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 בחיבת דרכים ומושגים
 (על הםכם־עבודה עם הסתדרות האכרים הלאומיים.

 במועצת ההסתדרות, י״ה באב תרצ׳יד)

 בקורות מפלגות הפועלים היהודיות מצויה תופעה שאפשר לכניתה
ו פ ו ס / גלגול ש , מעין ״גלגול של ניגון, ה י ר ו א י ל של ת ו ג ל  בשם: ג
. אלה הנשבעים בוקר וערב ו א צ ו ת מ ד ו ק נ ר מ ו מ ג ר ה פ י ה ו ה ה נ  ה
 בשם ברוכוב, האס הם המטיפים לנו כאן: משק יהודי מיוחד בארץ־ישראל ז
 להד״ם! יש משק ארצי ותו לא. ואם תשאל: והרי כל תורתו של ברוכוב
 עומדת על אותה ההכרח, כי בתחומי ההליה הכלכלית של ארצות ומדינית
 קיימת מציאות כלכלית-יהודית ולה תנאיה המיוחדים, פרי השתלשלות
 היסטורית מסוימת ז והרי על הכרח זו נלחם ברוכוב כנגד התפיסה הבונדאית,
 שהיתה מודה בהדה יהודית לשונית ותרבותית כלבה אד לא בהליה כלכלית
 מיוחדת של יהודים וממילא התעלמה מן שאלות העבודה וההגירה הנובעות
, כי הם נאמנים לתורת חרב ושומרים עליה  ממנח ? על זאת ישיבו ״חתלמידים,
 מכל משמר: במשנתו של ברוכוב מצאנו על מציאות יהודית־כלכלית
 בברדיצ׳ב ובורשה ובנידיורק, אבל לא מצאנו שם כלום על כלכלה יחודית
 מיוהדת בארדיישראל. אדרבא, שם שנינו כי בארץ־ישראל יקום ״מרכד
 עבודה טריטוריאלי״, ואנו מחזיקים במשנה זו בכל כוחנו! ולא יתכן שגם
 במרכדעבודה טריטוריאלי תתקיים כלכלה יהודית וגם בו נצטרד להתהבט
 בשאלותיה. לפיכד יודעים הם, ״התלמידים״, נאמנה כי תל-אביב ורהובית

 ונהלל ועיךהרוד ועזה וג׳נין ובית־שאן — משק אהד הוא.

 זוהי האירוניה שבגלגול התיאורטי, וקשה ממנה האירוניה שבגלגול
 המעשי. ״פועלי״ציוך שמאל, כמו כל הזרמים הציוניים שבתנועת הפועלים
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 היהודית, הורתם ולידתם במרד נגד הקיום הכלכלי־הגלותי, ראשית אונם
 וכינוס המוניהם באו להם מן הזעקה המרה נגד דחיקת רגלי הפועל היהודי
 מןנמדות־עבודה פשוטות וראשוניות, תמציודתורתם היתה התרעה על האםון
 ועל הקלון שבקיום כלכלי־גלותי. עכשיו גתגלגלו ״פועלי־ציון״ שמאל גלגולי־
 תיאוריח וגלגולי־חיים עד שהם מרכינים פומבית את ראשם בפני מםע•
 הנצחון של הכלכלה הגלותית כאן, בארץ שהוכרזה על ידיהם ל״מרכז־עבודח
 טריטוריאלי״ להמוני ישראל מבקשי עבודה. ולא די להם שחם אומרים
 ,,אמך אחרי מציאות אויבת בנפש לקיום מעמד־פועלים עברי׳ עוד הם

 מעמידים פנים צחובות של ״פיכחות מעמדית״.

 והרי הם, ״הפיכחים״, מלגלגים עלינו ועל מאמצינו לעמוד בגופנו
 בפרץ בפני םכנת הכלכלה המנחכדמנדלית הנשקפת לנו. רצוננו לחנד את
 הפועל, שיהא רואה לא רק מה שמתתת לדוטמו, שיהא רואה את עניניו ואת
 עניני מעמדו לא רק בשכר־עבודה גבוה, ארעי ומלאכותי, שאין עמו שום
 ביצור־של-קבע לפועל העברי ולכוחו המעמדי, ושיהא מםוגל למאמצי כיבוש
 ועבודה פוריה ולרכישת עמדה איתנה בעבודה. את רצוננו זה הם מבטלים
 בתכלית הביטול בקריאת־אירוניה שאין בפיהם למעלה הימנה: ״אודרניקי!״
 כלום מזלזלים הם בתואר־הצטיינות זה, כשהוא ניתן שם, ברשותו של

T 

, ן א  השלטון התקיף? חלילה. הם רק מלגלגים על דמות הפועל המצטיין כ
 במפעלנו אנו, הזעיר והנלעג, במקום שאין שלטון אשר יחלק אותות־
 הצטיינות, במקום שהכוח חדוחף ומדרבן למאמצים איננו אלא זה: חרדה
 לגורל אחינדעולים ומבקשי־עבודה, דרבן שאין בו, כידוע, משום מעמדיות

 כבירה ונמרצה.
 הוששני כי אלה היודעים להעריץ את האודרניקים ש ם ולבטל אותם
ה לא היו מעולם במצטיינים שם, כשם שאינם שותפים למאמצי  פ

 חלוציות פה.

ת ו ע י ס י קו ה פ  לא ל
י המתנהל בינינו, בין אלה הנושאים בעול מ י נ פ  ועכשיו, לויכוה ה
 בקשת העבודה לעולה היהודי, בעול ״כיבוש העבודה״ והמאמצים ההלוציים
 הנדרשים למענו, והיודעים את הערר המכריע של הנצהון א1
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 הכשלון בשטה זה בשביל עלייתנו וקיומנו וגורלנו הכלכלי והסוציאלי —
 ואפשר להוסיף: המדיני והתרבותי — בארץ. ואחזור שוב, למנוע
 מכשול: הויכוח הזה מצדי אינו לפי הקו המפריד בין הסיעות
 בהסתדרות. אל יראה ״השומר הצעיר״ את דברי מופנים דוקא
 נגדו. יש שגיאות משותפות לו ולהברי סיעתנו. ביקרתי מכוונת לגופם של

 דברים, ואל נא תקבלו אותה אחרת מכפי כונתה.
 אנו עומדים עכשיו במערכה הקשה ביותר מיום היות עובד עברי בין
 שבי ציון. מה שיש לומר על המנשלים ולהוקיע את פשעיהם — אמרנו ועוד
, על שגגות ואי־הבנות שלנו ו נ  נאמר. כאן רוצה אני לעמוד על פשעינו א

ו החותרים תחת העבודה העברית. ע י י ת ס  שבהן נ
 זה שנים אחדות עומד נטע הרפז ושאר הברים אשר לא הרפו ידיהם
 ממאמצי כיבוש עבודה במושבה והם הוזרים ומזהירים אותנו על המצב
 הבלתי־בריא המתהווה במושבה, על כושר־העבודה של העולה החדש ההולד
 ופוחת, על כמה מושגים משובשים המפריעים את השתרשות הפועל בעבודה.

 האזהרות לא מצאו הד.

ת י ק ש ת מ ו ש י ל ד ת ג  נ
 העולה חחדש לא מצא במושבה בשנים האהרונות אוירה שתכנים
 אותו לחיי עבודה כתיקונם, לא מצא במשק השכיר הברים מבוגרים
 ומושרשים שיסבירו לו את תפקידו. הצעיר העולה מן הגולה. מן הציבוריות
 שבגולה, עם מושגיה השטחיים, עם תפיסתה המיוחדת של מלהמת־המעמדות,
 עם תלישותה המשקית ועם פשטנותה הרעיונית, לא תפס את מצבו. פעמים
 לא ידע להבחין בין מלחמת־ד״מעמד על עמדתו ועל יעודו לבין איבה־םתם,
 בין הגנת עניניו וכבודו של הפועל לבין ניצול הכוה המעמדי למטרות

 פסולות, בין נשיאת דגל המעמד ברמה לבין הילול שם הפועל.
 התנועה כולה היתה הייבת לראות את הדבר הזה ולעמוד על משמר
 עניני הפועל ועתידו של כלל-הפועלים, אם גם בניגוד למושגים או לאינ
 טרסים מדומים של פועל־פרט או של חלקי־ציבור חסרי נםיון בעבודה
 ובמשק ובחיי הארץ וביהםים בין פועלים לבעלים. היתד, זו הובה מעמדית
ו על ידי חציבור, ר ז ע א נ  גדולה. אולם רק מעטים הבינו לחובה זו. ואלה ל
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 ועל ידי כוחות בעלי־השפעה בציבור. הדרישה ליחם רציני ואחראי של
 החבר במילוי עבודה נעשתה ל״בלתי־פופולרית״. ורק מעטים בחרו לחיות
ה בעבודה ולנהל את ר ו  בלתי־פופולריים ולחנך את הפועל להיותו אדם פ
 עניני הפועל ואת הגנת עניניו בפני המעבידים מתוך הבנה משקית מקיפח.
 רבים בהרו בדרך אהדת: ללכת לפי שורת ההתנגדות הפהותה ביותה לראות
 את דרישת פריוךהעבודה וקביעת יחסים מסודרים בין פועלים לבעלים
 כ״פשרנות״ מזיקה ולשים לקלסה את המעטים אשר אינם מאמינים כי כוחו
 של הפועל הוא בהפקרות ובאנרכיה. יערי מכריז עכשיו כי גם ״השומר
, חוא בעד חינוך ליחס טוב לעבודה. מה טוב. אך עלי לומר לו כי  הצעיר,
 חבריו במושבה תפסו מקום השוב (אף על פי שהם לא היו היחידים) בהינור
 להקלת־ראש בערך פריוךהעבודה. וכשחחברים חעמלים בביצור עמדותינו
 במושבה והרואים את הנולד היו באים אל ציבורנו בדרישות או בהצעות
 להעלאת כושר־העבודה של חפועל, ליצירת יחסים בריאים ומסודרים עם
 הבעלים, או למניעת זעזועים שהפםדם המשקי והמעמדי בצדם, היתה הזעקה
 מקיפה את חמחנה: פלשתים עליך, הפועל! מפא״י ״מוכרת״ אותך! וגם
 מתור חברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל היו נגררים אחרי דקלמציה זו הפוטרת
 מבחינת חדברים לגופם כל רעיון בריא, חמקדם את עניני חפועל ומגביר
 את כוחו, ניתן אצלנו להיפסל בקריאוודהגנאי: ״פשרה״, ״ויתור״, קריאות
 שאין עליהן ערעור. המלה ״הסכם״ עצמה הפכה אצלנו לשם־גנאי, כאילו

 ה״מלהמה״ היא המטרה ולא ההישג המתבטא ב״הםכם״.
 טרם למדו אצלנו להבין כי החינוך המעמדי הנאמן, הינוך להיי פועל״
 הלוץ הכובש עבודה ויוצר משק ומשנה תנאים ורוכש השפעה, הייב להכיל
ו י ת ו ב ו  גם את הינוך הפועל לתפיסה משקית, להכרת זכויותיו וגם ה
 במשק, לדרישת זכויותיו ולמילוי הובותיו, למושגים ריאליים — ולא
 רומנטיים ־־ על עניניו ועל דרכי מלחמתו ועל הכותות שבהם הוא

 מתנגש.
 גם לאחר ההינוך הקיבוצי הניתן בגולה עוד נתקל כל קיבוץ בארץ,
 מכל זרם שהוא, בצורך לסגל את הברו החדש למציאות חמשקית של חקיבוץ,
 למושגיה ולהובות הנובעות ממנה. קיים מרהק נפשי ושכלי ־־ לגבי הבנת
 צרכי המשק ונורמות העבודה והחיים בתוכנו — בין חבר הקיבוץ הותיק ובין
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 העולה ההדש. על אתת כמה וכמה — הסרה לנוער העולה הבנה בתנאי
 העבודה והיהםים הסוציאליים במשק השכירותי.

 הבא מן הגולה מביא אתו מטען מסוים של רעיונות, מושגים והערכות,
 והוא שומר אמונים גם לכמה ערכין אשר עבר זמנם ונםהף מקומם. לא על
 נקלה מעכל כל ״דור״־עליה את הנםיון של קודמיו. לא בבת אחת רוכשים
 לעצמם דורות הפועלים־העולים את הלקה המגובש של תנועת הפועלים
 בארץ. יתכן כי כאן נקודת־הכובד של פעולתנו. אם תנועת הפועלים לא תדע
 להנהיל לכל דור ודור של עולים את תמצית נםיונה, את הכמת־הייה, את
 תרבותח חחברתית, את מה שעבר ונבהן בכור־המצרף של מלתמותיה
 וכיבושיה וכשלונותיה — כי אז היא נדונה להיגרר אחרי מושגיו של כל גל-
 עליה, בין מטושטשים ובין מופרזים, לקדש את םגנוךההיים השולט בכל
 ״עונה״ המשגרת לנו פליטים, כלומר, לותר על התקדמות בלתי־פוםקת,

 ללכת מהיל אל דהי.

ז ן י נ ם מ י מ כ ס ה ד ה ח  פ
 יש להודות: ענין ״הםכמי-עבודה׳ עדיין איננו מהוור בקהלנו. עוד
 מפחידים בו תיגוקות מבוגרים. הוא מוקף עב־ענן של אמרים מפוצצים,
 המרחפים בעולמות ערטילאים ונטולים כל כוה הבהבה מציאותית. אמרים
 אלה צלילם עז, אולם הגיונם המעמדי דל. הם משכירים את הפועל ומשקרים
ל מערכה ומערפלים את הראיה כ  לו. כנביאי־השקר הם מבטיהים נצהון ב
 ומתישים את הכוה. ולא דק העולה ההדש, אשד לעתים איננו יודע כל תהנת-
 מעבר בין היהםים הסוציאליים שבכלכלה נימושית והרוסה לבין ,,קרב
 אהרוך במהפכה הסוציאלית, לא רק הוא מפהד מפני הדהליל של ״הםכם״.
 גם על רבים מהותיקים והמנוסים מטיל ההסכם אימה. גדול כוהה של שגרה.
 והתנאים המיוהדיס שבהם צמהה תנועת הפועלים בארץ ושבהם התנהלה
 מלחמת הפועל השכיר גרמו לכך שהשגרה המזלזלת ב״הםכם״ הזקה אצלנו,

 אף על פי שהפםדיה המעמדיים כבר ניתנים לסיכום ברור.
 בעולם הגדול צמה מעמד הפועלים השכירים בהיק התעשיה הקפיט
 ליסטית. ההון קדם למעמד הפועלים המאורגן. בעלי-ההון עמדו הזקיס
 ותקיפים, מאורגנים ומזוינים, ולעומתם פועל הלש, מעמיד צעדיו הראשונים,
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 ומשלם בקרבבות רבים מהיר כל פסיעה בכבשת. הפועל ידע את כ ו ח בעליו,
 את הכוח אשר לא ידע רחם, אשר ימהץ ולא ירתע. וידע מה קשה המלחמה.

T 

 ולפיכך ידע הפועל להעריך לא רק את בשקו המקצועי — את השביתה —
 כי אם גם כל תמיכה של דעת הקהל, כל התהלה של תהוקה סוציאלית, כל
 הסכם המקבל תוקף משפטי. לפיכך ידע מרכס, עם כל מזגו ה&הפכבי, להוקיר
 את ההתהלה הצבועה של תחוקה סוציאלית באבגליה. לפיכך למדו
 ההסתדרויות המקצועיות הגדולות בארצות התעשיה להעריך את ״הסכמי•
, והיו מגייסים את מיטב כוחותיהם למלחמה על כריתת חוזי־עבודה ,  העבודה,

 ועל שמירתם.
 לא כן היה בארץ. כאן קדם הפועל. עליית הפועלים מבקשי־עבודה
 קדמה לעליית ההון. הפועל יצר את עצמו מתחילתו ככוח ציבורי מלוכד.
 המשק העלוב של הארץ היה כולו אנרכי. הפקרות גמורה היתה בכל. המשטר
 בארץ לא ידע במשך שבים רבות שום הגבה על העובד, גס לא כבל את ידי

 העובד מהילהם ומהתאגד.
ר ט, כנגד בצעו, כבגד ״הופש• פ  כבגד תקיפותו של המעביד״ ה
, המאוהד בסבלותיו ר ו ב י צ  הבהירה״ שלו, כבגד שרירותו, התיצב הפועל כ
 ובתבאי קיומו, מוכן לקרב ולקרבן, אהוז־רעיון, מודרך בלהט האידיאה.
 במלוא להצו הציבורי התר להקשות על הבעלים את ״הגותיות״ של העבודה
 הזרה. ומוקף עבודה זולה ומשועבדת על סביבותיו עלה מתוך השפל ויצר
, אשר תבאיו שובים בהרבה מכל מה שידעה י ל כ ל י כ  בלהצו הציבורי א
 הארץ וידעו הארצות הסמוכות. בצהובותיו של הפועל היו מרובים. כמה ממה
 שהושג בעולם הגדול לאהד מלהמות כבדות וממושכות ובפתלות, ישרות
 ועקיפות, בסיוע ציבורי וממלכתי, השיג הפועל כאן בכוח תבופתו וארגוגו
 בלבד. גורמים לאומיים עמדו לימיבו. תפקידו החלוצי הגביר את כוהו. לפיכך
 התרגל לראות את הצד שכבגד כאגוז רך הבפצה על בקלה. הוא דאה כל הישג
 ככיבוש בל ימוט, אשר איבו זקוק לביצור ביםף, כיוצר תקדים בטוה. הוא לא
 ראה צורר ב״התימה של צד שלישי״, באישור משפטי, בהסכם מוכר בציבור.
 אדרבא, הוא השש ל״הםכם״ שמא יכבול את ידיו מכיבושים בוםפים. הוא
 השש להוקת עבודה שמא תצמצם את כוחו הכובש. הוא בטח בכוהו בלבד,

 וראה כל מקרה־ביגוד להוד, וראה כל מעביד להוד.
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־ ם ח ת י ו א ר ת כ פ ל ו ת ח י ד מ ע  הוא ראח ק ו נ י ו נ ק ט ו ר ד. מ
. הוא בטה בה, זילזל כביצור כיבושיו, א מ י י ק ־ ן י ב ל א י צ ו ו ת ס ת  כ ו
 וטעה טעות קשה. הוא אמנם טעם את טעם התנגדותו ואיבתו של המעביד״
ד מ ע  הפרט, אך את האיםטרטגיה שלו בנח על רפיפותו ותחיחותו של מ

 המעבידים. ונענש.

ם י ד י ב ע מ ת ה פ ק ת  ה
 הצמיחה הקפיטליסטית עשתה את שלה: המעבידים גדלו והעשירו
 והתלכדו למעמד לוהם, תוקף, מתגרה. עילאותו חלאומית וחחברתית של
 חפועל-חחלוץ עוררה בקרבם קנאה ותאות נקם סוציאלי. רגש זח חזק ביותר
 אצל מעבידי עבודה זרה. המעביד־הפרט איננו מסתפק מעתה בהגנת עניניו
 הפרטיים. להשבון ההון והוץהים וליצר הבצע נצטרף יצר השלטון ותאות
 הפיצוי ההברתי. הפדיחה הכלכלית הגבירה את כוהו והוסיפה תוקף להכרתו
 המעמדית. גם ליכודו ותקפו של הפועל שימשו גורם מדרבן. לא עוד המעביד•
 הפרט עומד מעתה בקשרי״מלהמה עם ציבור הפועלים, אלא מעמד
 המעבידים. ואף על פי שאינו שלם בתוכו הנהו מגלה סולידריות רבה
 במלהמה עם הפועל. כבר ראינו כיצד שביתה אצל מעביד אהד גוררת
 השבתה בענף תעשיה שלם, כיצד םכםוך בין קבלני בנין לפועליהם מתהדד
׳ שביתה, של הריסת  בעזרת התאהדות האכריס, כיצד כל נםיון של ״שבירת,
 קואופרטיב מוצא לו אוהדים ותומכים. והמלהמה נגד הפועל היא רבת״פנים:
 נגד זכויותיו המוניציפליות, נגד הםתדרותו, בעד ארגוני פועלים מתחרים,
 ולבסוף — בעד עבודה זרה. ומעמד המעבידים התקיף והמעשיר גם מצא לו
 בני־ברית פוליטיים וכוחות מסייעים: פליטים ממהנדרהעבודה המשכירים
 עצמם לרשות התקיפים, למעלה מזה — הממשלה ומכשיריה הרבים, ועל
 הכל — מהנה פועלים מוסתים נגד אהיהס המסגירים עצמם כהימה שפוכה

 לטירוף ״השבירה״.
 אמנם שיטת השבירה ופריעת פרעות בפועלים אין בה משום תוססת
 בריאות למשק, וההתחרויות בהסתדרות בעזרת ארגוני מפירי־שביתה אין
 בהן כדי להעשיר את הבעלים (אפילו כשהם נתמכים על ידי הסולידריות של
 חבריהם), ויש גם בין המעבידים המבינים כי מהנות ״השוברים״ עשויים
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 להקיז דם לא רק לתנועת הפועלים, אלא גם למשק ולבעליו — אולם בשעת
 חדוה והשתוללות-יצריכדמעמדיים אין שמים לב לקטנות כאלה, אין נשמעים
 לדעה מיושבת ואין הושבים השכונות לימים רהוקים. דיה לצרה בשעתה.
 התקוה להתיש את כוהה של ההסתדרות כדאית היא לרבים שבגללה יפרע
 המשק ויהרסו היי ההברה והאלמות תשתפך בראש הוצות, כדאית היא גם

 למעריצי המשקיות והסדר ול״מתעבי״ האלמות.

ת י ד מ ע ה מ ק י ט נ מ ו  ר
ו הםידי המעמדיות הפרימיטיבית אשר לא נ ב ר ק  ועדיין רבים ב
 שמעו לקול האותות הראשונים ואינם שומעים לקול האותות האהרוניס. והס
י המלהמה ד ו ס  משעשעים את נפשם באמונה תפלה כי ככל אשר ירבו י
 כן ירבו השאנםים לנצהון, וכי אוירת הסכמים והוזי-עבודה והוקי-עבודה
 דנה את הפועל להולשה ולכשלון, ואוירה של הפקרות מעמדית, של
 התגוששות בלתי־מרוםנת, של בריהה ממרות ציבורית היא המבטיהה לפועל

 כי ידו שלו תהיה על העליונה.
 היו שעות־כושר ויכולנו ליצור בארץ יהםים מסודרים בין פועלים
 למעבידים בהיקף רהב (אל תטעו בדברי. באמרי ״יהםים מסודרים״ איני
 מתכות לגךעדן ולא למשטר סוציאליסטי. שום הוקודעבודה ושום ד״םכנד
 עבודה אינם מובטהים מהועקשויות ואינם פוטרים את הפועל מעמידה
 במלוא־תהמשתו על משמר כיבושיו. ושום הוקת-עבודה ושום הסכם
 אין בהם כדי למנוע את הפועל ממאמצים נוספים לקראת הישגים
 חדשים. ערכו של הסכם אינו אלא ביצוב התנאים, בביצור הכיבושים,
 בהפתתת זעזועים, בהכבדה על התנקשויות. ובזה ערכו הרב גם לפועל וגם
 למשק). ההמצנו אותן שעות״כושר, כי הברינו הפריזו בהערכת יציבותה של
 הקוניונקטורה המעמדית שנראתה להם נוהה. הס זילזלו בערך הישגים שהיה
 בידם ליצב ולבצר, זילזלו מתוך אמונה תמימה, כי אם לא יסתפקו בזה ישיגו
 לאהד זמן יותר. מנהלי הפוליטיקה המקצועית שלנו נמשלו לאותו מהנה
 כובש, אשר נהפז לכבוש ולא ידע לבצר את כיבושיו, ואשר מתוך אמונה
ד נמנע מהיכנם במשזדומתן ומסכם את תוצאות ב ל  בכוחו הכובש ב

 כיבושיו בשעה נוהה.
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״ ר ש ע י ה ש י מ ח עדת ה ו  ״
 היה היתד! ״ועדת ההמישה״עשר״ לקביעת הוקת הגנת העובד
 בראשותו של ד״ר רופין. הוקה זו — אילו הוסכמה בנעדה — היתה עתידה
 להתקבל בקונגרס הציוני וליצור עובדה משפטיודלאומית, ואולי גם להשפיע
 על תתוקת העבודה של הממשלה, ולהוות גורם פרוגרסיבי בארץ, לטובת

 העובד ולטובת המשק.
 הועדה היתה קרובה לגמר־עבודתה. לא אוסר שהמעבידים הלכו ברצון
 שלם לקראת קביעת ההוקה, שהם — המהבבים לתבוע ״שלום״ בין
־ הבינו את הערך הרב של הוקה זו והקלו על קבלתה. אבל עלי  מעמדות -
 לומר, לצערי, שגם הברינו לא הבינו אותה שעה את ערכה, את ערך סעיפיה
, המוכרת על ידי שני הצדדים ת ל ל ו  השונים ואת ערכה עצמה בתור הוקה כ
 ומאושרת על ידי הישוב והתנועה הציונית. שיהקה להם התקוה כי מה שלא
 הושג במשא־ומתן בתוך הועדה יושג במשך הזמן באמצעים יותר אפקטיביים,
 ולפיכך השלימו בלב קל עם התפרדות ההבילה. כדאי לשוב עכשיו ולעיין
 בפרוטוכולים של אותה ועדה, כדי להעכה מה הפסיד ציבור הפועלים ומה
 הפסיד המשק הארץ-ישראלי והישוב כולו באשר רתרו על ״ההסכם״ ועל
 ״הפשרות״ ובהרו להמשיד בסטאטוס קבו ״ההפשי״. כדאי לו לציבור הפועלים
- מוצלהות ומוכשלות - נאלצנו לאסור מאז על  שימנה וידע, כמה מלהמות ־
 דרישות אלמנטריות, שאותה הצעת־הוקה היתה מוכנה להכיר בהן בהחלטיות.
 ומאידך, כדאי להם לבעלי התעשיה בארץ שיהשבו את שכרם ואת הסםדיהם
 ואת שכרה והפםדה של התעשיה הארץ-ישראלית בגלל זה שהם נשארו

 ״הפשים״ ופטורים מ״עולה״ של הוקת־עבודה.

ן ו ר ש ן ב ו ש א ר ם ה כ ס ה ת ה ע צ  ה
 והיו ימים של משא־ומתן בינינו לבין מושבות השרון, שעדיין •עמדו
 אז כ ו ל ן על בסים העבודה העברית. עמדנו על סף התימת הסכם כ ל ל י עם
 השדון. ושוב לא אוסר שהאכרים היו נלהבים לאותו הסכם. אבל רבים רבים
 מהבדינו הטובים במושבות התנגדו לו. כאלה, בערך, היו הנימוקים: מה
ש ההסכם? עבודה עברית — קיימת בין כה וכה. עבודה מאורגנת• ד ח  מ
 הםתדדותית — עובדה היא, בכל השרון. את שכר־העבודח אינו מעלח. ובכן,



 20 3 כ צ נ ל ם ו ן

 למה ההסכם ? הוא איבו משבה מן הקיים, ואבו מקוים כי ביריבו לשבותו
 לטובה.

 בימוקים אלה וכיוצא בהם — כוחם היה רב. והם ביצחו: ההסכם בדחה
 ונדהה. מאמציהם של ״הפשרנים״ המאמיבים בערך ההסכמים היו לשוא.
 עכשיו יכולים אנו לסקור את התוצאות. מה שנראה להברינו כנכםי־צאך
 ברזל: עבודה עברית שלמה וארגון פועלים אהד בכל השרון — היה לנתלת
 העבר. מאז ניהלנו כמה מלהמות קשות כשרון, אבל רובן ככולן לא על
 כיבושים הדשים, אלא על הגנת דברים ראשוניים. נלהמנו, והתוצאות ידועות:
 מאז הכנים אידלמן את אנשי ״השבירה״ לשם התתרות בהסתדרות ועד נישול

 הפועל העברי מן השרון.

ן א ר ק פ ה א ב ה י י נ מ  ל
 ושוב. אל בא תתלו כלבות זרות בדברי. לא הצגתי ואיני מציג הסכמים
 והוקת־עבודה ישובית כקמיע, כסגולה בדוקה מפבי כל התבקשות. טעות
 מכשילה היא מה שהפועל הושב את המלהמה לקלה. המערכה כבדה ומורכבת,
. גם הסכמים ה צ ר ר פ י א ש ה ר ל ו ס א  וגורמי ההתבקשות מרובים. ו
 טעובים הגבה. וגם הם יהיו בטלים ומבוטלים אם הפועל יתפרק את בשקו. אך
 הוסר הסכמים משאיר תמיד את הדרך פתוהה בלי קו־הגבה ראשון והוא
 מקיים מצב המגרה ומפתה את האויב לבל יחמיץ כל שעת־תורפה. שבות
 האפלה שבאו על תבועת הפועלים ועל העולם כולו לימדובו כי שום כיבוש
 מדיבי, סוציאלי ותרבותי איבבו מובטה לעולם ועד אס אין לו כוהות־הגבה
 מספיקים׳ אד בשבים אלה גם למדבו להכיר מה השוב ללוהמים כ ל ק רה ג ב ה
 בוםף, כל מצודה בוםפת. והסכם זה שמצרף לכיבושיו של הפועל גם את
 הגושפבקה המשפטית ואת ההכרה הציבורית ־־ אל יהא קל בעיביד. יטעה
 הפועל אם הוא יבבה את האיםטדטגיה המעמדית שלו מתור תפיסת ״אבי
. יש ויש גורמים ואין להתעלם מהם, ואין לזלזל בהם. ויטעה ,  ואפסי עוד,
 הפועל אס יהא סבור כי ברפיפות המרות חציבורית יגבר כוחו. יש אהרים
. מעמד הפועלים — לא ביהא לו בהפקרא. ,  הסבורים כי ״בהפקרא ביהא להם,
 ואל בא יגלו פבים בדברי כי כוהם של הפועלים במצא — בקדהירידה.
 טעות היא. כלל־הפועלים בארץ גדל הרבה בכמותו, והוא הילד וגדל בלי הרף.
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 משקיו ומוסדותיו מתבצרים, ואין ספק כי הולכת ומצטברת בו י כ ו ל ת רבה.
 אלא שהםרים כוחות אשר יטפחו ויגלו את היכולת הגנוזה ויפנו אותה
 לאפיקים של יצירה גדולה ושל מלהמה גדולה. אינני מתנבא לימי שקט
, אבל אני ת ו י ר ו  ושלוה ואיני נרתע מפני חחכרח להילהם מלתמות פ
ז כוחותיו של הפועל לבטלה במערכות אשר אין עמן ו ב ז  מתקומם נגד ב
 ואי אפשר שיהיה עמן נצהון והתקדמות, ובתרועת־מרד על שפתים חן

 מנחילות לנו כשלונות ותבוסות.
 זה כמה שנים שאני קורא תגר על כמה קוים של הפוליטיקה שלנו
 במושבה, שיש בהם עצימודעין מפני הסכנות האורבות, החמצת הזדמנויות
, שאין בהן להועיל, ת ו ר ת ו י  של ביצור עמדות וגם הסתבכות במלהמות מ

 ולהזיק יש בהן.

ה ד ו ב ן ע ו י ר  פ
 מרדנות זו בשאלת ״התוצרת״ מה משמעותה ז מיעוט התוצרת נעשה,
 חלקו בצדק והלקו בהפרזה, לאחד הנימוקים העיקריים במלהמה נגד עבודה
 עברית. באה ההסתדרות ומסכימה לקביעת נורמות, אשר יבטיתו את פריון
 העבודה. על כד עונים אצלנו במקהלה: שעבוד הפועל! מכל מה שלמדנו
 בדבר מלהמת־השהרור של הפועל לא שמענו שיראה את שעבודו בכד שהוא
 חייב לעשות בשעות עבודתו מלאכה שלמה ופוריה. בתמימותנו או בבערותנו
 היינו סבורים עד עתה כי שעבודו של הפועל פירושו: שלילת זכות ארגונו,
 שלילת זכויותיו המדיניות, הרכבת אדונים לראשו, וכיוצא באלה. אבל כי
 תשלום שכר־העבודה לפי פדיונה נכנם בגדר ״שעבוד״, זוהי תורה הדשה
 שנתחדשה אצלנו. לאמיתו של דבר, אין תורה זו נתלתו של הפועל העירוני
 שלנו, הרגיל בכד והמקבל כדבר מובן מאליו כי מרבה תוצרת &רבה שכר.
 אבל בכפר נתהדשה תורה זו ואף נתקדשה, וכל הכופר בה נוגע בבבת עינו

 של מעמד הפועלים.
 וקלות־ראש אידיאולוגית שנוהגים אצלנו כשאלת פריוךהעבודה כלום

 לא היתד. לנו לרועץ ?
 כמעט שום פועל איננו בא לארץ כפועל מוגמר. לא מבהינת כושר־
 העבודה וידיעת־העבודה ואף לא מצד רצוךהעבודה. גם רצון זה טעון היזוק.
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 מעבר קשה הוא לבן י״ח לעבוד יום יום עבודה קשה, ואפילו במשק קיבוצי•
 עצמי אין אדם נעשה פועל טוב על רגל אהת, וכשהוא בא למושבה ומוצא
 שם סגנון סלחני וותרבי לעצלנות ולרשלנות בעבודה כיצד יתהנד ויהיה

 לפועל טוב ?
 יערי אמר כי שום פרדסן עוד לא פשט את הרגל מהמת התוצרת
 הלקויה. אפשר. אבל סבורני כי כמה פועלים פשטו את הרגל. ואיני רוצה
 בשום אופן שתנועת הפועלים תפשוט את הרגל. רצוננו ותפקידנו ליציר
 מעמד פועלים בונדרארץ ולא לטפה בטלנות ונצלנות ופרזיטיזם בלבוש
 פרוליטרי. הסולידריות המעמדית מתייבת הגנה על ההלש ועזרה להלש, אך

 לא היפוי על התנהגות שיש בה חילול שם הפועל וסיכון עמדותיו.

ת י א ל ק ת ח ו נ ל ב  ק
 חומרה יתירה החמיר על עצמו הפועל החקלאי בענין הקבלנות. מה
 שהותר לפועל העירוני, מה שהותר לפועל־בנין במושבה — נאסר על חפועל

 בתקלאות. מדוע?
 יתכן שעצם העבודה הקבלנית כרוכות בה פגימות. ויש לבער אהריהן.
 ואם שיטת העבודה בקבלנות היא עצמה פסולה — תבוא ההסתדרות ותבטל
 אותה, אך מהו ההגיון המעמדי שבדבר שההסתדרות תהא נוהגת היתר
 בקבלנות בכמה ענפי עבודה, ובעזרתה תאפשר שם לפועל שכר גבוה, ותאסור
 על הקבלנות דוקא בהקלאות, במקום שהיאבקות הפועל על קיומו קשה ביותר ו
 מה קובע את שיטותינו המקודשות, האם הגיון משקי וסוציאלי הקל
 על התנועה כולה או צירוף השתלשלולת ומקרים המתקבל כגזירה מעמדית

 עילאית ?
 אגב, היו ימים והפועל התקלאי שם את תקותו דוקא ביציאה מתהת
 ידי ״חמשגיח״ לעבודת קבלנות הפשית, שהוא מסדר אותה כרצונו ועל
 אתריותו וראה בה דרגה גבוחח יותר בסידור תנאי עבודתו. עוד חועידח
ה שנתכנסה בפתתיתקוה, לפני כ״ב שנים, הכריזה על י נ ש  ההקלאית ה
 הצורך ביצירת קבוצות קבלניות. ואכן, קבוצותינו הראשונות במטעים:
 ב״דורשי-ציוך, ב״גךשמואל״ ו״אהוה״ ו״עבודה״׳ נבנו וגדלו בעיקר על יסוד

 הקבלנות.
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 ופתאום נגלה כי יש הוק מעמדי בל־יעבור כמושבה: עבודה י1מית
 דוקא. כלומר: בהקלאות קשור הפועל לשכר יומו, הזעום. גס הריצות ופריון
 עבודה לא יעזרו לו. ובעיר, ובבנין — שאני. שם הוא יכול להתעלות. רק

T 

 בתקלאות הוא הייב בהומרות מיוהדות, הייב לנהוג במרום הצדקות המעמדית.

 מה התוצאה? הפועל אומר: יהיו האתרים צדיקים גמורים, ואני אלד לי.
 דייגי במה שקיימתי עד עכשיו. אכן, שיטה כלכלית הסודה זו שהשליטו

 במושבה גם לה יד בבריהה המחרידה מן הכפר.

ה ד ו ב ע - ת כ ש  ל
. ת י ד מ ע  ומן המושגים העיקריים שנתקדשו במושבה: לשכת־עבודה מ
 מי שמסכים לסידור אתר של לשכת־העבודה אומרים לו: אתה מפקיר נכס

 מעמדי יקר, אתה סםגיר את מכשיר הארגון שלנו.
 אגב, היו ימים ו״פועלי־ציון״ שמאל, הםידי הלשכה ״המעמדית״ כיום,
ת דוקא. אבל מי יזכור נושנות ? עכשיו י ל פ י צ י נ ו  תבעו לשכת־עבודה מ

ת למדרגת עיקרון מעמדי. מ י י ק ה ה ת ר ו צ  הורמה לשכודהעבודה ב
 ואני אינני רואה בזה אלא קידוש מציאות מקרית. לא מרצוננו, לא
 במהשבה מעמדית תהילה יצרנו את הלשכה בצורתה הקיימת, אלא על
 כרחנו. מראשית ימינו ביקשנו לשתף בעול הדאגה להמצאת עבודה את
 האכר. לא הפצנו להטיל על חלשכח שום תפקידים אחרים מלבד חמצאת
 עבודה והלוקתה, וידענו כי בלי שיתוף האכרים תחיח פעולתח פחותה. רדפנו
 אחריהם, והם לא נענו(מלבד יהירים). להם היה ניהא גם בלי ״לשכה״. הספיק
 שוק העבודה ״על יד הדואר״. לא היתה לנו ברירה, והקימונו לשכח משלנו.
א קיבלה צורה של מוסד הסתדרותי. יתכן כי במשד הימים היה נוה ל י מ  מ
 להטיל עליה תפקידים ארגוניים. אבל לא לכד נוצרה. ערכה של הלשכה הוא
 במידת יכלתה להמציא עבודה, לגלות מקורות עבודה. מה בצע בנאמנותה
 המעמדית אם תש כוהה בשוק העבודה? והלשכה ההסתדרותית במושבה
 מעורבת, ללא השתתפות האכרים, נדונה מתתילת ברייתה לקיום עלוב. אבל
 התרגלנו בכד והתרגלנו להאמין כי טוב לנו בכד, וכל שינוי מן המטבע
 שנתקדש ממיט שואה על מעמד הפועלים, וחייבים אנו ליהרג ולא לעבור על

 צורת־ארגון זו של הלשכה.
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 בשרון היה מצב אחר. העבודה העברית השלמה שירתה ממילא ערך
 אחר ללשכה. התחילו האכרים תובעים ״לשכה משותפת״. ובמקום שנאמר
 אנחנו לאכרים: בבקשה, רבותי, היכנסו ללשכת ותעזרו לשאת בעול
 דאגותיה, ובפרט בעול יצירת עבודה בעונות חמתות או חמצאת עבודה
 לפועלת וכר (הם הם תפקידי הלשכה) ואנחנו נהיה התובעים ולוהצים על
 הלשכה שתמלא את תפקידה באמונה — במקום זה הכרזנו על הלשכה כעל
 נכס מעמדי דוקא, ופתחנו את כל השערים בפני הדמגוגיה של רביזיוניסטים
 שצעקו: חבו לנו לשכח לאומית, לשכח נייטרלית! וגם םמילנםקי החדה•
 החזיק: לשכה נייטרלית! הלא תבינו כמה נהוצה לשכח נייטרלית למשח
 םמילנםקי, ועד כמה מוכן עם־הבוםתנאים במושבה המעורבת לשאת בעולה

. ת י ר ב  ובאהריותה של לשכת־עבודה ע
 לפני עשרים שנה הצעתי אני, מטעם ההסתדרות התקלאית, הקמת
 לשכה משותפת או נייטרלית (אז עוד לא ״העמיקו״ כל כד בהגדרות)
 ובוררות ישובית. םמילנםקי לא קיבל אז. ולא היה לו צורר בכך עצם הדרישה
 לתיווך ולבוררות נשמעה אז כרדיקליות מתוצסת, כרצון ״להתערב״ בעניניו
 של האכר. בהפקרא היה ניחא להם. עכשיו נתנו אנהנו להם להמשיך
 בהפקרות בשוק-העבודה, להשתמט תמיד מעבודה עברית, לההרים עבודה
 מאורגנת, להעדיף ארגוני ״שבירה״, ועם כל זה להופיע בפני העולם כהםידי
 ״רגולציה לאומית״, כדורשים, כביכול, זכות־עבודה שיה לכל יהודי,
 כמתקוממים נגד ״מונופולין״ וכמגיגי היהודי ״סתם״ המבקש עבודה. נאהזגו

 במכשיר לא-יצלת, דבקנו בו ונתנו לו שיהסד נשק מורעל נגדנו.

ם הסכם י ר ק ב ד מ צ י  כ
 הםכם־העבודה עם ״ההקלאים הלאומיים״ נתקף הרבה. אני מודה כי
 ההסכם איננו אידיאלי ואיננו מכיל כל מה שהםכם־עבודה צריד להכיל. ואני
י בתקלאות, העלאה שאפילו כמה ד ו ס י  מצטער שאין בו העלאת השכר ה
 מהאברים כבר הכירו בצדקתה, אולם לרות הביקורת השוררת אצלנו אפיינית
 הזעקה המרה של ״השעבוד״: ההסכם משעבד את העולה ההדש, אם האכר
 איננו מתליף אותו במשר עשרת הימים הראשונים הייב הוא לעבוד אצל אותו
ה ז ה ״ ד ו ב ע ש ה , ד , ד ו ל א  אכר עד חדשים. הזועקים שכהו, ראשית, כי כ
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ד ש ים, ושנית, שהעולה ההדש בהגה לפי תהםכם מזכות א ה ל ו א נ י  א
 מיוהדת, שאין מודדים את שכר עבודתו במידת תוצרתו. הרי זו הקלה השובה

 לעולה בימי עבודתו הראשונים.
 איני מתכוון לבדוק את ההסכם לםעיפיו. עמדתי על הםעיף האמור,
 ששימש נושא לקטרוג, מפני שיש בו רק להעיד על כשרוךההסרזה הטוב

 עלינו.
 אין להעריך את ההסכם הזה מבתינה פרוןםיונלית בלבד. צריד
ת מעיד אותו הסכם ו ת  להעריכו גם מבחינת המקום והזמן. ודאי, ערכו פ
 שניסחנו לפני כמה שנים במשא־ומתן עם מושבות השרון, ולא נתקבל
 בשעתו. ותכנו פחות משום ש ח י ק פ ו פחות. מפני שאין לנו עכשיו גוש שלם
 של מושבות השרון הרוצות בעבודה עברית. ודוקא מזה יש ללמוד. וחבל
 שמכל אלה שעיכבו בשעתם את התימת אותו הסכם ראשון אין אף אהד אשר
 יקום עכשיו ויודה בגלוי כי שגה אז, וכי שגיאתו גרמה תקלה והפסד לעניני
 הפועל ולמעמדו במושבה. אכן, גם ביהםים כלכליים וסוציאליים יש להיזהר
ת  מפני הזרה על אותה מעשיה מימי החורבן, מעשיח בשליחה של מ ר ת א ב
ם שנשלח לשוק להביא סולת ומצא שהםולת נזדבנה כולה, השש ו ת י  ב
 לקחת ממה שיש והלך וחחזיר ידיעת לגברתו כי סולת אין. נצטוח לחביא
 פת נקיה, הזר והודיע כי אין פת נקיה ויש פת קיבר. עד שהזר נזדבנה גם זו.

