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הנושארבו שארב תנווכמ התיה ץראה ןיינבב הליעפ תופתתשהל לארשי–ץרא ילעופ לש םתפיאש
ויה הלא הלועפ ימוחת ינש .ירבעה לעופה י"ע עקרקה שוביכו הדובעה שוביכ :תורטמ יתשל
.ינשה םוחתב ןוחצינל איבה ןושארה םוחתב ישעמה ןולשיכה .יתביס רשק הזל הז םירושק
הריכש תיאלקח הדובעב םוקמ םהל שובכל םידוהיה םילעופה לש םתחלצה–יא ,תרחא ןושלב
לע לקהל ידכ ,תושדח תועצה לבקלו תונורתפ שפחל םתוא הפחד ,הדוהיב תולודגה תובשומב
.ריכש אלו יאמצע ,ךרע הווש ףתוש" תויהל הזעה םתפיאש תא קפסלו השקה ילכלכה םבצמ
1."דבעושמ אלו ישפוח

םילעופה רוביצ םוחתב אל םנמא דלונש ,תיפותישה תובשייתהה ןויער םשגתהל לחה ךכ
לש ותינכותב תינויצה תורדתסהה ינפל אבוהו ,היינשה היילעה תליחת ינפל דוע ,ץראב
ינב י"ע השענ תירוקמה ותומד בוציע םלוא 2,רמייהנפוא ץנארפ ינמרג–ידוהיה גולויצוסה
,םיריעז ויה הנושארה םלועה תמחלמ םות דע ןויערה לש םיישעמה ויגשיה .היינשה היילעה

תעונת רקחל םיבתכ ,ךרדב ,'תדבועה תובשייתהה ןויער תוחתפתהל ,הרומת ילבחב' ,ינרוג ףסוי :רוקמה*
.17-78 'מע ,)8691( ח"כשת ,הביבח תעבג ,ןיל ךורב תיב ,)םוחנ ןב לאינד ,ךרוע( ב ,תידוהיה םילעופה

רדא ב"י ,01 'סמ ,רעטייברא רעשידיי רעד ,)לארשי–ץרא ןופ ףעירב א( "שרוח"הו טחוש לארשי :האר.1
.1-2 'מע ,גרעבמעל ,9091 ץרמב 5 ,ט"סרת

תובשייתהה ןוכית היפל ,ותינכות תא רמייהנפוא שרפ ,3091 טסוגואב 62–ב ישישה ינויצה סרגנוקב האצרהב.2
.ד .)ללכה ןיינק םלועל ראשיתש( תירוביצ עקרק .ג .תואלקח .ב .תימצע הדובע .א :לע י"אב תינויצה
קשמ :ויה ,רמייהנפוא לש ותינכות יפל םוקל היה ךירצש ,קשמה תודוסי .םייפותיש םירפכ — היצרפואוק
יפל גרדומ םרכש ;םיריכש םילעופ הליחתב ויהי םידבועה ;החמומ תלהנהב תיאלקח הווח ;לודג יפותיש
— םיחוורה תקולח ;םהידיל קשמה רובעי טאל טאל .קשמה לש םיחוורל םיפתוש ויהי םגו ,םתדובע תקופת
.תיתחפשמ תילאודיבידניא הכירצו יתחפשמ רזע קשמ חותיפ לש תורשפא ;הדובעה יפל



È¯Â‚ ÛÒÂÈ

≤≤

םילעופה תעונת לש התומד תא התניש רשא ,הכפהמ הוויה אוה תיגולואידיא הניחבמ םלוא
םרוגל התוא הכפה ,רתוי בושחש המו ;םלועב םילעופה תועונת ראשמ התוא הדחייו ,ץראב
.לארשי תואמצעל קבאמבו ץראה ןיינבב הלעמב ןושאר

ידי התיישבות עצמאית על–ההחלטה, כי הפועל חייב ליטול את חלקו בבניין הארץ על
 לא נתגבשה בלי—הקרקע במסגרת ההולמת את מעמדו כשכיר, החסר הון עצמי להשקעה 

לבטים עיוניים קשים. הן בקרב "הפועל הצעיר" והן בקרב "פועלי ציון" התנהלו ויכוחים
דעים עם תוכניתו של אופנהיימר בדבר התיישבות–קשים בשאלה זו. לא כולם היו תמימי

ישראל על אדמת הלאום.–קואופרטיבית של פועלים בארץ
כאן המקום להעיר, כי זכות ראשונים בייזומו והגשמתו של רעיון ההתיישבות השיתופית

שוחט עלתה לארץ בראשית–ישראל מגיעה למניה שוחט. מניה וילבושביץ–של הפועלים בארץ
העלייה השנייה, בשנת 1904. עד מהרה השתכנעה במיעוט הסיכויים למאבקם של פועלי
המושבות על כיבוש העבודה במשקי האיכרים. בהיותה משוחררת מכל עמדה

מה ביצירת "קולקטיב"–ת אפריורית בעניין זה, ומאחר שהביאה עימה ניסיוןמפלגתי–פוליטית
 נקטה ביוזמה לארגון קואופרטיב של נגרים ביפו. הקואופרטיב—בעיר מינסק לפני עלייתה 

נתפרק כעבור שלושה חודשים בגלל סכסוכים פנימיים, אולם הניסיון שלא הצליח לא ריפה
את ידיה. בשנת 1906 היא מעלה לפני חבריה ב"פועלי ציון" תוכנית של התיישבות קולקטיבית

הברית.–בחורן. לשם גיוס האמצעים הכספיים לביצועה של תוכנית זו יצאה למסע בארצות
שם התחזקה אמונתה בהתיישבות הקומונאלית אחרי שביקרה במושבות הקולקטיביות הדתיות.

ידי האידיאליזם הסוציאליסטי.–את מקום האידיאליזם הדתי, אשר מצאה שם, חשבה למלא על
ישראל בשנת 1907, יזמה, בסוף שנה זו, את ייסוד הקולקטיב החקלאי–בשובה לארץ

הראשון בחוות ייק"א בסג'רה. בהסכמתו של מנהל החווה האגר' קראוזה, קיבלו מספר
 את העבודה בחלק מן המשק—כן את הגרעין המרכזי ב"השומר" –החווה, שהיוו אחרי–פועלי

 על אחריותם, בפיקוחו של המנהל.— הפלחה, הרפת —החקלאי של החווה 
 תנאי שכירות,—חרף קיומו הקצר של הקולקטיב (כשנה וחצי), עצמאותו המוגבלת 

 היה בניסיון זה משום—הדומים לאלה של ה"חרת", הערבי, ופיקוח מתמיד של מנהל החווה 
3ישראלית.–תקווה, כי התיישבות קולקטיבית של פועלים תיתכן במציאות הארץ–הוכחה ופתח

משמעית וברורה יותר מזו–מפלגת "פועלי ציון", שהכרעתה הסופית בשאלה זו היתה חד
של הסתדרות "הפועל הצעיר", נתנסתה בוויכוח קשה מבית ומחוץ עד אשר גיבשה לעצמה
את עמדתה העיונית והמעשית. לשני אישים: ב. ברוכוב וש. קפלנסקי, נודעה השפעה

גדולה על שוללי התוכנית ומחייביה.
עמדתו של ברוכוב בשאלה זו היתה ברורה: אם על הבורגנות הוטל תפקיד ה"יצירה",

דברי, עמ' קמ"א, הוצאת "דבר" תרצ"ג, 2) מניה שוחט, הקולקטיב, ממעמד לעםגוריון, –ראה: 1) ד. בן3.
 ארכיון—, הוצאת מועצת הפועלות, ת"א, תר"ץ, 3) שאלון לוותיקי העלייה השנייה  מאסף—פועלות 

 מניה שוחט, שאלון מס' 31.—ומוזיאון של תנועת העבודה 
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ישראל, הרי גם ארגון ההתיישבות והנהלתה הם– בארץ4ועל הפרולטריון תפקיד ה"שחרור"
משימתה הבלעדית של הבורגנות, ואין לפרולטריון חלק בה (על גישתו המיוחדת של ברוכוב
לשאלת ההתיישבות הקואופרטיבית עוד נעמוד להלן). לדעה זו היתה השפעה מיידית על
קביעת העמדה של מפלגת "פועלי ציון" ברוסיה כלפי תוכנית ההתיישבות השיתופית
בארץ. א. חשין, בבואו לאפיין את שני סוגי ההתיישבות בא"י, זו הפרטית הקיימת והלאומית

המתוכננת, עוטר שבחים לראשונה, ואינו חוסך את לעגו מן השנייה:

 י.ג.) מוז די קאלאניזאציע—”אין דעם ערשטען פאל (הכוונה להתיישבות לאומית 
חסדים מיטן כלל, און זי קאן צו–עלעמענטען, גמילות–איינהאלטען אין זיך צדקה

קיינע וויכטיגע רעזולטאטען ניט ברענגען, אויסער צו אפוטרופסות פון איין זייט און
גייסט פון דער אנדערע זייט. אין דעם צווייטען פאל–צו שקלאפערישען תמיכה

 י.ג.), ווען זי איז סטיכיש (דורך דער פריוואטער—קפיטליסטית –(התיישבות פרטית
– די טרייב—איניציאטיווע) פעהלן שוין פארט לחלוטין די אנגעוויזענע עלעמענטען 

קראפט פון דער איניציאטיווע איז ניט די טובת הכלל נאר די אינדיווידועלע
אינטערעסען... און אין דעם איז איהר גאנצע מעלה אין דער סוד פון איהר
אלמעכטיקייט". ["במקרה הראשון צריכה ההתיישבות להכיל בתוכה יסודות של צדקה,

חסדים לכלל, ואין היא יכולה להביא לתוצאות חשובות, פרט לאפוטרופסות–של גמילות
תמיכה מן הצד השני. במקרה השני, כשהיא–עבדות של מקבלי–מן הצד האחד ורוח

– הכוח—סטיכית (ונעשית ע"י היוזמה הפרטית) חסרים לחלוטין היסודות הנזכרים 
 אלא האינטרסים האינדיבידואליים... ובזה כל מעלתההכלל–טובתהמניע ליוזמה הוא לא 

5וסוד עצמתה"].

