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 הציונית ההתיישבות אבי- רופין ארתור ר"ד

 ארתור רופין סדרת גדולי העם היהודי 
https://www.youtube.com/watch?v=Rbtn4XCbZIk 
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https://www.youtube.com/watch?v=QKx-dlZe76M 
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https://www.youtube.com/watch?v=I3XA_5QhXY0 
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 רקע  ארתור רופיןחדשות   -נושא:  1פרק  
 

ין   1876 במרץ Arthur Ruppin; 1)ארתור )שמעון( רּופִּ
מנהל  ,סוציולוגו כלכלן ,ציוניהיה מנהיג  (1943 בינואר 1 –

 ציוניתה התיישבותממעצבי ה ,יפוב המשרד הארצישראלי
עמד בראש מחלקת ההתיישבות של ההנהלה  .ארץ ישראלב

 .הסוכנות היהודיתוהיה חבר הנהלת  יישובהציונית ב

 ביוגרפיה

 פרוסיהאז ב ,(פוזנןליד ) 'ראביץארתור רופין נולד בעיר 
בן בכור ליצחק אלברט ולסיציליה )בת  ,קיסרות הגרמניתשב

אמידה. ביומנו תיאר את  מסורתיתיוליוס בורק( רופין, משפחה 

שנות ילדותו המוקדמות כמאושרות מאוד. אולם אביו של רופין 

עסקו נסגר והמשפחה התקיימה בעוני מתרומות  , פשט את הרגל

 1886של בני משפחה. בעקבות זאת, עברה המשפחה בשנת 
רופין היה תלמיד מצטיין וספג בחדווה את התרבות  .מגדבורגל

הגרמנית הפרוטסטנטית, במקביל להתרחקותו מהמסורת 

כפייתי הנוהג ליטול  מהמרהיהודית. ביומנו ציין, שאביו היה 

הלוואות מבני משפחתו וממכריו לצורך הימוריו, והוא האשים 

את אביו בעונייה של המשפחה ובמצבה הכלכלי הירוד, שאף 

אילץ אותו לעזוב את לימודיו עקב אי יכולתו לשלם את שכר 

 הלימוד. כמו כן, אימו נאלצה לעבוד ברוכלות כדי לכלכל את

ולאחר בר המצווה  גתהקרא את כל כתבי  12המשפחה. בגיל 

במטרה לזכור אותה  פרידריך שילרשל  שלו העתיק הצגה שלמה

בעל פה. כרבים מבני אותה תקופה חלם להיות למשורר 

 .[1]גרמני

נאלץ להפסיק את לימודיו מסיבות כלכליות, ועבד בבית  15בגיל 

מסחר גדול לתבואות של שכן יהודי. הוא החל את עבודתו 

כשוליה, אך מהר מאוד קודם לתפקידי ניהול, וכבר לפני מלאת 
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היה ליועץ למנהל העסק וניהל עסקאות גדולות שנוהלו  17 לו

במקביל לעבודתו למד  .[2]לרוב רק בידי פקידים בכירים

ן אקסטרני והכשיר את עצמו לקראת מבחני סיום הגמנסיה כנבח

 .[3]וירי ריקוד ,התעמלות ,שחייהלהיות גרמני ראוי בלימודי 

ועמד בהצלחה בבחינות כנבחן לאחר שהשלים את למודיו בעצמו 

, אולם עקב 1896בשנת  אוניברסיטת ברליןאקסטרני, התקבל ל

במשך  .1899 אפרילחל ללמוד רק בעבודתו במגדבורג ה

אוניברסיטת סמסטר אחד שמע הרצאות בפקולטה למשפטים ב

אולם למד גם מגוון רחב של קורסים במקצועות שונים.  ברלין

המשיך את לימודיו בהתכתבות,  האלהלאחר שעבר להתגורר ב

רופין למד גם  .[4]בלי שהשתתף בשיעורים בפועל

קיבל תואר  1902-ב .כלכלהו משפטים אוניברסיטת האלהב

על תאורית הערך של תונין והקשר  כלכלה פוליטיתב דוקטור

 .[5]לתאוריית התועלת השולית

 

 לפני העלייה

זכייתו של רופין בפרס קרופ פתחה בפניו את השערים לחברה 

הגרמנית והוא פרסם מספר מאמרים בכתבי עת גרמניים בנושאי 

עבד כעורך דין  ,1902-1907אאוגניקה. במקביל, בשנים 

הגרמנית שגרמה לו  אנטישמיותוהרגיש את מלוא עוצמתה של ה

הוא כתב מאמר  1902לעסוק בנושא היהודי. כבר בשנת 

דמוגרפי שהתפרסם בכתב עת מדעי כללי על היחסים של יהודי 

ואסף מידע  גליציהביקר ב 1903בשנת  .גרמניהפרוסיה עם 

ועבד  ברליןעבר ל 1904על היהודים בה. בשנת  אנתרופולוגי

 ,אלפרד נוסיגשל היהודים מיסודו של  סטטיסטיקהבמכון ל
 .[7]ובמהרה מונה למנהל המכון

 .'פרסם את מחקרו הסוציולוגי, 'היהודים בימינו 1904בשנת 
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 הצטרפות לתנועה הציונית

 

 1908-רופין וטהון ב

 

, במהלך טקס בתחנת הניסיונות ארתור רופין )ראשון משמאל(

הנציב בתמונה עוד  ,1935-ב (מכון וולקני) החקלאית ברחובות

 יצחק וולקניו חיים ויצמן ,ארתור ווקופ העליון

לאחר שהשתתף  ,הסתדרות הציוניתהצטרף רופין ל 1905-ב

ועדה -הוא שולב בתת .בזלב קונגרס הציוני העולמיבאותה שנה ב

הצטרף למחלקה המשפטית של הוועד  1906כלכלית, ובשנת 
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 ,קב טהוןיעו אוטו ורבורגהמלצת ב ,1907-הפועל הציוני. ב
ההסתדרות הציונית, לחקור את  נשיא ,דוד וולפסוןנשלח על ידי 

ולבדוק את האפשרויות לפיתוח  ארץ ישראלב היישובמצב 

הגיש דו"ח מפורט  1907בדצמבר  .תעשייהוה חקלאותה

שהמליץ על רכישה נרחבת של אדמות בארץ ישראל והשגת רוב 

 .[8]מישור החוףוב גליליהודי ב

 

 מלחמת העולם הראשונה ולאחריה

קרן הסיוע האמריקאי לאחר פרוץ המלחמה נתמנה רופין לראש 

 .[18][17]ליהודי ארץ ישראל

במהלך השנים עד כיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים במלחמת 

גרמניה  שגרירהעולם הראשונה היו לרופין קשרים טובים עם 

ו בקידום פעילות ההתיישבות בארץ ישראל, והוא נעזר ב

הציונית. במיוחד סייעה התמיכה הגרמנית במאבק כנגד 

 1916בראשית  .[19]התנכלויות מצד השלטון העות'מאני

בגלל  יעקב טהוןאשות המשרד הארצישראלי להועברה ר

 .[20]שרופין לא היה נתין טורקי

ריכרד  ,גרמני-הזמין רופין את הארכיטקט היהודי 1920-ב

לעלות לארץ ישראל ולהכין תוכנית אב כוללת  ,קאופמן

ליישובים החקלאיים בארץ ישראל ולשכונות בעריה. רופין יזם 

את עליית יהודי  ,כנרתוב דגניהאת ההתיישבות הקבוצתית ב

 ,תל אביבהיא  "אחוזת בית"תימן, את מתן ההלוואה הראשונה ל
ת "חברת במרחביה, את הקמ מושבהוה קואופרציהאת ייסוד ה

שבה ) ירושליםב רחביההיה ממייסדי שכונת  ,"הכשרת היישוב

 .ועוד (ביתובנה את 

ניהל את  ,ההנהלה הציוניתו "ועד הצירים" הוא היה חבר

ועמד  הסוכנות היהודיתהיה חבר הנהלת  ,מחלקת ההתיישבות
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המים  מהנדסרופין הזמין אצל  .1933-1935שנים בראשה ב

שהוגשה לו  ,"הנגב השקייתאת תוכנית "פנטסיה ל שמחה בלאס

 .1939ביולי 

 

 משפחתו

לזוג נולדה בת יחידה,  .שולמית רופיןרופין היה נשוי לבת דודו 

רות, אשר הייתה לימים רופאת ילדים ידועה בתל אביב ונישאה 

לדב פלד. לאחר שהתאלמן משולמית נשא רופין את חנה, בתו 

לזוג נולדו שתי  .דוד הכהןואחותו של  מרדכי בן הלל הכהןשל 

צבי נישאה ל איהבתם  ,יגאל ידיןבנות ובן. בתם כרמלה נישאה ל

איש משרד החוץ לשעבר  ,רפאל רופיןהוא  ובנם דינשטיין

 .מכמורתממקימי  ,(טנזניה)כיהן כשגריר ישראל ב

אחיו של ארתור רופין, קורט רופין, היה חבר הנהלת חברת 

ראש התאחדות עולי -בארץ ישראל ויושב הכשרת היישוב

 .גרמניה בעיר מגוריו חיפה

 

 השקפותיו

 ,1913-ושוב ב 1904בספרו על יהדות העולם, שיצא בשנת 
הציג רופין ביקורת קשה כלפי היהדות האורתודכסית, המאמינה, 

לדבריו, באל כל יכול, במעורבות האל בהיסטוריה וכבכוחה של 

התפילה. הוא טען שאמונה זאת עומדת בסתירה למדע המודרני 

רופין הציג  .[22]אבולוציההמתבסס על מדעי הטבע וה

 3מיליון יהודים דתיים,  6קות על פיהם היו בעולם סטטיסטי

מיליון יהודים נאורים ושאר היהודים שהיו בתנועה מדתיות 

לדתיות, רופין ראה בדאגה  אך למרות התנגדותו .[23]לנאורות

את ההתבוללות שנלוותה להסרת החומות שהציבה הדת היהודית 
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את הדרך היחידה לשמר את  ציונותבין היהודים לגויים וראה ב

על  .[24]לשלב הנאורות העם היהודי לאחר הגעת היהודים

השאלה לשם מה לשמר את קיום העם היהודי הוא ענה בכך 

וכי  [25]שהעם היהודי נושא בחובו תכונות חיוביות רבות

נישואי תערובת מזיקים לשימור התכונות הטובות של הגזע 

למרות שזיהה בעם היהודי תכונות חיוביות רבות,  .[26]היהודי

רופין סבר שהיהודים סובלים מנטייה למסחר קפיטליסטי אותו 

 .חקלאותעל ידי מעבר לפרנסה מ ,[27]עליהם לדכא

במהלך השנים התחבט רופין לגבי הגזע אליו משתייכים 

היהודים, זאת בהתאם לשיח המדעי הרווח של זמנו שניסה 

לקטלג עמים שונים ל"גזעים". בתחילה הוא זיהה את היהודים 

כתערובת של שמים וחיתים ובהמשך טען שהם תערובת של 

ן עסק רופין בסיווג משני של כ .[28]בדואים ופלשתים ,ארמים

כחודש לפני  ,1942 נובמברגזעים בתוך העם היהודי. ב-תת

מסמך המסווג את הגזע היהודי  פטירתו, הוציא תחת ידיו

-החל בטיפוס האשורי ,אפםלשמונה טיפוסים הנבדלים בצורת 

 [29].נגרואידי-בוכארי וכלה בטיפוס האשכנזי

סבר רופין שהם כלל אינם יהודים בגזעם.  ,יהודי אתיופיהלגבי 

שדנה בבקשה של ד"ר  הסוכנות היהודיתבישיבה של הנהלת 

סרטיפיקטים ליהודים מאתיופיה  10להעניק  'יעקב פייטלוביץ

הוא טען שהם "כושים, שגוירו בכח החרב במאה השישית לפני 

הספירה. אין להם קשר דם ליהודים. ]...[ )לכן( מספרם 

אמר שהגזע  משה שרת" כאשר בפלשתינה אינו צריך לגדול.

אינו משנה אלא ההכרה הוא טען ש"הם רחוקים מתרבותנו, 

ובטוח הוא שאין להם כל קשר עם היהדות". עם זאת, רופין 

עניק חמישה הצביע בעד החלטת הנהלת הסוכנות לה

כמחווה  יהודי אתיופיהסרטיפיקטים ל

 .[32][31][30]'לפייטלוביץ
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 ביקורת

יהודי נמתחה ביקורת על חלקו המכריע בעליית  2000-בשנות ה

בעיקר על רקע הטענה כי לתפיסתו ראה את היהודי  ,תימן

 תימני כנרתפורם הכאוב של התימני כ"כוח עבודה זול". סי
 יהודה ניני 'אותם שקד רופין להעלות, נחשף בספרו של פרופ

פרשת התיישבותם  –ההיית או חלמתי חלום, תימני כנרת "

ועקירתם" והוצג כדוגמה ליחס מתנשא כלפי יהודי המזרח מצד 

איתן חלק מראשי היישוב ורופין בראשם. לפי מחקריו של 

פעולותיו של המשרד הארצישראלי כלפי התימנים גובשו  ,בלום

כנית להשבחת הגזע( של רופין, תו) איגניתעל פי תוכניתו ה

אלא "טיפוסים  "שסבר שהתימנים אינם יהודים "טהורי גזע

מיוחדים" )ערבים שהתגיירו או כאלה שדמם מעורב בדם ערבי( 

ומשום כך התנגד לנישואים בינם לבין עולי מזרח אירופה, בהם 

החיובי שעליו צריך להיבנות העם  "ראה את "החומר האנושי

 .היהודי המתחדש

 הנצחתו

 

 ל אביבשלט רחוב בת

 קיבוץ ,בירושלים בית ארתור רופיןעל שמו של רופין נקראו 
שליד  תיכון בית ירחבית הספר ה ,עמק בית שאןשב כפר רופין

כן  .עמק חפר( שבמדרשת רופין) המרכז האקדמי רופיןו דגניה

 דרך רופין) ובהן ירושלים רחובות בערי ישראלנקראו על שמו 
 מוזיאון ישראלל ,קריית הממשלהול כנסתלה לבירושלים מובי

תל  ,(ושליםהאוניברסיטה העברית בירשל  גבעת רםולקמפוס 

 רחובות ,פתח תקווה ,ראשון לציון ,נתניה ,חיפה ,אביב
עיריית חיפה יסדה על שמו  .מגדבורגעיר נעוריו וכן ב ,הרצליהו

 .פרס רופיןאת 
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 לקריאה נוספת

כרך ב': פרק ק"ח, רכישת  - זכרונות ארץ ישראל ,אברהם יערי

 1920 ארתור רופין, ,עמק יזרעאלאדמה ב

נסיונות בהתיישבות, המשרד הארצישראלי  ,מרגלית שילה

 1988 ,יד יצחק בן צביהוצאת  ,1914-1908

 .2005 ,יד טבנקין ,יו ופועלוארתור רופין: חי ,יעקב גורן

 .1968תל אביב  ,פרקי חיי ,ארתור רופין

 

 קישורים חיצוניים

מגד ירחים", " ,ד"ר ארתור )שמעון( רופין ,מיכאל ריגלרד"ר 

בית ת הראי"ה ומורשתו בהוצאת ירחון חודשי להנחלת משנ

 4עמ'  ,תשע"ב טבת ,148גיליון  ,(הרב

 בירושלים הארכיון הציוני המרכזיבקטלוג  ,ארתור רופין

רופין ארתור )אבי ההתיישבות הציונית, אבי הסוציולוגיה 

 באתר תנועת העבודה הישראלית (היהודית

 "אישי רחוב" במיזם ,ארתור רופין

הספרייה הווירטואלית של באתר  ,ארתור רופין ,מרגלית שילה

 מט"ח

באתר  ,ארתור רופין וההתיישבות באזור ההר ,מרגלית שילה

 הספרייה הווירטואלית של מט"ח
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ז' באדר תרצ"ו,  ,הארץ ,א. רופין: האיש ופועלו ,משה גליקסון

