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‚ ˜ÁˆÈ‚¯·È¯

תוילכלכו תוינוגרא תורגסמ בוציעו םייגולואידיא םיסופד שוביג לש ןדיע ויה םירשעה תונש
ומקוהו םידבועה תרבחו תיללכה תורדתסהה ודסונ וז הפוקתב .לארשי–ץראב םילעופה תעונתב
יאלקח–יתובשייתהה רוטקסב .םירחאו םילעופה קנב ,"הנוב–ללוס" ןוגכ םיילכלכ תודסומ
היילעה תפוקתמ יתצובקה םגדה לע ףסונ תיבשומהו תיצוביקה תובשייתהה יסופד וקצונ
תלאשב ןוידה .םידבוע תובשייתהל הרבחל תודוסיה וחנוה םג םירשעה תונש תצורמב .היינשה
–ב הינשה תיאלקחה הדיעווה :תויאלקח תודיעו יתש לש ןזכרמב דמע אוה ,בקונ היה הנוניכ
תויזוכירהו תודחאה ,תורמה תויגוס וב ונבלתנו ,6291–ב תישילשה תיאלקחה הדיעווהו 3291
ותיצחמב םבוציעל דע הרבחה תודוסיב תורומת ולח הפוקתה ךלהמב .הימונוטואו רוזיב תמועל
דומעי הינכתבו םידבוע תובשייתהל הרבחה ןויער תוחתפתהב ןוידה .רושעה לש היינשה
.רמאמה לש ודקומב

‰Á·¯‰ Ï‰˙ÈÈ˘·Â˙ ÚÂ·„ÈÌ

היישעב ןויפרה 1.רגניטא 'ע ידי–לע הלעוה םידבוע תובשייתהל הרבח ןוניכל ןויערה
דסייל העצה הדובעה–תודחאמ םירבח ינפב תולעהל 1291 תישארב ותוא עינה תיתובשייתהה

המקור: יצחק גרינברג, 'מהחברה להתיישבות עובדים ל"ניר", גילגולי החברה להתיישבות עובדים*
, ו (עורכים: שלמה דרך וחברים), ידשורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודהבשנות העשרים, 

הקיבוץ המאוחד, תשנ"א 1991, עמ' 222-207.–טבנקין
1918 בארץ ומאז ועד 1924 כיהן כמנהל– אגרונום ועסקן התיישבותי. מ—עקיבא אטינגר (1945-1875) 1.

המחלקה להתיישבות חקלאית של ההסתדרות הציונית. בשנים 1932-1924 ניהל את מחלקת הקרקעות
של הקרן הקיימת.
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ןכו םימייקה םיקשמה תא ףיקהל הרבחה הדעונ העצהל םאתהב 2.תובשייתהל םידבוע תרבח
ליטול על עצמה ייסוד משקים חדשים. ע' אטינגר הביע דעתו, כי ניתן לצרף לחברה את כל
המשקים של ההסתדרות הציונית, והם אשר ישמשו בסיס להשגת אשראי. הצעת אטינגר

כוח משקים באפריל 1921, אשר קיבלה–הועלתה לדיון במועצת הפועלים החקלאיים ובאי
החלטה כדלקמן: "המועצה קבלה בתשומת לב מרובה את הצעת ע' אטינגר בדבר הצורך
ביסוד חברה, אשר תרכז בקרבה את כל משקי העובדים הקיימים, ותקבל עליה את כל

 בפועל נבחרה ועדה לבחינת3פעולת ההתיישבות של העובדים ויצירת משקים חדשים".
הסוגיות הכרוכות בייסוד החברה ולגיבוש תוכנית, ואף נשלחה טיוטת הצעות למקומות
השונים לשם עיון ובירור. ברם הגשמת הרעיון נדחתה מחמת בירורים ושאלות, שטרם
הגיעו לכלל סיכום, ובאשר הדעת והמאמצים היו נתונים באותו הזמן לייסוד בנק הפועלים
ולביסוסו. הדיון בשאלת החברה להתיישבות עובדים נדחה, אפוא, עד לוועידה החקלאית

השנייה בראשית 1923.
העובדים נוכח קשיים מרובים.–ערב הוועידה החקלאית בתחילת 1923 עמדה התיישבות

המשקים הקיימים טרם הגיעו לכלל ביסוס, וההתיישבות החדשה התנהלה לאיטה, שלא
ייצור, אי השלמת–בהתאם לציפיות ולצרכים. המשקים התחבטו בבעיות, כגון מחסור בגורמי

חובות והעדר שוק למכירת התוצרת. העדר משאבים–אינוונטר ומבנים, עול חובות, תשלומי
כספיים עיכב יצירה והתפתחות של התיישבות חדשה. בין המשקים עצמם לא שרר

ה. לקחים שהופקו וניסיון שהצטבר לא הועתקו ויושמו במשקים, באשר לא היהפעול–שיתוף
גורם מדריך ומכוון, וכל משק ומשק היה בבחינת תחנת ניסיון לעצמו. המשקים עצמם סבלו
מתופעת העזיבה, אשר הביאה לתהליך של הרס ושל התפוררות פנימית. הגיוון בצורות

 יצר מתחים פנימיים ומחלוקת באשר לשיטת— קבוצה, מושב וקבוצה גדולה —ההתיישבות 
הפועלים–ההתיישבות המועדפת, התואמת את צורכי ההתיישבות הלאומית ואת יעדי מעמד

כן, ריבוי המשקים וגיוונם חייב יצירת מסגרת לשמירת–על–ומגמותיו החברתיות. יתר
הדרכים, שבפניה ניצבה ההתיישבות–העובדים בהתיישבות. פרשת–האינטרסים של מעמד

החקלאית, העלתה ביתר תוקף את הצורך ביצירת חברה להתיישבות עובדים, שתיתן מענה
לשתי שאלות יסודיות: א. דרך ושיטה למשק החקלאי; ב. האמצעים להתיישבות.

סוגיית החברה להתיישבות עובדים נדונה, כאמור, בוועידה החקלאית השנייה. את ההרצאה
הפרוגרמטית בשאלות ההתיישבות נשא ע' אטינגר ובמרכזה עמדה הצעתו בדבר חברת

א. הצורךהעובדים. דעתו הייתה,שנחוץ לכונן גוף התיישבותי מרכזי מטעמים אלה: –התיישבות
בהשגת אמצעים לשם ביסוס המפעלים ההתיישבותיים שהוחל בהם. הבעיה העומדת בפני

צבי–בפגישה עם ע' אטינגר שהתקיימה בסמוך למחצית חודש שבט תרפ"א השתתפו ב' כצנלסון, י' בן2.
וד' בלומנפלד. מכתב מאת ב' כצנלסון אל פועלי ציון באמריקה מל' בשבט תרפ"א (8.2.1921). ראה

(1922-1919). דיווח על הפגישה נמסר בישיבת הוועדאגרות ב. כצנלסון תרע"ט-תרפ"ב מכתב 93, 
IV .404הפועל של אחדות העבודה מתאריך כ' בשבט תרפ"א, ארכיון העבודה (להלן אה"ע) 

 ע"ו, י"ג בניסן תרפ"א.קונטרס, 25-24, 22.4.1921. ההחלטות נדפסו גם בהפועל הצעיר3.
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המשקים היא האשראי לטווח ארוך המיועד לתשתית ולכיסוי גרעונות. לשאלת האשראי
לטווח הקצר, לשם רכישת אינוונטר, יינתן מענה בסיוע בנק הפועלים; ב. מניעת מקריות

התיישבות, אשר תשמור על–בפעילות ההתיישבותית. במישור החיצוני נחוצה חברת
העובדים ועל הפניית המשאבים להתיישבותם כנגד מגמות–האינטרסים של ציבור

קוניונקטורליות: "אם לא תהיה חברה להתיישבות מיוחדת, תהיה מקריות ותתגבר אולי
פעם השאיפה להתיישבות חקלאית ופעם להתיישבות עירונית; תהיה השפעת המודה (אופנה).

