אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

כרזה לחג השבועות של מועצת המורים למען הקרן הקימת ,עיצוב :רוטשילד את ליפמן )( KRA\1814

ידידי הארכיון הציוני,
בעלון הפעם ,העלינו מן הארכיון מגוון נושאים הנוגעים לענייני השעה:
עם ראשית ההתיישבות הציונית העסיקה שאלת היחסים בין היהודים והערבים בארץ רבים ביישוב .ספרה של
מישל קמפוס ,אחים עות'מאנים :מוסלמים ,נוצרים ויהודים בפלסטין של תחילת המאה ה ,20המתבסס
גם על מסמכי הארכיון הציוני ,ועיון מחודש בארכיון של חיים מרגליותקלווריסקי ,חושפים עמדות שאינן רואות
סתירה בין האידאולוגיה הציונית לבין המשך הקיום הערבי בארץ.
בשנה האחרונה הולך ונחשף ארכיון קרן היסוד ,שכעת עומלים על רישומו ועל סידורו .מפתיע לגלות בין
המסמכים שאנשי הקרן נהגו לערוך 'משפט פומבי' מבויים למי שלא נענה לקריאה לתרום לפעילות הקרן.
עוד בעלון ראיון עם הצלם הוותיק ראובן מילון ,שמסיים את העשור התשיעי לחייו ועדיין עובד בשירות הארכיון.
ראובן שיתף אותנו בזיכרונותיו מהקרב על גוש עציון ומנפילתו בשבי הירדני ,במלחמת העצמאות.
לכבוד חג השבועות אתם מוזמנים להתרשם מססגוניות טקסי הבאת הביכורים ברחבי הארץ גםם בהיעדר
הצבע מן התמונות שצולמו בשחור לבן.
קריאה מהנה וחג שבועות שמח!

עדכונים מהארכיון
l

ציון לשבח לשנת תשע"ז ) (2017מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע הוענק לענת בנין ,מנהלת
אוסף התצלומים בארכיון הציוני ,על עבודתה המסורה בארכיון הציוני במשך כשלושים שנה.
כמאה אוצרים ונציגי מוזאונים מרחבי הארץ התארחו בארכיון הציוני בכנס משותף עם איגוד
המוזאונים שכותרתו 'הארכיון בשרות האוצר/ת' .יום העיון כלל הרצאות מגוונות שהאירו אופנים שונים
לשימוש בחומרי ארכיון בתצוגה מוזאלית וסיור במכמני הארכיון להיכרות עם אוצרותיו.
אל הארכיון האישי של האדריכל לאופולד קְרָקַוּאֶר ,השמור בארכיון הציוני  ,נוספו לאחרונה תצלומים,
מפות ותכניות נוספות מעבודותיו של האדריכל שהיו שמורים אצל בתו ,פרופסור טרודה דותן ז"ל  .בין
החומרים שהועברו לארכיון לאחר פטירתה יש תצלומים ותכניות של חדרי אוכל בקיבוצים בית אלפא ,תל
יוסף ובית זרע ,מלון טלשט בחיפה ובית הבראה בראש פינה.מספר תצלומים כוללים גם הקדשות אישיות
לאדריכל ,ומאירים היבטים אישיים בחייו ואת מעורבותו בחיים בארץ.
הסרט סאלח – פה זה ארץ ישראל ,שהוקרן בפסטיבל דוקו אביב ,מבוסס על מסמכים מן הארכיון הציוני
וצולם בחלקו בין כתלי מחסן המפות בארכיון .הסרט עוסק בסוגיית פיזור האוכלוסייה בעלייה הגדולה של
שנות החמישים  ,ומעלה שאלות בנוגע למדיניות חשיפת חומרי ארכיון .לאחרונה הוקמה בארכיון הציוני
ועדת חשיפה פנימית ,שבימים אלה מגבשת את הרכבה ,את מדיניותה ואת סמכותה.
המפגש הציוני הרביעי בסדרת המדינה שבדרך  'הולכים על בטוח' ,עסק בהיערכות הביטחונית
לקראת הקמת המדינה .פרופסור אלון קדיש תיאר את תהליך בניין כוחות המגן תוך הגנה והשתלטות על
אזורי הארץ ,שהיו מיועדים למדינה יהודית עוד לפני תום המנדט .ד"ר עמירם אורן אפיין את מערך מחנות
הצבא הבריטי ,ששימשו כבסיס להקמת מחנות צה"ל ,וד"ר ניר מן סקר את השתלשלות הענייניים בדרך
להקמת מטכ"ל ההגנה .לצפייה בהרצאות הכנסים הקודמים בערוץ היוטיוב של הארכיון.
המפגש הציוני החמישי ,יתקיים ב  3.7.17ויעסוק במוסדות החינוך בארץ בתקופת טרום המדינה 
לתכנית המפגש.

l

l

l

l

מדוֹר בפוֹקוּס
בין הארכיונים של מוסדות התנועה הציונית ומוסדות היישוב השמורים בארכיון הציוני כלול גם ארכיון קרן היסוד.
לקראת חגיגות מאה שנה להיווסדה ,שיחולו בשנת  ,2020עוברים חומרי קרן היסוד רישום מחדש .מספר
עובדים עוסקים מאז מרץ  2016בקִטלוג ,בשימור ובשיקום חומרים אלה הכוללים מסמכים ,תצלומים ,מפות,
כרזות ופריטים מוזאליים  רובם שמורים בתוך התיקים המקוריים .קרן היסוד פעלה בשני מרחבים עיקריים:
גיוס כספים בכל העולם וסיוע למפעל הציוני בארץ ישראל  .נציגים של קרן היסוד הגיעו לקהילות שונות בעולם
על מנת לגייס תרומות ,לעודד עלייה ולסייע לקהילות המקומיות.בארץ ישראל לקחה קרן היסוד חלק בהיבטים
שונים של המפעל הציוני :תמיכה בהקמת יישובים חדשים ,סיוע ליישובים קיימים  ,קליטת עלייה ,עזרה
לחקלאות ,השתתפות בהקמת מפעלי תעשייה ,הקמה ותמיכה במוסדות חינוך ותרבות וגיוס כספים.
התרומה לקרן היסוד הייתה חובה ציבורית ומוסרית .כל אחד התחייב לתרום מדי שנה סכום כסף לפי ראות
עיניו ,אך לא הייתה דרך לחייב אותו לעמוד בהתחייבות שנתן .משום כך התקשתה לעתים קרן היסוד בגביית
הכספים .עיון בתיקי הארכיון של קרן היסוד משנות ה 30מציג דרכים יצירתיות שנקטה הקרן על מנת לעודד
אנשים לתרום .למשל ,בעלי עסקים שתרמו לקרן היסוד קיבלו סמל "ממלא חובתו לקרן היסוד" לתלייה בבית
העסק כדי שכל הלקוחות יידעו שהם תרמו ,ויקנו דווקא שם .דרך נוספת הייתה לערוך משפט ציבורי פיקטיבי
לאדם שהשתמט מתשלום לקרן היסוד .מדובר במשפט מבוים שכלל שופטים ,קטגור וסנגור ,עדים ופרוטוקול
מפורט .הנאומים והעדויות הועברו לעתים בנימה רצינית ולעתים בנימה משעשעת ומצחיקה .הדוברים העבירו
לצופים במשפט מסרים בדבר חשיבותה של קרן היסוד ושל התרומה לארגון.