אופייה של יוזמה זו, שמניעיה העיקריים הם תמריץ הרווח ותאוות הניצול, הוא חיובי
ישראל. הון זה יבוא לארץ לא על מנת–ומקדם, כי רק בכוחו למשוך הון יהודי פרטי לארץ

לשרת רעיון לאומי, אלא כדי לשרת את בעליו. כל הניסיון להעמיד לפניו מטרות ציבוריות
בלומנפלד, ולכן הוא–"חלוציות", רק מגביל את תנופתו. לדעה זו מצטרף גם א. בלוך

מצמצם את תפקידו של הפרולטריון בהווה לפעולת ארגון ולהחדרת התורה הסוציאליסטית
6מעמדית.–בקרב פועלים יהודים וערבים חסרי תודעה

שונה היתה ראייתו של ש. קפלנסקי. בהרצאתו "בעיות הציונות", בשנת 1907 הבליט
 בניגוד להרצל, אשר ראה במשפט הבינלאומי7את היסוד הכלכלי לקיומה של המדינה היהודית,

, כרך א', עמ' 305-304.כתביםראה, "הפלטפורמה שלנו", ברוכוב, 4.

, מס' 1, עמ' 52,פארווערטסקאמפף אין פאלעסטינא", –ה' חאשין: "צו דער פראגע וועגען דעם קלאסן5.
ד' סיוון שנת תרס"ז, 4 במאי 1907, ווילנא.

פליטישער–א. בלומענפעלד: צו דער פרעגע וועגען דער רעאלעזירונג פון. דער טעריטאריאל6.
, מס' 12, עמ' 2, 28 במאי 1908.דער אידישער ארבייטעראווטאנאמיע אין פאלעסטינא, 

, הוצאת ספרית פועלים, 1950, עמ' 25.חזון והגשמהש. קפלנסקי: 7.
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את הערובה לכך. הווה אומר, עצם הישיבה בשטח מסוים, כיבושה הממשי של הקרקע, הם
שורשי זכות הריבונות. קפלנסקי מבטל את חשיבותה העליונה של ההכרה המדינית בזכותם

ישראל, ובמקומה שם את הדגש בכיבושה הכלכלי של הארץ, שרק הוא–של היהודים לארץ
יכול להביא את העצמאות המדינית. מסקנתו היא, כי "מן ההכרח שהתיישבות לאומית

ומתן מדיני. יש ליצור בארץ מציאות–ְקַדם להתהוות הריבונות, היא תשמש בסיס למשאִת
8ומתן לא יהיה בו כדי לזעזע את מפעל ההתיישבות".–כזו, שאפילו כשלון המשא

קפלנסקי עמד על הסכנה שבזיהוי המפעל הציוני עם ההתיישבות של עמי אירופה באסיה
אימפריאליסטיים. לכן הוא מזהיר מראש–ואפריקה, שמאחוריה עמדו אינטרסים קפיטליסטיים

הון, המנצלים את המוני ילידי–ישראל לשכבת בעלי–מפני המגמה להפוך את היהודים בארץ
הון ובעלי האחוזות, אלא עובדי האדמה–המקום. "לא הבאנקים ומוסדות האשראי, לא בעלי

9והפועלים, המוני העובדים בחקלאות ובתעשייה צריכים להיות יהודים".

אלא שהמרחק בין השאיפה לבין הגשמתה הוא גדול. מהי הדרך להביא את הפועל
לחקלאות? הפתרון יימצא רק ביצירת מסגרות התיישבותיות המבוססות על בעלות שיתופית.
אין קפלנסקי דבק בתוכניתו של אופנהיימר דווקא, אולם בה הוא מעריך את היסוד השיתופי,
"הצורה השיתופית, בין לפי שיטת אופנהיימר ובין לפי שיטה אחרת. אולם הרעיון היסודי

10של אופנהיימר מאפשר את פתרון הבעיה".

תפקידה של ההתיישבות השיתופית הוא כפול: להצר את צעדי התפתחותה של הבורגנות
היהודית האנוכית והאינדיבידואליסטית, שאינה מוכנה להקריב קרבן למען העם, וכן לשחרר
את הפועל מן המצוקה שהוא שרוי בה, בהיותו נתון בצל איום הפיטורין ממקום עבודתו.

להתיישבות השיתופית, אפוא, ייעוד לאומי וסוציאלי כאחד.

·

בראשית צעדיהם בארץ לא הושפעו חברי "פועלי ציון" מדעותיו של ש. קפלנסקי בתחום
זה. השפעת תורתו של ברוכוב היתה עדיין חזקה על "פועלי ציון" יוצאי רוסיה, שזה מקרוב

עלו ארצה.
ןגוריו–בןבוועידה השנייה של המפלגה, שהתקיימה בחג השבועות תרס"ז (1907), הביע דוד 

את התנגדותו לתוכנית אופנהיימר. התנגדותו אינה עקרונית, אלא מעשית. חששו התבסס
על העובדה, שעדיין אין שום הוכחה ניסיונית להצלחת מפעל כגון זה, כישלונו עלול לפגוע
במפעל ההתיישבותי כולו ולגרום להתגברות התבוסתנים בתנועה הציונית, אשר יוכיחו על

11סמך הכישלון הזה, כי אין ההתיישבות בארץ אפשרית בכלל.

שם, עמ' 8.26.

שם, עמ' 9.30.
שם, עמ' 10.32.
צבי), ארכיון העבודה.–תיק פוע"צ מס' 404/28 (נרשם ע"י בן11.
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גוריון את הרעיון, שכבר אז–אולם יותר משהתנגד להתיישבות הקואופרטיבית, שלל בן
היו לו מהלכים בקרב ציבור הפועלים, בדבר יישובם של פועלים על חלקות אדמה זעירות

פועלים פתרון חלקי לבעיית העבודה העברית.–ליד המושבות. יש וראו בייסוד של מושבי
גוריון, "די ארבייטער פראגע קען מען ניט לייזען מיט דעם וואס מען וועט–לדעתו של בן

["את שאלת ארבייטער קאלאניזירן, מיט דעם וועט מען באשאפן די קליין קאלאניזאציע"
ידי כך, שיישבו את הפועלים. בדרך זו תיווצר קולוניזאציה–אפשר לפתור על–הפועלים אי

גוריון נבעה, כנראה, מן החשש של הפיכת הפועלים–התנגדותו של בן12 זעירה"].
ים.זעיר–לבורגנים

צבי בשלב זה הלכה פסוקה בעניין: הוא לא נמנה אמנם–גוריון אין ל י. בן–לעומת ד. בן
עם תומכי תוכניתו של אופנהיימר, אולם לא היה גם בין שולליה. במקום קביעת עמדה

13מוגדרת מראש הציע בראשונה לימוד יסודי של הבעיה האגרארית בא"י.

ספקנותו לגבי התוכנית נבעה אף היא מתוך נימוקים פרגמאטיים.

”אמת מיר האבען א גאנץ דייטיק און קלאר פארמולירטן פלאן (הגם איך פערזענלעך
גלויב נישט אין זיין פארווירקליכונג) נאר דער חסרון זיינער אין דאס, וואס עס איז
אבסאלוט נישט פערבונדען מיט דעם אדער יענעם פלאץ, און מאכט דעם חשבון אהן

["אמנם בית. ד"ה נישט שטיצנדיק זיך אויף פאקטישע קענטענישע פון לאנד"–דעם בעל
יש לנו תוכנית המנוסחת באורח ברור ובהיר למדי (הגם שאני אישית אינני מאמין
בהגשמתה), אולם חסרונה הוא בכך, שאין היא קשורה לחלוטין במקום מסוים, ועושה

14בית, ז.א. מבלי להסתמך על ידיעות מעשיות על הארץ"].–את החשבון בלי בעל

ההתנגדות או היחס הספקני כלפי רעיון ההתיישבות השיתופית על קרקע הלאום נושאים
לא רק אופי מעשי, אלא גם עקרוני. הצד העקרוני מתבטא כאן בשאלה, באיזה הון תיבנה
הארץ, הון לאומי או קפיטליסטי. באותה תקופה לא ראו "פועלי ציון" דרך אחרת לבניין
הארץ, מאשר זו של השקעות הון קפיטאליסטי. יתר על כן, הם הטילו על התנועה הציונית
את התפקיד ליזום הקמת חברות קפיטליסטיות לשם השקעות הון בארץ בחקלאות ובתעשייה.
בשנת 1908, בעקבות מהפכת התורכים הצעירים, אשר עוררה תקוות רבות בקרב

:צבי–בןהמיעוטים הלאומיים באימפריה התורכית שיזכו באוטונומיה לאומית רחבה, כותב י. 

”איצט מוז זיך אנהויבן א גאנצע תקופה פון פארהאנדלונגען מיט פריוואטע ציוניסטן
און סתם קאפיטאליסטן, מיט געזעלשאפטן ווי די טעריטאריאליסטן, וואס האבן פריער
פאר דער רעאקציאנערער טערקיי זיך געשראקן. איצט איז אראפ זייער פחד. מיט

שם.12.

, מס' 15, 4 ביוני 1908,דער יידישער ארבייטער —צבי), אונזער ארבייט אין פלשתינא –אבנר (י. בן13.
קראקוי עמ' 3-1.

שם.14.
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אנדערע ווערטער, דער ציוניזם מוז ארגאניזירן געזעלשאפטן צו אנפאנגען א ברייטע
[עכשיו צריכה להתחיל תקופה שלימה ניילאנד"–קאפיטאליסטישע טעטיקייט אין אלט

ומתן עם ציונים פרטיים וסתם קפיטליסטים, עם חברות כגון–של משא
הטריטוריאליסטים, שקודם לכן פחדו מתורכיה הריאקציונית. עכשיו סר פחדם. במילים
אחרות, הציונות צריכה לארגן חברות, כדי להתחיל בפעילות קפיטליסטית רחבה בארצנו

15חדשה"].–הישנה

ויכוח מעמיק וחריף בשאלת התיישבות הפועלים פרץ בשנת 1909 בדיונים המוקדמים
לקראת הוועידה השנייה של הברית העולמית של פוע"צ, שהתנהלו במועצת פוע"צ הרוסיים
בווינה, ובוועידה זו עצמה. שני המתווכים, שייצגו עמדות קוטביות, היו ש. קפלנסקי,

 מן הצד האחד, וב.—העולמית –שייצג במועצת "פועלי ציון" הרוסיים את משרד הברית
ברוכוב מהצד השני. ש. קפלנסקי חוזר על טענתו העקרונית, כי האדמה שייכת לא לבעליה,
אלא לאלה המעבדים אותה. לגביו, לא הבעלות הפורמלית על האדמה קובעת, אלא הבעלות

הריאלית, דהיינו, עיבוד האדמה ממש.