 גם במישור הפנימי שוררת מקריות, ואין4דרוש מוסד מיוחד לענייני התיישבות העובדים"
תיאום בייצור בין המשקים. הוא הגדיר את הפעילות ההתיישבותית במסגרת ההסתדרות
החקלאית כ"כמעט חברה", אלא שאם היא לא תכונן כחברה, צפויה לה סכנה; ג. שחרור
ההתיישבות העובדת מתלות ומאפוטרופסות; ד. העלאת הפריון, כגון משתלה מרכזית והכנת
תוכניות למשקים, תוך מתן ביטוי לניסיון שהצטבר. ריכוז פונקציות משותפות למשקים

יאפשר הפקת יתרונות לגודל.
משקיים:–הגוף שיש להקימו נועד אפוא לתת מענה לשאלות ולצרכים ההתיישבותיים

לביסוס ההתיישבות הקיימת, ליצירת התיישבות חדשה, להעלאת הפריון ולצמצום התלות
עובדים, אשר ע' אטינגר פרש, כלל, לפיכך,–במוסדות חיצוניים. מצע החברה להתיישבות

יסודות התואמים את היעדים לעיל, כדלקמן: (א) חברות כללית של כל המתיישבים החקלאיים:
"החברה מאחדת בתוכה את כל אלה החברים העובדים בחקלאות והעומדים ראשית כל על

נוסף לחברים אלו יתקבלו לחברה גם מתיישבים פוטנציאליים,5 פרנציפ של אדמת הלאום".
כלומר חברים המתכוננים להתיישב, אלא שלגבי קבלתם יש לקבוע קריטריונים, כגון פרק
זמן מוגדר לעבודה חקלאית בארץ; (ב) אחריות הדדית; (ג) בסיס הון עצמי. גיוס ההון ייעשה

ידי המתיישבים–עבודה על–באמצעות מתן מעשר מיבולם של המתיישבים ותרומת ימי
מניות. צבירת הון עצמי תשמש בסיס–הפוטנציאליים. אטינגר שלל גיוס הון על יסוד חברת

לקבלת אשראי ולהגדלת נפח האמצעים העומדים לרשות התיישבות העובדים; (ד) תכנון
מרכזי של ההתיישבות ושל המשקים. החברה תעסוק בעריכת תוכניות למשקים, באיתור
מקומות התיישבות, בהדרכה ועוד. בדרך זו ניתן יהיה ליישם את הניסיון שהצטבר, להעלות
את הפריון ולצמצם את ההוצאות הכרוכות בפעולות ההתיישבות; (ה) אישור משפטי של

העובדים. בהדגשת האוטונומיה של–החברה; (ו) אוטונומיה במסגרת הכוללת של חברת
 לעומת—החברה להתיישבות היה משום ביטוי למעמדה ולייחודה של ההתיישבות החקלאית 

סקטורים משקיים אחרים של העובדים.
בדיון שהתפתח נתנו את הטון א' הרצפלד וב' כצנלסון, בעוד שדוברים אחרים הסתפקו
בעיקר בהערות. הרצפלד החשיב את היסודות הבאים: קרקע הלאום, אישור משפטי לחברה

 235 (להלן: הוועידה החקלאיתIVדברי ע' אטינגר בוועידה החקלאית השנייה, פרוטוקול הוועידה אה"ע 4.
השנייה).

שם.5.
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ובעלותה על המשקים. אלו נועדו להקנות לחברה את היכולת לאחד את ההתיישבות ולייצגה
בפני גורמים חיצוניים כהסתדרות הציונית ויק"א. בדרך זו תשלוט החברה במשאבים המיועדים

כוח ואמצעים להטיל מרות על המשקים. הרצפלד ראה,–להתיישבות ותיצור לעצמה בסיס
אם כן, לנגד עיניו חברה, שתרכז את ההתיישבות, תנהל ותכוון אותה ותייצג את המשקים
כלפי חוץ. כמו כן הוא הוסיף ליסודות שהתווה ע' אטינגר את בעלות החברה על המשקים.
ב' כצנלסון ציין, כי "אצלנו התחילו בזמן האחרון להבין שהפתרון לשאלות כלליות לא

 כלומר, הכפפת הפרט לצורכי6צבורי".–יעבור באופן אינדיבידואלי, אלא באופן חברותי
הכלל ולשיטת הפעולה שלו: "אצלנו משיגים אחריות הדדית לא כאחריות פרטית, אלא
(כ)חופש הפרט. זה לא נכון, נקבל את זה כצורה יורידית של אחריות פרטית. הדבר הזה אשר

 הוא חייב יצירת חברה המבוססת על איחוד המשקים,7יראה שההסתדרות שלנו אינה הפקר".
אשר תיתן מענה לשתי שאלות עיקריות: א. ערובה לפעולת המשקים והכוונתם ליעדים
לאומיים ולצביון החברתי הנאות: "מותר לנו לדרוש מעצמנו הגרנטיה (ערבות) שכל פעולת
הקבוצה, הגדוד, המושב, כל עבודת קיבוצים פרטיים ויחידים תהיה מכוונת לחשבון הלאומי,
לצרכי הארץ והעם. במדה שאנו גדלים יכול להווצר נגוד בין האינטרסים המקומיים והאינטרס

 ב. פיתוח8הכללי. צריך למצוא לזה ערובה, ובזה נתקן את המצב, וגם מצד הסוציאלי";
כלכלי: "על יד אחוד הקבוצות יכול להברא כח קרדיטי גדול. במדה שהצבור מתחיל להתאחד

9על יסוד כלכלי, הוא נעשה לגורם חשוב מאד".

בסוגיית החברות בחברה חלק ב' כצנלסון על ע' אטינגר. לדעתו, אין להבדיל בין
העובדים במשקים לבין אלו שמחוץ להם, וכל חברי ההסתדרות החקלאית צריכים להמנות

העבודה, רצה ב' כצנלסון–עמה. נאמן לתפישה האחדותית, שאפיינה את מפלגתו, אחדות
משק–למנוע את היווצרותם של שני מעמדות בקרב הפועלים החקלאיים ואת פיצולם לבעלי

ולחסרי משק. שילובם של כל הפועלים החקלאיים בחברה אחת יחשל את מגמתה הכוללת
ויתן ביטוי לאחריות חברי המשקים כלפיה וביחס למטרותיה. הוא אף הציע, כי "האחריות

 לשון אחר, הפניית משאבי הפרט והקבוצה10הכלכלית והיורידית מוטלת על חברי המשקים".
לקידום יעדי הכלל. ב' כצנלסון חלק על ע' אטינגר גם ביחס לשיטת גיוס ההון. לדעתו,

עבודה אינה מתאימה. לעומתה הציע לגייס הון באמצעות–ההצעה של מעשר ושל תרומת ימי
חברים ומניות בכורה, שמיועדות–יסוד, מניות–מניות, שאותן סיווג לשלושה סוגים: מניות

המשקים יוכלו לרכושן.–לארץ, כאשר גם חברי–להסתדרות הציונית ולהפצה בחוץ
כן, ב' כצנלסון הרחיב את יריעת ההצעה לחברה שנועדה לשמש מנוף הן ליעדים–כי–הנה

העובדים,–חברתיות. דהיינו, להאדיר את כוחו של ציבור–לאומיים והן למגמות מעמדיות

דברי ב' כצנלסון, שם.6.

שם.7.

שם.8.

שם.9.
שם10.
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חברתי של המשקים החקלאיים ולכוונם בהתאם לצרכים לאומיים–לשמור על צביונם המעמדי
ומעמדיים.