 פרויקט בן יהודה, ב1936במרץ  1

רשימה  ,TheMarkerבאתר  ,ראשיתו של עמק ,ט.גרקן

היסטורית על המסע שנערך מאחורי הקלעים עד יום ההתיישבות 

 .הראשון בעין חרוד

שיעור היסטוריה, ארתור רופין, מאבות הציונות  ,גבתום ש

 2009באוקטובר  9 ,הארץבאתר  ,וההתיישבות, מתגלה כגזען

למקורותיה הגרמניים של התרבות העברית, על ' ,איתן בלום

"אבי ההתיישבות היהודית  -הדחקת תפקידו של ארתור רופין 

חשבה רדיקלית, כתב עת לספרות ומ :מטעם ',"בארץ ישראל

 .(93–71) 2007, 11מס' 

Etan Bloom, Arthur Ruppin and the 
Production of the Modern Hebrew Culture 

(Thesis submitted for the degree “Doctor of 
Philosophy”), Tel Aviv University, 

December 1, 2008 

Etan Bloom, 'The "Administrative Knight" 
– Arthur Ruppin and the Rise of Zionist 
Statistics', The Tel Aviv University Year 
Book for German History, XXXV, 2007 

(183-203) 

-: ׳דאר עוזי אלידע, ״עיתונות ׳צהובה׳ ומסעי צלב עיתונאים

 .329-353, עמ׳ 2016, 24היום׳ ופרשת רופין״, ישראל, מס׳
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 ההתיישבותחדשות   -  נושא: 2פרק  
 

 תיישבות הציוניתארתור רופין והה

 

 תקציר
פעילותו ויוזמותיו של ארתור רופין נציג התנועה הציונית  תיאור

ישראלי. המאמר מתאר את השקפת -שעמד בראש המשרד הארץ

האדמות  עולמו ביחס לקניית קרקעות, הקשים שעמדו בפניו, רכישת

בעמק יזרעאל, תכניותיו להקמת חוות פועלים וקשריו עם פועלי 

ייה. על אף שרופין ראה בהתיישבות החקלאית עיקר, העלייה השנ

לא חדל מלעודד ולפעול גם בתחום ההתיישבות העירונית  הוא

 .ובתחום ארגון היישוב

 

 

 

 ארתור רופין וההתיישבות הציונית
 פרופ' מרגלית שילה :מחברת

 

 

 

כך הסביר ארתור רופין ביומנו את שלשלת המקרים  -מקריות' '

ישראל כנציגה של התנועה -שהביאוהו להחלטה לעלות לארץ
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 .1908 -הציונית, ב
 ?או הרגשת שליחות וייעוד –מקריות' '

, היה הבן הבכור למשפחה 1876 -שנולד במזרח גרמניה ב ,רופין

ב ממש. חוויות שירדה מנכסיה והגיעה בשנות ילדותו למצוקת רע

ילדות קשות השפיעו בלא ספק על חוסנו וכושר עמידותו של רופין. 

הספר התיכון והחל לשרת כמתלמד -מבית 16בשל המצוקה בגיל 

מסחר לתבואה. לכאורה הושמו לַאל תוכניותיו לרכוש השכלה -בבית

יש בו  –ועם זאת כתב ביומנו: 'סיכוי זה של חיים ללא תהילה  ,וידע

כל עמלי ושאיפותי  .קיקרובעניין זה דעתי כדעתו של  .משום ביעות

 1.'מוניטין בדורות הבאים –אין להם אלא תכלית אחת 

הרהורים בדבר ייעודו, כגון: 'אדם בלא אידיאלים הריהו כצמח בלא 

אדם שהגיעה שעתו להיפנות לעולמו ועדיין לא עשה כלום  .תפרחת

לא פסו עם  – 2'לטובת הכלל, הריהו כאילן סרק שאינו נותן פירות

התבגרותו. ממחשבות על קידום האנושות בכללותה עבר 

ששררה  אנטישמיותלהתעניינות מעמיקה בעם היהודי ובגורלו. ה

בגרמניה היתה בלא ספק הגורם שעוררו יותר מכל להתעניין בעם 

תחושת יהדותו לא פגה אף לאחר שפרק מעליו בנערותו את  .היהודי

עול מצוות הדת, שהורגל בהן בביתו. בהתאם להלך מחשבתו 

השיטתי, החל באיסוף נרחב של עובדות סטאטיסטיות על מצבו של 

פרסם את המהדורה הראשונה על ספרו  1904 -יהודי, ובהעם ה

'היהודים בזמן הזה' )מהדורה שנייה ניתרגמה לעברית בידי ברנר 

 .(ויצאה לאור בתרע"ד

התעמקות במצבו של העם היהודי בתחילת המאה העשרים הבהירה 

לרופין כי עם זה ניצב בפני סכנת הכחדה מפאת ממדי ההתבוללות. 

שראה באנטישמיות את הצל הכבד המאיים על העם  ,הרצללעומת 

היהודי בגלות, הצביע רופין על סכנת ההתבוללות כעל האיום 

הממשי על המשך קיום העם. בציונות ראה רופין את הזהות היהודית 

ע והעלה בספרו שאלות עבור יהודים שנטשו את דתם. רופין לא נרת

נוקבות וקשות ביותר: האם הציונות היא הפתרון להמשך קיום 

ביצוע? האם היהודים יסכימו לבוא -היהודים? האם הציונות בת
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לארץ כאשר תינתן להם רשות חוקית לעשות כן? האם הארץ 

 ?מתאימה להתיישבות

, ארבע שנים לאחר שהעלה 1908 -ישראל ב-החלטתו לעלות לארץ

הוריו על הכתב, מורה על רצונו העז לענות על שאלות את הר

נוקבות אלו בחיוב. אם נאמר שדבקות בחזון הציוני, או מוטב לומר 

המלווה כל  ,בכל חזון שהוא, מצריכה מידה לא מעטה של תמימות

אמונה בבלתי קיים, הרי אמונתו של רופין ינקה את עיקר חוסנה 

 .ייה אל מעבר לאופקסופית ומכושר רא-מאופטימיות כמעט אין

-החלטתה של התנועה הציונית להתחיל בעבודה מעשית בארץ

. בספרו 1903ישראל נפלה בקונגרס אוגאנדה המפורסם, בשנת 

-ישראל לפרטי-שרטט הרצל את התפתחותה של ארץ 'אלטנוילנד'

תוכנית זו היתה מכוונת להתגשם לאחר שהמעצמות אכן  –פרטים 

תכרנה בזכות היהודים לשוב לארצם ולאחר שיצטבר ההון הדרוש 

לשם כך. ואולם, העבודה המעשית החלה לפני שהושגו התנאים 

להתחיל  ן הקיימתקרהמוקדמים שהציב הרצל. הקונגרס התיר ל

ישראלית, -ישראל. ואף מינה ועדה ארץ-לקנות קרקע בארץ

שתכוון את העבודה המעשית,  ,אוטו ורבורג 'ובראשה הבוטנאי פרופ

והעמיד לרשותה תקציב קטן אבל קבוע. בקיץ של אותה שנה פתח 

-את הסניף הראשון של בנק אפ"ק )אנגלו ד לבונטיןזלמן דו

 .קומפני( ביפו-פלשתינה

ישראל החלה בלא תוכנית -עבודתה של התנועה הציונית בארץ

-1904 -יישובית ובלא תקציב מתאים. האדמה שקנתה הקק"ל ב

 –דונאם(  6500ג'וני )-בגליל התחתון, אדמת דלייקה ואּום 1905

וחכרה לערביי הסביבה, כדי למנוע את לא נודע מה ייעשה בה והיא ה

 .שממתה

זלמן דוד לבונטין, שציפה לתנופה יישובית שתיעשה בעזרת הבנק, 

לא זכה לתמיכת התנועה בתוכניותיו, ועל כן קיווה לפתח את יישוב 

ישראל באמצעות היוזמה הפרטית. התנועה הציונית, שהיתה -ארץ

 .עסקה בקטנות אמורה להביא תנופה חדשה ליישוב היהודי בארץ,
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אוטו ורּבורג, שמקום מושבו היה בּברלין, תכנן את ייסודן של 

חברות יישוביות שתעסוקנה בתעשייה, בתחבורה ובמסחר; אך 

-הציבור הציוני בגולה לא נענה לו וגם התשתית היישובית בארץ

ישראל לא תאמה לכך. הנסיונות המעטים לפתח את היישוב היהודי 

ק את הצורך בנציג מיוחד של התנועה בארץ העלו מעל לכל ספ

 .ישראל ויכוון את מעשיה במקום ההתרחשות-שֵיישב בארץ

ידועה עד אז בתנועה הציונית, -ארתור רופין, שהיה אישיות בלתי

ישראל, כדי לסקור את -לארץ 1907ידי ראשיה בקיץ -נשלח על

הארץ ולהציע תוכנית יישובית מפורטת, שתהלום את אמצעיה של 

בהאג, בירת  1907בקונגרס השמיני, שנערך באוגוסט  התנועה.

הולנד )ובעת שרופין שהה ביפו(, הוחלט כי יש לייסד בארץ נציגות 

כדי לקדם את  ,('ישראלי-המשרד הארץ') ישראלית-ציונית ארץ

 ,המעשיים', שתמכו בצעד זה בכל לבישראל. '-המעשה הציוני בארץ
קיוו שעבודה יישובית מוצלחת תקדם את השגת הצ'ארטר )זיכיון( 

 .ישראל-על ארץ

עם שובו מן הארץ חיבר רופין תזכיר ארוך ובו ניתח את מצב 

ישראל והציע תוכנית פעולה מפורטת. בואו של -היהודים בארץ

ש הן לתנועה והן רופין לארץ כמייצג התנועה הציונית בישר עידן חד

ריכזה את כל  1908שעד  ,ליישוב היהודי בארץ. התנועה הציונית

האינטרסים שלה במגעים מדיניים עם מדינות שונות וביהדות הגולה, 

 ,ישראל. לעומתה-אט את מרכז הכובד שלה לארץ-החלה מסיטה אט
ישראל, שעד אז היה תלוי בכל עניין קטן -היישוב היהודי בארץ

 –בהנהגתו של רופין  –ים ובמוסדות בגולה, החל לכוון וגדול במנהיג

, עת הגיע לארץ, ועד 1908את הפעילות היישובית. החל מראשית 

, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, טווה רופין 1914לאוגוסט 

חוטי פעולה רבים, שהצמיחו את השלד והבסיס לתוכניות יישוב 

 .הארץ משנות העשרים ועד לקום המדינה

 

 קניות הקרקע
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כבר בתוכנית היישובית הראשונה שהציע, העלה רופין את הרעיון 

ישראל כאמצעי ראשון במעלה להשתלטות -של קניית שטחי ארץ

הודים יתיישבו חשב כי מן הראוי שי 1907 -יהודית עליה. בעוד שב

ישראל -יהודה ובגליל, הרי תוך כדי עבודתו בארץ-בעיקר באזורי

שינה את השקפתו וחתר בכל מאודו )קרי: ממון התנועה הציונית( 

לקנות את כל שטחי הארץ בצפון ובדרום. לשם השגת המטרה 

ישראל, היה -דהיינו השגת רוב יהודי דומינאנטי בארץ ,הציונית

על פני הארץ כולה. בעלות על קרקע  צורך בהתפרסות יהודית

בעיבודה, ועל כן כל  ,חקלאית היתה מותנית, בהתאם לחוק התורכי

 ,רכישת קרקע חייבה עבודה חקלאית בצידה. בהתאם לתפיסה
יישבות הת ,העלייה השנייהשהיתה משותפת לרופין ולפועלי 

 .חקלאית יהודית תשפיע על יצירת חברה יהודית בעלת איכות חדשה
ישראל אנו יוצרים רק את "יציר כפינו" ואין -ועוד זאת: אם בארץ'

ידי כך זכות -אנו באים לנצל עבודת נוכרים, אנו קונים לעצמנו על

ההדגשה שלי(. ) 3'שרכשנו אותה בכוח החוק ,מוסרית על הקרקע

ישראל הפכה לצו ראשון בחשיבותו בבניין -קניית קרקע בארץ

 .הארץ

הקשיים שעמדו בפני רופין בעת רכישת האדמה היו מרובים. רוב 

הקרקע בארץ היתה בידי הערבים, והללו מיעטו למכרה. האדמות 

שהוצעו למכירה היו לרוב שטחי קרקע גדולים, שהיו שייכים 

בים. שטח פלחים ער –ידי אריסים -לאפנדים ערבים אשר עיבדום על

גדול אמנם היווה אתגר ממשי להתיישבות, אך הצריך סכומים 

גדולים לרכישתו. רופין לא יכול היה לברור את שטחי הקרקע 

ואף לא ניתן היה לתכנן תוכניות  ,שנראו לו כחיוניים במיוחד

רכישה. האפשרות היחידה היתה לקנות קרקעות שהאפנדים ביקשו 

ניית הקרקע היווה את המכשול למכרן. חוסר אפשרות לתכנן את ק

הקטן ביותר שעמד בדרך החתחתים של הקונים. בהתאם לחוק 

התורכי, ניתן היה לרשום קרקע כמעט אך ורק על שם נתין תורכי, 

וכל קנייה צריכה היתה לקבל את אישור השליט המקומי. הדבר היה 

כרוך בּבאקשיש )מתן מענקים ושוחד( ובטרחה מרובה. ואולם, גם 

שתהליך המכירה הסתיים פורמאלית בכי טוב, לא פסו לאחר 
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הקשיים. האריסים שישבו על הקרקע ועיבדוה לא אבו לעבור 

השכנים הערבים לא הכירו תמיד, בין בשוגג ובין  .למקומות אחרים

בזדון, את גבול קרקעותיהם ולא היססו לפלוש לעבר שכניהם. מעל 

יס. אמנם התנועה חסרון כ –לכל אלה היה שרוי קושי קבוע נוסף 

קרן כספית לשם קניית קרקע עבור  1901 -הציונית יצרה כבר ב

אך ראשי הקרן נרתעו  –הקרן הקיימת לישראל  –העם היהודי 

ישראל. הדילמה שעמדה -במידה מרובה מלרכוש קרקעות בארץ

בפניהם היתה קשה: מטרת הקרן היתה להעמיד לרשות העם היהודי 

ייעשה באדמות אלה? לא ניתן היה  אך מה –אדמות לקניין עולם 

למכרן, בהתאם לתקנון הקק"ל. לפי החוק התורכי, קרקע חקלאית 

תאבד לבעליה; ועל כן היה צורך בתכנון יישוב  – שלא עובדה

בבד עם קנייתה. נוסף על כך, אמצעיה של הקרן לא -הקרקע, בד

מידה נרחב, ובארץ לא נמצאו יהודים -הספיקו להתיישבות בקנה

מעוניינים לחכור קרקע חקלאית לתקופות קצרות. לפיכך שהיו 

הוחלט שאדמות הקרן תשמשנה לצורכי ציבור בלבד. יתרת כספי 

מועד לקניית קרקע. לשם כל -הקרן יועדו לשם מתן הלוואות קצרות

קנייה עבור הקרן נזקק רופין לאישור מפורש מטעם דירקטוריון 

הנהלת הקרן  .מהלכיו הקק"ל, שישב בגרמניה, ועובדה זו עיכבה את

 .התנגדה לתוכניותיו המרובות והעדיפה עבודה איטית וזהירה

חברת הכשרת ' – חברה חדשה 1908 -רופין וורּבורג יסדו ב

מתוך תקווה שיזמים פרטיים ישקיעו בה ממון, שיאפשר  ,'היישוב

ין לקנות קרקע ולמכרה לאנשים פרטיים שירצו להתיישב לרופ

בארץ. כיוון שאדמת הקרן הקיימת, שהיתה קרקע הלאום, לא יועדה 

למכירה, סברו השניים שחברת הכשרת היישוב תהווה את המכשיר 

העיקרי לרכישת קרקע עבור מתיישבים פוטנציאליים וכי תוכל 

ם לא נתממשה להיעזר מדי פעם בהלוואות של הקק"ל. תוכנית

כמצופה, ובשנתיים הראשונות לייסודה לא צברה החברה סכומים 

 .שיאפשרו לרכוש אדמות באמצעותה

הרכישה הראשונה והחשובה ביותר שנעשתה בידי רופין נערכה 

הלוא היא רכישתה של אדמת מרחביה, והיא היוותה  ,1910בתחילת 
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-בארץיזרעאל, 'העמק הפורה ביותר -את תחילת רכישתו של עמק

פעולה פורה ביותר בין -ישראל'. היתה זו אף תחילתו של שיתוף

רוכש הקרקעות הראשון במעלה  ,יהושע חנקיןהתנועה הציונית ל

הדונאמים שנרכשו בעמק, למרות היסוסי הקק"ל  8600בארץ. 