”בכל מקום עובדים פלחים, והמושבות היהודיות שייכות מבחינה היסטורית לא ליהודים
הפלחים היו מתיישבים במושבות–אלא לפלחים, כי האדמה שייכת לעובדיה. לו הפועלים

היו היהודים נהפכים שם מייד למיעוט. מלחמת המעמדות מחריפה על ידי הניגוד
הלאומי. זהו האנטגוניזם המסוכן ביותר והמזיק ביותר, כשמעמדות שונים שייכים בו

16בזמן לאומות שונות...".

כבר ראינו לעיל, כי ש. קפלנסקי חשש מפני זיהוי מפעל ההתיישבות היהודי בא"י עם
האימפריאליזם, ועתה העלה טענה מרחיקה ראות, המצביעה על הסכנה שבחפיפה בין מעמדות

 הפתרון, שהוא מציע, הינו חדירת הפועל היהודי לחקלאות לא באמצעות העבודה17ללאומים.
השכירה אלא על ידי ההתיישבות הקואופרטיבית.

בתשובה לש. קפלנסקי דוחה ב. ברוכוב את השקפתו הפסימית על סיכויי הפועל היהודי
 לדעתו, יש סיכוי טוב לפועל העברי להיקלט18להיקלט כשכיר בעבודה חקלאית במושבות.

בענפים חקלאיים הדורשים מן הפועל ידיעה טכנית והשכלה גבוהה יותר. התפתחות

, מס' 36, י"דדער יידישער ארבייטעראבנר, "פלשתינער פאליטישע פראגע" (א בריעף פון ירושלים), 15.
תשרי תרס"ח, 9 באוקטובר 1908, לעמבערג, עמ' 2-1.

, 1908,דער יידישער ארבייטערראה באותו עניין מאמרו של א. בלומענפעלד "צו דער פראגע" וכו', 
ראה הערה מס' 6.

 הרצאה במועצת פוע"צ הרוסיים בווינה, ספטמבר 1909. מצוטט עפ"י כתבי ב. ברוכוב—ש. קפלנסקי 16.
כרך ב', עמ' 554, הערה 210.

ראוי שנשים לב לאקטואליותו של רעיון זה בימינו הן בקשר לבעיה העדתית והן ביחס למעמדו של17.
המיעוט הערבי במדינה.

, ב', עמ' 208.כתביםב. ברוכוב, העבודה בא"י (דברים בוועידת פוע"צ, וינה 1909), 18.
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ישראל–ישראל טומנת בחובה את הסיכוי לפועל היהודי: "אך תתחיל ארץ–הקפיטליזם בארץ
העבוד–לכוחותלהתפתח באורח קפיטליסטי, והערבי יחזור לכפרו ויתהווה ביקוש גדל והולך 

19מחוץ לארץ".

 אין לברוכוב התנגדות עקרונית כלפיה, אולם הוא—ואשר להתיישבות הקואופרטיבית 
מתנה את קיומה במימונה העצמי ע"י הפועלים: "ההתיישבות הקואופרטיבית היא אמנם
הצורה הטובה ביותר לחקלאות, אולם אין לתלות בה תקוות מופרזות. כלל הוא,
שהקואופראציה מצליחה רק כשהיא בעלת אופי מעמדי אחיד, וקואופראציות פועליות,

פועלים מובהקים, הנשענים רק על כוחותיהם,–בכדי שתשגשגנה, צריך שתהווינה איגודי
20על אמצעיהם העצמיים של הפועלים".

אין לפועלים בא"י האמצעים למימונו של מפעל כזה, לכן תזדקק הקואופראציה
ן מן הבורגנות. כתוצאה מכך צפוי מקרה אחד מן השלושה: או שהיא תהיההו–להלוואות

בתים" או שתפשוט–שרת בידי הבורגנות, או שבעצמה תיהפך בהכרח ל"חברת בעלי–לכלי
ידי מוסדות לאומיים לא העלה ברוכוב,–את הרגל. את האפשרות של מימון המפעל על

ואפילו היה מביא זאת בחשבון, גם אז לא היה משנה את דעתו, כיוון שהוא זיהה את
21ההסתדרות הציונית, החל מאותה תקופה, עם המפלגות הבורגניות.

ידי הון לאומי תוך כדי שמירת–אפשרות של ביסוס התיישבות קואופרטיבית עובדת על
 לא חזה ברוכוב. את תוכניתו של אופנהיימר הוא דוחה בנימוקים—העצמאות המעמדית 

כלכליים וסוציאליים. אין הוא מאמין בקיומה הכלכלי ורווחיותה בלי ניצול עבודה שכירה.
סוציאליסטית, ואת דבריו הוא מסיים: "אין אנו–משום כך רואה הוא בה תוכנית אנטי

זקוקים לתוכנית התיישבות. אין זה כלל מתפקידה של מפלגת פועלים. נארגן את הפועל
היהודי וננחהו במלחמתו המעמדית. זה יביא לטריטוריאליזם גופו יותר תועלת מאשר התוכניות

22הנאות ביותר בעולם".

ביניים הנוטה יותר–ישראל נקטו בוויכוח זה בין ברוכוב לקפלנסקי עמדת–פוע"צ בארץ
 הם חייבו את תוכניתו של אופנהיימר, אבל לא בתור דרך לסוציאליזם,23לדעתו של האחרון.

24כי אם כתוכנית התואמת ביותר את צרכיה של ההתיישבות היהודית בא"י.

על עמדתם של פוע"צ בא"י בוויכוח בין ברוכוב לקפלנסקי מספר י. בן צבי:

ישראלים היה 'עדין' למדי: מצד אחד עדיין היינו קשורים–”מצבם של 'פועלי ציון' הארץ
לכל השיטה המרכסיסטית, אשר בשמה דגלו ברוכוב וחבריו. לא היינו מוכנים להצטרף

שם, שם.19.

 לשאלת ההתיישבות הקואופרטיבית.—שם, עמ' 209, ראה גם עמ' 220 20.

ראה הפרק "יחסנו לקונגרס הציוני" בדבריו הנ"ל.21.

שם, עמ' 22.210.

ט"ו ניסן תר"ע. ארכיון העבודה, תיק 403/4 מספר–6 של המפלגה, יפו. י"ד–פרוטוקול הוועידה ה23.
זמני 3.

שם.24.
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לתפיסה הרעיונית של החברים מאוסטריה. מצד שני לא יכולנו להתחשב בנימוקים
סוציולוגיים בלבד. שאלת ההתאחזות בקרקע היתה בשבילנו לא שאלה עיונית, אלא
שאלת חיים. רכישת מולדת היתה בשבילנו קודם כל חדירה לחקלאות ויצירת מעמד

25חקלאי עובד".

צבי בהרצאתו "עבודתנו וטכסיסנו", שנשא בוועידה השישית של–בנמקו עמדה זו אמר י. בן
ט"ו ניסן תר"ע):–מפלגת "פועלי ציון" בא"י ביפו (י"ד

”שאלת הקולוניזציה מעניינת לא רק את הבורז'ואזיה כ"א גם את הפרולטריאט. תנאי
האמיגרציה של ההמון העברי מביאים אותנו לידי חיפוש תשובה על השאלה. אצל
הפועל העברי אינה יכולה להתקיים שאלה, אם צריך הוא להתעניין בשאלה קולוניאלית,

 י.ג.). אם הפוליטיקה הקולוניאלית של הגרמנים— (ההדגשה שלי  מוכרח הוא לכךכי
 שאלת הקולוניזציה היא— אצל הפועל העברי —היא לטובת הבורז'ואזיה, אצלנו 

26שאלה נכבדה בשביל הפועל העברי ובשביל העם העברי כולו".

צבי:–בהתייחסו במישרין להצעתו של אופנהיימר ממשיך י. בן

”הצעתו של אופנהיימר נותנת אפשרות להתיישבות שתהא עברית במובן זה שהעבודה
תהיה עברית. כמובן תשובה לשאלת הפועלים אין כאן, אבל פתרון ידוע לשאלת
ההתיישבות העממית יש בזה. ואנחנו, שאותנו מעניינת שאלת ההתיישבות היהודית
בכלל, ושאנו צריכים לסדר את הקבוצות בשביל המושבות המוצעות, מחויבים אנו

27לתמוך בהצעה זו".

כאן לובש הזיהוי בין האינטרס המעמדי והלאומי, עליו דיברנו בפרק הקודם, את גֹונֹו
המעשי. דעה זו נוגדת לדעתו של ברוכוב, אשר שלל, כאמור, את תוכנית אופנהיימר, וראה

את העיסוק בה כמזיק, הן מבחינה סוציאלית והן מבחינה לאומית.
ישראל.–אפשר להביא שני נימוקים למפנה שחל במחשבתם של "פועלי ציון" בארץ

ראשית, ייתכן שגרם לכך הוויכוח בינם לבין חבריהם מרוסיה בעקבות החלטתם של אלה
במועצת וינה 1909 לפרוש מן הקונגרס הציוני. שנית, וזהו דומני העיקר, הבשלת הרעיון
הקונסטרוקטיבי היתה לה השפעה מרחיקת לכת בכל תחומי הגותם ופעולתם. סימוכין לכך

6 של המפלגה, שהתקיימה כאמור, ביפו–גוריון בוועידה ה–אפשר למצוא בדבריו של ד. בן
בשנת תר"ע:

”פועלי ציון" ראשונים לא היו מקומיים; את דעותיהם הסוציאליסטיות הם הביאו אתם
מרוסיה ולא לקחוה פה, מהתנאים המקומיים, הארצישראליים. אך הזמנים נשתנו.

, תל אביב 1950, עמ' 114-113.פועלי ציון בעלייה השנייהצבי, –י. בן25.

6.–שם, בוועידה ה26.

שם.27.
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ציונות– הכרנו את תנאי המקום, אלה אשר באים מרוסיה שוכחים, כי הפועלמעט–מעט
מעט מהם, עזבו–הא"י היא לא כאותה הרוסית. ומפני שפוע"צ הרוסית הלכה מעט

28פוע"צ האלה את מחננו".