כאמור לעיל, דוברים נוספים, שהשתתפו בדיון, הסתפקו בהערות להצעתו של ע' אטינגר.
י' ברץ מהפועל הצעיר גרס, כי אין בחברה משום מענה למצוקה הכספית, באשר המקורות

 אינם מעשיים. לאור נסיונו בהפצת—עבודה – המעשר ותרומת ימי—העצמיים לגיוס הון 
 היה ברץ פסימי גם לגבי האפשרות לגייס הון באמצעות הפצת מניות.11מניות בנק הפועלים

 גם12לפיכך הייתה מסקנתו, כי "אינני רואה את המקורות הכספיים ליצירת החברה הזאת".
יעקב זסלבסקי, אף הוא מהפועל הצעיר, טען, כי כינון החברה לא יפתור את המצוקה

הכספית.
עובדים–לסיכום הדיון גובשו במסגרת החלטות הוועידה היסודות לחברת התיישבות

כדלקמן:
א. אוטונומיה משקית וכספית: "הסתדרות הפועלים החקלאים מתאשרת בתור קואופרציה
התיישבותית ('חברת התיישבות העובדים'). חברה זו היא סניף אבטונומי של הסתדרות

 בדיון על הצעות ההחלטה13הפועלים הכללית, המתאשרת אף היא (בתור חברת העובדים)"
של הוועדה המתמדת הבהיר ב' כצנלסון את משמעותה של האוטונומיה: "צריך לברר מושגים

 חברה במובן כספי ומשקי [...], יש לה הנהלה משלה ורכוש, וחברים וכו'—של 'אוטונומיה' 
יסוד, והיא תדריך את– מרות ההסתדרות על החברה תוגשם מכוח החזקתה במניות14משלה".

החברה בפעולתה ותכוון אותה;
ב. חברות כללית: "חברי החברה הם כל העובדים במשקי החברה וכל הפועלים החקלאים,

 בנקודה זו התפשר ב'315 חדשים".–העובדים בחקלאות והכשרה חקלאית בארץ לא פחות מ
כצנלסון עם חברי הפועל הצעיר, שחייבו הכשרה בחקלאות במשך פרק זמן מסויים, לפני

הצטרפות לחברה. יסוד זה נתקבל תוך חילוקי דעות;
 משמע, כל16ג. אחריות הדדית: "אחריות הדדית של כל משקי העובדים (בערבון מוגבל)".

חברי החברה אחראים בעד כל פעולה ציבורית, הלוואה וכדומה. התוספת "בערבון מוגבל"
נועדה להגדיר את האחריות של החברים בפעילויות חיצוניות, כגון קבלת הלוואות, ולא את

היחסים והקשרים הפנימיים בחברה. בדיון על הצעות ההחלטה, שניסחה הוועדה–מערכת
המתמדת, הרחיב ב' כצנלסון את יריעת האחריות ההדדית וגרס, שהמשקים המבוססים,
נושאי הרווחים, יסייעו למשקים שהם אך בראשית צעדיהם ושטרם התבססו. פירוש זה של

י' ברץ השתתף יחד עם ב' כצנלסון ומניה שוחט במשלחת שיצאה להפיץ את מניות בנק הפועלים11.
הברית.–בארצות

דברי י' ברץ, הוועידה החקלאית השנייה.12.

, כרך שני, א', י"ג באדר תרפ"ג (להלן: החלטות הוועידה החקלאית).פנקסהחלטות הוועידה החקלאית, 13.

דברי ב' כצנלסון, הוועידה החקלאית השנייה.14.

החלטות הוועידה החקלאית.15.

שם16.
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ב' כצנלסון עורר התנגדות והסתייגות מצד חברי הפועל הצעיר. חיותה בוסל טענה, כי
ההתיישבות החדשה תסכן את המשקים הקיימים, ויעקב אפטר תבע, שלא כל הרווח יופנה
לכיסוי הפסדים של משקים אחרים אלא גם לפיתוח המשק עצמו. את הדיון סיכם ב' כצנלסון,

אשר הסכים כי אין להטיל את כל משא ההתיישבות החדשה על שכם המשקים הקיימים;
פעולה בייצור, בשיווק בקנייה ובאשראי: "קואופרציה בתוצרת וחלופיה, בקניה–ד. שיתוף

 לשם מימוש17ובמכירה, בקרדיט ובהבטחה, על יסוד של אחריות הדדית של כל החברים".
הפעולה הוקנו לחברה סמכויות כלהלן: "מארגנת קרדיטים ומחלקתם למשקים;–שיתוף

ידי 'המשביר') את הקניה והמכירה וחלופי התוצרת של המשקים; מבקרת–מסדרת (על
תכניות המשקים והבנינים בהתאמה ליסודות החברה ומגמתה; ממציאה עזרה והדרכה
מקצועית, מבקרת את החשבונות ומהלך העבודה במשקים; (...) מסדרת את ההבטחה באחריות

18של ענפי המשק השונים";

ה. בעלות החברה על משקיה: "החברה הנה בעלת כל המשקים, אשר היא יוצרת, בין
באמצעיה ובין בכח האשראי שלה. החברה הנה כמו כן נושאת זכות הבעלות העליונה על כל
משקי העובדים הנכנסים לרשותה. החברה הנה בעלת זכות (חתימת) החוזים עם חברות

 לפי סעיף זה,19בעלות הקרקע, הבנינים וכו', ומוסרת מצדה את החוזים לידי המתיישבים".
החברה היא המייצגת את ההתיישבות העובדת בפני מוסדות יישוביים וכספיים שונים.

ומתן עם מוסדות חיצוניים רק–המשק הבודד, הן הקבוצתי והן המושבי, יוכל לנהל משא
באישורה. נושא הבעלות וסמכויות החברה עורר מחלוקת חריפה בין חברי הפועל הצעיר
ואחדות העבודה. י' זסלבסקי תבע במפגיע חופש פעולה ואוטונומיה מוחלטת בסידור המשק,

שלוש השנים הראשונות לקיומם. במקום רשות הבעלות–למעט המשקים החדשים בשתיים
על המשק הוא הציע את רשות הביקורת ואף ביקש להפקיע את שליטת החברה על ההלוואות.
י' ברץ הדגיש את הכמיהה לפרטיות, הרווחת בקבוצות ואצל יחידים. הוא שלל את סעיף
"הבעלות", ובמקומו הציע את המונח "זכות". לדעתו, רשות החברה על משקיה מוקנית

—למונח בסעיפים אחרים. ב' כצנלסון שלל את הפירוש, שחברים מהפועל הצעיר ניסו לתת 
"בעלות" ולסמכות החברה. בבעלות אין הכוונה לשינויים תכופים ולהתערבות רציפה בפעילות
השוטפת של המשקים, אלא ביקורת, התוויית מדיניות וקווי פעולה והוצאתם אל הפועל.
לשם המחשת כוונתו הבהיר ב' כצלנסון: "[...] אבל אם יבוא זמן שימצאו שיספיקו רק 50 ד'
במקום 100 ד' לשם ענינים ישוביים, תבוא החברה ותעשה זאת. אם אנו רוצים לסדר
התיישבות עצמית, צריך שתהיה קונטרולה על המשקים ומבלי להתחשב אם המשק הוא על
יסוד של חכירה או הפחתה יש רשות לחברה להחליף את האנשים אם תמצא לנחוץ, אם יש

20משקים שלא רוצים להכניס למשל זרעים חדשים למשק על החברה לדרוש שיכניסו".

שם.17.

שם.18.

שם.19.

דברי כצנלסון, הוועידה החקלאית השנייה.20.
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סיוע לעמדתו של ב' כצנלסון נמצא בגישתם של א' צפרוני ושל א' הרצפלד, שניהם
מאחדות העבודה. צפרוני חייב את המונח "בעלות" ובהצעת זסלבסקי הוא ראה היתר לרכוש
פרטי. גם הרצפלד חייב את השימוש במונח "בעלות", ובהשמטתו יש, לדעתו, משום סתירה

הדעות באשר להכללת המונח "בעלות" באו לידי ביטוי בהצבעה–למהות החברה. חילוקי
15 נגד, והרוב כפה דעתו על מיעוט גדול;– 26 היו בעד ו—שנערכה בשאלה זו 

ו. גיוון צורות ההתיישבות: "החברה יוצרת ומכניסה לרשותה משקי עובדים מטפוסים שונים,
התיישבות– כלומר, אין העדפה של שיטת21בעלי צורת עבודה אינדיבידואלית או קולקטיבית".