 וכן עוד ועוד.

ן ו ר ש ה ב כ ר ע מ  ה
 את ההסכם עם ההקלאים הלאומיים צריד להעריך לאור המערכה אשר
 בה אנו עומדים כיום. מערכה כזו עוד לא היתה לנו מיום היות תנועת

 פועלים בארץ.
 בוםתנאיות משמינה, תקיפה והתקיפה. אינה מסתפקת בעבודה הערבית
 וחחורנית אצלה. עינה צרה באותם האיים הפרדםגיים, הנוהגים בעבודה

 עברית מלאה. למה יהיו אלה לח למזכירי־עוון ז
 ואתה בברית — השלטון המכה אותנו בהוםר העליה וכופה עלינו
 עבודה זרה, ומטיל עלינו (לפי יזמת התאתדות האכרים) הוקודמשמרות.

 ולעזרתה עומדת המשטרה. אגרופים, אלות, בתי־םוהר.
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 ויש משפט בארץ. וביהםו לעבודה העברית הנלחמת על נפשה —
 נוכחנו.

 ועל הכל — התוצאה של הוסר עליה: לא היה צבא-עבודה למערכה
 זו. ומהםור זה הוא שקבע את תוצאותיה המעשיות ה^לתי־אמצעיות של
 המערכה: בלי אניות רבות של עולים אשר יספיקו גם לעיר וגם למושבה,
 גם למרכזים המושכים וגם למקומות המרותקים — אין כל תקוה לקיים את
 עמדות העבודה. שמנו את תקותנו בעוד אניה ועוד אניה, הס יצילו. ואלה

 לא הספיקו. נודה: ברית המנשליס עם הממשלה הזקה מאתנו במערכה זו. ־
 אד האס מפני כך נזלזל בערד מלתמתנו ז כלום זוהי המערכה האהרונה ז

 עוד ימים רבים עתיד הפועל העברי להיאבק על זכותו לעבודה,
 כלומר: למקום לעצמו ולעמו תתת השמש. עוד ריבוא־רבבות יהודים ידפקו
 על שערי הארץ ויבקשו מקלט, כלומר — קודם כל: עבודה. וגורלם של כל
 אלה יהא נהתד על פי זה, אם נצליה ואס לא נצליה לבצר להם כאן מקום־
 עבודה. ולא במערכה אהת יסתד הגורל. וגם מערכה אשר אינה מביאה את
 התוצאה המעשית הכלתי־אמצעית הרצויה יכולה וצריכה לשמש ב א ת ר י ת ה
 לנצהון. כמה פעמים נכשלו אנשי העליה השניה במאמציהם, אבל המאמצים
 הללו ־־ ״שלא הוכתרו בהצלחה״ — נצטרפו לםד־הכל של הדישה וזריעה

 בהכרת המונים ושל גיבוש הכוה אשר שבע יפול וקם, ולא ישוב ריקם.

ת ו ט ק ש ת ה ו ר מ ש מ ת ה ק ע  ז
 ומבהינה זו יש להעריר את המערכה בכפר־םבא. כמה ליגלגו על
 המשמרות השקטות, כמה ביקשו להוכיה שהמנשל הציניקן לא יבהל מפניהן.
 ותברינו העומדים במשמרות כמה מהם נפלו בדוהם למראה אי־פודיותה של
י של מ י נ פ ה ה ל ק ש  המשמחת. אך גם אלה וגם אלה נתעלם מעיניהם מ

 המשמרת, תפקידה חחינוכי וכוח תדירתה להכרת־המונים בישוב ובציונות.
 מעולם, גם בתקופות של הוםר־עבודה ורעב המיני, שהזרו עלינו לא
 פעם, לא נשמעה ברמה תביעת העבודה העברית כמו במערכת כפר־םבא.
 מתור המשמרות השקטות בקעה ועלתה זעקת העבודה העברית, ובעצם ימי
 השובע והגיאות והשמנת הלבבות קרענו את יריעת השאננות וגילינו לישוב

 וגם לגולה את אימת הנישול והעקירה המרהםת על ראש הישוב העברי.
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 וקול המשמרת נשמע. זאת הפעם הראשונה שמלתמת העבודה העברית
 לא נשארה בתחומי ההסתדרות בלבד. ודאי קראתם ב״דבר״ את הנאומים
 של מורים וסופרים בקלוב ״מסד״: ״למה הלכנו למשמרת ז״ הבל שלדברים
 הללו לא נמצאו גואלים וקנאים אשר י ד ב י ר ו את כתלי הבנינים, ואשר
 ישלתום בתפוצות ישראל. ולא יחידים בלבד נענו לקריאתנו, כי אם גם
 סוגים רבים וחםתדרויות שלמות. נזכור ביחוד את מרכז חמורים ואת ועד
 אגודת הסופרים (וצר לי לומר, אלא שהובה היא לומר: תגובתו של ציבור
ב לא הלמה כלל וכלל את גודל הענין ואת הומר הענין. ה ר  הפועלים ה
 מעטים נתנו הרבה, ורבים לא נתנו אלא מעט. מעטים נתנו הדשי־עבודה.
 נפרדו מעל משפחותיהם ומשקיהם והלכו לעבודה שכירה במושבה, על כל
 מנעמיה. הלכו למאסר. קידשו את שם החםתדרות. אבל כלום חי בזח חציבור
 במידת הראוי ? כלום גילה בזה ציבור הפועלים את כ ל יכלתו ? האין כאן

 אותות מדאיגים?).

ם י י מ ו א ל ם ה י א ל ק ח ו ל נ ס ח  י
 ולאור מערכה זו יש לראות את ההסכם הזעיר עם ההקלאים הלאומיים.
 אנו דנים בדבר בלי שמץ אידיאליזציה. זהו ארגון של בעלים. דש להם
 אינטרסים של בעלים. המשא־ומתן לא טישטש את ניגודי־האינטרםים בינינו
 לביניהם. אבל יהא בזה משום קלות־דעת ותורנות פשטנית אם הניגוד ההשוב
 הזה יסתיר מעינינו את השיתוף התשוב: את היותנו משותפים אתם
 במלחמת העבודה העברית על קיומה. בעצם התקפת הנישול, בעצם הוסר
 הידים העבריות והנזקים הרבים הנגרמים על ידי כך לפרדםן הנאמן עם
 העבודה העברית, בעצם הפיתויים הרבים וה״נוהויות״ הרבות לכל מהרים
 ומנשל — עומדים אלה בגבורה ומביאים את קרבנותיהם למען המשק העברי,
 שלא יהפך למלה ריקה, ומהאגדים למען התהזק ולא להיםהף בזרם העכור.
 והםכם־עבודה בינינו לבינם — מלבד תפקידו ליצב את תנאי העבודה
 הקיימים ולמנוע התנקשויות — יש לו עוד תפקיד: להעדיף — מבתינת
 הספקת ידים עובדות — את המשק העברי השלם על המשק הקיים בעבודה
 מעורבת ולהגביר את כות עמידתם של ההקלאיס הלאומיים על משמר

 העבודה העברית במושבה.
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 שיטה זי, שבה נקטה ההסתדרות לאחר לקה רב, אינה נראית לרבים,
 הסבורים כי מרום הנאמנות המעמדית והאיםטרטגיה הסוציאליסטית היא
 להדד את היהםים ולהתריף את המלהמה דוקא עם אלה ״התלויים״ בנו,
 המקבלים עליהם את מצוות העבודה העברית. קיימת פרקטיקה עשירה
 במגמה זו והיא גם הביאה את ״פריה״: היא עוזרת לדתוף תוגים פתות הסונים

 לזרועות המהרימים.
 בפרקטיקה זו אין כל הידוש. לאסונו של מעמד הפועלים בשנים קשות
 אלו רבו בתוכו התכמים אשר לימדו אותו לפלג ולפורר את עצמו וללכד
 ולגבש את מתנגדיו וצורריו. ואנהנו כאן, אשר בכמה דברים העזנו להטוא
 למושגים המקובלים ומקודשים אצל מפלגות הפועלים השליטות, העזנו גם
 בזה לשנות מן המטבע המקובל: בשנות הפירוד העולמי ומלהמת־אהים
 במהנה העובדים ביקשנו אנתנו כאן את דרך האיהוד, ולא ״התזית המאותרת״
 העשירה בתכסיסים ובתמרונות ובפולמוםין, אלא דרך האיהוד האמיתי —
 ההסתדרות האתת והכוללת. ואין לנו להתבייש על ״םטיה״ זו מ״דרךיהמלך״
 של תנועת הפועלים בימיגו. וגם לגבי כל אלה שאינם נמצאים אתנו במהיצה
 מעמדית וסוציאלית אחת אנחנו מעיזים לנהוג לא לפי התיאוריה הרואה בכל
 מי שאיננו אתנו ״גוש ריאקציוני אהד״, שאין לו תקנה. אנחנו מבחינים בו
 בין אנשי ״שבירה״ ובריונות לבין אנשי בניה ותרבות, מבתינים בין מציפי
 הישוב בעבודה זרה וזולה לבין הנאמנים עם העבודה העברית להלכה

ה לו. י ו א ר ה ה ד י מ ג ב ו ל ה כ ד ל ו ד מ  ולמעשה. נ

ם י נ י מ א מ ם ה י א ת ם ו ה פ י ר פ ו כ ם ה י ח ק י פ  ה
 יערי ראה צורר להכריז בודאות כי ״אין כבר עכשיו פה אדם המאמין
 בעבודה עברית במאה אהוזים״. אם כדבריו כן הוא הרי זה, כנראה׳ נצחונו
 שלו, של יערי. את נעימת הנצהון הלא שמענו גם בדבריו חאחרים: נוצה,
 כידוע, הםוצאינטרן; נוצה, כידוע, הקומאינטרן; ובכן — ניצת ״השומר

 הצעיר״... אשריהו וטוב לו.
 איני יודע מי מסר לו ליעדי יפוי־כוה להכרזה זו. על כל פנים לא
 אני. אם ״הכל״ כבר הכמו עד כדי כפירה, בוהר אני להישאר הפתי המאמין.
 אגב, למען הדיוק: מפקפק אני אם ״עבודה עברית במאה אחוזים״ זהו דבר
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 שבאמונה. בשבילי זהו ענין של חכרה, רצון ומאמצים. יתכן שיערי יודע כי
 מחנה ״הפיכהים״ הבלתי־מאמינים גדל. יתכן כי בימים אלה, שהם ימי נםיון
ם העבודה העברית, יוצאים מן החורים כל קטני-אמונה וקטני-רצון צ ע  ל
 והם מכריזים באומץ לבב על התפכתותם ועל תגלית־כפירתם או על רצונם
 שלא לרצות והס עוד מביטים בגודל-לבב על ״הפתאים־המאמינים״ ויש שהם
 גם יודעים ועדים כי לאמיתו של דבר אין כבר אדם מאמין בכמו אלה. אך

 אל נא בגודל-לבב!
 לא רק ידיד יוכר בעודצרה, גס רעיון וגם נושא־רעיון. לא הדשה היא
 כי מדי בוא שעת־נםיון לרעיון מתרבים ההכמים והנבונים היודעים להוכיה
 כי אין בו ממש, ומבית ומהוץ פורצים המתנבאים כי הוא ״עתיד לפשוט את

/  הרגל,
 אד לא כל רעיון נאות לקבל עליו גזר־דין של תקיפי השעה המומתים
 להמית, ואם יש בו ברעיון כות, ואם יש לו כותות הייס הנעשאים אותו, כי
 אז עוד עתיד הנדון למיתה להושיט לשון לדייניו ולכל ה״הברא

 קדישא״.
 הזוכרים אתם את הנבואות הפםקניות שהיו משמיעים אצלנו לא כבר,
ה ל מ  בשנות המשבר הכלכלי ובשנות המשבר המדיני? הזוכרים אתם ע
 גזרו אז אנשים הכמים כליה ? מה היו אומרים אז למי שהיה ״מאמיך בעליה
 של 40.000 לשנה ? לא אמנה עכשיו את כל אותם הדברים שנהשבו באותם
 הימים כהלומות שנתבדו (ורק פתאים או בדאים עוד מהזיקים בהם) —

 ועכשיו הנה הנם גילויים טבעיים של מציאות ודאית.
 ומה קרה? מה נשתנה, מה נפל, שנהיה הייבים ״להאמין״ בעבודה

א במאה אהוזים ? ל  עברית ש
 אילו הגענו לידי מצב שיש בו 90% עבודה עברית, תשעים אתוזיס
 ממשיים וודאיים, ואנו היינו עומדים וטורהים להשיג את עשרת האהוזים
ז היה בא יערי וטוען בשם עובדות מסייעות לו ואימר לנו: א  האהרונים, ו
 תדלו לכם מעשרת אלה, הלא אמרנו, הומה אהרונה זו לא תבקיעו ולא כדאי
 לכם לכבוש אותה, ו״שום אדם כבר אינו מאמין עתה בעבודה עברית במאה

 אחוזים״, היה אולי טעם ל״מזמור למנצת״ זה.
 עכשיו, שלא עשרת האהוזים האהרונים הס ממנו וחלאח, אלא עשרת
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ם הם בהזקת סכנה גדולה ן עכשיו כשאנו מפסידים י נ ו ש א ר  האהזיזים ה
 יום יום עמדות עבודה ראשוניות ויסודיות, אשר בטהנו בהן! עכשיו
 כשהמדובר הוא לא על תוספת כיבוש והדירה, אלא על עמידה בפני אימת•
 הנישול, והתרב מתהפכת על כל עמלנו; עכשיו כשהאינוזיה הבדוית עומדת
 ללהוד כלהוד השוד את הישגי הפועל העברי אשר ראינום איתנים ומבוצרים ו
 עכשיו נוכה הפרספקטיבה של מבול עבודה זולה מכל היבשת המקיפה
 אותנו — מה התפארוודהנצהון הזאת בתורה המבשרת או מאשרת עבודה
א מלאה? האם משום שעבודה עברית היא לא מלאה, משום  עברית ל
 שהיא פחות ממלאה, היא גס ריאלית יותר? ואם כל המפהית הרי הוא
ר מן ״השומר הצעיר״? ת ו  ריאלי — למה לא נלד אתרי מי שמפתית י
 ומדוע נאמין שאותה השתלשלות הענינים הגוזרת כליה על עבודה עברית
 במאה אחוזים תתגלגל עד המקום הרצוי ליעדי (היכן הוא?) ושם תעמוד
 על עמדה ותשאיר לנו לפליטה עבודה עברית לא במאה אהוזים? (בכמה

 אתוזים?)
 כבר נאמר: עכשיו אנו עומדים לא בפרשת הגשמה של ״מאה אתוזים״,
 אלא עומדים על נפשנו מפני נישול. אד אם התפקיד המעשי ברגע זה הוא
 מצומצם אין אנו רשאים לצמצם את אפקנו ואת רצוננו. נקל הוא להציג את
 מי שמהנר לעבודה עברית מלאה כשר בשירים על לב רע• ״החיים הם נגדנו״
 אבל כוחו ההינוכי של רעיון איננו בםיגולו לאופק המצומצם של הרגע הקשה.
 רעיון מתנד אינו ניתן לשיעורים. ואפילו איננו מתגשם מיד ובבת
 אתת אלא שעל שעל — איננו רשאי לותר על אמיתו, על אפקו

 ועל שלימותו.
 בתנאי מציאותנו אנו, הסוגרת בפנינו כל סדק להדירה למשק הלא•
 יחודי, וחפותחת למחה את השערים לעבודה לא־יהודית במשקנו, בתנאי
 מציאותנו אנו המעמידה כנגד חפועל חיחודי חעולח מרחוק את חפועל הלא-
 יהודי בן הארץ והסביבה הקרובה — יש צורר קודם כל להעמיד את רעיון
 העבודה העברית בכל שלימותו, בכל תוקף זכותו המוסרית, בצדקתו הםוציא־
 ליםטית, בהכרהיותו הלאומית. לא לסגל לכותות ארעיים ולא לפורר ולםעט
 דמות. ,,ההייס הם כנגדנו״ היום, כות עבודתנו ישנה את ההיים מתר ויעשה

 אותם ״בעדנו״.
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ן י ס י ק ת — ללא ע י ר ב ה ע ד ו ב  ע
 עוד לא היתה שעה כשרה ומתייבת להפנות את הינוך הנועד לרעיון
 העבודה העברית כשעה זו שיש בה כדי לפקוה עינים ולגלות את התהום
 הפעורה לרגלינו. אל נהיה מתביישים מפני המלעיגים על ״האוטופיה״ של
 עבודה עברית מלאה במשק היהודי. מי שהושש להכיר בהובה מיותרת של
 המשק היהודי לפועל היהודי, מי שהושש לתבוע בפירוש מאת המשק היהודי
 שיבטיה כשלימות את מקום הפועל היהודי בתוכו, מי שמבקש להשיג את
, מעיד על עצמו שלא עמד ן י פ י ק י ע כ ר ד  זכות העבודה לפועל היהודי ב
 עדיין על תנאי קיומו של הפועל העברי, ועל הגורמים העצומים המבקשים

 לדהוף אותנו הזרה לקיום כלכלי גלותי.
 מי יודע אם לא צפויה לנו מהדורה הדשה של מעשד״-ביאליםטוק,
 מקום אשר הפועל תפם תהילה עמדה מבוצרת במלאכה ובתעשיה, ואהד כד,
 עם הילופי נול־היד במכונות־אריגח, הוהלף גס הפועל היהודי בנכרי. מי

 יבטיה לנו כי מה שמתרהש עכשיו בשרון לא יתזור עלינו גם בתעשיה ז

י ל א י ר ו ט י ר ם ט י ל ע ו ן פ ו ג ר  א
 ההבר ארס יודע את התרופה כה׳ הידיעה: ארגון פועלים טריטוריאלי,
 כלומר: ביטול אפיה הלאומי של ההסתדרות! ארגון מקצועי כל-ארצי, ללא
 ״מחיצות״ לאומיות. והטענה מופנית אלינו: יש ויש תרופה, אלא שאתם

 אינכם מעיזים לנסות בח.
 ואם אומר לארם כי כבר ניסו בתרופח זו וללא חועיל ? אמנם לא בארץ
 ניסו בה, אבל הלא אין אנו פוסלים נםיוךהוץ. ואוסר בפירוש: בשום מקום
 לא פתר ״הארגון המשותף״ בשום צורה את שאלת העבודה העברית. אסתפק
 רק בדוגמה אתת: פולין, אשר משם באים ״פועלי־ציוך, הםידי הארגון
 הטריטוריאלי. שם מאורגנת התנועה המקצועית במסגרות ארציות ולא
י של מ ו א  לאומיות. שם אין מפלגת פועלי ארץ־ישראל הדורשת ארגון ל
י מ  התנועה המקצועית (כדרישת כמה מפלגות סוציאליסטיות של ע
, הרואים בארגון מקצועי־לאומי — בברית עם שאר הארגונים — ט ו ע י מ  ה
 את הערובה הממשית להגנת זכות עבודתם של פועלי ענדהמיעוט). הפועל
 היהודי מיוצג שם במידה גדולה על ידי ה״נמד״, הקומוניסטים/ ״פועלי-ציון״
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 שמאל, וכולם — רוממות הארגון הטריטוריאלי בפיהם. ואולי יאמר לי ארם:
ן אשר נמצא בתנועה המקצועית שם, הטריטוריאלית והאינטר־ ע ש מ  מה ה

 נציונלית, לפועל היהודי התובע את זכותו לעבודה?
 ושם הן היתד. שאלת הפועל היהודי פשוטה ביותר: שם הוא לא בא
 ממרהקיס, שם הוא לא תובע עבודה למען עולים ומי שעתיד לעלות, שם היה
. ומה הן תוצאות ם ו ק מ  הפועל היהודי בדה מ קום, מהוםר־עבודה ב
 ״המלחמה על הזכות לעבוד״ אף על פי ששם קיים ארגון פועלים ״טריטו
 ריאלי״? מי שאומר כי פפ״ם אשמה לא אמר כלום לפתרון השאלה. נניח
 שכן הוא. אד, ראשית, מנין לו לאומר שהפועל הערבי בהמוניו יהיה יותר
 צודק לפועל היהודי ויותר בידלאומי בהכרתו מן הפועל הפולני, הניד פפ״ם ?
 ושנית, כלום מעטים הם המאמצים המהפכניים והאינטרנציונליםטיימ
 שהושקעו בתנועת הפועלים הפולנית, ההל ממפלגת ״פרוליטריאט״ ופם״ד
 בימי רוזה לוכםמבורג והבריה והמשד במפלגה קומוניסטית הזקה כל השנים
 שלאהר המלהמה ? וכל זה לא הועיל בכלום, לא במעשה ולא בהכרה, לתיקון
 אהד פעוט: להבטיה עבודה לפועל היהודי במידה שוד. עם הפועל בן

 עבדהתב.
 ומה שלא הצליה הפועל היהודי להשיג מאת הפועל הפולני לאהד
 שיתוף מעמדי עשרות בשנים — ישיג הפועל היהודי, לפי התפיסה ה״כרוכד

 ביםטית״ של ארם, מאת הבדוי התורני. בו עזרתנו!..

ר ס ו ת של ב ו ס י ס י ת נ פ  ב
 גלי העליה קובעים את ההרכב האנושי של תנועתנו. הקריאה התלוצית
 פונה קודם כל אל הנוער. והוא נענה. על זאת אנו שמהים. על זאת

 אנו בונים.
 הרכב זה של ציבור הפועלים בארץ מוליד גם שאלות מיוהדות. כל
 שתגדל העליה, כל שירבה המהנה, כן ימעט האהוז של ההבריס המצוידים
 בערכי התנועה, ברכושה הנםיוני. כיצד ננתיל למתנות הגדלים והמצטרפים

 את ערכינו, את נםיוננו?
 שאלה זו מסתעפת לכמה שאלות. המודה היא שאלת הנתלת הלשון
 והתרבות העברית לדור מוצל מטמיעה ומכליה תרבותית. הפעם אנו דנים



ם 33 י ג ש ו מ ם ו י כ ר ת ד נ י ח  ב

 בשאלות קיומנו הכלכלי. יש קושי מיוהד להנך את הגוער העולה לראיה
 בהירה של מציאותנו הכלכלית, שלא להעביר בכל־מכל־כל את המושגים
 שקלט בסביבתו הקודמת לתור הד״ניה שלגו, שירהש כבוד למושגים ולקנינים
 אשר נתגבשו בתנועתנו בארץ כפרי התפתתות תיונית, שידע כי עליו ללמוד
. עכשיו כבר לא אנשי ,  ולהכיר את הדברים בטרם יצא עליהם ל״מלהמה,
 העליה השניה בלבד נוהגים להסתמך על נםיונם ועברם. גס הזן כבר השתמש

T 

 היום — להנאתי — כהוכהה ממה שהיה ״בימיו״ גם ריפטין כבר עלול
 להיראות בפני הברו הצעיר המזוין בתוברות האתרונות כ״פשרן ומסתגל״.
 ומתובתה של התנועה לעמוד בכל כות בפני תסיםות־של־בוםר, ואף אם

 הבוסר הזה שלנו הוא, בוםר־עליה, בוםר־נעורים.

 יש צורך בהינוך ובהכשרה ובהשכלה תברתית לקראת היי פועל שכיר
 במושבה.

 יש צורך לפזר את הערפל של מושגים ערטילאים, המקימים הלץ
 בין ההלוץ־העולה ובין המציאות בה הוא פועל. לא יתכן שנבתר שלושה
 תבדים למתלקת המושבות ונםקיר אותם לקטרוג וללגלוג ולסבוטד, באין
 אתם מהנה הרואה נכוהה את תנאי קיומו ומלתמתו והמוכשר לבצר את

 כיבושי קודמיו. והנםיון של מגדיאל יוכיה.
 אם אין אנו רוצים להפסיד עמדות במושבה, אס רוצים אנו להמשיד
 במסע ההדירה והביצור של העבודה העברית, עלינו לבקש ליצור במושבה
 יתסיס נורמליים כדוגמת היהםים במקומות־התעשיה המסודרים שבארץ, שם
 התגברנו על יהםיס פרועים. שם אין הפועל מבזבז את כותותיו במלהמות
 נואשות על זכויות ראשוניות ובעמידה בפני התנקשויות. שם הוכנסה
 ההיאבקות המעמדית באפיקים מסודרים׳ המבטיהים לפועל התקדמות
 מתמדת. למצב זה צריך לתתור גם הפועל במושבה. למצב זה צריך גם להנך

 את הפועל במושבה.



34 

 ליום ההכרעה במשאל י
 (על הםכם־העבודה עם הרביזיוניסטים. באסיפה פומבית של
 מפלגת פועלי ארץ״י^ראל. תל־אביב, י״ה באדר ב׳ תרצ״ה)

 מהי הנקודה המכריעה ביותר במלחמת הפועל בארץ־ישראל? מה
 תסס את רוב מאמצינו ובכוח מה הלכנו וגברנו? הוד. אומר: המלחמה על
 זכות חעבודח. לא שמענו על מלחמה לזכות עבודה בשנים האתרונות שלפני
 המלהמה, לא באנגליד. ולא בגרמנית ולא בצרפת. עכשיו יודעים כבר גם
 באירופה סעמה של מלחמח זו. ואנחנו במה חשקענו שלושים שנח את
 מיטב כוהנו? על מה שפכנו את דמנו? — קודם כל על זכות הפועל

 העברי לעבודה.
 במלהמה זו על זכות העבודה פרש מאתנו הלק של פועלים, שמטרתו
 (לפי דבריו) מדינה עברית, דבר שמשמעו צריך להיות משק לאומי. אותו
 הלק אמר לנו כי פסולים אנו באשר מרכסיסטים הננו! המשמרות למען
 העבודה העברית — תיאטרון; כל המלהמה — משתק. במקומות בודדים
 ניסה גם הפועל הבית״רי לעמוד אתנו בתזית זכות־העבודה, אבל מיד
 קיבל פקודד. מלמעלח: אל תארחו אתם להברה. במערכה הטרגית ביותר
 שבתולדות תנועתנו — בשנה זו — שימש חלק זה של הפועלים מכשיר
 בידי הפרדסנים נגדנו לצמצום יכולת העליה ולעקירת הפועל העברי מן
 השרון. וכאשר שלמה מלאכתו של אותו פועל בית״רי הוכרה גם הוא

 עצמו להתהמק בהיחבא מן המושבה. גם בשבילו לא נשארה עבודה.
 ובנקודה זו יוצדי עכשיו ההסכם תזית מאותרת: ההסכם מהייב את
 הפועל הבית״רי לסולידריות בשמירה על עמדות העבודה העברית. ויש
 סעיף שהוסכם עליו ולא נתפרש עדיין: כי במקרה של נםיון מצד המעבידים
 לדתוק את רגלי הפועל העברי מותר יהיה להכריז שביתה בלי הצעת

 בוררות קודמת.
 אמרו השוללים: הכית״רים הם סוכני הפרדסנים. יש כאן טעות.
 אל תהשבו כי ברית בית״ר ו״בוםתנאי״ היא ברית־מלה. ברגע שיצא
 הבית״רי אל הפרדס לדרוש עבודה עברית נשתנה משהו באותה ברית.
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 כאן נעשה מעשה בעל תוצאות מדיניות. תמיכת הבורגנות בבית״ר היא
 משום שבמלתמת העבודה העברית עזר הבית״רי למתנכר. על ידי ההסכם
 משתנים היחסים. זו נקודה אתת. אותה אי אפשר להשיג בשום אמצעי

 אתר, ובןדאי לא במכות, אלא בהסכם.
 לפני המלחמה העולמית1 לא עמדה לפני הסוציאליסטים השאלה על
 חלוקת עבודה צודקת בין פועלים לפועלים. בתוך פריהת הקפיטליזם שכהו
 את תקופות הוםר-העבודה אף על פי שםוציאליםטים ראשונים ראו בחזון

 את גורלם ותפקידם של חצבאות חרזרבייס.
 והנה הגיעו ימים מרים. הלק של האנושות הובטל מעבודה. זח תותר
 תהת אפשרות ההיים של העובדים. כאן יש מה שמזין את הםאשיזם.
 הפאשיזם נזון ממציאותם של מיליוני פועלים מובטלים. חזיון ממאיר זה
 הוא המעמיד בסכנה את התרבות האנושית, את הישגי הפועלים ואת
 תקותם גם יהד. דאגה לתלוקת עבודה צודקת — לזה לא הגיעו לא
 קומוניסטים ולא םוציאל־דמוקרטים. אלה מכם הזוכרים את ימי הסיוע
 וחוסר־העבודה הגדול צריכים לזכור את ערד תלוקת העבודה וגם את
 אשר השגנו על ידי סידור כלשהו של המובטלים. וכשיש פועלים אנטי־
 סוציאליסטים ואין שום משטר עבודה בארץ, ולנו יש עמדות״עבודה, ואם
 לאהרים רק נדמה שאנו מונעים אותם מהיכנס לעמדות אלה, הרי הדבר
ל בסכנה. מדוע עלה בזמנו גל האהדה לרביזיוניסטים? משום כ  מעמיד ה
 שההלו לראות בנו אנשים שאינם מכירים בזכות־העבודה של כל אדם
 ואדם. והדברים האלה נוקבים, תותריס תהת אשיות כל הברה. בתנועת
 עם המהפש עבודה ומהיה — השד זה, שמפני תקיפותנו אנו לוקהים לעצמנו
 כל עבודה ואיננו נותנים לאהרים, הרעיש את העולם. כאן, על זכות
 העבודה, תהיינה מלהמות־דמים. שום אידיאולוגיה, שום דיבורים לא יועילו.
 כל יהודי ירצה לאכול וירצה לעבוד. וזו זכותו. עיקרון סוציאליסטי ראשון
 חוא שכל אדם יוכל לעבוד ולאכול. ושום תותחים לא ישמרו על העבודה,

 למנוע ממנה את חזכאים לח.
 ההסכם בא לסדר הלוקודעבודה צודקת, בלי התתשבות של הדעות

 1 !הקודמת, בשנות 1914—1918]
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 המדיניות של הזקוק לעבודה. השלום עם הפועל הרביזיוניסטי מענין איתי
 יותר מאשר השלום עם הבורגנות. אני רוצה להפש דרך אל לבו. וההסכם
 עדיין אינו דרך אבל הוא מסיר אבני־נגף ראשונות. קודם כל צייד לדעת
 כל פועל שזכותו לאכול ולעבוד היא זכות קדושה. לצערנו, לא מצאנו
 שום דרכים אתרות להסביר זאת ברור. ההסכם מצא. ואילו לא היו בהסכם
 אלא שתי נקודות אלו: סולידריות במלתמת העבודה העברית והעיקרון
 של תלוקת־עבודה צודקת, הייתי כבר תושב את ההסכם להישג היסטורי. הוא

 מאפשר לדבר עם את מוטעה.
 אך אני הושב להישג גם את סעיף השביתה אשר בהסכם. ארגון
 פועלים שהתהנך על הכרה ששביתה היא מעשה־פשע ושהפרת שביתה
 היא מצוה, מודיע כי להלן לא יפר שביתות, אלא שהוא דורש מהיר
 מסוים בעד זה. ועוד: המפלגה שאמרה כי שאלת תנאי העבודה והמלהמה
 בעדם אינה שאלת פועלים, אלא שאהרים צריכים לההליט בה, הודיעה
 עכשיו: הענין הוא ענין של פועלים. הפועלים יהליטו ביניהם אס נהוצה
 השביתה או לא. הם יכולים לההליט כי דרושה שביתה וכי אין הבוררות
 הולמת את המקרה הנדון. הרי זו התקדמות עצומה ופתיתת שער להכרה
 מעמדית בריאה. להבא אי אפשר לו לפועל הרביזיוניסטי, לסי ההסכם,
 להפר שביתה. היאמר איש כי לא השוב לסלק מכשול כזה שגרס לשפיכות•

 דמים? האין זה הישג שצייד לשלם בעדו?
 פוליטיקה משונה היא שאינה מסכימה ל״תן ואתן״. איני מאמין
 בתקיפות ממין זה. יש לשקול שכר מצוה נגד הפסדה. נשקול הפסד
 ושכר. מה אנו נותנים? כשעומדת שביתה לפרוץ, הרוב מתויב לקבל את
 הצעת המיעוט הדורש בוררות. זהו הויתור. התהשבות גדולה עם המיעוט.
 והשאלה היא אם כדאי הדבר. ולא אתוכה עם הנבואות, מתי ואיד יהפכו

T 

 הפועלים הרביזיוניסטים ל~25 אהוז של כלל הפועלים. מותר לי להאמין
ך אני כופר בזה שיהיו פאבוריטים. ברית העבודה העברית  שלא יהיה כ
 תבאיש את ריחו של בית״ר בעיני המהרימים וידידיהם. הלוקת העבודה
 לא תהיה בידי המעבידים. עכשיו, כשאין חםכם, חפשי חמעביד. חוא מקבל
 אהוזים מסוימים בלי הלשכה. וגם אם הוא בא עכשיו לידי הסכם אתנו
 הוא יכול גם להפר אותו, כי יש לו לםמיד על מסירי הארגון. כשיהיה



ל 17 א ש מ ה ב ע ר כ ה ם ה ו י  ל

 הםכם בין הפועלים לבין עצמם יקבל את הפועלים שישלתו לו. הפועל ילך
 לעבוד לפי התור המגיע לו.

 אל תשוו את הסכם לונדון, שעליו אנו צריכים להתליט, עם הםפם
 אידיאלי שאנו יכולים לצייר לנו. השווהו עם המציאות ואמרו אם ההסכם
 מתקן משהו או לא. השוו את ההסכם למצב בשעת שביתת פרומין, שבגלל
 פועלת אתת בית״רית, ואולי רק תצי בית״רית, כפי ששמעתי, צריכים
 היינו לשבות, להיאסר, לבוא בקטטות קשות; תשווהו עם מצב השביתה
 בסתה־תקוה, ומצאתם כי בלי הסכם אמנם אין איסור בכתב על שביתה,

 אבל הפועל אינו יכול לשבות.
 קפלנםקי אמר על מצבנו בפרדסי פתודתקוה: ״מראה כזה יש לנו
 כשאין אפשרות לשבות״. הוא החטיא את המטרה. אילו היה לנו בפתדד
 תקוה הסכם עם בית״ר ובגלל ההסכם היה בא לנו המצב הזה שאנו מהוץ
 לכל עבודה הקלאית, היה צודק. אבל הלא לא בגלל הסכמים עם בית״ר
 בא לנו המצב בפרדסים. דוקא המצב הקיים, עם הפאבוריטיזם שבו, עם
 מציאות מפירי־שביתה, הוא העוקר את הקרקע מתתת למלהמה המקצועית.
 קפלנםקי מתנגד לויתור קונסטיטוציונלי על הזכות להכריז שביתה
 מבלי להציע קודם בוררות לפי דרישת 25 אתוז מפועלי המקום. אשר
 לבוררות, אני כשלעצמי כופר בסכנה שבה. אם נעשה השבון צדק נראה
י בוררות ואם בשביתות עם ל  איפה היו ההפסדים — אם בשביתות ב
 בוררות. אני יודע שביתות שהפסדנו בהן בלי בוררות ואני יודע בוררויות

 שבהן הרוהנו.
 לא הרומנטיקה של מלחמה מקצועית מענינת אותי, אלא נצהון הפועל

 לשיפור הייו.
 הנני תמים־דעים עם קסלנםקי בזה שאסור לעשות כל אידיאליזציה
 של הפועל בתור פרט. אך אינני יכול לזלזל בשיתוף הגורל אשר באדם
 עובד. הסוציאליזם הוא שלימד את הפועל לא לבוז לפסולת ההברה. ״לד
 אל העלובים, לך אל המוטעים, לך אל הגרועים״ — ציוה ולימד הסוציאליזם.
 רק אצלנו, אצל היהודים, התפתהה ״אריסטוקרטיה״ סוציאליסטית. ה״בונד׳
 אמר: העם אלה הנערים הבעלי״בתיים, ״פועלי-ציון״, נבוא במשא־ומתןו
 ו״פועלי־ציוך אמרו כזאת אל ״צעירי-ציוך. מי שכבר השיג אצלנו
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 גושפנקה מסוימת של סוציאליסט הביט על השאר במבט של בעל־בית
 יהודי על ענדהארץ. תנועה סוציאליסטית מתייבת קודם כל לא לזלזל
 בפועלים. הפועל הבית׳ירי הוא עצם מעצמינו ובשר מבשרנו. הוא בן
 הדלות היהודית, כמונו הוא נדחק מעבודה בגולה, כמונו הוא קרבן פרעות,
 קרבן הוסר זכות לעבודה שם, כמונו הוא מבקש גאולה לארץ. הוא צריך
 לעבוד ואנו הייבים למצוא דרד אליו. הוא מאמין בתום לבב בכל מה
 שאמרו לו עלינו. בכל כרה המוסר שבנו, ובכל כוה הארגון אנו הייביס
 לסדר כך שלא יראנו כאויב, כשולל עבודה ממנו וכמתנקש בו. בל יהשוב
 כי בפרוץ שביתה אנו מתכוננים לדחוף אותו ממקומו. יבין כי בשביתה

 אין לנו שום כלנה אהדת אלא זו: להיטיב את מצב העובד.
 ואנתנו איננו כת קטנה בישראל. איננו נלהמים היום בעד הזכות
 שיכירו בנו כבפדרציה בהסתדרות הציונית, או בעד הזכות שיצרפו תבר
 שלנו לועד הפועל הציוני. עובדה היסטורית היא, וידעו גם ההברים הצעירים
 שלא נלהמו את מלהמותינו ולא כאבו את כאבינו, כי אנו הוט־השדרה
 של התנועה הציונית, אנו עמוד־הברזל שלה. אין בלעדינו פותר את
 שאלות העליה ההמונית׳ פרודוקטיביזציה של ההמונים. אין בלעדינו מי
 שיבתן את דרכי ההתישבות המסובכות, אין מהוץ לעובד מי שהקים את
 התרבות העברית ועשה את השפה העברית לשלטת. זכינו להגמוניה בדור
 הצעיר בישראל. הכדאי לשמור על כוה זה או לעזוב אותו ולהסתפק
 באופוזיציה ולהילתם? התםכימו למצב שבו יסגרו שערי ארץ־ישראל בפני
 ההלוץ? הפאשיזם היהודי יהפש דרכים לקואליציה אגטי־פועלית. במה
 הוא משיג את האהדה באומה? כל מה שיש במלתמתנו מן הרציני מקטין
 אותה. אבל שערוריה קטנה, אבן קטנה שנזרקה על בית״רי — הן המרעישות
 את העולם היהודי. אותה אבן הופכת אותנו למתנפלים ומעוררת

 אהדות למענם.
 מתי היה הרביזיוניזם בפסגה ? לאהד המאורע בשביעי של פסה ולאהר
 ההתפרצות בהיפר.. אז התרכזה כל הבעל־ביתיות היהודית סביבו. מה היה
 אתרי תתימת ההסכם? ועידת קראקא! סימני פירוד של הרביזיוניסטים
 מהמכםיסליםטים שלהם; ביקורת על הפטיציה* הופעת וייז. לגלוג העתונות
 על תכניות דבוטינםקי. אבל מדוע לא היה כדבר הזה בימי שביתת פרומין ?
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 האומנם אין כל קשר בין הופעות אלו? יש מאמצים המשיגים את ההיפר
 ממטרתם. כל מה שריכזנו יותר תשומת־לב לרביזיוניסטים יותר היטבנו להם.
 ברגע שבךגוריון התם על ההסכם נעשה מעשה השוב. שום ההלטה לא היתה
 מגיעה אל הכרת ההמונים היהודים. אבל העובדה שבךגוריון התם על הסכם
 ושההםתדרות מאשרת אותו — נקוה שתאשר אותו מהר — היא המגיעה אל

 הבנת כל אדם בישראל ומוכיהה לו, כי אנו יודעים לפתור שאלות.
 היה סכסוך גדול בחדרה. מעשה בשלושה—ששה רביזיוניסטים.
 והרעישו את העולם. מה עשתח מועצת פועלי חדרה? הרהיקה לכת הרבה
 מהסכם בךגוריון. הלכה והתמה על הסכם עם הרביזיוניסטים המקומיים,
 ששתי ההסתדרויות מופיעות בפני הקבלנים. שיווי גמור בין הסתדרות
 פועלים גדולה לבין בית״רים אהדים. ומה התוצאות? מאז אין שומעים
 על בית״ר בהדרה. ודאי שהפועל המאורגן בהסתדרות לא הפסיד אלא
 רק הרויה. ולתנועת העבודה בכלל חסכו טרדוודשוא. ממה בזין הרביזיוניזם ?
 האם לא משפיכת דם פועלים ? לא מסכסוכים ופרובוקציות ? כשאתה מסלק את
 הסכסוכים, מקבל הרביזיוניזם פני ״מת״. רק נתתם ההסכם על ידי בך
 גוריון, עדיין לא אושר, והאינכם מרגישים כי הרביזיוניזם ירד? כי ההדר

 ה״ירדך ? כי אנו יכולים להיפנות יותר לעבודת־יצירה ממש ?
 לפנינו בחירות למועצת עיריית תל־אביב ולקונגרס. שאלת נצהץ
 או מפלה בבחירות לעיריית תל־אביב היא שאלת חיים. זאת היא עמדה
 כלכלית, מעמדית׳ ישובית, פוליטית בעלת ערך עצום. מעיריית תל־אביב
 יצאו הםבוטז׳ה נגד ההנהלה הציונית, העידוד להתאתדות האכרים
 המהרימים, הוסר הפעולה לשיכון, קיפוה היניד ילדי העובדים. במה נתהזק
 בבתירות? במעשה שביעי של פסח? הכל מודים שלא בזה. אבל בעזרת

 תסכם נגביר כוחנו.
 ואשר לקונגרס. קפלנםקי אומר שאנו הכשרנו את חרביזיוניזם ועתח
 יבואו ציונים ״טובים״ ויצרפוהו לקואליציה. מי הם שמאסו ברביזיוניזם
 עד עתה? האם פרבשטיין לא רצה ברביזיוניסטים? סופרסקי לא רצה?
 שמורק ? ואנשי בריתנו מן הפרוגרםיביס כלום ירצו עכשיו, אהרי ההםכס ?
 כלום וייצמן, גרינבוים, רופין, בלומנפלה ירצו בקואליציה רביזיוניסטית?
 כלום הכשרנו את הרביזיוניזם בשביל םטיפן וייז׳ על ידי זה שבךגוריון
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 התם על ההסכם? אם נילהם עכשיו על עקדון המשמעת בהסתדרות
 הציונית יתרכזו רבים בעד מלחמה זו. גם המזרהי הותיק, גם הציונים
 הגרמנים, גם ״הפועל המזרהי״. אני רואה אפשרות לקואליציה פרוגרסיבית

 דהבה.
 אמרו שוללי ההסכם, כי לאחר שאנו תותמים הסכם עבודה עם
 הרביזיוניסטים נהא הייבים לתתום על הסכם קואליציה אתם. הנה אנו
 בהסכם עבודה עם ״הפועל המזרהי״, והכל מודים שהסכם זה הביא ברכה
 למעמד הפועלים. היהםים בינינו מצוינים. כלום לא נלהמנו בגלל זה