גוריון:–לשתי נקודות יש לשים לב בדברי ד. בן
י,פעמ–וחדא) תהליך ההתנתקות מהמורשת האידיאולוגית שהובאה מן הגולה לא היה מהפכני 

ממושך.–אלא אבולוציוני
ב) אלה אשר לא השלימו עם תהליך ההתפתחות הזו עזבו את המפלגה וכנראה גם ירדו מן
הארץ, כפי שזה קרה לקבוצה הרוסטובית של פוע"צ ברובה. עזיבתם של אלה החלישה את

 ההתיישבות.—ההתנגדות לשינויים וכך נתאפשר המפנה לגבי התחום המכריע 
גוריון, אשר הצביע על סיבת המפנה במחשבתם של פוע"צ, בעצמו–ראוי לציין, כי ד. בן

עדיין לא הגיע באותו זמן אל ההכרה בחשיבות הקואופרטיבים. בהמשך הרצאתו הנ"ל הוא
מביע ספקותיו בעניין תוכניתו של אופנהיימר. לגביו השאלה המכרעת בבניין הארץ היא
כיבוש העבודה ע"י הפועלים העבריים במושבות, ולא כיבוש האדמה ע"י אותם הפועלים.
בהעריכו את תוכניתו של אופנהיימר מנקודה זו, הוא רואה בה פתרון לשאלת הפועלים
המובטלים. הוא מאמין, כי היא תגביר את סיכויי הפועל העברי להיקלט בעבודה חקלאית

 רוב צירי המפלגה תמכו בדעתו של29במושבות, ויש לו לסברה זאת נימוקים מקוריים משלו.
צבי, ובין החלטות הוועידה יש החלטה המחייבת את המפלגה לפעול "בסידור קבוצות–י. בן

30של פועלים בשביל חברות ישוב על יסוד משותף".

‚

למרות הזהירות המסתייגת, בה חייבו "פועלי ציון" את תוכניתו של אופנהיימר, מצטרף אל
הנימוקים התועלתניים גם נימוק אידיאליסטי, בעל צליל ברור הלקוח, לכאורה, מתורתו

ישראל, שנוסד בשנת–של א.ד. גורדון. בגיליון הראשון של "האחדות", עיתון פוע"צ בארץ
תר"ע בירושלים, במאמר הפתיחה "מגמתנו" נאמר:

ישראל לא רק ארץ ההווה כי אם גם ארץ העתיד, ויש לה ערך לא רק בשביל אלה–”ארץ
שהתאחזו בה כבר, אלא גם בשביל העם העברי כולו בכל פזוריו. מובן, כי לפעולתנו
ההווית בה צריכה להיות איזו תכונה מיוחדת. איזה יתרון המסוגל אך לה. ואמנם יש לנו
בה כבר עתה עבודה המתאימה לערכה המיוחד בעתיד. העבודה הזאת היא עבודת

 י.ג.).— (ההדגשה שלי 31אל הקרקע ואל הטבע" החיבורההתיישבות, 

שם.28.

, לח, חורף תשכ"ח, 1968, עמ' 79-66.קשתראה מאמרי "האידיאולוגיה של 'כיבוש העבודה'", 29.

6.–שם, הוועידה ה30.
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נוסף על הנימוק האידיאליסטי שהזכרנו לעיל מצויה כאן הכרה נדירה בחשיבותה המכרעת
32הנולד.–של ההתיישבות בעתיד, המעידה על ראיית

רלוואנטית את השאלה, האם–צבי כבלתי–שנה אחרי פרסום דברים אלה מבטל י. בן
ההתיישבות השיתופית יש בה כדי לבטל את המשטר הקפיטליסטי ולברוא משטר סוציאליסטי.

חידוש לאומי חברתי מיוחדהוא מסתפק בהכרה ש"ההתיישבות השיתופית נושאת בקרבה 
33. הכרה זו ישנה והיא מספיקה מבלי לשים לב להבדל בפרטים שבתיאוריה".במינו

גוריון את תמיכתו ברעיון ההתיישבות–באותה שנה, בהקשר לייסוד מרחביה, הביע גם ד. בן
השיתופית. אמנם ספקנותו לגבי תוכניתו המקורית של אופנהיימר אינה נוטשת אותו. אולם

לגבי חשיבותה של ההתיישבות אין לו עוד כל ספיקות:

”...אך כמעט שנתברר כבר ששיטת ההתיישבות המשותפת יש לה אחיזה בחיים
הארצישראליים ומתאימה במידה ידועה להלך רוחם של הפועלים, ואם התיישבות זו
תלך בדרך שסימן לה אביה הרוחני אופנהיימר או בדרך שהחיים והמציאות הארצישראלית

יש עתיד אז יש יסודות מספיקים להאמין שלהתיישבות המשותפת בכלל —יתוו לה 
34”.גדול בארצנו

מימון. ראינו–לשם הגשמת המפעל, המביא אתו חידוש לאומי וחברתי, יש צורך באמצעי
לעיל, וכן נראה בהמשך הדברים, כי בין טענותיו של ברוכוב נגד התיישבות שיתופית של
פועלים, מצוי היה גם נימוק מעשי. לדעתו, מפעל ההתיישבות השיתופית, אם ימומן ע"י

נצלני או שיפשוט–הבורגנות, בהכרח ייאלץ להשתעבד לה, או שבעצמו ייהפך למפעל בורגני
את הרגל.

כבר ביררנו לעיל, שבראשונה ראו פוע"צ הארצישראלים, בעקבות ב. ברוכוב, בהון
 והנה באותה שנה שבה נדפס מאמרו35הארץ,–הקפיטליסטי את ההון היוזם והמפתח את משק

צבי, המצביע על חשיבותה של ההתיישבות השיתופית, התפרסם גם מאמרו של י.–של י. בן
זרובבל בכותרת "מי ומי ההולכים?"

ןוהה לש ותונוכנ רסוח תא חיכומו ץראב ילכלכה בצמה תא לבבורז .י חתנמ הז רמאמב
הנקסמל עיגמ אוה ךכִלה .הטעומה תויחוורה ללגב הבחר הלועפ ןאכ חתפל יטסילטיפקה
:האבה

”קיצורו של דבר, מאיזה צד שניגש אל השאלה נבוא תמיד לאותה תוצאה, היחידה. את
. במקצועהרכוש הציוני הציבוריהתפקיד של הרכוש העברי בא"י צריך לקחת על עצמו 

העבודה כבר רכש לו ניסיון רחב ומספיק ועכשיו יהיה עליו רק להמשיך את פעולתו

צבי.–"ילקוט האחדות", עמ' 14, המאמר הפרוגרמתי נכתב ע"י בן31.

שם.32.

, מס' 36, י"ח תמוז תרע"א.האחדותאבנר, שאלות ההתיישבות השיתופית, 33.

, מס' 48-47, כ"ט אלול תרע"א, "ילקוט האחדות",האחדותגוריון, השנה החולפת בחיי הפועלים, –ד. בן34.
עמ' 49.

, ב', עמ' 340.כתביםראה: הפלטפורמה הרמלאית, ב. ברוכוב, 35.
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ולהתמיד בה... ובטח שגם הקונגרס הציוני הבין את תעודתו זו העומדת לפניו, ושרק
הוא עצמו מוכשר להגשימה בחיים. כל עוד היינו מטפלים בשאלות לשם שמים ובחקירות

 הרכוש הפרטי או הרכוש—בעלמא היינו יכולים להתחבט גם בשאלה: מי קודם למי 
36 את הדרך נלך בה ואין לסור ממנה לימין ולשמאל".עכשיו הורה לנו הניסיוןהציבורי? 

:יבצ ןב.י לש םייניבה–תעצהב ןכל םדוק הנש רבכ ןיחבהל רשפא הז רורב הנפמ לש ותישארב

מפותחות אינה–בתוך ארצות בלתי”משיכת הרכוש הפרטי הגדול למפעלים חדשים 
 צריך לסול אותה לפניו, להכין את התנאים—. לא די להראות לו את הדרך קלה ביותר

הדרושים לקיומו ולהתפתחותו של הרכוש. התפקיד הזה מוטל תמיד על הממשלה,
37.ואצלנו צריך לטפל בזה הרכוש הציבורי"

דברים אלה הם בעלי משמעות מהפכנית לגבי העתיד: ראשית, מובעת כאן הכרה ברורה
בחשיבותו הראשונית של ההון הציבורי בבניין הארץ. שנית, ההסתדרות הציונית, שכונתה
ע"י ברוכוב בשם מוסד בורגני, מופיעה כגוף היחיד המסוגל להמציא את ההון הנ"ל. ואין י.

צבי חוששים כלל וכלל מהשתעבדותו של הפועל לבורגנות, אשר תתרום–זרובבל וי. בן
מהונה להסתדרות הציונית. שלישית, י. זרובבל מודה בכוחו של הניסיון להכריע במחלוקות

אידיאולוגיות לכאן או לכאן.
י. זרובבל ממשיך בטיעונו, כשהוא מנסה להעלות קווים אופייניים להון הציבורי: "רק
הרכוש הציבורי, המציג לפניו אידיאלים ומטרות היסטוריים ואינו רודף אחרי ניצחון רגעי,

 הוא ולא אחר מתאים לצרכי א"י—רק הרכוש הנכון לאקספרימנטים, למסות ולסכנה 
הכלכליים ויכשיר את הקרקע בשביל פעולותיהם של המוני העובדים היהודיים הנושאים

גוריון– באותה תקופה מעלה ד. בן38האמיתיים של אידיאלינו שהם הם יגשימו אותם בחיים".
ציון", כי–האדמה. עד עתה האמינו "פועלי–רעיון חדש בנוגע לתפקידה הלאומי של עבודת

משק המטעים המפותח יותר ממשק הפלחה יקלוט את הפועלים היהודים מחפשי העבודה
כן גם כשרים יותר לעבודה בענף זה (ראה מצע רמלה).–בגלל היותם משכילים יותר ועל

גוריון למסקנה הפוכה:–עתה מגיע בן

”עבודת האדמה מתחלקת לשני ענפים ראשיים, הפלחה והמטעים. מלבד ההבדל האּומנותי
שבין שני סוגי משק הללו יש עוד הבדל עיקרי מהבחינה הלאומית: את שאיפתנו
היישובית אפשר להגשים בעיקר על ידי המשק הפלחי, ראשית מבחינת גאולת האדמה.
בשעה שבמשק המטעי משקיעים הון גדול בשטח אדמה קטן, אפשר לרכוש באותו

39אדמה הרבה יותר גדולים".–הסכום שטחי

, 42-41, כ"ט אב תרע"א, ירושלים. וראה באותו עניין מאמרהאחדותי. זרובבל, "מי ומי ההולכים", 36.
, 35, ב' תמוז תרע"ד.האחדותי, "האיניציאטיבה הפרטית והישוב", ש. קפלנסקשל 

, מס' 2, אלול תר"ע. "ילקוט האחדות", עמ' 23.האחדותאבנר, "ההגירה ותפקידנו", 37.

י. זרובבל, שם, "מי ומי ההולכים".38.