הזמנה למשפט ציבורי מבוים ל'משתמט'
מתרומה לקרן היסוד ,שנערך בתל אביב ,
ינואר(KH4\15861kru) 1937 ,

תו שניתן לבתי עסק ששילמו תרומתה לקרן
היסוד ,1939 ,ארכיון קרן היסוד

פרוטוקול של משפט ציבורי כזה מופיע בתיק של הלשכה הראשית של קרן היסוד .המשפט נערך באולם
"אהלשם" בתל אביב בתאריך  .21.1.1937הוא נפתח בהצגתם של השופטים ,שהיו בעלי תפקידים מרכזיים
בקרן היסוד ,ושל הנאשם קדיש יהודה סילמן .סילמן היה מורה וסופר ידוע ,שגם שלח את עטו בפרסום כתבי
עת הומוריסיטיים ואולי בשל כך הסכים להשתתף במשפט המבוים.
השלב הבא היה שמיעת עדים מטעם הקטגוריה והסנגוריה.העדים שהובאו מטעם הקטגוריה הפליגו בשבחיה
של קרן היסוד ובחשיבות פעולותיה עבור תושבי הארץ בעיר ובכפר .פעיל בקרן היסוד שהובא למשפט על תקן
מומחה העיר בדבריו " :אולי יורשה לי ...להביע גם את דעתי על ההופעה המשונה הזאת שדווקא בארץ אין
אותה ההתנדבות לא בתרומות ולא בהתרמה ]בהשוואה לפולין[ ...איך קרה בדבר הזה שדווקא בארץ  ,ארץ
ההתנדבות למופת ,הארץ אשר הקימה את העמק ,הגליל ,נתנה את תלחי  ,חולדה  ,רמת הכובש  ,הארץ
אשר נתנה התנדבות עילאית בדם ובנפש ,שהארץ הזאת כה מפגרת בהגשת הפחם למניע של הבניין .אני
חושב שיש כאן תסביך מיוחד במינו ,אולי תסביך של סידור התפילה שהוא פטור מן התפילה" .עד נוסף ,מגייס
כספים מטעם קרן היסוד ,העיד שהנאשם התחמק מתשלום בגלל שהיה לו מחסור בכסף ,אך גם בגלל קושי
אובייקטיבי לתרום .הוא הוסיף שמדובר בתופעה רווחת של התחמקות אנשים משליחי הקרן כדי שלא יצטרכו
לשלם" :לפעמים כשהיינו באים לאיזו עיר או עיירה והיו יהודים שבמשך השבוע ששהינו שם לא ראו את האוויר
ואת אור החוץ כי נחבאו בביתם עד שיצאנו את העיר."...
'הנאשם ' עלה אף הוא לדוכן לתת עדות  ,והתייחס בלגלוג ובחוסר רצינות לשאלות שנשאל .הוא מנה מספר
סיבות מדוע השתמט מתשלום המס .ראשית ,הוא ואשתו חברים בשלל ארגונים שדורשים דמי חבר ולכן לא
נשאר להם כסף לקרן היסוד  .הם גם רוצים לחסוך לעצמם מעט כסף בגלל החשש התמידי מנדידה
שהשתרש אצלם כיהודים .בנוסף ,הוא לא נהנה במיוחד מפעילותה של הקרן ולכן לא חשב שהוא צריך לתרום
לה.
נאומי הסיכום של הקטגור כללו דברי הרחבה על ההשקעה הרבה של קרן היסוד בפיתוח הארץ ובקידומה,אך
הדגיש שעדיין יש עבודה רבה הדורשת מימון .הסניגור יצא להגנתו של הנאשם בטענה שהוא בסך הכול אדם
פשוט  ,ואת הטענות יש להפנות להסתדרות הציונית על כך שהיא לא משקיעה משאבים בחינוך הציוני בארץ
ישראל – השקעה שהייתה גורמת להשתמטות מעטה  .כלפי קרן היסוד נטען שאנשי היישוב לא יודעים במה
היא משקיעה וכיצד היא משפרת את חייהם.
השופטים קבעו שסילמן אשם .לאחר הקראת גזר הדין הנאשם הוסיף בדמעות שהוא מתחרט על מעשיו והבין
שטעה" :מעל לראש הקהל הזה אני מדבר אל רבבות בני ישראל ואומר להם שיש לנו קרן אחת מצילה וגואלת
יחד עם קרן קימת לישראל – זאת היא קרן היסוד הבונה את הארץ והבונה את העם" .הוא גם מיהר לרשום
המחאה על סך עשר לירות עבור קרן היסוד .אב בית הדין סיכם " :הנאשם! אני חושב שתהיה דוגמא מאלפת
לכל שאר אלפי המשתמטים .הלוואי ותשמש להם דוגמה טובה!"
עם תום המשפט שלח ליאו הרמן ,המזכיר הכללי של קרן היסוד ,מכתב לוועדי הקרן ובו כתב שהמשפט "עשה
רושם כביר על כל החוגים בארץ ישראל – לא רק על אלפי המשתתפים מתוך הקהל שבאו לאולם ...אלא גם
על החוגים שלא היו נוכחים בשעת המשפט " .הוא המליץ לערוך משפטים ציבוריים נוספים ברחבי העולם כדי
ליצור הד חיובי גם שם  .בארץ ישראל נערכו משפטים ציבוריים נוספים בערים השונות על מנת לעודד את
הציבור להמשיך ולשלם את התחייבויותיהם לקרן היסוד.