 בריאקציה שבמרכז העולמי?
 ויש לי עוד שאלה אל המתנגדים: כלום יש התפרקות מן הנשק
 בהסכם שבו אנו מקבלים עלינו לבלי הכריז שביתה במקום שפועלים
 רביזיוניסטים נמצאים בו בשיעור 25 אחוז, במקרה שהם מתנגדים לשביתה ?
 האם נצהי הוא הסכם כזה? האין עלינו הובה לנסות? הלא גם מתנגדי
 ההסכם מכירים שהשאלה השובה וש״הנימוקים הם שקולים״. ננסה. והיה
 אם נראה לאהד שנה שהדבר הזיק למעמד הפועלים נוכל לבטל את
 ההסכם, ובכל כוה ההסברה וההוכחה נגלה את העובדות ונזכה בדעת
 הקהל. אנו מאמינים שההסכם ייטיב את המצב ברהובדהעבודה, שתבוא
 סולידריות נוספת במעמד. אך אס נעכה שהוא רע, הלא נוכל לשנות.
 יהשב הדבר לפתות לאהד האכםפרימנטים הנועזים, לנםיון להקריב משהו

 לשם הנצהון.
 ארשה לעצמי לנםת בתריפות: כל קול בעד ההסכם בא להגברת
 מעמד הפועלים ולהתלשת הרביזיוניזם. כל קול נגד ההסכם פירושו
 קונסולידציה של הכותות האויבים לפועלים ושאנםים הזקים לז׳בוטינםקי.
 ואני הושש שלאהר ההצבעה יראו גס תבריס מתנגדים את הדברים

 כמוני.
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 עצבו ואיומיו של מר מ. מ.
T 

 מר מ. מ., איש ״הארץ״, מקדם את פני ועידת מפלגת פועלי ארץ•
 ישראל, המתכנסת לדון על הםכס־עבודה עם הפועלים הרביזיוניסטים,
 בדברי ציפיה לתוצאותיה. יודע הוא שיש קושי בכך ״לאשר הסכם דוקא
 עם מפלגה שהראתה את עצמה זה כבר כגוף שאינו מוכשר לעבודת•
 גומלין, או — להבנת־גומלין, עם מי שהוא אהד״. אבל אין ככד
 כלום. על כל פנים אין בכד כלום לגבי מ. מ., המומחה ״לעבודת־גומלין
 או להבנת־גומליך במפלגתו הוא, מפלגת הציונים הכלליים. יודע הוא

 כי ״בקושי זה יבהנו״.
ת תיבהן המפלגה אם תדע להתגבר גם על א ז ב  כסבורים אתם ש
 הקושי הזה — אפי המפלגה הרביזיוניסטית ־־ למען בקש דרכים להצלת
 הפועל העברי מהסכנות האורבות לו בגלל מציאות ארגון פועלים התותר
 תתת מלתמת העבודה העברית, המפיח סכסוכים בין פועלים לפועלים,
 המשכיר עצמו לרשותם של מתנכרים ושל צוררי הפועל ז כסבורים אתם
ת תיבהן מפלגת פיעלי ארץ-ישראל אם ימצא בה הכוח — אהרי א ז ב  ש

 T ד

 ככלות הכל — לגשת גישת״אמונים אל הפועל הרביזיוניסטי כאל פועל,
 אה לעבודה ולגורל העובד, ולהציע לו הצעות לתלוקת עבודה צודקת,
 למלהמה משותפת על העבודה העברית, למגיעת התחרות בקבלת עבודה,
 למניעת הפרת שביתות ולמניעת קטטות בין פועלים ופועלים? כסבורים
ת תיבחן המפלגה אם רעידתה תדע לדון על ההסכם דיון א ז ב  אתם ש
 עניני וריאליםטי, בלי שמץ אונאה עצמית, בלי לתץ של מלים מפוצצות
 אם מעמדיות ואם פטריוטיות, להכיר מה שיש בו ומה שאין בו, ולהרהיק
 או לקרב רק מבהינת עניניה ודרכה של תנועת העבודה העברית? אם כד
 אתם סבורים, אין אתם אלא טועים. כל אלה אינם מענינים כלל את מ.*ן.,

י • 

 אשד הועמד מטעם ״האת״ על משמר הדרישות מאת ציבור הפועלים.
 בעינו ההדר. העמיק לגלות בויכוה הפנימי לא ניגודים בהערכת
ם ההסכם ולא ניגודים בראיית המציאות שבה פועלת תנועת העבודה, צ  ע
ו לשנים״. ומי ל ל כ  אלא דבר־מה השוב הרבה יותר: ״מהנה זה מהולק ב
 הס השנים האלה, ומה ההלוקה שביניהם? הלא זה יבין כל בר־בי־רב:
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 ״חלק אחד מעמיד את הדגש על העיקרים המשותפים שבינו ובין כלל
 ישראל, על המפעל הציוני הלאומי — — החלק השני מעמיד את הדגש

 על עיקרי המעמדיות״ וכר.
 אכן, תגלית! תגלית וגם נהמה! סוף סוף ״הוכח״ שגם מהנה זה
 מחולק, ועוד איך מחולק — כמבוקש, על פי אותו עיקד־העיקרים: מי
 לאומה ומי למעמד. ואם תאמר: והלא גילוי עמוק ומחוכם זה מצאו
 מנתהים־מעמיקים אצל פועלי ארץ־ישראל עוד לפני ט״ו שנים, והם חוזרים
 ומגלים אותו בכל מקרה של בירור פנימי בהסתדרות ובמפלגה — מה
ש נמצא. ומה בכך שהצדדים המועכתים בת1ך ק ו ב מ  בכך? החתך ה
 מפלגת פועלי ארץ-ישראל אינם מהווים שום סיעות של קבע׳ וכי פלגים
 בני-קיימא שבתנועתנו, הרהבה והמגוונת והמפוצלת, פלגי רעיון והד
 ודרכי יצירה, אינם עוברים כלל וכלל על פי הקוים של ״מהייבים״
 ו״שוללים״? ומה בכך שכל אהד משני הצדדים המתוכהים עכשיו בתוך
 מפלגת פועלי איץ-ישראל בשאלת ההסכם, ינקר את העינים לכל מי שירצה
 לתת את הבר־פלוגתא שלו לנחות־דרגה מבחינת נאמנותו הלאומית או
 המעמדית? הלא ימים ושנים עומדים המתוכהים־העמקנים ומחכים לשעת
 גילוי ניגוד פנימי יסודי בתנועת העבודה, והם יודעים מראש היכן הבויה

 שורת הפילוג, ומשניצנצה לעיניהם — האם יהמיצוה?
 אולם לא לבד מבתינת דמותה של מפלגת פועלי ארץ-ישראל מתענין
 מר מ. מ. בועידת הדרה. הוא רואה בה ״השיבות כללית רבה״. ומובן
 מאליו, שההשיבות איננה ברוח החברית אשר בה התנהל הויכות ערב
 הועידה ובה הוא צריך להתנהל בועידה גופא. איזה ענין יש בזה למר
 מ. מ.? (ואולי היה כדאי שגם מפלגות עוינות, מימין ומשמאל, תהיינה
 לומדות משחו מדרד חויכוח ומרוח חויכוח, כפי שנתגלו בשעה נסערת
 במפלגה, ויש בהם כדי ללמד על דוה המפלגה ועל כוהה). התשיבות חיא
 מסוג אתר לגמרי. ועידת הדרה ״צריכה להגיד לישוב ולתנועה הציונית,
 אם יש סיכויים לעבודה משותפת בין כל תוגי עמנו ותנועתנו״. לא פחות

 ולא יותר!
 אל יפלא הדבר שמר מ. מ. עומד ומהכה בכליון עינים לתשובה

T 

 אחרונה זו של ועידת מפלגת פועלי ארץ־ישראל. חן בין חרגו של מ. מ.
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 לבין חוגם של םופרםקי ועוזיאלי ושלום שורץ ופרופסור קלוזבר — יש
 דש סיכויים לעבודה משותפת ן הן בין חוגו של מ. מ. לבין חוגו של
 םמילנםקי — יש ויש סיכויים! הן בין הוגו של מ. מ. לבין הוגם של
 ז׳בוטינםקי ושל ויינשל ושל אהימאיר — יש ויש סיכויים לעבודה משותפת ז
 הן בין הוגו של מ. מ. לבין הוגם של פרבשטיין והרב פישמן רבים הסיכויים
 לעבודה משותפת. מה פלא איםוא שהוא עומד עכשיו בשער ועידת מפלגת
 פועלי ארץ־ישראל ותובע את מלוא הסיכויים ״לעבודה משותפת בין כל

 הוגי עמנו ותנועתנו״.

 מר מ. מ. לא לבד שהוא תובע מאת ועידת מפלגת פועלי ארץ־
 ישראל ״סיכויים לעבודה משותפת בין כל תוגי עמנו ותנועתנו׳/ הוא גם
 נוזף ומאיים. הוא נוזף בציונים הרדיקליים על אשר הם סבורים כי המשטר
 שהוקם בפראג איננו טעון הריסה, אלא ״צריך להתבצר ולהתהזק״. ובשם
 ״הוגים רחבים בתנועה שלא עמדו באופוזיציה להנהלה הציונית״ הוא מאיים,
 כי מעכשיו יחיו ״מוכרחים לשנות את עמדתם, אם לא יבוא שינוי יסודי
 במצב״. מר מ. מ., התובע האמיץ, ודאי יודע ברור מהי התכנית של ״עבודה
 משותפת בין כל תוגי עמנו ותנועתנו״ וכיצד מגיעים אליה, ומן הראוי שלא
 יעלים אותה מאתנו. בפרט שהימים ימי ועידות מפלגות, וימי הועד הפועל
 הציוני קרובים. מה תהא אותה ״עבודה משותפת״? עם פטיציה או בלי
 פטיציה? עם עבודה זרה או בלעדיה? עם צגז בחירה גבוה במושבות או
 בלעדיו ? עם התרמת הקרנות או בלעדיה ? עם ויתור על משמעת ציונית או

 בלעדיו ? ילמדנו מ. מ.
 מר מ. מ. טוען להרתבת הקואליציה. עוד מעט נזכה ודאי
 ש״ההרהבה״ תיהפך לעיקר ״לאומי״ מקודש ולקו מבדיל יסודי אשר על
 פיו יבתינו את ״טיבו״ של כיוון ציוני. אך גם מי שסבור כי תכנית־פעולה
 וכשרוךמעשה והרכב אישי הם הם הקובעים את ערכה של הנהלה, אף הוא
 לא יזלזל בבקשת דרכים להרהיב את הבסיס הציבורי של ההנהלה הלאומית.
 וכל הצעה ממשית להרתבת הקואליציה בציונות תביא ודאי לידי שיקול־
 דעת אתראי. מפלגת פועלי ארץ־ישראל לא התנגדה מעולם לקואליציה
 רהבה על מצע של תכנית פעולה ציונית מוסכמת. אד ענין מיוהד הוא לדעת
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ד טוען מר מ. מ. להרהבה הקואליציה. המומחה של ״הארץ״ לעניני צ י  כ
 ההנהלה הציונית מוצא כי ההנהלה הקיימת היא של פועלים ״כמעט״(!)
 בלי השתתפות ארגונים ציוניים אהרים, היכולים לדבר ״בשם הוגים רהבים
 בעם״. עכשיו ידענו: םוקולוב, רופין וגרינבוים וברודצקי וליפםקי אינם
 אלא ״כמעט״. ולא הם יכולים לדבר ״בשם הוגים רהבים בעם״, אלא —

 נותני ״הסיכויים לפעולה משותפת״: םופרםקי וםרבשטיין!
 אכן, היו ימים ומר מ. מ. לא היה כלל וכלל הסיד נלהב של קואליציה,
 לא רהבה ואף לא מצומצמת, וגם לא דאג כלל לשיתוף ארגונים ציוניים
 ״היכולים לדבר בשם תוגים רבים בעם״. באותם הימים הרהוקים ישב
 באכםקוטיבה הציונית מר סאקר, ומר מ. מ. הסתפק במשטר ללא ״קואליציה״
 וללא ״שיתוף״. אלא שאז לא היה בה בהנהלה לא רופין ולא גרינבוים ולא
 בךגוריון ולא קפלן ולא שרתוק, וממילא לא היה צורך בשיתוף אותם
 הארגונים ״היכולים לדבר בשם חוגים רתבים בעם״. עכשיו, כשהללו

 הסרים — עצוב לו, עצוב לו מאד למר מ. מ. מי ינהמנו ?

 אדר ב׳ תרצ״ה.



 אחרירת צידנית





 בועד הפועל הציוני בירושלים

 (אדר ב׳—ניםן תרצ״ה)

 א. בויכוח הכללי

 גורלנו חוא שאנו אנוסים להגן על אמיתיות ציוניות ראשוניות. לא
 נעים התפקיד, אך אין לנו ברירח. חיינו ד״ציוניים מעמידים אותנו כפעם
 בפעם במבתן, ואזי מתגלח כי אמיתיות ראשוניות טעונות עדיין הסברה

 וחגנח.
 במושב זח עשת ד׳׳ר רופין את חשבונן של כמח חנחות שלנו שחיו
, אך עוד קיימים כמח מושגים, ,  במשד כמח שנים בבחינת ,,תכמת המסכן,
 שעלינו נגזר להגן עליהם. ויש לפעמים צורך להתוכח עם גדולים וטובים.
 מה לעשות? מנהיגי הציונות נותנים לנו לטעום לא רק מדובשם, אלא אף
 מעוקצם. איננו כפויי־טובה. את הדבש נקבל ועל העוקץ בחלוק. הפעם
 אצטרך להיות איש־ריב בכמה בתינות למורינו ורבותינו וייצמן ואוםישקין.
 נדונה כאן שאלת העליה. מי שהקשיב לויכוה היה יכול להסיק שהכל
 בסדר, וכל הרע הוא מגרינבוים, העומד כז׳נדרם בשער הארץ ומונע את
, ובמשרדים הארץ־ישראליים. ל א  עלייתם של ישראל, שהרע הוא ב״ההלוץ,
ל י ה, לא זעקת הגולה ולא זעקת המשק העברי ע ת ה ק ע ה ז ע מ ש  נ
 בארץ. והלא כאן נתקבצו שליהי הגולה. אפשר לחשוב כמעט שכולנו
 המסובים כאן שאננים על פרדםינו ובוטהים על עסקינו הטובים. כאילו דוה
 ה״פרוםפריטי״ צררה בכנפיה גם את שליהי התנועה הציונית. אפשר למצוא

 הסברה לכך
 לאתר שנים רבות של חוסר עליה כמעט, לאהד שבא־כוהם של
 הנהשבים אצלנו כתופםים את המרובה (ואתם חלא יודעים מי אצלנו מתימר
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 לתפוס את המרובה) דיבר בפני ועדת שאו על עליה של שלישים אלף לשנה
 כעל אידיאל, לאהד זה מובן, שעליה של חמישים אלף הביאה הקלה להרגשה
 של ציונים. אד אם להרגשה הוקל, הרי לצלבות עוד לא הוקל. מספר זה,
 שלפנים היה לנו אידיאל רתוק, נעשה מציאות, ובהיותו למציאות הוא לא
 רק מפגר מאהרי צרכינו ההיוניים, אלא מעמיד בסכנה את הישגינו
 העיקריים. במצב זה של הידתקות המונים אל הארץ טבעי הדבר שזרם
 העליה מכיל הלקים ניכרים שהצירד שלהם בארץ הוא גדול׳ אד בעזרתם
ו בעליה  אי אפשר לשמור על עמדות המשק העברי. והתוצאה של כ מ ו ת ז

 היא שעמדותינו הראשונות מוזנהות ונהרסות.
 גם ד״ר וייצמן דיבר בשביעת־רצון מן המספרים הללו, שהוא מקוה
 שנגדיל אותם בימים הבאים בעשרת אלפים או בעשרים אלף. רצוני לומר
 משהו על אמרותיו של וייצמן: בתנועה הציונית קיימת תלוקת תפקידים
 נוהה מאד. יש אצלנו סכםי&ליםטים ומינימליםטים. ד״ר רופין, למשל,
 מפורסם כ״מינימליםט״. מכםימליםטים מתקדאים אצלנו מי שעושים מעשה־
 מינימום ומבקשים שכר~&כםימום. ומאידר ישנם בציונות, והיו בה מימיה
 הראשונים, אנשים העושים את ה&כםימום שבכותם לעשות ואינם מדברים
 אלא על המינימום. כד היה לילינבלוס, כד רופין, כד ריצמן וכד גס
 אוםישקין, הפורש בשעת הכרעה מממללי רברבן, ואשר גס היום הכריז
 כי לגבי התפיסה המדינית אה הוא לטבנקין ולוייצמן. ויש מהם שהם
 מקיימים את משנת ההכמים: ״אמור מעט ועשה הרבה״, לא במובן של
. ואז יש צודד לתלוק ט ע מ  מיעוט הדיבור, אלא במובן של הכרזה על ה

 עליהם ולומר להם שמעשיהם טובים מאמירתם.

ה ל ו א ה ג נ י ה א ל צ ן עמה ה י א ה ש ל ו א  ג

 וייצמן התוכה עם הרב ברלין. לדעותיו של הרב ברלין עוד אשוב•
. ניסוה זה ה ל צ ה  אולם תוד כדי ויכוה ניסה וייצמן ניגוד בין ג א ו ל ה ל
 של ריצמן אינני מקבל. ואני מקוח שגם וייצמן לא יאחז בניםוה זה. אני
 אומר: בזמננו זה גאולה שאין עמה הצלה להמונים גדולים מישראל איננה
 גאולה. וכן אינני יכול לקבל את ההכרזה על איכות בניגוד לכמות. התנועה
 שאני מדבר בשמה אינה מזלזלת באיכות. אני דורש איכות מעולה גם
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 בעבודתנו החמרית וגם בעבודתנו הרותנית. אנו מקבלים בלב שלם את
 תביעתו של וייצמן להרמת איכות תוצרת התעשיה שלנו. משקי הפועלים
 נתונים במאמצים בלתי־פוםקים להרמת פריון העבודה ואיכות התוצרת. אבל
 במצבנו כיום יש להדגיש: השאיפה לאיכות אינה צריכה לבוא על חשבון
ם י ר ה ל ל כ ו  הכמות. איכות שאין עמה כמות גם איכות איננה. לא נ
ת ו כ י ת א , א ה ד ו ב ע ת ה ו כ י ת א , א ת י נ ו י צ ת ה ו כ י א ת ה  א

י ה. ל ת ה ע ו מ ת כ ם א י ר נ י ש ל ב , מ ק ש מ  ה
 ויש גורם של זמן. ואסור לנו לחםיחאת הדעת ממנו אפילו לשעה
 קלה. היו ימים ושלוש מאות ה״מלקקים״ של גדעון הכריעו את חכף. יש
ם מכריעים• י ב ר  זמנים שגם יהירים מכריעים. ויש זמנים ומצבים שרק ה
 מי שרואה מה אופף אותנו כאן, מה אורב לנו כאן, מי שרואה את
 הסיטואציה הפוליטית העולמית, את המבוכה העולמית הגדולה, את סכנת
 המלהמה הממלאת את הלל עולמנו, איננו יכול לזלזל כל־שהוא בצו החמור:

 להתור אל הכמות המכסימלית ככל המוקדם.

ם י מ ח ר ת ה ד י מ ן ו י נ ת ה ב ד י  מ

 אבל מתור תהימת התהום ביני לבין הנוםתה של וייצמן — ושוב:
 לא לבין המעשים הטובים שעליהם רמז וייצמן — אני חולק לתלוטין על
ף את מידת הבנין במידת הרהמים. י ל ת מ  ההשקפה של הרב ברלין, ה
 כולנו בדעה אתת שכל ישראל יש להם תלק בארץ־ישראל, ומידת הרהמים
 אף היא אינה זרה לכולנו. ואילו היה בנו הדבר תלוי לפתות את שערי הארץ
 לוץהה בפני כל יהודי — היינו מתנגדים לכל דעה האומרת: יהודי זה רצוי
 וזה אינו רצוי. אבל אנתנו עובדים בתנאים של כמות נתונה. אנחנו הייבים
 להילחם על חגדלת חכמות, אנחנו תייבים לעשות מעשים אשר יאפשרו את
 חגדלת חכמות, אולם קביעח אחרונה של כמות העליה נתונה בידי כוח
 תיצוני. וכיון שאנו מוגבלים בכמות מסוימת, הובה עלינו להוציא מתוך
 אותה כמות את מכסימום הכותות ההכרתיים לבנין. אינני מתכוון לבתינת
 תכונות אישיות, השקפות ומידות. אין אנו בוחני לבבות. אף לא את
 השייכות המפלגתית של העולה. אינני גורם כלל וכלל את הבהינה הזאת.
 תמיםידעים אני בזה עם מר אוםישקין שהערכותינו אנו את האנשים, אם הם
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 באים ״בשביל גאולה או בשביל הצלה׳/ אינן שוות הרבה, הן מתבדות
 לפעמים קרובות. אבל ישנן בתינות אתרות, אוביקטיביות, שתנועת בנין
 קובעת לעצמה כדי להשיג בזמן הקצר ביותר תוצאות ממשיות ביותר, כדי
 לקצר את הבלי הקליטה של העולה ולהתיש את המעבר לתיים פוריים

 בארץ.

ת י ר ב ת ע ב י י ח ן מ י נ ב ת ה ד י  מ
. איני אומר שכל היודע עברית חזקח עליו ת י ר ב  דוגמה אחת: ע
 שהוא אדם יותר טוב וציוני יותר טוב. אין זה קריטריון מוהלט. אבל בידיעת
 עברית יש יתרון השוב. היא מקילה על העולה את הקליטה. היא עוזרת
 לנו להתיש את הפרוצס של יצירת הברה עברית. ולפיכך אנו באים ואומרים:
ם קודם היהודי היודע עברית למי שאינו יודע. איננו י ם ש ו י א נ ת  ב
 שוללים את זכותו של היהודי שלא למה אולם אם רוצים אנו להתיש את
ם את יודעי עברית. הכמות י ד ק ה  התהוות האומה בארץ אין לנו אלא ל
 המוגבלת מצווה עלינו להבהין בין המוקדם והמאותר. ומי שעלול יותר
 לבוא בהשבון הבנין ראוי לו שיבוא על המוקדם. ואגו מתאכזרים לפעמים
 לאה, לתבר, לבן תנועה קרובה ואומרים להם: כך גוזרת עלינו מידת

 הבנין. ואתם אין לכם אלא להסתגל אליה ולמלא את דרישותיה.

ה ר ש כ ת ה ב י י ה ן מ י נ ת ה ב ד י  מ
 ומידת הבנין שואלת: אם האדם מוכשר לעבודה, אס כבר נוסה
 בעבודה, אם הוא מסוגל להגנה על עצמו ועל חברו, אם הוא מוכן ומזומן
 ללכת לכפר, או לקבל עליו תומרות אתרות אשר ההגשמה הציונית תטיל
 עליו. גם לאהד כל הבתינות והבדיקות אין בטתון מותלט שכל עולה
 ימלא מה שהציונות דורשת ממנו. יתכן לומר: ותפרו כל עצתי. אבל
ב את כל מי שבא לזכות י י ת  אין התנועה הציונית פטורה מתובתה ל
 בפריבילגיה הגדולה של עליה לארץ. התנועה צריכה לקבוע נורמות של
 בנין, והיא צריכה להטיל אותן על העולים, ואם היא תשקוד על כך —
ת העולים ולהגביר את כושר הבניה של המהנה ו כ י  תזכה להרים את א

 ואת קצב הבניה של הארץ.
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ת ו י צ ו ל ת ה ב י י ח ן מ י ג ת ה ב ד י  מ
 אינני בא לזלזל בערכם של עולים באים בימים. יתכן שיהודי בן
 ששים, או למעלה מזה, הרוצה לעלות לארץ איננו נופל כלל וכלל מן ההלוץ
 הצעיר, ואולי גם עולה עליו. אפשר שיהא מתוםן בפני כמה משברים
 רוהניים האורבים לעולה הצעיר. אבל אין אנו יכולים לדון רק מבתינת
 העיד האישי והזכות האישית, כי אם מבתינת הצרכים הבוערים של הבנין.
 מהובתנו לשקול בכל פעם: למי זקוקה הארץ בשעה זו. זהו תפקיד אכזרי,
 ומי שמקבל עליו תפקיד זה יהיה מטרה להצים, אבל הציונות אינה רשאית
 לפטור עצמה מתפקיד אכזרי זה. אמנם הרב ברלין יודע כיצד להקל על
 הציונות את התפקיד. הוא מציע למסור את כל הסרטיפיקטים לקרובים,
 שבאמת אינם מסוגלים לעבודה, ואזי תהיה הממשלה אנוסה לתת לנו
 סרטיפיקטים נוספים להצלת המשק. אכן, שיטת להץ שאין טובה ממנה...

״ ז ץ ו ל  ,,מה זה ח
 ותמוה חדבר שמר אוםישקין, שמראשית עבודתו חציונית ידע
 להעריך את ערד התלוץ, שאל אותנו, במתכונת שאלה אתת שנשאלה פעם
 בירושלים: ״מה זה הלוץד׳ סבורני שמר אוםישקין יודע יפה מה זה
 הלח, ואף הביא בעצמו דוגמאות מסוימות. הוא אמר: יש בהורים שהלכו
 לדרום ים המלה ויש שהולכים עכשיו להולה — אלה הם הלוצים. אבל
 לגבי אלה הוא מסתפק במועט: די לו באלף. הדוגמאות הן טובות, אבל אין
 לצמצם בהן בלבד את תפקידי ההלוץ. אוםישקין אמר כי הליכה לנם־ציונה
 כבר אינה מעשח חלוצי, אולם אם הליכה לעבודה במושבה היא דבר
 רגיל — מדוע מעטים ההולכים? מדוע צריכה ההסתדרות לאהוז בכל כוח
 השפעתה והינוכה כדי להביא פועלים למושבות? אם העבודה במושבה
 היא כה קלה ונוהה ומכניסה כמו עבודה עירונית — מדוע אין זרם העליה
ו לכפר? ההלוץ מצווה ללכת למקום שיש צורך ללכת, אף י ל א  פונה מ
 על פי שהיצר הרע מפתהו ללכת למקום אחר. במלים אחרות: להגביר את
 היצר הטוב על כל מיני נוהויות. ולתפקידים ה״בלתי־נוהים״ עוד נדרשים
 כיום הזה כמה אלפי תלוצים. ונענים — מעטים. ואם תהקרו מי למי הם
 הנענים ותמצאו ודאי כי לא פחות מתשעים אתוזים שבהם הם הניכי
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 ״החלוץ״. נכון הרבה שלא כל מי שמתקרא ״חלה״ הוא •חלוץ. ולא כל
 מי שהונך בגולה להיות חלוץ נשאר נאמן לתפקידו. רבים הנושאים את
 שם ההלוץ לשוא. אבל מכל אותם המוני העולים שלא הונכו להיים

 תלוציים תמצאו רק שבלים בודדות הפונות לתפקידים כיבושיים.
 לכאורה בימים של נהירת המונים יש ממי לבהור, יש הרבה אנשים
 בגיל עבודה, ובכל זאת אנו עדים שהמתםור בידים עובדות מתהלק בץ
 ענפי המשק השונים ללא כל פרופורציה נכונה. האנשים אינם הולכים לא
 לרכבת ולא לדואר ולא למשטרה ולא לעבודות הציבוריות של הממשלה.
 והיה קשה מאד למצוא אנשים שילכו לים המלה. וקשה מאד להביא אנשים
 לידי כך שילכו למושבה. אגלה לכם סוד, יש אנשים היושבים בתל־אביב
 ומסתפקים בעבודה ימים מעטים בשבוע, ובלבד שלא לעבור למושבה. ויש
 אנשים הנמצאים במושבה ואינם רוצים בעבודה תקלאית, והם מבקשים
 כל מיני ״סידורים״. עוד לפני כמה שנים היו בני־אדם מסוגם של מר
 םופרםקי ומר גתםמן מכריזים כי הלפה עונת ההלוציות. האידיאולוגים
 של בעל־הבית היהודי היו משתוקקים ליום שבו כבר לא יהיה צורר
 בהלוץ. ו״השכל הישר״ שלהם אמר להם כי עם בוא עליה המונית ועם
 גידול מקורות הפרנסה בארץ — ודאי לא יהיה צורר בהלוץ. והנה עינינו
 הדואות, כי כל מה שהעלית נעשית גדולה יותר והמונית יותר כן גדל
 יותר הצורר בהלוץ העובר לפני המהנה, המעמיס על עצמו תפקידים
 ״בלתי־נוהים״, שאין המוני העולים להוטים אהריהם! כל מה שהאפשרויות
 גדולות יותר כן נדרשים יותר מאמצים כיבושיים, תלוציות משקית ותלוציות
 תרבותית ותלוציות פוליטית. היא עוד בראשיתה. ועוד שנים רבות נצםרד
 לתנך את עצמנו ולהנך את הדורות הצעירים להיי הלוצים ולהרגשה
 תלוצית. אדרבא, עלינו להציג תביעות גדולות להינוך התלוצי. אם יש
 ליקויים בהינוך ההלוצי ובמצב ההכשרה (ויש ויש!) — נאמץ כוהות
 לתקן אותם. אבל באיבה ובזלזול לא יתוקנו הדברים. גרינבויס סיפר כאן
 משתו מסבלות ההלוץ ומיסורי ההכשרה. כיצד הם ישנים ובמה הם נזוניס.
 הוא לא סיפר לכם אלא מעט מן המעט. והתרופה היא לא בביטול ההכשרה
 ובהלוקת סרטיפיקטים ללא בהינד. וללא כל הכנה להיי עבודה בארץ, אלא

 בהשבחת תנאי הקיום של ההלוצים והרמת ההינוך ההלוצי.
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 רבים דיברו כאן על ח״בריחה מהכפר״. וד״ר הופמן הגדיל. על
 מי קובלים? כמובן, על ״ההסתדרות״. היא לא הצליהה למנוע את הבריהה
 מן חכפר. מובן מאליו, לא־הברי־הםתדרות אינם ״בורחים״. ציונים כלליים,
 בני גרוםמן, רביזיוניסטים, מזרחים — חללו אינם בורחים מן חכפר. מטעם

 פשוט, מפני שמתחילח לא חלכו לשם.

ר פ כ ל ב ע ו פ ם ל ו י ו ק נ  ת
 וכל אלח חקובלים על חבריחה מחכפר מח עשו כדי למנוע אותח?
 התשבתם על כד מה הן הסיבות המוציאות את הפועל מן חכפר ? ״חמדנים״
 שכמותנו אומרים, כי כדי שהפועל יתמיד בכפר צריך שיוכל שם להתקיים,
 לפרנס את משפתתו. וכדי לאפשר את הקיום ולהקטין את כות המושר
 של העיר אולי צריך גם להרים את שכר העבודה בכפר. ומפלגת מר
, התקלאית ושטענה כי  הופמן — זו שהטיפה כל הימים נגד ה״רו^נטיקה,
 העיר היא העיקר ופתאום נתגלתה לפנינו כאן כמעונינת כל כך בתקלאות—
 אולי תקבל על עצמה להרים את שכר העבודה בכפר, למען יוכל הפועל
 העברי להתקיים שם, ולא יצטרך לנוד אל הערים? יכולה אמנם להיות
 גם השקפה הפוכה, כי צריך להוריד את שכר הפועל בעיר. אינני שולל
 לגמרי גם השקפה זו. אני בעד הרמת השכר של התימני הקטן, של
 עוזדורהבית, של הפקיד הנמוך, של חמשרת בחנות, של הפועל הפשוט,
 אבל אינני מרוצה כלל מן השכר המנופח של האריסטוקרטיה המקצועית
 בעיר. וממפלגה אידיאליסטית כזו של מר הופמן אפשר היה לקוות שתצווה
 על הבדיה העירוניים שילכו לכפר דוקא, ובמידה שהם אנוסים להישאר
 בעיר — יורידו קצת את שכרם, למען הקטין את כוה־המושך של העיר
 המוציא את הפועלים מן המושבה. לא שמענו גם על תרופה זאת, עד כמה

 שידוע לי.
 יש תרופה יותר רצינית, ואותה שמענו היום מפי אוםישקין: הפועל
 יהזיק מעמד במושבה, אם ידע שיש שכר למאמציו, שלא לעולם ישאר
 ״באטראק״ ותלוי בהםד הפרדםן; אם ידע שהתנועה הציונית מכירת
 בתובתה להמציא לאתר מספר שנות עבודה תלוצית פיסת אדמה, משק•
 עזר, ראשית התישבות. שפיר. אבל אותן המפלגות שזילזלו בהתישבות
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/ ששיבת קופסאות  לאומית, שפסלו את הקרנות, שהכריזו ״בלוקדה כספית,
 של הקרן הקימת, שגינו את כתן הקרקע לפועלים ״השמאליים״, ושעשו
 כל מה שהיה בכותם כדי לדכא את הכוה־המושד של התנועה הציונית
 ולגזול את תקות ההתישבות מן העובד־ההלוץ — אלה באות עכשיו לקבול

 על הפועל הבורח מן הכפר ולידות בו אבנים!

ה ד ו ב ע י ה ד י ם ם כל א י כ ו ר  ב
 אינני רוצה לקפת את שכרם של אותם חניצנים חחלוציים המתגלים
 אצל מפלגות שמהוץ להסתדרות העובדים, ולא דק אצל מפלגות ידידות
 כמו ״הפועל המזרחי״, כי אם גם אצל מפלגות אויבות להסתדרות. אני
 מקדם בברכה את פועלי ״אגודת ישראל״ אני מקדם בברכה את פועלי
 בית״ר בהרצליה, שהלכו לביודהסוהר משום שהגנו על עבודה עברית.
 יישר כותם. אבל אם זכות היא זאת לפועלי בית״ר, ואם מפלגתם מתגאה
 בזח — כי אז מח גדולח זכותה של תנועת הפועלים שמנהלת את מלתמת
 העבודה העברית זה שלושים שנה, ושיצרח את עצם חמושג ״עבודח

 עברית״ וסללה את כל הדרכים הפתותות כיוס לעבודה עברית.

ז ר ם ו א ר אצל ה ס א נ  אך מה ל
 ואני שואל: בגלל הגנה על עבודה עברית אצל פרלין בהרצליה
 הולכים פועלים עברים לבית״הםוהר, ומפלגתם של אותם הפועלים נלתמת
 על כך שזכות הלוקת הסרטיפיקטים תינטל מן הסוכנות ״השמאלית״
 ותימסר למפלגתו של פרלין, ל״התאהדות האכרים״ הפרלינית. האין זה
 הזיון מענין? וב״מני&םט״ אשר פירםם ״המנהיג״, בערב התכנס הועד
 הפועל, הכריז כי מתיר שביעודרצון הוא מציין את ״התוצאות ההיוביות״
 של ״מלתמת הרביזיוניסטים״ נגד זכות הסוכנות בתלוקת הסרטיפיקטים.

ן ו פ צ מ ת ו ע מ ש  מ
 ומכאן לשאלה הקרויה אצלנו ״משמעת״. הרב ברלין טען בשם
 המצפון. כמעט שמצא סתירה בין הדרישה למשמעת ציונית לבין המצפון.
ת על חו&ש המצפין. על כבוד למצפון הזולת — מ א  אס הרב ברלין עימד ב
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/ בבואו מחר להציע את דרישותיו  הריני שותף לו. ואזי אבקש מ״המזרתי,
 הדתיות, כי יכבד גס את מצפונם של אותם הציונים העלולים לראות
 באותן הדרישות כפיה על מצפונם. גם אני סבור שמצפון קודם למשמעת.
 אין זה הידוש, כי זהו הסכם יםודי בתנועה הציונית, לא הםכם של ״שולהן
 עגול״ המוצע עכשיו, אלא הנחת־אב מימי פינםקר ומוהליבר, הרצל וריינם:
 הידות המצפון, כבוד וסבלנות. ההסתדרות הציונית לא כפתה מעולם על
 עניני מצפון. ולא בזה אנו מהולקים. המלה משמעת אינה ממצה כלל
 את השאלה. יש בה ממיעוט הדמות. אין שום כונה להפריז ולההמיר
 בדרישות רגילות ל״משמעת״. אין הכונה לצמצם במשהו את זכות המועט,
 את זכות האופוזיציה לתעמולה רהבה, להופש הביקורת. אין הכוגה לתת
 נשק בידי הנהגה תקיפה להתאנות למתנגדיח, לחפש אצלם תטאים

 נגד משמעת.
ה או פירוקה של ההסתדרות הציונית. המסוגלים מ ו י  השאלה היא: ק
 אנו לקיים ולטפה אלמנטים של הןיה מדינית? הרוצים אנו לקיים קנינים
 לאומיים בעלי ערך עצום או מוכנים להפקיר אותם? השאלה היא׳ אם
 מוכנים אנו להמשיך ביצירתו של הרצל או להתיר םפרטיזם פוליטי לכל
 גוף שירצה בכך? אין זו כלל וכלל שאלה של משמעת במובן הצר של
 המלה, כי אם שאלה של קיום לאומי מאורגן. אילו התכוונו הרביזיוניסטים,
 כפי שהם מתימרים, למדינה יהודית, אזי היו הסיס על כל גרעין של
 ממלכתיות יהודית ולא היו מזלזלים בקרנות הלאומיות ובקונגרסים
 הציוניים ולא היו שוברים קופסאות של הקרן הקימת וגם לא היו תותרים
 ,,לשבור״ את ההסתדרות, כי הסתדרות העובדים היא הטיבה של כוה לאומי
 וגרעין של ממלכתיות עברית. וההינוך הזה של נוער לשבירת קופסאות,
 ההכרזה האידיאולוגית על ״בלוקדה כספית״, האומנם זהו רק הפסד של
 גרושים ולא תתירה עמוקה תחת קנינים לאומיים נעלים? והתננדרותו
 של מנהיג בקריעת שקל, והתגנדרותו של מנהיג שני בגניבת כסף מקופסת
 הקרן הקימת לשם תיקון נעלים — האומנם זוהי פגיעה ב״משמעת״ ולא
 היניד לניהיליזם לאומי? האין בתינוך זה משום עקירת כל רגש וכל כבוד

 לקניני העם, למורשת הרצל?
 אוםישקין אמר אתמול בשקט: ׳.שבירת קופסאות לא נפסקה״. שסט
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 זה יש בו כדי להפליא. האין אוםישקין האיש התייב לתבוע מאת הנוער
 הבית״רי את כבודה של הקרן הקימת, האם לא הוא צריך היה לתבוע מאת
 התנועה הציונית שתגן על כבודה מפני תעמולת השיסוי וההשמצה לגבי

 הקרנות הלאומיות?
 אכן, יש מזל לרביזיוניסטים. להם םולהים כמה דברים שלא היו
. היש פרופורציה כל־שהיא ה י צ י ט פ  םולהים לאהרים. דוגמה בולטת: ה
 בין ההפסד לתנועה הציונית על ידי הפטיצית לבין מידת ההתנגדות כאן ז
 אוםישקין מתנגד לפטיציה, הרב ברלין מתנגד, ורבים מתנגדים — אבל

 במה הם אומרים להגן על התנועה מפני תרב זו שנועצים בגבה?
 יש בעלי מזל בציונות. עוד מוסיפים להזכיר כאן את ״ברית שלום״,
 האויב המסוכן לאתדותנו הפוליטית, ואין איש מזכיר את •םמילנםקי. והנה
 רק לפני ימים אחדים נדפס מאמר — ולא בתוברת אקדמית, כי אם
 ב״בוםתנאי״, עתון שמביטים עליו, כידוע, בעין יפח בארמון חנציב —
. המדובר חוא על מכם שילינג לתיבת תפוחי־זחב. אינני ט ד נ מ ד ה ג  נ
 מזלזל כלל וכלל במכם, ולא בשילינג לתיבה. והענין הזה נוגע לא רק
 לפרדםנים העשירים, המעבידים ערבים, הוא נוגע גם לאכר הזעיר וגם
 להקלאי העובד. אני מקוד! שהצעת סמילנםקי לגזור על נטיעת פרדסים
 לא תקובל, ואני מקוה שעוד יהיה בארץ ישוב עובד גדול ולו שטהי
 פרדסים. וודאי שכולנו מעונינים בביטול המכס באנגליה על תפוהי־הזהב
 שלנו. אבל מי שאיננו מבין מה המנדט בשבילנו, מי שמתגעגע למצב של
 קולוניה בריטית, הוא גם את האינטרסים הכלכליים של תקלאותנו
 ותעשייתנו איננו מבין. אבל כיון שרעיון ההצלה על ביטול המנדט הושמע
 לא על ידי ״שמאליים״ ולא על ידי ״ברית שלום״, כי אם על ידי םמילנםקי,
ו אלה הרוגשים תמיד על סכנות של בגידה לאומית. ישנם בעלי ש ג  לא ר

 פריבילגיות.
 אילו היתד, הפטיציה, למשל, נעשית לא על ידי הרביזיוניסטים, כי
 אם על ידי ״אגודת ישראל״ — היו מרעישים עליהם את העולם. תזכרו את
 ימי המשלתת לחוםיין. אבל כאשר ״מעשה רב״ זה נעשה על ידי גוף
 הנמצא במסגרת של ההסתדרות הציונית, גוף שיש לו הרבה ידידים, אפשר

 להקל ולומר: ״מעשה־ילדות״.
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ת י ט ס י נ ו י ז י ב ר ן ה ו ח צ נ ך ה ד  ד
 הרביזיוניסטים הסבירו את תוצאות הפטיציה הסברה אוריגינלית
 ביותר. ״כמעט״ נצהון. אכן, זהו אהד הנצתונות שלהם. ודאי מיידים אתפ־
 את המעשיר. ביהודי שהתפאר כי זכה לשוהה עם הגוברנטור. כן, הגוברנטור
 אמד לו: ״פישול וון!״ (גש הלאה!). ואת ה״פושול וון!״ הזה מעלה
 הרביזיוניזם לשיטה פוליטית בפי בךהורין: אין דבר, יאמר פעם ״פישול
 וון״, יאמר בשנית ״פושול וון״, ובשלישית, עד שמכל ה״פושול וונים״ יצמה
 הנצהון הגדול. שמריהו לוין הגדיר פעם את שיטתו של המנתיג הרביזיד
 ניםטי: להעלות את הדוב מן המאורה. אם יודע אתה שבקרבת מקום רובץ
ד ה ר י  הדוב, ואם אתה מכיר בסכנה שבדבר, כי אז איו לד אלא ל ה
. ולפי ההכמה המךינית ששמענו כאן יש להמשיך: אין ו צ ב ר ו מ ת ו  א
 דבר שהדוב שיבר לי היום צלע אתת, ומחר שתי צלעות ומתרתים שלוש —
 סיף סוף יהיה הוא לי לטרף. אך כל כמה שאני מעריד את סטירת הלהי
 שקיבלנו בזכותם של הרביזיוניסטים בגנף, וכל כמה שאני מעריך את
 תוצאותיה המסוכנות בימים יבואו — מתשיב אני יותר את ההפסד הציוני
 הפנימי. עצם הינוכם של ההמונים לא למעשה ציוני, לא להתנדבות, לא
 לתרומות, לא לתשקעות בארץ, לא לעליה, לא למאמצים ולקרבנות, כי אם
 לאמונה ב״קמיע״ וב״גשר של נייר״ — הוא מעשה פסול מבהינה ציונית.
 אבל כשאמונת פתאים זו כרוכה בתתירה תהת השלטון הלאומי היהידי שיש
י אי אפשר שתוצאתה תהיה אתרת מאשר אנרכיה לאומית, הרס ר  לנו, ה
 ציבורי, אי־כבוד לעם ולתנועת שהרורו. ואוירה זו לא תצטמצם רק
 בתהומי המהנה התותם של הפטיציה, היא עשויה להתפשט ולזרוע רקב
 בכל המתנות. מבהינה זו אני רואה את ענין ה״פטיציד.״ כדתיית תקוה

 לתיים ממלכתיים, כהרהקת תקוה לעצמאות מדינית.
 ואהרי הפטיציה בא עלינו בימים אלה, ערב מושב הועד הפועל
 הציוני, ה״אולטימטום״ מאת ״המנהיג״. במקום קונגרס ציוני וועד פועל
 ציוני חוצעח לנו ״ועידת שולחן עגול״. שולהן עגול זה משמעו שולהן
. מלח נאח! ״ . ד י צ ז י ר ו י מ ן ח ו ר ק ל ע ו ט י ב  עדיד תדש לציונות: ״
 ופירושה של המימרה הנאה הוא, שהציונות צריכה לחיפטר מן חיםודות
 שהניה הרצל, היינו: דמוקרטיה. ״אהרי רבים להטות״, והמיעוט זכאי
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 לבקר, אבל הייב לכבד את ההלטות הרוב. לא, זהו עיקרון ישן אשר עבר
ן ו ר ק ל ע ו ט י ב  זמנו. ז׳בוטינםקי מגיש לנו יסוד הדש, בדוה הזמן: ״

. על ביטול זה תקום המדינה היהודית! ״ ה י צ ז י ר ו י מ  ה
 ובמקום קונגרס ציוני נזכה בקרוב, לפי המניפסט של המנהיג,
: לא של ציונים ולא של רביזיוניסטים, כי אם ל״קונגרם ש ד ס ה ר ג נ ו ק  ל
 של פטיציונרים״. זוהי איסוא התכנית הפוליטית החדשה ודדד הארגון
 ההדשה של האומה העברית: על הפטיציה לפון הארגון הלאומי. בה ימצא
 הכוה הדרוש לנו. היתנהג אותו קונגרס של פםיציונרים על פי ה״עיקרון
 של המיוריזציח״ שנתישן או על פי עקרונות חדשים — לא זכינו לשמוע.
 אך דוה ההצעח ברור למדי. אפשר לצעוק חמם על ה״רייך השלישי״
 ולשמור אמונים לרוחו. מכירים אנו אותן התנועות, אשר לא םגי להן
 בצורות ״נושנות״ של דמוקרטיה מאורגנת, והן מצמיתות חדשות לבקרים
 צורות ״אולטרא־דמוקרטיות׳׳ ומתכנות קונגרסים מיותרים לתפקידים
 מיוהדים. ובמניפםט של המנהיג צפונה לנו הבטחה השובה: ״לעקור בלי
/ אדרבא ואדרבא! ישוב בלי מלתמת  המלה את מלהמת המעמדות מן הישוב,
 מעמדות — אהיה הראשון שאקבל אותו. ואם יש בידי הרביזיוניסטים ליצור
 משטר־תיים אשר בו תיעקר כל מלתמת מעמדות, ארכין בפניהם את ראשי.
 אבל כמה בורות פוליטית ועכדהארצות כלכלית וכמה תיקוי לתורת היטלר
 יש בהבטתות אלו לעקור את מלתמת המעמדות על ידי... ברית הצה״ר!
 ואחרי התרמת הקרנות ושבירת הקופסאות, ואהרי הפטיציה ואהרי
 המניפסט המאיים בכינוס קונגרס של פטיציונרים — אנו יושבים כאן
 ודנים... אם להכניס פסקה של משמעת לתור טופס השקל. האין זה מגוהד
 משהו? אוסישקין מזהיר, כי אם יהזרו על מעשה הפטיציה ידרוש הוא את
 הוצאתם. אין מוחי תופס מה הבדל בין פטיציה ראשונה לשניה. אם אזהרה
 רצינית היא נקבלנה. וכדאי שאוםישקין יזכור את אזהרתו זו. אלא שעם
 זה אומר לנו אוםישקין: משמעת — כן׳ אד לא משמעת מיכנית. צריכה להיות
 אוטוריטה מוסרית. מכיר אני את אוםישקין זה כמה שנים, ועוד זוכר אני
 את עמידתו בועידת מינסק, ואת הרצאתו על ארגון ותביעתו: משמעת!
 וזוכר אני את דבריו אז על ״הפראזה האוכלת בנו״ ואת תביעותיו הנמרצות
 לציונות הרוסית על עיר ההסתררות חחזקה ועיי ההכרח במשמעת.
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 ובהרקוב, ובפרייבורג, ובקונגרס השביעי, האומנם הסתפק אוםישקין רק
 ב״השפעה״ ובאוטוריטה מוסרית, וויתר על הכוה ,,המיכני״ של הריב?