, 2-1, ט' בחשוון תרע"א, ירושלים.האחדותדו"ח ממועצת המפלגה, סוכות תרע"א, יפו, 39.
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דברים אלה נאמרו בוויכוח בעניין נדידתם של פועלים ממושבות יהודה למושבות הגליל.
תופעה זו לא רק סתרה את האידיאולוגיה של פועלי ציון בראשיתה (לפי מצע רמלה), כי אם

צבי את החשש, כי–היוותה סכנה לקיום מעמד הפועלים עצמו. באותה מועצה הביע י. בן
–הפועל שעובר לגליל עושה זאת מתוך שאיפה להיהפך שם לאיכר. זה היה כנראה, הלך

גוריון התייחס בחיוב לתופעה זו הן בגלל–הרוח ששרר בקרב הפועלים. לעומתו, ד. בן
צבי מראה,–השלמתו עם המציאות והן, וזהו העיקר לגביו, בגלל חשיבותה הלאומית: "בן

שהפועל הגלילי, כלומר הפלחי, שואף להתאכרות, אבל הרי אנו מוצאים גם אצל הפועל
המטעי ביהודה, שהוא עוזב את עבודתו בנטיעות והולך גלילה בכדי להתאכר, או יוצא את

40הארץ".

בנקודה זו מן הראוי להדגיש, כי לא כל תוכנית שהיא להתיישבות פועלים על הקרקע
נראתה בעיני "פועלי ציון" כשרה מן הבחינה הסוציאליסטית, אם כי מבחינה לאומית כל
צורת התיישבות הביאה תועלת. כך, למשל, התנגדו הם להתיישבות פועלים במושבים ליד

 ש. קפלנסקי רואה בתוכנית זו41בורגני.–המושבות הוותיקות, מחשש מפני אופייה הזעיר
אחוזות "לקשור את הפועל למקום עבודה, נותנים לו חלקה קטנה ובית,–תחבולה של בעלי

איכר נברא לא–פועל וחצי–כביכול כדי לעצור בעד הגירתו לעיר, הטיפוס הזה של חצי
42האחוזות".–לטובת הפועלים אלא להיטיב את מצב בעלי

המידה הסוציאליסטית שמרה על "פועלי ציון" בפני שקיעה–הוא אשר אמרנו לעיל: אמת
באופורטוניזם מעמדי.

„

ציון" אפשר למצוא במאמרו של י.–סיכום של התפתחות רעיון ההתיישבות במפלגת "פועלי
צבי מאותה שנה (תרע"ג):–בן

 הרחבת המדינה וביצור המשק—”התפקיד המסור בכל מקום לידי המעמדות השליטים 
שווקים חיצוניים, עומד אצלנו בעיקר לפני המוני העמלים–ע"י קולוניות ורכישת

עצמם, שצריכים להשיג ע"י עבודתם מה שאחרים ע"י רכושם וכוח נישקם וצבאם...

שם, שם.40.

, מס' 8, י"ז כסלו תרע"ב. הכוונה לייסוד    מושביהאחדותראה י. זרובבל, לשאלת יישובנו החקלאי, 41.
לציון, במושבים אלה ניתנו לפועלים–יעקב ליד ראשון–תקווה ובאר–גנים ליד פתח–פועלים כגון: עין

עזר–השכירים ע"י מוסדות התנועה הציונית חלקות אדמה והלוואות לבניין בתים מתוך הכוונה, כי משק
ידי כך תימנע עזיבת המושבים ע"י פועלים עבריים.–יסייע להם מבחינה כלכלית, ועל

,האחדותשמן). התפרסם ב–כ"ט תרע"ג, בן–יהודה השלישית (כ"ז–ש. קפלנסקי, דברים בוועידת פועלי42.
מס' 11, י"ז טבת תרע"ג, ירושלים.



·Á··ÂÚ‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÔÂÈÚ¯ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï© ‰¯ÂÓ˙ ÈÏ®˙„

≥≥

עומדת מלבד שאלתו הסוציאלית שאלהבמילים אחרות, בשביל הפועל החקלאי, 
43.יישובית. תעודתו היישובית הזו היא הקו האופיי המיוחד למעמד הפועלים בא"י

הפועלי של ההתיישבות היהודית, חרף מגמתה–משתמע אפוא מדבריו, כי אופייה השיתופי
אימפריאליסטית. אופייה–הלאומית, מבליט את השוני שבינה לבין התיישבות קולוניזטורית

44נצלני, מבטיח אותה מפני זהות מסוכנת זאת.–העמלני, הלא

 לגבי ההתיישבות—ישראל –מובן, שהשינוי העקרוני שחל בעמדתם של "פועלי ציון" בארץ
השיתופית מאז שנת 1909, ומאז הוועידה השנייה של הברית העולמית של "פועלי ציון"

 הביאם להתנגשות אידיאית גלויה עם חבריהם מרוסיה, ובייחוד—שהתקיימה באותה שנה 
כ"ז אב תרע"ג.–עם ב. ברוכוב, בוועידה העולמית הרביעית, שהתקיימה בקרקוי בכ"ב

בוועידה זו נשא ש. קפלנסקי הרצאה פרוגראמאטית בשאלת ההתיישבות, המביעה נאמנה
ישראל. הוא חוזר על טענתו הקודמת, כי מהות הבעיה–את השקפתם של "פועלי ציון" בארץ

היהודית איננה בתחום המדיני, אלא בתחום הסוציאלי. העיקר הוא לברוא עם עובד
ל הקשור לאדמתה בקשר של עמל. הקבוצה היא אמצעי ההגשמה הטוב ביותרישרא–בארץ

למטרה זו. אחרי שקבע את מהותה הלאומית של הקבוצה, עובר ש. קפלנסקי לדון במהותה
הסוציאליסטית או בתרומתה להשלטת הסוציאליזם בארץ:

”אין ספק, שגם בא"י לא נפסח על התקופה הקאפיטליסטית, ואולם העבודה
מוכיחה שהסוציאליות בא"י אינה חלום המחרת, כי אם ההתיישבותית שעד עכשיו

. על פי כמותו ואיכותו אין לפרולטריון העברי אותו הכוח שישנוהכרח של היום
לפרולטריון של עמים אחרים, אבל הכרתי העמוקה היא שאנו נהיה לגורם רב ערך

45במלחמתו של עמנו כולו".

ההנחה, כי תיתכן התפתחות מקבילה של קפיטליזם וסוציאליזם תוך כדי בניין קונסטרוקטיבי
הנה חידוש חשוב ומהפכני לא רק בסוציאליזם העברי, אלא גם בסוציאליזם הכללי. דבריו
של ש. קפלנסקי עוררו התנגדות ותגובה חריפה מצידו של ב. ברוכוב. דברי הפולמוס של
ברוכוב מתבססים על נימוקים מעשיים ותיאורטיים, שבאמצעותם הוא מנסה לסתור את

השקפתו של ש.קפלנסקי:

”יחסנו אל ההתיישבות הקואופרטיבית נובע מתוך השקפתנו המרקסאית. טעות גמורה
היא בידי אלה הטוענים, כי המרקסאיות יודעת להכיר רק בזה שכתוב אצל מרקס.

המידה אשר בו נמוד ועל ידו נעריך ההופעות–המרקסאיות נותנת לנו רק את קנה

, 25-24, כ"ח אדר ב', תרע"ג.האחדותאבנר, מצב המפלגה ותפקידה, 43.

, מס' 35, ב'האחדותראה באותו עניין את מאמרו של ש. קפלנסקי "האיניציאטיבה הפרטית והישוב", 44.
ם.–תמוז תרע"ד, י

, 45-44, כ"ז אלולהאחדותכ"ז אב תרע"ג, –4 בקרקוי, כ"ב–זרובבל, דו"ח מן הוועידה העולמית ה45.
תרע"ג, ירושלים.
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והחזיונות בחיים החברתיים. ועל סמך זה אנו אומרים, כי לתוך תוכנית עבודה של
הפרולטריון אפשר להכניס רק דברים שאינם מתנגדים לאינטרס מעמד הפועלים.

לא. וכאן הוא ההבדל בין החברים מרוסיה–ההתיישבות הקואופרטיבית הנה ניסיון ותו
והחברים מאוסטריה. אלה האחרונים מטעימים כי שיטה התיישבותית זו היא סוציאלית

. אם אפילו נמצא שהרבה צורות של פעולהוזה לא נכון(קרי: סוציאליסטית. י.ג.) 
 אין זה עדיין סוציאליות (קרי: סוציאליזם)—אקונומית או תרבותית מועילים לפועל 

שהרי גם מפלגות בורגניות מעוניינות בצורות האלו. הדרישה לבנין מסילות אינה
סוציאליות, אף כי היא מועילה לפועל. צריך להבחין בין דרישות סוציאליות ישרות

46ובין דרישות המועילות לסוציאליות".

"ואולם ניסיונות אינם יכולים לשמש יסודות של פרוגראמה. הקואופרציה אינה באה
במקום הסוציאליות, ומשום כך הננו מתנגדים לדעה הנתמכת ע"י החברים מאוסטריה
האומרת, כי ע"י הקואופרציה הננו עוברים בא"י לעבודה סוציאלית (קרי: סוציאליסטית)
ישרה. בתור סוציאלאים (סוציאליסטים) אין אנו רוצים לעוור את עינינו ועיני האנשים

רטשמב יכ עדנ לבא ,תילאנויצר תיתובשייתה הטיש לכב ךומתנ ונחנא .ביבסמש
תובקעב ילאיצוסה רדסה אובי י"אב םגו ,תילאיצוס תובשייתה תירשפא יא יטסילטיפק
םייביטקייבוס םיפילחת לש הילשא ינפמ ששח בוכורב יכ ,ונא םיאור 74.”תודמעמה תמחלמ
תמחלמ( םייביטקייבוא םייתרבח תוחוכ לע תוכמתסהה םוקמב ואוביש ,)היצרפואוקה ןויער(
ךילהתה ןמ ןוירטלורפה לש ובל–תמושת תייטה ינפמ ששוח אוה :תרחא ןושלב .)תודמעמה

האובייקטיבי המכריע אל ניסיונות סוציאליסטיים.

על דבריו של ברוכוב בוועידה הגיב בשם הנציגות הארצישראלית י. זרובבל: "אם גם נכונה
היא הדעה ששום פרויקטים של ההתיישבות אינם יכולים לשמש יסוד לתוכניותינו, הרי
בבואנו לדבר על עבודתנו המוחשית עלינו להתחשב לא רק עם הצד העיוני שבדבר, אלא

בעיקר בתועלת המעשית והחיונית".
זרובבל מוכן, אמנם, להסכים עם ניתוחו התיאורטי של ברוכוב, אולם הוא רואה בו גורם

משני לקביעת העמדה כלפי ההתיישבות, בעוד שהגורם המעשי הוא הקובע לגביו:

”הסוציאליות לא בשמיים היא: יסודה בתוך הצרכים החיוניים של הפרולטריון. הקבוצות
השונות הן פרי יצירתו של הפועל העברי בארץ, והן באו לשחרר את כוחותיו שהיו

לכךִכלואים עד עכשיו בצורות העבודה הנושנות, ששלטון הפקידות העיק עליהן, ה
עלינו לתמוך בכל האמצעים לביסוסן ולהתפתחותן של הקבוצות האלו. מובן שבאותו

48זמן צריך לשמור שהן עצמן לא תיהפכנה לאמצעי ניצול של פועלים מן החוץ".