מכתב מליאו הרמן  ,המזכיר הכללי של קרן
היסוד  ,לוועדי הקרן בנוגע לרושם שעשה
המשפט הציבורי(KH4\1585) 11.3.1937 ,

מכתב בקשת תרומה לקרן היסוד בו מוזכר
המשפט הציבורי והיחס החמור למשתמטים
מתשלום(KH4\1585) 1937 ,

חזית המחקר
על הספר :אחים עות'מאנים :מוסלמים ,נוצרים ויהודים בפלסטין של תחילת המאה ה20
מישל קמפוס ,הוצאת אוניברסיטת סטנפורד2010 ,
האם אפשר להיות ציוני ועות'מאני? מישל קמפוס בוחנת את מעגלי הזהות השונים בארץ ישראל בשלהי ימי
האימפריה העות'מאנית  .הספר ,שעושה שימוש במסמכים מן הארכיון הציוני ,מלמד עד כמה זהות לאומית
היא עניין נזיל ומשתנה.
ביירות ,אביב  :1909 ,על בימת הנאומים באולם בביירות עמד צעיר לבוש חליפה מערבית ותרבוש מסורתי,
ונשא נאום מול קהל של נכבדים עות'מאנים .טרם התפזרו ענני מהפכת יולי  ,1908שבה השתלטו התורכים
הצעירים ,ארגון קצינים וסטודנטים מחתרתי ,על איסטנבול והנהיגו מונרכיה חוקתית ,והאינטליגנציה
העות'מאנית רעשה וגעשה  .רעיונות חדשים של ליברליזם ,של דמוקרטיה ושל שוויון אזרחי החלו לתפוס את
מרכז בימת העולם שנשלט על ידי שליט אבסולוטי יחיד במשך  600שנה  .הצעיר פנה לקהל בתורכית
מושלמת ואמר" :האומה העות'מאנית מורכבת מקבוצות שונות שהתאחדו יחד לגוש אחד למען המולדת .כולם
שווים ,ואין זה חוקי להפריד על פי גזע – האלמנטים הטורקים  ,הערבים  ,הארמנים והיהודים התערבבו זה
בזה  ,כולם עוצבו יחד לצורה אחת למען המולדת  .כל חלק של האומה לקח על עצמו את שם התואר
"עות'מאני" כמקור של גאווה וכבוד .השמירה על המולדת חשובה מהכול ,ויש להיות מוכנים בכל רגע להקריב
את חיינו למענה".
האיש שקרא להקרבה עצמית למען האומה העות' מאנית הגדולה היה שלמה ילין  ,בן למשפחת ילין
הירושלמית.

משפחת ילין המורחבת .שלמה  ראשון
משמאל .דוד ראשון מימין )(PHG\1103119

מתוך ארכיון שלמה ילין :הצהרת עקרונות של
אגודת " אחווה " )הליגה הלאומית של יהודי
האימפריה העות'מאנית(" :הליגה הלאומית של
יהודי האימפריה העות'מאנית שמה לה למטרה
לשפר את התנאים האינטלקטואליים
והחברתיים של יהודי האימפריה למען שיפור
שילובם בחיים הציבוריים" )(A412\41

ספרה של מישל קמפוס" ,אחים עות'מאנים :מוסלמים נוצרים ויהודים בפלסטין של תחילת המאה ה,"20שיצא
לאור באנגלית בשנת  ,2010עוסק בתקופת הגסיסה של 'האיש החולה על הבוספורוס' ,ובוחן את השפעותיה
על הזירה הפוליטית באימפריה לפני קריסתה .במסגרת רפורמות נרחבות ,שהנהיג הסולטן עבד אל – מג'יד
הראשון ב ,1869הונהג מעמד אזרחי אחיד לכל תושביה ,בין השאר מתוך רצון לייתר שאיפות אירדנטיות של
מיעוטים לאומיים .כאשר עלו התורכים הצעירים לשלטון התגברה התקווה בקרב מיעוטים  ,כי תקופת השוויון
הגיעה  .קמפוס בוחנת את הדרך בה התמודד המיעוט היהודי והנוצרי באימפריה עם שאלת הזהות
העות'מאנית כחלק אינטגראלי מחייו ,ומנסה לברר האם ניתן לטפח את הזהות הלאומית המצומצמת  כמו
ששאפה התנועה הציונית לעשות  בד בבד עם קידום הזהות הלאומית העות'מאנית.
עבור האחים דוד ושלמה ילין  ,שבהם עוסק הספר בין השאר ,התשובה לשאלה זו הייתה הן גמור .בחינת
השקפת עולמם מלמדת כי זהות לאומית היא עניין נזיל ומשתנה :לפני שאדם הוא ציוני ,יהודי ,מוסלמי ,ערבי,
וכו' ,הוא קודם כל תבנית נוף מולדתו והמרחב שבו הוא חי.
למען בן זכר
למעלה מעשור חיכו דוד טוביה ילין ואשתו לובה לצאצא נוסף לאחר הולדת בתם הבכורה חוה ,אך תפילותיהם
לא נענו .אב המשפחה ,בן זרם הפרושים ,נדר נדר :הוא ייעלה את משפחתו לארץ ישראל .אולי בארץ הקודש
אלוהים יישמע את תפילותיו ויעניק לו בן זכר  .המשפחה התיישבה בירושלים ,ושמונה שנים מאוחר יותר
תפילותיו נשמעו  ,ויהושוע  ,לימים אביהם של דוד ושלמה ילין ,נולד  .קורותיו של האב דוד טוביה מלמדים כי
העבותות העבים שקשרו את ילדיו למרחב העות'מאני נארגו עוד טרם נולדו  .הוא קנה לו מהלכים בקרב
במהותו
,
החברה הערבית בזכות מעורבותו ברכישת אדמות ומתוך הבנה ,כי האזור אליו הגיע הוא ערבי
ושאף שבנו ייטיב להשתלב בו אף יותר ממנו .בגיל צעיר השיא את בנו יהושוע לבת למשפחת סוחרים יהודית
מעיראק בימים שבהם נישואי תערובת היו נדירים .דוד טוביה התעקש כי בחוזה הנישואין יירשם תנאי:
בשנתיים הראשונות יתגורר החתן בבית הורי הכלה ,על מנת ללמוד ערבית על בורייה .יהושוע קשר יחסי
מסחר עם ערביי המקום ועם בדואים מעבר לנהר הירדן ,הפך לסוחר מצליח ,ובשנות ה  ,80כחלק מן
הרפורמות באימפריה  ,קיבל אזרחות עות 'מאנית .ב  1897אף נבחר לכהן כחבר היהודי הראשון במועצת
העיר של ירושלים  .לבניו  ,דוד )שנולד ב –  (1864ושלמה ) שנולד ב  ,(1874העניק  ,בדומה לאביו ,כלים
להשתלבות מוצלחת במרחב דובר הערבית שסביבם תוך שמירה על זהותם היהודית.
אחים עות'מאניים
דוד ושלמה נולדו לעולם מרובה פנים ודובר שפות רבות .בילדותם למדו במוסדות חינוך דתיים מסורתיים אך
גם את ספרות ההשכלה וספרות עברית .לצד השפה העברית  ,שהייתה שגורה בפיהם ,הם למדו ערבית
ספרותית עם מורים פרטיים ,וערבית מדוברת מאימם ומסבתם העיראקיות  ,שעל ברכיהן הקשיבו לסיפורי
אלף לילה ולילה  .עם אביהם הפולני דיברו כמובן ביידיש  ,ועם שכניהם הספרדים בלדינו .הם שלטו גם
בצרפתית.
דוד החל ללמוד בגיל  17בבית הספר של כי" ח )ואביו הוחרם בשל כך מצד הקהילה האשכנזית שהתנגדה
ללימודי החול שהונהגו במוסד( ,שבו למד ברוח המערב ,אם גם ברוח ההשתלבות במרחב בו הוא חי.כך למד
להכיר את החברה העות 'מאנית ואת תרבותה .תוך שנה החל ללמד במוסד עברית וערבית ולכתוב על
ירושלים לעיתונים עבריים באירופה  .דעותיו הפכו ציוניות יותר ויותר ,ועל כן נאלץ להמשיך את הקריירה
החינוכית שלו במוסדות אחרים .מאוחר יותר יהפוך לחוקר ,למורה בעל שם ולאיש ציבור.
שלמה התקבל בגיל  17לבית ספר התיכון גלטסראי שבאיסטנבול – בית הספר החשוב ביותר באימפריה,
ששילב לימודים מערביים ברמה הגבוהה ביותר ,עם הקניית ערכי נאמנות לאימפריה  .שם פגש תלמידים
מרחבי האימפריה ,וגיבש את זהותו כאזרח עות 'מאני  .לאחר השלמת לימודיו המשיך לאקדמיה למשפט
באיסטנבול והשתלם במשפט עות'מאני  .ב  1901שב לארץ  ,והפך לעורך הדין של החברה להתיישבות
מייסודו של הברון רוטשילד .לאחר כמה שנים עקר לביירות ,שם המשיך לעבוד עם יק"א וניהל משרד פרטי.