ם ז י נ ו י ז י ב ר ם — אלא ה י ל ו ס ם פ י ט ס י נ ו י ז י ב ר  לא ה
 כסבורים אתם שאני רוצה בהוצאת הרביזיוניסטים מן ההסתדרות
ה בכך. ואוסר בגלוי צ ו י ר נ נ י  הציונית? לא. הריני מוסר מודעה: א
 מדוע. רוצה אני בהוצאת הרביזיוניזם — לא הרביזיוניסטים, אלא הרבי•
 זיוניזם ־־־ מהיי האומה. כי דואה אני את התפיסה ההכרתית והרותנית של
 הרביזיוניזם כנושא דםטרוקטיביזם לאומי. ואילו היה בידי להוציא את
 הרביזיוניזם מתוך הישוב, מתור היי הגולה — לא הייתי נרתע ממלהמה
 ציבורית קשה ביותר. אבל זה לא יושג על ידי הוצאתם מן הקונגרס. אץ
 לי איבה לרביזיוניסטים, מלהמה לי ברביזיוניזם. גורם אני את המאמר
 התלמודי: יתמו הטאים ולא הוטאים. וגם אני רוצה׳ ממש כאוםישקין,
 שאותם אלפי הצעירים הרביזיוניסטים — שיעלו לארץ ויהיו פועלים, כי
ש א רו במהנה הציוני. וההצעות  אין להם דרד אהדת מאשר לעבוד — י
 של משמעת בין שהוצעו בין שתוצענה, אין כונתן להוציא, אלא לאפשר
 את הישארותם. ואומר לכם בלהישה: אל תפחדו. הם לא יצאו. הם אינם
 טיפשים כל כד. יש לנו כבד נםיון קטן אתם. והייבים אנו טובה למר גרוםמן
 על הנםיון שעשה בקטוביץ. שם היה מוכן מר ז׳בוטינםקי למרד גדול
 בהסתדרות הציונית, לויתור על הקונגרס הציוני ועוד ועוד. מר גרוםמן
 עמד בפניו, והתוצאה היתה כי מר גרוםמן נעזב ותורתו נתקבלה, ובכל

 הומר הדין.

 והיות שחרביזיוניםטים מחבבים מאד חוזרים ״השאיים״ של מפלגת
 פועלי ארץ-ישראל (אגב, אין לנו שום חוזרים חשאיים שאנו צריכים
 להתביא אותם, אלא הוזדים פנימיים בלבד, ואם הרביזיוניסטים לחוטים
 אהריהם ־־ יבושם להם), הריני מוכן להגיש להם הוזר אהד, שכנראה, לא
 הגיע לידם. באהד הפרוטוכולים רשומים דברי, שאמרתי להבךי עוד לפני
 כמה הרשים, לפני היות הכרזות השלום: ״אל תהשבו שהרביזיוגיזם ישאר
 תמיד במצבו כיום. אני מניה שדבוטינםקי כבר שבע דיו את הבריו
 הבריונים. והוא יתן להם בקרוב ספרי כריתות ויאמר להם: די. באםטאד
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 דומה שלא טעיתי. הרביזיוניסטים כבר יודעים שאין להם מקום ואין להם
 ערך בעולם היהודי מהוץ לגדר התםתדרות הציונית. הם רק משהקים
 באיומים. הם לא יצאו. ואם המנהיג יקרע שוב את השקל ויצווה לצאת,
 הרי אותם ״אלפי הצעירים״ לא ישמעו לו. הם יפנו לגרוםמן או לציונים

 כלליים או יקימו דבר־מה הדש, אבל מן הקונגרס הציוני לא יצאו.
 אינני רוצה שנוציא אותם, אבל אינני מבקש לקנות את ישיבתם
 אתנו במהיר זה שנתן להם לירוק בפנינו מרשה להם קריעת שקלים
 והתירה תהת הפעולה המדינית של ההסתדרות הציונית. תנועה שרוצה
 להנד את הבריה שירהשו לה כבוד צריכה להגן על עצמה. לפיכד אני מקבל
 ברצון את הצעת הרב ברלין בדבר בתירת ועדה לתיקון יהםי המפלגות,
 אס כי עוד לא שותתתי על זאת עם הברי. נעשה כל נםיון להשכית את
 היתםים בתהומי ההסתדרות הציונית׳ אד לא נתן יד ל״שולתן עגול״, שאינו

 אלא גלגול הדש של שבירה.

ם ע לה ת נ י נ ו י צ ת ה ו ר ד ת ס ה  ה
 שתי מלים על ההסתדרות הציונית עצמה: מן הסגנון הטוב הוא
 לדבר בגנותה ולזלזל בכוהה. זה כמה שנים הורגלנו לראותה ברסיונה
 ולשמוע בגנותה. עד שהתתלנו מאמינים בירידתת, ואינגו מרגישים כי כל
 ענין הירידה הוא בדותה, כי לא רק המפעל הארץ־ישראלי, אלא אף
. אהרי המלהמה היו להסתדרות ה ל ע מ  ההסתדרות הציונית נמצאת ב
 הציונית כמה שנים של התפוררות והתרופפות. אבל בינתים גדל דור ציוני
 תדש, ונתהנכו נושאים הדשים להסתדרות הציונית. וההסתדרות הציונית
 הולכת ונעשית לעינינו לנושא־כוה, לנושא־ענין. ובנו תלוי הדבר שלא
 נהזיר את ההסתדרות לאותו תוהו״ובוהו שבו היתה שרויה לפני זמךמה.
 רבים מהנואמים דיברו על דהיית ״ההסכם״. אני מציין בכלל שמרבים
 ״להתעניך בהייה הפנימיים של תנועת הפועלים התענינות מסוג מיוהד.
 אילו היו מתענינים בפעולתנו המשקית, למשל, לא היו שואלים, כמו ששאל
 מד גרוםמן: אס משקי הפועלים נותנים מהים כיום למה הם זקוקים לגמר
 ביסוס? מי שיש לו ידיעה של בר־בי־רב בהתישבות יודע כי אץ מישביס
 בהלןאות בנקאיות ובריבית בנקאית. כן׳ בהיינו הפנימיים מתעניניס הרבה.
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 מכיר אני, למשל, מפלגות ציוניות המצביעות בעד צנז כספי בבחירות, אבל
 כשהן שמעו שבאיזו שכונת פועלים יש ויכות על מידת זכויותיהם של
 עוזבי ההסתדרות ומתכהשים לעיקרי השכונה — הרימו קול זןעה:
 הדמוקרטיה בסכנה. וכאן מתענינים ביותר בהסכם, ובוכים על דתייתו,

 ומסיקים ״מסקנות״.

ם ז י נ ו י ז י ב ר א את ה י נ ש  מי ה
 מר גרוםמן מסביר: מה פלא, עשר שנים הטפתם איבה לרביזיוניזם,
 ועכשיו אתם רוצים בבת אחת לתקן. מר גרוםמן טועה: לא אנהנו הטפנו,
 אלא חרביזיוניזם לימד את חפועל לראותו כאויב. חפועל תעברי יודע קרוא.
 והוא איננו זקוק לכד שמנהיגיו יקראו לפניו. הוא קרא מאמר: ״כן, לשבור״,
 והוא הבין את פירוש המלים. הוא קרא גמ מאמר שני: ״לא לשבור, להלק״,
 והבין גם את פירושו. הפועל הארץ־ישראלי קרא גם את ספרות הבריונים
 ואת הפורנוגרפיה הפוליטית שעליה הונכו המונים ציונים. והוא ראה במו
 עיניו את המלהמה בקרנות, הפרת שביתות. הוא הכיר לדעת מפלגה
 האומרת כי שביתת פועלים היא פשע לאומי, וכי הפועל אסור לו להגן
 בכוהו עצמו על עניניו, אלא הוא תייב לסמור על נייטרליותו של ז׳בוטינםקי
. איני ל ה ב נ  או של גרוםמן. את כל זה קרא, שמע וראה הפועל בעצמו, ו

 אומר שהוא צדק בפהדו, אבל עובדה היא.

ע נ ד הה ה,, הסכם״ ו ד  מ
 אני צידדתי בזכות ה״הםכם״ הזה. כסבורים אתם שעשיתי זאת מפני
 שאני ציוני טוב יותר מהברי השוללים, לאומי טוב מהם — אינכם אלא.
 טועים. צידדתי בזכות ההסכם מפני שאני מאמין יותר מהם בכות מעמד
 הפועלים, באתדותו, בנצהונו, מפני שאני מאמין שהפועל הבית״רי כשיראה
 אותנו מבלעדי מתיצוודאיבה יכיר בצדקתנו. מאמין אני שגם הסכם כזה,
 אף על פי שהוא נותן זכויות יתירות למיעוט, יכול להיות לטובת עניני
ל הפועלים העברים בארץ, וממילא לטובת  הפועל בארץ, לטובת עניני כ
 הציונות ולטובת האומה. לפיכד צידדתי בזכותו. אולם אם לאהד שהפועלים
 דאו במשד שנים מה שעשתה להם המפלגה הרביזיוניסטית ומה שזממה
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 לעשות, ראו את מפירי השביתות בזדון ואת הפועלים הנשלחים בגללם
 לבתי־הםוהר, ראו את המפלגה המנהילה להם מכות־דמים ורוגדלבב, אם
 לאהד זה לא האמינו ביושר כונותיה ולא תפצו לתתום על הסכם המוסר
ת להכריע בענינים היוניים של ו ר י ת  לתבדי אותה מפלגה זכויות י
 מלתמת הפועל — האומנם יפלא הדבר? אני מעריד זאת כקוצר־ראיה, אד
 מי שיבוא וירצה ״להלק״ את המהנה שלנו על יסוד המשאל ל״לאומיים״
 ול״קומוניםטים״ אינו מעיד אלא על הרהורי לבו ועל עם־הארציותו בעניני

 הפועל בארץ.
 היה לנו ויכוה עמוק ורציני במשאל זה. וןדאי יבקשו לנצל את
 הויכוה הזה להוכית את פירודנו, להוכיה כי םר לב הפועלים מעל מנהיגיהם.
 רבותי מכל האגפים׳ תוכלו להשתעשע ולהתנהם בזה כאות נפשכם. אני
 מניה כי ציבור הפועלים, ולא רק הלק זה שקיבל את דעתנו במלואה, כי
 גם אותו תלק אשר סירב לקבל את דעתנו בנקודה זו, עוד יתן לעצמו וגם

 לעולם התיצוני את התשובה: למי הוא מאמין ולמי איננו מאמין.

ה ל ו ח  גם ה

 רכישת ההולה. אנשי הקרקע יודעים כי גאולת שטה קרקעי אענה
 טרנםאקציה כספית בלבד. בימינו זהו מעשדרנםים. ומעשזדנםים זקוק
 לשעת־כושר, לשעת־רצץ. וכשמהמיצים את השעה עוברות שנים רבות עד
 שהיא הוזרת, אם היא עשויח לחזור. לפני ארבעים שנה ומעלה רכש חנקין
 את העמק ואת מפרץ חיפה ושטהים בעבר הירדן. אבל לא זכינו ופעולה זו
 קםלח באבה, וחשטחים האלה נשמטו מידינו, בטרם נסתיימה קנייתם. מאז
 עברו עשרות שנים עד שבאה שעת־כושר להצלת שטחים אחדים, ולאחרים

 לא באה עד היום הזה. ומי יודע מתי תגיע.
 הקרן הקימת נכנסה בענין ההולה. נכנסה במקצת. נכנסה באיהור
 זמן. בעתים ניתן לענינים להסתבר• מה יהא עתידה של ההולה? התיהסד
 ל״מגרשים״, היצאו סרםרים לקצוי הגולה כדי למכור ליהודי עשרה והמישה
 דונם, ש״יתגוללו״ אצלו בארץ ויעברו מיד ליד עד שיבוא וימצא את הביצה ?
 אם יש ערך התישבותי, כלכלי ולאומי להולה, הרי זה לא ביצירת משקים
 של ההון הגדול׳ אשר איננו יודע למה לו ללכת לשם (אם שמורים לו שם
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 מתים וכיצד יושגו ובעבודת מי יושגו), ולא במכירת חלקות הלקות ליהודי
 הגולה אשר לא ידעו מה לעשות בחלקות הללו. ערכה של ההולה הוא בזה
 שהיא באה לשמש להתישבות לאומית גדולה אשר העובד־המתישב ימצא
 בה את לתמו, ואשר מתוך נםיונות ומאמצים תימצא בה יתידודהמהיה

T 

 למשפהה עובדת, אם עשרים דונם ואס עשרה, ואם פתות.
 כל ענין ההולה עלול ליהפך להדם ציוני וגס להדם כםפי ליהודים אם
 לא יהיה בידי מוסדות לאומיים ולמטרות התישבות לאומית. מה יהא גורלה
 של ההולה אם היא תוצא לבורסה, אם היא תיכנס לידי םרםרים, לידי
ש ממש לעבודה זרה. שם זה גם ק ב ת  מעבידי עבודה זרה. מקום זה מ
 קרוב, וגם נוה, וגם זול. כל המעלות. ואין שום ערובה אלא אם כן תימצא
 ההולה בידי האומה. קל לומר, אבל קשה לעשות. מן הנהלת הסוכנות ומן
 הקרן הקימת ידרשו מאמצים גדולים, כספים מרובים, וגם עמידה כגגד
 סיבוכים קשים. אין לתירתע מפני כל אלה, כי הציונות זקוקה לאוביקט

 גדול של התישבות.

ת י ר ב ה ע ד ו ב  ע
 מר אוםישקין הציע הצעות אתתת לתיקון מצב העבודה העברית.
 כשהדברים יוצאים מפי אדם כאוםישקין אני מקשיב להם בכובד־ראש גמור.
 אך תוך כדי ההצעות המעשיות השתמש אוםישקין בנוםהה תמוהה.
 אוםישקין הסביר, כי הפררםן מבקש לו פועלים קרובים לרותו. וכשנשאל:
 מה הקירבה שהפרדםן מרגיש להורנים — ענה כי זוהי קירבה שהוא הש
 לגמל ולהמור. ובכן, רגש של הקירבה לתיות הבית. איני מדבר על כוגותיו
 של אוםישקין, הן ודאי טובות. אך רוצה אני להבין מה טיב הקירבה
 המבוקשת מצד האכר. האם לא נעשו כמה נסיעות לתת לו פועלים עברים
 ״קרובים״ לו ? האם לא הבאנו לו במו ידינו — ש. יבנאלי ו״המשרד הארץ*
א התנגדו לאוגנדה, ולא קראו ל  ישראלי״ בשעתו — פועלים מתימן, ש
 את אהד־העם ולא ידעו סוציאליזם מהו. היכן הם עכשיו הפועלים התימנים
 בפרדסים? הנה בא ,,הפועל המזרהי״. האכר החרד ודאי צריך להרגיש
 קירבה יתירה לפועל ההרה והאומנס הנםיון של ״הפועל המזרחי״ עם האכר
 הוא כל כך מתוק וקל? היה זמן שהפרדםן אמר שהפועל הבית״רי קרוב
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 ללבו. באו פרדםני גךהשרון וכפר־םבא והחליפו את הפועל ״השמאלי״
 ו״המעמדי״ בפועל הבית״רי. הקירבה היתה רבה. שני הצדדים היו מאוהדים
 ברצון אתד: לעשות נקמה בהסתדרות, לשבור אותה. מדוע ההליפו את

 הפועל הבית״רי בתורני?
 מר אוםישקין הציע דבר אהד ממשי והשוב: להבטיה קרקע לפועל
 ההולך למושבה. שהפועל ההקלאי ידע שהוא איעדצבא־האומה, והאומה
 תדאג לו ן לא, הלילה, לספק את כל מהםורו, אלא להמציא לו משהו קרקע,
ם הצעה זו — ודאי נתקן את המצב בהרבה. י י ק  כלשהו משק. אם נדע ל
 אבל אף זה איבו מן הדברים הקלים. עלינו לדעת איזו התתייבויות אנו

 מקבלים עלינו בזה. המוכנים אנו לכך ?
 מכמה צדדים — וגם ד״ר מוםיבזון ביניהם — םתמו כאן את הגולל
 על מלתמת הפועל לעבודה עברית. אמרו כי אנו רק צעקנו, משמרותינו רק
 הרגיזו, והמצב לא הוטב אלא הורע בגללנו. גם זה נכנם כבר לסגנון הטוב:
 לחקטין את ערך מלחמת הפועל על עבודה עברית ולתלות את התקוות
 בפעולת אתרת של ״לא-אינטרםנטים״. אלא שאותח פעולח אין לח בעלים
 והיא אינה נעשית כלל, אם אין הפועל תובע אותה ן וגם כשתוא תובע אותח
 היא נעשית שעה קלה ואהר כך מרפים ממנה. ועלי להסביר כאן,
ל הזה בערך ״המשמרת״, בערך המלהמה שהפועל המעמדי ו ז ל ז ה  ש
 והאינטרסנטי מנהל על העבודה העברית, איננו צודק. ודאי, לא תמיד אנו
 מגצתים. יש גם כשלונות. איש־הצבא שלנו לא תמיד עומד על הגובה. רש
 שהמפקדים טועים. אבל בהשבון בכלל יש ויש התקדמות. אף על פי שאנו

 בעצמנו נוהגים להבליט יותר לא את נצתונותינו, כי אם את צרותינו.
 דוגמה קטנה: על יד תל־אביב יש שכונה ״בית וגן״. שכונה שנוסדה
 על ידי יהודים יפים, בעלי־בתים הגונים ״שומרי־מצוה״. ושכונה זו,
 הנמצאת בריתוק מקום ממועצת פועלי תל־אביב, הסתדרה יפה מאד בעבודה
 זולת מתוך קירבת־נפש לבני־חורן. אד מועצת פועלי תל־אביב הרהוקה
 פרשה את מצודתה גם על ״בית וגן״. ואותו פועל, שאתם יודעים למפר
 עליו כי הוא משתמט מעמדות תלוציות, ואותה הסתדרות אשר אתם יודעים
 כי קצרה ידה ״להשפיע״ — עשו את שלהם. הם הם שהכניסו עבודה עברית
 במידה ניכרת ל״בית וגן״. ותל־אביב עצמה עמדה לתיות מוצפה הורניס.
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 לכמה מקצועות — ובעיקר לסבלות — הדר העולה מן המזרה. והנה נעשתה
 עבודה מרובה ־־ ולא בקולי־קולות — במאמציהם עצמם של הברי

 ההסתדרות הנוגעים בדבר, אנשי ההובלה, והמבול ההורני נהדף.
 רבים מכם נוח להם להכריז שההסתדרות הדלה להיות תלוצית. אין
 אתם יכולים לבטל את ערך מספרנו, אין אתם יכולים לבטל את עיר עמק
 יזרעאל ועמק הפר, אין לבטל גם את ערד ההנהלה ״שלנו״, והרי אפשר
 לפהות לצעוק על הפועל שאינו הלוץ ושהוא בורה מן הכפר. כנראה,
 שמסביבנו הכל שוסע ציוניות ותלוציות, מסביבנו ציונים טובים המקיימים
 את כל המצוות הציוניות, המקבלים בסבר פנים יפות את העולים ההדשים
 ואינם פושטים את עורם, ומקרבים אותם לעבודה, וכל מעשיהם לשם בנין
 הארץ. וההלק היהידי בישוב שהוא פורק עול ועני ממעש, הרי זו
 ההסתדרות. משתמשים בביקורת שאנו מבקרים את עצמנו, בתביעות
 התמורות שאנו תובעים מאת תברינו, כדי לגלות את קלוננו ברבים. לא
 אומר שאין במהנה הגדול שלנו כמה גילויים שלילייים, שלא דבקו בנו
 כמה מנגעי ה״פרוםפריטי״, אבל אם יש בתנועה הציונית הלק שמעמיד על
 עצמו מצוות ממש, שמהנד את תבריו לתובות ולמאמצים הלוציים, ששולה
ם אל הכפר, שמביא את תבריו למסירת מאות דונמים י פ ל א  את הבריו ב
 לקרן הקימת בלי ספקולציה, שנלהם על נפש הציונות — הרי זו תנועת

 הפועלים בציונות.

ת ו ר ס פ ק על ה ס ע ו  מי ז
 על הספקולציה דובר פה בקול ענות הלושה. כאילו מתור הפרה
 כללית שקצרה ידנו מהושיע. מר םופרםקי ציטט מימרה יסד. של עצמו, כי
 ההינטרלנד של תל־אביב זה הים. הוששני, שהים הוא ההינטרלנד לא של
 תל-אביב בלבד, אלא של כל ארץ־ישראל. כאן נקודת־התורפה של
 הפרוםפריטי: היא בזונה בהלקד, הגדול מניצול היהודי המסכן העולה מן
 הגולה והיושב עוד בגולה. הזעקה נגד הספקולציה אינה רק פרי התמרמרות
 מוםרית־םוציאליםטית. היא נובעת מתור הגזל והעושק שנעשקים המוני
 ישראל הקרויים ״מעמד בינוני״. זעקה זו היתד. צריכה להקיף את כל
 העולם הציוני, ומה משונה הדבר שגם זעקת זו נשארת בעיקר ענינס של
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 הפועלים בלבד. מר גרוםמן יש לו טענות למוסדות הלאומיים ולמוסדות
 ההסתדרות: מה רשותכם לטעון נגד הספקולציה, אם במקרה פלוני ואלמוני
 שילמתם בעצמכם ביוקר ? מר גרוםמן היה בידו פעם אמצעי מצוין במלהמה
 הפוליטית. שמו ״פאוזה״! שביתת הבנין. עכשיו הוא מבקש, כנראה,
 ב״פאוזה״ נגד הםסםרות, שהקרן הקימה לא תקנה קרקע, כל עוד שוררים

 מהירים כאלה, וההסתדרות לא תשכן את הבדיה.
 היאוש המוהלט ממלהמה בספסרות קרקעית הוא בלתי־מוצדק.
 העצות הטובות של ״רזרבה קרקעית תפשית״ הן טובות מאד. אבל היא
 לא בידינו. אילו היתה הממשלה עושה את רצונכם היתה אף היא יכולה
 לעזור לנו בכד. אבל יש הצעות של עזרה מצדה שיש בהן יותר להזיק
 מאשר לעזור. אץ להניה שציבור מאורגן, הרוצה באמת להגן על עצמו, אין

 לו כל אמצעים.

ת ו ר ם ס ם ק נ ס ו י ע  פ
 אילו היו עוסקים בםפקולציה זו רק גונבי־כים ונוכלים מקצועיים,
 זייפנים ורמאים נתותי־דרגה, לא היה האסון גדול כל כד. אבל כלום אינכם
 יודעים שבמעל הזה יש יד לציונים תשובים ולתברות ציוניות ולעםקנים
 ציונים? כלום יצרנו אתמיםפירה ציבורית כזאת שיהיו מתביישים בכד ז
 איני מתכוון למסור כאן פרטים. מתוד המלחמה בםפקולציה שהתנהלה
 בהדשים האתרונים על ידי ״דבר״ נתגלו לנו כמה פרטים מתרידים:
 נתגלה שתברות התופסות מקום בהיים הציוניים מתתרות בקרן הקימת.
 נתגלו שותפויות עם ערבים כדי להרים מתירי קרקעות ולהסיג גבול. מי
 הגיב על כל אלה? כלום אין גם נגד אלה שום כוה ציבורי היכול לרסן
 אותם ? יש בנקים הקשורים במפלגות ציוניות, וגס הם עוסקים בספקולציות

 מכוערות.
 מדוע אין כות במפלגות לטהר את המוסדות הקשורים בהן? מדוע
 דיבר מד אוםישקין בענץ כזה בקול ענות הלושה ? יודע אני מנםיוני במשד
 ההדשים האלה, שמלהמה עתונאית שיטתית בלבד הביאה פירות. נגלו מעשי
 תככים ונכלים, אורגנו קונים, הופסקה קפיצת המהירים למעלה, ואצל אהדים
 גם נתעוררה הבושה. יודע אני אנשים שפרשו מן הםסםרות. וודאי אפשר
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 היה להגיע לתוצאות הרבה אילו התנהלה המלהמה בנאמנות בכוהות
 ציבוריים משותפים.

ז ה ב י ט ו ק ם כ א ״ ה של ד ת מ ח ל ה מ  אי
 וכאן אני מצטרף לביקורת נגד האכםקוטיבה שלא פעלה בנדון זה.
 ואני מצטער על העסקנים הציוניים הגדולים שתששו ללכלך את ידיתם
 במלהמה זו. אם אוםישקין סבור שקרקע ועבודה הם הס שני העיקרים, כי
 אז אין להגן עליהם מתור אנינות יתירה, מתוך שמירה על הכבוד שלא
 ערע. המלהמה הישרח והאמיצה חיא חמכבדת את בעליח. ואילו היו הנהלת
 הסוכנות והקרן הקימת נכנסות בכל הרצינות למלהמה זו היינו ודאי מצילים

 הרבה ממון ישראל ומצילים אדמה לישראל.

ם י נ ו ת ע ה ל פ י ז נ  ה

 בהזדמנות זו: אוםישקין נזף בעתונים. אל תדפיסו מודעות כאלה.
 אני מקבל את הנזיפה ואענה עליה בגילוי־לב. בתקופה הראשונה של קיום
 ,,דבר״ — בשנות הגיאות של העליה הרביעית — ניתנה פקודה למנהל
 מתלקת המודעות שלא יקבל שום מודעות לפרסום בעניני ״מגרשים״. ״דבר״
 לא פירםם במשד זמן רב שום מודעות על נכסים בלתי״נדים, לא פסולות
 ואף לא כשרות. נוכהנו שאנו פוגעים לרעה גם בענינים שאינם פסולים.
 ראינו שאין זו שיטה נכונה? והדלנו ממנה. ושוב נכשלנו בתברות בלתי•
 מהוגנות. כיצד יוכל מנהל מתלקת המודעות להבהין מה כשר ומה פסול ז
 הנה דוגמה אתת. מעשה בהברה מנוולת המתנקשת בקרן הקימת,
 בגבולות עמק יזרעאל. אותה הברה מסיגה גבול, מפקיעה מהירים, מקפתת
 את משקי העובדים הזקוקים לאדמה זו, ומוכרת אדמודבעל, הבאה בתשבון
 רק לפלהה הרבה, במגרשים בני עשרה דונם לאנשי עיר, המרומים על ידה.
 והמוסדות יודעים ומהרישים. משנודעו לנו פרטי הדבר מפי אנשי המשקים
 הדלנו לקבל את המודעות של אותה הברה והוקענו את מעשיה. אבל מנין
 ידע מנהל מתלקת המודעות בטיבם של עסקי קרקעות? מדוע יהיה הוא

 הפוסק מה ראוי לפרסום ומה אסור בפרסום?
 אילו היתה הנהלת הסוכנות מרכזת ביריה את הפיקוה על כל עניני
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 הקרקעית ותברות ההתישבות ומפעלי השיכון, היה אפשר להכריח כל עסק
 קרקעי שיקבל על עצמו את ההשגהה של המוסד המרכזי. כל הברה קרקעית
 שהיתר, מסתלקת מפיקוה מרכזי היתד, מיד מאבדת כל אפשרות להופיע
 בפני הציבור ולדבר אל הלקותות. אם יקום מוסד כזה ודאי יקבל על עצמו
 עתון ההסתדרות, ואני רוצה לקוות כי גם שאר העתונים, שלא לפרסם שום
 מודעה מאת הברה שלא הסכימה לקבל על עצמה את הפיקות מצד המוסד
 הלאומי המרכזי לעניני קרקעות. אני על כל פנים לא אקבל אז לפרסום
 מודעה בלי אישור משום הברה. ההמצנו הרבה, אבל עוד לא ההמצנו הכל.

 נתקן מה שעוד ניתן לתיקון.

 ב. בויכוה על ה״העברה״

 בויכוה הזה יש לי מקצת נהמה. מר שוקן הגדיר כאן את הקוגגרם
 הפראגאי בקונגרס שקבע פוליטיקה לאומית נכונה בשאלת קיומה של היהדות
 הגרמנית. עכשיו מבינים זאת לא רק ציוני גרמניה בלבד. אולם בפראג,
 בקונגרס ומסביב לו, שררה אוירה אהדת. נמצאתי אז במערכה כבדה, יהיד
 נגד רבים, גם בםיעתי שלי. הנה רבים היו סבורים שעקרון ״ההרם״ עדיף
 גם על הצלת נפשות ישראל ועל פדיון רכושם ועל ההשת בנין הארץ.
 ובקושי גדול נמצא ״רוב קטך בפראג, ובזכותו ניצלנו ממעשי-תעתועים
 פוליטיים, וגם עלה להציל משהו, אמנם לא יותר ממשהו, מן ההזדמנויות

 הגדולות של פדיון שבויי ישראל ובנין המולדת.
 ויכוה זה על הטרנספר יש בו ענין רב מבתינת המהשבה תציונית.
 כאן לפנינו דוגמה מופלגת כיצד מסלפים אצלנו מושגים ציוניים, כיצד
 משתמשים בשמות נערצים בהיפיד גמור לרוהם. מגלים בשם הרצל ועל
 הפעולה להצלת יהודי גרמניה אומרים: ענין לרתמנות, יעסקו בזה יהודי
 גרמניה עצמם. דוגלים בשם הרצל ואומרים: ההרם במלהמה עם צורריגו
 הוא עיקרון מקודש, המתייב את כל התנועה הציונית והוא עדיף ממצות
 הבנין. כלום יש לך סילוף גדול מזה? והלא הרצל שלל, ראשית כל, את
 עצם האפשרות שהתנועה הציונית תכנים עצמה לעניני פוליטיקה

 ארצית.
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 הרצל השאיר לכל ציוני את הזכות להיות תומך בממשלת הארץ או
ת הציונית לא תתערב ו ר ד ת ס ה ה  להילהם בה, אבל דרש בכל תוקף ש
 במלהמות ובםבכים הארציים. ושנית, הרצל ראה את כל המלהמה באנטי-
 שמיות ובצוררי ישראל שהיא נדונה לעקרות, ודרש לפיכך לרכז את כל
ו במאמצי הבנין ובמדיניות המכוונת כולה להצלה ולבנין. והנה, נ ה  כ ו
 כשהתחוללה הפורענות הגדולה על ראש יהודי גרמניה באו אלינו ״יורשי
 הרצל״, ז׳בוטינםקי וגרוםמן, בדרישה להפוך את ההסתדרות הציונית
 לתנועת תרם. באותה שעה שתברנו תיים ארלוזורוב נשלת מטעם ההנהלה
 הציונית ובהסכמה נפשית עמוקה של תנועת הפועלים בארץ לבחון את כל
, ברוהו ז נ כ ש ת א א י צ  האפשרויות ולגייס את כל הכותות לשם ארגון י
 של הרצל, באותה שעה לא היה להם ל״מכםימליםטים״ כביכול, שום ענין
 לא בהצלת יהודי גרמניה ולא בהטית היציאה הזאת לאפיק הבנין בארץ,

 אלא בפרולה עוברת לסוהר: ״מלחמה בהיטלר״.
 וגם כאן לפנינו דוגמה בולטת כיצד מליצה פטריוטית מתגלגלת
 להיפוכה. מי עוד דוגל בדאגה ל״םתם יהודי״ ובאמונה בערך ההון הפרטי
 של היהודי כפטריוטים שלנו. והנה באה שעת־מבהן ולא שרד מזה כלום.
 במשך דורות רבים טיפהו יהודים את מצות ״פדיון שבויים״ כמצוה עליונה.
 ויהודים ידעו בשנות נדודיהם מה השוב הדבר להציל את ממונם של ישראל
 מידי צורריהם. ולא פעם היו יהודים מסתכנים למען הצלת ממון לא שלהם,

 אלא ממון ישראל סתם.
 אבל לפטריוטים שלנו זרים המושגים ״הגלותיים״ האלה. מה להם
 ״פדיון שבויים״, מה להם הצלת ממון ישראל, מה להם השקעת הפליטה
 האהרונה של הרכוש היהודי בקרקע המולדת, כנגד צלצלי תרועה של
 ״חרם״? טענו פה כנגדנו שאנו הותרים תתת ״הסולידריות הלאומית״. כן,
 תתרנו תהת הסולידריות ״הלאומית״ של ה״פולקיםטים״ וה״בונדאים״ ושל
 כל שונאי־ציון, אשר עשו מענין הטרנספר קרנים לנגת את התנועה הציונית.
 במשד כמה הרשים אי אפשר היה לעבור ברחוב היהודי ולדבר על ארץ•
 ישראל, משום שכל העתונות היהודית, האנטי־ציונית ו״הפטריוטית״, עשתה
 יד אחת להתקיף את מפעל־המעט של הצלת הון ונפש מגרמניה. אינני
 נכנם לניתוח, מה היה חכוח חמכריע בליכודם של כל תכותות חללו, אם ידי
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 הפירמות וסוכני הממשלות, אשר אמרו להיבנות מן התרם על תיצרת
 גרמניה, או האהבה המשותפת לפועל הארץ־ישראלי, ,,האהראי״ לטרנםפר
 ו״הנהנה״ הימנו. על כל פנים, המקהלה המשותפת של פטריוטי ציון עם

 שונאי־ציון פעלה במרץ רב.
 ומתוך שבהו של הטרנספר אני בא לדבר בגנותו. תהת להץ הטרור
 הזה ומתוך הוסר אומץ־לב עשתה ההסתדרות הציונית משגה כבד: הפקירה
 את יהודי גרמניה. היא נתנה להם ליפול בידי םפקולנטים, שניצלו אותם
 למען בצעם ולמטרות לא־ישוביות. והלק גדול מכספי הטרנספר שימש לא
 לטובת היהודי הפליט מגרמניה וגם לא לטובת הבנין הישובי. בנקודה זו
 שונת דעתי מדעתו של מר שוקן. אני אומר: יש לנו תובות כלפי היהודי
 הפרטי שאנו מצילים את כספו, אבל יש לנו תובות גם כלפי כלל ישראל
 וכלפי בנין הארץ. איננו מהויבים להציל ממון ישראל, כדי שהיהודי יפקיע
 כאן מהירי מגרשים ויסיג גבול ויעשה את ארץ־ישראל קפנדריה להשקעת
 כספו בשרית ובהולנד ובקפריסין. שלטון ציבורי הבא לסייע את הפרט
 ומעמיד לשירותו את מכשיריו הפוליטיים והכםפיים, רשאי להציג גם
 דרישות לאותו פרט. מותר לתייב אותו בהשקעות פרודוקטיביות בארץ.
 המוסדות הציוניים ויתרו על זכותם לתייב את היהודי המציל את כספו
 להשקיע את כספו בארץ במפעלים מועילים וכמהים נורמליים, וגם ויתרו
ח בעין פקוחה על כל שמציעים ליהודי זה, על כל י ג ש ח  על זכותם ל
 הצעוודהפיתוי שממטירים על היהודי הנופל ברשת ״בעלי־היזמה״. רתור
 זה פוגע בעניני היהודי־הפליט ופוגע בעניני הציונות. אין להפקיר את
 יהודי גרמניה, אין לומר להם שידאג כל אהד לעצמו. צריך להציל כל מה
 שבידינו להציל, וצריך להשתתרר מפתד תמתנגדים ולהקים פיקוה לאומי־
 אהראי על הטרנספר, כדי להגן על עניניו של היהודי העולה וכדי להבטיח

 את השקעת הכספים השוטפים בארץ במפעלים בריאים ומועילים.

 ג. לדיךוזזשבון של ועדת הבנקים
 אין להמתיק את המר שבפרשה זו של ״אוצר ההתישבות״, אין כאן
 שאלה של אבדן הון בלבה של בזבוז ממון לאומי יקר בגלל הנהלת עסקים
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 לקויה. כאן מכה מוסרית קשה לתנועה הציונית. ואםור לנו להתעלם מן
 הכאב וההדפה אשר נהלנו.

 אנו דנים במאוהר. וספק אם יהיה בידינו לתקן מה שנפגם בעבר
 מבהינה כספית, אך למען עתידה של התנועה אין לעבור על הענין ״לסדר
 היום״. כיצד קרה הדבר שאנשים אשר התנועה האמינה להם והפקידה
? וכיצד נוצרה ו ל ש כ ה נ ל א  בידיהם את אוצרה, כיצד קרה שאנשים כ
 מסביב למוסד הפיננסי הלאומי אוירה של רשלנות ציבורית שסייעה להביא

 את הדברים עדי כשלון ?
 מי מאתנו יכול לומר למראה כל זה: ״ידינו לא שסכו את הדם
 הזה״ ? ואף על פי שסיעת העבודה יכולה ללמד זכות על עצמה, כי ידת לא
 היתד. בענינים האלה, כי לא נתנו לה מעולם לגשת קרוב לעניני.הבנקים
 (שזכו לשמירה מעולה לבל יתדרו לתוכם, הלילה, בני הגזע הנמוד שאינם
 ראויים לטפל בעניני כספים), — אין לפטור גם אותה ממידת אתריות. לא
 היתד. לנו רשות להיכנע ל״טאבו״ הזה. אסור היה לנו להשלים עם המשטר
 הזה המוסר את כספי האומה, ספוגי דמעות ותקוה, לידי הבורה סגורה ללא
 קונטרולה רצינית וללא השפעה של כוחות תברתיים. העבירו לתוך תנועתנו
 העממית את מושגי האוליגרכיה הפיננסית. הרגילו את התנועה הציונית
 כי אין למסור דיךוהשבון על עניני הבנקים ואין גם לתבוע. ההזיקו באמונה
 המסתורית שמנהלי הבנקים הם כל-יכולים וכל־יודעים, ואין להרהר אהריהם.
 ועם זה נכנסו לתנועתנו םגנוךתיים ושיטות תשלומים והוצאות שאינם
 הולמים בשום אופן תנועה עממית, תנועה של עם דל ואביון. מי שהעיר על
 זאת ומי שתבע תיקון נתשב או לבטלן או למתנקש ב״אישים״. וכך יצרנו
 במו ידינו אוירה כזאת הקוראת לכשלונות. ולא תהא כפרה לנו אם לאתר
 המכה הקשה אשר הוכינו לא ימצא בנו הכות לראות את הנגעים שלנו,
, ולהראות לעצמנו כי בתנועה הציונית ם ד ו ס י  לשנות את מצב הדברים ב

 יש דין ויש דיין.