הן מצד השלטונות ומצד האוכלוסיה הערבית  ולמרות קשיים מרובים

דרך בדרכו היישובית של רופין. חברת יק"א, -היוו פריצת ,השכנה

שנמנעה מקניית שטח זה בשל היותו 'יקר מדי', הכירה לאחר זמן 

בערכו היישובי הרב של המקום וניאותה כמה שנים לאחר מכן 

ש מידה נרחב ולרכו-לשתף פעולה עם התנועה הציונית בקנה

יזרעאל. )הקנייה, שאושרה בהנהלת -אלפי דונאמים בעמק-עשרות

ואשר הכסף תמורתה נשלח לארץ, סוכלה לבסוף בשל פרוץ  יק"א

מידה גדול ובשטח -קניית קרקע בקנה (.מלחמת העולם הראשונה

הודים הוכיחה את אומץ רוחו של רופין שלא היה מיושב עד כה בי

 .וכוח עמידתו

יזרעאל, -בעמק 1914-1910דונאם רכש רופין בשנים  67,000 -כ

סבא( -פוריה ושרונה(, בשרון )בסביבות כפר)בגליל התחתון 

 .ברוחמה –וביהודה )בסביבות ירושלים(. כן תקע יתד בצפון הנגב 

קו כל אותה עת היה זה רק חלק קטן מהמגעים המרובים, שלא פס

הירדן, הגולן, -ולא הניבו פירות, לקניית קרקע באזורים אחרים: עבר

הנגב. לא היתה הזדמנות לרכוש קרקע שרופין  ,אדמות חבל רפיח

ומתן על -לא ניצל, אך היו מקרים לא מעטים שבהם נסוג ממשא

רכישת קרקע לטובת חברת קרקע פרטית, שהבעיה נכונות לרכוש 

עצמה. החברות הקרקעיות של התנועה הציונית את המקום בכוחות 

לא היו יחידות במאמציהן, ורופין ראה את אחד מתפקידיו החשובים 

פעולה בין כל הגורמים היהודיים -בכך שישכיל להנהיג שיתוף

החפצים לרכוש אדמה. קו פעולתו היה, כי על התנועה הציונית 

לעיבוד לרכוש קרקע שאחרים אינם מעוניינים בה ואשר מתאימה 

בידי קבוצות עבודה, או לקנייה בידי איכרים המתעניינים 

בהתיישבות כפרית בארץ. רופין היה משוכנע כי למרות הקשיים 

שעמדו בפני הקונים, אין לדחות את הקנייה, מתוך תקווה לבואה של 
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שעת כושר. שלושים שנות התיישבות יהודית בארץ הוכיחו, כי 

רוח הערבים מההתיישבות -ורחמחירי הקרקע עולים ללא הרף, מ

היהודית מתגברת והולכת, ועל כן ראוי להחיש את הקניות ככל שרק 

אפשר. כדי לזרז את קצב הרכישה, קשר רופין קשרים הדוקים עם 

לרוסיה, כדי לעורר את עשירי  1913חברת יק"א ואף נסע בשנת 

ישראל. בערה בו ההכרה -הציונים לעשות למען גאולת אדמת ארץ

מן דוחק: 'כל המיליונים שיעלה בידינו לצבור לא יוכלו לתקן כי הז

ישראל מה שאנו מאחרים -כך בהתפתחותה המתקדמת של ארץ-אחר

בימינו, ומיליונים לא יהיו אולי מספיקים אז, במקום שעכשיו די 

 .'אלפים-במאות

 

 ההתיישבות הכפרית

מהי הדרך המתאימה ביותר ליישובם של יהודים, לאור תנאי 

? שאלה זו היתה הקשה ביותר 1908ההתיישבות והארץ בשנת 

 –והצליח. הניסיון היישובי שהצטבר  –שעמה התמודד רופין 

לא תאם את אמצעיה של  –התיישבות בהתאם לשיטת הבארון ויק"א 

ה הציונית, ומעל לכל, לא הצמיח תוצאות הראויות לחיקוי. התנוע

הרוח ששרר -כך כינה רופין את הלך –'הזדקנות בטרם עת' 

לאור המצב, בהסתמכו על  .במושבות העלייה הראשונה טרם עלייתו

-ניתוחים סוציולוגיים. קבע רופין שהקושי העיקרי ביישוב ארץ

ודים עירוניים למעמד ישראל נעוץ דווקא בגורם האנושי: הפיכת יה

הכשרה -חקלאי. הפתרון היישובי הראשון שהציע היה ייסוד חוות

לפועלים, כדי ללמדם עבודה חקלאית, להרגילם לתנאי הארץ, 

שיצטבר מרווחי החווה, למען  .ולהעמיד לרשותם הון יסודי קטן

יוכלו לייסד משק חקלאי חדש בכוחות עצמם. תוכניתו של רופין 

ל כל השאלות שעמדו בפני המתיישב החדש ענתה, לכאורה, ע

והתחשבה בעובדה שחלק ניכר מהמתיישבים  ,ישראל-בארץ

כל. רופין התבסס על תחשיביו של אגרונום -הפוטנציאליים היו חסרי

ישראל, משה ברמן, שצפה כי משק חקלאי -התנועה הציונית בארץ

בארץ יניב רווחים מעת היווסדו. החווה המיועדת היתה מענה 

רכיהם של פועלי העלייה השנייה, שההתמודדות על מקום עבודה לצו
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מתוך התחרות עם הפועל הערבי במושבות היתה עבורם קושי חמור. 

( עלתה קבוצה קטנה של פועלים ובראשם 1908בסיוון תרס"ח )

ג'ּוני והקימה את היישוב -אּום-המנהל יעקב ברמן, לאדמות דלייקה

כנרת, שהתנאים הבראשיתיים  הראשון של התנועה הציונית: כנרת.

ההיתוך לנסיונות היישוביים -בה היו קשים ביותר, זכתה להיות כור

של התנועה הציונית בארץ והצמיחה את היצירה היישובית 

 .הקבוצה –הישראלית המפוארת ביותר 

החיים בחוות כנרת לּוּו תהפוכות. תחלופה גדולה של פועלים, 

דמים עם -המלוות בתגרות הפסדים כספיים ניכרים, התנגשויות

כל אלה לא  –ערביי הסביבה וסכסוכים קשים בין הפועלים להנהלה 

מנעו בעד רופין מלראות כמה עובדות בעלות חשיבות ראשונה 

במעלה לתכנון התיישבות בארץ: לא ניתן לצבור רווחים בשנים 

לימוד אינה יכולה לצבור -הראשונות של יישוב חקלאי, שכן חוות

מקרה; אך ההישג שבעיצוב פועל חקלאי בעל ניסיון  רווחים בכל

הינו בעל ערך יישובי בפני עצמו. נוסף על כך, פועלי העלייה 

השנייה מתקשים לקבל את מרותו של מנהל ומבקשים להוכיח את 

עצמאותם ויוזמתם; משק חקלאי באזור יישובי חדש מהווה גורם 

 .ממריץ לייסוד יישובים חקלאיים נוספים בסביבה

יסוד אלה, הוכיחה כנרת עקרונות יישוביים -וסף על עובדותנ

כלליים, שהתוּו את דרך ההתיישבות כולה. רופין היה הראשון 

שהצביע עליהם ועל חשיבותם. יכולתו זו של רופין לחדור בעד 

הקליפה ולראות את הגרעין במיטבו איפיינה אותו במשך כל עבודתו 

בעיקר בקרב מנהיגי התנועה ישראל. בניגוד למבקריו הרבים, -בארץ

לארץ, עמד רופין על חשיבותה של כנרת ועל העיקרון, שאין -בחוץ

ישראל: יש לנהל את -ערוך לחשיבותו בתכנון ההתיישבות בארץ

המידה -מידה של סוחר, אלא מתוך אמת-ההתיישבות לא מתוך אמות

 .של טובת התעודה הלאומית

המפגש בין היהודי בכנרת אירע לראשונה 'נס העלייה השנייה': 

שעדיין אינו דובר עברית, דוקטור למשפטים ומומחה  ,הגרמני

היחפנים, התוססים לפי מיטב המסורת  ,לכלכלה. עם הצעירים
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הפנים מכיר בעולים -פעולה מיוחד, שבו נשּוא-הרוסית, הוליד שיתוף

ועמהם קמה  ,כנזר ההתיישבות. 'בלעדי הפועלים מתה ההתיישבות

ופין קבע את הכלל היישובי, כי יש צורך בשוויון לתחייה', אמר. ר

מלא בין המיישבים המממנים לבין המתיישבים, וכלל זה סלל את 

דגניה. לאור קשייה המנהליים והכספיים  –הדרך ליצירה החשובה 

כי יטלו חלקת אדמה על  1909של כנרת, הציעו הפועלים עוד בקיץ 

ועה הציונית. בדצמבר אחריותם וינהלוה ניהול עצמאי על חשבון התנ

, לאחר שקיבל את אישור הקק"ל, מסר רופין לרשות 1909

עבודה, זרעים -ג'ּוני(, כלי-הפועלים את אדמת הקרן הלאומית )אום

ומשכורת חודשית קבועה, והם נתנו בתמורה את כוחם ונכונותם. 

היה זה ניסיון נועז ראשון להעמיד לרשות הפועלים את כל האמצעים 

א השגחה מתמדת ובלא כל ערבות כספית, ולהטיל הדרושים, בל

עליהם את האחריות לרכוש האומה. הפועלים, שיזמו את הרעיון, 

כמעט שנרתעו מגודל האחריות, אך נענו לאתגר שאפשר להם רופין 

וסיימו את שנת עבודתם הראשונה גם בהישג כלכלי. צניעותו של 

ללה את הדרך רופין, שהשכיל וראה את גודל רוחם של הפועלים, ס

להכרה בדבר חשיבות החלוציות, כגורם יישובי בעל השפעה מרובה 

 .על תכנון ההתיישבות החקלאית

הישגיה היישוביים הגדולים של כנרת, בצד הפסדיה, שכנעו את 

רופין כי עדיפה עבודה חפוזה ומלאת סיכונים על הליכה איטית 

ליכה בדרך בדרכים סלולות. הצורך בהעזה ובחדשנות חייב לדעתו ה

החתחתים, שעלולה לסכן את ממון האומה. הוא הכיר בעצם העשייה 

כצורך דחוף, העומד מעבר לשיקולים אחרים. היהודי המתון 

והמאופק הזה, שהיטיב לתכנן כל פרט בסדר יומו ובסדר חייו, ואשר 

 עשרה תכנן את הכנסותיו, תמיכתו במשפחתו-כבר בהיותו בן חמש

וחסכונותיו למשך שבע השנים הבאות של חייו, מוכן היה לאלתר 

ללא לאות, כשהדבר נראה היה לו חיוני לעבודה היישובית. 

באישיותו של רופין חברו ניגודים רבים: בצד 'ֶיקיּות' ושמרנות עמדו 

העזה, חוש הרפתקנות וסקרנות, שעיצבו אישיות הרמונית, בעלת 

-מעולה לעבודה החלוצית בארץסגולות המכשירות אותה הכשרה 

 .ישראל
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 דגניה מול מרחביה

קטנה של 'עשיות -כנרת היתה עשייה ראשונה בשרשרת לא

. לאחר 1914-1908ראשונות' בתחום היישובי הכפרי, בין השנים 

 -החווה החקלאית הראשונה והקבוצה הראשונה, נוסדה בייסוד 

במרחביה 'קבוצת הכיבוש' הראשונה. לאור הניסיון בכנרת  1910

בדבר הקושי לעבד אדמה שנוצלה יתר על המידה בידי הפלחים 

הערביים, ולאור קשיי ההתיישבות הראשונים, הוחלט על יישוב 

ת השטח קבוצת כיבוש', אשר תכבוש א'טרומי שייעשה בידי 

ותכשירו להתיישבות. 'קבוצת הכיבוש' היתה מורכבת ממספר 

פועלים שניהלו חייהם בעצמאות ותוך שיתוף. דגם זה, שראשיתו 

במרחביה, נוסה לאחר מכן במקומות יישוב אחרים, על שטחים 

בתים, -ידי התנועה הציונית ויועדו להתיישבות של בעלי-שנקנו על

קבוצת הכיבוש' היתה ' .יםשלא יכלו לעמוד בקשיים הראשוני

מורכבת ממספר פועלים, שעסקו בעבודות חקלאיות ראשונות 

שהתנדבו  ,'השומר' ובשמירה על המקום. במרחביה היו אלה חברי

 .להבטיח את השטח בשביל היישוב היהודי

יזרעאל הקבוצה -הלאום שבעמק נוסדה על קרקע 1911 -ב

הקֹואֹוּפרטיבית הראשונה, בהתאם לתוכניתו של פראנץ אופנהיימר, 

רופא שהיה לסוציולוג מתוך רצון לרפא את תחלואי החברה 

האנושית כולה. אופנהיימר, שהתוודע להרצל והרשימו ברעיונו, 

הציע להקים יישוב שיתופי שבשלב הראשון לייסודו ינוהל בידי 

ם ויכשיר פועלים להתיישבות עצמאית. הוא קיווה שתוכניתו אגרונו

כל, ואולם תוכניתו, על כל -תהווה דגם יישובי עבור פועלים חסרי

מרכיביה, לא תאמה את מאווייהם של פועלי העלייה השנייה. 

