאושריכיחיסיןכתבאחד

אתהחליףבנשימולכיחיסיןכתבאחרבמקוםאולם.106'עמ,(2הערה,לעיל)אהרנסוןאצלגםוכך;384-385

החדשהגנןעם,בנשימולעםפינה-לראשבאעצמוהוא,שיידלפיגם.407'עמ,שם:ראה,1886ן"בקאושרי
,מתפקידוהמפוטר,ואושריהגבריחילופינערכואזורק,1886אפרילבסוף,אטינגראמיליצחקהעוזרועם

זמןאותושכן,1885ן"בקאושריאתהחליףשבנשימולייתכןלא.132'עמ,(שם)שייד:ראה,לזמאריןשולח
.41נ/49מ"אצ,הירשאל1885ספטמבר-ביונימשםששלחהמכתביםשמלמדיםכפי,בפריסהיההוא

.]30/28/41;72/741,מ"אצ,1884באוקטובר21,פריס,הירש'שאלרוטשילדהבארון183:ו:2
כפקידשקיבלפרנק250לעומת,לחודשפרנק150היהבזמאריןכמורהשכרו.132'עמ,(31הערה,לעיל)שייד84

.פינה-בראש
מכתב:ראה,במושבההגבריחילופיעל.132'עמ,(שם)שייד:ראה.בספרדככורםגםעבדדההכיצייןשייד85

.(ו"תרמבסיווןט'צ)39,טז,חבצלת,ו"תרמבסיווןר"ימיוםלי"למו



אריה-בן'ישלביתובתקופת'כיכתבחיסיןחיים.ברכהלמושבההביאהלאפינה-בראשהבארוןפקידשימששבה

פינהבראששלמינויו86.'לבונםבהחלטיאיםהאלהוהבניינים...אחדיםבתיםבמושבהנבנוכהונתו

:'חבצלת'עורךכתבכך.רבותתקוותעורראושריבמקוםבנשימול

בניאתתמידלוהיהריבאשרהראשוןמנהלהבאשמתקדימהעודצעדהלאפינהראש

גםהוסרעתהאך,שלימההיתהלאועבודתםהיונרפיםרוחמקוצרוהם,המושבה

מלומדגנן,ינהלםנועםבמקלוהואפקודתולקחממנוטובאחרמנהל,הזההמכשול

עתהכיונקיה,הנדיבבחסדהאלהבימיםה"אייגדלאדמתםשטחוגם,ינחםבעצתו

הצעירותאחיותיהאתותשיגקדימהתצעדפינהוראשבעבודתםהתושביםיצליחו

87.ממנה

אתשםומילא,יעקב-לזכרוןעברכךואחר,1888עד,שנתייםרקפינה-בראשישבבנשימול88

.רגועההיתהלאבמושבההבארוןפקידבנשימולשימששבההתקופהגם.וורמסרשלמישרתו
עלכעונש,החודשיתהתמיכהמחציתרקיקבלומעתהכילמתיישביםשיירהודיע1888ביוני

,בכספםפינה-בראשאדמהקנו-מצפתקלרואהרןפרידמןיוסף-מתיישביםשני.מרדנותם

אבוולאחטאואשרעל'התמיכהמקבלימרשימתהוציאםשייד;בכספוביתלובנהגםואחד

1(וקו.15'עמ,האחוזות,ב"שו:והשווה.385'עמ,(46הערה,לעיל)מסע,חיסין86
.(ו"תרמבסיווןו"ט)37,טז,חבצלת87
88Benschimol.וחניךמרוקוילידהיה.שמואל-בןאושמעון-בן,שמעול-בןואףשימול-בןשמואתכתבורבים

,לעיל)מסע,חיסין:ראה.שלוםורודףנוחאופיכבעלתואר.בפריסהשתלם.חבריםישראלכלחברתמוסדות
.בריאותולמצבמאודדאגוהבארון,חוליידועהיהשימול)ב.312'עמ,(46הערה
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89.'הנדיבשםעל-בשמותםהכתובים-ובתיהםמאדמתםהמקנהספרילמסור