 ד. על יהםי מפלגות
 לאהד שהםיעות השונות ראו צודד עם סיום עבודת המושב להצהיר
 הצהרות, יורשה גם לםיעתנו, םיעודהעבודה, לומר בשעה מאותרת זו כיצד
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 היא רואה את עבודת המושב הזה, השני למושבי הועד הפ1על הציוני
 בירושלים, ומה הדרך אשר בה סיעודהעבודה מבקשת להוליך את התנועה

 הציונית.
 הרבה הנהלות היו להסתדרות הציונית, מהן בנות מפלגה אתת ומהן
 בנות קואליציה, אם רהבה ואם מצומצמת, והרבה מושבים היו לועד הפועל
 הציוני ־־־ כולם בהדךלארץ. מושב זה, כמו הנהלה זו, הוכיתי שהם
 מושרשים בהניה הציונית לעומקה, חדורי עממיות ומלאי רצון להבנה
 הדדית מכסימלית ומבקשים את הדרך לאיהוד התנועה הציונית ככל מידת

 האפשרות.
 היו כאן הערב כמה הצבעות בשאלות גדולות, אשר הטרידו את
 התנועה הציונית. ההצבעות הללו, שבאו לאתר נפתולים רבים ולאהר
 ויתורים גדולים מצד מפלגת הרוב ושאר מפלגות הקואליציה, הוכיהו
 בבירור מספיק כי ניתן הדבר לאתד תלקים גדולים ומכריעים של התנועה
 הציונית גם בשאלות השנויות במתלוקת. הסכם זה הושג לא בגזירה
 מלמעלה ולא בתוקף ההלטות של ועדות-הםכס. אין הסכם עתיד לבוא מתוך
 הכרזות של מפלגות שהן רוצות בהסכם. לא בהכרזה תלוי הדבר. ואם הרב
 ברלין מודיע שהוא מוכן להסכם כללי בתנאי שיתבסס על סגנון היים דתי
 הרצוי לו, הרי עליו להבין שכל עוד ישנם מיליונים של יהודים, אשר סגנון
 הייהם הוא אהד, אין הודעה שלו עלולה להביא לידי הסכם. עם סיעה
 שהוכיחה גם בהצבעה זו שאיננה מבינה מה לנו שלימות ההסתדרות
 הציונית ומה הסכנה שבםפרטיזם פוליטי, עם סיעה שדוגלת במרות לאומית
 ומסרבת לקבל על עצמה מרות לאומית בשאלות התיוניות של האומה, לא

 יתכן הסכם ציוני, כל כמה שהיא לא תכריז על רצונה בהסכם.
 מצדנו יהיו הדברים גלויים וברודים: לא נתן להשלות את נפשנו
 בדברי שלום שאין עמם שלום אמת, ולא נסכים לרמות את המון בית
 ישראל. כל אדם בלתי־משוחד שראה את עמידתנו כאן במושב, ששמע את
 דברי תברינו בויכות, ובפרט את דברי חברנו בךגוריון, יכול חיח להץכח
 כי םיעת־העבודה מבקשת לחוליך את חתנועח חציונית למכסימום של
 קונסולידציה, למכסימום של איתוד וליכוד, למכסימום של כות, אולם זה
 לא יושג על ידי ויתור על עיקרים, על ידי שההסתדרות הציונית תהיה עיר
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 פרוצה, שכל אהד יהא רשאי להפקיר את עמדותיה המדיניות א1 את
 עמדותיה תישוביות ולהזיק למכשיריה הפיננסיים.

 נזרקה כאן מלה, שההתלטות שנתקבלו יצרו אצלנו מעמד של
 ״מתוםרי־זכויות״. זהו ההיפך מן תאמת. שום זכות לא ניטלה משום ציוני.
 ניטלה רק הזכות האתת מציוני: הזכות לעמוד בתוך ההסתדרות ולתתור
 תתתיה! הזכות ליהנות מכל הזכויות ולהיות פטור מכל החובות. אוי לנו
 שהיה צורר מיוהד ליטול זכות זג עכשיו יש לכל הבר בהסתדרות הציונית
 זכויות שוות וגם תובות שוות. ומכל מי שמבקש להיות אתנו שותף לאהריות
, לא רק במוסדות ם ו ק ל מ כ  ציונית נדרוש שיהיה נאמן לעיקר זה ב
 ההסתדרות הציונית, כי אם גם בכנםת־ישראל ובמוסדות מוניציפליים.
 קואליציה הדורשת שויון במקום אהד ומתנקשת בו במקום שני — איננה

 ברית־אמונים.
ר ההסתדרות הציונית ? ו צ י ב  מדוע ראינו צורך להתרכז בשעה זו ב
 משום שאנו רואים צורך, לקראת הימים הגדולים הבאים עלינו, לה ש ל
 את המכשיר הגדול שנתן לנו הרצל למורשה. שעה זו שאנו תיים בה אנו
 רואים כשעה גדולה, אם כי שעה טרגית. ״עת צרה היא ליעקב וממנה ץשע״.
 באו לנו ימים, אשר מעטים מאד האמינו כי יזכו לראותם במו עיניהם, ימים
 של עליה עממית, ימים של התעוררות עמוקה שהקיפה גם שבטים מרוהקים.
 וימים אלה צופנים בתוכם לא רק דברים השובים, כי אם גם םכנות־תוץ
ה ההסתדרות הציונית, אשר  וםכנות־פנים. וכנגדם יש להגביר את מ

 ו

 בעזרתה בנינו מה שבנינו עד כה ובעזרתה רכשנו את זכויותינו ואת
 מעמדנו המדיני. ההתלטות על שקל ועל משמעת אינן אלא אותות הבראה,
 סימנים לרצון הנמרץ לצאת מתור התוהו ובוהו. מעשי ההבראה באים. ועוד
 יבואו. בלי דברי הונף ובלי הסתפקות ביש, אנו רשאים להביט על תקופת־
 העבודה של הנהלה זו, שנוצרה בתנאים טרגיים ועל בסים קואליציוני צר —
 שלא הפצנו בו — ברצון ובגאון. היא גילתה לא רק הושים ציוניים עמוקים
 ולא דק כושר־פעולה רב, כי אם גם יהם צודק ולויאלי לכל ההלקים

 הקונםטרוקטיביים שבתנועה הציונית.
 ואנו מכריזים קבל־עם: אם כי איננו מתביישים במעשי הקואליציה

T ד: 

 הצרה שלנו ומאמינים שהיא פעלה יותר והיתד. עממית יותר מכמה
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 קואליציות ,,רתבות״ — הננו שואפים לשיתוף מכסימלי של כל הכוחות
 הבונים בציונות, לשיתוף מכסימלי על יסוד תכנית־פעולה מסוימת ומוסכמת.
 אין אנו קובעים את יתםנו לפי תשבונות של העבר, אס כי התשבונות מרים
 מאד; אין אנו קובעים את יתםנו מתוך שנאה אישית או קיבוצית. יהםינו
 י^בעו לפי גילויי הרצון והיכולת לשאת יהד במעשה הציוני ובאתריות

 לבנין.
 כל כמה שמבקשים להציג אותנו כמפלגה צרת־לב, הדואגת אד
ת ג ל פ מ  לשלטונה, לא יטו אותנו מדרכנו. אנו רואים את עצמנו כ
. והכיבושים אשר כבשנו לישוב ולתנועה תציונית הם ם ע ץ ב ו ל ה  ה

 המרשים לנו להטיל על עצמנו תפקיד מכוון ומדריד גס להבא.
 ביומנו של הרצל מסופר על פגישתו הראשונה עם פועלים יהודים
 באםיפת־עם במזרהה של לונדון. איזה געגועים לוהטים ואיזה צויד נפשי
 לראות את עצמו הי ופועל למען ההמונים הללו ולראותם בתור מתנת
 הציונות הנגאל! תנועת העבודה היא אשר הביאה את דבר הציונות
 לרבבות פועלים יהודים נידתים ועזובים, אשר שום בת־קול ציונית לא
 הגיעה אליהם. הבאנו אותם אל המפעל הציוני ואל המהשבה הציונית. ושוב,
ם תביא ה  הרצל בפגישותיו עם יהירים מהנוער היהודי ידע והרגיש כי ל
 הציונות גאולה ופדות, והוא גם ראה מה עתידים הללו לתת לציונות. עכשיו
 אנו יכולים לציין כי 70,000 פועלים עברים עומדים תתת דגלנו בארץ,
 ומתנות עצומים של נוער ציוני בגולה מתהנכים לאור מפעלנו. הם מתכים

 ליום אשר בו תינתן להם הזכות הגדולה להיות בין מגשימי תזון הרצל.
 אין אנו מתעלמים מן הקושי המיותד ומן הסכנות המיותרות
 שבמצבנו. אנו נתונים לא רק בתור שמהה של גידול, כי אם גם בתור יסודי
 גידול. שנים אלה הן המסוכנות לנו ביותר. גידולנו מעורר יצרי איבה וסתד,
 ועדיין לא גברנו במידת זו שאויבינו יתיאשו להלוטין מכל נםיון להתנקם
 בנו. איננו רואים את השנים הבאות ראיה אופטימית הן מבתינת המציאות
 הפוליטית הסובבת אותנו והן מבתינת המצבים הפנימיים בישוב ובעליה.
 העליה ההמונית מביאה אתה גם את נגעיה. לתםתערות ההמונית הגדולה
 אורבת גם סכנת משברים כלכליים ותברתיים. כנגד הסכנות הללו נבקש
 תרופה בהתמדת העליה ובהגברתה. ובפני כל םכנות־חוץ וםכנות־פניס
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 ונוכה האפשרויות הגדולות הנפתתות לפנינו — נתתור בכל כוה לבצר את
 ההסתדרות הציונית, המנוף לכיבושים מדיניים וישוביים. לפיכד אנו דוהים
ת בהסתדרות הציונית ו  הצעות מסוג ״שולהן עגול״, הבאות לה תת ר
 ולתתור תתתיה. אנו מכריזים על רצוננו הגלוי שבו הלכנו במישב זה ובו
 נמשיך ללכת: לאהד מכסימום של כוהות העם העברי בתור ההסתדרות

 הציונית לפעולה קונסטרוקטיבית ולאתריות משותפת.

ה כ ר ע מ ה של ה נ כ  ת

 (באסיפת פעילים ערב הבחירות לקונגרס התשעה־עשר)

 א

 איני מתכוון בדברי הבאים לתעמולת־הוץ אלא להסברה בפנים. דואה
 אני תשיבות יתירה בכד, שההלק הפעיל בציבורנו יראת בעינים פקוהות
 את השינויים המתהווים בתור התנועה הציונית ואת אפיה המיוהד של

 מערכה זו בה אנו עומדים עכשיו.
 רבים הס שאינם מבתינים כלל ברצינותה של מערכה זו בשבילנו.
 לא רק במהנה מתנגדינו יש מאמינים שענינם ב ת ו ד ההסתדרות הציונית
 אבוד, ש״השלטוך כביכול (לפי הדרגון הפוליטי השגור) ״נכבש״ על ידי
 הפועלים. גם בין הפועלים עצמם יש שרואים כד את הדבר: כיון שהפועלים
 נתבצדו בציונות, כיון שהם הצליהו להפריד את ההנהה ששררה בעולם
 הבעל־ביתי במזרה ובמערב שהפועל איננו מוכשר לשלטון ולהנהלת־משק
 בריאה וליצוג פוליטי בר־השפעה, כיון שהפועלים מביאים לקונגרס את
 הפעולה הישובית והכספית והמדינית במצב יותר בריא ממה שקיבלו לידם,
 כיון שהרביזיוניסטים ברהו מן המערכה והעידו בזת כי נתיאשו מתקותם
 לכבוש את ההסתדרות הציונית — הרי שהפועלים מובטהים ב״שלטונם״
 בין כה וכה, ובכן מאי נםקא מעת אס יפיצו שקלים יותר או קצת פהות, אם
 כולם ילכו לבתירות או רק מקצתם. ומערכה זו שאנו עומדים בה, השקטה
 והבטוהה בנצהונה מכל מה שהיה לפניה, מה היא עלולה לשנות במצבנו ז
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 פתגם ישךנושן אומר: לא כל הנוצץ זהב הוא. ועל משקל זה צריך
 הפועל בימינו לשנן לעצמו: לא כל הסואן מהפכני הוא. לא ברעש —
 ההכרעה. אנו עומדים עכשיו במערכה שקטה בצורתה ורצינית בתכנה. ישנם
 אלמנטים המודים כי הפועל נעשה כוח מכריע בציונות והם מתיאשים
ם י נ פ ם ב י י ב י ס  מהתגבר עליו בדרר תוקית־הםתדרותית. הם נעשים פ
. הם מבקשים להתבצר ץ ו ח ב ם מ י י ב י ט ק ת א ו י ה ת ל נ ל מ  ע
, לשפוד סוללות מהן יירו בפועל ובהסתדרות הציונית. ת ו נ ו י צ  מ ת ו ץ ל
 הדבר נעשה בדרכים שונות: בדרד הרביזיה, בדרד התאחדות האכרים,
ת היא המערכה השקטה האופפת אותנו. א ז  וודאי גם בדרכים אחרות. כ

 ואוי לו לפועל אם יפול בפח של שקט מדומה זה.

 אין לראות את המערכה הציונית מופרשת מתיי עולם, אין לראות את
 מסכת הפועל בציונות כאילו היא תלושה ועקודה מן המסכת הגדולה של
 מלחמות סוציאליות בימינו. אמנם עם אתד ומיותר אנתנו, ומידת יםורינו
 אף היא מיוהדת במינה׳ אד מציאותנו כולה מושפעת מן המציאות חעולמית.
 וכדי לראות ולהעריד את המערכה שלנו יש לראות ולהבין את המציאות

 העולמית האופפת אותנו.
 מעמד הפועלים ברוב ארצות העולם נתל תבוסה קשה ומהפירה.
 הפועל נתל את המפלות בעודו מתכוון להיות כוה גדול, הכוה המכוון
 והמכריע בהיסטוריה האנושית ההדשה. המפלות באו לאתר נצתונות גדולים
 של הפועל ובשעה שראה עצמו בדרד לנצהון המכריע. רוב ארצות אירופה
 עומדות עכשיו על משואות, משואות הסוציאליזם ותנועת הפועלים, משואות

 הדמוקרטיה והתרבות ההומניסטית.
ל  ולמרבה התבוסה באות בעקבותיה, כעיט על הפגרים, ר ו ת ו ת ש
. מה שהותירו המפלות מכלות הרוהות הרעות. הן עושות שמות ה ס ו ב  ת
 בנפש הפועל: יאוש, בריהה מן המהנה, כניעה לתקיף, דגימת אבנים כעבר
 הנערץ של תנועת הפועלים, זלזול שפל באלה הכותות ההיסטוריים אשר
 הוציאו את הפועל מאפלה, הרימו אותו מאשפתות ועשו אותו למעמד בעל
 אידיאת ושאיפות וכוח. הפועל מתתיל יורק בעברו, מתכהש לתנועתו, הדל
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 לכבד את עצמו, את קניניו הרוחנים והחברתיים. הוא קולט — גם מבלי
 דעת — את מושגי האויב, את דרכי דיבורו, את העויותיו. ולא חשוב הדבר
 שהפועל מרכיב לפרקים למושגים ולמונחים הללו גיוון משלו, גיוון
 ״שמאלי״. הלבוש ״המהפכני״ איננו משנה את התוכן: יאוש הפועל מעצמו׳
 אי״כבוד לעצמו, לא ביקורת ולא חרטה על שגיאות ששגה, אלא ביטול

 סיטוני למכורתו הרותנית, יריקה בבאר ממנת שתה.
 ויותר ממה שהפועל הוא הםר־אונים מפני מצב הדברים, הרי הוא
 הםר־אונים מפני שהוא הש עצמו הםר-אונים. הפרספקטיבות הישנות אבדו
 לו והדשות לא גילה. ויש שהוא משכיר ומןרה עצמו, מבקש תנהומים
 בפורקן דגשים רדיקליים. אך לאהד הנםיון המר של השנים האהרונות,
 לאהד השפע הזה של גילויים רדיקליים מצד הלקים גדולים של מעמד
 הפועלים ומצד האינטליגנציה יפת־הרוה, אי אפשר שלא נגיע למסקנה, כי
. בכל הגילוים הללו, המהפכניים והאולטרא ב ו ב  בכל אלה היה הפנים נ

: 
 מעמדיים, כביכול, לא היה כוה כובש, ואפילו כות־מגן רציני לא היה.
 ובימינו אלה, כשמגיעים אלינו הדיהם של גלי הגיאות האולטרא־רדיקלית
 הסוחפת את האינטליגנציה בארצות הברית ובצרפת, אינם מעוררים ביטהה
 בממשיותם. מענה אותך השאלה: קולות תרועה אלה מה הם, אם בשורת•
 הצטרפות של אגף לותם רציני, אשר לא יעזוב את המערכה בשום מצב
 ופנים, או גלגול תדש של אותו ״קול ענות־גבורה״ הנושא בקרבו את
 בשורת... המפלה? אתה מעיין בספרות זו של גיאות רדיקלית והיא כתובה
 במידה של יכולת ספרותית, של ליטוש פולמוסי, ובמידה גדולה הימנה, של
 הרגשת עילאות, של הנאה עצמית (ביטול מגבוה למעשיהם של האנשים
 הקטנים המלכלכים את ידיהם בטרחם ובענים של הפועלים כהףתם, ותיתוד
 דיבורם של הכותבים, כאילו יש בכיסם קמיע רדיקלי לכל הפורענויות) —
 ואתה רואה לפניך הזרה במהדורה שניה על התמונות המוכרות לנו מן
 הנםיון הגרמני: לא ליכוד כוחות המונים לשם הדבר האתד ותיזזיד —
 להתיצב בראש העם ולנהל את מלתמת שתרורו ולשמור אותו מן המוקשים
 הזרועים לרגליו — אלא מעין שעשוע מהפכני מגרה ומהנה העשוי להסתיים
 סיום טרגי, כי הוא לתוד ותעם לתוד. שכבות מסוימות בציבור הפועלים

 ובאינטליגנציה, מהן רדיקליות כאמת ובתמים ומהן משתעשעות ברדיקליזם,
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 משואת לקטר יפה ומצוהצה אך זה יצא מביודהתרושת, קל, זריז, ומהיר״
 התנועה, הקשור לרכבודמשא כבדה. הקטר נושף במלוא התזה׳ אז־רץ על
 גבי הפםיס ואינו הש שהשרשרת נקרעה והקרונות הכבדים ניתקים ונשארים

 במרהק מאהוריו.

2 
 תנאי הכרהי לנצהון הםוציאלחם הוא: היבור אמיץ בין ההלוץ לבין
 המהנה, בין תנועת הפועלים הםוציאליםטית לבין ״העם״. צריך שההמונים
 היודעים כי רע להם מבלי לראות מוצא, יכירו בתנועת הפועלים את הביטוי
 הנאמן למכאובם, את ההיפוש הישר של מוצא, את הלב הפועם עם העם
. יכירו וירהשו א ש נ ת י ה ל ב ג מ י ה נ מ ד ה מ ע מ  בסבלותיו, את ה
 אמון ולא יפלו בפה של הרפתקנים ונוכלים פוליטיים. תוסר יכלתה של
 תנועת הפועלים להגיע לידי כד הוא שגרם למפלות לא פתות — אם לא

 יוחד — מאשר תרמיותיהם של בעלי ההון ותעלוליהם של הפאשיםטים.
 נוכה היאוש העמוק האוכל לבות המונים, נגד גלי הקונטר״רבולוציה
 העולמית המסתערת בתאות השמד על הישגי העבודה והתרבות האנושית ־־־
 מוטלים על כל תנועות־פועלים שהיו לפליטה תפקידים הינוכיים

 ואיםטרטגיים מיותרים במינם:
 א. לעזור לפועל לבל יאבד את אמונתו בעצמו ובתנועתו, לבל יפול
 קרבן לאבדךהאמונה בסוציאליזם, העלול להתלבש בצורות שונות, גם
 בבריהה גלויה מתנועת העבודה (ומן העבודה!) וגם בהפלגות ״מעמדיות״
י כותות האויב ו ר י  שאץ בהן שום כיבושים ושום כות־מגן מעמדי אלא ג

 ונתינודיד לתותרים.
ה שהמוני העם יראו בו ו כ  ב. לנהל את מלתמת מעמד הפועלים כ
 לא כנופיה אגואיסטית, לא כת מבקשי פריבילגיות, לא אנשי־צד, לא
 אריסטוקרטיה מקצועית אשר עינה לשמירת המונופולין שלהן באופן שכל
 שכבה נמוכה בסולם ההברה תראה בפועל את מגדתיושר ותבקש להידבק

 בתנועתו.
 ג. להשתמש בכוה היצוג הנכבש על ידי הפועל במוסדות השלטון
 הלאומי והמוניציפלי לשם מעשים של ממש, אמיצים ושקולים ורחבי־לב,
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 אשר יגלו לעין כל את כשרוךהמעשה של תנועת הפועלים ואת מידת
 הזהות השלמה של עניני הפועל ועניני העם בכללו.

 אלה הם התפקידים הצנועים בצורתם וגדולים בתכנם העולים בימינו
 בתלקן של תנועות פועלים שלא נוצתו ואינן רוצות להיות מנוצתות.

 ד
 אל יראה הדבר ליהירות אם אומר, כי בין תנועות הפועלים המעטות
 אשר הצליהו להקים סכר בפני נהשולי הפאשיזס ובפני התיאבון העולה
 להוציא הזרה מידי הפועל את אשר כבש לו — תופסת תנועתנו בארץ
 מקום ניכר. היו ימים ועתוגות הרביזיה היתה מלגלגת עלינו שאנו המפלגה
 התקיפה ביותר באינטרנציונל השני. בלגלוג עקמני זה היה יותר משום
 קנאה ותריקת־שינים ורמז מאיים לצד בעלי־הבתים: אל תנומו, בטלנים!
 בזמן האהרון מתהילה העובדה להגיע גם לידיעתם של הוגים סוציאליסטיים
 אינטרנציונליים, כי יש פינה אתת בעולם ובת תגועת הפועלים לא בלבד
 שהיא שומרת על עמדותיה, אלא גם הולכת מהיל אל היל: גידולה אינו
 פוסק, והיא מקיימת מעשים ומתנכת המונים ומרבה השפעתה בארץ

 ובהוץ־לארץ, ונעשית לכוה מדריך ומנהיג בעם.
, כשבאה מן ד ז ה א  נוח לו לאדם להעריך דברים במרהלךמה, ל
 ״ההיסטוריה״ הכתובה ומכנה בשם את התקופה ומדביקה עליה תו ומקילה
 לאדם את ההערכה להיוב גמור או לשלילה גמורה. בתקופות שההיסטוריה
 נעשית בהן, נעשית מתיר מבוכה ולבטים ופםיהות ונקלעת בין שעבוד
 לשהרור ובין הריסה לבנין, יש השיבות יתירה לכר שאנשים יכירו בערד
ם ויעמדו בהכרה ברורה על תוכן עשייתם. י ש ע ם נ ד ו ע  הדברים ב
 מסופקני אם פועלי את־ישראל, ואפילו הפעילים והנלהביס שבהם, עומדים

 על תשיבות התפקיד שנפל בתלקנו בתקופה זו.

 ה
 קהל עולי־גולה אנהנו. הטובה שמצאנו בארץ עולה על מיטב
 תאמותינו, והדעה אשר מצאתנו עולה על מידע םיוטינו. כמאמר המשורר:
 ״מכל פהדים הרעה, ותיף מכל הלום״. מי תוזה־שתורות אשר הזה לנו את
 הזוךהבלהות של הםפםרות הארצישראלית המפקידה לא רק את הפועל,
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 את הדייר, את האדם-״הקטן״-העולה, אלא את כל עמדתנו בארץ, את
 כל עתידנו?

 הנה היינו עדים לכך שפרדס שנהשב לעברי, בלב מושבה יהודית.
 הופקע מידי ישראל, ו״נזדעזע הישוב״ — יש אומרים, נזדעזע אפילו ראש
 התאהדות האכרים — ומהתה המושבה, אשר גידלה זרע־ישרים זה, והטיפו
 מוםר גם אלה המלגלגים על כל הטפת־מוםר לפרדםנים. וראו: לא הועילה
 ההתרגשות, לא הועילה המהאה, לא הועילה הטסת־מוםר של מקורבים.

 כות דהפקרא עדיף.
 אנהנו הרואים כיצד אדמת ארץ־ישראל, המקודשת, תקותו של עם
 ישראל, נעשית טהורה עוברת לכל טמא־נפש, לכל צבוע ומםיג־גבול ולכל

 נוכל הםותט מתים ממפלכדעם.
 אנהנו הרואים כיצד אנשים אשר באו הנה ממדינות שונות, ובין
 שנהנו שם מסדרי תרבות ומזכויות שוות לכל אזרה ובין שסבלו מעושק
 וקיפוה־זכויות, היו דוגלים בשם הצדק ושויון זכויות לכל והתימרו בכבוד
 תנועת התהיה העברית שהיא למעלה מן הבצע ומאינטרםים של מעמדות
 ושכל ישראל יש לו הלק בה, והנה האנשים הללו בכל מקום שידם תקיפה
 אינם בושים לגזול לעין השמש את זכות הבהירה מאלפי אנשים, אינם
 בושים להשתמש בכל אמצעי ערמומיות ועושק ובלבד שיםתת מספר
 האזרהים בעלי הזכויות, אינם בושים ואינם מפהדים לגזול מהורים־פועלים
 את זכותם לתנך את ילדיהם ברוחם — אנו רואים כל זאת ולבנו מתמלא
 חימר. וגם כלימה על כל אשר באתנו. אך מי מאתנו הושב מה היה גורלנו,
 ומה היה גורל הציונות ומה היה קלסתר פניו של הישוב, אילמלא אותח

 העמדה אשר הפועל כבש לו ושמר עליה לבל תוצא מידיו.

 ו

 בעליותינו האהרונות נתרבו הפועלים העירוניים אשר המלים: עמק
 יזרעאל או עמק חפר, קבוצה וקיבוץ ומושב — הם להם מושגים מעורפלים.
 בלעדי אלה היה כל בניננו — חול וכל ישובנו — כגלגל לפני סופח. אד
 אם קיים בארץ ישוב עברי עובד, מדגניה שנוםדח לפני חצי יובל ועד
 הנקודה האהרונה בביודשאן, הרי כל זח לא חיה קם אילמלא קו חיצירה
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 והמלהמה של תנועת הפועלים. לא משום שהיו ״ציונים טובים״ שהבינו
 שאין ציונות מבלעדי התישבות עובדת ולפיכך נתעוררו לעשותה, אלא
 משום שהיו עובדים שנתנו את נפשם על כך, ושתבעו ונלהמו והיו לצנינים
 ולא נרתעו וידם האתת עשתה במלאכה והאתת אהזה בשלה המלחמה
 הפנימית בציונות — משום כך נוצר מה שנוצר. בתקופה של ריאקציה
 עולמית ושל התגבשות כותות אנטי־יציוניים בישוב הצלהנו להקים ולקיים
 איים של ציונוודאמת, איים של משק־עבודה עברי, שהם הם הקרקע
 לתרבות עברית בלתי־מזויםת. אכן, לא היה בכוהנו להציל את הישוב מן
 ההפקרות והאנרכיה׳ אד לתור עולם זה של אנרכיה כלכלית וציבורית
 הצלהנו להכניס גורמים לאומיים רגולטיביים, המרסנים בכמה בהינות את

 פעולתו הנפסדת.

 הצלתנו, ראשית כל, ליצור הסתדרות עובדים, אשר איננה נותנת
 שהפועל יהיה למרמס. ואין דבר בציונות המרסן כל פד את המאויים
 ״הפטריוטיים״ של תקיפי הארץ ככוודפועלים זה. והסתדרות זו היא
 ד״מקליטה את העליה ומהנכת אותה ומאגדת אותה ומכניסה אותה להיי
 הארץ, להיי התרבות העברית (ואם כי לא במידה מספקת׳ אד יש כאן
 התהלה). באמצעות ההון הלאומי והתקציב העבדי־הממלכתי אנו מקיימים
 בתור עולם הםפםרות את הגורם של קרקע לאומי, ובתוך המשק המתנכר

 ליד היהודית — מאמצי ביצור של העבודה העברית.
 כזה וכזה הוא תוכן המערכות שלנו בציונות, ובתוכן זה הלכנו
 ועלינו מקונגרם לקונגרס, מעת היינו קומץ פועלים בודדים בארץ עד

 היותנו עם רב, משפיע ומכריע.

 ז
 אולם גידולו של כוה עולה חוא היוצר בעיות חדשות, והוא העושה

 עכשיו את המערכה השקטה המורה למדי.
 אהד הקוים בקונגרס זה: יציאת הרביזיוניסטים. יש ששמתו לכך
 יש שהאמינו כי יציאתם (או הוצאתם) של הרביזיוניסטים תביא הקלה
 לעולמנו. אינני הושש להודות כי אינני שמת ליציאתם, וכי מלכתהילה
 ראיתי בה לא הקלה אלא תקלה. אמנם תקלה להם׳ אד גם להסתדרות
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 הציונית. יציאת הרביזיוניסטים מתוך ההסתדרות הציונית איננח משחררת
 עדיין את העולם היהודי מן הנגע הרביזיוניסטי. ההידק קיים ומשמש גורם
 מפריד ומרקיב. יציאתם עלולה להביא אותם לידי התפוררות והתנוונות,
 כמו האוגנדיםטים בשעתם (וגם הללו הרעילו את האויר לשנים רבות)
 ובינתים הם משמשים בךברית ךמורליזציוני לגבי כמה הלקים העומדים
. ספק אם הרביזיה עצמה תראה שכר בעמל יציאתה, ם י נ פ ם ב ג  בחוץ, ו
 אך היא עתידה להגביר את התיאבון של חלקים שונים, חמוכניס תמיד
ר כ  לספסר ב״תנאים״ וב״דרישות״. אלה מוכנים כבר עכשיו לדרוש ש
. לא מקרה הוא שפלוני מכריז עכשיו בקולי־קולות ה ש י ר ה פ י י  על א
 כי לא שקל, ואלמוני מנפנף ומאיים בכרטים־הכנםת. כמו שמאיימים על
 האם האמיתית ב״גזורו״, כד מאיימים על הכותות הקונםטרוקטיבייס

 ב״איש לאוהליך׳.
 כאן הקו ההדש שבמערכה: לא רק התמדה בעמדה על עניני העבודה
 והעליה התלוצית וההתישבות העובדת, כהמשד הדדד ההיסטורית של
 תנועת הפועלים, אלא גם שמירה על קיומה וכוהה וכשרון פעולתה של

 ההסתדרות הציונית בפני כל המתנקשים בה בגלוי או בסתר.

 ח

 אין דומה דרכה של תנועת הפועלים בימי התגבשות ראשונית לבין
 דרכה בתקופה שבה היא קרואה לאהוז בהגה הנהגת העם.

 בראשית דרכה נתונה תנועת הפועלים כולה להטפה ולכיבוש
 זכויות ראשוניות, להבלטה מכסימלית של הקוים המבדילים בינה לבין שאר
 שכבות ההברה. כולה נתונה לעצמה, לכיבושיה, לתשבונותיה, ליהוד
 דמותה. השאר כאילו אינו קיים בשבילה. ההברה שמסביב לה אינה אלא
 ״גוש ריאקציוני אסל״. האכר הזעיר, בעל־המלאכה העמל, ההנןני הקטן,
 הפקיד, ואף הפועל ההקלאי — כל מי שאיננו הולד ל״הדר״ אצל מעמד
 הפועלים איננו מענין אותה עדיין. אין זה אלא הומר הטעון ריסוק
 והרתהה בתור הדוד ההיסטורי עד שיצא משם בדמות פרוליטרי כשר ואז
 יכנס למישרים לתור צינור מעמד־הפועלים. ודאי לא במקרה השתלטה
 השקפה זו. הצורר הפרוסגנדיםטי הוליד אותה. בשעה שתנועת הפועלים
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 הצעירה ותםרת־הנםיון באה ללכד המונים ולעשות מחם חטיבה אחת,
 הרי היא בותרת בדיד הקצרה. אך עם גידולה וכיבושיה הגדולים של
 התנועה מתגלה כי הגישה הפרופגנדיסטית איננה ממצה כלל וכלל את
 הומר הדין הסוציולוגי. בא הרגע ההיסטורי המכריע, כשתנועת הפועלים
 עומדת על סף השלטון והיא נדרשת לצאת מתוך המסגרת הנפשית של
 מפלגה הדואגת להבטיה לעצמה את זכויותיה ולהתיצב בראש העם,
 לענות על מכאוביו ומשאלותיו, ולא רק במזמור שיר לעתיד לבוא כאשר
 הסכינה, אלא בכשרוךהמעשח, נועז ושקול כאחד. ודרישותיו של העם
 לתנועת הפועלים בשעה זו הן גדולות ונמרצות יותר מאשר למפלגה מן
. ואם בפרק זה של ההיסטוריה תי מעמד• ,  המפלגות ״השומרות על הקיים,
 הפועלים במושגיו הראשונים בעודו נער, אם איננו תופס את ה״דיאלקטיקה
, אם איננו חש מהו הדבר שהוא מקורא לו, אס איננו יודע ,  ההיסטורית,
 להתאים את שיטות התעמולה לעניני חחיים, אלא משעבד את עניני התייס
 לשגרת הפרופגנדה, אם איננו מוכשר לראות את כל הסובב אותו ולדבר
 את דברו אל הלקי-עם גדולים שמחוצה לו ולהושיט להם יד למען נחל
. אזי יתכן כי כל ו ש פ נ ב ב י י ח ת א מ ו ז ה  את העם בדרכו, כי א

 נצהונותיו הקודמים המרובים יתנדפו כעשן.

 ט

 גם תנועתנו נקראת עכשיו לעמוד בנסיון זה. מעולם לא היינו אמנם
 מפלגה אופוזיציונית סתם, כי ההגשמה האישית־חחלוצית העמיקה את
 הרגשתנו וראייתנו. אך מה קלה היתד. מלהמתנו הרעיונית מימי וולפםון
 ועד ימי סאקר לעומת הקשיים שנתגלו לפנינו משעה שנעשינו אהראים לא

 רק למעשי ידינו ברשותנו המעמדית, אלא גם להנהגת האומה.
 היי ההברה אינם עומדים. כותות עולים ויורדים. נושאי תפקידים
 מתהלפים. לאידיאולוגיה הציונית יש נושאים מרובים. גם ״פועלי־ציוך
 שמאל נושאים, על פי דרכם, דגל של אידיאולוגיה ציונית. אולם תנועה
. תנועה לובשת ,  אינה היה בהכרה אידיאולוגית בלבד, באמירת ״אני מאמין,
 דמות־הגוף: הסתדרות. ותנועה נישאת באהבה להסתדרות, במסירות
 למוסדותיה ולמסעליה, בנכונות לשאת ביםוריה. שנים רבות היתד! קיימת
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 תלוקת־תסקידים מסוימת בתנועה הציונית. בעליהבית הציוני עם מיטב
 האינטליגנציה שלו יש לו זכויות היסטוריות גדולות. הוא היה הפטריוט
 של ההסתדרות הציונית. הוא אהב אותה, האמין בה, ראה בה את מקומו,
 זיהה עצמו עמה. הוא הוא בעיקר נשא בעולה: עול הקיום הכספי, עול
 הארגון, העבודה המדינית. בינתים צמתו לאט לאט תפקידים הדשיס:
 עבודה, הגנה, שמירה, היים הלוציים בארץ, עמידה איתנה בימי מלהמה,
 פרעות ומשברים. תפקידים אלה, אשר העם עוד לא ידע אותם, עלו
ם בהלקו של המהנה התלוצי. בתוד ההסתדרות הציונית היו ר ק י ע  ב
י ההסתדרות, והשניים — פעמים ילדי שעשועים מ י י ק  הראשונים מ
 ויותר: בנים הורגים. לא להינם היו לפנים הציונים ״הכלליים״ קוראים
 לעצמם ״ציונים־םתם״, ומפרשים בלעז: ״שטאנדציוניםטעך, כלומר, ציוני״

 הגזע, להבדיל מן האגפים הענפים. הפועלים לא נתשבו אלא כענף.
 וראו מה אירע: שודדו המערכות: ״ענף״ העבודה גדל ושיגשג ועלה
 על ״הגזע״. ועוד יותר מן השינויים בגודל באו שינויים בתפקידים. הלקים
 גדולים שהיו נושאי הציונות ירדו מעל הבמה, מהם נידלדלו ונתרוששו,
 מהם נכנסו (הם ובניהם) למהנה העבודה, ומהם שנעשו בעלי ״איגטרםים״
 מסוימים בארץ־ישראל, וההסתדרות הציונית הדלה מספק אותם. יש להם
 בארץ (או הם הולמים שיהיו להם) נתלות ופרדסים ומגרשים והם מגשימים
 את ״הזונם״ בלי הקרן הקימת וקדךהיםוד. ובמידה שעולה הכוה ההלוצי
 בציונות הולד ונתלש הפתוס הציוני של בעל־הבית, הוא תדל לראות
 בפועל־ההלוץ את הדוד השני, המגשים והיורש. הוא רואה בו את האויב,
 את הזר. למה לו לעבוד בשביל אהרים ז למה לו להיות מרבה נכסים בשביל
 כלל ישראל אם הוא יכול להרבות נכסים לעצמו ז וכד הולד ומתבלט פרוצס
 של התתמקות מעול הציונות, תהילה אצל סוגים מסוימים במושבות עד
 שמצאו במשה םמילנםקי את שופרם וםוםרם, ומשם לתקיפים העירוניים
 ולבעל־בית הציוני היושב עכשיו בתוך ההסתדרות הציונית כ״מתותך

 שנפגע.
 י

 ובאותו זמן שדגל הציונות הולד ונשמט — בתוקף הפרוצםים של
 בנץ הארץ — מידי כמה תוגים הולכת וגוברת הרגשת הקשר הגורלי של
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ה הציונית א י ד י א  הפועל עם ההסתדרות הציונית. את קשר־ההיים עם ה
 ידע הביל״ויי הראשון וידע הפועל הראשון בעליה שניה, אבל שנים רבות
ת ו ר ד ת ס ה  עברו עד שהגיעו להכרת הקשר העמוק הזה בינו לבין ה

 הציונית.
 סבורני שהפרוצם הזה עדיין לא הגיע למרום התפתתותו. ספק אם
 הכרתו של הפועל מדביקה את צמיתתו, וההידלדלות הרותנית של בעל•
 הבית בציונות צועדת בצעדים מהירים בטרם הגיע מעמד הפועלים למלוא
 בגרותו הרותנית. עם האידיאולוגיה של העליה הרביעית ועם המשבר
 שלאהריה הגיעו לתנועה הציונית ימים ללא אמונה בהון הלאומי, בקרקע
 לאומית, בכוה הקולוניזטורי של התנועה, בערכה של ההסתדרות הציונית.
 גם פעולתו המדינית של וייצמן לא נסתמנה על כתפים רתבות של הסתדרות
 ציונית הזקה. אדרבא, היא היתה כרוכה בהוםר הרגשת כבוד לתםתדרות
 הזאת המרושלת והמדולדלת. אך אם כותות אחרים בציונות היו יכולים
 להסתמר על מעשי־נםים פוליטיים או על תקיפותם בעולם הקפיטליסטי —
 אנהנו איננו יכולים לקיים את שליהותנו המדינית וההתישבותית אלא על
 הבסיס של הסתדרות ציונית עממית, רבת־המונים, בעלת יכולת פנימית

 גדולה, בעלת ליכוד ודביקות, בעלת סמכות לאומית.

 יא

 ובנקודה זו עלול הקונגרס הי״ט לומר דבר־מה מכריע. דוקא משום
 שערב קונגרס זה הל המאורע של יציאת הרביזיוניסטים. מאורע זה יש
 לראותו כמו שהוא. יציאתה של הרביזיה אין פירושה פרישת אנשים
 המוכנים להתיהד בקרךזוית ולבנות במה לעצמם. זוהי יציאה לשם ספקו
 לציה על אלמנטים שונים המפהדים מפני ההגמוניה של הפועל בציונות.
 תאות־לבם היא להטיל פהדים על בעל־הבית: ״נשארת לבדד עם המרכ־
 םיםטיםד מי שראה את המבוכת שהשתררה לאתר יציאת הרביזיה בתוגים
 מסוימים של הישוב יבין שערר יציאתם הוא לא בהיעדרם של הכותות
 ה״ממלכתיים״ כביכול, אלא בכוה המושך של הסיסמה האנרכית האנטי•

 ממלכתית: ״איש לאוהליך״.
ה לסיסמה זו. להיקף נ ו ש א ר  מיליון השוקלים — בו התשובה ה
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 כזה לא הגיע עדיין שום קונגרס ציוני. אילו היה הרצל זוכה לכך היה
 אולי ניצל מהרבה יםורים ואפשר היה מגיע להישגים פוליטיים אהרים. יש
 נתת בתשובה זו. יש תיוניות עממית בקונגרס זה׳ אשר כונס על ידי

 אכםקוטיבה ״פועלית״ בעיקרה.
ת. הלילה להברינו ה צריכה להינתן ב בת י רו י נ ש  התשובה ה
 שישקטו על זרי הנצהון שלהם בפעולת השקל. אדישות במערכת הבתירות
 עשויה להאביד מה שרכשנו במערכת השקל. הצטרפות המונים אלינו
 בבהירות תבצר את עמדת הפועל בציונות ותגביר את כוה פעולתה של

 ההסתדרות הציונית.

 יב

 צריך שהפועל ירגיש כי כאן, במערכת הבתירות לקונגרס, נתתכים
י י ם. והם אינם ניתנים לניתוה ולהפרדה, בין שהם עניני נ  עניניו ה ה י ו
 הגנה על העובד ועל העולה החדש ובין שהם עניני הקרקע הלאומי והצלת
 העם מפני הםפסרות וההפקעה, ובין שהם ענינים מדיניים ותרבותיים. כל

 הזנהה כאן עתידה לכופף את קומתנו מהר בשאר שטהי ההיים.
 מכיר אני במקצת את הדרגון הפוליטי של אותם הוגים, אשר מתוך
 מעמדיות ״כפולודשמונה״ הם מדברים על לב הפועל שיזלזל במערכה זו.
 יודע אני שיש קסם ידוע במימרות פשטניות המקפלות את כל העולם כולו
 ואת כל סבכי ההיסטוריה של ימינו במונהים מקודשים אתדיס. אבל אפשר
 להזור על המונהים הללו בוקר וערב ואפשר לרקוד ״קדוש קדוש קדוש״
 לפני ״מעמד הפועלים״ היושב במרומים מופשטים, מבלי לדעת במה להגביר
 את כוהו, כיצד להרים את קרנו. משום כך יש למערכת השקל והבתירות
. יותר משאנו זקוקים להסברת י מ י נ י פ כ ו נ י  לקונגרס תפקיד ת
 שהפועל לא יצביע בעד מתנגדיו, אנו זקוקים להינוד הפועל כנגד
 אדישות ופסיביות והתכתשות לעצמו במסות של ״מעמדיות״ מזויפת. באיזמל
 אכזרי יש לנתת את המימרות המתהלכות ולגלות שאינן אלא קליפות

 נבובות.
 יש להילהם על נפשו של כל פועל וכל עולה הדש, שיכיר וימצא

 את מקומו כפועל עברי בתוך ההסתדרות הציונית.
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 יג
 מה עלינו לעשות למחרת הבחירות?

 במשר שנים הורגלנו שכל דעתו ורגישותו של הקונגרס נתונות
 נתונות לשני ענינים: לפוליטיקה ״גבוהה״ ולבתירות האכםקוטיבה. מי
 יודע כמה תאוות הנוקות מספקת הנשמה היהודית כשהיא מטפלת בפו•
 ליטיקה גבוהה, בשמיעת ״סודות מאהורי הפרגוד״ ובביקורת ההנהגה. ואף
 על פי שמעולם עוד לא הזיז הדיון הקונגרםאי את מדיניותנו זיזה כל״שהיא,
 אין מוכנים אצלנו לותר על העלאת הגרה. וכן ידועה גם התמונה העגומה

 של טיפול בהרכבת האכםקוטיבה.
 במידה שיגדל כוהה של תנועת הפועלים תגדל גם אתריותה. והובר.
 עליה לראות עצמה אתראית לא רק לפעולות מסוימות של ההנהגה הציונית,
ר את פ ש ן ההיים הציבוריים בציונות. הובר. עליה ל ו נ ג ס  אלא אף ל
 דמות הקונגרסים, לשתרר אותם ממעמםה מיותרת ומכוערת. לגבי הבעיות
 הפוליטיות, ובפרט בשאלת המועצח חמחוקקת, אפשר להביא את הקונגרס
 בלי וכתנות יתירה ובלי להג רב לידי עמדה אתת, ברורה ואמיצה. את
י נ פ  שאלת הרכב ההנהגה ויחסי המפלגות צריך להבהיר ככל האפשר ל

 היכנס הקונגרס ולשהרר את הקונגרס לפעולה קונסטרוקטיבית.
 אם סבורים אנו שכינוס הקונגרס איננו תפקיד פורמלי בלבד, ואם
 מלבד בתירת אכםקוטיבה עוד יש לקונגרס תפקידים ציוניים מעשיים
 ותינוכיים, כי אז עלינו להביא לפני הקונגרס שאלות שביכלתו לברר
 ולחדור ולהכריע בהן, ותכניות־פעולה המותאמות לצרכינו הגדלים

 ולאפשרויות הגנוזות בתנועח.
 אם נצלית לפתור בהיוב את השאלות הפוליטיות ואת שאלת הרכב
 ההנהגה ערב פתיתת הקונגרס, נוכל לרכז את תשומת לבם של הצירים ושל

 התנועה כולה בג׳ נקודות, הנראות לי עיקריות בשעה זו.
 א. תכנית פעולה כםפית־קרקעית-ישובית.