הצלחתה של דגניה, לעומת כשלונה של מרחביה, הוכיחה כי דגמי 

-ה טבעית על אדמת ועלההתיישבות מצליחים חייבים לצמוח צמיח

 .ידי המתיישבים עצמם

גם בחוות  1909נסיונות חקלאיים מגוונים נערכו החל משלהי 

-לימוד אלה התפתחו כענף-שמן וחולדה ביהודה. חוות-הלאומיות בן
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משנה לתוכנית ייעוד הארץ באמצעות עצי זית. יער הרצל היה היער 

ותחו לראשונה ולצדו פ ,ידי הקרן הקיימת-הראשון שניטע בארץ על

מדעית. )היה בכך משום פתרון לבעיית -רפת ולול בהשגחה חקלאית

מושבות העלייה הראשונה, שהיו ברובן מבוססות על ענף חקלאי 

אחד, מטעים או פלחה, ולכן הסיכון הכלכלי היה רב, בעוד שהעיסוק 

-עזר מרובה.( ההישגים החקלאיים של בן-החקלאי בו הצריך כוח

ם הישגיה של 'חוות העלמות' בכנרת )וראה על שמן וחולדה יחד ע

תרמו  (145-163 'כך במאמרה של ד' ברנשטיין בגיליון זה, עמ

 .ישראל-תרומה מכרעת לפיתוחו של המשק החקלאי המעורב בארץ
יתרונו היישובי הברור היה בכך שסיפק את צורכי המשפחה 

ן, החקלאית בזול ובתמידות והיה פחות פגיע לסיכונים. יתר על כ

המשק המעורב הבטיח בסיס חקלאי למשק המשפחתי, כפי שהתפתח 

לאחר מלחמת העולם הראשונה במושב. הגיגים על יצירת מושב 

הועלו כבר בתקופת העלייה השנייה, אך הוגשמו בתקופת העלייה 

 .השלישית

 

 'הקמת ה'אחוזות

עוד טרם עלייתו סבר רופין, כי אין לבסס את ההתיישבות על אמצעי 

התנועה בלבד וכי יש לנסות לרתום לעגלת ההתיישבות כל גורם 

בתים במזרח אירופה ובמערבה, ואף -בעלי .יהודי המעוניין בכך

יתד היו מעוניינים לתקוע  ,הברית-מהגרים שזה מקרוב באו לארצות

אנשים  .גם להבטיח את עלייתם אליה –ישראל, ואם אפשר -בארץ

אלה, שדומים להם היוו את רוב מניינה ובניינה של העלייה 

ישראלי, וביתר -התארגנו עוד לפני ייסוד המשרד הארץ ,הראשונה

לקבוצות שמטרתן היתה לקנות קרקע  ,שאת והיקף לאחר ייסודו

ים חקלאיים בה. רופין, בארץ, לטעת עליה, ולהכין לעצמם משק

שנחלץ לקראת כל יהודי שהביע התעניינות ורצון להטות שכם 

לעבודה היישובית בארץ, עודד מצדו יוזמה זו. הוא הפיץ ברחבי 

התנועה חוברות המפרטות את האפשרויות השונות להכנת נחלה 

 .ישראל-בארץ
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 1910 -ישראל ב-הקבוצה הראשונה שהזדרזה וקנתה נחלה בארץ

לואיס -ימה עליה התיישבות היתה קבוצת האחוזה מסנטואף הק

שבארצות הברית, שבראשה עמד שמעון גולדמן, והיא שיסדה את 

אחוזת פוריה. צורת התיישבות זו היוותה חיקוי לרעיון חברת 'מנוחה 

ונחלה' מימי העלייה הראשונה. ההתיישבות התבססה על נטיעות 

שגחת נציגי המשרד שניטעו בידי פועלי העלייה השנייה ותחת ה

ישראלי עבור בעלי המטע, שהיו אמורים לעלות ארצה לאחר -הארץ

שהעצים יניבו פירות. עשרות אגודות לשם הקמת אחוזות הוקמו 

בקרב קהילות ציוניות, אך רק חמש אחוזות נוסדו עד פרוץ מלחמת 

העולם הראשונה. העובדה שהקמת אחוזה אחת היוותה תהליך כה 

ף הכספים ועד להתיישבות, והעובדה שהמשק החל מאיסו ,ממושך

היוו מכשולים קשים מנשוא.  – נוסד בלא נוכחות הבעלים

האפשרות, שנראתה בראשיתה כמבטיחה גדולות להתיישבות של 

המעמד הבינוני, הצמיחה אכזבות למיישבים ולמתיישבים. המסקנה 

שעלתה מניסיון זה בקרב המוסדות המיישבים היתה, כי ראוי 

את ההתיישבות על המתיישבים שכבר מצויים בארץ  להשתית

ישראל הוכחה בצורה שאין עליה -ושנאמנותם ליישוב ולארץ

 .עוררים

שלל צורות ההתיישבות החקלאית שנוצרו במשך תקופה כה קצרה 

ובאמצעים כה מעטים מוכיח על הדינאמיקה, ההתעמקות והעבודה 

ה הזאת על פרטיה שניווט את כל העשיי ,בלא לאות שציינו את רופין

וכלליה. בהתיישבות החקלאית ראה רופין את גולת הכותרת של 

-העשייה הציונית, מאחר שהבטיחה השתלטות על מרחבי ארץ

ישראל וייסוד חברה יהודית חדשה, שהגורם החלוצי הינו הכוח 

 .המניע שלה

 

 ההתיישבות העירונית

בעוד שאת ההתיישבות החקלאית ראה רופין כנזר היישוב, לא חדל 

מלעודד גם את ההתיישבות העירונית וליזום עבורה מרכזים חדשים. 

גישתו הממלכתית של רופין היא שקבעה את יחסו המעמיק והרציני 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 –של סקטור מסוים  לכל צורות החיים בארץ. רופין לא היה איש

הוא שאף במודע ליצור קשרים עם כל חלקי היישוב, וכנותו ויושרו 

דבר. פעילותו העירונית שאותה העלה על נס יותר מכל, -היו לשם

 .אביב-בית', היא תל-היתה השפעתו על ייסודה של 'אחוזת

-, פנו אליו כמה מראשי אגודת 'אחוזת1907 -בעת ביקורו בארץ ב

על יוזמתם וביקשוהו כי ישפיע על הקק"ל להעניק  בית', סיפרו לו

שתאפשר להם להגשים את חזונם.  ,להם את ההלוואה המיוחלת

רופין היטה אוזן לתוכניתם, התרשם מרצינותם ומיכולתם ותמך 

תמיכה מלאה ברעיון של הקמת מרכז יהודי עירוני עצמאי. רעיון זה 

-דית בארץתאם להפליא את תפיסתו בדבר הקמת אוטונומיה יהו

 .ישראל, דהיינו הקמת חברה יהודית עצמאית ונפרדת בארץ

רופין השכיל להשפיע על הקק"ל להעמיד לרשות הקבוצה הלוואה 

שאפשרה להם להוציא את תוכניתה אל הפועל.  ,כספית גדולה

ואולם, בכך לא תמה מעורבותו. רופין היה שותף להתייעצויות 

כי הקמתה של שכונה יהודית מרובות על אופן תכנון הבנייה ועל דר

מודרנית ראשונה בארץ. בעקבות המפעל ביפו קיווה רופין ליצור 

ישראל. הוא היה מעורב -שכונות יהודיות חדשות ביתר ערי ארץ

הכרמל בחיפה ואף קיווה לייסד מרכזים -בתכנונה של שכונת הדר

 .עירוניים חדשים בטבריה, בעזה ובעוד ערים

יה מעורב גם בענייני ארגון היישוב ישראלי ה-ראש המשרד הארץ

ומערכת החינוך. מעמדו בקרב מנהיגי היישוב החדש בארץ לא היה 

ידי הנהלת התנועה -מובן מאליו. בואו של רופין, האיש ש'הוצנח' על

ידי מנהיגי היישוב. -לנהל את ענייניה בארץ, לא התקבל בברכה על

ישראל -ץהעובדה ששוב נשלח איש 'מבחוץ' לנהל את ענייני אר

התקבלה מתוך תחושת עלבון. תוכניתו היישובית הראשונה של 

ישראלי, כנרת, זכתה לביקורת חריפה. למרות כל -המשרד הארץ

זאת היה רופין, תוך זמן קצר, לאישיות מקובלת על חוגי היישוב 

החדש בארץ. את הישגו זה של רופין יש לזקוף בעיקר לאישיותו 

ידום מעמדו האישי אלא קידומו החזקה ולתחושה שהקנה כי לא ק

של היישוב הוא העומד במרכז מאווייו. רופין הפך מצב של עימות 
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פעולה מלא, שבו היה הוא הנותן את הטון. תוך כדי פעולתו -לשיתוף

בארץ נתעלה רופין ממדרגת פקיד ציוני למדרגת 'מנהיג ציוני', 

לייצג  ישראלית, הגוף שניסה-המועצה הארץ .כהגדרת פרופ' י' קולת

הצמיחה, בהשפעתו של  ,1908-1907את היישוב החדש בשנים 

רופין, את מוסד 'משפט השלום העברי'. היתה זו המסגרת השיפוטית 

חילונית הראשונה בארץ, ורופין עמד בראשה. נסיונות -היהודית

חוזרים ונשנים לארגן את היישוב זכו לתמיכתו, אך הצמיחו הישגים 

בודתו היה רופין ער לכך שתמיכה חלקיים בלבד. בכל שנות ע

והכוונה של ההיבטים הכלכליים של ההתיישבות אין די בהם, והוא 

עמד על הצורך בהשפעה על רוחו הלאומית של היישוב ועל הצורך 

 .בטיפוח חינוך עברי בעל תודעה לאומית

 55,000ישראל )-ירושלים, שבה היה רובו של היישוב היהודי בארץ

(, זכתה להתעניינות 1914 -שהיו בארץ ב 85,000יהודים מתוך 

ישראלי בה היו -מיוחדת מצדו של רופין, אם כי הישגי המשרד הארץ

מעטים. לאחר ביקורו הראשון בארץ, תיאר רופין את מצב היישוב 

הישן במלים אלה: 'ירושלים, צפת וטבריה הן ערים יהודיות ברובן, 

ואף על פי כן אין  בין לפי מספר תושביהן ובין לפי הרכוש הקרקעי,

היהודים שם היסוד המכריע והמכוון, מפני שהם שקועים בתרדמה 

-ואין להם הרצון לאבטונומיה. את הרצון הזה יש לעורר ביהודי ארץ

 4.'ישראל

במשך שש שנות פעילותו של רופין נוצרו מגעים מעטים בלבד בינו 

אנשי  לבין בני היישוב הישן, ועיקר קשריו עם בני ירושלים היו עם

 .שהיוו מיעוט קטן ,היישוב החדש שביניהם

הפעילות הציונית בירושלים לפני בואו של רופין התבטאה בייסוד 

שהיווה מקור פרנסה יותר מאשר מקור השראה. בשנת  ,''בצלאל

נוסדה בירושלים הגימנסיה העברית, שזכתה לתמיכת התנועה  1910

יותר. מעורבותו הציונית ואשר היתה בראשיתה מוסד חינוכי קטן ב

של רופין בירושלים היתה קשורה גם בתחום הפוליטי. עקב מהפכת 

, נפתח פתח להשתתפותם של יהודים 1908 -התורכים הצעירים ב

עות'מאנים בבחירות לפרלמנט התורכי. רופין, שעמד על החשיבות 
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המדינית של הנושא, ניסה להשפיע על המהלכים, אך היהודים נחלו 

שנות בזירה הפוליטית. עיקר מאמציו של רופין היו מפלות חוזרות ונ

בניסיון להקים יישובים  ,מכוונים לקניית אדמות סביב ירושלים

חקלאיים שיתבססו על מטעים ושיספקו את תנובת הרפת והלול 

לעיר הגדולה. לרופין היו מגעים עם כמה קבוצות של צעירים 

שביקשו להתיישב בקרבת העיר. הוא  ,היישוב הישןירושלמים מבני 

קיווה שהתיישבות חקלאית תשפיע מרוחה על בני היישוב הישן. 

, עת 1914-1913מאמציו הרבים הניבו פירות חלקיים בשנים 

ענבים( וקלנדיה )עטרות( -הושלמה קנייתם של דילב )לימים קרית

שלים, ועת נקנתה אדמת תלפיות מדרום לעיר. שבסביבות ירו

מאווייו של רופין להשפיע על אופיו של היישוב הישן בירושלים לא 

לשם קניית אדמות סיר  ,הוגשמו. המגעים, שהחלו עוד לפני המלחמה

הצביעו על  ,היל )הר הצופים( בשביל האוניברסיטה העברית-גריי

 .ישוב החדשכיוון תחומי פעולתו התרבותית העתידה של הי

למרות שלהילה מיוחדת זכה רופין דווקא עקב פעילותו במגזר 

החקלאי, אין למעט בחשיבות פעליו בתחום המגזר העירוני. הקביעה 

שַאל לה לתנועה הציונית לצמצם את אופקיה לעבר ההתיישבות 

קביעה זו הטביעה  – הכפרית בלבד ועליה לתמוך בכל חוגי היישוב

 .ישראל-של ארץ את חותמה על התפתחותה

 

 היחס לערבים

-בהתאם לאידיאולוגיה הציונית, שראתה בהתיישבות היהודית בארץ

ישראל אמצעי להפצת תרבות המערב במזרח, לא נצפתה סכנה 

התפיסה הציונית המסורתית  ,ם. להפךמכיוּון יחסי יהודים וערבי

היתה כי הערבים יוקירו את היהודים על כי הם מביאים ברכה לארץ. 

תפיסה ציונית זו תאמה גם את השקפתו של ארתור רופין בזמן 

עלייתו. שהותו בארץ ומגעיו עם האוכלוסיה הערבית והכרותו את 

חומר העיתונות הערבית, באמצעות פקיד ציוני מיוחד שתרגם את ה

היהודי שהודפס בהם, הביאו לרוויזיה בתפיסתו. במכתבים שלא 

נועדו לפרסום, שכתב למנהיגי התנועה שישבו בגרמניה, הודה רופין 
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היה רופין  1914 -על חששותיו מפני העוינות הערבית הגוברת. ב

שותף לנסיונות להגיע להידברות עם כמה מנהיגים ערביים, מתוך 

ודות מגע והידברות. הפגישות המעטות הכרה שיש צורך למצוא נק

שנערכו רק הגבירו את תחושתו בדבר רצינות הבעיה וחריפותה. 