, 46, כ"ט אלול תרע"ג.האחדותדו"ח הועידה הרביעית, 46.

1917 חל שינוי בהשקפתו.–שם. מן הראוי לציין, כי ברוכוב לא נשאר דבק בעמדתו הנוקשה הזאת. ב47.

שם. מן הראוי להדגיש, כי חמישים שנה לאחרי ויכוח זה מתבלטת משמעותו האקטואלית לנוכח לבטיה48.
של התנועה הקיבוצית בעניין ביטול העבודה השכירה, שהשתרשה בתוכה וחותרת תחת יסודותיה החברתיים

והרעיוניים.



·Á··ÂÚ‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÔÂÈÚ¯ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï© ‰¯ÂÓ˙ ÈÏ®˙„

≥µ

נצלניים הצביע ברוכוב כמה פעמים–על סכנת הפיכתם של הקואופרטיבים לגופים בורגניים
בוויכוחים מסביב לנושא הנידון. אולם י. זרובבל מאמין בכושרם של הפועלים לעמוד כנגד
הסתאבות זו, כמו כן הוא מאמין ביכולתם לפקח על המוסדות הלאומיים שישרתו את צורכי

49האומה ולא את צורכי המעמד הבורגני.

בנקודה זו משתלב בוויכוח בין השניים נושא חדש, שאף לו נודעה חשיבות מכרעת לגבי
העתיד, והוא: הערכות שונות לגבי המוסדות הכספיים של ההסתדרות הציונית, שמתפקידם

ציון–היה לממן את פעולת ההתיישבות בארץ. באותה ועידה מחו נמרצות שליחי פועלי
50מארץ ישראל על שימוש בכספי הלאום של הקרן הקיימת למתן הלוואות לאנשים פרטיים.

על כך אמר בורוכוב:

”אין אני מסכים לדעה שהקופה הלאומית לא צריכה לתת קרדיט למפעלים פרטיים. אין
אנו יכולים לדרוש מאת הבורז'ואזיה שאלה המוסדות שנוצרו על ידה בשביל מטרותיה,
יתמכו דווקא במפעלים סוציאליסטיים. ביסוד הקה"ק מונח הרעיון שאפשר להלאים

, מן ההכרח שהקופהשדבר זה בלתי אפשריאת הקרקע בלי מלחמת מעמדות, ואחרי 
תבוא בעבודתה המעשית בניגוד עם המטרה הרשמית. מן ההכרח הוא שהקה"ק תוציא

51את כספה לעזרת מפעלים של בעלי רכוש פרטיים".

תגובתו של י. זרובבל לא אחרה לבוא. הוא שולל את הדעה הנ"ל שלילה מוחלטת. בקבעו,
כי מימונה של ההתיישבות השיתופית הוא תפקיד המוטל על מוסדות התנועה הציונית, שבה

משתתפים גם "פועלי ציון" בא"י, הוא עובר לסתירת דברי ברוכוב:

"לא נכונה היא השקפתו של הח' ברוכוב על הקה"ק. לו היתה הקופה באמת מוסד
קפיטליסטי גרידא אפשר שלא היינו מתעניינים בעבודתה. ואולם למעשה אין הדבר
כך. הקופה הלאומית שייכת לאומה העברית ולא רק עפ"י השם ולפי המטרה, אלא גם
ע"י זה שההמון הגדול משתתף בפועל בהכנסותיה. ביסוד הקה"ק מונח רעיון סוציאלי
גדול ואנחנו נעמוד תמיד על המשמר ולא ניתן שאוצר האומה ייעשה לנחלת בעלי

52רכוש פרטיים".

12 של המפלגה שהתקיימה– בוועידה ה— "הסקציה החקלאית" —בעניין זה ראה את הרצאת רחל ינאית 49.
במרחביה בשנת תרע"ח. בהרצאה זו ציינה המרצה חמש נקודות, שהן תנאי לחיזוק יסודות השיתוף
והשוויון בקואופרטיב: א) ביטול הקניין הפרטי. ב) שיתוף בחיי החברה. ג) ביטול העבודה השכירה,

 תשלום שכר גבוה ביחס לפועל מאשר זה המשולם לו ע"י—אפשרי –ובמקומות שהדבר עדיין בלתי
בעלים פרטיים. ד) שיתוף בכלכלת המשפחה. ה) שוויון האשה בעבודה (ארכיון העבודה, תיק 403/4 מ'
זמני 7). תוכנית זו היא מעין תוכנית ביניים בין הצעתו של אופנהיימר לבין רעיון הקיבוץ, שהתפתח

בארץ במשך הזמן.
, 33-32, י"ח סיוון תרע"ד, ירושלים.האחדותראה מאמר המערכת "חלול המטרה", 50.
נאומו של ברוכוב.51.
נאומו של י. זרובבל.52.



È¯Â‚ ÛÒÂÈ

≥∂

עולם מרכסיסטית–בדברים כשלעצמם אין חידוש רב, אולם העובדה שאיש בעל השקפת
 הינה מפנה—כי. זרובבל הגיע להכרה, כי תיתכן הלאמת קרקע בלי שלטון סוציאליסטי 

 אמנם ההכרעה53חשוב, שאינו אופייני רק לזרובבל, אלא לתנועה הארצישראלית כולה.
ציון בארץ לא עברה בלי לבטים. כמה חודשים אחרי הוועידה–בתחום זה בקרב פועלי

אם עוד לאהעולמית הנזכרת, אנו קוראים במאמר מערכת ב"האחדות" בשם "על הפרק": "
, ועוד לא חתכו אתנמנו וגמרו אצלנו ע"ד האיניציאטיבה הפרטית בלי מרכאות כפולות

דינה לשבט או לחסד, הרי ברי ונעלה מעל לכל ספק שהאיניציאטיבה הפרטית בכוח שני,
54ע"י שליח, מזיקה לישוב".

למרות הלבטים לא נטשה המפלגה את הקו הראשי, שתיארנוהו לעיל. היא הכירה
במשמעותם הלאומית והסוציאלית של ההתיישבות השיתופית וההון הציבורי בבניין הארץ
ובקירוב הסוציאליזם. יתר על כן, שני אמצעים אלה הפכו לגביה תנאי הכרחי להגשמת

צבי ודוד–המטרות האלו. לביטוי המלא הגיעה השקפה זו בשורת מאמרים שפרסמו יצחק בן
1918.–גוריון בשנים 1917–בן

”דער קאפיטאליסטישער, בירגעליכער ציוניזם האט ניט קיין גאראנטיע און בעווארנונג
קעגען דער געפאהר וואס דראהט דער צוקונפט פון דער אידישער אגרארער
קאלאניזאציע אין א"י. ווי די געשיכטע פון ישוב אין א"י דערוויזען, מען זיך וועניג

בתישע–פערלאזען אוף די נאציאנאלע אבזיכטן און אידיאליסטישע מאטיווען פון בעל
ציוניסטען" ["הציונות הקפיטליסטית, הבורגנית אין בה ערובה והבטחה כנגד הסכנה

אפשר–איהמאיימת על עתיד ההתיישבות החקלאית בא"י. כפי שהוכיחו תולדות היישוב, 
לסמוך הרבה על הכוונות הלאומיות והנימוקים האידיאליסטיים של הציונות

55"].בתית–ה"בעלי

גוריון התיישבות שיתופית של פועלים–כאלטרנטיבה להתיישבות הקפיטליסטית מציע בן
ישראל.–תוך כדי הלאמת האדמה היהודית בארץ

—ישראל –”ווען מיר דענקען איצט וועגען א אידישע ארבייטער קאלאניזאציע אין ארץ
און אן ארבייטער קאלאניזאציע האט פאר אונז א בעדייטונג סיי פון נאציאנאלען, סיי

מיר קודם כל זארגען פאר דער נאציאנאליזירונג– דארפען—פון סאציאלען שטאנדפונקט 
ישראל" ["כשאנו חושבים עכשיו על–פון באדען וואס מיר ווילען ערווערבען אין ארץ

 והתיישבות פועלים יש לה ערך—ישראל –התיישבות חקלאית של פועלים בארץ

, 28-27, ו' אייר תרע"ג.האחדות9, שנת 1913, –ראה: מהחלטות הוועידה ה53.

, 11-10, כ"ז כסלו תרע"ד. המאמר מכוון נגד אותםהאחדותמאמר מערכת "על הפרק", 54.
משקיעים פרטיים הרוכשים רכוש בארץ ומוסרים אותו להנהלה זרה, כשהם עצמם נשארים בחו"ל.

, מס' 11, עמ' 4, ב' סיוון תרע"ח,דער אידישער קעמפפערגוריון, די געפאהר פון קאפיטאליזם, –ד. בן55.
יורק.–15 במרץ 1918, ניו
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כל לדאוג– צריכים אנו קודם—בשבילנו, הן מבחינה לאומית והן מבחינה סוציאלית 
56ישראל"].–להלאמת הקרקע, שאנו רוצים לרכוש בארץ

יחס ביטול אל המשק הקפיטליסטי מתוך חוסר אמון בו וגם מתוך החשש מפניו (מחמת
עתה רק בתחום החקלאות. בשאר ענפי המשק,–יהודית!) נוגע לעת–השימוש בעבודה הלא

שיתופית, כגון: תעשייה ומסחר, לא–בהם לא היה עדיין לפועלים ניסיון בעבודה עצמית
57דּובר בעת ההיא.

בקרב "פועלי ציון" רווחה ההשקפה, כי אין להימנע מהיווצרות משק קפיטליסטי בא"י
בתקופת התפתחותו של היישוב. כל כוונתם היתה לצמצם את הנזק שמביא אתו משק זה על
ידי הגבלת תחומי פעולתו לשטחים, שנראו להם משניים בחשיבותם. החקלאות, האמצעי

הראשי להגשמת הציונות, נועדה למשק הסוציאליסטי.