ניצול הזולת; העדר קניין–זו או אחרת, ובלבד שיישמרו העקרונות: עבודה עצמית ואי
 הקרקע רכוש הלאום או חברה ציבורית; אחריות הפרט בתוך המשק;—הפרט בקרקע 

המשק בפני החברה; קבלת והוצאת חברים רק באישור החברה;–אחריות הדדית של כל חברי
ז. הון עצמי. ביצירת הון החברה יקחו חלק כל החברים, והוא יגוייס באמצעות הפצת מניות

העובדים, והן שקולות כנגד– אלו תימסרנה לרשות חברת— יסוד–מניותמשלושה סוגים: 
היסוד נועדו להקנות לחברת העובדים שליטה–מחצית ממספר הדעות באסיפה הכללית. מניות

 כל חבר לא פחות— מניות, שחברי החברה חייבים לרכוש — מניות חבריםעל החברה; 
 מניות המשוללות זכות— מניות בכורהממניה אחת. מניות אלו מקנות לבעליהן זכות דעה; 

דעה והמקנות תשואה של 3%. חברים מתיישבים, חברים העומדים להתיישב ומשקים, אשר
הבכורה תוצענה למכירה–בכורה בערך מוגדר. מניות–יש להם רווח נקי, חייבים לרכוש מניות

להסתדרות הציונית ולמוסדות יישוביים וציבוריים אחרים. מכאן, שמוסדות אקסוגניים
הפועלים יקחו חלק ביצירת ההון, אלא שהשתתפותם בו לא תקנה להם השפעה על–למעמד

פעילות החברה ועל מגמותיה, כי אם רק תשואה על השקעותיהם. ההון העצמי שהחברה
 באמצעות אשראי חקלאי לזמנים ארוכים, לשם פיתוח—תגייס ישמש בסיס לגיוס הון נוסף 

המשקים הקיימים, ביסוסם וייסוד משקים חדשים.
בוועידה השנייה של ההסתדרות החקלאית בשנת 1923 הוחלט, אפוא, על ייסוד חברת

העובדים. היסודות שגובשו נועדו לכונן–עובדים כזרוע ההתיישבותית של חברת–התיישבות
התיישבותית שיתופית בעלת סמכות ממשית לפיקוח על משקיה ולהכוונת–מסגרת משקית

עובדים הייתה אמורה להקיף יחידות משקיות, שבהן משקלו–התפתחותם. חברת התיישבות
של היסוד האנושי רב ביותר. לפיכך אף הוכלל יסוד האחריות ההדדית. ייחודה של חברת

עובדים במספר משקיה, בגיוונם ובמרכיב האנושי השפיע על המחלוקות,–התיישבות
חשיבות בניסיון להגשימה.–שהתעוררו בעת גיבוש יסודותיה, ועתיד היה להוות גורם רב

·ÂÚ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰¯·Á ¨¢¯È¢ ˙Â˜˙· ÔÂÈ„‰Ó¢Ú· ÌÈ¯·Ú ÌÈ„

עובדים הונחו בהחלטות הוועידה החקלאית השנייה. על בסיסם–יסודות חברת התיישבות
גוריון, י' וילקנסקי, ב' כצנלסון וד' רמז–עיבדה ועדה בהשתתפות י' אהרונוביץ', ד' בן

החלטות הוועידה החקלאית.21.
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הצעת תקנות אשר פורסמה בד בבד עם הצעת התקנות של חברת העובדים. המועצה השביעית
של ההסתדרות דנה בהצעה, שלא בפרוטרוט, קיבלה את התקנות באורח כללי ומסרה את
ההצעה למרכז החקלאי לעיון נוסף. בישיבת המרכז החקלאי באדר א' תרפ"ד (1924) אושרו
סעיפי התקנות לאחר שלובנו ונדונו, תוך שהוכנסו בהם שינויים וגובשה נוסחה מתוקנת

של תקנות החברה.
החברה הוגדרו כדלקמן:–יעדי

לאחד על יסודות שתופיים פועלים העסוקים בכל ענפי עבודות האדמה והכשרה חקלאית;1.”
להרים את מצב החקלאות לענפיה ולבסס את המשקים החקלאיים של החברים;2.
להכניס עובדים חדשים לחקלאות, לסייע להם בחינוכם והשתלמותם במקצוע ולהקים3.

משקים חקלאיים חדשים;
22ידי עזרה הדדית".–להיטיב את מצבם החומרי והרוחני של החברים על4.

לשם מימוש יעדים אלו הוקנו לחברה סמכויות מקיפות במישור המשקי התיישבותי
והפיתוח החקלאי לענפיו. במסגרת תפקידי החברה הוכללו: (א) יישוב חבריה במשקים

פועלים והכשרתם לעבודות חקלאיות ולהתיישבות;–חקלאיים, ארגון וסיוע בארגון קיבוצי
קרקע, מבנים ואינוונטר לרשותם, הקמה, פיתוח וניהול של כפרים, של–העמדת שטחי

החקלאות,–שכונות, של חוות, ושל צורות אחרות של התיישבות; (ב) עבודות קבלניות בענפי
כהכשרה, השבחה, מזרע ועיבוד, וניהול משקים חקלאיים. תפקיד זה לא הוכלל במסגרת

1923; (ג) קנייה, חכירה,–החברה, כפי שהוגדרו בהצעת התקנות של הוועידה ב–סמכויות
ניידי–שכירות, קבלה באריסות ורכישה באופנים אחרים של קרקעות ושל נכסי דניידי ודלא

החברה ומפעליה. בהצעת הוועדה הייתה תוספת, אשר הבהירה את הסטטוס–לצורכי משקי
 כן נכללו בנכסים23של רכוש החברה כדלקמן: "בזכות קנין או בזכות בעלות עליונה".

משקים חקלאיים. בתקנות שאושרו לא צוינה ולא הוגדרה, אפוא, זכות הבעלות העליונה
1923–בהעובדים הנכללים בה, כפי שהוחלט בוועידה החקלאית השנייה –של החברה על משקי

ידי–ואשר אף ניתן לה ביטוי בהצעת התקנות; (ד) הכשרת הקרקע להתיישבות והשבחתה על
סיקול, יבוש וכל טיוב אחר; (ה) פיתוח משק החי והדייג באמצעות רכישת עדרי בקר וצאן,

—חקלאות –עופות ודבורים וגידולם, הקמת מחלבות ועיסוק בדיג; (ו) פיתוח תעשיית מוצרי
תעשייה חקלאית–סוכר ומפעלי–ירקות ופירות, תעשיית–טחנות, מטוויות, יקבים, שימורי

החברה ורכישת צורכיהם; (ח) כינון קרן–אחרים; (ז) ארגון מימכר התוצרת של משקי
אשראיים וקופות הלוואה וחיסכון במטרה להשקיע–עובדים, מוסדות בנקאיים–להתיישבות

במשקים ובמפעלים ולסייע לחברים; (ט) ביטוח החברים במקרה של מוות, של אסון, של

"חוקת 'ניר', חברה שיתופית להתיישבות עובדים עברים, בערבון מוגבל", ההסתדרות החקלאית ופעולותיה22.
 תמוז תרפ"ז), דין וחשבון לוועידה השלישית של ההסתדרות הכללית (להלן: חוקת ניר).—(אדר תרפ"ג 

, כרך שני, גיליון ד', י"ז סיוןפנקס"חברה קואופרטיבית להתיישבות עובדים בע"מ (הצעת תקנות)", 23.
תרפ"ג.