לדבריו, הגברת הנוכחות  ,התגובה היחידה לשנאה הערבית היתה

ישראל והאצת קצב הפעולה ככל הניתן. את -היהודית בארץ

ישראל לא נימק רופין -הדחיפות שביסוד היישוב היהודי בארץ

 .גולה, אלא בצורכי הארץבצורכי ה

 

 מהתיישבות פילאנטרופית להתיישבות לאומית

ישראלי הטביעו את חותמן על -שש שנות פעילותו של המשרד הארץ

נפרשו בפני  ישראל. אזורי התיישבות חדשים-ההתיישבות בארץ

יהודים. צורות התיישבות חדשות הבטיחו דרך יישובית חדשה, אשר 

תבטיח עתיד לפועלים ותהווה פתרון וייעוד לדמות הקק"ל. גרעיני 

יישוב יהודי בערים הבטיחו כי גם מי שאינו רואה את עתידו 

ישראל. מעבר לכל אלה, המשרד -בחקלאות יכול להיות חלוץ בארץ

רוח חיים ותקווה ב'ייאוש' ששרר בארץ טרם ישראלי הפיח -הארץ

בואו של רופין והצביע על הכיוונים שיש ללכת בהם. רופין הוכיח כי 

טיפין, -החזון הציוני אינו אוטופיה, אלא מציאות שיש להקימה טיפין

סגולתו הנדירה היתה יכולה לתרגם את החזון למציאות האפורה של 

ולו לרגע, את המבט  ,דדונאם, עץ ובית, אך יחד עם זה לא לאב

הכולל, את היעד הסופי. באלפי מכתבים הוא פירט מדי יום ביומו את 

העבודה היגעה ולעתים הקטנוניות שהיה שרוי בה. אכן, מעולם לא 

סרה ממנו התחושה שהוא עוסק בבניין פסיפס אדיר ונפלא, המורכב 

 .מאלפי אבנים קטנות

העלייה השנייה  ישראל היה עד בואה של-היישוב היהודי בארץ

שתודעתו העצמית אינה מפותחת והרגשת החזון שלו  ,יישוב נתמך

פגומה )רבים מבני המושבות תמכו ברעיון אוגאנדה והביעו בכך את 

-ישראל(. בעלי-אכזבתם מהאפשרות להקים יישוב יהודי חזק בארץ

עשרה עם -הבתים שעלו בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע
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ד לפילאנטרופיה. יישוב יהודי 'עייף' זה קיבל מה הפכו ליע-רכוש

ישראלי, שנתן לחלוצי העלייה -ידי המשרד הארץ-תנופה מהותית על

השנייה מסגרת ואמצעים להפיח אווירה ציונית חדשה בארץ. בעוד 

שבואם לארץ של אנשי העלייה הראשונה ומפגשם עם פקידות 

ייה השנייה הברון גזל מהם את גאוותם ועצמאותם, הרי פועלי העל

שהגיעו לארץ בחוסר כל מצאו בד"ר ארתור רופין שותף ותומך, 

שראה את אחד מהישגיו הגדולים בכך ששמר על 'אש התמיד' של 

התלהבותם. רופין הוכיח כי הרוח הלאומית והחזון הם הקובעים את 

 .אופיו של היישוב יותר מאשר המצב הכלכלי של המתיישבים

וג לתולדות עם ישראל, מחקר בח-המחברת היא תלמידת

 .באוניברסיטה העברית בירושלים

 הערות שוליים

 .108, כרך א', עמ' 1968אביב -ארתור רופין, פרקי חיי, תל

 .147שם, עמ' 

ארתור רופין, שלושים שנות בניין, דרכנו בהתיישבות, ירושלים 

 ., להלן: שלושים שנות בניין50תרצ"ז, עמ' 

 .7שלושים שנות בניין, עמ' 

 

 מר לימודחו

 

 

 

000  
 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 

 

 אבי ההתיישות   חדשות -  נושא:3פרק  
 

 
ד"ר ארתור רופין, שנחשב 'אבי ההתיישבות הציונית', היה חבר 

 ושימש ראש מחלקת ההתיישבות.    ההנהלה הציונית

ההתיישבות  בנושא במדיניותו של רופין המאמר עוסק 

חברת  ירושלים; כפר עציון,-החקלאית היהודית על דרך חברון

 ויחסו של רופין לסוגיית ההתיישבות הפרטית.    'אל ההר'

 
 

 ההר ד"ר ארתור רופין וההתיישבות באזור

  

 
 

ישראל, קביעת -ראשיתה של העבודה היישובית הציונית בארץ

רים קשר הדוק ביותר יעדיה ותוכנית הפעולה שלה קשו

אבי ההתיישבות ' ,ד"ר ארתור רופין -באישיותו של אדם אחד 

 הציונית'.   

, חיבר רופין תוכנית פעולה מקפת, 1907טרם עלייתו, בשנת  

בהניחו שהתנועה הציונית אינה רק בבחינת 'מעוררת' או 

 מתכננת, אלא שעליה להיות גם המובילה והמבצעת.   

ישראל אינה -רווחת בעת ההיא, כי ארץבניגוד לדעה שהיתה  

גדולה דיה עבור העם היהודי, היה רופין הראשון שחשב כי 
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ביצוע בעתיד -התיישבות מיידית בכל חלקי הארץ אינה בת

 הנראה לעין, ועל כן הציע תוכנית יישובית מצומצמת.   

כדי להציב יעדים לתקופה של עשרים שנה, הציע לרכוש  

קטנות, יהודה והגליל, המחוברות  וליישב שתי טריטוריות

ביניהן ברצועה צרה בשפלת החוף, ואלה תהוונה אוטונומיה 

 יהודית בעתיד.   

רופין שירטט את השטח המוצע בהתאם לתפרוסת היישובית 

 הקיימת.   

השטח המוצע בדרום כלל, כמובן, את ירושלים, הריכוז היהודי  

 הגדול ביותר בארץ בשנים אלו.   

ן וסביבתה ; ואילו השטח הצפוני כלל, בין היתר, את ואת חברו 

 צפת, שאף בה היה יישוב יהודי ניכר.   

ישראל בראשית -למעשה, הריכוז היהודי הגדול ביותר בארץ 

 גבי ההרים.   -המאה העשרים היה על

הצעתו של רופין, שהמניע העיקרי שלה היה אפשרות מימושה  

ת יעדי התנועה המיידי בהתאם להבנתו דאז, צימצמה א

 למינימום.   

מטרתו היתה להגיע לאוטונומיה היהודית הנכספת בדרך  

 הקצרה והמהירה ביותר.   

הבסיס לתוכניתו היישובית היתה תפיסתו כי יש לייסד בארץ  

 במידת האפשר, מהיישוב הערבי.    ,יישוב יהודי נפרד

 מטרתו הנכספת היתה לא רק יצירת אמצעי קיום לעם היהודי, 

 אלא בניית מרכז רוחני, שתפרח בו היהדות.   

, סייע המשרד 1913-לפני מלחמת העולם הראשונה, ב

הארצישראלי, בראשותו של רופין, ברכישת שני שטחי אדמה 

קטנים בסביבות ירושלים : קלנדיה )עטרות, כאלף דונאם( 

 ענבים, כאלפיים דונאם(.   -ודילב )קרית

 ם.   המקומות יושבו בקבוצות פועלי 
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סקירת הרכישות שרכש המשרד הארצישראלי מלמדת כי  

תוכנית הטריטוריה המקורית של רופין נזנחה, וכי הקו המנחה, 

ישראל אין לקבוע כללים בנוגע -, היה כי 'בארץ1914עד 

 לקניית קרקעות.   

    .'קונים כל מה שאפשר 
העמדה היתה, שיש לתקוע יתדות בכל מקום שהדבר ניתן,  1

מצוא דרכים ושיטות חדשות למען ביסוס משק חקלאי ויש ל

 מצליח.   

עם זאת, העיקרון שהנחה את רופין בעת שהציע את תוכנית  

הטריטוריה, דהיינו, עיצוב מדיניות בהתאם לסיכויי הגשמתה, 

 ודרך פעולתו עוצבה בהתאם לכך.    ,המשיך להנחותו

מאונס , לאחר כשלוש וחצי שנות גלות 1920-עם שובו לארץ ב

(, הצטרף ל'ועד 1916-)רופין גורש מהארץ בידי התורכים ב

הצירים', ועם סיום פעולתו של ועד זה היה חבר ההנהלה 

 הציונית בירושלים.   

 1-ד"ר רופין שימש ראש מחלקת ההתיישבות עד מותו ב 

 , אך בפעילותו חלו כמה הפסקות.   1943בינואר 

בית של תקופת מידת השפעתו ומעורבותו בעשייה היישו 

 המנדאט עדיין מצפה למחקר.   

עציון שופך אור על הרעיונות -יחסו להתיישבות בכפר 

 והלבטים שליוו את עבודתו היישובית בתקופה האמורה.   

ירושלים נוסתה -ההתיישבות החקלאית היהודית על דרך חברון

 לפני קום המדינה שלוש פעמים.   

ביניהם היה אתר  הנסיונות השונים, אשר הקשר היחיד 

נערכו במשך תקופה של למעלה מעשרים שנה,  ,ההתיישבות

 כאשר כל עשור מהווה, כמעט, עידן בפני עצמו.   

שני הנסיונות הראשונים הוצאו לפועל בידי גופים פרטיים,  

ורק את הניסיון השלישי והאחרון, הידוע לתהילה, יזמו והציעו 

 לפועל המוסדות המיישבים.   
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י חוטים מקשרים בין ד"ר רופין לבין נסיון לא מצאת 

 עדר'.   -, שכונה 'מגדל 1927-ההתיישבות ב

פרש רופין מתפקידו כראש המחלקה  1929-ל 1925בין  

 להתיישבות.   

-לעומת זאת מצויה התכתבות בין רופין לבין חברת 'אל 

 .   1935-ההר','שיישבה את המקום ב

רים( למשרד המרכזי רופין שימש בעת ההיא אחראי )עם אח 

 ליישובם של יהודי גרמניה.   

, לאחר 1943הניסיון השלישי להקמת הגוש החל באפריל  

הקיימת -מותו של רופין, אך את רכישת השטח ביצעה הקרן

 עוד בערוב ימיו.   

 יישוב יהודי חקלאי בקרבת חברון עורר שאלות רבות ומגוונות.   

קבע אמנם לאור יחסם יחסם של המוסדות, ורופין בתוכם, נ 

למקום ההתיישבות, אך אין ספק שזה היה רק אחד משורה של 

 גורמים שעיצבו את מדיניותם.   

ההר' נשארה רק הקביעה, -עם זאת, בזכרונם של מתיישבי 'אל 

שעמדת רופין הינה: 'החקלאות היהודית תהיה רק בשפלה, כי 

    .2'את ההר יש להשאיר לערבים
, הוא 1934ההר' משנת -ופין לחברת 'אלואולם, במכתב של ר 

 הביע תמיכה עקרונית בתוכנית יישוב ההר.   

מה היו העובדות לאשורן? בדיקת כתביו המרובים של רופין  3

מבררת הן את יחסו להתיישבות ההררית בדרך כלל, הן את 

יחסו ליזמים פרטיים, והן את יחסו להתיישבות החקלאית 

 באזור חברון.   
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 יחסו של רופין להתיישבות ההררית בשנות העשרים

-בשלהי מלחמת העולם הראשונה, לאור התקוות כי בארץ

ישראל עומד להתחיל עידן חדש, שירטט רופין תוכנית פעולה 

    .4'יין הארץמקפת, שאותה פירסם בספרו 'בנ
רופין, אשר נתן דעתו על שטחי הקרקע הרצויים, התווה מפת  

ממקום מושבו הזמני בקושטא, כקלה  ,רכישה שנראתה לו

 ביותר לביצוע.   

 אדמות חסרות בעלים היו לגבי דידו היעד הראשון לרכישה.    

לדבריו, בהתאם לחוק התורכי, די היה בעיבודן של אדמות  

 בעלות עליהן.   אלה כדי לרכוש 

 ביניהן מצוי היה השטח המדברי שבין חברון לים המלח.    

רופין, שציין את המחיר הגבוה שיידרש לשם עיבוד אזור זה  

הציע, בין היתר, לרכוש קרקע חקלאית המתאימה למטעים 

והמצויה גם בסביבות ירושלים  ,אשר בעליה אינם רשומים כדין

 וחברון.   

הראוי שאת כל הקניות תרכז יד מכוונת הוא הטעים, כי מן  

 אחת.   

, עסק רופין בהתוויית עקרונות 1918-בספר זה, שנכתב ב 

 בהתאם לתנאים שלמעשה כבר נמוגו.   

המציאות היישובית החדשה שהתגבשה בזמן המנדאט הביאה  

 לתפנית גם בתוכניתו.   

, 1921-1918בניגוד ל'חלומות הגדולים', שאפיינו את השנים 

 יצצה המציאות של ראשית שנות העשרים את כנפי החזון.   ק

שניצבה במלוא חדלונה  ,קופתה הריקה של התנועה הציונית 

מול המתדפקים על שערי הארץ, היתה הגורם החשוב ביותר 

 בעיצוב המדיניות הציונית.   

בשנות העשרים לא הציב המנדאט הבריטי הגבלות על רכישת  

דית עוצבה בהתאם לצרכים המיידיים קרקעות, והמדיניות היהו

 של היישוב.   
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ראשי המוסדות, ורופין ביניהם, שהיו במצוקה כספית נוראה,  

ביקשו תרופה למצוקות המעיקות ביותר ומיעטו לתת דעתם 

 לחזון הרחוק.   

לאור המחסור החמור באמצעים מחד גיסא, והביקוש הרב  

קרון של לסיוע לאלפי העולים מאידך גיסא, התגבש העי

 התיישבות המבטיחה את מרב סיכויי ההצלחה.   

דעתו של רופין היתה, כי בשלב זה רצוי להתרכז ביישוב אזורי  

    .' ישראל שהוכחו כפוריים, ואילו-ארץ
 .    
 .    

הרים חשופים וחולות עוד זמן ידוע לא יהיו כשרים לעבודה  

    .'תרבותית, ולפיכך אין להביאם בחשבון
 :מצויה עוד הבהרה  1925-רת שכתב רופין בבחוב 5

כך הרבה מכשולים, -ההתיישבות שלנו, שעליה להיאבק בכל'

שעליה לנצל קודם כל את האדמה הטובה  ,יש לה עניין צודק

    .6'ביותר הנמצאת במקום הטוב ביותר
ניסיון יישובי מוצלח שהצטבר באזורי המישור והשפלה,  

בהר, השפיע בלא ספק על  לעומת מיעוט ההישגים החקלאיים

 עיצובה של עמדה זו.   

בשנות העשרים ביקשו המוסדות המיישבים לרכוש שטחי 

אשר יהוו פתרון למתיישבים רבים ככל  ,קרקע נרחבים במיוחד

 האפשר.   

בניגוד לאדמות העמק, ששטחים גדולים מהן היו בבעלות אחת,  

ולא  ,היה שטח האדמה שהוצע למכירה בהר קטן בדרך כלל

 הספיק לייסוד נקודה יישובית מבוססת.   

-התעניינותה של הקרן-מצב זה השפיע השפעה נחרצת על אי 

 הקיימת באזור ההר.   

מכאן שלמרות שאדמות ההר היו מלכתחילה, בהתאם  

להשקפתו של רופין, היעד הראשון להתיישבות יהודית, שונתה 
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מיים תפיסתו ונקבע כי אין היא מספקת את הצרכים הלאו

 המיידיים.   

קביעה זו לא היתה בבחינת שרטוט מפה חדשה, אלא הצבת  

 יעדים חדשים בהתאם לצרכים הדחופים ביותר.   

 
 יחסו של רופין להתיישבות הפרטית

הרכישה של היוזמה הפרטית עלו  למרות העובדה שהישגי

בשנות העשרים על הישגי היוזמה הציבורית, היה יחסם של 

ערכי: -ראשי התנועה הציונית ליזמים הפרטיים מורכב ודו

 הערכה רבה לממונם והערכה פחותה בהרבה לחלוציותם.   

הקיימת הכירה בתרומת ההון הפרטי, שלא -הנהלת הקרן 

 בטובתה.   

הקק"ל אינם מספיקים לה עד כדי רכישת כל 'כל זמן שאמצעי  

הרי דירקטוריון  -הקרקעות הנחוצות למטרות התיישבות 

הקק"ל, כאז כן עכשיו, איננו מתנגד לקניית אדמה באופן פרטי 

    .'ישראל-בארץ
נסיונה הכושל של העלייה הראשונה ולקחה המר של תנועת  7

ש קרקע בתקופת העלייה השנייה, אשר היטיבה לרכו 8האחוזה

אך נכשלה ביישוב אדמתה, תרמו בלא ספק למערכת היחסים 

 המסובכת בין מחזיקי ההון הלאומי לבין בעלי ההון הפרטי.   

העלייה הרביעית וספסרות הקרקע, שגאתה בעקבות פעילותה,  

היתה תמרור אזהרה נוסף לראשי המוסדות הציוניים, שראו 

 בספסרות הקרקע אם כל חטאת.   