מתוך ארכיון דוד ילין :הודעה על הקמת ועד של יהודי האימפריה העות'מאנית ,ירושלים ,י"ט באב התרס"ח1908 ,
)( A153\140

"יהודים ,היו עות'מאנים!"
שני האחים ,כותבת קמפוס ,ראו במהפכת יולי  1908הזדמנות לשינוי ,ומתוך דאגה ל"אומה העות'מאנית" ,ול
 400,000היהודים ברחבי האימפריה נכנסו לזירת הפוליטיקה האזרחית.הם ביקשו להשפיע עליה לא כחלופה
לשייכותם לתנועה הציונית  ,אלא כדרך לקדם אותה .שני האחים הצטרפו למועצות המקומיות של מפלגת
" האחדות והקִדמה" )מפלגת התורכים הצעירים(  דוד בירושלים ושלמה בביירות .שניהם נשאו נאומים בשבח
יהודה
,
המהפכה ,ובעידן השוויון והקִדמה שהאמינו כי הם עומדים על סיפו .דוד ילין ,יחד עם ידידו אליעזר בן
עודד מהגרים מאירופה לאמץ אזרחות עות'מאנית" .יהודים ,היו עות'מאנים!" הייתה סִסמתו.בנאומיו בירושלים
הגדיר דוד את עצמו כ" משרתה של המולדת והאומה העות 'מאנית" .במכתב ששלח למכרו כתב כי "רק
באיחוד עמי הארץ נוכל לקוות לשגשוג וקִדמה".
שלמה הצטרף ל"ליגה הלאומית של יהודי האיפריה העות 'מאנית" ,שפעלה לקידום השוויון שהובטח לעם ב
 24ביולי ,והִרבה לפרסם מאמרים בעיתונות כנגד מקטרגי הציונות באימפריה " .הציונים " ,כתב במאמר
שפורסם באחד העיתונים באיסטנבול  " ,נאמנים לאומה העות 'מאנית ומעוניינים רק בקידום האומה
העות'מאנית".
סולימאן אפנדי  ,כפי שכונה שלמה ילין ,מת בטרם ראה בשברו של חלום התורכים הצעירים  ,שהנהיגו משטר
דיכוי נגד מיעוטים )ששיאו היה הטבח בארמנים( .דוד ,שהאריך ימים אחריו ,שינה את דעותיו .עם התמוטטות
האימפריה  ,החלו הזהויות הלאומיות האתניות לתפוס את קִדמת הבמה .ברוח זו  ,הציע  ,מי שהאמין בכל
מאודו כי אחווה שוררת בין כל נתיני העות'אנים ,להנהיג בירושלים עיריות נפרדות על בסיס חלוקה לעדות.