·ÂÚ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰¯·Á‰Ó¢¯È¢Ï ÌÈ„

∂¥≥

החברה מנזקים, משריפות ומהפסדים אחרים.–עבודה וכן ביטוח רכוש ומשקי–מחלה ושל חוסר
בנות–לשם כך תפעל החברה לייסוד חברות לביטוח הדדי ותסייע בידו; (י) ייסוד חברות

לארץ להגשמת מטרותיה ולקידומן. סיוע בכינון חברות שיתופיות ומוסדות–בארץ ובחוץ
כלכליים אחרים והשתתפות בהם באמצעות מניות או בשיטה אחרת, אם מוסדות אלו עשויים

להביא תועלת לחברה.
החברה גם נושאים, שהם בתחום הארגון–1923 נכללו במסגרת תפקידי–בהצעת התקנות מ

ספר, מוזיאונים, ספריות,–חינוך ובריאות, בתי–והעזרה הדדית, כגון טיפוח מוסדות
ועוד. בתקנות שאושרו הושמטו תפקידים אלה מהפרק העוסק בסמכויותתרבות –מוסדות

החברה. עם זאת הם הוגדרו כיעדים להקצאת רווחי החברה.
החקלאות או בהכשרה חקלאית,–העובדים בענפי–החברות ב"ניר" הוגבלה לחברי חברת

חבר"–חבר אחת, שהיא מעין "כרטיס–וההצטרפות לחברה מומשה בדרך של רכישת מניית
 חבר—ולה קול אחד בבחירות לוועידה. נוסף לחברות הרגילה הוגדר סוג חברות נוסף 

נלווה. כחברים נלווים יכלו להתקבל המשתתפים ביצירת הון החברה והנהנים על בסיס
בכורה אחת. החברות–שיתופי משירותיה. חבר נלווה צריך להיות, לפחות, בעל מניית

החברה אין התנגדות לכך, או חבר–הנלווית הוחלה גם על חבר שיצא מ"ניר", אם למועצת
החברה. תקנה זו נועדה לשמור על הזכויות–שהוצא מ"ניר" בתנאי של הסכמת מועצת

המשקיות של המתיישבים ולמנוע את נישולם ממשקם אם תיפסק חברותם ב"ניר". מן
1923 לא הוזכרה חברות נלווית של חברים יוצאים או–הראוי לציין, כי בהצעת התקנות מ

לב של–מוצאים. דומה כי בליבון-התקנות במרכז החקלאי ניתן ביטוי לתביעות ולרחשי
המתיישבים בסוגיה זו.

—חברים בנות לירה (מצרית) אחת, הנמכרות רק לחברים –הון החברה הושתת על מניות
בכורה בנות לירה אחת, הנמכרות לחברים נלווים ולחברים ועשר–אחת לכל חבר, מניות

העובדים וייעודן לציין את שליטתה–יסוד, בנות לירה כל אחת, שהן קניין חברת–מניות
ב"ניר" ולהקנות לה אמצעי, שנועד להבטיח את סמכותה ואת מרותה.

העובדים ומצביעים, כאיש אחד,–ידי מינהלת חברת–היסוד מתמנים על–כוח מניות–באי
היסוד על 50% מכלל–בהתאם להוראותיה. בהצבעות בוועידת "ניר" הועמד משקל מניות

כוח מניות היסוד–המצביעים. עם זאת הוגבל מיגוון הנושאים, שבהם לוקחים חלק באי
בהצבעה, ונמנעה השתתפותם בבחירות למינהלה,למועצה ולוועדות. הגבלה זו לא נכללה

1923, והיא נועדה להקנות אוטונומיה לחברי "ניר" בבחירת המוסדות–בגירסת התקנות מ
העובדים–המכוונים והמנהלים שלהם. במילים אחרות, חל כאן כירסום בעוצמתה של חברת

ובסמכותה.
המחירים והשכר של–העובדים ניתנה האפשרות לקחת חלק בקביעת מדיניות–לחברת

חברת "ניר", משהוקנתה לה הזכות "במקרה שהיא רואה צורך בכך להשתתף בקביעת מחירי
 היא הוסמכה למנות מטעם מינהלתה חבר24העבודה והתוצרת במשקים ובעבודות החברה".

חוקת ניר.24.
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העובדים כסמכות, שבפניה ניתן–אחד במינהלת "ניר", וכמו כן הוגדרה מינהלת חברת
 והיא הפוסק האחרון.—לערער על החלטות מינהלת חברת "ניר" 

מבחינת המבנה הייתה "ניר" מערכת ארגונית הירארכית המורכבת משלוש דרגות: הוועידה
וחשבון מפעולות–הכללית היא המוסד המוסמך העליון של החברה. הוועידה מקבלת דין

פעולה עד לוועידה הבאה, קובעת–המועצה, המינהלה והוועדות השונות, מחליטה על תוכנית
עבודה, מגדירה את עיקרי–קרנות ליעדים שונים, כהתיישבות, השתלמות חקלאית וחוסר

העבודה ומחירי התוצרת, בוחרת במועצה, במינהלה ובוועדות השונות–השיטה לקביעת שכר
ורשאית להאציל מסמכותה זו למועצה; המוסד השני בהירארכיה הארגונית של "ניר" היא

וחשבון מהמינהלה ומהוועדות ונותנת–המועצה, בת 20-15 חברים. המועצה מקבלת דין
הוראות למינהלה בכל ענייני החברה; המוסד האופרטיבי והמנהל של "ניר" היא המינהלה

החברה, קובעת את שיטת ביצוע העבודות–11-5 חברים. היא מנהלת את כל עסקי–המורכבת מ
וניהול עסקי החברה ומפעליה, מנהלת את ענייני הכספים, ממנה מנהלי עבודה ופקידים
בחברה ומפטרת אותם וחותמת על חוזים. כן רשאית המינהלה לקבל החלטות לשם תיאום
בין פעולות המשקים, הקיבוצים והמפעלים של החברה, לפקח על ניהול המשקים, לאשר
את תוכניותיהם, לבקר את הגשמתן ולבחון את החשבונות ואת מהלך העבודה ולכוון את
פעולת המשקים לצורכי כלל החברים ובהתאם למגמות החברה, לארגן את הקנייה ואת
המכירה של משקי החברה ואת הקצאת האשראי למשקים. למינהלה הוקנו, אם כן, סמכויות

החברה.–מקיפות באשר למעורבות, לפיקוח ולשליטה על משקי
1924, היו פרי פשרה, והוכללו בהן שינויים,–התקנות, שנתקבלו ואושרו במרכז החקלאי ב

העובדים ובהגבלת האפשרות לנשל חבר ממשקו, ואולם התסיסה בסוגיית–כגון בסמכות חברת
התקנות לא פגה. בשלהי 1925 ערב הוועידה החקלאית השלישית, שנתכנסה בראשית 1926,

כוח הקבוצות–התעורר פולמוס בסוגיית "ניר" ותקנותיה, שראשיתו דיון בעיתונות וכינוסי באי
25העבודה דן י' גורני בהרחבה בסוגייה.–והמושבים והמשכו בוועידה עצמה. בספרו על אחדות

במחקר זה נתמקד בדיון בעיקרי הדברים הנוגעים לעצם התקנות.
 אליעזר יפה—הביקורת שהוטחה על תקנות "ניר" באה ברובה מקרב חברי מושב נהלל 

 ח' ארלוזורוב וצ'—ואנשי חוגו, כיעקב זסלבסקי וצבי יהודה, וחברים בהפועל הצעיר 
לופט. א' יפה, אשר שלל את חברת "ניר" מעיקרה וראה בה עניין מופרך ופסול, יצא

החברה, הוא שלל את– בביקורת חריפה על תקנות26במאמר, שפירסם בשלהי שנת 1925,
הסמכויות המקיפות שהוקנו ל"ניר" כגון רכישת קרקעות, בעלות על מבנים ואיוונטר

שימוש ופחת. כן התנגד לבלעדיות "ניר" בחתימה על החוזים–ומסירתם לעובדים תמורת דמי
עם קרן היסוד ובייצוג המשקים בפני המוסדות המישבים. הוא כפר בסמכותה של "ניר"

, הוצאת הקיבוץ המאוחדאחדות העבודה 1930-1919, היסודות הרעיוניים והשיטה המדיניתי' גורני, 25.
אחדות העבודה1973, עמ' 243-234. גם י' שפירא, במחקרו על אחדות העבודה דן בסוגייה. ראה 