עדיין,למושבההגיעכאשר.בנשימולאחריפינה-בראשהבארוןפקידהיהאוסובצקייהושע

לכל.תורכידונם750,1-מיותרקצתשהם,פדאן16-כ-זיבוריתואדמהעידיתאדמה-הכל

פחותכלומר,פדאןמחציפחותשהם,הקטאר5.4-כהיושבמושבההאיכריםמשפחות33-מאחת

פינה-ראשועדחותמת

-בראשאוסובצקישלהפקידותתקופת.ממוצעערביפלאתשלהקרקעשטחהיהזה.דונם50-מ

קוימוזובתקופהרקולמעשה,והתרחבותשגשוגשלתקופההיתה,1897בשנתשנסתיימה,פינה

הקרקעשטחשלממשיתלהגרלה,הציבורומבניהבתיםלהשלמתשנגעו,'המקנהספר'סעיפי

פה-בעל,למתיישביםשהובטחכפי,החיים-ובעליהבהמותתקןולהשלמתלעיבודהראויה

ן9.בידוגורלםאתומסרו,1883בסוףהבארוןלטובתרכושםעלשוויתרובשעה,ובכתב

והנחלההמנוחה

הציותחובתהיאביותרהחשובה,'המקנהספר'בהמפורטות,פינה-ראשאנשישלהחובותמכל

בצדהשאיןשחובהאלא.לאואםוביןאחראוזהצרפתיבחוקמעוגנתהיאאםבין92,המוחלט

ודלאדניידי,רכושםעלויתרוהמתיישבים:'שיניים'היולמנגנון.ערךחסרתהיאלכפייתהמנגנון

,ובבארוןבפקידותתלותםאתחיזקההחודשיתהתמיכה.גמורבקנייןלבארוןאותווהקנו,ניידי

כעונש-ומניעתה,ביקרורצתהשהפקידותלמיכפרסגםשימשההענקתה,שראינווכפי

החודשיתהתמיכהבצד.הפקידשלהשרירותיליחסהתנגדותגילויישלולדיכוילהתשהוכאמצעי

והגדלתודרכיםמבניםותוספתשיפור,ייצור-ואמצעיתשומותהקצאתשלבדרך-הוק-אדוסיוע

עזרה,חינוך:הפקידותשסיפקההקהילתייםהשירותיםביותרחשובמקוםתפסו-המיםאספקת

לאהמסיםסעיף.והארנונותהמסיםותשלוםהשלטונותעםהקשר,שמירה,דתשירותי,רפואית

,המסיםבנטללשאתיכלוהמתיישביםאםרבספק.פה-בעלבהסכםלאוגםבכתבבהסכםנכלל

הקיצבהעלוויתרהקרקעבעלשהיהאיכרגם,לפיכך93.הראשונותבשניםלשאתויכלושלאוודאי

החלקהמןחלקמכרהוא.הראשוניםאעונה'גאדמותקוניביןהיהפרידמן.(ח"תרמבתמוזג"י)32,יח,חבצלת89
./27/1164,מ"אצ,'המקנהתעודת'שלהעתק:ראה,ט"תרלבחשווןו"טביום,לקלרשלו

.לדסיאטינהותרגםובהקטארבפראןהקרקעותשטחאתחישבהמחבר.217'עמ,(14הערה,לעיל)הואהדא90
שמחיםעתה-לעת'כי,ט"תרמבטבת'חביום,מצפת'לויבן'כתבפינה-בראשאוסובצקישלדרכותחילתעל91

המתיישביםמןאחדלכלקנההוא.פינה-ראשמתיישבישלגבולםולהרחיבמצבםאתלהיטיבהבטיחהוא.'בו
.(ט"תרמבשבט'ב)16,יט,חבצלת:ראה.עבאיות60עבורםקנהוכן(מגפייםכלומר,'שטיוועל')נעלייםזוג

'עמ,(46הערה,לעיל)מסע,חיסין;כא-כדף,(8הערה,לעיל)בנדל;16'עמ,האחוזות,ב"שו:עודוראה

387-389.
,מ"אצ,1883באוקטובר14,רוטשילדלבארוןמחיפהשנשלחזמאריןמתיישבישל'ההתמסרותמכתב':השווה92