אוספים נחשפים
מצוות גאולת הקרקע אינה פוטרת מן החובה לשמור על זכויות ערביי הארץ
עולם רבניגודים משתקף בארכיונו האישי של חיים מרגליות קלווריסקי
ארכיון הציוני מעדכן את מאגרי המידע שלו כל
העת .במסגרת זו אנו מקטלגים מחדש ארכיונים
קיימים  .לאחרונה סיים איתן ישראלי  ,מתנדב
בארכיון  ,את קטלוגו מחדש של ארכיון חיים
מרגליות קלווריסקי .קלווריסקי אמנם זכה להיות
מונצח בשמו של מושב מרגליות בצפון  ,אך לא
התקבע כדמות מוכרת בזיכרון הציוני
הקולקטיבי .ארכיונו חושף אדם רב פעלים ובעל
משקל בהתבססות ובפיתוח היישוב הציוני
בארץ ,כפי שעולה גם ממחקרו של יצחק ציטרין
שפורסם ב"קתדרה"  ,162בינואר .2017
חיים מרגליות קלווריסקי נולד בליטא ב .1868
הוא הושפע מרעיונות "חיבת ציון " ,ועוד לפני
שהרצל החל לעשות נפשות לציונות המדינית
החליט קלווריסקי הצעיר לפנות ללימודי אגרונומיה על מנת לתרום לתחיית היישוב היהודי בארץ ישראל,
שהאמין כי ייעשה על בסיס התיישבות חקלאית .את לימודיו החל במונפלייה שבצרפת  ,ובמהלכם נחשף
והושפע עמוקות מרעיונות ליברלים והומניים ברוח התרבות הצרפתית  .אימוץ רעיונות הציונות המעשית וערכי
ההומניזם ,שהשתלבו זה בזה באופיו הסוער והאינדיווידואליסט של קלווריסקי ,הפכו אותו לפעיל ציוני יוצא
דופן ,שפעל ללא חת בשני מעגלים ,שלעתים היו נתונים במתח:גאולת אדמות הארץ ופיתוח היישוב היהודי בד
בבד עם פעילות למען זכויות הערבים וחתירה לדו קיום ﬠִמם .השקפתו הציונות הייתה מבית מדרשו של אחד
העם ,שהאמין שהיישוב היהודי בארץ צריך להתקיים תוך שמירה על טוהר ומוסר והתחשבות בזכויות ערביי
המקום .קלווריסקי ,מצטייר בעיני חוקריו כדמות אניגמטית ,רבת רבדים וסתירות ,שלא ניתן להכניסה לחלוקה
הקטגוריות המוכרת.
ייסוד היישוב בגליל
ב  1895עלה קלווריסקי לארץ ישראל יחד עם אשתו  ,אסתר  ,והשניים התיישבו ביפו  .הוא הצטרף למסדר
החשאי "בני משה" מיסודו של אחד העם ,החל לשמש כמורה בבית הספר החקלאי "מקווה ישראל" ,והצטרף
לחברה היהודית להתיישבות מייסודו של הברון הירש .פעילותו הראשונה בארגון הייתה שיקומה הכלכלי של
המושבה משמר – הירדן .יק"א ,כחברה מכוונת לרווח כלכלי  ,השתמשה במושבה כמקרה מבחן לאפשרות
לקדם את ההתיישבות בארץ כמפעל כלכלי .הצלחתו של קלווריסקי בשיקום משמר הירדן תרמה להחלטת
החברה להמשיך ולתמוך ביישוב.
בעקבות הצלחתו ,הפך קלווריסקי לגורם משמעותי ביק"א וקיבל על עצמו את ניהול החברה בגליל התחתון
המזרחי  .הוא היה לדמות מרכזית ברכישת הקרקעות עבור החברה  ,הקים עליהן מושבות והדריך את
המתיישבים .הוא נאלץ להתמודד עם חוסר המיומנות של ה"איכרים " היהודים – חלוצים שהגיעו זה מקרוב
מערי אירופה ,והתנסו לראשונה בעבודת אדמה .כדי להכשירם להיות חקלאים מיומנים  ,שיוכלו להשתלב
בדגם העסקי של יק"א ,הוא אימץ את רעיון האריסות :מתיישבים יכלו לחכור חלקת קרקע לפרק זמן מוגבל,
ורק לאחר שהוכיחו כי הם מסוגלים לנהלה באופן רווחי ,יכלו להפוך לבעליה .חוות ההכשרה של יק"א בסג'רה
שבגליל התחתון ,שאותה ניהל מתוקף תפקידו ,הייתה המקום הראשון בו יישם את התכנית ,ולאחר שזכתה
להצלחה ,יישם אותה במושבות החברה באזור.
פועלו של קלווריסקי משתקף גם בארכיון יק"א .לדוגמא :מכתב בכתב ידו ,מפברואר  ,1909בנוגע לניהול ראש
פינה.

בחמש שנות כהונתו כאחראי על מושבות יק"א בגליל התחתון המזרחי רכש קלווריסקי כ  80,000דונמים,
העליון
,
וניצח על הקמתן ועל ניהולן של כל המושבות באזור .ב  1906הוא עבר לנהל את ענייני י"קא בגליל
תפקיד אותו מילא עד  .1920הוא נודע כבעל אופי עצמאי וחזק ,שלא היה נוח לקבלת מרות ולא היסס לסתור
את הממונים עליו כאשר סבר כי הם טועים .כך לדוגמה ,במהלך מלחמת העולם הראשונה ראה קלווריסקי
כיצד האחיזה הציונית באזור הולכת ונחלשת  ,והקים ,על דעת עצמו ובניגוד לעמדת הממונים עליו ,את
היישובים כפר גלעדי ,תל חי  ,מחניים המחודשת  ,איילת השחר וחמארה  ,שמעמדם האסטרטגי התבהר רק
עם תום המלחמה .תרומתו לביסוס היישוב הציוני בגליל הייתה ברורה  .מאז פסק לפעול באזור ,לא נרכשו
אדמות נוספות עד לרכישת החולה על ידי חנקין ב .1934
"היפי לזמנו"
משמעותי לא פחות היה פועלו למען דו קיום עם ערביי הארץ.מתוקף פועלו ברכישת אדמות התוודע קלווריסקי
לבעיית הפלאחים הערבים ולעובדה ,שפעילותו למען היישוב גורמת למעשה לנישולם מהקרקע .הוא למד את
שפתם ואת מנהגיהם ,קנה לו מהלכים וידידים רבים בקרב האינטליגנציה הערבית ,והתמיד בחיפוש בני שיח
בצד הערבי .ארכיונו מרובה עדויות לכך :הוא כולל כרטיסי ביקור של נכבדים ערבים לרוב ,מכתבים בערבית,
מאמרים פובליציסטים שכתב לעיתונות הערבית ,דו" חות שערך מביקורים בארצות ערב ,פרוטוקולים של
פגישות עם דמויות מפתח בתנועה הלאומית הערבית ועוד .אל הפגישות המרובות עם האישים הערבים ,גם
כאשר נערכו במקומות נידחים ,הקפיד להגיע בלתי חמוש ,ולמעשה ,אף שהחזיק ברשותו אקדח ,מעולם לא
התפנה ללמוד לירות בו .לימים תיארה אותו בתו חרמונה סימון כ"היפי לזמנו".
קלווריסקי ניסה לגשר על הניגוד בין פועלו כגואל אדמות להשקפת עולמו ההומניסטית ,וכך  ,לדוגמה ,הקפיד
על "שיטת התשלום הכפול " – תשלום פיצויים לפלאחים שנושלו מאדמתם בנוסף לתשלום לבעל הקרקע
שעליו הוסכם מראש  .הוא הקים בית ספר לילדי הכפר ג 'עוני מתוך אמונה ,שקידום החינוך של ערביי הארץ
הוא חובתה של התנועה הציונית .הוא הקדים את זמנו בניסיון להקים בית ספר משותף לילדים ערבים ויהודים,
אך נכשל.
על אף עמדת המיעוט שייצג בנוגע לדו קיום ודו שיח עם החברה הערבית ,הוא הקפיד לפרסמה בכל מקום
אפשרי ,וקנה לו שם גם בעולם הערבי .על רקע התדרדרות היחסים בין הישוב היהודי לערבי בצפון ב 1919
הוא הוזמן על ידי האמיר פייסל לפגישת פסגה של התנועה הלאומית הערבית בדמשק כדי להציג את יוזמתו
להסכם פשרה בין התנועה הציונית לערבים .בשנות ה  20מונה קלווריסקי למנהל הלשכה לענייני ערבים
בסוכנות היהודית ,ובמסגרת התפקיד ,שאותו מילא כתריסר שנים  ,ניהל מגעים עם ראשי התנועה הלאומית
הערבית ,וליווה את מנהיגי הסוכנות לפגישות עם אישים ערבים .אופיו העצמאי ודעותיו לגבי מדינה דו לאומית,
שהאמין כי היא כורח פוליטי והדרך היחידה לקיום ישות ציונית מדינית ,הרחיקו אותו מדרכו של הממסד הציוני.
למעשה ,מכאן החל לפעול לקידום חזון דו הלאומיות באופן עצמאי  ,ולקח חלק בכל מסגרת שקידמה רעיון
זה :ב  1925היה ממייסדי "ברית שלום" ,ב  1936נמנה על מייסדי אגודת "קדמה מזרחה" )האגודה האמינה
כי יהודים ספרדים  ,שהכירו את תרבות עמי ערב ,יוכלו להוות גשר לשלום ( ,וב  1939לקח חלק בהקמת
הליגה להתקרבות יהודית – ערבית והיה לנשיאה .בשנים האחרונות לחייו עיקר פעילותו היה בשדה הפוליטי
כפעיל עצמאי למען קיום דו שיח בין שני העמים.