עובד 1975, עמ' 113-104.–, הוצאת עםההיסטורית, עצמתו של ארגון פוליטי
, 30/29 בדצמבר 1925.דבראליעזר ל' יפה, "לקראת ועידתנו החקלאית", 26.
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היסוד–לנשל ממשקו חבר, שיצא או הוצא מהחברה, ושלל מכל וכל את משקלן של מניות
—היסוד –העובדים באמצעות מניות–העובדים. בעוצמה שהוקנתה לחברת–ואת סמכויות חברת

הקהל החקלאי, ומכאן פגיעה בסוברניות– היה, לדעתו משום ביטול דעת—50% מהקולות 
העובדים. לדעתו, המשמעות–דעים בקרב ציבור–של הוועידה החקלאית וניסיון להנהיג אחדות

הרוב, קרי,–היסוד היא ניסיון להשלטת מרות מפלגת–האמיתית הטמונה במשקל מניות
העובדים ב"ניר" היה–אחדות העבודה. טעם נוסף לשלילת הבעלות והשליטה של חברת

פלשתינאית– הסתדרות ארצישראלית—החשש שההסתדרות הכללית תיהפך לארגון משותף 
כללית. התפתחות זו עלולה, להערכתו, להוציא את הנכסים הלאומיים מידי העם היהודי.

העבודה–העובדים, כפר א' יפה בזכותה להשתתף בקביעת מחירי–אשר לסמכויות חברת
והתוצרת.

צ' יהודהיפה מצא תימוכין להשקפתו בקרב חברים נוספים מנהלל. בוועידה החקלאית שלל 
אמון זה? למה יפחדו? כלום לא דאג–את הצורך בפיקוח ציבורי והיקשה: "במה זכינו לאי

— אין אני משוה אותם —צבור זה המשולל אמון והזקוק לפקוח המשטרה והועד הפועל 
27כלום הוא לא דאג בעצמו לשמירת כל אותם הדברים שאתם רוצים למסור לאחרים לשמור?"

אמון במתיישבים. בהמשך הדיון גרס י' זסלבסקי,–מדבריו עולה כי תקנות "ניר" נתפרשו כאי
כי אין כל צורך ב"ניר". ח' ארלוזורוב התנגד למגמה הטמונה בתקנות "ניר", באשר אין זו

 שהיא—תוכנית להעברת המשקים הפרטיים לרשות החברה כולה, אלא לרשות ההסתדרות 
 כן שלל את הצנטרליזציה הגלומה בתקנות. אולם, לדעתו, אין זו28גוף בודד הפועל בחברה.

 אלא חיזיון נפרץ במוסדות ההסתדרות. צ' לופט, אשר לא שלל את עצם—תופעה ייחודית 
כינונה של "ניר", טען, כי יש להכניס שינויים בתקנות: להגביל את אפשרות החברה

היסוד ולהגביר את המעורבות–לשלול את הזכויות המשקיות, לצמצם את הסמכויות של מניות
העבודה התייחס בוועידה החקלאית לחרדה הקיימת– מ' אלקינד מגדוד29של החברה במשקים.

היסוד משום הפקעת–בהתיישבות העובדת לשלמות האוטונומיה המשקית וראה במניות
סמכות הוועידה החקלאית, ביטול הסוברניות של הציבור החקלאי ומסירת ההכרעה בענייניו

העובדים.–למינהלת חברת
ההתייחסות לטיעונים נגד "ניר" ותקנותיה הקיפה חברים משתי המפלגות, הפועל הצעיר
ואחדות העבודה, ומזרמי התיישבות שונים. לטענה בדבר הסמכויות המקיפות שהוקנו ל"ניר"

זכויות גם בתקנות "ניר"–השיב ל' שקולניק מהפועל הצעיר, כי מדובר בצ'רטר וככל כתב
מנת שיהיה לה היסוד החוקי לפעול, לכשתהיה–באה לידי ביטוי המגמה למכסימום זכויות על

היכולת המעשית. את היכולת המעשית ניתן להגביל בחוזה שבין "ניר" לבין המשק, ובוועידה
 ב' כצנלסון הוסיף, כי אין פירוש הדברים, שהחברה חייבת לעסוק30הכללית של החברה.

, 10.2.1926.דבר"הוויכוחים על 'ניר' בוועידה החקלאית השלישית", 27.

 3.1.1926.דבר,ח' ארלוזורוב, "שלש הערות", 28.

, 11-10, 7.1.1926.הפועל הצעירצ' לופט, "חברת ניר" (לקראת הוועידה החקלאית), 29.

, 20.1.1926 (להלן: בעקבות הוויכוח).דברל' שקולניק, "בעקבות הוויכוח", 30.
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בכל התחומים, אלא שאינם אסורים עליה, כלומר סעיף הסמכויות "קובע את גבולות
31פעולתה של החברה בזמן מן הזמנים ובצורך מן הצרכים".

 ומתוך כך במשקלן—העובדים ושל "ניר" –עיקר הדיון בתקנות עסק במעמדן של חברת
העובדים בהגשמת הבניין העברי–של מניות-היסוד. ב' כצנלסון טען כי לנוכח יעוד מעמד

בארץ יש להבטיח, שלא תתעורר התכחשות לתנועה ולתפקידיה: "הצלחתנו תלויה במדה
שנצליח להקים את הכלל, הצודק ביחסיו ליחידיו, ומלכד אותם לשם יצירה מאוחדת בהתאם

גוריון הבהיר, כי "הרעיון העיקרי של 'ניר' וחברת העובדים– ד' בן32ליעודיו ההסטוריים".
ישראל בתור פועלים.–הוא כי ההסתדרות היא חברה שתפקידה לישב את העם היהודי בארץ

אנו רוצים גם להרוס את המחיצה בין העיר והכפר; לא לעשות התישבות של חנוונים [...]".
המסקנה שנבעה מכך הייתה, כי "ההסתדרות החקלאית שלנו אינה איפוא מצומצמת
באינטרסים של חבריה המתיישבים בלבד, ואין חבריה יכולים להיות הפוסקים האחרונים
בכל שאלות ההתיישבות. כל ציבור הפועלים, בין בכפר ובין בעיר, מעונין בהתיישבות

העובדים– משק— חברת-העובדים ו"ניר" נועדו להבטחת נכסי העובדים 33ואחראי על גורלה".
היסוד מבטאות את אחדות התנועה ומבטיחות– לצורכי הכלל, בהווה ובעתיד. מניות—לענפיו 

לדורות הבאים את שמירת העיקרים היסודיים, שעליהם הושתתה התנועה כולה. על כן
העובדים בהחלטות כלכליות, כקביעת מחירי התוצרת–נתחייבה גם זכות מעורבותה של חברת

העבודה, מן הטעם של הבטחת תועלת הכלל תוך תיאום בין הסקטורים השונים.–ושכר
עם זאת ניכרה גם בקרב המחייבים את "ניר" ואת תקנותיה נטייה להבליט את סוברניות

היסוד. ל' שקולניק גרס, "כי זה–הוועידה החקלאית, ומתוך כך להגביל את סמכות מניות
ידי–ידי הגבלת השתתפותן בהצבעה רק בעניינים מסויימים או על–יכול להעשות: או על

34ביטול זכות הצבעתן ומסירת זכות הוטו למנהלת חברה"ע תמורת זכות ההצבעה".

היסוד והעמידן על שלושה סעיפים:–ב' כצנלסון הבהיר, כי ניתן להגביל את זכויות מניות
"(א) זכות הוטו עד להחלטת מועצת 'חברת העובדים'. המרכז החקלאי רשאי לדרוש מועצה
תכופה במקרים כאלה; (ב) מניות היסוד רשאיות להשתמש ביפוי כוחן בכל מקרה של שנוי
תקנות ב'ניר'; ו(ג) בשאלות התישבות חדשה, שהרי אלו אינן אך שאלות של המתיישבים

35חברי 'ניר' ואין זה פוגע כלל באבטונומיה שלהם".