רצאתו בקונגרס הציוני בבאזל, התפלמס רופין עם , בה1927-ב

המוחים על יחסה של התנועה כלפי בעלי ההון הקטנים : 'בכל 

תוקף אני דוחה את הטענה נגד ההנהלה הציונית, שהיא כאילו 

    .'דאגה עד עכשיו אך לפועלים, ואת המעמד הבינוני הזניחה
טרם  ,1923-ואולם ארבע שנים קודם לכן, בקונגרס הציוני ב 9

בואם של אנשי העלייה הרביעית, גילה רופין את רחשי לבו 
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בפומבי וקבע כי בעלי ההון הקטן מזדרזים לרדת מן הארץ 

 בהיתקלם בקשיים הכרוכים בהתיישבות בה.   

ההון מוכנים להשקיע את כספם בעסקים -יתר על כן, בעלי 

ישראל זקוקה גם לעסקים כאלה -בטוחים בלבד, 'ואילו ארץ

    .'הרווח שלהם בטוח מראש שאין
-בית פשוט לא יוכל לעמוד מול 'ייסורי ארץ-החשש כי בעל 10

 ישראל' היה רק פן אחד בביקורתו כלפי היוזמה הפרטית.   

חשש ברור הובע מפני האמרת מחירי הקרקע, שגאו בעטים  

 של הספקולנטים.   

ההון להתיישבות -החששות בכל הנוגע להתאמתם של בעלי 11

מרובים : יכולתם לשאת בעבודה גופנית קשה ; היעדר  היו

ניסיון חקלאי ; יכולתם להחזיק מעמד ביישוב מבודד : חוסנם 

 החברתי, ועוד.   

התברר לרופין כי 'צריכים להיות  1925-עם זאת כבר ב 

מוכנים לכך שככל שהעלייה תגדל, היא תאבד את אופיה 

    .'האליטיסטי ותקבל אופי בינוני
י ההון הפרטי עסקו בעיקר בהתיישבות בטוחה, כגידול בעל 12

 הדרים, אשר הקשיים הכרוכים בה היו מעטים ביחס.   

החשש מפני ההשלכות השליליות שנלוו לכשלונות השפיע על  

 המוסדות שיתמכו רק בנסיונות מבטיחים.   

רופין ביקש שההתיישבות הלאומית תצעד בראש לפני היוזמה 

 עימה פעולה בהתאם לכלליה.   הפרטית, וזו תשתף 

הקיימת, וזו -ידי הקרן-הוא העדיף שקניית הקרקע תיעשה על 

 תחכיר אותה למבקשים להתיישב עליה.   

ידי הקרן הלאומית וחברת הכשרת -לדבריו, רק קנייה על 

היישוב תמנע ספקולאציה, תבטיח רכישה במקומות נכונים, 

 ה הנרכשת.   ופתרון צודק לפלאחים המתגוררים על האדמ
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 עדר' וחברון-מגדל'

 עדר לא נשאה סימני הצלחה.   -התוכנית ליישוב מגדל

הון מבני המעמד הבינוני -אף סיווגה כהתיישבות של בעלי 

 מה.   -מעוררת גיחוך

ון דוד', שנוסדה בידי כמה ירושלמים מבני היישוב חברת 'זכר 

הישן מתוך מטרה להקים יישוב חקלאי על דרך חברון, לא 

 זכתה, ככל הידוע, לתשומת לבם של המוסדות.   

על שטח של כאלף דונאם, מנה  1927-היישוב הזעיר, שנוסד ב 

משפחות וכמה תלמידי ישיבה אשר למדו  15-בסך הכל כ

 במקום.   

 שבים ביקשו להתפרנס מגידול כבשים ומטעים.   המתיי 

היישוב נוסד בניגוד לכל כללי ההתיישבות שהתווה רופין:  

לאנשים ולנשותיהם לא היה ניסיון חקלאי; חסרה להם הדרכה 

נאותה ; מספר המשפחות היה קטן מדי )ההיקף הרצוי שהציע 

רופין היה בין שישים למאה משפחות( : המקום היה מבודד, 

 נשים לא היו די אמצעים.   ולא

 עדר נעזבה שנתיים לאחר היווסדה.   -מגדל 

(, עם פרוץ המאורעות, וככל הידוע לא 1929בי"ז אב תרפ"ט ) 

 ביקשו מתיישביה הראשונים ליישבה מחדש.   

רמז ליחסו של רופין לאפשרות קיומה של התיישבות חקלאית 

אורעות בקירבת חברון עולה מתוך דיונים שנערכו לאחר מ

 תרפ"ט.   

קרן העזרה, שנוסדה כדי לסייע בשיקום ההריסות, ואשר  

רופין נמנה עם חבריה, התעמקה בשאלה אילו מקומות כדאי 

 לשקם, ואילו מוטב שייזנחו.   

עדר כלל לא הוזכרה בדיונים השונים מדברת -העובדה שמגדל 

 בעד עצמה.   

חקלאית  עם זאת, השאלה העקרונית בדבר ייסוד התיישבות 

 באזור צפה ועלתה.   
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הנימוקים בעד, או נגד, שיקומה של חברון היהודית ועידוד 

 ההתיישבות בקרבתה היו מתחומים שונים.   

-אין ספק שמאחורי ההחלטה באיזו מידה ראוי לתמוך בעיר 

כלכלית הצרופה, אלא -האבות עמדה לא רק הבחינה היישובית

 העיר.    מידת ההערכה ליישוב הישן שאיכלס את

רופין, שלקח חלק פעיל בדיוניה של ועדת קרן העזרה, הודה  

בגלוי כי 'אין הוא מאמין בכל התוכניות של יישוב חדש 

 במקומות אלה ]צפת וחברון['.   

כתב, כי יש לעודד הקמת רבעים יהודיים  1907בעוד שבשנת  

חדשים בערים השונות, נימק עתה את סרובו לשקמן בטענו 

 היהודית המסחרית בהן מחזקת בעיקר את הערבים.   שהפעילות 

'אין שם ]בחברון[ בסיס כלכלי, כי רובם מלווי בריבית וחלק  

    .'גדול מהם חיים על הישיבה ועל הצדקה
גם הרב מאיר ברלין, חבר הוועדה ומנהיג 'המזרחי' פיקפק  13

בחשיבות שיקומו של היישוב הישן וסבר כי הקמת המושבות 

 אוריה, קודמת לבנייתה של חברון.   -טוב וכפר-גון הרשנהרסו, כ

היה זה דווקא יוסף שפרינצק, איש מפלגת הפועלים, שסבר כי  

החלטה שלילית בנדון תהווה החמצת הזדמנות מצוינת 

 להידברות עם אנשי היישוב החרדי הישן.   

הקולונל קיש, ראש המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית  

את משמעותה הפוליטית של חברון ואת  הדגיש ,בירושלים

 החשיבות של תיקון היחסים עם היישוב הערבי בה.   

אנשי הוועד הלאומי היו אלה שהדגישו את ערכה הלאומי של  

 העיר.   

אמנם במכתב משותף של רופין וקיש להנהלה הציונית בלונדון  

הוצגה העמדה בדבר חיוב הקמתו של רובע יהודי חדש בחברון, 

א לאור התנאים הבטחוניים והסניטאריים השוררים דווק

אולם לתמיכה העקרונית התלוותה ההצעה לא  14,בעיר
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להתחיל בביצועה עד שיתברר לאשורו מספר היהודים אשר 

 יוכלו למצוא פרנסתם בעיר.   

קו המחשבה של רופין, בדבר חיוב ההתיישבות רק לאור מידת  

 ן זה.   הסיכוי להצלחתה, מתברר ועולה גם מדיו

הסיוע המועט ליישוב היהודי בחברון גרר אחריו את שלילת 

 ההתיישבות החקלאית באזור.   

 רופין סבר כי אין לכך כל בסיס כלכלי.    

'את ההצעה בדבר יישוב חקלאי הוא ]רופין[ חושב בתור  

 הצעה פנטאסטית.   

אמנם יש שם אדמה טובה, אולם לא נוכל להתחרות בתוצרת  

 ם האיכרים הערבים'.   הענבים ע

הקשיים בקניית שטחי אדמה קטנים ממספר רב של בעלים  

והניסיון היהודי הדל בהתיישבות הררית שכנעוהו, כי האדמה 

 בין חברון לירושלים אינה מתאימה לחקלאות יהודית.   

רופין שלל לחלוטין את תוכנית ההתיישבות סמוך למעוז העזוב  

 של היישוב הישן.   

 
 מדיניותו הקרקעית של רופין בראשית שנות השלושים
מאורעות תרפ"ט והשלכותיהם הפוליטיות גרמו תפנית 

 במערכת השיקולים של המוסדות היישוביים.   

זמנית,  ,, כי יש להפסיק1930-סימפסון, ב-קביעתו של ג'ון הופ 

כל התיישבות יהודית בשל סבלם של הערבים, בצד ההגבלות 

על קניית הקרקע שנקבעו בספר הלבן של פאספילד, העמידו 

 את המוסדות המיישבים בפני מציאות חדשה.   

 גם זרם העלייה החמישית המתגבר תבע מעשים.    

בותם של בהירות פוליטית עלתה חשי-דווקא בעתות משבר ואי 

 המוסדות הלאומיים, אשר ביקשו לתקוע יתדות ככל שניתן.   

לעומתם, ההון הפרטי נרתע ממעשים בעתות סכנה, אך זינק  

 לפעולה עם בוא הרגיעה.   
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סימפסון, אשר קבע שרוב אדמות ההר שאינן -דו"ח הופ

מעובדות הינן בלתי ניתנות לעיבוד לחלוטין, העמיד בפני 

 אתגר ליישבן.   מוסדות היישוב את ה

האדמות ההרריות באזור חברון ובכרמל הוזכרו בפי הממונים  

 על ההתיישבות כמשימה יישובית מיוחדת.   

למרות הלחצים הפוליטיים, עוצבה גם בראשית שנות  

השלושים מדיניותו של רופין בעיקר לאור חישובי כדאיות 

 ומתוך דאגה מפני נישול הערבים.   

ת נרחבת לאינטסיפיקאציה של החקלאות רופין הציע תוכני 

 הערבית.   

אשר תוצא אל הפועל בכספים שיקבלו הערבים תמורת מכירת  

 חלק משטחיהם.   

-ידי חישובים מפורטים, כי המשק החקלאי-הוא הוכיח, על 

ערבי יניב יותר תשומות אם חלק משטחו יימכר ותמורת הכסף 

 שיקבל ישכלל את השאר.   

שב את תוכניתו, לאור הניסיון הרב שהצטבר רופין היטיב לח 

 בחקלאות בשפלה, אך הסתייג מביצועה באזור ההר.   

  .'בינתיים נמנעים היהודים מלקנות קרקע באזור ההר ,'לפיכך 
  

מיוזמי 'ברית שלום' בשנות העשרים, ביקש לבסס  ,רופין 15

 את השקפתו היישובית על תפיסתו ההומאנית והפוליטית.   

ישראל -ת, הוא הודה כי 'כרגע הערבים רואים את ארץעם זא 

 .   'לא מנקודת ראות כלכלית, אלא פוליטית

מצבן המשפטי של אדמות ההר ; התפיסה כי דווקא לעמק 

העובדה החותכת כי הניסיון שהצטבר  ; חשיבות אסטראטגית

בתחום החקלאות ההררית היה דל, והחשש כי חקלאות הררית 

גורמים אלה  -של האיכר היהודי החיים -תוריד את רמת

 קניית אדמות ההר.   -ואחרים השפיעו על אי
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נמנע רופין  1933-1932הם אף תרמו לכך שגם בשנים  

 עקרונית מלצדד בהתיישבות הררית.   

ענבים אף היא לא הניעה -הצלחתם המשקית של עטרות וקרית 

אותו לשנות את דעתו, והוא ראה בכך יוצא מן הכלל שאינו 

 יד על הכלל.   מע

 
 'רופין וחברת 'אל ההר

ישראל במספרים -אנשי העלייה החמישית, שהחלו לנהור לארץ

העמידו את המוסדות היישוביים בפני מציאות  ,גדלים והולכים

 חדשה.   

, 1929רקע, שהיתה שרויה במשבר עקב מאורעות רכישת הק 

 .   1933-החלה לגלות סימני התאוששות החל מ

ההון הפרטי, שבשנות השפל נעלם כמעט לחלוטין, חזר לשוק  

 המתעורר.   

על רקע ההתעוררות המוגברת של ההתיישבות, צפה ועלתה  

יוזמתם של כמה מוותיקי היישוב, ירושלמים ואנשי רחובות, 

שמואל צבי הולצמן, והם הקימו את חברת 'אל ההר',  ובראשם

עדר ולהקים שם -כדי לרכוש את אדמותיה הנטושות של מגדל

 התיישבות חקלאית חדשה.   

-החברה לא הסתפקה בקניית האדמות העזובות : היא נשאה 

 ונתנה זמן ארוך עם ערביי האזור בדבר רכישת עוד שטחים.   

תם בנימוקים כלכליים טהורים: אנשי 'אל ההר' נימקו את יוזמ 

גידול ההדרים האינטנסיבי באזור החוף יביא לידי רוויה, וזו 

תגרור את ירידת מחירי התוצרת ותחייב טיפוח ענפי משק 

חדשים : היבוא הרב של פירות מיובשים וטריים מעיד על 

 קיומו של שוק מבטיח למטעים הרריים.   

 שי מחלקת ההתיישבות.   מגעים רבים קוימו בין הולצמן לבין אנ
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בכל הנוגע לתוכנית החקלאית המוצעת 'רוצה אני לקוות  

שתעשו עבודה חשובה לשם גידול היישוב העברי באזור 

 ההרים', נכתב לו.   

הולצמן גם הסתייע במחלקה לחקלאות ולייעור של ממשלת  16

 המנדאט.   

בכמה חוזרים ששלחה חברת 'אל ההר' פורטה תוכנית המקום  

הרחבה, ולמחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית הגיעו ב

דעתם של -מכתבים מאישים שונים, אשר ביקשו את חוות

 מומחי הסוכנות אודותיה.   

אנשי החברה הציגו עצמם כחלוצי ההתיישבות ההררית,  

ענבים )שלוש -עטרות וקרית ,ממשיכי דרכם של בוני מוצא

 ונה(.   הנקודות נוסדו לפני מלחמת העולם הראש

 כוונתם היתה לטפח מטעים, רפת, לול ומכוורת.    

בתזכירם הם שיבחו את המקום בשל אווירו הטוב, מעיינותיו,  

קירבתו לתחנת המשטרה )האזכור היחיד לבעיית הביטחון של 

 המקום(, וסמיכותו לירושלים.   

הם הבטיחו להכשיר את האתר, להדריך את האנשים בעבודה  

-דרכי תחבורה ומקורות מים ולבנות בתיחקלאית, לפתח 

 מגורים.   

בהתאם לפרוספקט החברה הביעה הסוכנות היהודית את  

 .   ''אהדתה הגדולה לתוכנית

ההתעניינות באתר המוצע ובתוכנית ההתיישבות בו נשאה אופי 

 רציני.   

המספר הגובר והולך של עולים בעלי הון מגרמניה עורר את  

 ליישבם גם באזור ההר.    המחשבה, כי מן הראוי

צבי, יושב ראש הוועד הלאומי, כתב לרופין על -יצחק בן 

החשיבות הרבה שיש לתת ליישוב יהודים גרמנים סמוך '

 להרים ולירושלים בפרט.   
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ידי הנוצרים הגרמנים -התיישבות כזו התחילה בשעתה על 

 בראשית בואם לארץ.   

]הטמפלרים[ מלפני  נראה שבעקבות המתיישבים ההיכלניים ---

    .'חמישים שנה, צריכים לצאת כעת עולי גרמניה מאחינו
17  

ראש ההנהלה הציונית דאז -פנה רופין, יושב 1934בפברואר 

והאחראי על המשרד המרכזי ליישובם של עולי גרמניה, 

 למספר אישים וביקשם כי יבקרו במקום ויחקרוהו.   