ישראל דורכאויס–”איך גלויב נישט, אז מיר זאלען קענען דעם קאפיטאליזם אין ארץ
פערמיידען. מיר דארפען אבער זעהן פון אנפאנג אן איהם אינצוימען, ער זאל זיין וואס

[”אינני מאמין, שנוכל ווייניגער שעדליך אין נאציאנאלען און אין סאציאלען זינען
ישראל לחלוטין. אנו צריכים מלכתחילה לרסנו, כדי–למנוע את הקפיטליזם בארץ

58שיהא פחות מזיק, במובן הלאומי והסוציאלי"].

, 14, כ"ג ניסן תרע"ח,דער אידישער קעמפפערגוריון, נאציאנאליזירונג פון באדען און ארבייט. –ד. בן56.
יורק.–5 אפריל 1918, עמ' 5-4, ניו

1919, בוועידה האחרונה של פועלי ציון, שהתכנסה להחליט בדבר האיחוד עם–שנה לאחר מכן, ב57.
גוריון תוכנית חדירת משק הפועלים לתחום התעשייה, התחבורה והמסחר–מפלגתיים, התווה בן–הבלתי

הקואופרטיבי.
, 10, עמ' 6-1, כ"ד אדר תרע"ח, 8 במרץ 1918,דער אידישער קעמפפערצבי, אונזער אקציאן. –י. בן58.

יורק. ראה גם:–ניו
, 41, ט"ו כסלו תרע"ח, 30 בנובמברדער אידישער קעמפפער "וואס און ווי אזוי", —גוריון –ד. בן1.

יורק עמ' 2-1.–1917, ניו
, 44, ו' טבת תרע"ח, 2 בדצמברדער אידישער קעמפפער "אויפבויאונג פון לאנד", —גוריון –ד. בן2.

יורק, עמ' 6-5.–1917, ניו
, 1, ב' טבת תרע"ח, 4דער אידישער קעמפפער "די אידישער ארבייטער און א"י", —גוריון –ד. בן3.

יורק, עמ' 1.–בינואר 1918, ניו
,  8, י' אדר תרע"ח, 22דער אידישער קעמפפער "קאפיטאל און ארבייט פאר א"י", —גוריון –ד. בן4.

יורק.–בפברואר 1918, ניו
, 12, ט' ניסן תרע"ח, 22 במרץ 1918,דער אידישער קעמפפער "פארבערייטונגען", —צבי –י. בן5.
יורק, עמ' 2-1.–ניו
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הדיון בבעיות ההתיישבות העובדת החל בקרב "הפועל הצעיר" בערך שנה אחרי שהתעורר
אצל "פועלי ציון". בוועידת ההסתדרות של "הפועל הצעיר" בשנת תרס"ח, יצא יוסף

 היתה59ויתקין בקריאה לפועלים להתיישב בגליל. מטרת התוכנית, כפי שהוא הסביר אותה,
לברוא מעמד פועלים עברים חקלאי הקשור לקרקע לצמיתות. לשם כך הוא מציע ייסוד

הלאום. המימון לרכישת אמצעי ייצור יבוא מחסכונותיהם של–מושבות פועלים על אדמת
אינדיבידואליסטי–הכלכלי עליו תתבססנה המושבות הוא פרטי–הפועלים. העיקרון החברתי

ולא קואופרטיבי. ויתקין חושש, שעקרון השיתוף והשוויון של הקואופרטיב עלול לפגוע
ביצר ההתחרות הכלכלית של הפועלים, דבר שימנע את הברירה הסלקטיבית והשגת איכות
גבוהה של פועלים מתיישבים. כי הרי התיישבות זאת איננה מפעל פילאנטרופי, אלא ייסוד
יישובים החייבים להתקיים על בסיס מסחרי מוצק. יוסף ויתקין פונה אל חבריו לנטוש כל

מחשבה שגרתית:

”העבדות למלים מצלצלות, כפרולטאריזאציה בורגנית, פסיכולוגיה פרולטארית וכדומה,
הפחד של שווא פן יחשדונו בשנוררות, שהיתה אצלנו, לאסוננו, לשם נרדף עם

 כל אלה אינם צריכים למנוע בעד—קולוניזציה, ופן יערבבו אותנו בפועלים הישנים 
60'הפועל הצעיר' מעמוד על הדרך הנכונה...".

מן הלאו אנו שומעים את ההן. מתוך מה שויתקין קורא להשתחרר ממנו אנו מבינים את
שכירים באורח עקרוני. הם–דפוסי המחשבה המקובלים על חבריו. הם רצו להיות פועלים

נפש כל תמיכה, אפילו לאומית, בטענה שזוהי "שנוררות"; הם ראו בשתיים–דחו בשאט
אלה חידוש עקרוני ומהפכני שהביאו אתם לעומת קודמיהם.

61נגד הצעתו של ויתקין יצא אהרונוביץ. במאמרו "כיבוש העבודה או כיבוש הקרקע"

הוא דוחה אותה קודם כל על סמך טענה מעשית, כי אין ולא יהיה למוסדות הלאומיים די הון
 "ברצוננו או למרות רצוננו נוכרח לתלות את החלק היותר—כדי לבנות את הארץ. וכן 

גדול של קנייננו באיניציאטיבה פרטית, והאיניציאטיבה הפרטית לא תעשה מה שאנחנו
 מעניין לציין, כי בנקודה זו זהה השקפתו של62נצווה לה כי אם מה שיהיה טוב בשבילה...".

י. אהרונוביץ עם הפרוגנוזה הברוכובית. בהמשך המאמר מוכיח המחבר, כי כיבוש העבודה
63חשוב יותר ובעל סיכויים גדולים יותר מאשר כיבוש האדמה.

, 10, תמוז תרס"ח.הצעיר–הפועליוסף ויתקין, כיבוש הקרקע וכיבוש העבודה, 59.

שם.60.

, 12, אלול תרס"ח.הפועל הצעיר61.

שם.62.

, לח, חורף תשכ"ח-קשתעל כך עמדתי ביתר הרחבה במאמרי "האידיאולוגיה של 'כיבוש-העבודה'", 63.
.1968
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יחד עם זאת, לפי אהרונוביץ, אין המפלגה צריכה להתנגד, והיא יכולה אפילו לתמוך
באורח מוסרי בפועלים, אשר ירצו להקים להם משקים על אדמות הלאום בגליל. כל זאת

המטעים ביהודה.–מפני שהון קפיטליסטי השואף לרווחים לא יושקע בגליל, אלא במשקי
אולם כגוף ציבורי השואף לכיבוש עבודה לא תבזבז המפלגה את זמנה ומרצה על תוכניות

64כגון אלו.

שנתיים לאחר מכן נזקק י. אהרונוביץ שוב לנושא, שהועלה בוויכוח בינו לבין יוסף
ויתקין. לדעתו, אין בהתיישבות הפועלים כדי לפתור את שאלת הפועלים, להיפך, היא רק
מחריפה אותה, היות ובעיית הפועל העברי בא"י היא יותר פסיכולוגית מאשר כלכלית.
הצעיר העברי האידיאליסט, בעל התודעה הלאומית החזקה, רוצה לראות בעבודתו אמצעי

65ממשי המקדם את המפעל הציוני, אולם ב"התאכרות" אין קידום ממין זה.

. כל אותםעבודה קפיטליסטית רחבהישראל לא נוכל בלי –”לברוא רוב עברי בארץ
האידיאלים, שהתפשטו במחננו, ע"ד פועל עובד ברשות עצמו ואינו משועבד לבעלים,
יישארו בתור שעשוע בשביל אלה, שהציונות היא אצלם "הליגיון", אך אלה, שהציונות

 הם לא יוכלו להשתעשע באידיאלים— שאלת החיים —היא אצלם שאלה ריאלית 
קפיטאל כאלה. הם מוכרחים לבוא לידי הסכמה שלהצליח הננו יכולים רק ע"י

 י.ג.).— (ההדגשות 66”ואקספלואטציה של עבודה

ציון, אשר חזו את–מסתבר אפוא, כי מה שהיה כבר ברור באותה שנה עצמה (תר"ע) לפועלי
הבשורה המהפכנית שמביאה עמה תוכנית ההתיישבות השיתופית במשמעותה הלאומית

 נעלם מעיני י. אהרונוביץ ומרבית חבריו.—והסוציאלית 
אולם המציאות לא היתה כזאת, כפי שרצה שתהיה יוסף אהרונוביץ. כיבוש העבודה
במושבות העבריות נתקל בקשיים והתקדם בעצלתיים. עובדה זו הביאה חלק מחבריו לידי
רביזיה של עמדת המפלגה כלפי תוכניות ההתיישבות של הפועלים. הפעם התייצב מול

 שולל המחבר את אפשרות קיומה67אהרונוביץ י. וילקנסקי. במאמרו "הציפייה לקפיטלים",
של סימביוזה בין קפיטליזם לבין פועלים יהודים. חוסר האפשרות נובע, לדעתו, מאי רצונם

של שני הצדדים, כל אחד מנימוקיו המיוחדים, לשתף פעולה זה עם זה:

 הרי זה לעצום את—הארץ –”לחלום בעת ובעונה אחת על אחוזות גדולות וגאולת
העיניים בפני המציאות. הקפיטליסטים שיבואו הנה לשם עסק בלבד לא יחזרו אחרי

יוסף אהרונוביץ, "כיבוש העבודה וכיבוש הקרקע", שם. ראה גם יוסף אהרונוביץ "לשאלת64.
, 2, ט"ז חשוון תרע"ב, יפו.הפועל הצעירהפועלים", 

, תר"ע, יפו.הפועל הצעיר איכור הפועלים, —י. אהרונוביץ, לבירור המצב 65.

–שם. במושג "לגיון" התכוון, כנראה, יוסף אהרונוביץ לתוכניתו של י. שוחט להקים בארץ "לגיון66.
ספרישראל במסגרת כמעט צבאית. ראה: –עבודה", אשר יגייס צעירים יהודיים מן הגולה לעבודה בארץ

, כרך א', חלק ראשון, עמ' 221, הוצ' מערכות 1964.ההגנה
, 1, ז' חשוון תר"ע, יפו.הפועל הצעיר67.
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 נדבר—הפועל העברי. כזה לא עשו אפילו הללו שבאו לשם אידיאלים רוממים. ואם גם 
 יחזרו אחריו, לא ימצאוהו. אם לא תהיה תקווה לפועל העברי להתאכר—בדרך ההפלגה 

 לא ילך אחרי המחרשה".—במשך זמן ידוע 

מדוע? מפני שהפועל היהודי האידיאליסט הוא גם אינדיבידואליסט מובהק, הדוחה מעל
עצמו מרות המנהל ומנסה לפעול על דעת עצמו.