בקשת סיוע מבני כפר גאלוד להקמת בנקים
חקלאיים כפריים )(A113\23\2

הצעת הסכם בין הציונים לערבים שהוצגה ע"י
קלווריסקי לאמיר פייצל בשנת ( A113\1) 1919

אנשי הארכיון
ראובן מילון :זיכרונות מהקרב על גוש עציון ומהשבי בירדן
הצלם ראובן מילון נולד בירושלים ב  ,1928וחי בה כל חייו  .הוא למד בבית ספר " תחכמוני" ,ולאחר מכן
במחלקת הצורפות ב"בצלאל" .לימודיו נקטעו עם פרוץ מלחמת השחרור ,שכן עם תחילת המלחמה הוא גוייס
ל"הגנה" ,ושירת בגדוד מכמש של חטיבת עציוני ,שהוקמה להגנה על ירושלים וסביבותיה .במהלך המלחמה
לחם בגוש עציון ונפל בשבי הירדני .זמן קצר לאחר סיום המלחמה הוא החל לעסוק בצילום  ,ועבודותיו זכו
בפרסים ,בין השאר בפרס למפעל חיים מטעם מוזאון ישראל .בתצלומיו הוא מרבה לעסוק ,בין השאר ,בהווי
הירושלמי .ארכיון תצלומיו ,הכולל כ 64,000נגטיבים ,נסרק בשנת  2011על ידי ספריית הארווארד ,וחלקם
ניתן לצפייה גם בארכיון הציוני  .בשנים האחרונות נותן ראובן מילון שירותי צילום וסריקות מיוחדים למשתמשי
הארכיון הציוני ולצורכי תערוכות.
שמיכת פוך ומקלע
הלחימה בגוש עציון החלה עם ההכרזה על תכנית החלוקה ב  29בנובמבר  .1947הליגיון הירדני חלש על
האזור ונלחם לניתוק ארבעת היישובים היהודים בגוש – כפר עציון ,משואות יצחק ,עין צורים ורבדים – ממקור
האספקה שלהם בירושלים  .ב  27במרץ ,נזכר מילון  ,נקראה יחידתו לעלות לגוש כדי להחליף את כוחות
ההגנה שישבו שם .היחידה יצאה מבסיס שנלר שבירושלים ,עלתה לגוש ושהתה שם עד פרוץ הקרב האחרון
על הגוש ב  14במאי  .המחלקה של מילון נשלחה למשלט המנזר הרוסי הסמוך לקיבוץ כפר עציון ,נקודה
אסטרטגית שהפכה במהלך חודשי הלחימה לבסיס ממנו יצאו מבצעי ההגנה בגוש  .מילון  ,שמונה למפקד
כיתה ,נשלח עם הכיתה לחירבת סאוויר ,אחד המשלטים לאורך הכביש ,ומשם יצאו לפעולות לחסימת הכביש.