 א אטינגר ויוסף וייץ.   המסיירים במקום היו: דוד שטרן, עקיב 

 .   1934במארס  4-ביקורם נערך ב 

 השלושה נמנעו מלבסס את שיקוליהם על נימוקים רגשיים.    

דיווחו המפורט של האגרונום אטינגר מעיד על הרצינות שבה  

 נדונה התוכנית.   

בעקבותיו חזר בו רופין מדעתו השלילית בדבר יישוב ההר,  

עציון מתייחסים בחיוב -כי 'בנוגע לכפרובמכתבו להולצמן ציין 

    .'גמור להתיישבות באזור ההרים סביב ירושלים
ואולם, למרות ההצהרה החיובית, בסיפא של המכתב מצויה  18

 נימה שלילית.   

רופין הסתמך על הסתייגויותיו של אטינגר הן מאופן קביעת  

מחירי הקרקע, הן מדרך הכנת התשתית, והן מהתוכנית 

 ת.   המשקי

 3000הקיימת תרכוש -בטיוטת דיווחו הציע אטינגר כי הקרן 

דונאם מחברת 'אל ההר' ותייסד במקום נקודת התיישבות, כדי 

 עציון.   -שתוכל להשגיח מקרוב על אנשי כפר

בניסוח הסופי של הדו"ח הציע אטינגר, כי הסוכנות תסמוך  

 ידיה על התוכנית רק בתנאי שתהיה לה ביקורת על הנעשה

 במקום.   

רופין אימץ את הערותיו הביקורתיות של אטינגר, אך דחה את  

 : הצעותיו החיוביות
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ולבסוף עלי לסכם כי אין ברצוני להחליש את ערך מפעלכם, 

 ואשמח מאוד לראות בהצלחתו.   

אולם אם מקום זה יכול להתאים פחות או יותר לאנשים  

"ל, ורוצים היושבים על הכנסות בטוחות, הן בארץ והן בחו

להכין להם במשך שנים אחדות מטע שיתן להם הכנסה נוספת 

אשר  ,להכנסתם הקבועה, הרי בשביל מתיישבים מעולי גרמניה

עליהם לעלות מיד להתיישבות ולסדר להם משק עם הכנסה 

דרושים מקומות יישוב קיימים ומסודרים עם  ,בטוחה ומיידית

 ים.   טראדיציה ]מסורת[, הדרכה וענפי משק בטוח

 - - - 
לא אוכל, לצערי הרב, לייעץ לאותם אנשים מעולי גרמניה 

 עציון.   -שיפנו אלי בנדון, שיעלו להתיישב בכפר

 ד"ר א' רופין
יוסף וייץ, שהיה בין התומכים הנלהבים ביותר בהתיישבות 

הדעת יביא -ההררית, כתב לרופין כי הוא חושש שפרסום חוות

ות אינה מביטה בעין יפה על נמנעת, ש'הסוכנ-למסקנה הבלתי

    .'היוזמה הפרטית ואינה מסייעת לה, אלא מזיקה
19 

 ואכן אין ספק שעמדת אנשי הסוכנות הזיקה.   

הפונים השונים, אשר שיגרו ביזמתם מכתבים למחלקת  

דעת על החברה, נענו בלשון רפה -ההתיישבות וביקשו חוות

 מעודדת.   -ובלתי

י יכולתה של היוזמה הפרטית האומנם לגישה החשדנית כלפ

בטוחים היה חלק בשלילת התוכנית ? -ליישב אזורים בלתי

מדויקים, -באיזו מידה היו תחשיביה של חברת 'אל ההר' בלתי

והאם הם נפלו מאלה שנכללו בתוכניות ההתיישבות של 

עציון היתה -המוסדות הלאומיים ? האומנם 'שאלת המים' בכפר

ובאיזו מידה היו פניהם של אנשי חמורה, כפי שצפו המומחים, 

'אל ההר' מועדים לעבר ספסרות קרקעית? שאלות אלה 
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ואחרות, המחייבות מחקר יישובי כלכלי מקיף ומדויק, עדיין לא 

 זכו לבדיקה ולמענה.   

ועוד : האם דבריו של רופין כי הוא מצדד בתוכנית יישוב ההר 

ת את היו מן השפה ולחוץ, ולמעשה התמיד בעמדתו, השולל

ההתיישבות ההררית? מן הראוי לשים לב לכך שבמסכת 

נימוקיו של רופין בעד, או נגד, ההתיישבות המוצעת באזור 

 חברון הועלו נימוקים משקיים בלבד.   

דווקא המיישב שהבין מתחילת דרכו הן את חשיבותה של  

הפעילות היישובית כמכשיר פוליטי ממדרגה ראשונה, והן את 

לא  -זם ובערכים רוחניים בקרב המתיישבים הצורך באידיאלי

 עציון.   -העלה שיקולים אלה בכל הנוגע ליישוב כפר

נראה שהדבר נבע מחששו כי ההתיישנות הפרטית תגרור  

אמונו בהתיישבות הפרטית -בעקבותיה ספסרות קרקעית, ומאי

 כחלוצה וכמסוגלת לשאת על כתפיה משימות חדשות.   

, אמר ברורות: 'אין להזניח גם את 1935בחוכרת שכתב בשנת  

 ההתיישבות ההררית.   

ענבים ועטרות עלה לנו בהרבה כספים, אולם -הניסיון בקרית 

 הוא הצליח.   

וכעת יש לשאוף להגדלת הרכוש הקרקעי באזורים אלה  

    .'ולהגביר את ההתיישבות על אותם היסודות שהתחלנו בהם
ת היתה זמנית נראה ששלילתו את ההתיישבות ההררי 20

 בלבד.   

 
 סיום

הסתייגותו של רופין מתוכניתה של חברת 'אל ההר', בשל 

הנימוקים שהעלה בגלוי, ובשל נימוקים אחרים שאולי לא 

ניתן לקבוע באופן  גילה, מעוררת שאלה עקרונית : האומנם

קיום ויש לשללה -נחרץ, שתוכנית יישובית מסוימת אינה בת
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לאור קביעה זו? האומנם לא ראוי לנסות לסמוך על רוחם של 

 ?המתיישבים, שתגבר על כל המכשולים
בוויכוח בין רופין להרצפלד, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, 

את עמדתו על תמיכה בהקמת יישוב חדש, היטיב רופין להבהיר 

אתה רואה לפניך רק את ' : הזהירה בהביאו, כדרכו, משלים

 העלייה ]על הקרקע[ ואינך מתחשב בעתיד המתיישבים.   

כל אונייה שמעמיסה על עצמה יותר ממטען מקסימלי  - - - 

 מוכנה לטבוע.   

ועל כן אין המחלקה להתיישבות יכולה לקבל על עצמה  

    .'התחייבות נוספת
עציון ונטישת המקום לרגל -שליוו את כפר הקשיים 21

מאורעות תרצ"ו מחייבים הרהור נוסף בכל הנוגע להערכת 

 עמדתו של רופין.   

-הקיימת את אדמת נח'לין הסמוכה לכפר-קנתה הקרן 1941-ב

החליטה גם על רכישת אדמות הכפר עצמו  1942-עציון, וב

 מידי חברת 'אל ההר'.   

בראשם,  1939הקרקעות של  האילוצים המדיניים, וגזרת 

 הכריעו את הכף.   

הכפר יושב בקבוצת פועלים, החומר האנושי שבו ראה רופין  

 את אוצרה החשוב ביותר והמבטיח ביותר של האומה.   

אפשר להתגבר על כל  -'בכל מקום שם ישנה התלהבות  

 הקשיים', קבע.   

עי ואולם כידוע, גם עשייה יישובית זו לא עמדה בפני פג 

 עציון בשלישית.   -הערבים, ועם קום המדינה ניטש כפר

הסכנה הערבית, שמעולם לא הוזכרה בפי רופין ולמרב ידיעתי 

גם לא בפי אחרים, כשיקול שבגללו יש להימנע מליישב את 

עציון, היתה הגורם שחרץ את גורלו של היישוב והכהו -כפר

 מכה קשה שלוש פעמים.   

* * * 
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היימן ולד"ר חגית לבסקי על הערותיהם תודתי לד"ר מיכאל 

 המועילות.   

ביוני  4המשרד הארצישראלי, 'מכתב אל המערכת', העולם, 

 .   14, עמ' 1912

על רופין ראה: מרגלית שילה, 'ארתור רופין וההתיישבות  

 .   57-44ירושלים תשמ"ה, עמ'  ,4הציונית', עידן, 

ושים כמחקר על מובא כציטוט מדברי רקוכסקי, צבי אילן, חיד

 .   5עציון, תשמ"ד, עמ' -שדה כפר-ספר-עציון, בית-כפר

:  1934באפריל  30מכתב א' רופין אל חברת 'אל ההר', מיום 

 .   S15/2392 (הארכיון הציוני המרכזי )להלן: אצ"מ

1919 A.    
 Ruppin Der Aufbau des Landes Israe.    

 Berlin  '114-115ראה במיוחד עמ   . 

, יסודות, שלושים 1923רופין, 'עלית המונים והכספים', א' 

 שנות בניין, ירושלים תרצ"ז.   

 .   107עמ'  

A.    
 Ruppin, Die Landwirtschaftliche Kolonisation der 

Zionistischen Organisation in Palastina, Berlin 1925 
 .   75עמ' 

 התרגום שלי.    

 : אצ"מ 1928בדצמבר  10מיום  פרוטוקול דירקטוריון הקק"ל,
.    

KKL/2O 
-קבוצות של אנשים פרטיים בגולה רכשו קרקעות בארץ

 ישראל.   

אלו עובדו וניטעו בידי פועלים, מתוך מגמה שעם הנבת  

 היבולים יעלו הבעלים ויתיישבו בארץ.   

 .   153(, עמ' 5א' רופין, 'יסודות' )לעיל, הערה 
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 .   108כספים', שם, עמ' א' רופין, 'עלית המונים וה

 א' רופין.   

 'אחרי י"ח שנה'.    

 .   134[, שם, עמ' 1925] 

 .   166[, שם עמ' 1929א' רופין, 'רכישת עמק יזרעאל' ]

דיוני ועדת קרן העזרה מצויים בפרוטוקול של הנהלת הסוכנות, 

 אצ"מ.   

הקטעים המוזכרים להלן מובאים בדיונים מן התאריכים הבאים  

בנובמבר  4;  1929באוקטובר  29;  1929באוקטובר  10: 

1929    . 

 10מכתכם של רופין וקיש אל ההנהלה הציונית בלונדון, מיום 

    .25/4508S: אצ"מ  1929בנובמבר 
 שלי.    -התרגום מגרמנית  

A.    
 Ruppin.    

 The Palestine Development Schem: How Things 
are seen from the Jewish Side, 1932  ,עמ',  16תזכיר

 A107/299 אצ"מ
 12מכתבו של תשבי, איש מחלקת ההתיישבות להולצמן, מיום 

    .15/2392Sאצ"מ  : 1933ביוני 
בתיק הנ"ל מצויה תכתובת נוספת בין מחלקת ההתיישבות  

 .   'לבין הולצמן, וכן מצויים בו פרסומי חברת 'אל ההר

: אצ"מ 1933ביוני  29ן, מיום מכתב י' בן צבי לד"ר א' רופי

107/802A   . 

 .   3ראה לעיל הערה 

ידו מיום -בתיק הנ"ל מצויה גם חוות דעתו של אטינגר בכתב 

 .   1934בפברואר  13

 .   1934במארס  15וסיכומה כמכתב לרופין מיום  
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: אצ"מ  1934במארס  25מכתב של י' וייץ לא' רופין, מיום 

15/2392S   . 

 ההתיישבות החקלאית של הסוכנות היהודית.   א' רופין, 

 .   6עמ'  ,1935 ,לונדון-ירושלים 

תמיכה בהתיישבות ההררית מצויה גם בעדותו של רופין לפני  

 107/400A: אצ"מ  1936בדצמבר  23'ועדת פיל' מיום 
 11מכתב א' רופין לא' הרצפלד, המרכז החקלאי, מיום 

 .   107/821A: אצ"מ  1939באוקטובר 

 חומר לימוד
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 האם היה גזען?  חדשות  -  נושא:4 פרק  

 

שיעור היסטוריה | ארתור רופין, מאבות הציונות וההתיישבות, 

 מתגלה כגזען

ארתור רופין, מאבות הציונות וההתיישבות, היה גזען, נטען במחקר 

 חדש.   

  

אה הוא היה סבור שהגשמת הציונות מחייבת להשיג "טוהר גזעי" ור

 ביהודים המזרחים גזע מנוון.   

 ?האם כך החלה אפלייתם 

  

ארתור רופין, מאבות הציונות וההתיישבות, היה גזען, נטען במחקר 

 חדש.   

הוא היה סבור שהגשמת הציונות מחייבת להשיג "טוהר גזעי" וראה  

 ביהודים המזרחים גזע מנוון.   

 ?האם כך החלה אפלייתם 
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טן וסוציולוג יליד גרמניה, נחשב אבי ההתיישבות ארתור רופין, משפ

 .   1908הלאומית הציונית בארץ ישראל מאז 

הוא עסק בין היתר בהקמת דגניה ובפיתוח תל אביב, נמנה עם  

, היה שותף להנהגת 1943-מייסדי בנק הפועלים ועד סוף ימיו, ב

 המפעל הציוני.   

ישראל והתרבות רופין גם היה אחד מאבות החינוך העברי בארץ  

 העברית בכלל.   

 תפישתו השפיעה, בין היתר, על השקפת עולמו של משה דיין.    

 כל זה ידוע לרבים.   

רופין סבר שהגשמת הציונות מחייבת להשיג "טוהר גזעי" בקרב   

 היהודים.   

השקפתו שאבה השראה, בין היתר, מכתביהם של הוגים אנטישמים,  

 ולוגיה הנאצית.   לרבות כמה מאבות האידיא

בעקבות השואה נטתה ההיסטוריוגרפיה הישראלית להצניע ככל 

האפשר את הסיפור המביך הזה ואף להעלימו כליל, אבל לפני 

שבועות אחדים אישרה אוניברסיטת תל אביב עבודת דוקטור ולפיה 

רופין לא רק הושפע מהתיאוריות שהולידו את הגזענות הנאצית, כי 

 יבושן.   אם גם השפיע על ג

מחבר הדוקטורט, איתן בלום, קובע כי למחקריו של רופין היתה  

 "השפעה מכרעת" על תפישת הגרמנים בנוגע ליהודים כגזע.   

רופין האמין שהיהודים המקוריים שחיו בארץ לפני חורבן הבית 

 הראשון ועסקו בחקלאות השתייכו למעשה לשבטים לא שמיים.   

תערבב עם הגזעים השמיים באופן בשלב מסוים הם התחילו לה 

 שהפר את עקרון השימור הגזעי וכך התנוונו.   
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הרכיב השמי בגזע היהודי, שנהפך בהדרגה לדומיננטי, ניתק אותם  

מעבודת האדמה ופיתח בהם את האינסטינקט המסחרי, את תאוותם 

 לממון ואת חמדנותם הבלתי נשלטת.   

 

 .   רופין האמין שזהו ליקוי הניתן לתיקון

המשימה הראשונה שייחס למפעל הציוני היתה על כן, איתור של 

קבוצת היהודים "המקוריים", או "האותנטיים", אלה שיש להם קשר 

 ביולוגי ישיר לקבוצה העברית הקדומה, טהורת הגזע.   