הפולמוס בסוגיית "ניר" ותקנותיה, בוועידה החקלאית, בשאלות השנויות במחלוקת,
הסתיים בפשרה בנקודות אלה:

(א) בשאלת הזכויות הכלכליות של חבר שיצא או הוצא מהחברה, הוחלט, כי "מועצת
'ניר' אינה רשאית להתנגד להשארתו של חבר בתור 'חבר נלוה' בחברה, אם אינו עובר על

 IV.235 10.2.1926, וראה גם אה"ע דבר"שאלת 'ניר' בוועידה החקלאית, הרצאת ב' כצנלסון", 31.

שם, שם.32.

, 15.2.1926.דברגוריון בוויכוח על 'ניר' ", –"גמר הוויכוחים בוועידה החקלאית, דברי בן33.

ל' שקולניק, בעקבות הוויכוח.34.

15.2.1926.דבר "נאום התשובה של ב' כצנלסון", 35.
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 מכאן שהוטלו36החוקה היסודית של התישבות עובדים ואין העברה נקבעת אלא במשפט".
סייגים נוספים על האפשרות להרחיק חבר ממשקו; (ב) בשאלת מעורבות "ניר" במשקים
הוחלט, כי "אין 'ניר' מתערבת בהנהלה הפנימית של המשק, אלא בהזמנה מתוך המשק, וכן

הבחירה– כן הובהר באורח מפורש חופש37אין 'ניר' מתערבת בחיי חבריה בענייני דת".
בצורת ההתיישבות; (ג) הבעלות של "ניר" על משקיה התבטאה באורח עקיף ובמשמעות של
זכות ההשלטה במקום זכות השליטה, או כפי שקבעה ההחלטה: "אין המתישב יכול להעביר

היסוד. משקל– (ד) צמצום בסמכות מניות38"; את המשק לידי מי שהוא מבלי הסכמת 'ניר'
41% מהקולות בוועידה, הוגדרו תחומי ההשפעה, הסמכויות שלהן–היסוד הוגבל ל–מניות

העובדים–השליטה והמרות של חברת– הרפיית מוסרות—והגורם המנחה אותן. לשון אחר 
על "ניר" ומתוך כך על המשקים החקלאיים.

ההחלטות לעיל יושמו במושב המועצה החקלאית באוקטובר 1926, שבו עודכנו תקנות
 בתאריך 9.8.1927 אושרו התיקונים39"ניר", והוכנסו בהן תיקונים בהתאם להחלטת הוועידה.

ידי הרשם הממשלתי.–על
לסיכום, אישור תקנות "ניר" לווה בתהליך של כירסום בסמכויות ובמרות של

ים לגבי "ניר" ושל "ניר" ביחס למשקים. תהליך שהיה בו כדי לבטא מגמותהעובד–חברת
העובדים; הייתה כאן פשרה–של בידול ושל התרופפות חישוקי המסגרת המאחדת את ציבור

בין השקפות המחייבות את הדרך הסוציאליסטית, הריכוזית והכוללת לבין דעות שחייבו
 תהליך, שהושפע ממורכבות ההתיישבות החקלאית של העובדים על—ביזור ואוטונומיזם 

גווניה ועל זרמיה השונים.

¢¯È¢ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ ˙È˘‡¯

עובדים, נתקבלה בוועידה החקלאית השנייה–ההחלטה על ייסוד "ניר", חברה להתיישבות
בשנת 1923. תקנות החברה אושרו בישיבת המרכז החקלאי, שהתכנסה בטבריה בראשית

ידי הממשלה ובכך אמורה הייתה להיסלל–10 בדצמבר 1924 אושרה "ניר" על–1924. ב
הדרך לפעולתה. אך בפועל רק כשמונה חודשים לאחר מכן, באוגוסט 1925, ניגש המרכז

29-28 ביוני 1925 הוטל על א' הרצפלד–החקלאי לעבודה מעשית. בישיבת המרכז החקלאי ב
ועל צ' לופט לגבש תוכנית לפעולות ראשונות של חברי "ניר"; על מזכירות המרכז החקלאי

ומתן עם ההנהלה הציונית ולהציע לה לקחת חלק בהון היסודי של–הוטל להיכנס למשא
 בסך 50,000 לי"מ כנגד 50,000 לי"מ שיגוייסו באמצעות הפצת מניות; נוסף לכך—החברה 

, 18.5.1926.תוספת לדבר"החלטות הוועידה החקלאית", 36.

שם.37.
שם.38
, 10, 8.12.1926.הפועל הצעיר"החלטות המושב הראשון של המועצה החקלאית" (21-17 באוקטובר 1926), 39.
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הוחלט, כי על המרכז החקלאי לבחון אפשרות לרכוש קרקעות וזיכיונות על השם חברת
"ניר" ולפתח פעולה במגמה זו. כן צוינו חברי מזכירות המרכז החקלאי: א' הרצפלד, ליכטינגר,

40המייסדים.–ידי אסיפת–צ' לופט, א"מ קולר ול' שקולניק כחברי המינהלה הזמנית הנבחרת על

הניסיון להגשים את "ניר", להעטות עור וגידים על התקנות ולהקנות לחברה תוכן ממשי
לא עלה יפה. מספר חודשים לאחר ישיבת המרכז, בשלהי שנת 1925 ולקראת הוועידה
החקלאית השלישית, פרץ, כאמור, פולמוס חריף בסוגיית "ניר" שעיכב ודחה עשייה של

ממש.
הדעות בין ההנהלה הציונית–סיבות נוספות לעיכוב החברה, באורח מעשי, היו חילוקי

לבין ההסתדרות בסוגיית מעמד "ניר" בחוזים של ההנהלה הציונית עם המשקים ודחיית
החתימה עליהם, וכן התניית כינונה בהגדרת היחס בין "ניר לבין משקיה וחבריה ובקביעת

זכויות החבר במשק והסדרתן בתקנות פנימיות של המשקים.
הוועידה החקלאית השלישית, שבה הושגה פשרה בסוגיות הללו,קיבלה החלטות, שנועדו

 במישור הפיננסי דרשה הוועידה ממינהלת41לתת תנופה לגיוס הון ולרישום חברים.
ים ומקפא"י להקצות סכום ממגבית ההסתדרות באמריקה לשם רכישתהעובד–חברת
לארץ למען– של "ניר" וכן החליטה לארגן בשנת תרפ"ז מגבית בארץ ובחוץבכורה–מניות

חברים החליטה הוועידה להכריז במשך קיץ 1926 על חודש הרשמה–החברה. ביחס לרישום
וכן שחברים חדשים בהסתדרות החקלאית יתחילו, עם הצטרפותם, לפרוע את מחיר המניות

לשיעורין.
גם ניסיון זה להעלות את "ניר" על מסלול העשייה הושם לאל, בעיקר מחמת המשבר

העבודה והאבטלה הכבידו–הפועלים. חוסר–הכלכלי שפקד את היישוב ופגע קשות בציבור
 ויחד עמה גם—החברה, והפעולה המעשית נדחתה בארץ –על השתתפות העובדים בגיוס הון

לארץ.–המגבית למען "ניר" בחוץ
בראשית 1928, עם שוך המשבר והשיפור במצב הכלכלי, עלתה שאלת "ניר" פעם
נוספת. בקרב הארגונים והקיבוצים במושבות, אשר הכשירו את עצמם להתיישבות חקלאית,
נשמעה התביעה להתיישבות באזורי המטעים האינטנסיביים, ולשם כך הם אף נקטו צעדים

 פרי מאמציהם העצמיים. על רקע פעילות זאת גמלה ההכרה בצורך—לגיוס אמצעים 
להחיש את כינונה של "ניר". בדיון בוועד הפועל של ההסתדרות הציע י' חורין, כי ההסתדרות
תארגן פעולה למען "ניר", הואיל ובציבור קנתה לה אחיזה הדעה בדבר נחיצות החברה.