 ב. הבראה ארגונית של ההסתדרות הציונית העולמית וההסתדרויות
 הארציות.

 ג. הכנסת הפעולה התרבותית ומתן הינוך ציוני להמונים לתהומי
 העבודה של ההסתדרות הציונית.



 88 נ. כ צ בלם ו ן

 יד
 אסתפק בהסברה קצרה. כמה שנים התקיימה ההסתדרות הציונית
 במצב של אבדךעצות. היא לא פשטה את הרגל, אבל תיתה בהכרה כי
ר הה לבוא. שיא השאיפה היה: ״קונסולידציה של כ  פשיטודהרגל מ ו
 הקיים״, ואף אותה לא הוציאו לפועל. ברוד השם, ממצב זה יצאנו. שולמו
 תובות, הושג מלוה, יש ״כזית״ של התישבות הדשה. יצאנו מתוד משבר
 פרמננטי, ניצלנו מפשיטוררגל כספית. זכות היא למי שהביא לידי כד.
 אד משמהה עודנו רהוקים. הגשמת הציונות מה תהא עליה אם נצעד
 בצעדים אלה? זאת היא השאלה אשר לא תתן לנו מנוה, ואסור שתתן לנו
 מנוה. ושוב אנו פונים לרעיון המלוה. מלוה זה שפיקהים ראוהו כאוטופיה
 בזמן שדרש אותו נהמן םירקין ובזמן שהכריזה עליו ״אתדות־העבודה״
 ותבע אותו ארלוזורוב, — לא היה זמן נות יותר להגשמתו משעה זו.
 המלוה שנעשה על ידי קרךהיםוד משמת ומעודד, אבל עיקר ערכו בהבראה
 הכספית של קופת ההנהלה ובםימפטומטיות שבו. מבתינת הגשמת תכנית
 ישובית וקרקעית מותאמת לצודד השעה הדוהקת לא התקדמנו על ידו.
 צדיד שכל הכותות הציוניים יכניסו את עצמם להגשמת תכנית פיננסית
 וקרקעית גדולה, על יסוד נםיוננו הישובי וההקלאי, על יסוד העמדות

 שרכשה ההסתדרות הציונית, על יסוד גידול העליה והישוב.

 סו

 השאלה הארגונית בציונות היתה, כרגיל, נתלת ״םפצים״, מומהים
 לסעיפים ולםעיפי־םעיפים. אד סוף סוף מכירים גם מי שאין להם ענין
 בדקדוקי־םעיפים, כי שאלת קיומה וכושר פעולתה של ההסתדרות הציונית
. דלדולן של ההסתדרויות הארציות, הדיפרנציאציה ו נ ל ו כ  נוגעת ל
 ההדשה בתור הציונות, הצורר לשתף את כל הזרמים והכוחות בעול
 ההסתדרות והמפעלים הציוניים — כל אלה עושים את השאלה להיונית.
 בקונגרסים האהרונים הוצגה לא פעם שאלת הריאורגניזציה של
 ההסתדרויות הארציות, ומדי פעם נמצאו כוחות מעונינים בעצירה. הקונגרס
 הי״ט צדיד להביא את הדברים לידי בירור מכריע ולמצוא את צורות

 הליכוד והארגון המתאימות למצבים ההדשים.



ה 89 כ ר ע מ ה של ה נ כ  ת

 סז
 כמה קונגרסים לפני המלהמה עסקו בויכוהים על ״קולטורה״.
 התרבות העברית לא נושעה מזה. לאהד המלהמה נכנסה ההסתדרות
 הציונית בעול התזקת ההינייד העברי בארץ (בשנים הראשונית גם תמכה
 בהנךןלת הלשון לעולים), ושאלות התרבות וההינוד העברי בגולה הועלו
 לפרקים על הבמה, אך לא מצאו להם גואלים. מצבם התרבותי של המוני
 ישראל בגולה וגורלה של העליה ההמונית מתייבים אותנו להעלות את
 שאלת התרבות על סדר יומו של הקונגרס כשאלה אקטואלית, כשאלה

 לוהטת בשביל הציונות.
 הכשרתם הרוהנית והתרבותית של העולים קובעת במידה מרובה
 את גורלם בארץ ואת קלסתר פני הישוב. כל עוד היתה העליה הזאת מועטה
 היו הכותות הפנימיים שבתוכה ושבישוב מספיקים בשביל הינוכה. גס
, הגיעה למה שהגיעה רק לאהד עבודה ו י ש כ  העליה השניה, המהוללת ע
 הינוכית מאומצת, שנעשתה בה על ידי קומץ אנשים מתוכה. עכשיו אנו
 עומדים בסימן של עליית 50 ו־60 אלף לשנה, ואנו מקוים שאהרי הרבבות
 יבואו מאות האלפים. והעליה באה מארצות של טמיעה תרבותית או מארצות
 של עניות מדלדלת ומנוונת. והבורות בעולם היהודי גוברת, ובית־הםפר
 העברי מפרפר, ושרשי־תרבות נעקרים. במצב זה מקבלת שאלת התינוד
 והתרבות הדיפות יתירה. ואין לםמיד על פד שתיפתר מאליה. התנועה

 הציונית צריכה לקחת את המכשלה הזאת תתת ידיה.
 אין אנו עוקרים את שאלות התרבות משאר שאלות הציונות. אנו
 מתכוונים ליהודי שיהיה לא על הםפםרות ולא על העבדת עבודת זולה
 וזרה ושעולמו הרוהני לא יהיה תרגום מדויק מנלבקי ומקורפירםטנדאם. כדי
 שהיהודי יהיה אזרה הארץ העברית, בונה משקה ועומד בהגנתה ונלהם
 את מלתמותיה המדיניות הוא זקוק למידה מרובה של תרבות ושל שרשיות
 בתיד עמו, שיהא מדבר בלשון עמו ותי ברמת־תרבות גבוהה יותר מזו שבה

 עומדים כיום רובם של אוכלוםי ישראל בתפוצות.
 וגם לפעולה זו — כמו לשאר פעולות ציוניות — הוקצב לנו זמן
 מועט. כשם שישנן כמה וכמה עמדות קרקעיות, מדיניות וכלכליות שאגו
 אומרים לעצמנו: או שנהזיק בהן מיד או שנפםידן; כשם שאנו מתקשים
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ה בשטה העבידה העברית במושבה, כך גם נ ז  להחזיר לעמנו מה ש ה ו
 בשדה התרבות: אי שנכניס את העילה למסגרת של תרבות עברית ונהפוך
 איתי לעיזר בקליטת גלי העליית הבאות, אי שבמשד זמן קצר תיהסד ארץ-
 ישראל לבבל של שפית ונעמיד בקריב בפני המיני עולים אנ־אלפאיביתיים
 ללא ספר, ללא עתון עברי, ללא תיאטרון עברי וללא כל הכשרה רותנית
 לצרכי הבניה הלאומית. שום כות ציבורי איני תזק כל צרכו כדי להעמיד
 סכר בפני הנהשול של הוםר־תרבות העומד להציף את עמלנו. דק
 ההסתדרות הציונית בלבד, אם תכיר בכך תוכל להעמיס על עצמה את

 התפקיד הגדול הזה.

 אדמה לאומית ועבודה עברית
 (בועידת הקרן הקימת לישראל בלוצרן)

 אילו הייתי צריד להרצות על שאלה זו מעל במת הקונגרס או
 באםיםת־עם, לא הייתי חישש לחזור על כל האלפא־ביתא הציונית, אבל
 כאן אני מתקשה. אני מתבונן בפני האולם וסבור אני שכל אתד מכם יודע
 את כל התורה. ואכן, ספק הוא אם כדאי הדבר להעסיק ועידת של עסקנים
: כיצד ת ת א  מעשיים בפרובלימות עיוניות. דיינו שנעסוק פה בשאלה ה
 להרבות את אמצעיה של הקרן הקימת. אבל לתוג עניני ועידתנו נכנסו גם
 פריבלימית כלליות של הקרן הקימת, ואני מבין ככה את תפקיד הבירורים:
 למציא בשביל עבידתנו התעמולתית איזו הוראות תדשית ואיזה הסברים
 חדשים, אין הפונה לתדש ״תידושים״, אלא לראית את עקרינינו הישנים

 לאיר המציאות ההדשה.
 ארשה לעצמי להקדים משהו. אצלנו מתקשים להזיר על ה״אלסא•
 ביתא״. מביטים על זה מלמעלה למטה. כאילו אנו נדרשים תמיד להדש
 תידושים. אך תנועית גדילית אינן מתעייםית להזיר על מושכליהן
 הראשוניים בלי הרף. הדברים הראשוניים אינם מתישנים, תם תיים
 ומתתדשיס בכל פעם. ואס התנועה חציונית אין בד. חכוח לתיות מקדש
 במלוא הרעננות את עבינינו היסודיים: ארץ־ישראל, קרקע, לשון עברית.
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 עבודת עברית — חדי שיש בד. פגם. הנםיון של תנועתנו מוכיח כי אם בא
 לתנועח רגע קשה, אזי עומדים במבחן לא איזח חידושים דקים מן הדקים,
 כי אם הדברים היסודיים, הפשוטים, האלמנטריים דוקא. שני נםיונות קשים
 היו לציונות: הנםיון של אוגנדה והנםיון של האידישיזם. בשנים אלה עמדו
 במבהן הדברים הפשוטים ביותר: עצם ההוש לארץ-ישראל ועצם ההוש
 ללשון העברית. ונדרשו הכוחות העצומים ביותר מאת התנועה כדי לעמוד

 במבהן פשוט זה.
 ועכשיו עומדים שוב בנםיון שני דברים אלמנטריים: קרקע ועבודה.
 ושני הדברים האלפא״ביתיים הללו מוארים לנו עכשיו באור כל פד טרגי,
 וגורלנו ההיסטורי כולו נבהן על ידיהם במבהן כל כד אכזרי, שאס לא נמצא
 בקרבנו את הכוה לעמוד בנםיון זה — יהיו נדונים לכליה כל ההישגים
 הגדולים שלנו אשר עליהם ידובר בקונגרס ועליהם נתונה דעת הקהל

 הציוני.
 מהלכת בדיהה ציונית שאפשר לפרש אותה גם פירוש טרגי למצבנו.
 ההלצה מספרת על מטיף ציוני מובהק שכל ימיו היה דורש ומתאר את כל
 הטוב וההדר הכלול בשיבת ציון. לאהד שנים רבות של הטפה זכה לעלות
 ולראות את ארץ־ישראל כמות שהיא, ובשובו לגולה ובתדש1 את הטפתו
 פתת ואמר: ״רבותי, אותו השקר הגדול שהטפתי לכם במשד עשרים שנה,
 מתברר שאינו אלא... אמת״. אנו נוהגים לספר בדיחה זו כשדעתנו מבידתת
 עלינו. אלא שנראה לי כי לגבי מצב ענינינו כיום צריכים אנו לנםת את
 ההלצה הזאת ניסוח אהד, ניסוה מר ועצוב. התעמולה הציונית יש בה לא
 רק הלומות ורודים, היא יודעת גם לשון של תוכהה ושל איומים. שנים רבות
 היינו אומרים: אם לא נעשה זאת וזאת יהיה רע, ורע מאד. ניבאנו
 לקטסטרופות, ניבאנו למצב שבא עכשיו על יהודי גרמניה, להורבן הכלכלי
 של יהודי המזרח. והנה באה המציאות ההיסטורית היהודית, ותיא אומדת:
 אותם המוראים, שאתם מטיפי הציונות איימתם בהם על העם היהודי
ם (והראיה — כי לא הםקתם מאיומיכם ה ם ב ת נ מ א א ה ם ל כ מ צ ע ב  ו
 את המסקנות הדרושות) ואפשר תשבתם שזאת היא מליצה טובה לשם
 תעמולה, ראו עכשיו והעכהו, שלא מליצה ריקה זאת, המציאות מרת ממנה.
 נזכר אני בדברי נהמן םירקין בשעה שבא לארץ וראה בעיניו את המציאות
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 של עבודה זרה: ״בדברי התוכהה והזעם שלנו כיום יש אולי משום פתים
 של פולמוס, אבל אוי לנו אם מהר יהסד זה לאמת״. והנה — האמת המרה

 הזאת באתנו.
 כאן יושבים אנשים הנמצאים בתור העבודה המעשית למען ארץ־
 ישראל, רבים מכס היו כבר בארץ־ישראל. ואוכל להגיד לכם בגילוי־לב,
 שאנו הולכים ומגיעים למצב זה שכל הנבואות השהורות שניבאנו להם
 במרי שיהנו — הולכות ומתקיימות. איני מדבר עתה על האיומים לגבי
 הגולה. אלה נתקיימו יותר ממה שניבא הרצל וממה שניבא פינםקר. אבל
ץ הולכים ומתקיימים. אנהנו, ציוני ההון הלאומי, ר א י ה ב ג  גס האיומים ל
 צלני הקרן הקימת, ציוני העבודה העברית, היינו אומרים השכם והערב,
 שמבלי אלה אין הציונות ציונות. והנה באים הדברים בכל מוראיהם. שום
 אדם מאתנו איננו מבקש להיות נואם פסימי. לא מצמצום אפקינו אנו
 שואבים את תיותנו. כולנו תיים מזה שאנו שמתים לכל נצתון תדש, לכל
 יהודי שבא לארץ, לכל דונם קרקע שנוסף לנו. אבל יהד עם זה אי אפשר

 שנעצום עין ולא נראה את הדברים כמו שהם, בכל אכזריותם.

 זכורים לנו בציונות כמה ויכוהים גדולים, והיו בינינו דעות שנהשבו
 לקיצוניות, ואנשי־המעשה המתונים דתו אותן, והנה באה המציאות
 ומאשרת את הדעות הקיצוניות הללו בהריפות יתירה. לפני תמש־יעשרה
 שנה, בשנת 1920, היד, ויכות גדול בציונות, הויכוה הראשון אתרי המלהמה.
 מתכוון אנכי לויכות בועידת לונדון בשאלת הקרקע. הקיצוניים שבינינו
 אמרו: לא נגיע לעולם לגאולת קרקע בקנודמידה הגון, אם לא נאמר
ק קרן קימת. מודה אני, שהתפיסה הזאת היה בה ר  לעצמנו: קרן קימת ו
 מן הקיצוניות הנועזה, היה בה מן הנםיון לומר שנכרית את כל העם
 היהודי להכיר רק במכשיר אהד בשביל הקרקע העברית בארץ״ישראל.
 והיה משום סכנה בכד שאם העם לא ישמע לנו, אז גם אדמה לאומית לא
 תהיה לנו וגם אדמה פרטית לא תהיה לנו. והנה התפיסה הקיצונית הזאת
 נדתתה אז וניצהה התפיסה המעשית שאמרה: גם זה וגם זה. לכאורה
 תפיסה ריאליסטית ביותר, שלא התכוונה, הלילה, להצר את צעדי הקרן
 הקימת (״אדרבא, תכניסו כספים, ונגאל קרקע ונספק את הסנטימנט
 הלאומי ואת צרכי המתישבים מהוםרי־הוך). ומאידד גיסא, התכותה שלא
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 להתמיץ את השעה ולאפשר לבעלי־הון להשתמש בכספם להרתבת רכושנו
 הקרקעי.

 עכשיו, לאחד המש־עשדה שנה, אנו יכולים לבדוק לאור הנםיון את
 חחשבון חזח. ונדמח לי שההשבון יהיח עצוב עד מאד. כמות הקרקע
 שנרכשה במשד הזמן הזה לא היתה גדולה ביותר. היא היתד. עלובח למדי.
 היא היתה עלובה למדי מצד שני הגורמים, גם על ידי המכשיר הלאומי
 ועוד יותר על ידי המכשיר הפרטי. אותו המכשיר הפרטי, הבלתי־מוגבל,
 שאינו תלוי בהתנדבות ובתרומות, שבו תלו תקוות שהוא יעשה גדולות
 בענין זה, הוא על כל פנים לא עשה גדולות, הוא עשה רק קטנות,
 וכשתעיינו במפת ארץ־ישראל תראו כיצד פעל הרכוש הזה: בכל מצב של
 סכנה ובכל שעה של משבר כאילו לא היה קיים, כל אדמה שבה לא היתת
 תקוה לרוה מידי, אליה לא פנה. וכשנגלו לפניו אפשרויות של מהים לא
 השגיה בעניני האומה, לא דאג להפסד של ממון ישראל, לא תשש להסגת
 גבול של הפרט ושל הכלל. לא זה בלבד שהוא הכזיב את התקוות ועשה
 מעט, אלא כיצד פעלו יותר ממה שגאל — גדר את הדרך כפני הגאולה,
 ועשק את ההון העברי. הבל שאין לנו בהנהלת הסוכנות ובקרן הקימת שום
 מוסדות של הקירות מדויקות, ואנהנו מוכרהים לעמוד על הדברים רק מתור
 הסתכלות כללית. אם נעשה השבץ באיזו מידה עזרה הקניה הפרטית של
 הקרקע והרהיבה את הרכוש הלאומי ובאיזו מידה הכבידה על גאולת
 הקרקע, באיזו מידה ביזבזה כסף יהודי ובאיזו מידה גרמה לדיולואציה של
 הון יהודי, בין ההון הלאומי ובין ההון הפרטי של היהודי העולה, אזי אי
 אפשר לנו שלא נבוא לידי מסקנות עצובות. במידה שעשינו משהו יקרנו
 את מהיר האדמה בידינו, והבאנו לידי כך שההון שלנו שוד. אולי העשירית

 ממה שהיה שוה.
 אותה השקפה של ״גם זה וגם זה״ היא שהביאה למיעוט אמצעיה
 של הקרן הקימת, היא שמנעה את התנועה הציונית מהעמיד את המכשיר
 הלאומי שלנו במקום המגיע לו, וגרמח לחוסר עזרה מצד הכותות הציוניים
 המרכזיים. וההפקרות והאנרכיה בשדה קניית הקרקע גרמו לא רק לכד
 שאנהנו מפסידים בלי הרף הון לאומי ופרטי של עם עני ואביון, אלא גם
 לידי תוצאות עצובות בכמה שטהים של היינו בארץ. שאו עיניכם בכל
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 מקום שתפנו ותראו מצבים קשים שונים, ואם תשאלו למקורם תמצאו
 שהוא: מצבנו תקרקעי.

 לכאורה רוצים כולנו להפנות את העליה אל התקלאות, ככל האפשר.
 רצוננו להקים הקלאות בצורות שונות, הקלאות שלמה, ואם אי אפשר —
 תקלאות למהצה, הקלאות תצי״עירונית, תקלאות בקרבת העיר. ארצנו היא
 קטנה, ולכן שאפנו לתקלאות אינטנסיבית, וכאשר התתלנו לבנות ערים
 קראנו להן ערי־גנים, אמרנו: לא נבנה כאן גיטאות, לא נהדש כאן את
 עיירות הגולה. כאשר באנו וראינו את תזות־פניה של פתודתקוה, עם
 רתובותיה ללא עץ וללא גינה, התביישנו ואמרנו: נבנת ביד יותר רהבה,
 נטע גנים, נדאג לצורת הערים. תביטו עכשיו ותראו איזו צורה מקבלת
 התישבותנו. ולא רק מפני שהאטביזם היהודי נוטע את כל היתםים הגלותיים
 בארץ״ישראל, אלא מפני שבאמת כבר אי אפשר אתרת. היה זמן שעמדנו
 עוד בפרשת התישבות תקלאית על שטה של 150 דונמים למשפהה. ואז
 היה לנו ויכוה גדול בדבר בנין שכונות־עובדים סביב הערים. היו שאמרו:
 צריך לתת לכל אחד שני דונם וחצי. והיו שאמרו כי צריך לבנות על 10
 דונם, ואס זהו בלתי אפשרי הרי אסור לבנות שכונות כאלה. והנח עכשיו
 כשיש לנו כבר שכונות־עובדים במקום שיש אדמה לקרן הקימת, אנו
 מתנכתים אם מותר לנו להשאיר למתישבים דונם או אנו תייבים להצטמצם
 בתצי דונם. ואנתנו יודעים שבתצי דונם לא תהיה תקלאות, ופירוש הדבר
 שהפועל העירוני ישאר פועל עירוני גמור. אבל מה נעשה ? מתירי הקרקע,
 ותוסר אמצעים להמציא אדמה לעולים שיבואו, והשתוללות הםפםרות
 מסביב, והיצר הרע השולט כיום, וחוסר חבטחון שהאדם ישתמש בקרקע
 רק לצרכי משק ושלא יהפיד את המגרש שלו לענין של ספקולציה — כל
 זה מביא אותנו בהכרת לשכונות־עובדים של הצי דונם למתישב, ואולי נהיה
 הייבים להגיע אף לפתות מזה. למעשה עומדים כבר בבתים המשותפים

 בשטה קטן יותר.
 דוגמה שניה: דמות העיר. בתל־אביב חי שליש הישוב. ואס
 ״ההתפתתות״ הזאת תימשד כד, מי יודע אם האתוז של תל־אביב בישוב
 לא ילד ויעלה. בעולם הגדול עדיין היהודים מתגאים בתל־אביב. אולם
 אנהנו היושבים בתל״אביב יודעים שתל־אביב הולכת ונהפכת לעיר מכוערת,
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 לעיר ללא גנים וללא ירק, לעיר של שלדי בטון, שאי אפשר לנשום בה,
 לעיר שאין בה מגרשי־משהק לילדים, שאין בה מגרשים ציבוריים. במצב
 זה של ספקולציה מטורפת, של יוקר כל שטה, שהיהודי שבא מהוץ־לארץ
 צייד להשקיע אלפים בכדי להיות בעל־בית קטן, במצב הזה הכרהי הדבר

 שהעיד הזאת תיהפך למה שהיא כיום, תםרת ירק, סגורה בין תומות.
 לא נקטתי אלא שתי דוגמאות מתור רבות, שיש בהן כדי להוכיה
ת לידי צורות ר כ ה  כי במו ידינו יצרנו לנו מצב כזה, המביא אותנו ב
 היים שהן ההיפך ממשא־נפשנו. ומה בצע אם יבואו אהד כד אנשי תרבות,
 אנשי אמנות, אוהבי טבע, ויצהירו שהילד היהודי צריד לגדול בטבע
 ולהתתנד לתקלאות, ואנשי משק ילמדו אותנו כיצד צריד לבנות ערים

 ושכונות. הלקה הטוב יבוא במאוחר.
 ואולי לוכםום הוא שיהיו גנים בתל־אביב, שלעיר תעברית תהיינה
 ריאות בריאות ושתהיה נשימה בריאה לאנשי העיר. אולי אפשר להשלים
 עם כד שארץ־ישראל תהיה כולה אינדוםטריה וכולה ארובות עשן, ועיקר
 אוכלוםינו יהיה פרוליטריון עירוני בלי כל זיקה לקרקע. אד האם יהיה זה
 פרוליטריון עברי? ודאי כבר הגיעה אליכם הבשורה הרעה, כי מצב
 העבודה העברית איננו טוב. אבל כל כמה ששמעתם בעגין זה לא עמדתם
 עדיין על האסון הגדול שהתהולל על ראשנו במשר השנים האהרונות

 האלה, שנות פריהה וגיאות בנוסה המקובל.
 היה זמן שהמושג הזה היה זר ומוזר לרוב הציונים הטובים. היה זמן
 שהכרת ערד העבודה העברית היתד. רק נתלת יתירים. במשד יותר מעשרים
 שנה השלימה הציונות — מלבד יהירים בודדים — עם קיומו של ״אכר״
 יהודי הקיים על עבודת בני עם אתר. עד שסוף סוף תתהיל רעיון העבודה
 העברית להיקלט בתוד התנועה ונעשה כמעט לדבר מוסכם ומקובל
 בציונות. ובאמת הושגו הישגים השובים: נוצר טיפוס של עובד יהודי,
 שקודם לא האמינו באפשרותו. אבל בינתים באה בארץ ״חתפתחות״ הדשה
 והוכיהה לנו שכיבושנו זה איננו כיבוש ודאי, שעדיין הוא ענין ״עדין ודק״

 ושכל דוה, ואפילו דוה מצויה, יכולה לעקור אותו.
 גם בשאלת עבודה עברית התנהל בינינו לפני מספר שנים ויכוה
 אידיאולוגי. היו בינינו אנשים שאמרו שאין תקוה לעבודה עברית במשק
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 הפרטי. הרבה פועלים השבו ככה. היו שביססו את ההשקפה הזאת
 במםקניות מרובה (וילקבםקי, למשל), הם אמרו כי בהתהשב עם יצר
 הבצע של נותן העבודה ובהתחשב עם האגואיזם הטבעי שלו, ובהתתשב עם
 זה שאנו מוקפים ים גדול של עבודה זולה — אין תקוה לפועל העברי
 שימצא את מקומו קבע אצל המעביד העברי הפרטי. בשעתו היה בזה
 גם משום מליצה פולמוסית הדיפה. אבל הרצון שלנו לבנות ולהאמין אמר
 לנו: אנתנו לא נקבל את התיאוריה הקיצונית הזאת> תבוא קליטת העליה
 מכל מקום, וגם מן המשק הפרטי. ואמנם באו ימים והתפיסה המעשית הזאת
 כאילו ניצהה. דאינו בגידולה של תעשיה הבנויה על עבודה עברית וגם
 זכינו לראות בשרון משק מטעים פרטי על אדמה פרטית בהלקו הגדול,
 והוא מתפתה בעבודה עברית. גם לנו, להםידי הקרן הקימה, לתםידי ההון
 הלאומי, היה בזה משום שמהה, כי לא הפצנו בנבואה השהורה שניבטה
 אלינו מתוך הפרוגנוזה העיונית. אמנם הננו למודי נםיון מר. אבל הפצנו
 להאמין שבתנאים טובים, בלתץ ציבורי מסוים, יקום משק פרטי תזק וקיים
 על עבודה עברית. ראינו בזה תקוות גדולות לעליה, והיא היתה הקובעת
 בשבילנו. והנה מה שנראה לנו במשד מספר שנים כדבר איתן ובטוה
 התערער בזמן האהרון, והתערער בצורה עמוקה מאד ודוקא בימים של
 גידול העליה, משום שעליה זו תש כוהה ההלוצי והכיבושי. יש שעינם צרה
 בעליה הזעומה של הלוצים, והם הושבים שמן הדין ומן היושר לתפתית את
 מספר הרשיונות הניתן עוד להלוצים, ואז יבוא הכל על מקומו בשלום, והם
 הושבים שזוהי השקפה ״ציונית״, הדואגת במידה שוה ל״כל ישראל״. אבל
 הציונות אין לה תשבון של שבטים ותשכון של מעמדות ואין היא מתלקת
 את החובות והזכויות לפי קלםיםיקציה שולטת זו. הציונות מבקשת לדעת
 מי מגשים את הציונות ומי אינו מגשים את הציונות, מי רוצת לעבוד
 בעבודה קשה ומי איננו רוצה לעבוד בה, מי רוצה ללכת לכפר ומי איננו
 רוצה. רק קבלת תובות מסוימות מענינת את הציונות וקובעת את מתן
 זכויותיה. ובהרכב זה של עליה כמו שהוא עכשיו כל כד הרבה פיתויים
 לעולה היהודי, שאין לו הכרת ללכת לעבודה ואין לו הכרה לעבוד בתנאים
 קשים ואין לו הכרת ללכת לעבוד בכפר, במקום שאין הוא מקבל אלא
 עשרים גרוש ליום. ומאידד גיסא, המשק היהודי בכל מיני סקטורים שמת
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 להתרוקנות שוק העבודה מעובדים יהודים. במקום להילתם בממשלה שתתן
 לנו עליית עובדים גדולה, במקום לשקוד על כך שיהיה לנו הרכב יותר
 פרודוקטיבי של העלית, התתילו לפרוק את העול. והתוצאה: במשר השנים
 האלה הפסדנו הרבה פוזיציות עיקריות. היה זמן ושטה גיאוגרפי מסוים היה
 כולו יהודי — השרון היה טריטוריה יהודית שלמה — אמנם לא על אדמת
 הקרן הקימת, כי אם על אדמה פרטית ובהון פרטי (בתלק בעזרת הון
 לאומי), אבל יהודי כולו. במשך זמן קצר נהפכה מציאות זו לדבר שהיה
 ואיננו. באבדן השרון העברי יש לא רק הפסד של כך וכך מקומות עבודה
 שהיו ליהודים ואינם, של כך משקים שהיו אתמול משקים יהודים, והיום
 כבר אינם משקים יהודים, והם משמשים לנו עכשיו מקור של סכנות
 פוליטיות לאזור זה, שהיה אך לפני זמךמה כולו יהודי. באבדן השרון יש
 יותר מזה. יש אבדן הבטהון, כי עבודה עברית במשק היהודי היא דבר של
 קיימא. אבד הבטהון בהישגינו הלאומיים העיקריים. לפני זמן קצר עוד
 אפשר היה לומר: אכן, יש מושבות שנתישנו ונסתאבו בעבודה זרה, יש מי
 שמאמין בתקנתן ויש מי שמתיאש מהן ונושא אותן כמכה וכהרפה, אבל
ו זה על כל פנים יהיה יהודי. האמונה י ש כ  מעכשיו — מה שהולד ונוצר ע
 הזאת ניטלה עכשיו בהתלט ובאכזריות גמורה, גם מה שיש היום בידינו

 אין בו בטתון שיתקיים בידינו.
 ואם סבורים אתם שאסון זה אירע רק להקלאות, שהיא מועדת
 לפורענות, ששכר העבודה נמיר שם ביותר והפועל היהודי איננו להוט
 ללכת לשם, הרי אתם טועים. הנגע הזה הולך ומתפשט בארץ. תל־אביב
 איננה כבר כיום עיר של עובדים יהודים במאה אתוז. יש ענפים, אמנם
 ענפים ״נמוכים״, כמו סבלות וכוי, שלשם הדרו כבר אלפי ערבים. ואם
 סבורים אתם שהתעשיה העברית בטוהה מפני תדירת עבודה עברית, אינכם
 אלא טועים. לתעשיה העברית יש סקטורים שונים. יש תל-אביב, ישנה
 ירושלים וישנה תיפת ולכל אתת מהן תנאים היסטוריים משלה. בירושלים
 שלטה עבודה ערבית תמיד והיא לא נדתתה משם וקיימת שם עד היום הזה.
 תל-אביב היא היחידה הנמצאת במצב טוב למדי מפני שתעשייתה קמה
 לאהד שהיה כבר בעיר ציבור פועלים תזק ומאורגן, שידע לשמור על זכות
 עבודתו, אבל גם בה יש כבר פינות שהדרו לשם פועלים ערבים. בהיפה
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 המצב הוא מסוכן ביותר. העיר חיא ביךלאומית, ותעשייתה משמשת כיח
 מושך לערבי הסביבה וליוצאי הארצות השכנות. לקרן הקימת יש במפרץ
 היפה שטה קרקע הגון בשביל פיתוה התעשיה. זהו אולי המקרה הראשון
 בארץ שהעם העברי יכול היה להמציא שטת מספיק לכל בעל תעשיה מבלי
 שזה יצטרך להוציא מכיסו סכום גדול לרכישת קרקע. זוהי עזרה גדולה
 לתעשיה. והנה ישנן כמה עובדות שבעלי תעשיה אינם רוצים ליהנות
 מאדמת הקרן הקימת והם הולכים ומשלמים מאות פונטים לדונם למען תהיה
 האדמה קנינם הפרטי. יש להם ודאי נימוקים שונים לכך. ואתד הנימוקים
 הוא: הפהד שעל אדמת הקרן הקימת יהיו הייבים לעבוד בעבודה עברית.
 הם אינם אומרים שאינם רוצים לעבוד בעבודה עברית. אבל כבר פוהדים

 מפני ההתהייבות הזאת.
 דברי אלה אינם ממצים כלל וכלל את השאלה. לא התכונתי בהם אלא
 לציין כי במשך השנתים האלה׳ שהיו כה טובות לכאורה מצד גידול כמות
 האוכלוסין היהודים, הופתתה יכלתנו הקרקעית, הופתתה האפשרות של
 התבססות כלכלית בריאה והופתתו האפשרויות של עבודה עברית. במצג
 זח חובח עלינו לחזור לרעיון, שנראה היה כאילו עבר זמנו, לרעיון האומד:
ן בעבודת עברית ובמשק עברי ישנו רק על אדמת חקרן חקימת. לא ו ח ט  ב
 בלב קל אני מסיק מסקנת זו. אין אני שמת כלל וכלל לותר על חםיכויים
 של ההון הפרטי. לגבי כל הזיון בעם היחודי וכל תזיון בציונות, אנו שואלים
 ראשית כל: האם זה מגדיל את יכולת הקליטה של את־ישראל, מגדיל את
 האפשרות של העברת המוגים לארץ־ישדאל? והפועלים לא פתות מאתרים,
 ואולי יותר, שמהים לכל זרימה של הון יהודי לארץ, אם אד אין זה הון
ה משהו מן חארץ. וכל חון יהודי, אם בתקלאות ואם בתעשיה י ר ב מ ״  ד
 ואם במסתר ואם בספנות, המוסיף עבודה עברית בארץ, אנהנו מקדמים אותו
 בברכה. אבל מה נעשה והמציאות המרה באה ואומרת לנו שנתרופף הבטתון
 בעבודה הנעשית על ידי ההון הפרטי. ויש דאגה רצינית שההון הזה לא
ו של ההון הלאומי וגם בקונטרולה ע ו י ס  יבגוד בנו. ולפיכך יש צורר גם ב
 של ההון הלאומי, בכדי שההון הפרטי הזה ישמש למטרתו, בכדי שלא יהפד

 להון ספקולטיבי, בכדי שלא יהפדצ להון המגרש עבודה עברית.

 ומצב זה מטיל על הקרן הקימת בתקופה הקרובה תפקידים יסודיים.
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 יותר נכון, מרתיב תפקידים קיימים. התפקיד האחד — שעסקנו בו עד
 עכשיו במידות קטנות, אפשר לומר בלי חשק, ועכשיו נצטרך להגדיל
 אותו — זהו: עזרה קרקעית לעובד העברי למען יוכל להתקיים במשק
 העברי, אדמה למתנות ולשכונות־עובדים בקרבת המושבות. בחוגי הפועלים
 לא נתלהבו לפרספקטיבה זו של מגרש קטן של דונם או שני דונמים או
 הצי דונם לפועל היהודי למען ישאר כל ימי תייו שכיר במשק הפרטי.
 שאפנו לכך שכל עובד הקלאי יוכל להגיע לאהד תקופה ידועה של עבודה
 שכירה לעמידה ברשות עצמו כהקלאי שלם. אולם התקוות האלה לא
 נתמלאו. הטמפו של עבודת הקרן הקימה לא הספיק, ואי אפשר היה שיספיק,
 לצייד כל עובד יהודי באדמה למשקו. מאידך גיסא, גם בהוגי הנהלת הקרן
 הקימת לא שמתו כל כך לעבודות כאלה, למתן קרקע למתנות פועלים על יד
 המושבות, לשכונות על יד המושבות. הפרספקטיבות של ״עמקים״, של עמק
 יזרעאל, של עמק זבולון, של עמק הפר, של עמק הירדן, של שטהים גדולים
 מרוכזים עם נקודות תקלאיות שלמות, עם משק הקלאי מגוון ומעורב, משכו
 את הקרן הקימת הרבה יותר מאשר אותה העבודה העלובה של הקמת
 שכונות בקרבת המושבות, שעל פי רוב מצריכה רכישת אדמה במתירים
 גבוהים מאד. אולם מה שעבר עלינו במשך השנים האתרונות, ההתמוטטות
 הזאת של עמדותינו, מכרית אותנו להתיתם — לא אוסר ביתר רצון, אבל
 ביתר הכרת ההכרה הגדול באותן הקניות הקשות והיקרות והבלתי־נוחות,
 המיועדות לבצר את העבודה העברית במשק העברי. לעסקני הקרן הקימת
 אולי אין בזה משום בשורה. הפרספקטיבה של קניית אדמות יקרות
 במגרשים קטנים אינח כל כך מושכת את הלב מבחינה תעמולתית. אבל
 עלינו להכיר שהתפקיד הזה של ביצור העבודה העברית במשקים העבריים
 עומד במידה כזו במרכז הציונות וקובע במידה כזו את אפי הישוב העברי,
 ואולי גם את גורלנו מבתינת הבטהון ומהבהינה הפוליטית, שנצטרד להטיל

 עלינו תפקיד זה במלוא הכרת תשיבותו.
 אין להניה כלל כיום שאפשר להכניס עבודה עברית באמת־מידה
 רהבה למשק ההקלאי היהודי הפרטי בלי עזרת הקרן הקימת. בודאי שמעתם
 שבמשך ההדשים האהרונים קיבלה התאתדות האכרים מטעם הסוכנות
 היהודית 400 סרטיפיקטים בשביל להעלות עובדים יהודים מטיפוס כזה,



ן ו ם ל נ צ  100 ב. כ

 שדעת התאתדות האכרים תהיה נוהה הימנו. עכשיו הובאו האנשים האלה.
 לכאורה אפשר היה להשוב: מצד אחד התאתדות גדולה, עשירה ותקיפה
 המעונינת להוכיה סוף סוף כי גם לה יש רצון טוב ושהיא יודעת להכניס
 עבודה עברית במקום שאתרים אינם עושים זאת, ומאידף גיסא, פועלים
 יהודים המותזקים כבעלי תביעות קטנות יותר מהפועלים המצויים בארץ —
 ודאי אפשר היה להשוב שהם יסתדרו בלי עזרת הקרן הקימת, ביהוד לאהר
 שהתאתדות האכרים איננה מהםידי הקרקע הלאומי. והנה עוד בטרם בואם
 ולאהר בואם של העולים הנ״ל, באה התביעה הנמרצת מצד התאתדות
 האכרים לקרן הקימת: הבו לנו קרקע! והתביעות אינן קטנות ואינן זולות.
 ואני מספר זאת לא למען הקטין את ערך התביעה. אין העולים הללו אשמים
 שהמושבות העשירות לא הקציבו שום שטהים לאכסון העובד היהודי.
 תובתנו לעשות זאת לגבי העולים הללו כמו לגבי אהרים (לא פהות, אבל
 גם לא יותר. לפעמים אני הושש שמתוד כבוד־יתר לתקיפים ומתיר לתץ
 התקיפים סובלים התלוצים שלא זכו לתםותם של הנכבדים. הייתי עד
 לעובדה, שבמושבה שבה נמצאים פועלים מהםתדרויות שונות והם מהזיקים
 שם מעמד ללא מגרש וללא צריף, וסובלים תלאות רבות, באותה מושבה
 אך עמדו לבוא העולים מטעם ״התאתדות האכרים״, וטרם באו, וכבר הוקצב
 להם שטה הגון לבנינים. אבל זהו ענין להוד). הדרישה הזאת למתנות
 ולשכונוודיעובדים בשביל פועלי המושבות תלד ותגדל, והקרן הקימת לא
 תוכל להימנע מלטפל בזה, כמה שלא יהיה קשה הדבר. היא לא תוכל
 להשאיר מקומות העלולים לקלוט עבודה עברית בלי קרקע, וקרךהיםוד לא

 תוכל להשאיר אותם בלי צריפים ובלי עזרה סניטרית.
 התפקיד השני של הקרן הקימת לגבי ביצור העבודה העברית זהו
 לספק יותר קרקע להתישבות בצורותיה השעות. צייד שהעובד ההקלאי
 יהיה לו הבטהון שלאהר מספר שנים של עבודה שכירה בתקלאות תהיה לו
ה לגבי אהרים. ומתוד מ י  האפשרות להתנתל ברשות עצמו ותהיה לו זכוודק ד
 הכרה שחבטחון חמוחלט בעבודה עברית ישנו אד ורק על אדמת הקרן
 הקימת, אנתנו צריכים לגשת גם לשאלות ההתישבות הפרטית. במשד
 השנים האתרונות נעשו בענין זה נםיונות שונים. היו שנים שאנשי
 ההתישבות הפרטית לא פנו כלל לקרן הקימת, לא עלה כלל על דעתם
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 שיש להם ענין לנטוע פרדסים על אדמה שאינה שלהם. שררו אותם המושגים
 של בעל־הבית הקטן התושב שגאולת הקרקע טובה ויפה, אבל לא בשבילו.
 בינתים האדמה מתיקרת. עכשיו ישנם רבים המוכנים לעשות אתנו הסד
 ולקבל קרקע מהקרן הקימת בשביל משק פרטי. ואף על פי שכמות האדמה
 שלנו איננה מספיקה ואף על פי שאין ספק שיהודי העובד בארץ בעבודה
 תקלאית קודם מבהינה מוסרית ומבהינה מעשית לכל יהודי אהד, הריני
 מוצא שהקרן הקימה מתור רצונה לנטוע ולהרבות הקלאות בארץ, מתוך
 רצונה לאפשר ליהודים מטיפוסים שונים להשתרש בתקלאות בארץ־ישראל,
 מעונינת למצוא אפשרויות ולהקציב שטהי קרקע בשביל יהודים בעלי
 אמצעים, שהיו יכולים אולי להסתדר באמצעים שלהם, מפני שהיא יוצרת
 על ידי זה את הטיפוס הרצוי של משק הקלאי על אדמה לאומית. תשוו
 את אותן התלקות של הקרן הקימת שהקצבנו להתישבות פרטית בסביבות
 שונות, בשרון ובעמק הפר, תשוו עם כל מה שנעשה בשטתים האתרים
 ותראו מה רב ההבדל: גם שם ישנה עבודה עברית, אבל היא לא תמיד
 מלאה, היא לא תמיד בטוחה. וגם במקומות המתימרים בעבודה עברית, אד
 בא רגע של קושי וכבר הודרת עבודה זרה. כמה וכמה תברות תשובות
 ומכובדות, שנוצרו לכתהילה על יסוד של עבודה עברית והבריהן היושבים
 בהוץ־לארץ שולהים כסף ובטוהים שהעבודה על אדמתן היא עברית, מיד
 כשמתהווה קצת קושי בדבר והעבודה העברית נעשית שם חלקית או נדתית
 לגמרי. זהו ההבדל הגדול בין ההתישבות על אדמה פרטית ובין ההתישבות
 על אדמת הקרן הקימה. ההתישבות הפרטית, אפילו כשהיא נעשית מתור
 הרצונות הטובים ביותר, זיקתה לעבודה עברית נתונה להשפעות שונות.
ת לעבודה העברית, ו ת י מ צ  אין בידינו שום כות ממלכתי שיקשר אותה ל
 בכל התנאים. עדיין הדבר תלוי ברצון טוב של המתישב, במתן תנאים
 נוהים, עדיין ״הברירה״ תמיד בידו. מה שאין כן על אדמת הקרן הקימת.
 אינני רוצה להשלות אתכם ולומר שהכל בענין זה על אדמת הקרן
 הקימת בסדר. כנראה, שגם ההיק של הקרן הקימת איננו מספיק. עובדה
ה ד ו ב ע  היא שגם באדמות של הקרן הקימה ישנן פינות ה מ ש ת מ ט ו ת מ
! פה הזכירו את גדרה. אינני רוצה לדבר על ענינים ששמעתי ת י ר ב  ע
 וקראתי ועיני לא ראו. אבל אסור לנו להתעלם מן הרעות אצלנו. במשד
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י נ י י ע מ  הזמן האהרון עברתי בשתי פינית של הקרן הקימת וראיתי ב
 עבידה ערבית. ראיתי זאת במישב מרמירק, מושב של תימנים, אנשי־
 עבידה, בני שבט יהודי שבעצמי םבל כל כך מהעבירה הערבית, ועכשיו זכה
 לאהד הרבה טלטולים ותלאית לקבל מן הקרן הקימת אדמה בלב מישבה
 ובנינים נאים. עברתי וראיתי תירשים ערבים. וכששאלתי לי לבעל המגרש
 מה פשר הדבר אמר לי: כלום אני יחידי? וכלום בעבידית אהרית אין
 עיבדים כאן ערבים? ולפני זמן ביקרתי במפעל, שהוא מפעל משקי הלוצי,
 והקרן הקימת מטרה לי שטה הגון בעין יפה ומצאתי שם פיעל עברי אתד
 ויתרם ערבים. אינני ריצה לפרש בשם׳ כי אני עודני מקווה שהקרן הקימת
 תדריש את תיקון הדבר. ודאי יגידו שקשה להשיג פיעלים עברים בשביל
 מפעל זה, אבל בשביל הקרן הקימת אין זה תירוץ. מכאן אנו למדים שלא די
 בהיזה בלבד. נהוץ עיד משהו. נחוצה גם עין פקוהה מצד הקרן הקימת. ודאי
 אין זה מן הדברים הנעימים לתביע, להעיר ולהטיף מוםר. אבל אין מקיימים
 משק לאומי על מתן חסדים בלבד. הקרן הקימת חייבת לשקיד על כד•
 וחמתישב ידוע ידע שיש עין צופית, שאם לא כן עשויות חפרצות חאלח

 להתרהב.