שער המחנה בשבי ,באדיבות ראובן מילון

ראובן )מימין( וחבריו לאוהל בשבי ,באדיבות
ראובן מילון

ב 14במאי ,כשהחל הקרב" ,מספר מילון " ,היינו בעמדות בחירבת סאוויר .ראינו את משורייני הליגיון הערבי
מתקדמים מהכביש לעמדה שלנו ,ובאותו רגע הופיע סגן מפקד הפלוגה והודיע על נסיגה למשלט גבעת העץ
הסמוך .לפתע ,מטח יריות מן המשוריין הירדני ,שהמשיך להתקדם לעברנו ,קרע את שקי החול בחפירה בה
הסתתרנו ,אני וחייל נוסף ,באשר .ניצלנו בנס" .החיילים החלו לסגת לסביבות עין צורים ,כשהם אוספים בדרך
נשקים של חיילים שעזבו את העמדות ,שכן לא נותרה להם תחמושת  :רובים איטלקים ורובים אנגלים ממיטב
הארסנל האקלקטי של ה"הגנה".
"התפזרנו סביב קיבוץ עין צורים ,בחושך" ,מספר מילון" ,וחיכינו" .השמועות על אודות נפילת הגוש החלו להגיע
לאוזני החיילים שהסתתרו בשטח ,אך דבר עוד לא נודע בוודאות .על הטבח שביצעו הליגיונריים והמקומיים
בלוחמי ה"הגנה" ובתושבי כפר עציון ,ממנו נותרו בודדים בחיים ,הם יילמדו רק בהמשך.
"לפנות בוקר" ,מספר מילון " ,שמענו רחש מסביב .כשהאור החל לעלות ,ראינו כאפיות לבנות עולות מן העשב
מסביב .הערבים ,שנודע להם שהגוש נכבש ,החלו להגיע לאזור .למזלנו ,הם לא היו חמושים ,משום שלא באו
להרוג אותנו אלא לבזוז את הקיבוץ .בקשר נתקבלה הודעה על כניעה ,אולם הוחלט כי לא נזוז מעמדותינו עד
שהמו" מ בין הליגיון ל"צלב האדום" יסתיים  ,והליגיון יתפרש בשטח " .מילון וחבריו עמדו ,אם כן  ,והמתינו
לירדנים" .הליגיונר הראשון שנכנס לעמדה שלנו" ,מספר מילון " ,ראה את הרובים שהחזקנו" .מיד החלה
שיחה קולחת " .התחלנו להתווכח על טיבם של הרובים השונים – האם האיטלקים עדיפים או האנגלים "? הוא
אומר ,ונראה שהשיחה הנינוחה ,שהתפתחה כך בין אויבים בלב שדה קרב ,עדיין מעוררת בו פליאה ושעשוע.
איטלקים או אנגלים ,הדיון הסתיים בכך שכל הרובים נמסרו לליגיונר ,ולוחמי ה"הגנה" קיבלו הוראה להתאסף
במרכז הגוש .בדרך לנקודת ההתכנסות נגלה לעיניו מחזה:
"בזמן שכוחות הליגיון התפרשו בשטח  ,נכנסו ערביים מקומיים לבתי עין צורים  .שני גברים תפסו שמיכת פוך
משני צִדיה ,ומשכו אותה עד שנקרעה .הנוצות התעופפו לכל עבר .לעולם לא אשכח את המראה הזה – נוצות
מתעופפות באוויר באמצע כל ההמולה" .ערבי אחר ,הוא מספר ,עלה על גבה של פרֵדה ,והניח עליה מקלע
שגנב מאחת מעמדות ההגנה .אחד הליגיונרים פקד עליו לרדת ממנה והוא סירב  .הלגיונר לא היסס ,וירה לו
ברגל .הערבי נפל מן הפרֵדה ,והליגיונר לקח את המקלע .ערבים אחרים לקחו את הפרֵדה שפורקה מנשקה
והסתלקו.
ילד על גג מכונית אדומה
מגוש עציון פונו הלוחמים בשיירת משאיות לחברון ,תחנת ביניים בדרך למחנה השבויים בירדן .המשאיות נסעו
באיטיות  מעין מפגן כוח של מנצחים.על המשאית הראשונה שמו הליגיונרים את שלט קיבוץ כפר עציון שעקרו
ממקומו  .למראו זכתה השיירה להתקבל על ידי הכפריים שחיכו להם בצדי הדרך בצעקות "כפר עציון
ראחה !" )" כפר עציון נמחה"(" .הנסיעה לחברון" ,נזכר מילון" ,הייתה סיטואציה מפחידה .לכל אורך הדרך
שמענו יריות שמחה באויר – יותר יריות מאשר נורו במהלך הקרב .לא ידענו אם אכן נגיע ליעדנו".
"באחד הכפרים אני זוכר ילד קטן ,שעמד על גג של מכונית אמריקאית אדומה ,וירה באקדח באוויר .המשאית
התקדמה לעברו באיטיות ,והוא פנה לפתע לאביו ואמר לו כי נגמרו לו הכדורים .אביו לקח את האקדח ,הכניס
מחסנית חדשה ,והחזיר לבנו שהמשיך לירות באוויר".
בחברון הורדו השבויים מן המשאיות לבניין המשטרה הבריטית ושהו שם  18יום ,עד שהירדנים סללו דרך
להעברתם לעבר הירדן  .ביום הראשון שוכנו השבויים בתאים .בחדרו של מילון היה חלון קטן וגבוה ,והוא
התאמץ להציץ בו על המשאיות שהביאו שבויים נוספים מרחבי הגוש" .פתאום" ,הוא אומר " ,ראיתי את אחי
הצעיר ,ששירת גם הוא באותה פלוגה ,יוצא מאחת המשאיות ,חבוש .יעקב ,יעקב! קראתי בשמו" .יעקב נפצע
עוד לפני הקרב ,וכך ניצלו חייו .שני האחים ,שלא ידעו מה עלה זה בגורל זה ,שמחו להתאחד שוב  ,ושוכנו
באותו תא.
השהייה בחברון הייתה קשה ,והשבויים סבלו ממחסור בשמיכות ומזון .הארוחה היומית הייתה מורכבת מכמה
תמרים ,בסקוויט ומרק דלוח  .בארבע בבוקר לאחר  18יום התעוררו השבויים וקיבלו הודעה שיוצאים לירדן.
"בתחילה לא ידענו כלום .עלינו על שיירת אוטובוסים ,ונסענו במשך  16שעות .זו הייתה נסיעה קשה ,לא היה
מקום לזוז  .בכפרים ובערים שעברנו בדרך לרבת עמון חיכו לנו תושבים בצדי הדרך ,יורים באוויר ויורקים
לעברנו .בערב הגענו אל מחנה השבויים אום אל ג'אל ליד העיר מפרק.