'...לידיךעצמנומוסריםאנו,שלךהיאזמאריןאדמת,אנחנובידיך...':השארבין,בווכתוב;5001/315
ידי-על)לציון-ראשוןמתיישביאלהבארוןמאתמכתב;88-89'עמ,(21הערה,לעיל)סמסונוב:אצלונדפס

:נאמרושם,204'עמ,260'מסתעודה,(7הערה,לעיל)לסקוב:אצלנדפס;1883כאוקטובר19או17,(הירש341

הבתיםמןיגורשוהואנדבתיממנותישללכןיעשהשלאומי,כקפדנותשליהכח-כאיהוראותאתמלאו'
.64-66'עמ,(1הערה,לעיל)שאמה;76'עמ,(31הערה,לעיל)שייר:גםוראה,'...לבנותשדאגתי

פינה-ראשאנשיאתלהענישהחליטאושריהפקיד.224'עמ,(14הערה,לעיל)הואהדא:ראההמסיםרשימת93
,שוב:ראה,האיכריםמןישירות,הוורקו,הרכושמסאתלגבות,שבתבערב,תורכיםחייליםשהזמיןבכך



המקספר':תעודה

~

'ה

השירותיםמןהנאהממנולמנועהיהניתןשכן,ולחסדוהפקידלשבטנתוןהיה,החודשית

ויתרושלא,'לעצמאיים'הפקידותשליחסה.המושבהאנשילכלהפקידותשסיפקה,הקהילתיים

94.בכלבההתלוייםלאיכריםמיחסהשונההיהלא,אדמתםעל

לעברהנחשבו,לפריסאו,הראשילפקידנגדותלונותוהגשתהפקידעריצותנגדהתקוממות

מוכרחיםאתם':לשובהסבירוורמסר.בריבםהאיכריםצדקואפילו,מחילהלהשאיןחמורה

שנייםשלקצרשבזמןנאמנהלכםמבטיחמצדיואני.מחילהמאתוולבקששלכםלהפקידלהכנע

אףלהאכריםיכנעלאשהפקידאצלנופרינציפזהויען.ממושבתכםאותונקחחדשיםשלושה

95.'זהבליאפשרשאי,המשמעתבשביללנונחצןשזהמפני,האחרוניםאלהעםשהצדק

,'המרידה'בזמןהארץמןנעדרשייד.אושרינגדפינה-ראשאיכרישל'מרידה'בגםהיהכך

ולבקשהפקידלפנילהתרפסהאיכריםעלציווהוורמסר.לוורמסרהגיעואושרינגדוהתלונות

סדרבהלהשליטלמושבהשיידבאכאשר96.התמיכהאתלהםשיחדשכדי,ומחילהסליחהממנו

דודואתאריה-בןיהושעאת,'מתמרדים'המראשישנייםענשהוא,מכהונתואושריאתולסלק

גורש,אושרינגדתלונהמכתבלשיידלכתובשהעז,הורותןאך,במושבהנשאראריה-בן.הורותן

97.בחוליושםומתבאלכסנדריהחלה,הבארוןלפנילהתלונן,לפריסבדרכוובהיותו,פינה-מראש

אדמתםמפרילהתפרנסיכלושלא,המתיישביםאתמרעבהצילההחודשיתהתמיכה

:המתיישביםאחדכדברי,ולהזנחהלעצלותשהביא,משחיתגורםהיתה,בזמןובו,ומעבודתם

הגאולהאתכןגםמעכבתוחדשחדשבכלהקולוניסטיםיקבלואשר"התמיכה"כינקללנבוןדעת'

לדעת98.'קרנםולהרמתמצבםלהפרחתהפעםוהדרושותהנחוצותהקולוניסטיםבחייוהתמורה

השתתפולאובנותיהםהמתיישביםשנשותהעובדההיתהבתמיכהלתלותהסיבותאחת,הכותב

,אולם.אחדמפרנסשלבעבודתותלויההמשפחהפרנסתהיתהולעתים,שדה"בעבודתכלל

עדיין,המושבההיווסדאחרישנים5-שהיתהבתמיכההמתיישביםשללתלותהעיקריתהסיבה

99.לפרנסתוהדרושההקרקעמכסתמחציתאלאאיכרלכלהיתהלא

רק.דמותהאתועיצב,רבותלשניםהמושבהשלגורלהאתקבעפינה-ראששל'המקנהספר'