 ועוד כמה מלים על מה שלמדנו בשנים אלה בעניני קרקע. כמו
 שנתבדו הרבה תקוות בענין העבודה העברית, כד גם נתבדה הרבה בענין
 הקרקע. אנשים תמימים מאמינים בתים לבם, שאם יהודי קנה קרקע בארץ•
 ישראל וקיבל קושאן, הרי האדמה יהודית לעולם. באה המציאות והירסת
 אמונה תמימה זי. ידוע לכם המעשה בפרדם של צרקיב בלב מישבה יהודית,
 בלב נם־ציינה, שנמכר לערבים. מי שרוצה יכיל להתנהס בכד שאין זה
 מן המעשים בכל יום, ושהדבר עורר רוגז רב וכי׳• אד באתמוםפירה ידועה
 וביחסים ידועים טבעי הוא הדבר הזה. מי שמכיר מושבה זו, שנבנתה
 לפני הרבה שנים על ידי פועלים עברים, ובלעה הרבח כסף ציוני, גס כספו
 של חילם ההלומות מיכאל הלפרין וגס כספי תיבת־ציין, ומתישביה היו
 מבין הפועלים של ימי הברון, ועכשיו הוצפה עבודת ערבית וחוקםח אדמה
 ערבית — לא יתפלא על שבתוכה נתאפשר מעשה צרקוב. ומי שהושב שאין
 זה אלא מקרה יהידי הרי הוא טועה. תולדות ההתישבות ההקלאית
 והעירונית בארץ מספרות לנו כמה מעשיות מסוג זה. תעברו על יד
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 ה״מוםקוביה״ בירושלים והדעו שהמגרש הזה היה פעם שייך ליהודים,
 וכן המגרש שעליו עימד עתה הבנין האיטלקי הגדיל על יד מאה־שעדים.
 וכן הבנין הגדיל בירושלים׳ ברהיב אליעזר בךיהודה, שעבר מידי הכשרת
 הישוב לידי יהודי פרטי וממנו לידי ערבי מעשירי ירושלים. וצפונה מפתה׳
 תקוזז על יד הירקון יש פרדס גדיל שנקרא לפנים פרדם בדג. היה שייר
 ליהודי עשיר שבא לפני המלחמה לסתודתקוה וכל כד שמתו עליו ועל
 רכושו. והנה הרכוש הזה עבר לערבים. אין המקרים הללו כל כד בודדים.
 ויש שהם מסעירים את הישוב׳ אד הנעשת אין לו תקנה. כד היה גם במקרה
 צרקוב. אנשים פיקתים מבטלים את דרכי מלתמותינו על עבודה עברית
 ואימרים: מה ערד למשמרות שלכם? והנה במעשר! צרקוב תיו משמרות
 של אכרים, היו משלתות ומתאות, ואף על פי שעל אותן המשמרות לא
 קיטדגו ולא זילזלו בהן — לא היתה השפעתן יתירה ממשמריתינו אנו.

 הותרה הרצועה!
 לאיר כל זה אי אפשר שלא נפקת את עיניגו ולא נראה מסדש את
 עדן־ אמיתיותינו הראשונית. ואזי גם עבידתנו למען הקרן הקימת תהיה
 אתרת. ענין הקרקע בציונות, שהובבי־ציין הבינו באופן הפשוט ביותר,
 עדיין איננו מובן לא להוגים הרתבים של הציונות וגם לא למנהיגי הציונות.
 בימים אלה היה בארץ-ישראל אהד מהשובי ציוני אמריקה וגילה אצלנו
 אמריקה, שענין הקרקע הוא תשוב מאד. שמתתי לתגלית האמריקאית
 ההשובה הזאת, שסוף סוף לאהד המישים והמש שנים מימי יסוד ראשוך
 לציון אנהנו זוכים לקבל הסכמה מתוגיס תשובים על תשיבות ענין

 הקרקע.
 מצד אהד, לא הובן ענין הקרקע! ומצד שני, עד כמה שהובן, הלכו
ל ה ש ב ו ן הקרן הקימת. אזכיר רק דוגמה אהה:  הציונים ועשו דברים ע
ן קהיליית ציון באמריקה. ציוני אמריקה אהרי המלהמה, בימי וילםון, י  אתענ
 פיתתו תכניות רדיקליות מאד בועידת פיטםבורג. הם היו אז כמו עכשיו
 בםטדיה פרוגרסיבית, אד לא עלה על דעתם לאסוף תרומות הגונות לקרן
 הקימת, כי אם הלכו ויצרו מפעל קרקעי עצמאי והסבירו לכל הציונים
 הטובים שהוא יפתור את כל שאלות הקרקע בארץ-ישראל, לפי מיטב
 ההשקפות הרדיקליות של אמריקה, עם ה״םינגל טקס״ וכר. התוצאות
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 ידועות. וסופו של דבר, כל עול הדאגות והתםבכות וההפסדים בסל על
 הקרנות הלאומיות, רוב הקרקעות עברו אהר כד לקרן הקימת, שהיתח
 צריכה לשלם, כמובן, בעד כל ההוצאות שקתיליית ציון עשתה בזמנה. זוהי
 רק דוגמה אתת. יכולתי להביא דוגמאות אתרות מחברות אתרות ומארצות

 אתרות.
 עובדה היא, שעד עכשיו לא תססה הקרן הקימת את מקום הכבוד
 הראוי לה בתנועה הציונית. אין הבננה להתתרית עם איזו קרן אתרת ועם
 פעולות ציוניות אתרות. אני מוכן לדרוש גס פעולות ציוניות נוספות על
 מה שאנו עושים עכשיו. אבל שום פעולה איננה צריכה לתעמיד בקרךזוית
 את הקרן הקימת. עם כל הכבוד לקופסה ולשיטות הפעולה הקיימות של
 הקרן הקימת אין אנהנו יכולים להסתפק בזה. אינני רוצה להקטין כלל את
 ערד הפעולה שאנתנו עושים ואת תשיבות האמצעים הפשוטים׳ הקטנים,
 העממיים שלנו. אני יודע שכל פרוטה של הקרן הקימת רוויה רגש ורוויה
 נשמה, אנחנו יכולים להיות גאים בזה שיצרנו את הקופסה׳ שיצרנו את
 עבודת הילדים בעד הקרן הקימת. כל אלה הם דברים יפים מאד. מבתינת
 הינוד העם הרי אלה הם דברים מצוינים. אבל כלום יתכן הדבר שבאמצעים
 כאלה תיגאל קרקע? האפשר שתושג באותם התנאים הפוליטיים המיוהדים
 ששורדים בארץ, שגם הם מיקרים את הקרקע, בתנאים אלה, שה״סהורה״
 הזאת היא בידי המוכר סתורת מונופולין, והמוכר יודע שאנהנו מוכרהים

 לקנות אותה בכל מהיר שהוא, — אוםישקין המשיל פעם את אדמת ארץ•
 ישראל לרפואה שמשלמים בעדה כל מתיר שדורשים — כלום יתכן
 שבתנאים כאלה נוכל לפתור את שאלת הקרקע באותן שיטות הפעולה שלנו

 הרגילות ז
 וכאן אני בא לשאלה שאיננה נותנת לי מנוהה. ואס כי ידעתי שלא
 מעל במה זו תיפתר, אינני פטור מלהעיר אותה בלי הרף עד שהמעשה
 הנדרש בוא יבוא. ישנה טעות יסודית בכל הפוליטיקה ההתישבותית שלנו,
 גם בעניני הקרקע וגם בעניני ההתישבות. אנהנו עובדים כאילו היו לפנינו
 עוד מאה או מאתים שנה לרכישת קרקע ולהתישבות תקלאית. אנהנו
 עובדים כאילו מתור אילוזיה שיש לנו עוד מרהק של זמן ויש מרהב הפשי.
 רגילים אצלנו לומר: יש לנו אמצעים — נעשה, אין לנו — לא נעשה.
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 ואנשי־המעשה, אנשי הביזנס, בציונות יצרו את ההשקפה המעשית: יש לך
 מזומנים תקנה אדמה׳ אין לד מזומנים — אל תקנה. ברוד השם שהנהלת
 הקרן הקימת לא לגמרי נשמעה לשיטה הזאת, נשמעה במקצת ומרדה
 במקצת. אילו היתד! נשמעת לשיטה הזאת, לא היה בידינו לא עמק יזרעאל
 ולא עמק הפר ולא מפרץ היפה. כל אלה, וגם שטחים אתרים, לא נרכשו
, בקבלת עול ה פ ק ה  בכספים שהיו מונהים אצלנו בקופה, אלא ב
 התתייבויות קשות לזמנים ארוכים. ואתרת אי אפשר היה. אני מאמין שהקרן
 הקימת תלד ותגדל משנה לשנה גם בשיטות פעולתה הרגילות, ואני מאמין
 שבנינו ונכדינו יכניסו לקרן הקימת יותר ממה שאנהנו הולמים על זה.
 אנהנו בעצמנו רואים איד הקרן הקימת הולכת וגדלה בארץ־ישראל. והרי
 יש לנו שם רק ראשית ישוב, וזה מבטית לנו גדולות. אד מה בצע אם בעוד
 המישים שנה תהיה לנו קרן קימת גדולה ועשירה עם הכנסות של מיליונים
 פונטים בשנה, מה יהיו שוים אז, מה נוכל לקנות בהם אז? ואולי תגוע אז
 הקרן הקימת מפני שלא יהיה לה מה לעשות בכספים האלה. בכל העולם
 הגדול ידועה ההלכה שאין מקימים משק מהכנסות המשק בלבד. מקימים
 משק מכספי השקעה, ממלוה. אין שום עיר בעולם ואין שום מדינה בעולם
 הבונה את הרכבות שלה או את מםילות־הברזל שלה או את מכוני ההשקאה
 מתקציבה היא, כי אם היא מקימה אותם על השבון הדורות הבאים. אין שום
 תנועה ממלכתית החוששת למשכן את הכנסות השנים הבאות ולהטיל עול
, כדי להציל אותם וכדי להכין את עתידם. ם ת ב ו ט  על חדורות הבאים, ל
 ההכרה הזאת צריכה לפעם בלבות כולנו, מנשיא הקרן הקימת עד העובד
 במקום הקטן ביותר: לא נוכל לפתור את שאלת הקרקע אם לא נוסיף לכל
 מכשירי האוסף שלנו, עם הגדלתם והרתבתם ומלהמה בעד זכויותיהם, צורות
 תדשות שיאפשרו לנו, על השבון האוספים הבאים, לעשות פעולות ישוביות

 גדולות.

 יש לי הכרה עמוקה שאם יעלה בידינו לשנות בתנועה הציונית את
 היהם לקרן הקימת ולהעמיד את ענין הקרקע במרכז הציונות בשביל
 התקופה הקרובה, אז גם האוספים הרגילים שלנו יתנו הרבה יותר, מספר
 העובדים יגדל ויתהנכו עובדים הדשים ונוכל אז גם למצוא אמצעים אהריס
 בצורות אהרות. אמנם אלה יהיו כספים על מנת לההזיר, אבל הפעולות
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ה לההזיר. אם ישובנו העירוני מ  שיעשו יגדילו את ההכנסות, ויהיה ב
 י• ד

 וההקלאי יגדל, יגדל גם כוזדהמושד שלנו.
 לא הייתי פה בויכות ולא שמעתי כמה דברים ואני מתאר לעצמי שיש
 הרגשות פסימיות אצלנו לגבי האפשרויות של רכישת קרקע בארץ. תפצתי
 לומר דבר״מה מתון• התבוננותי אני בזמן האהרון, מתור מסעי בארץ
 והםתכלותי. אין שום ספק שהפסדנו הרבה במשד השנים האלה, הפסדנו
 במובן הכספי והפסדנו עוד יותר במובן הגיאוגרפי. ישנם שטהים גדולים
 שלפני זמךמה יכלו לעמוד לרשותנו ועכשיו אין לנו כל דריםת־רגל שם
 ואין לנו תקוה להדור לשם באיזה זמן. אמנם, כציוני אינני מתיאש משום
 אדמת בארץ-ישראל. אם לא נשיג אותה היום נשיג אותה מתר, ואס לא
 נשיג אותה מתר נשיג אותה בעוד עשרים שנה. אלה הס תנתומים לאורך
 ימים. ואין זה קו למלהמת פוליטית ריאלית. לפני זמךמה דובר אצלנו על
 שטה, צפונה ממפרץ היפה עד הגבול הסורי, אהד השטתים היותר יפים
 והיותר יקרים בארץ-ישראל. יכולנו להשיג אותו אילו היתה לנו לפני
 שנתים, שלוש שנים הלנאה של מאה אלף לירות. יכולנו לרכוש על ידי
 כד עמדה בעלת ערד כלכלי ופוליטי כביר. זה היה מגדיל את ההינטדלנד
 של מפרץ היפה. הדבר הזה לא נעשה, לא היו אמצעים בעין, לא היה מי
 שיתלהב לרעיון הזה. רוב הציונים ה״הגונים״ ודאי אינם יודעים גם את
 המקום הזה. הגיאוגרפיה של ארץ־ישראל בשביל רבים מאתנו היא מתל־
 אביב ועד פתזדתקוה ורתובות. אנהנו ההמצנו ונכנסו גרמנים, אלה שמכרו
 לנו בקרבת תל-אביב דונם בשמונה מאות לירות ועכשיו הם קונים את

 השטהים העצומים במקומות הנ״ל.
 ואהרי כל מה שההמצנו עוד יש בארץ שטהי קרקע לקניה, עוד יש
 מה לעשות בשביל הדור שלנו, אולי דברים גדולים יותר מאשר עשינו
 עד עכשיו. רכישתם תדרוש מאמצים כספיים גדולים והתאמצויות פוליטיות
 כבירות. לא פה המקום לדבר עליהם. תפצתי רק לרמז בזה שעוד צפונים
 לנו במשר השנים הקרובות מפעלים קרקעיים גדולים, שישמשו, אס לא
 היום, הרי לאתר תקופה מסוימת, רזרבה הגונה בשביל התישבות גדולה.
 הדבר הזה לא יעשה אלא אם כן יעלה בידינו לפקות את עיני העולם
 הציוני ולהראות לפניו את כל הוסר הבסיס של העליה הנוכהית, וגס של
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 ההתישבות הנוכתית, אם אין היא מלווה בעבודה קרקעית רצינית ובעבודה
 קרקעית לאומית. תפקידנו להוציא את ההכרה הזאת מההוג המצומצם של
 אנשי הקרן הקימת ולעשות אותה לתלק אינטגרלי של דאגות האכםקוטיבה
 ושל המשא־ומתן בועד הפועל הציוני ושל הכרת טובי האישים הציוניים.
 אזי נרכוש לנו גם כותות הדשים וגם אמצעי פעולה כאלה שעד עכשיו לא

 היו לנו ושאולי גם לא הלמנו עליהם.

 לבדק הבית הציוני
 (בקונגרס התשעדדעשר, בויכוח הכללי)

 קונגרס נכבד! להיים הפרלמנטריים של העם הציוני מוקדשים בםך
 הכל ימים ספורים פעם בשנתים, ויש צער רב לראות למה מתבזבזים הימים
 האלה. לאנשים הבאים מתור המעשה הציוני יש צער רב לראות במה אנו

 כאן מבלים את הזמן.

? ו נ ל צ ה א י צ י ז ו פ ו ה א ק ו ס  במה ע
 אינני מזלזל בערך של אופוזיציה. אדרבא, אני סבור שכל מפלגת
 רוב יש לה צורר באופוזיציה, שיש בה כדי להפרות את תתיים ולגלות פינות
 תבויות בלתי־נראות לעין מפלגת הרוב. אכן, יש צורר להיפגש ולספר על
 מת שאנו עושים, יש צורך לבוא ולעשות כאן זה עם זה — ואפילו תבר
 עם מתנגד — את חשבון הנפש ואת השבון המעשים. אדרבא, יבוא כל תלק
 ויספר מה עשה ובמה קידם הוא את עניננו. אדרבא, תבוא גם מפלגת
 מדינת היהודים ותספר באיזו מידה קירבה אותנו למדינת היהודים. ובמקום
, ללעז פוליטי, ללעז ז ע ל  זה מקדישה האופוזיציה את זמנה בעיקר ל
 סוציאליסטי וגם ללעז דתי, ואם בקונגרסים הקודמים היתה בעיקר האופו
 זיציה שופכת את לבה על מצבנו הפוליטי ומביעה את תביעותינו לממשלה,
 אם בסגנון נכון או בסגנון שאיננו נכון, הרי בזמן האהרון ״השלטוך היתידי

 שכנגדו מתקוממת האופוזיציה זהו שלטון הרוב בציונות.
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 לפני הקונגרס בא לידי מאמר שבידת את דעתי. אהד ממנהיגי
 המפלגות בישראל, מר מאיר גרוםמן, הכריז בעצם יום הבתירות, כי עייפנו
 מהמפלגות הישנות ומהםיםמאות הישנות ומתפרוגרמות הישנות ומהאישים
 הישנים ויש צורך באישים תדשים ובמפלגות הדשות ובסיסמאות תדשות.
 ומובן מאליו כי האיש ההדש בעל הסיסמאות התדשות והפרוגרמות התדשות
 זהו מאיר גרוםמן, הוא ולא אחר. עכשיו שמענו את הסיסמאות הללו והכרנו
 ביתר שאת את מהותה של האופוזיציה שלנו, זו שבקונגרם וזו שמהוץ

 לקונגרס.
 מהו התוכן הפוליטי של האופוזיציה הזאת כיום? בעיני אין זה אלא
 סיכון גורלו של שבט בישראל, סיכון מאמצי הבנין בזמננו. בדרד דיבור זה,
 לכאורה אולטרא־פטריוטי ו״מדיני אמיתי״, על ענין הנוגע להצלתם
 ולגאולתם של יהודי גרמניה רואה אני סגנון בלתי־ציוני, בלתי-יהודי. אני
 אנוס להיות זהיר בלשוני, כי אני מרגיש עצמי אתראי לפעולות אלה ולגורל
 שבט יהודי זה ואינני יכול ליהנות מ״חירות״ הלשון של מר גרוםמן. במשד
 כל המרטירולוגיה היהודית טיפהנו בקרבנו את רגש הסולידריות והכרת
 שותפות הגורל. ידענו שאסור לסכן גורל יהודים, ידענו מה זה פדיון שבויים,
 ידענו מה זו הצלת ממון ישראל. עכשיו, בתקופה זו, שבצדק השוה אותה
 בךגוריון עם מסעי־הצלב ועם ימי המלניצקי, מגלים אנשים, המתימרים
 להיות ציונים פוליטיים, הרגשות שאין להן כל קשר עם הרגשה ציונית.
 רוצים להשתמש בבימה הציונית היהידה לא לשם התשת הגאולה, אלא לשם
 קיום מצות מהאה. והלא כל אתד ואתד מאתנו יש לו עשרים במות שנוצרו
 לשם מתאות. כשאני לעצמי הריני סבור שלגבי קטסטרופות עולמיות כמו
 מםע־הצלב וכמו גזירות ת״ת ות״ט ויציאת אשכנז עכשיו יש מן הגיהוד בענין
 המהאה תסרתיהמעשה* וכשבאה התנועה היהירה בישראל, היהידה בעולם
 שיש בידה מעשה כל־שהוא להצלת רבבות נפשות, ולא הצלת סתם אלא
 גאולה, גאולת ילדי ישראל, אשר במקום שישמשו לבנים תנרמםות בטיט
 ובדם יהפכו ללבנים תיות בבנין התירות שלנו — נפגש מעשה רב זה

 ד

 בהרפות ובזלזול. הלא זאת הפעם הראשונה בתולדות הציונות, למן הפרעות
 ברוסיה בשנת 1881 וקישינוב ואוקראינה, שארץ־ישראל יש בידה, ולו גם
 במידה קטנה, לענות על אסון לאומי גדול, יש בידה אפשרות תלקית להציל
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 הלקים השובים של יהודי גרמניה, ובמשך מספר שנים אולי להציל את כל
 אלה מהיהדות הגרמנית אשד ישארו בתיים.

 לקה יהדות רוסיה — אזהרה לנו
 האם לא היינו צריכים ללמוד משהו לגבי גרמניה מן הטרגדיה הרוסית
 שלנו? הלא היינו עדים שהוליד, גדולה נקרעה מישראל, היינו עדים לכר
 כיצד נקרעו מיליוני יהודים מעל עמם, כיצד ההרימו לא רק את התנועה
 הציוגית אלא גם את לשוננו ותרבותנו וכל ערכינו הלאומיים, והיינו עדים
 לכד כיצד שולהו אנשים בעוון קשר נפשי עם הציתות לסיביר לפוליט־
 איזולטורים. האם לא נבין אנהנו מה רב הערר של שמירת שבט יהודי לבל

 ידה מאתנו?
 כשאני נזכר ביהדות הרוסית מתכוון אני לא רק להאשים משטר ידוע
 ומדינה מסוימת, אלא להאשים את עצמנו, את כולנו, שבמשד כל השנים
 לא נמצא בנו אותו הלהט אשר ידתף אותנו לכך שנעמיד לפנינו את הידוש
 הקשרים בינינו ובין היהודים הרוסים כתפקיד פוליטי תיוני, ותשוב לא רק
 בשבילם, אלא גם בשביל עתידה של ארץ־ישראל. זה לא נעשה עד היום.
 לצער״ הרב. אכםקוטיבה הלכה ואכםקוטיבה באה, ודברים בקוגגרם נאמרו,

 אבל עדיין לא הגענו לכך שדבר זה יעשה לסעיף פרוגרמתי בעבודתנו.

 ,,אפוטרופסות״ של גרוםמן לתעשיה — מה טיבה ?

 במקום שאעשה את רצוני ואדבר על אותם הצרכים הציוניים
 שבשבילם נקרא הקונגרס, אני מוכרה בלי כל השק להשיג על דברי הלעז

 שנשמעו מעל הבמה הזאת.
 מר גרוםמן הכריז כאן שהתעשית בארץ־ישראל נתנקת בןגטיו של
 ההלק הזה היושב כאן בשמאל. גרוםמן רוצה לעשות עצמו טריבון של
 התעשיה כשם שהבריו שבהוץ עושים עצמם טריבונים של היהדות הדתית.
 אד האם מילאה התעשיה בארץ את ידי מר גרוםמן שידבר בשמה? מכיר
 אני קצת את התעשיה שלנו, מכיר אני את פולק, נובומייםקי, שנקר,
 רוטנברג, קרימנר ואתרים. לא פעם באתי אתם בקשרים ולא שמעתי מהם
 טענות מסוג זה. אינני זקוק להביא את השקפותיהם הם על ההסתדרות
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 בתור ג1רם תשוב בבנין הארץ. איננו זקוקים להסכמות. אני ת1מך את
 עדותי לא בדיבורים, כי אם בעבודתנו המשותפת. אין זו אידיליה, יש כאן
 היאבקות טבעית מתור הגנתנו על עניני הפועל. התעשיה בארץ הולכת
 ונבנית על ידי בוני־התעשיה ולא על ידי פטפטני התעשיה. ובוני התעשיה

 יודעים את ערד ההסתדרות במשק הארצישראלי.

 םכםים ישן: משבחים את השליח ומלעיזים על שולחיו
 נימה הדשה הוכנסה לויכוה: הרבה שבחים לנאומו של בן־גוריון,
 מפי האדונים שורצברד, שמורק ואהרים. ובצד זה: אמנם, דבריו של בך
 גוריון השובים, אבל מעשיכם שלכם הם סתירה מוחלטת להשקפות הללו.
 אילו לא היתה בהוגי האופוזיציה שולטת, במהילה מכבודכם, ענדארצות
 לגבי ענינינו, אילו ידעו שם לקרוא מה כותבים אצלנו ולשמוע מה מדברים
 אצלנו, היו יודעים שדבריו של בךגוריון אינם דברי םטיה מדרך תנועת
 הפועלים, אלא סיכום דרך, פרי המעשים שיצרה תנועת הפועלים. אילמלא
 המעשים הללו והכיבושים שלנו לא היה יכול בךגוריון להשמיע את

 המהשבות שהשמיע כאן.
 מטיפים לנו ״אתדות״, מטיפים לנו ״נגד שנאה״, מטיפים לנו יהםי•
 עבודה מסודרים. מר שמורק בא ללמד: אסור לתת את נותני״העבודת
 ל״פושעים״. יפה. ואפשר שעתוניו של מר שמורק בלבוב ובירושלים,
 ״הציוני הכללי״ ודומיהם, הם הביטויים השלמים של שלילת השנאה ז ואס
 אסור שאכר מתרים יתשב לפושע ישראל, על אתת כמה וכמה פועל עברי —
 מדוע יהיה מוצג יום יום ושבוע שבוע כמהריב הישוב ופושע ישראל? כמה
 יפה הטענה הזאת נגד השנאה. ואולי יואילו האנשים הללו הדוגלים בשם
 האהבה לבדוק לאורה את כתיבתם ואת מעשיהם בארץ ובגולה. אינני כל
 כד שלם ברותי שאשלול את השנאה בכל מצב שהוא. ודאי, אסור להמיר
א נ ו  התנגדות תברתית לשנאה אישית. ואם ניסו פה לומר שהפיעל בארץ ש
 את נותךהעבודה, הרי זה לעז. מכיר אני יהםים מסודרים באלפי משקים,
 אבל יש בארץ שנאה ואינני מכתיש זאת. יש שנאה למתרימים, יש שנאה
 למי שמביא משטרה שתאסור את משמרת העבודה העברית, יש שנאה למי
 שעל ידי פוליטיקה מסוימת מביא לידי קיצוץ העליה (כי תיאוריה זו של
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 עבודה מעורבת היא גורם פוליטי ממשי לצמצום העליה), יש שנאה למי
 שרץ לממשלה ודורש שתוציא תוק נגד משמרת עבודה עברית. מה עשתה
 הציונות הכללית נגד חזיונות כאלה המרבים שנאה בישראל ומהדרים את
 היתםים בישוב, ואף את היהםים בין האכר והנוער הציוני ז מה עשיתם אתם
 בכדי למנוע תזיונות אלה ? הלא קראתם לברית נגדנו את כל אויבי העבודה
 העברית. עוד מכיר אני רבים מכם, ציונים כלליים, במצבים אתרים. מכיר
 אני אנשים העומדים ומטיפים לנו מוסר נגד ״השנאה״ הזאת, וזכורני שהם
 נאמו פעם נאומים אהרים. אני נזכר בבוגרשוב, ובמה שנאם בתנוכת עץ״
 גנים לפני עשרים והמש שנים, על מהרימי העבודה העברית, ואף אז היה

 ציוני כללי.

 אהדות ־־ אך לא במחיר נפשה של הצלבות
 רוצה אני לבאר קצת את ענין ה״אתדות״ אשר בשמה מדברים,
 כיון שאנו רוצים באמת להקים את אתדות התנועה הציונית. רוצה אני
ם לאתדות הזאת. מי שאיננו נושא שם אתדות י א נ  לומר בגילוי־לב: יש ת
 לאומית לשוא, הרי זה מתהייב למשהו. על עבודה עברית כבר דיברתי.
 והאומנם תושבים אתם שאפשר לבנות אהדות על קיפות זכות הבהירה, על
 יסוד צנז גבוה במושבות ועל שלילת זכות הבהירה מאלפי דיירים״תושבים
 בעיר ז כלום תיתכן אתדות אשר תעמיד מהוץ להיים הישוביים אלפי אזרהים

T 

 בונים בארץ-ישדאל? האפשר לדגול באתדות ועם זה להתנקש בתוקת
 כנסת ישראל ז האם סבורים אתם שאפשר לתבוע אתדות ועם זה לתתור

 תתת אתדות הסתדרות הפועלים ז
 ועוד סיסמה יפה לכם: סידור יהםי עבודה מתור השפעת לאומית
 עליונה. רבותי, אותי לא תפהידו בסיסמה זאת. אני מוכן לרדת לעומקה.
 אינני סבור שמדות לאומית היא ענץ רק לפינות צדדיות של ההיים
 בציונות. אדרבא, לדעתי הסוציאליזם עצמו הנהו ביטוי מםקני ושלם של
 מרות לאומית. במקום שהמרות הלאומית איננה מזויפת, במקום שהיא
 דמוקרטית באמת, שם תייבת כל תנועה סוציאליסטית לתמור בה״ אד כיצד
ם רוצים לפתור את ענין יהםי העבודה ? נדבר על זה ביושר לבב: אתם ת  א
 הולכים בענץ זה בדרכי המפלגות הריאקציוניות שבעולם. אתם לוקתים
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 צימוק אהד מכל התםביד שביהםי-עבודה, זה הקרוי בוררות חובה,
 ואומרים: בבקשה מכם, קבלו נא את האמרה הזאת. ואני אומר: אין פותרים
 שאלות גדולות כאלה על ידי אמרה החביבה משום מה עליכם. גם מי
 שמאמין בתום־לב בבוררות״הובה, אם הוא אינו מרבה דברים בעלמא,
 יודע כי בוררות זו אינה אלא הגג, אבל קודם שמקימים את הגג מניתים את
 היסוד. סידור יהםי־עבודה מצריך יסוד רתב, ורק אתרי שמניתים את היסוד
 הזה יש טעם לדון על בוררות־הובה או על צורה אתרת שתוםכם. תארו לכם
 שתבואו להברת בני-אדם המהולקים בענינים אזרתיים ותגידו: למה אתם
 רבים, תמנו שופט. ואל תמרו את פיו. האם לא ישאלו האנשים אתכם: מתו
 המשפט אשר על יסודו ישפוט השופט? האומה יוצרת את תתוק ועל יסוד
 החוק הזה דנים השופטים. ואם ברצינות תושבים אתם על תיקון יהםי
 עבודה, אז תניהו ביסוד הדבר את ההכרה שהציונות קובעת תוקת עבודה
 ונכנסת לתוך כל הענינים של שכר־עבודה והגנת העובד והגנת המשק. אד
 האם במימרה של שוק, הטובה להטפה בתוץ־לארץ, תבואו לסתור קומפלכס
 של יהםים כל כך מסובך כמו יהםי־עבודה במדינה מתהווה ? ועוד, מדוע אני
 צריך להאמין לכם שאתם רוצים לפתור שאלה זאת ביושר לבב? הלא
 תנאי קודם לבוררות־הובה היא נייטרליות — כלומר, לא להרכין ראש
 בפני התקיף. וכלום יש לכם האפשרות ליצור בוררות נייטרלית של אנשים
 נייטרליים? הלא אתם נכנעים לכל התקיפים, הלא שמטתם בדיד את כל
 המושגים הסוציאליים שבהם התהילה הציונות. אתם דוגלים בשם הרצל
 ומטיפים מוסר בשמו ואבדתם את כל התוכן הסוציאלי של הרצל ואתם
 רוצים שנםמוד עליכם ונמסור את גורל ההמונים הנמצאים בארץ, ואת גורל
 ההמונים העומדים לעלות לארץ, לקומץ אנשים שאין להם הכות הפנימי

 להוות כוה נייטרלי בניגודי המעמדות בארץ.
 ואתם, שלא טרהתס כלל להדור לתור סבכי היהםים הסוציאליים
 בישוב, מעלימים עין מזה שבארץ הולכת ומתהווה תורה של יהםי־עבודה,
 אמנם לא תורה שבכתב, אבל שבעל־פה, תורה שבמעשה, של הסכמי עבודה.
 אם אין מתערבים מחרהרי ריב ואנשים ה״שוברים״ לשם פרינציפ, אם אין
 מהדדים במזיד את היחסים בין פועלים לפועלים — אזי מסתדרים יתםי
 עבודה מתוקנים בארץ גם בתעשית וגם בתקלאות. אתם, מתור תעמולה
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 מפלגתית אויבת לנו, מתוך הפחת ניגודים בין פועלים ופועלים, אתם יוצרים
 אותו הפחד ואותה האתמוםפירה הנרגזת בקרב היהודים בעולם, כאילו אין
 בארץ תנאים נוהים לגידול המשק. מסופקני, אם יש בעולם תנועת פועלים,
 אשר תוך כדי הגנתה על עניני הפועל ותור כדי המלתמות שהיא מנתלת על
 זכויות הפועל, היא בעצמה מתלמדת ומלמדת את הפועל לתרוד ולשקוד

 על עניני המשק העברי כמו שעושה זאת תנועת הפועלים העברית בארץ.

 הזורע פידוד בין פועלים — חוטא לציונות
 ומתוך שאתם שואפים לאתדות העם ולהרמוניה, לא הסתפקתם
 בהידור היהםים בדרך כלל ובהוםר כל פעולה ממשית בשביל עבודה עברית
 ובשביל יצירת עובדות שיש בהן להיטיב את היהםיס בארץ, אלא באתם
 ועשיתם את המעשה הרב: הקימותם ארגון נפרד של פועלים. אני מדבר
 כאן בשם כוה ציבורי כזה שכבר ראה הרבה בתייו ושמע את ההכרזה
 המפורסמת: ״כן, לשבור!״ ושמע גם הכרזה שניח: ״לחלק!״ והוא איננו
 נבהל. סוף סוף מאמינה ההסתדרות בעצמה וגם בהגיון ידוע של תיי הארץ
 וגם בהגיון ידוע של הפועל, ואפילו בהגיונו של נותךהעבודה. אבל תובתנו
 לאמור לכם: אתם הוטאים בזה הטא כבד, הטא לפועל, תטא לציונות. אתם
 הוטאים בזה לפועל כיון שאתם מפרידים בין פועל לפועל ואתם מתלישים
 את כוה הפועל, אתם נותנים תקוות בלב המעבידים, מן המקולקלים שבהם,
 שיוכלו להשתמש בזה לרעת הפועל, לקומם פועל נגד פועל. אתם הולכים
 באותה הדרך המעורערה שבה הלכו אויבי הפועלים בכל מקום ומקום. ואתם
 תוטאים תטא כבד לציונות, מפני שהציונות מעונינת, ראשית כל, בשלום
 פנימי, ואין שלום פנימי אם אין שלום בין פועלים לפועלים. הציונות יודעת
 שריב בין פועלים לפועלים הוא מסוכן ומזיק יותר מאשר בין פועלים
 ובעלים. ההפרדה המלאכותית הזאת היא הטא ציוני כפול, מפני שכל אהד
 מכם כל כמה שהוא הדור קנאה וצרות־עין ושנאה לפועל, מוכרה להודות
 (כמו שהודו רבים גם פה) שתנועת הפועלים היא גורם ציוני כביר, גורם
 מדיני, גורם ישובי וגם גורם ציוני תרבותי. את הגורם הזה אין בכוהכם
 לבטל ושום כות אויב לא יבטל אותו. והתנועה הציונית מעונינת בכד
 שהכוה הזה יהיה גדול ככל האפשר. ואם מאמינים אתם שיש תוכן ציוני
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 בתנועתכם, הרי הייתם צריכים להימצא בפנים ההסתדרות, כדי להגביר את
 אפיו הציוני של הגורס הזה.

 איזהו מקומם של הפועלים הציונים הכלליים ?
 אהד הנואמים כאן בא לתאר את הטרגדיה של הפועל מקרב הציונים
 הכלליים הנמצא בהסתדרות ב״גלות״, כביכול, והוא אמר שפועל שאיננו
 נמנה על המפלגות השליטות בהסתדרות העובדים אין לו אפשרות של
 עבודה. אני מכחיש זאת בכל תוקף, זוהי סתורת אכםפורט מצוינת. לפי
 אותם היהםים השוררים בגולה בין אגודת פועלים אהת לשניה ולפי כל
 היהםים השוררים בקרב הרחוב היהודי בגולה, יאמינו לכם. אבל אנשים
 היודעים את המצב בארץ, גם בקרב האנשים שלכם, לא יאמינו. רק לפני
 זמן קצר קראתי ב״בוםתנאי״ מאמר של ציוני כללי אהד, הבר התאתדות
 האכרים, שאינו השוד, הם והלילה, על תפיסה סוציאליסטית, והוא העיד
 שהיהם בהסתדרות לפועלים מבין, ״הציונים הכלליים״ היה לא רק לפי
 הצדק כי אם גם לפנים משורת הדין. הוא הסביר זאת ברצונה של
 ההסתדרות לקרב ולמשוד כותות נוספים. אך לא הנימוק תשוב, אלא
 העובדה. והעובדה היא, שגם אהרי ההכרזה על הארגון המיוהד, שהוא ספק
 קיים וספק אינו קיים, גם אהר זה נמצאים בתוכנו יותר פועלים מקרב
 הציונים הכלליים מאשר אצלכם, הציונים הכלליים. העזרה שניתנת על
 ידי המוסדות העצמיים של הפועלים, על ידי בנק הפועלים, על ידי קופת׳
 הולים, השתדלותנו בכל המוסדות האהרים, גם בקרן הקימת, בשביל קרקע
 לטובת גוף זה או אהד של הנוער הציוני הכללי, ולטובת מפעלי
 התישבות של הנוער הזה, כל אלה יעידו שמצד עצם סידור
 ההיים והשיתוף בעבודה לא היתה מעולם שום הפליה לרעה, וגם
 שום פגיעה מבחינה רעיונית. בהסתדרות העובדים קיימים זרמים
 שונים ובין הזרמים הללו ישנם ניגודים לא קלים וישנם זרמים שאינם
 יושבים על הספסלים האלה, וביניהם ובינינו יש אולי ניגודים יותר גדולים
 מאשר בינינו לבין הנוער ההלוצי מקרב הציונים הכלליים. אף על פי כן
 קיימים כל ההוגים האלה בהסתדרות העובדים והם נלהמים על השפעתם.
 אין שום הוקה בהסתדרות ואין שום תקנות אשר יכבידו על זרם הדש,
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 אם יש לו אידיאות והשקפות והמונים, ויסגרו בעדו את הדרך וימנעו ממנו
 להבליט את עצמו במלוא פות השפעתו.

 אתם נוהגים לתאר את תנועתנו כשעטנז, והראיה, שיש לה דגלים
 שונים והימנונים שונים, ואתם מבורכים באתדות שלמה. אם אתם מםתידים
 את העולם היהודי בשם ״האינטרנציונל״ השני, אשאל אתכם: האומנם
 להיות ציוני וקפיטליםט מותר מבהינה ציונית ולתיות ציוני וםוציאליםט
 אטור? לא דק אנתנו, גם אתם, הציונים הכלליים, תידשתם הימנונים
 וסמלים. להדדי ישראל ישנה סימבוליקה לאומית כשרת, ציציות, טלית
 ותפילין ואתם לא הסתפקתם בסמלים אלה, באתם ותידשתם סמלים
 תדשים. ולא אמרתם שאתם גוזרים בזה את האומה לשנים. ואם התנועה
א ת ד ומקיימת את השפה העברית  שלנו, שהיא למעשה יוצרת את העם ה
 ואת התרבות העברית, אם מתור סיבות נפשיות וסוציאליות והיסטוריות
 יש לה צורך ביצירה סימבוליקה שלה, לותמת ומרדנית יותר, כלום תהפכו
 זאת לעילה בשביל הפרדת העם לשנים ובשביל גזירת תנועת הפועלים

 לשנים ז

ך ו נ י ח ד ב ו ר י פ ד ו ו ת י  א

 אתם מתארים אותנו כמםוררי ההינוך. אני רוצה לאמור לזרם הציוני
 הכללי: הנה אתם נלתמים בעד אתדות ההינוד העברי. מה פירושה של ״אתדות
 ההינוך״ז אם פירושה הוא: לשון אתת, מינימום של השכלה אלמנטרית,
 היסטוריה של העם, קניניס עיקריים לאומיים, תנאים סניטריים מסוימים?
 כלומר, אם פירוש הדבר הוא שקומפלכם שלם של עקרונות אנושיים
 לאומיים יונה ביסוד ההינוד, אם זוהי אתדות ההינוך, הרי אנהנו קנאים
 לאתדות ההינוך. ועוד, אהדות ההינוך פירושה: פיקוה אהד בארץ, רשת
 אדמיניסטרטיבית אתת, בעלות לאומית אתת. אבל אם אתם סבורים
 שאתדות ההינוד פירושה ק ם רק ט הינוכי, שמישהו יבוא ויקבע טיפוס
 אהד לכל יהודי הרוצה להנד את ילדיו ויאמר לו: ״כזה ראה וקדש״, הרי
 אנהנו שוללים אהדות שכזו. ההסתדרות אומרת: תהא כל משפהה יתודית
 רשאית להנד את ילדיה באהד מסוגי בתי־הםפר המאושרים מטעם הרשות
 הלאומית העליונה. עובדה היא, שמלבד הניגודים עם ה״אגודה׳ ועם
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 האידישיםטים, אין לנו כיום הזה גם בתהומי התנועה הלאומית אפשרות
ד בארץ. ה  אוביקטיבית לקיים טיפוס של בית־םפר א

 היה זמן שהיה לנו ביודםפר אהד. זה היה לפני היות ההשכלה ולפני
ז תנועה ציונית, היה זה  הציונות. זה היה בית־הםפר הדתי. ואילו קמה א
 אולי בטבע הדברים שמתוד שלטון הדת בישראל, היה מוקם בית־םפר דתי,
 בטיפוס האהד והיתיד. אבל כשבאתם אתם, הציונים, המשכילים
 האפיקורסים, כאשר הקימותם את ״בית־הםפר ביפו״, הכרזתם בזה
 שבתקופתנו אנו אין אפשרות לבית־םפר אהיד להתקיים. אתם הייתם
 הראשונים לפרוש מן ההדר, שהיה מקובל באומה. ואתם יודעים איזו מלהמה
 גדולה עורר בית־הםםר שלכם וכמה זה הזיק בשעתו לתיבת־ציון. ולא
 נמנעתם מזאת. אינני מאשים אתכם על שעשיתם מת שעשיתם, אבל אני
 דורש שלא תנהגו איפה ואיפה. אם יש בידכם לתתפשר עם ״המזרחי״
 ולהקים ביודםםר אתד משותף לכם ולו, כמו שמטיפים עכשיו כמה אנשים
 השובים, ההררים ״על הדת״, כעורך ה״בוםתנאי״, למשל, ותהפכו את בית־
 הספר הכללי לבית־םפר דתי למהצה, בבקשה, עשו. אולם אל תכפו אותו על
 זולתכם. ואל תאשימו אתם את האתרים בפילוג, שאתם פתתתם בו. כשבאו
 ד״ר בוגרשוב ותבריו וניגשו להקמת הגימנסיה, היה מעשה זה פילוג או
 איהודז הגימנסיה מתהילה במכינות בגיל של בית״םסר עממי. ואפשר אין
 זה פוגע באהדות ישראל משום שהגימנםיה נועדה לבני אמידים היכולים
 לשלם יותר. אס אתם מתיהםים ברצינות לאתדות התינוד, אם אתם רוצים
ה של העם העברי, ז  להגביר את התוכן המאהד, עליכם להודות שבמצב ה
 במצב זה של הישוב קיימים זרמים בולטים בעלי אופי שלם הצריכיס לבוא
 לידי ביטוי גם בהינוך אנהנו, אנשי התנועה התלוצית בישראל, מעריכים
 מה שעשה בית־הםפר הכללי שהיה לפנינו. יודעים אנו מה עשה בית•
 הספר הכללי בשביל הלשון ובשביל יצירת עצם הטיפות של ביודםפר הדש
 בארץ. אבל התנועה הציונית אינה מסתפקת בו ואינה יכולה להסתפק בו,
 מפני שיש לנו צרכים תלוציים, ויש לנו צרכים תברתיים, מפני שאנהנו
 מלמדים בעיךהרוד ובנהלל, ומתנכים את הילד בתל־אביב שילד לעין•
 הדוד ולנהלל, וזה דורש יותר ארץ־ישראליות, יותר תלוציות ויותר
 תברתיות ממה שיש לבית־הםפר הרגיל. ואילו היתד! רק טובת ההינוד לנגד
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 עיניכם חייתם אולי מכירים לנו טובח על שאנתנו סוללים אולי דדן• גם
 בשביל בית־הםפר שלכם.