 א' גולמוב כרך, באותו דיון, את שאלת42לפיכך זו עת מתאימה להכרזת מגבית למענה.
"ניר" עם תוכנית ההתיישבות, שנהגתה לקראת היציאה מהמשבר. במועצת ההסתדרות כ',
אשר נתכנסה כחודש לאחר מכן, גרס ל' שקולניק, כי הגיעה העת לצבירת אמצעים עצמיים

, 4.8.1925.דבר"בהסתדרות החקלאית" (תמצית ישיבת המרכז החקלאי בטבריה, ו'-ז' תמוז תרפ"ה), 40.

, 18.5.1926.תוספת לדברגלים, –"החלטות הוועידה החקלאית", חיפה, בת41.

21.2.1928, פרוטוקול 14/28, אה"ע.–דברי י' חורין בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות מ42.
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 קרי גיוס הון לפעולות מיוחדות, כגון רכישת קרקעות ליד המושבות, ולא43להתיישבות,
כתחליף להון הלאומי. בהחלטותיה הכירה המועצה בנחיצות "ניר" והכריזה "על הצורך

ידי הפצת מניות ורכוז ההון המושקע במשקים–התכוף בהקמת 'ניר' וברכוז האמצעים על
44חקלאים שונים בידי חברת 'ניר'.

ידי–גורם נוסף, שדחף לעשייה ממשית למען "ניר", היה כרוך באישור המשקים על
הממשלה והחוזה עם קרן היסוד. בראשית 1928, לאחר שהושלם עיבוד תקנות המשקים, הם

בנות ל"ניר", בעוד שהחברה עצמה טרם–ידי הממשלה בתור חברות–החלו להתאשר על
העובדים.–האם של משקי–החלה בפעולה כלשהי. עובדה זו חייבה את כינון "ניר", החברה

בהגשמתה של "ניר" ובתחילת פעולתה היו אף גלומות ציפיות לצמצום התנגדות ההנהלה
 בבחינת—היסוד –הציונית להכרה בסמכות החברה לגבי המשקים, במסגרת החוזה עם קרן

המציאות תעשה את שלה.
בשנת 1928 החלה "ניר" לפעול. במהלך השנה נתקבלו לחברה 708 חברים, ובהתאם

 בשנת 1929 הצטרפו84445 לא"י.–המניות שלה ב–למאזן ליום 31 בדצמבר 1928 הסתכם הון
31–456 חברים נוספים, ובסוף שנה זו עמד מניין חבריה על 1,164. הון המניות שלה ב

—חברים – 10 לא"י; מניות—בדצמבר 1929 היה 1,346 לי"מ בחלוקה כדלקמן: מניות יסוד 
 142 לא"י. ברשות החברה היו נכסים, קרקעות ומבנים, בשווי—בכורה –1,194 לא"י ומניות

929-19281 פעילות החברה בשנים 46של 2,513 לא"י. כן היה בידיה אינוונטר בסך 315 לא"י.
הייתה בבחינת הכנות לעשייה התיישבותית, ולא עיסוק בפעולה עצמה. הוועידה החקלאית
הרביעית, שנתכנסה במחצית שנת 1931, ציינה בהחלטותיה, כי תפקידיה הקרובים של

התיישבות חדשה והקמת קרן לאשראי וביסוס–"ניר" יהיו: השתתפות במפעלי
וחשבון לקראת הוועידה הרביעית של ההסתדרות נעוץ– בהתאם לדין47.המושבות–פועלי

מקור ההחלטות לעיל בהכרה, "כי הגיעה שעתה של 'ניר' לצאת ממסגרתה הצנועה של
התכוננות לפעולה ולהתחיל בפעולה עצמה. רבה התכונה והתשוקה של ציבור הפועלים

 מן האמור לעיל עולה, כי מן ההחלטה על ייסוד החברה48להתאחזות בקרקע ולהתישבות".
עובדים ועד תום העשור לא הגיעה "ניר" לכלל עשייה התיישבותית של ממש.–להתיישבות

גם מהבחינה החברתית וזיקת הציבור אל החברה הועמדו מכשולים בדרך התפתחות
–"ניר". למרות הפעילות להפצת מניות ולרישום חברים, אשר באה לידי ביטוי בכינון ועדת

ההסתדרות החקלאית לחתום–מניות, בתעמולה ובהחלטת המועצה החקלאית בדבר חובת חברי

 IV.207דברי ל' שקולניק במועצת ההסתדרות כ', מרץ 1928, שם, 43.

החלטות, שם.44.

"ניר, חברה שיתופית להתיישבות עובדים עברים בע"מ, מאזן ליום 31 לדצמבר 1928".45.

"ניר, חברה שיתופית להתיישבות עובדים עברים בע"מ, מאזן ליום 31 לדצמבר 1929".46.

"דין וחשבון הוועידה הרביעית של ההסתדרות החקלאית 1931".47.

, "ניר".Vאביב, פברואר 1933, פרק –"דין וחשבון לשנות 1932/1931 לקראת הוועידה הרביעית", תל48.
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 בראשית שנת 1930 מנתה ההסתדרות החקלאית49על מניות "ניר", התנהלה הפצתן בעצלתיים.
החברים שנרכשו עד–עובדים. מספר מניות–8,568 חברים, מהם 3,019 בקבוצות ובמושבי

 והיה בכך משום ביטוי לאדישות שאפפה את הציבור ביחס50סוף אותה שנה עמד על 2,464,
העובדים ציין ש' קושניר–ל"ניר". בדיווח לקראת מועצת אחדות העבודה לענייני מושבי

 אדיש. באספה כללית חייבו את כולם בקנית מניות,—יחזקאל, כי "היחס ל'ניר' –לגבי כפר
אולם לא ירדה 'ניר' באור לעולמנו. והאמונה בתפקידה הקרוב לא מצא את ההד במושב כמו

 מבלפוריה דווח, כי יחס רוב החברים ל"ניר" אינו חיובי ודרושה פעולה51בכל הצבור".
מתמדת והסברה. ואילו ממרחביה הובע חשש ש"ניר" תהדק את חישוקיה, תגביל ותעיק על

 הרעיון של "ניר", מסתבר, לא קנה לו אחיזה בקרב מגזרי מתיישבים ומעמד52החברים.
החברה בקרב ציבור העובדים היה רופף. גרמו לכך כמה סיבות: התקופה הארוכה והמתמשכת
שחלפה למן ההחלטה על ייסוד החברה בראשית 1923 והתהליכים החברתיים, הכלכליים
והדמוגרפיים שהתחוללו בה; התרופפות האמונה בפעולה משקית עצמית של מוסדות העובדים
לנוכח כשלונות כ"סולל בונה" שהתמוטט בשנת 1927; אי ההסכמה שהייתה גלומה בהחלטה
זו; הפולמוס החריף לקראת הוועידה החקלאית השלישית; העיכובים בכינון "ניר" לאחר
הוועידה השלישית והעדר עשייה "תרמו" אף הם לצמצום בציפיות מהחברה, להתרופפות

האמונה בכוחה וביכולתה, לכרסום במעמדה ולהתהוות תחושה של אדישות כלפיה.

חברי הוועדה היו: י' לביטוב, א"מ קולר וצ' שרייבר. ראה: "החלטות המושב החמישי של המועצה49.
, 16.7.1928.דבראביב, י"ח-כ' תמוז, 8-6 ביולי), –החקלאית" (תל

מספר חברי ההסתדרות במושבות אינו כולל נשי עובדים. הנתונים על חברי הקבוצות ומושבי העובדים50.
1 בינואר 1931 ואילו של אנשי המושבות לחודש מרץ 1930. המקור: "ההסתדרות החקלאית–נכונים ל

ופעולותיה, דו"ח לוועידה החקלאית הרביעית" (פברואר 1926-אפריל 1931).
 שס"ז, ג' אדר ב'קונטרסש' קושניר, "כפר יחזקאל" (למועצת אחדות העבודה לענייני מושבי העובדים), 51.

תרפ"ט.
 שס"ח, י"ז אדר ב' תרפ"ט.קונטרסראה "בלפוריה", שם; "מרחביה", 52.