עבודה חקלאית קשה אמורה היתה לנפות מתוכם את האלמנטים  

 השמיים.   

 יח את הגזע.   השורדים היו אמורים להשב 

רופין סבר שיש סיכויים טובים למצוא מועמדים מתאימים בין  

 היהודים האשכנזים במזרח אירופה.   

יהודי המערב כבר היו נתונים אז בתהליך של התבוללות והיהודים 

הספרדים והמזרחים היו מצויים, לדעת רופין, בתהליכי התנוונות 

 כותם לגזע היהודי.   ביולוגיים, שהעמידו בספק את עצם השתיי

הוא אישר רק לאחר התלבטות את ייבוא הפועלים היהודים מתימן  

 מפני שסבר שאין יהודים שחורים.   

 כך החלה אפלית המזרחים בארץ ישראל, כבר אז, קובע בלום.    

הבנה -בניגוד לדעה המקובלת, היא לא נולדה כתוצאה מ"אי 

 וריות גזעיות.   תרבותית", כי אם מתכנון שהתבסס על תיא

זו היתה, לדעת בלום, "גזענות פנים יהודית וממד אנשטישמי  

 .   "בתרבות העברית המודרנית
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רעיונותיו של רופין השתלבו בשיח האינטלקטואלי והמדעי המקובל 

בימיו, ששיבח את טוהר הגזע והרבה לעסוק ב"אוגניקה", כלומר 

 השבחת האיכות הגנטית של האדם.   

הרואה באשכנזים את הטיפוס היהודי המובהק בעידן התיאוריה  

המודרני איפשרה לרופין לקבל את ההגדרות של מדעני הגזע 

 הגרמנים ולהוציא את רוב היהודים מהקטגוריה של הגזע השמי.   

על פי תפישתו, היהודים המקוריים והבריאים, האחראים למעלות 

-ר להודושל התרבות היהודית, משתייכים מבחינה גזעית בעיק

 גרמנים.   

חודשים אחדים לאחר שהנאצים עלו לשלטון נועד רופין לשיחה  

ידידותית עם הנס גינתר, שנחשב לאחד המפיצים המרכזיים של 

 תורת הגזע הנאצית.   

הפגישה נועדה, בין היתר, לקדם את המשא ומתן בין התנועה  

הציונית לבין שלטונות גרמניה הנאצית לקראת הסכם שאיפשר 

 ליהודי גרמניה להגר לארץ ישראל ולהעביר אליה חלק מרכושם.   

רופין מצטייר כאיש מורכב, מסובך עם עצמו ובאחרית ימיו כנראה 

 גם מטורלל למדי.   

הוא צילם "טיפוסים יהודיים", מדד גולגולות, השווה טביעות אצבע  

והאמין שאפשר לקטלג יהודים אשכנזים לקטגוריות גזעיות שונות 

 פי מבנה חוטמם.   על 

סמוך למותו העלה על הכתב השוואה בין מבנה אפם של כמה  

אישים בולטים בתנועה הציונית, החל בתיאודור הרצל, שאת חוטמו 

 בוכרי".   -הגדיר כ"אשורי

את אפו של יעקב פייטלוביץ, מזרחן שחקר את יהדות אתיופיה,  

 .   "נגרואידי-תיאר רופין כ"אשכנזי
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-לום, שנכתבה באנגלית, בהדרכתם של איתמר אבןהדוקטורט של ב

 זהר וההיסטוריון האמריקאי סאנדר גילמן, הוא מרתק.   

 בלום אומר שלא בשמחה מצא עצמו בתוך הסיפור הזה.    

הוא חושש מפני התגובות שמחקרו עלול לעורר, אך יגן על מה  

 שכתב: "זאת האמת", אמר השבוע.   
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" : שלום-ברית" של וראשיתה גרמניה ציוני ת חדשו -  נושא: 5פרק  

 ראשונים צעדים

 ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום" : צעדים ראשונים

 

 שלום ברית

 קבוצת ידי על 1925 בשנת שהוקמה יהודית תנועה הייתה שלום ברית

 יהנו שבה לאומית⁻דו אוטונומיה בהקמת ודגלה, יהודיים לקטואליםאינט

 להביא במטרה, הבריטי המנדט תחת מלא זכויות משוויון והיהודים הערבים

 . ישראל בארץ עצמאית לאומית⁻דו מדינה להקמת

 העברית התרבות בתחיית רבה לאומית חשיבות ראו שלום ברית חברי

 המשותף המכנה על המבוססות בנותה ליצור כדי, כאחד הערבית והתרבות

 .התרבויות בין ההיסטורי

 .ישראל בארץ עצמאית לאומית⁻דו מדינה
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 ישראל ארץ על היבטיים רב|  לאומית קרקע חדשות   -  נושא: 6פרק  
 

 עובדים ומושב דגניה, הקואופרציה תוכנית

 

  

 

mauricioeretzisrael 26 ומושב דגניה, הקואופרציה תוכנית 

   בעת היהודית ההתיישבות, דיםעוב

 ליישם מנת על ישראל בארץ הציונים המוסדות של הנציג היה רופין

 את לקדם מנת על עושים מה. ישראל בארץ המעשיות העבודות את

 הציוני הקונגרס אחרי שנים 10. יהודית מדינה של הציוני הרעיון

 קרקעות קניית ובו תוכנית מגיש הוא. ישראל לארץ נציג מגיע הראשון

 לא הוא. לכך קודם התיישבו שהמושבות מקומות באותם. בעמקים

 אלו דברים עכשיו עד. בשטח נמצא שבפועל מה העקרונות את משנה

 תוכנית שקיימת הראשונה פעם. תוכנית בתוך אותם מלא ורופין קרו

 שמאמינים אנשים יש הציונית לתנועה. כוללת ראיה עם ארצית כלל

 להסתכל יכול אז ותמיכה גיבוי יש לגוף כאשר רק. גיבוי ומקבלת בה

 הם אז פרטי הוא הכסף אם. ופרטים האישיים השיקולים מעל

 אז ציוני לגוף שייך הכסף אם אבל בו להשקיע אפה וקובעים מחליטים

 בין הקשר. לתורמים לדווח צריכים ולא מטרה לכל בו להשתמש ניתן

. לאומי הון מול פרטי הון. ישיר ולא הקיף הוא הכספים ויעד התורמים

 פרטי הון נחשב עדין אבל המפה כל על הסתכל גם רוטשילד הברון

 .עצמאי באופן ומחליט שלו

 

 מיישמת לא אבל היהודי הלאום למען קרקעות לקנות מתחילה ל"הקק

 מציג רופין ארתור כאשר. העותומאני החוק עקב התיישבותית תוכנית

 את מתחילה אז שובהיי הכשרת חברה מקים, שלו התוכנית את
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 אחר ומוכרים חלוקה עושים, קרקעות קונים שבה ההתיישבות תוכנית

 כל כמו זה דבר של בסופו. מושבות עבור לאנשים חלק כל כך

 .פרטיים לאנשים עוברת הקרקע כי הקיימות המושבות

 

 אנשים מספיק יהיו הקרקעות את שקונים שאחרי ביטוחן היה לא

" N" -שה לומר ניתן אפילו. הזה במקום להתיישב וילכו אותה שירצו

 רואה הוא. ישראל לארץ הגיע רופין שארתור לפני היה ההתיישבותית

 .זה על חשב גם חנקין יהושע. כיוון באותו וממשיך המצב את

 

 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 הנצחות חדשות  -  נושא: 7פרק  

 

 דפים( 6) הנצחת ארתור רופין

 פיןארתור רו

 בית ארתור רופין

 המרכז האקדמי רופין

 כפר רופין

 פרס רופין

 תיכון בית ירח

 

000 
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 חוות העלמות  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 חוות העלמות

 חקלאותלהכשרת נערות לעבודה ב חווה חקלאיתהוא שמה של  חוות העלמות

 1911–1916.שפעלה בין השנים  ים כנרתעל שפת 

שטח אדמה ליד שפת ים  חוות כנרתמ חנה מייזל חלוצהחכרה ה 1911בשנת 

קצו לה ולשש התלמידות הראשונות שני חדרים. כעבור שנה, כנרת ובחווה ה

. מטרתה הייתה להכשיר פועלות לעבודה חקלאית 15-מספר התלמידות גדל לכ

תה בין החניכות הראשונות היי .איכריםאשר תוכלנה לעזור לבעליהן ה

אשר החוויות שלה מהחווה באו לידי ביטוי בשיריה,  רחל בלובשטייןהמשוררת 

מלחמת העולם מבנה החווה הוחרם על ידי השלטון הטורקי ב .שרה מלכיןוכן 

 .ולא נפתח מחדש בתום המלחמה הראשונה

 הקמת החווה

שנה מאז הגיעה לארץ, החלה מייזל לפעול עבור הקמת 1910 ,בשנת 

פה במטרה להשיג מימון חוות לימוד חקלאות לנערות. היא נסעה לאירו

יושב ראש המחלקה  ,אוטו ורבורג .תנועה הציוניתמגורמים שונים ב

הארץ ישראלית של התנועה הציונית שישב בברלין, קיבל ממנה 

בביקורה הצעת תקציב מסודרת לתוכנית של חווה עבור חמש עשרה 

ושדות. מייזל צפתה  גן ירק ,לולנערות שתשתרע על מאה דונם, ובה 

וההוצאות השוטפות  ,פרנק 22,600-שההוצאות הראשונות יגיעו ל

פרנק. ורבורג ראה את העניין בעין יפה וביקש  6,000לשנה יהיו 

להכריע בנושא. בנוסף לביקור זה, השתדלה מייזל גם  ארתור רופיןמ

אצל נציגות "ארגון הנשים היהודיות לעבודה תרבותית בפלשתינה", 

תחכיר  הקרן הקיימתשהסכים לתמוך בחווה. ההחלטה שנפלה היא כי 

את האדמה, וארגון הנשים יממן את הוצאות החכירה וההוצאות 

אולם למעשה, מייזל הייתה זו שקבעה את העובדות בהגיעה  .השוטפות

, והארגון אישר בדיעבד את 1911עם קבוצת נערותיה לכנרת באפריל 

 [1].מה שכבר יצא לפועל
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הבחירה דווקא בכנרת נבעה משיקולים שונים. ארתור רופין, שלנגד 

עיניו עמדו הסיבות הכלכליות, לקח בחשבון את האדמה המושקית 

רת שיאפשר גידול ירקות. מלבד זאת, מצב החווה ושפע המים בכנ

באותו זמן היה קשה ביותר, ונתלו תקוות כי חוות הפועלות שקיבלה 

מימון שוטף לפועלות ולמנהלת ואף שילמה דמי חכירה על הקרקע 

 .תהווה כקרש הצלה

 טבריהמייזל קיוותה שהשפעתו המחנכת של המקום תגיע גם לבנות 

 :ולנשי המושבות

ויש לחשוב עוד שלחווה החדשה תהיה השפעה על הסביבה. על בנות 

האיכרים למשל, שתראינה את הבנות שכמותן עובדות ועבודתן מביאה 

פרי, ואפשר שתעוררנה אף הן ותימשכנה אחרי עבודה. מפני הטעם 

נחוץ אולי שהבית יעמוד על מקום גלוי ונראה לעין על הכרך  הזה

 .בכנרת
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 דמותו ותרומתו חדשות -  נושא: 9פרק  

הקמת צורות התיישבות חדשות בארץ ישראל התיישבות חקלאית והתיישבות   
 עירונית 

  
 ארתור רופין והמשרד הארצישראלי.

ת המשרד הארצישראלי שיעסוק ,בקונגרס הציוני, הוחלט על הקמ 1907רקע: בשנת 
בנושא ההתיישבות בארץ ישראל. ההחלטה על הקמתו של המשרד הייתה בעקבות 

פרשת אוגנדה, מתוך רצון להתחיל מיד בעבודה מעשית בארץ ישראל ולא לחכות 
י ומהווה פשרה ”רטר. משרד זה קישר בין התנועה הציונית לבין ההתיישבות בא’לצ

 ית.בין הציונות המעשית למדינ
פעילות המשרד:בראש המשרד עמד ארתור רופין, יהודי גרמני, הוא האמין שצריך 

לבדוק את הקרקע בדיקה יסודית, האמין בהכנסת זנים חדשים ושיטות עיבוד חדשות. 
הוא תמך בפועלים ועודד אותם להתיישב בצורות התיישבות חדשות, כמו החוות 

ברכישת קרקעות להתיישבות . המשרד הארץ ישראלי תמך   הלאומיות וקבוצה
)תל אביב(, סייע לעולים מתימן ” אחוזת בית“ובקידום ההתיישבות, סייע למתיישבי 

ולעולי העלייה השנייה בחוות כנרת. כמו כן סייע בתחום התעשייה, החינוך ,המסחר 
ישראלי היה גוף לאומי שפעל על פי שיקולים לאומיים  -התחבורה ועוד. המשרד הארץ

טות הקונגרס הציוני. המשרד מייצג את התפיסה של הציונות הסינטטית ועל פי החל
הממזגת ציונות מדינית עם ציונות מעשית, והמטרה היא ליצור ישוב יהודי חזק ויציב, 

 ובהסתמך עליו לתבוע מדינה לעם היהודי.
ההבדלים בין הסיוע של הברון רוטשילד לסיוע שהגיש המשרד הארצישראלי היו בכך 

וטשילד העניק סיוע פילנטרופי נדבני למושבות מתוך דאגה אישית ליהודים שהברון ר
ואילו   י וראה במושבות עסק פרטי שלו האיכרים היו נתונים לחסדיו לטוב ולרע.”בא

הוא ארגון ציבורי שעסק בהגשת סיוע מקצועי, מתן יעוץ   המשרד הארצישראלי
ודית עצמאית רחבה בארץ, ברכישת אדמות ממניעים לאומיים, ליצור התיישבות יה

 בכדי לקדם את בניין הבית הלאומי יהודי.
 

 התיישבות חקלאית 

הוקמה בתקופת העלייה הראשונה. התיישבות פרטית על קרקע פרטית. -המושבה
לכל איכר היה משק פרטי עצמאי, בעלות פרטית על הקרקע ועל המשק. המושבות 

ה עבודה שכירה. במושבה התמקדו בגידולי פלחה או גידולי מטעים ונתאפשר
התקיימו מבני ציבור משותפים ונקבע תקנון לניהול המושבה. מושבות העלייה 

הראשונה נקלעו לקשיים ופנו לעזרת הברון רוטשילד, אשר מינה פקידים שינהלו את 
 המושבות עבור האיכרים. 

ישראלי -המשרד הארץ“י ההסתדרות הציונות העולמים ”הוקם ע 1908בשנת 
ר ארתור רופין, ותפקידו היה ”בעיר יפו, בראשו עמד הסוציולוג היהודי ד” ותלהתיישב

לגאול את אדמות המולדת ולתכנן התיישבות חקלאית ברחבי הארץ. המשרד הארץ 
ישראלי להתיישבות תרם בהקמת החוות הלאומיות וסייע בהקצאת קרקעות להקמת 

 הקבוצה הראשונה והיא דגניה.
הקים חוות לאומיות על אדמת ’ ישראלי להתיישבות-הארץהמשרד ‘  החוות הלאומיות

שמן וחולדה. הקמת החוות נועדה לשרת שלוש מטרות -ל: חוות כנרת,בן”הקק
 מרכזיות:
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 גאולה אדמות המולדת וכיבוש העבודה העברית.
 הכשרת פועלים לעבודה חקלאית, כדי שבעתיד יוכלו לצאת להתיישבות של קבע.

 לים, כדי לצמצם את הירידה מן הארץ.יצירת מקורות תעסוקה לפוע
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