מִפקד במחנה השבי ,באדיבות ראובן מילון

השבי בירדן
בחושך ,בארץ זרה  ,שמעו השבויים קולות מוכרים " .פתאום שמענו קולות בעברית ,ולפתע פגשתי שכנים מן
השכונה שלי ,מקור ברוך – אלה היו אנשי העיר העתיקה בירושלים ,שהגיעו למחנה לפנינו" .קבלת הפנים
המפתיעה התחלפה בבהלה ,כשהשבויים החדשים גילו שהמחנה מוקף עמודים – האם אלו עמודי תלייה?
האם דינם להיתלות? חייל ירדני שהחל לתלות על העמודים פנסי נפט הרגיע אותם.
במחנה עצמו ,שבו שהו השבויים תשעה חדשים ,היו התנאים טובים יותר מאשר בחברון 800 :השבויים שוכנו
באוהלי מגורים גדולים ,שסודרו בטורים על פי השיוך הפלוגתי ב"הגנה" או על פי המקום ממנו הגיעו.בכל אוהל
היו עשרה איש .עם הזמן ,מספר מילון ,החל להתפתח במחנה הווי ייחודי ששיקף את המגוון האנושי שבו:אנשי
העיר העתיקה נתנו שיעורים בתורה ובתלמוד  .אנשי ה "הגנה " ששירתו בצבא הבריטי העבירו שיעורים
באנגלית  ,והועברו גם שיעורים בערבית .התפתחה גם "תעשייה " בזעיר אנפין  :את פחיות הביסקווטים
האנגליים שחולקו לשבויים הם אספו ועשו מהם אלבומים  ,קופסאות ומזוודות .מילון ,שלמד עבודות מתכת
ב"בצלאל" ,הכין כלים שימושיים מן הפחים בעזרת מספריים .המספריים והפחים ,אגב ,עדיין ברשותו.
" מִסדר במחנה היה אירוע" ,מספר מילון " ,הוא נערך שלוש פעמים ביום ,ברחבה בין שני טורי האהלים .שבויי
המחנה" ,הוא אומר בשעשוע ניכר" ,היו צריכים להסתדר בשלשות ולשבת בכריעה .הצרה הייתה ,שבתחילה
ובסוף תמיד היו זוגות ,והחייל המסכן שהיה צריך לספור אותנו בכפולות של שלוש היה מתבלבל ,מתחיל שוב,
וחוזר חלילה" .בשל הקשיים המתמטיים מִסדר אופייני היה נמשך חצי שעה – פרק זמן לא מבוטל לחכות
בכריעה .במהירה למדו השבויים שבהעדר מחשבון ,מוטב להגיע למסדר מצויידים בשרפרף נוח – כפי שעולה
מתצלום החייל המיוסר המוקף בשבויים הצוחקים  .מבחינה ביטחונית  ,זוכר מילון שני מקרים חריגים  :אחד
השומרים ירה לפתע אל תוך המחנה ,וצעיר מרבדים נהרג  .במקרה נוסף אחד השבויים ניסה לברוח אך
נתפס ונכלא.
בין פברואר לתחילת מרץ  '49שוחררו כל השבויים מן המחנה ושבו לישראל " .נערכה לנו קבלת פנים
בירושלים ,ואז הוסענו לצריפין וקיבלנו פנקס שירות צה"לי ומענק של  35לירות" ,מספר מילון .זמן קצר לאחר
שהשתחרר שב לחייו ועיסוקיו" .שבועיים אחרי כיבוש אילת" ,הוא צוחק" ,כבר הייתי שם כדי לצלם אותה".
את עבודותיו של מילון ניתן לראות גם באתר שלוhttp://www.milons.co.il/reuven :

מפרסומי האתר
באתר הארכיון ניתן לקרוא כתבות במגוון נושאים
רלוונטיים ואקטואליים מתוך אוספי הארכיון ,
וביניהם את הכתבות שהוקדשו לימי הזיכרון,
החגים והאירועים שצוינו לאחרונה:
l

l

l

l

סיפורה הטראגי של דבורה לוין ,בתו של
חיים מרגליותקלווריסקי בשואה
גלריית תמונות המתעדות את אניות
המעפילים ש ה ג י ע ו ל א ר ץ ב מ ב צ ע י
ההעפלה הבלתי ליגאלית
ביקורי נשיאי ארה"ב ובני משפחתם בארץ
בארץ  ,לכבוד ביקורו של הנשיא דונלדד
טראמפ
כרזות בנושא ירושלים לכבוד חגיגות 50
שנה לאיחוד העיר

אניית המעפילים "לא תפחידונו"(PHG\1082020) 22.12.47 ,

במעגל השנה
חג השבועות קיבל צביון חדש עם ההתיישבות
היהודית בארץ ישראל .אופיו החקלאי של החג
הובלט וטקסי הבאת הביכורים קיבלו מקום
מרכזי בחגיגות  .לכבוד חג השבועות קיבצנו
מאוספי הארכיון הציוני תמונות מטקסי
החג במקומותת שונים בארץ ישראל  ,בשנים
שלפני קום המדינה.
בתמונה משמאל :חברי הקיבוצים אלונים ושער
ה ע מ ק י ם  ,1946 ,א ו ס ף ק ר ן ה י ס ו ד )
.(NKH\457077
לצפייה בגלריה המלאה.

תיק פתוח | האלבום ההיסטורי
מלחמת ששת הימים שינתה לחלוטין את גבולות המדינה .לאחר  19שנים בהם ירושלים הייתה מחולקת בין
ישראל לירדן  ,חזרה העיר להיות תחת ריבונות אחת  .חידוש קווי התחבורה להר הצופים  ,שהיה מובלעת
ישראלית בשטח הירדני במשך תקופת העיר החצויה  ,היה אחד מסמני השינוי  .ימים ספורים לאחר תום
המלחמה ,ב  26.6.1967נחנך מחדש קו  9של חברת ' אגד' להר הצופים .הנסיעה הראשונה להר תועדה
במצלמתו של ראובן מילון ,שראיון עמו מופיע בעלון זה.

להלן פתרון החידה שהופיעה בעלון הקודם )מס:(3 .
הקריקטורה של יהושע אדרי מתוך חוברת הסאטירה " פורימיאדה" מתייחסת ל" הסכמי לונדון" – הסכם
שנערך בין זאב ז 'בוטינסקי לדוד בןגוריון במהלך סדרת פגישות בלונדון בשנת  .1934בתקופה זו המתח בין
הרוויזיוניסטים למפא "י הגיע לשיא .היריבות הקשה בין שתי התנועות וההעמדה לדין של פעילים רוויזיוניסטים
בחשד לרצח ארלוזורוב ,העמיקה את הקרע .ז' בוטינסקי ובן גוריון רצו לגשר על הפערים בין שתי התנועות
והגיעו להסכם חשאי  ,אך הכללים שנקבעו בין שני המנהיגים לא התקבלו ע "י " השומר הצעיר" ו"הקיבוץ
המאוחד" וכך קרס ההסכם .לאחר כישלון ההסכם פרשו הרוויזיוניסטים מהתנועה הציונית והקימו את
"ההסתדרות הציונית החדשה " .בקריקטורה מצויר ז'בוטינסקי כמרדכי היהודי הרוכב על סוס המסמל את
ההסכם בין מפא "י לרוויזיוניסטים  " .השומר הצעיר" ו"במעלה " )עיתון תנועת "הנוער העובד"( המתנגדים
לשלום בין שני המחנות ,שופכים מים על דמותו של המן  ,המופיע בקריקטורה בדמותו של האיש עם סמל
"הפועל" ,איגוד הספורט של "הסתדרות העובדים הכללית" ,שבראשה עמד בןגוריון.

תחקיר ,כתיבה ועריכה :נועה גרבר ,הילה כהן ,אילת הַלל כהןאורגד
יחידת חינוך והדרכה ,הארכיון הציוני
תגובות ,הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל:
central.zionist.archives@gmail.com
הארכיון הציוני המרכזי | רחוב גאורג הרליץ  ,2ירושלים ,מיקודIsrael | 9100002 :

להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם

נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