מכיווןאולם.היאולא,שיידעםהחוזהלפיהפקידותעלחלהוורקותשלוםכישםכתבשוב.קטז'עמ,זכרונות

מאנית'העותבתקופה.ממילאעליומוטלתהמסיםתשלומחובתהיתה,לבארוןשייכיםהיווהמבניםשהאדמה

המתיישביםמןלגבותחייליםהפקידשלחוורמסרנגדהמריבעת.לבעלותראיהכעיןהרכושמסתשלוםהיה

.168'עמ,(21הערה,לעיל)סמסונוב:ראה,אחריםומסים(בצבאשרותבמקוםכופר)העסכריהמסאת
,חיסין;88'עמ,ג2"תרפוילנה,ב,ערבעדמערב,'מבהלתנחלה',הכהןהלל-בן'מ:ראהכזהליחסדוגמאות94

.109'עמ,(46הערה,לעיל)מסע
ירושלים,ו"תרע-ה"התרעלשנותישראלארץלוח,(עורך)לונץמ"א,'העליוןבגלילהישובתולדות',שוב'ד95

'עמ,ל"הנבמאמרוראה,שנהחציכעבוררקמכהונתוהועבראושרי.קטו'עמ,זכרונות,שוב;140'עמ,ה"תרע

:ראה.מוצדקותהיולאנגדושהתלונותפי-על-אףפינה-מראשהורחקשאושריבכךהשתבחארלנגר.141

,939'מסתעודה,ה,(7הערה,לעיל)לסקוב:בתוך;1887במארס18,ישראל-במקווההירשאלבפריסארלנגר

.131'עמ,956'מסתעודה,שם,1887באפריל8,באוריסהפינסקר'לאלארלנגר.90'עמ
.14-15'עמ,האחוזות,ב"שו96
,שנהבמשךהתמיכהאתלוהפסיקשאושרי,רובינשטייןפישליחיאל,מתיישבעוד.קיח-קיז'עמ,זכרונות,שוב97

351.(ו"תרמכסיווןט"כ)39,טז,חבצלת,ל"למומכתב,'תמיכתוכסףלולהשיבהורהושיידכנועלהושב'
כלוםולאנעשהלא[1883-1888]הבארוןחסותשלשניםבחמש':והשווה.222'עמ,(14הערה,לעיל)הואהדא91

הפקידהוחלףלולאפינה-ראששלהזההקיפאוןמצבנמשךהיהמתיעדיודעומי.המושבהעתידלהבטחת
.386'עמ,(46הערה,לעיל)מסע,חיסין,'[באוסובצקיבנשימול]

.222'עמ,(14הערה,לעיל)הואהדא99



זילברשיידאורי

והוסדרה,משפחותשתילכלאחתועגלהלמשפחהאחדסוסהמתיישביםקיבלו1888בשנת

קיבלו-אדמהכעובדילקיומםהבסיס-הקרקעתוספתאת00ן.המעיינותמןמיםאספקת

עיבודדרךלגבימשלהםדעת-שיקולכללאיכריםהיהלא.אוסובצקיבימי,באיחורהמתיישבים

,והגנניםהפקידותבהוראותנקבעהכל.פרנסתםאתיבססושעליהםהגידוליםובחירתהאדמה

-הצלהלמושבההביא,קריטיתבשעה,הבארוןידי-עלשהאימוץאפשר.מפריסשהוכוונו

מהנדיבהצינורפסקולומעלנשארה[כפיהםמיגיעלהתפרנס]תקותםעודכלאולם',בנדלכדברי

במחיר,הנחלהבמחירבאהזושמנוחהאלא-י0ן'מרעבתמוספוהיוכאחדכולםאזכיה"יר

.לעצמאותהתקווהובמחירהעצמיהכבוד
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.16'עמ,האחוזות,ב"שו100
דף,(8הערה,לעיל)בנדל101