הפלוגתא שלו, י. אהרונוביץ, הוא–י. וילקנסקי אינו מסתפק בטענה זאת. בניגוד לבר
מטיל ספק בכך, שהון קפיטליסטי יזרום לארץ. לדעתו, אין סיכוי שהון יהודי קפיטליסטי מן
הגולה יושקע בארץ מפני ש"כוח הדוחה חסר, הוא אינו מרגיש כלל בשעבוד הגלויות. לפניו

68פתוחים כל השערים".

זאת ועוד: אפילו יימצאו משקיעים קפיטליסטיים, שיעבירו את הונם לארץ, הרי יחפשו
השקעה בתעשייה ולא בחקלאות. מסקנתו של המחבר היא, כי יש לתמוך–לעצמם יעדי

פועלים על קרקע הלאום, דהיינו שומה על המפלגה לקבל את תוכניתו–בתוכניות להתיישבות
הגליל, שהתקיימה בשנת תרע"ב, חזרו ש. דיין וי. בוסל על–של אופנהיימר. באסיפת פועלי

טענותיו של י. וילקנסקי, בהטיפם לכיבוש האדמה ע"י הפועלים, לעומתם תמך א. יפה
ברעיון כיבוש העבודה במושבות.

בלהט הוויכוח האשים א. יפה את חבריו במגמה להשאיר את העבודות הקשות במושבות
לפועלים יהודים ממוצא ספרדי, בעוד שהם עצמם בורחים אל העבודות הקלות המכניסות
יותר בקבוצות. לדעתו של יפה, אין מצבו של הפועל החקלאי היהודי גרוע ממצבם של

69המושבות.–פועלים חקלאיים בעולם כולו. על כן אין זו סיבה מספקת לעזיבת

באותה שנה עצמה (תרע"ג) חוזר י. וילקנסקי על התנגדותו להון הקפיטליסטי. בראש
 סכנה לאומית:—ובראשונה הוא רואה בהשלכת היהב עליו 

”אני מתנגד לקפיטל הפרטי בתור שיטה יישובית קיימת, שבה תולים את כל הגאולה,
,ומנסה להראות, כי אם נוסיף להחזיק בה, נשמיט את כל הקרקע מתחת לרגלינו

 י.ג.).— (הדגשה 70”ומעמיד את גאולתנו על הקפיטל הלאומי

–הון קטנות), בעבודת–את העבודה בא"י יש לעשות, לדעתו, באמצעים זעירים (השקעות
ידיים, שהיא יותר רנטאבילית מאשר העבודה במכונות, הכרוכה בהשקעות גדולות. העבודה

הפועל, 16, כ"א אייר תרע"א, וגם הפועל הצעירא. ציוני, "שיטת ההתיישבות של אופנהיימר", 68.
, 17, ט"ו סיוון תרע"א, יפו.הצעיר

הגליל. וכן ראה באותו עניין דו"ח מוועידת פועלי–, 16, ז' שבט תרע"ב. דו"ח מוועידת פועליהאחדות69.
, י' טבת תרע"ג, ירושלים.האחדות3, שנערכה בכסלו תרע"ג, –יהודה ה

שם. ראה גם:70.
, 19, י"ב כסלו תרע"ד, יפו.הפועל הצעירא. ציוני, "מתוך דבקות", 1.
, 26, י"ד ניסן תרע"ד, יפו.הפועל הצעירא. ציוני, "מושבי פועלים", 2.
, 31, כ"ו אייר תרע"ד, יפו.הפועל הצעירא. ציוני, "הלאמת הקרקע", 3.
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החקלאית במסגרות קטנות רק היא מסוגלת להביא ליישובה הצפוף והרצוף של הארץ
71וליצירת תרבות של עם עובד אדמה.

בלשון אחרת, ניצולה הקפיטליסטי של האדמה ע"י הקמת חוות גדולות, מסכל את
האפשרות של יצירת מעמד איכרים עבריים גדול. ממילא נעלם גם הסיכוי לפיתוח תרבות

 זוהי אחת התוצאות של ההישענות הבלעדית על הון קפיטליסטי.—של עם עובד אדמה 
יש לציין, כי המחבר אינו שולל לחלוטין את השימוש בהון פרטי כאמצעי לפיתוח הארץ.
הוא רק מתנגד לשימוש בו בתחום החקלאות: "איני בא לנעול דלת בפני קפיטל פרטי,

ולגזור, שלא יעשו מאומה, עד אשר הקפיטל הלאומי יוכל לעבוד".
 הלך גם א. ד. גורדון:— ההתנגדות להון הפרטי וחיוב ההון הלאומי —בקו מחשבה זה 

”העיקר הוא כל שעל הנגאל ע"י האומה ובכוח האומה לשם תחיית האומה, ועיקר
 כל נפש מישראל הנגאלת ע"י האדמה, המוצאת את תחייתה בעבודה על—העיקרים 

האדמה. לפי זה, כל שיטת העבודה היישובית, שאינה עומדת על יסוד הזה של הלאמת
72הקרקע, ושל עבודה בתור כוח יוצר ומחייה, היא רע...".

תעמולתו של י. וילקנסקי (א. ציוני) למען התיישבות קואופרטיבית, שהיתה קרובה ברוחה
לעמדתם של "פועלי ציון" בסוגיה זו, לא נשארה ללא מענה. יוסף אהרונוביץ יצא שוב
למערכה נגד התיישבות פועלים על הקרקע. אולם אם בוויכוח עם יוסף ויתקין שלל את
תוכניתו מטעמים מעשיים, הרי את תוכניתו של אופנהיימר הוא דוחה בנימוקים עקרוניים:

”אני אינני מודה בעתידם של היישובים המתנהלים על ידי פקידות, ואינני חסיד גם של
 והרי רק—הקבוצות והקואופרטיבים. מאמין אני, כי במידה שהאדם יותר מפותח 

 באותה מידה הוא גם—מאנשים מפותחים במידה מרובה יש תקווה ליישובנו להיבנות 
73יותר אינדיבידואלי והחופש הגמור לפעולותיו דרוש לו כאוויר לנשימה".

ברור מעתה במה שונה היתה התנגדותו של אהרונוביץ לתוכניתו של ויתקין מן האופוזיציה
לתוכניותיהם של אופנהיימר ושל י. וילקנסקי. י. אהרונוביץ הינו דובר האינדיבידואליזם,
ועל פעילותו החופשית של הפרט הוא מעמיד את הגאולה הלאומית. תוכניתו של אופנהיימר,

ידיו כשיעבוד הפרט. ויתקין,–שיתופיים, נתפרשה על–המושתתת על יסודות קולקטיביים
לעומת זאת, הזדהה עם אהרונוביץ בהשקפתו האינדיבידואליסטית, על כן שלל אהרונוביץ

את תוכניתו על סמך נימוקים פרגמאטיים גרידא.
ה"פועל המפותח" עתיד לשבור את כבלי הקואופרציה, גם אם הוא נכנס למסגרתה מתוך

בין של דגניה ביןרצון חופשי. לכן, לפי דעת אהרונוביץ, "קרוב לוודאי שכל הניסיונות, 
של מרחביה ובין של שאר הקבוצות, ישנו במשך הזמן את צורתם ויגיעו לידי מדרגה של

שם. הערה 71.74.

, 27, כ"ח ניסן תרע"ד, יפו.הפועל הצעיררוח", –א.ד. גורדון, "מקוצר72.

, 3, ל' תשרי תרע"ד, יפו.הפועל הצעיריוסף אהרונוביץ, "מעשים ותנאים למעשים", 73.
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 עם איכרים זעירים, שלכל אחד יש חלקה משלו, והוא מעבדּה בעצמו לפי הקפריזיםמושבות
74שלו".

עם כל קוצר הראות, שמגלה המחבר ביחס להתיישבות השיתופית, ואף הזלזול שהוא
נוהג בה (אנשים מוכשרים אין מקומם במסגרת הזאת), הרי בסוגיה השנייה, הקשורה לראשונה
קשר פונקציונאלי, דהיינו, בעיית ההון, שינה את דעתו. עתה הגיע י. אהרונוביץ למסקנה,

ידי ההון–כי אין ביכולתו של ההון הפרטי לבנות את הארץ, וכי הדבר הזה נעשה וייעשה על
הציבורי ביתר תנופה ויתר יעילות: "הניסיון של עבודת שנים רבות פקח את עינינו לראות
שאותו קפיטליסט שעליו אנו משליכים את יהבנו חדל אונים הנהּו לע"ע ליצור בא"י איזה

75דבר אפילו בשביל עצמו, מכל שכן בשביל הציבור העברי".

באכזבתו המרה מן היוזמה הפרטית אין י. אהרונוביץ מסתפק בהתנגדות לה מנימוקים
מעשיים, אלא שולל אותה מנימוקים מוסריים, והוא מכריז בגלוי, שבמקרה של רפורמה
סוציאלית, במקרה שהממשלה תחליט לקצץ בנחלאותיהם של ה"אפנדים" למיניהם, יתמכו

אחוזות יהודיים: "הצעיר העברי–הפועלים העברים בתוכנית, ואפילו יפגע הדבר בבעלי
הרוצה לסחוב את העגלה הציונית באמונה נידון לכתחילה להחניק בלבו הרבה הרגשות

תחו בו, ואולם האם נוכל להחניק בלבנו גם את הרגשות המוסרייםִשחייו הסוציאליים ּפ
היותר אלמנטריים? האם נוכל לרמות את עצמנו ולראות בתמיכה בפוליטיקה של איזה
עשרות אפנדים עבריים עבודה לאומית, שיש לה מוסר שלה ושבשבילה מותר לבוא לפעמים

76בקונפליקט עם מוסר אנושי אחר?".

כך נצטלבו שוב קווי המחשבה של "פועלי ציון" ו"הפועל הצעיר". כמעט באותו זמן
הגיעו שתי המפלגות היריבות לאותה הערכה של המצב. שתיהן נוכחו, כי אין בכוחו של
הקפיטליזם לבנות את הארץ, וכי תפקיד זה חייבת לקחת על עצמה ההסתדרות הציונית.

אולם בהערכת מפעל ההתיישבות השיתופית דובריהם המרכזיים של "פועלי ציון" הרחיקו
ראות מי. אהרונוביץ, שנחשב לדוברּה המוסמך של מפלגתו. לזכותם של "פועלי ציון" יש

לזקוף את הפרוגנוזה על תפקידה ההיסטורי של ההתיישבות העובדת.

שם.74.

, 4, ז' חשוון תרע"ד, יפו.הפועל הצעיריוסף אהרונוביץ, "מעשים ותנאים למעשים", 75.

שם.76.