 בדבר אתר אני מםכים לד״ר בוגרשוב: גם אני שולל את חתינון•
 המפלגתי. זרמים קולטוריים, זרמים פדגוגיים, תברתיים — כן. בעלות
 מפלגתית — לא. בית־הםפר אינו צריד להיות קנין של מפלגה, לא של
 מפא״י ולא של ״המזרתי״ ולא של הציונים הכלליים. ההורים רשאים לבהיר
 את שיטת ההינוד בשביל ילדיהם — במסגרת ההוקה הלאומית והפיקוה
 הלאומי. כמובן, הורים באמת ולא הורים מזויפים, לא ״ארגון ההורים
 במושבות״ המוציא מהכלל הלק של ההורים ועושה את ההינוד לקנין
 התקיפים במושבות. ארגוני הורים דמוקרטיים עם זכויות שוות לכל
 ההורים — זהו הפרינציפ שצייר להיות מונה ביסוד ההינור בארץ.
 ל״אתדות ההינוך׳ הקסרקטינית, כפי שאתם מבינים, לא יסכים היהודי הדתי
 וגם לא הפועל. הוא לא יסכים למםיר את תינוך ילדיו לידים שאינן נאמנות
 עליו. אם זוהי מלתמתכם הרי זי מלתמת־םרק, העלולה רק למרר את ההיים
 לשוא. וראו, קיימים בארץ זרמים אוטונומיים של הינוד, שום זרם אינו
 תושב לותר על האוטונומיה שלו, באה הסתדרות העובדים ואמרה: אנהנו
 מוכנים לותר על זכויות אדמיניסטרטיביות מסוימות הנתונות לנו, ולהכליל
 את ההינוך שלנו בתור הרשת ההינוכית־האדמיניסטרטיבית של כנסת
 ישראל. במקום לקבל זאת בשמהה פצהו בצעקה׳ וניתן ״אולטימטום״: או
 שתבטלו את ההינוד שלכם או שתישארו כמו שאתם כיום. מן האולטימטום
 הזה ״גזירו״ אפשר היה לראות עד כמה רצינית התביעה הזאת לאתדות

 ההינוד מצדכם.

 ״חטאם״ של המאורגניס ו״הבה נת&נמה* של חםרי־חארגון
 ועיד פרינציפ אחד חוכרז כאן בשם חציינות חכללית נגדנו. שיווי•
 זכויות של מאורגנים ולא־מאורגניס. פרינציפ נעלח: אל יקופח שום אדם
 מישראל, הגנה על האינטרסים של ״סתם יהודי״. אך נבדוק נא את תכנה
ר ס ו  של האמרה הזאת. מאימתי נעשתה התנועה הציונית הםידה של ה
 ארגון ז מאימתי נעשה הוםר־ארגון ראוי לפרס בעניני הציונות? כל ענין
 הציונוה בנוי על פרינציפ של ארגון. בא הרצל לעם מפוזר ומפורד, לא
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 ״מאורגן״, ואמר: התארגנו. כל התטאיס שאתם מונים בנו, הם עגעים של
 ארגון ציוני. שמורק אומר: מה עיר לתכניות תדשות, להבטהות להתישבות,
 אם — אוי ואבוי — ״1800 איש יושבים כבר על האדמה״. מר שמורק בוכה
 על זאת. מוטב היה אילמלא היו האנשים האלה כובשים ומעבדים את
 הקרקע, אלא היו מפוזרים בערים, ואת האדמה היו ״שומרים״ למי שלא
 עלה עדיין לארץ־ישראל ולא התארגן להתישבות. אלה הם המושגים
 התדשיים שאתם מתרשים בציונות. מי שהתארגן למען ארץ־ישראל, מי
 שהכשיר עצמו, מי שעלה, מי שעבד בתקלאות — הריהו מפסיד. אילו אתם,
 המקנאים בכוה ארגוננו, הייתם אומרים: גם אנהנו נלך לארגן המונים.
 הייתי אומר: תבוא עליכם ברכה. יש עם עברי גדול, אנהנו כינסנו מסביב
ו וכבשנו הוגים רהבים באמריקה ובפולין מנ  לרגלנו הצי מיליון שוקלים׳ אי
 בשביל ארץ־ישראל. ואם גם אתם רוצים לעשות זאת, בבקשה. אבל מתור
 הוסר הכשרון שלכם לארגן המונים אתם באים בשתי המצאות. אתם אומרים
 לנו: אתם כבר אימנתם את המכסימום שיכולתם לארגן. כל השארית,
 שארית ישראל, לנו היא. זוהי המצאה אתת. וההמצאה השנית: במקום
 להכיר בתשיבות עקרון הארגון בשביל הציונות אתם שוללים אותו מעיקרו.

ר פ כ ת ה ב י ז על ע ת ו ו ד ם ס ם  על ה
 כולכם הוצבים להבות נגד הםפםרות. איד תילהמו נגדה בלי ארגון,
 ואיד תילהמו בעד עבודה עברית בלי ארגון? דיברתם כולכם בלב מר על
 התופעה שהפועלים בורהים מהמושבות. אני כל כד שמה שהאדונים הללו,
 אשר הם בעצמם הלכו, כידוע, למושבות ושלחו הרבה פועלים למושבות,
 הם הבוכים מדד. על שפועלים עברים עוזבים את המושבות.
ם למושבות, לא אשאל ת  לא אשאל כמה פועלים שלתתם א
 כמה פועלים הכניסה מפלגת המדינה העברית במשד כל ימי הייה
 למושבות. אולם אשאל אתכם, יודעי הכל: הידעתם שבמשד הזמן
 של הבדיחה מהכפר נוספו בכל זאת לפי הסטטיסטיקה של המרכז
 התקלאי 1600 פועלים עברים במושבות ? אינני מרוצה מזה כלל. ההסתדרות
 ההלימה לגייס עוד 3000 פועלים בשביל המושבות. הידעתם מאין באו
 אלה? האם אלה ״סתם יהודים״ בודדים, ״קרובים״? (אותם הקרובים
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 שכולכם נעשיתם חסידים שלחם, כאילו בנין הארץ דורש קרובים! דוקא
 לביל״ויים לא היו קרובים בארץ, לאנשי העליה השניה לא חיו קרובים
 בארץ, ובכל זאת עשו משהו). אלה שהלכו למושבות וההזיקו מעמד
 במושבות בתור הפרוספריטי והקוניונקטורה השוררת בערים, הם פועלים
, הברי הקיבוץ המאוהד, ״השומר הצעיר״, הבתדות הםוציא־ ם י נ ג ר ו א  מ
 ליםטית ודומיהם, וגם תימנים. הפועלים התימנים בארץ הם אלמנט השוב,
 ותנועת הפועלים לפני 25 שנים, לפני שדרשה זאת ממנה התאתדות
 האכרים, שלהר, את אהד מטובי הבריה להעלות פועלים תימנים. ההסתדרות
 עסקה בענין זה לא מעט, והתימנים יש להם גס ארגונים משלהם, אך אס
 יש כות מאורגן, אני תובע ממנו אחריות ציונית. ואני שואל את מר גלוםקא,
 בא־כוה ארגון מסוים של התימנים, הצריך להיות אתראי בעד עבודה
ן ר ק ת ה מ ד  עברית אצל התימנים, מדוע בשכונות התימנים, על א

 ה ק י מ ת, ישנה עבודה ערבית ?

״ ת ק ק ו ח מ ה ה צ ע ו מ ה י ״ פ ל ת כ ד ה ו א ה מ ד מ ג  ן

 כמה מלים בדבר המועצה המתוקקת. לא מפני שיש לי להוסיף על
 אותם הדברים הברורים שדיבר כאן בךגוריון, אלא משום שנעשים מכל
 צד נםיונות לסלף את עמדתנו, כאילו ציונותם של הציונים הכלליים מעונינת
 בכד שהעולם יראה את מפלגת הרוב בציונות כאלמנט בלתי־בטות בשאלה
 זג ואני השבתי לתומי שכולנו מעונינים בכד שלא יהיו כאן שום ויכוחי
ס ר ג נ ו ק ל ה  דקדוק בענין המועצה המתוקקת, אלא שתישמע דעה אתת ש
ו שלא תרשה ליהודי להשתתף במועצה המהוקקת נגד רצון הקונגרס. ל ו  כ
 יש, כנראה, ציונים שהבנתם המדינית היא אחרת, הם מעונינים להראות
 שיש הלקים כשרים הנלהמים ״עד הסוף״ ויש כאלה שמתר יותרו. מזכירים
 לנו את חטאנו שאמרנו, כי רק על יסוד של שיווי מוחלט של שני העמים
 אפשר יהיה לחקים מוסד מתוקק בארץ. אינני מתחרט .על פיםקח זאת.
 בויכוה הפנימי על המועצה המתוקקת בתור העם העברי נשמעו שלוש
 נוםתאות. הציונים הכלליים אומרים: אנהנו נסכים למועצה מתוקקת דק
 לאהד שנהיה רוב בארץ. במסירת מודעה זו, שכל זמן שאהרים מהווים דוב
 אין אנו מסכימים למועצה מהוקקת, אלא כשאנהנו נהיה רוב נסכים, כלולה
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 פסגת ״ההכמה המדינית״. כלום יש לך הסברה פוליטית טובה מזו? ״אגודת
 ישראל״ ניםהה את עמדתה בהגדרה אתרת — ואני מזכיר זאת לשבהה ־־
 שכל זמן שלא ימצא הםכם והבנה גמורה בין העם העברי ובין העם הערבי
 אי אפשר יהיה ליטר את המועצה המתוקקת. פד אמרה מפלגה שאין לה
 שם של מפלגה ציונית פוליטית. באה מפא״י ואומרת: אמנם אין אנהנו
 מרוצים מהמצב האדמיניסטרטיבי השורר בארץ, אין אנו הושבים כלל וכלל
 ששלטון גמור של הפקידות האנגלית בכל עניני הארץ הוא המצב האידיאלי
 המבטית את צרכי האוכלוסים, אולם אנהנו שוללים כל רפורמה פוליטית
 המתנקשת בזכויותינו ואיננו מסכימים לשום רפורמה שאיננה נותנת לנו
. ו נ ת ב ו ש ק נ ת ל ה ע כ ו נ מ  מתצית השפעה, זאת אומרת, אפשרות ל
 הדברים ראויים לויכוה רציני. אבל נדמה לי שהמצב המדיני ברגע זד,
 מהייב הסכמה מוהלטת ושלמה של כל הקונגרס ולא רצון להוכיה למי

 שהוא כי ״טוב אני מהברי״.

! י מ ו א ל ה ה ו ל ע את ה מ צ ב  עת ל

 אילו היתד, הנהגת עניני הקונגרס תלויה בי הייתי מעמיד במרכז
 הקונגרס בתקופה זו של עליה המונית ושל הוסר כל פרופורציה בין עליית
 ההמונים היהודים באדץ־ישראל ובין הקלטתם, את השאלה הישנה וההדשה
 תמיד: יצירת הון לאומי גדול, קודם כל לשם פתרון שאלותינו הקרקעיות
 ואתר פד בשביל פתרון שאלותינו הישוביות. אולם, לצערנו הרב, אין דעתו
 של הקונגרס נתונה לשאלות כאלו. לקונגרס יש תשוקה וענין לכל מיני

 ויכותים. אבל לא לפתבלימות הקולוניזטוריות שלנו.
 הרעיון של המלוה הלאומי איננו הדש. בודאי יש הרבה אנשים
 הדורשים לעצמם פטנט על הרעיון הזה. הזכות הגדולה תהא לא למי
 שידבר על המלוה הלאומי, אלא למי שיעשה אותו. התקדמנו הרבה
 לקראת המלוה הגדול. התקדמנו על ידי מה שעשתה האכםקוטיבה, התקדמנו
 הרבה על ידי המצב בארץ־ישראל, על ידי מצב המשק שלנו, וגס על ידי גורס
ם וישנה תביעה י פ ס ם כ נ ש  הדש, שנוסף בזמן האהרון: שבארץ־ישראל י
 בארץ שכספים אלה ״לא ילכו בטל״ ויושקעו במפעלי בנין ויצירה. ובכן,
 מבהינת התנאים האוביקטיביים יש התקדמות מרובה. והאכםקוטיבה ההדשה
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 לא תקיים את תקוותינו אם במשך חשנתים חבאות לא תפנה את תשומת
 לבה — מהוץ לכל הפעולות הנורמליות, להגדלת ההון חלאומי — לגיוס
 כספי אשראי לפתרון שאלותינו הקרקעיות וההתישבותיות. זוהי דרישתנו

 הנמרצת.

ת י ל כ ל ר כ ק ח מ ־ ת נ ח : ת ת ו ע י ב ת ן ה י  ב
 ועוד דרישות אתדות יש לי לאכםקוטיבח חבאח. מכל צד מרבים
 לדבר על יזמה כלכלית, על תעשיה וכדומח. כאן דיבר בךגוריון על ״תכמת
 ישראל״ במובן ההדש. ועלי לציין, לצערי, שבהיינו המשקיים איננו מגלים
 הכמה זו. עדיין לא יצרה התנועה הציונית מכשירים רציניים כדי שדברינו
 על הכלכלה לא יהיו פטפוטים בעלמא. לא ליד האכםקוסיבה ולא ליד
 הבנקים ולא ליד האוניברסיטה העברית אין לנו מוסד מהקר רציני שממנו
 נוכל לקבל תשובות שקולות על עניני משק׳ על עניני אכםפורט, תעשיה,
 מסים ומכם. מן ההכרה שיוקם סוף סוף המוסד הזה, להקירה, למתן ידיעות,

 להדרכה.

ת ר ו ק י ב ד ל ס ו  מ
 כמו כן אני מצטרף לאלה שדרשו הקמת מוסד לביקורת בציונות. אף
 על פי שאני שייר למפלגת הרוב׳ הנני מעונין בכל לבי במוסד לביקורת. כל
 התנועה הציונית מעונינת במוסד לביקורת. אנתנו מעונינים באמון מותלס
 מצד העם, אנהנו מעונינים בסדרים ישרים במוסדות שלנו, אנהנו מעונינים
 בעבודה כספית ישרה וצודקת ובחשבונות מסודרים. אנהנו מעונינים בכר
 שעצר אצלנו בכל מהיר מוסד של קונטרולה שירכוש לו לעצמו את האמון

 של התנועה.

ה ד ו ב ע ־ ר ם ו ח ת ל י ל ל ן כ  קר
 אני מוכן להצטרף לכמה דרישות של האופוזיציה. מר גרוםמן דרש
 מאת האכםקוטיבה שתיצור קרן כללית להוםר־עבודה. אני מצטרף בכל לב
 לדרישה הזאת. אגלה סוד למר גרוםמן: זה כבר כמה תרשים שמצד
 הסתדרות הפועלים נדרשת האכםקוטיבה להבטית סכומים שנתיים (מכספי
 הרזרבה של המלוה) לקרן כללית בפני הוםר־עבודה. אני רוצה לקוות
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 שעל ידי זה שההסתדרות דורשת זאת, לא תיפסל עצם הדרישה אצל מר

 גרוםמן כ״מפלגתית״.
 אני מצטרף גם לדאגה הזאת לימים רעים היכולים לביא על הישוב
 גם מבתינת הבטחין, גם מבתינת סידורים כלכליים מסוימים, זה דורש
 את התאמת התקלאות שלנו ושאר עניני המזונות לצרכי כלל הישוב. תיתה
 זאת דרישה תמידית של תנועת הפועלים. ובזמן המלהמה הקודמת עשינו
 משהו בענין זה. וגם עכשיו דורשת ההסתדרות שנכוון את משקנו ככה
 שיוכל בתנאים קשים לספק את צרכינו אנו. אולם אני רוצה לומר: גם
ת התנועה הציונית, ו ד ת  דאגה לבטהון וגם דאגות אחרות מתייבות א

 אתדות מפעלים, קונטרולה מותלטת שלה על העניניס בארץ.

ד ב ל ה נ ב י ט ו ק ם כ א ה — אד לא נ י צ י ל א ו  ק
 אני מצטרף בכל לב לאלה האומרים שהמצב הזה בציונות מתייב
 קואליציה רהבה ככל האפשר — קואליציה ישרה ונאמנה הרוצה לפעול
 ומוכנה לפעול יתד ורתבה ככל האפשר. אבל גם לי דרישות לקואליציה
 הזאת, יהיה נא לכם אומץ לדון על הדרישות הללו. קואליציה רהבה על
 שום מה ז כבר אמר בצדק דייר גולדמן שהוא מאהל לקואליציה רהבה שלא
 תהיה גרועה מהקואליציה הצרה. ואני חוזר על זאת: לא משום שאני מרוצה
 לגמרי מהקואליציה הצרה — אני ארשה לעצמי להיות גם באופוזיציה,
 למםלגתי ולהנהגתי ואני דורש מהקואליציה שבחרתי בה יותר מאמצים
 וכמה וכמה דברים שלא נעשו במשר השנה הזאת. הנימוק בעד קואליציה
 רהבה הוא: לשמור על כך שמלהמת הרעיונות אצלנו ומלתמת האינטרסים
 שלנו לא יהפכו למלהמת־אזרתים. אך אם זאת היא המטרה, אז צריך
 שהקואליציה לא תצטמצם בגוף אהד של ההנהלה הציונית, כי אם תקיף את
 כל השטהים. מה טעם לקואליציה באכםקוטיבה הציונית, אם במוסדות
 אהרים, השובים מאד גס הם, הקובעים את היהםים בתוך הישוב, אם שם
 אין קואליציח, אם שם יש קיפוח עם מלחמה מרה. מה טעם בדבר אס,
 למשל, בועד הלאומי ישנה קואליציה בינינו ובין ״המזרחי״ ובאותו זמן
 יושב בא־כוח ״המזרתי״ בעיריית תל־אביב ותותר תהת זכויות הפועל
 העברי ומפיץ שנאה ומקפה את זכות הבהירה של הפועל לעיריה ? האומנם
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 לזה תיקרא קואליציה? התיתכן קואליציה בציונות חמניחח מקום לחתירה
 תתת כנסת ישראל? אנהנו שואפים בכל לב לקואליציה רהבה. אבל היא
 מתייבת שהאתיקה של קואליציה והפרוגרמה של הקואליציה תתפשט על

 כל שטהי התיים בארץ, על כל אותם השטהים שהציונות משפיעה שם.

ה י צ י ל א ו ק ת ה ב ח ר ה ם ל י א נ  ת

 היסוד הראשון של קואליציה חוא חודיח בזכות אזרח לכל יחודי
 בארץ־ישראל, הפסקת הקיפות של זכויות יהודיות בערים ובמושבות.

 זכות אתת ליהודי גם בציונות, גס בכנסת ישראל, גס בעיריית תל•
 אביב וגם במושבות.

 ואתדות בשאר השטהים. אהדות ההינור והפסקת הדצנטרליזציה. כבר
 הסברתי: לא אהדות של קסרקטין, כי אם מכסימום תאםשרי בתנאים
 הקיימים. ואתדות בשאר ד״שטהיס ההשובים בשביל גורל הציונות! אתדות

 של הפועלים בארץ, שקידה מאוהדת על עניני שלומנו ובטהוננו בארץ.
 בקואליציה הזאת נדרוש ארגון הסתדרות ציונית אהידה בכל
 הארצות, למען תהיה הזכות לכל יהודי, בין שהוא בן מפלגה ובין שאיננו
 במפלגה, להשפיע בכל עניני הציונות, לבהור בכל מי שהוא רוצה, להצטרף

 לזרם ברגע שהוא רוצה וללכת ממנו בשעה שהוא רוצה.
 פה דיברו באירוניה על האפקים שפתה לפנינו בךגוריון. נמצא הכס
 אהד בין הנואמים שקרא לזה ,,ליציטציה״. מענין שדוקא אלה שכל עבודתם
 בציונות היתה להתתרות זה בזה, מי יכול ״להבטיה״ יותר ולהתפאר לפני
 יהודים תמימים כי להם יש ״מטרה סופית״, כי בכיסם מונתת מדינת היהודים,
, ם י ש ע ם של מ ו כ י  דוקא אלה מלגלגים עכשיו עלינו על שאנתנו, בתור ס
 באים להתוות דרך לזמן ארוך. מי שמדבר כך כמו שדיברו המלגלגים, סימן
 שאיננו ראוי ואיננו מסוגל לראות אהדת. ומי שיצר עד עכשיו את העמדות
 הציוניות יכול, מבלי לדבר על ״מטרות סופיות״, להתוות דרד פעולה

 לשנים הבאות.
 לכל אלה המפתידיס את התנועה הציונית בשלטוננו, בגידולנו
 ובריבוינו, אני רוצה לאמור שתים־שלוש מלים של גילוי-לב. אין עיננו צרה
 בכם תשמח אם יקום ,,המזרתי״ ויארגן את היהדות הדתית, ואס יקום
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 ״הפועל המזרהי״ ויכבוש המונים גדולים לעבודה ולהלוציות בשם רעיון
 הדת והעבודה, אם הציונים הכלליים ימצאו המונים ויארגנו אותם. אבל אל
 תזלזלו אתם בגידולנו ואל תקטינו את ערכנו, ולא דק מתיר הכיבושים
 המעשיים והישוביים שלנו. תתטאו לאמת אם לא תכירו כי נתונים נתונים
. ואנהנו מעיזים לאמור, שאנהנו ת ל פ ו נ ן ה ו י  מאמצינו להקמת ם ו כ ת צ

 הולכים להקים את סוכת ציון הנופלת.

 מה הציונות דורשת היום הזה מן העם היהודי
 אוהבים להזכיר אצלנו ימים מלפנים, כשההםתדרות הציונית היתד!
 במלוא תפארתה. מה נדרש אז מהיהודי ? מה היו אז האינטרסים של היהודי
 בציונות? הציונות הכללית דיברה בשם האירגניזציה ובשם המשמעת.
 הזקנים שביניכם יזכרו כיצד נלהמו אז על רעיון האורגניזציה הציונית, הס
 יזכרו את מלתמת אוםישקין על כוה אורגניזציה ועל תקיפותה. אבל בינתים
 קרו כמה וכמה דברים, והלקים שלמים כאן שהכירו שאורגניזציה זאת
 עובדת מהוד תוקים פנימיים בשביל יצירת עבודה, התישבות ועם עובד
 בארץ התקרבו לתנועה הזאת. ועכשיו אנתנו רואים את ההסתדרות הציונית
 בתולשתה. הגיעה השעה — המצב הפוליטי מהייב והאנרכיה הישובית
 בארץ מתייבת זאת, — לבוא ולהקים מתדש את המכשיר של הרצל, שיהיה
 מכשיר בעל כות, בעל יכולת, בעל עיר בשביל כולנו, גם בשביל השליטים
 וגם בשביל האופוזיציה, שהעם העברי, גם אויבינו וגם הכותות מבתוץ
 ירגישו כי לפניהם עם מאורגן. בדרד זו אנהנו הולכים, בה אנו מהנכים את
 ההמונים ובה אנו רוצים להדריך את התנועה הציונית במידה שהיא

 נשמעת לנו.

ת* ה העברי מ ד א  ,,מכנם ה

 בהיסטוריה של רוסיה מסופר כי ימים רבים היה העם הרוסי מפוזר
 ומפורד לכמה נסיכויות ושבטים ושלטונות קטנים, עד שקם מלד אהד
 במוסקבה ואיתד את כל הנסיכויות הללו למדינה אתת, הוא זכה לכד שקראו
 לו כהיסטוריה הרוסית: ״מכנם האדמה הרוסית״. זהו התפקיד ההיסטורי

 שנפל בהלקנו, הפועל בציונות רוצה להיות ״מכנם האדמה העברית״.
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 ההסתדרות הציונית נתבעת לפעולה תרבותית
 (בקונגרס התשעה־עשר)

 רבותי, בבואי לפתוה בקונגרס הי״ט ויכוה בשאלות הפעולה
 התרבותית אי אפשר לי שלא אעלה בזכרוני את גורל הלשון העברית
 ושאלות התרבות בקונגרסים הקודמים. היו ימים שהדובר עברית בקונגרס
 מספיק היה לו שבפמטוכול הקונגרס ירשם — במקום מסירת תוכן

T 

 הדברים — ״שפריכט העברעאיש״. הרושם לא היה זקוק לעברית, ולא
 נדרש ממנו שירשום גס את הדברים האמורים עברית. עצם הדיבור העברי
 היה מן הדברים האכםוטיים שבהם הצטיין הקונגרס׳ כמו תרבוש, כאיצטלה
 מזרתית ודומיהם. והדובר עצמו התכוון בעיקר להפגנה לשונית. והיו ימים
 שהקונגרס שלנו ידע את מלתמת ה״קולטורה״, אותה מלה לועזית בלתי•
 מובנת ומטילה אימים. והדברים הגיעו לידי כך שםיעה שלמה, ״הפרקציה
 הדמוקרטית״, יצאה פעם אתת דמונםטרטיבית מהאולם בגלל עלבונה של
 הקולטורה. ואהר כד באו אמנם ימים שהברי ״הפרקציה״״ נעשו קברניטי
 התנועה הציונית׳ אד לידי שינוי כל־שהוא בעבודה התרבותית של
 ההסתדרות הציונית לא הביאו. והיו אתר כר קונגרסים, שנתקבלו בהם
 התלטות נאות, ההל מן הההלטה על הלשון העברית כעל הלשון
 האופיציאלית של הקונגרס ועד ההתלטות של השנים האתרונות תתוזרות
 ומצוות על הקמת מהלקה להינוד ולתרבות עברית בגולה. האמת ניתנה
 להיאמר, שכמעט כל הההלטות האלה נשארו על הנייר. בזכות שני מושבי
 הועד הפועל הציוני שנתכנסו בירושלים, אשתקד והשנה, זכינו אמנם
 לפרוטוכולים שנדפסו עברית, אד הפרוטוכול של הקונגרס הציוני נדפס עד

 היום גרמנית.
 עכשיו כשאנו באים לדבר על התרבות העברית בקונגרס אין זה
 בגדר הפגנה. אדרבא, עכשיו, כשאנו אנוסים לפרקים לדבר בקונגרס לא
 עברית, הרי זה מצדנו מהוץ לגדר הטבעי, קרבן מתיר התתשבות יתירה עם
 מי שאינו מבין עברית. ובבואי עכשיו לדבר בשאלות הלשון והתרבות
תי לומר, ראשית כל, כי שאלת העבודה התרבותית העברית נעשית  מנ
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 (אשתמש בשם שאליעזר בךיהודה קרא למאמרו הראשין) ל״שאלה לוהטת״
 לשאלה שבה משתקף עומק הפרובלימטיות של דיר ההגשמה.

 היו ימים והמדברים בקונגרסים או בועידות אתרות בשאלות תרבות
 היו מתכוונים ״למען יגדיל תורה״. אינני מעיז להתכוון להגדיל תורה
 בדברי, אולם אני מתכוון להגדיל תורה על ידי מעשים שיעשו להבא מטעם

 התנועה הציונית.
 כיצד עומדת עכשיו אצלנו שאלת הלשון והתרבות העברית? זהו
 פרק, אהד הפרקים העיקריים, בשאלת קליטת העלית. לאמיתו של דבר, כל
 ענין הציונות בימינו, כל השאלות הגדולות של התישבות, של םיננםים, של
 משק עברי, של קרקע, אינן אלא שאלות של קליטת העליה. אולם קליטה

 העלית יש לה לא רק בתינה כלכלית, אלא גם בהינה רותנית.
 אפשר שיבואו וישאלו אותנו: על מה אתם נזעקים ? הלא כל העולם
 כולו יודע שהעברית נמצאת עכשיו במצב של פריהה, ואפשר למנות כמת
 וכמה תופעות המעידות עדות נאמנה על צמיהה וגידול של הלשון העברית
 וגם של הספרות העברית וגם של גילויים אתרים של תרבותנו. הלילה לי
 מהקטין את ערך ההישגים שלנו, אולם לצורר עניני זה אקצר ואומר: אכן,
 יש גידול, וגידול מפליא, אך קשים וגדולים הם הבלי הגידול. יש גידול של
 ביודהםפר העברי, שעוד בראשית הציונות היה הוא עצמו בםימךהשאלה,
 ויש גידול של הדיבור העברי, שעוד לפני שנים לא רבות היה ענין מפוקפק
 למדי. ועכשיו, במקום מנינים אתדים של דוברי עברית, יש רבבות, ולא
 רבבות אלא מאות אלפים. ולא רק גידול כמותי, יש גם שינוי יסודי בטיב
 הדיבור ובטעם הדיבור. אנשים כמו לילינבלום, אהד־העס, מנדלי וביאליק
 הביטו בעין רעה על הדיבור העברי של בךיהודח וחששו שהדיבור העברי
 הזה יתן בפינו שפח נלעגת, חםרת־שרשים והםרת־תיות, מין אשדודית,
 ז׳רגון עברי. אי אפשר לומר שההשש הזה הלף כליל, אך הדיבור העברי
 כבר איננו מהלך על קבים. מתגלה בלשון סם שכנגד ברבריזמים ודרכי
 דיבור לקויים. מי שעוקב עכשיו אהרי הרבדים האלה ימצא שהדיבור
 העברי בארץ הולד ונעשה עברי יותר, תיוני יותר, פרודות־לשון ישנות
 ותדשות הולכות ומתגלות, והתיאת הלשון, יציקת היות וטבעיות לעורקיה,
 נעשית לא רק על ידי הבלשן המיועד לכד, אלא על ידי כוחות מרובים: על
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 ידי האמן ועל ידי איש העבודה והמלאכה, על ידי המורה ועל ידי הילד,
 ועל ידי האשה. התעשרות והתעמקות לשוננו ניכרת בכל הפינות. מי שישוה
 מאמר פובליציסטי עברי הכתוב בימינו למאמרים שהיו כתובים לפני 20—30
 שנה (איני מתכוון לאבירי הספרות, כי אם ללשון הרגילה במאמרים
 בינוניים), מי שיבתין פזמון עברי ותרגום אתראי של ספר, ותרגום של
 קומדיה בשביל תיאטרון שלנו יראה באיזו מידה התקדם הפרוצס של
 תתיית הלשון העברית. היא הדלה לגמגם. אנו מתתילים לדבר ולכתוב כן,
 ולא באספרנטו וב״לשון תרגום״, אלא בשפה היה ושרשית. וכן יכולים אנו
 להתפאר לא רק בבית־םפר עברי שלם ובגךילדים עברי, אלא גם בבתי•
 ספר עליונים: התכניון בהיפה והאוניברסיטה בירושלים׳ ואפשר גם להוסיף
 שהמוסד הממשלתי היהודי המכוון למעיךהשכלה גבוהה בארץ —

 ״השיעורים למשפט״ — אף הוא משתמש בלשון העברית.
 יכולתי להמשיד קו זה ולעבור לגולה ולספר שלפני עשרים שנה לא
 ידעה הגולה בית״םפר תיכוני עברי. ועכשיו יכולים אנו למנות כמה וכמה,
 ויכולנו להאריך ולמנות לא רק את רבבות תלמידי בית־הםפר העברי השלס׳
 אלא גם כמה וכמה רבבות, ואולי יותר מרבבות, של נוער בההלוץ ובתנועות־
 נוער שונות שבתלקם קנו לעצמם את ידיעת הלשון, ובהלקם הם נמצאים
 בתוך הפרוצס של מעבר לעברית. השיר והזמר הארץ״ישראלי, ובמקצת גם
 התוברת והעתון הארץ-ישראלי, תודרים גם לפינות רתוקות ומרותקות והם
 כובשים את הנוער העברי. יכולנו לציין שהעברית תודרת עכשיו גם לפינות
 שתשבנו אותן לאבודות. מי שיפתה גליון של ״יודישה רונדשוי״ יפגוש
 שם פרקי לימוד עברי, מי שיבקר בקיבוצי הכשרה בגרמניה ובמערב•
 אירופה ובאמריקה יכיר מה כוהה של ארץ־ישראל להתדיר את קניניה
 הרוהניים לגולה. אך אין אני מתכוון לשעשע את נפשכם בתמונת הלום הקם
 ונהיה. אין אני מדבר כאן לזר בל ידע, ואני פטור מהסביר כי כמה דברים
 שהיו בגדר הזיה לפני דור אהד היו לעובדת היים. רצוני להורות על
 המכשולים והפורענויות הגדולות שמצאו את העם העברי בתקופה זו

 בתייו התרבותיים ואת השפעתם החוזרת על הארץ.
 לפני כעשרים שנה כשאחד־העם ביקר בארץ־ישראל ועשה את ״סך•
 הכל״ שלו, נדמה היה לו, לשביעת רצונו, כי ״המרכז הרוהני״ בארץ מתהיד
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 להתקיים, אף על פי שתתנועה הציונית־המדינית לא התכוונה לכך. הוא
 ציין כמה סימנים קלושים של התהוות סביבה רוהנית בארץ־ישראל והתתלת
 השפעתה על הגולה. לכאורה, מאז ועד עכשיו גדלה והזקה ארץ־ישראל
 והתבצרו לאין ערוד אותם הקנינים הרוהניים והלשוניים והספרותיים אשר
 היו אז בתתילתם, ואף על פי כן, דומה שמותר לומר עכשיו כי ההלוס ה ז ה
 של מרכז רוהגי בארץ־ישראל המשפיע בתור כזה על הגולה, ההלום הזה
 נתבדה. בא אמנם דבר, אבל לא זה. אהד־העם במאמריו או לוינםקי תלמידו
 באוטופיה שלו ״מסע לארץ-ישראל בשנת ת״ת״, תיארו לעצמם את
 התגשמות הזונם בצורה אידילית למדי: היהודים בעולם יהיו בשפע
 ובשלוה, יהיו שייכים למעמדות האמידים, ומרוב טובה, מתור רוב תרבות,
 מתיר צרכי הנשמה היתירה הלאומית שלהם יתגעגעו לארץ־ישראל, והארץ
 תשלה להם קרני אורה ותעשיר את הייהם הרוהניים. כלום יש צורך להדגיש
 שההלום הזה נתבדה בהתלט? לא שארץ־ישראל שולתת קרני אורה לגולה
 השרויה ברוב טובה, כי אם הגולה הטובעת והאומללה והנשמדת שולתת
 קרני מישוש לארץ־ישראל לבקש מסלט והצלה. ההבדל יסודי• לא שארץ־
 ישראל היא עכשיו גולת הכותרת בשביל הגולה האמידה והעשירה, אלא
 את־ישראל היא אי־ההצלה היהידי בשביל המוני ישראל, הנמלטים על
 נפשם. לא שירי־הערש האידיליים והמתוקים מימי תיבת־ציון מבטאים את
 תוכן ההיים היהודיים בימינו, אלא הקריאה הקדומה: ״צאי מתיר ההפכה״.
 והבאים אלינו אינם יהודים מלאים וגדושים תרבות עברית, שעליהם הטיל
 אהד־העס את יהבו ולא יהודים שאין הסר להם בעולמם אלא ההשלמה
 הרוהניודהלאומית העליונה, כי אם יהודים פליטי הרב, פליטי פרעות,
/ נרדפים ועקורים, עקורים לא רק מזכויותיהם  פליטי דלדול, ״נשרפים,
 וממעמדם הכלכלי וההכרתי, כי אם עקורים משרשי התרבות הלאומית,
 עקורים מועיד! תרבותית, נטולים כל דבק תרבותי שאיתר את פזורי ישראל
 במשך תקופות שלמות ועשה אותם הטיבה אתת. ועלינו לדעת: עם
ם י ו ו צ ו מ נ ו א ל ל ם ה י ר ו ק ע ה ם ו י פ ר ש נ ם ה י ד ו ה י  ה

. ל א ר ש י - ץ ת א ר ת א ו נ ב  ל

 תבקרו את העליה כמה שתבקרו (כל עליה שקדמה רואה בתריםות
 יתירה את נגעי העליה שלאהריה), תגלו בה כל מיני הטאים ומומים מכל
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 מיני בתינות — כאלה הם היהודים, כאלה הס הבאים אלינו, ובהם ואתם
 עלינו לבנות את הארץ.

 ושאלתנו הלוהטת היא: כיצד נעשה אותם לעם? זוהי שאלת
. היא הטרידה אותנו גם בהיותנו מעטים. אהד־העם תבע ה ר ש כ ה  ה
, אלא שלא מצא נושא סוציולוגי מםויס בעם ״ ת ו ב ב ל ת ה ר ש כ ה  ״
 להכשרת־לבבות זו. באה אהד כך העלית השניה והיא היא אשר מתון•
 נםיונה וסבלותיה הגיעה לידי תכרת הצורך בהכשרה: הכשרה גופנית,
 הכשרה מקצועית בעבודה והכשרה עברית ותרבותית. עם ראשית העליה
 השלישית קמה תנועת ההלוץ שזה היה בעצם תכנה: הכשרה ויצירת
, אנו מאמינים ת י נ ו מ ה ה י ל  כלים לכד. עכשיו אנו עומדים בראשית ע
 שאין זה מרום־העליה, שהארץ צריכה לעליה גדולה יותד ושתעס צריך
 לעליה גדולה יותר, עליה המונית מתייבת הכשרה המונית, והשאלה היא
ה נפגוש עליה זו? המונים אלה נטולי שרשים עברים, ברובם מעוטי• מ  ב
 תרבות בכלל, מהוםרי הכנת נפשית לקראת גורלנו ותפקידנו בארץ, —
 מה נעשה ולא יהיו לנו לרועץ, מה נעשה להם כדי שיתערו בתוכני

 ויצטרפו לבונים?
 ולא הרי העליה ההמונית עכשיו כהרי העליה הראשונה והשניה. אז
 עדיין היה העם היהודי בהמוניו הגדולים, מהוץ להלקיס קטנים שנשבו
 לטמיעה, תי את הייו המםרתיים, עדיין היה קייס ,,ההדר״ העברי, ההינוד
 העברי העממי, וההני היהודי היה עדיין ברובו יונק משכבות תרבות
 עמוקות. עכשיו המצב שונה לגמרי. בינינו ובין העליות הקודמות רובצת
 מלהמה־העולם והיא הסרה תרת עמוק שאין למלא אותו, כמה אמונות
 תמימות שהיו לנו לפני המלהמה נשמדו כליל. לפני דור אהד היה מקובל
 בעולם הלאומי וגס בעולם הציוני שסכנת האםימילציה אינה הלה בעצם
 אלא על הקיבוצים היהודים, מעוטי״האוכלוםין, שבארצות המערב. אלה,
 מתור תיותם מועטים בין הרבים, לא יכלו לעמוד בפני אור האמנםיפציה,
 אבל אנהנו, ההמונים הגדולים במזרה אירופה, שהיו, כמו שאמרו אז, בגושים
 ״קומפקטיים״, שם במקום שישנה צפיפות יהודית ודביקות עממית, שם ודאי
 ימצא הכות לעמוד בפני ההתבוללות. באה המלחמה ותוצאותיה ועשו את
 האמונה הזאת אילוזית־שוא. היהדות המזדהית קודם כל נתונה בצפדני
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 התבוללות הדשה, מאונם ומרצון. בא ההזיון הטרגי, אולי הטרגי ביותר
 בתולדות ישראל: השמד הלאומי הכסוי על היהדות הרוסית, עקירתה מתיי
 האומה בכללה ומקרקע התרבות העברית. אותו השבט תעברי אשר לו תתלק
 העיקרי ביצירת הספרות העברית ההדשה והוא נתן את הכותות העיקריים
 לתנועת התהיה, אותו השבט שנתן לנו את גאון השירה העברית בימינו
 ואת גדולי המהשבה הלאומית של תקופתנו, הוא נמצא זה ט״ו שנים במצב
 של אסימילציה מאונם. אפשר שתלקים ממנו נטמעים לתיאבון, כמו בכל
ח יהודי שנםתהים לפניו שערי ה״זכויות״ אד הכלל הנהו קרבן אילם נ י  ק
 של אסימילציה הכפויה עליו באכזריות־זדון. והקיבוצים היהודים הגדולים,
 הקיבוץ הפולני, הרומני, הליטאי והלןרפטררוםי, באיזה מצב הם נמצאים
 עכשיו? קשה לקרוא לזה אסימילציה במובן המקובל. רגילים היינו לאהד את
 המושג התבוללות עם הצטרפות לתרבות אירופה, עם השכלה גבוהה יותר. אד
 יש טמיעה שכולה בורות ועם־הארצות, טמיעה הכרוכה בהוםר השכלה
 ובערות. הטמיעה האוכלת עכשיו את הקיבוצים היהודים הגדולים איננה
 כרוכה באמנםיפציה, בתתעלות כלכלית ותרבותית. כל עיקרה הוא:
 דנציונליזציה, עקירת המוני ישראל מהףתם הלאומית. העם השליט אינו
 רוצה בנו מבהינה כלכלית ודותף אותנו ההוצה או למהשכי הגיטו, ועם
 זה הוא שולל מאתנו את האפשרות של היים רוהניים עצמיים. אינני עוסק
 עכשיו בסקירה מקיפה על המצב, והנני מסתפק בקויס אהדים. תיתדות
 הפולנית, שלפני דור אהד היתד. כמעט כולה הניכת ההדר העברי, ולו גם
ף ילדים לבתי• ל ם א י ת א  בצורותיו הפגומות ביותר, מוסרת עכשיו מ
 ספר פולנים. תעברו בקרפטו־רום, במולדת התמידות הפרימיטיבית ביותר
 ותמצאו שם את רוב ילדי ישראל, ילדים מגודלי פיאות ארוכות וחובשי•
 כיפות, ילדים שהוריהם הם הםידים ממונקטש, ואלה אולי לומדים עם
 ה״רבי״ שעה אתת ביום, אבל את תינוכם, כביכול, את השכלתם האלמנטרית,
 הם מקבלים בבתי־םפר נכרים. וקיבוץ עלוב זה איננו אהיד גם בטמיעתו.
 תמצאו בו ילדים ששפת לימודם מרירית, וילדים שבית״םםרם הוא צ׳כי,
 וגם ילדים המקבלים את תינוכם בלשון... רוסית בדיאלקט של שבט רוסי
 נידת. ואין זו שאלת הלשון בלבד. הלשון תיא בשבילנו המפתה לקנינים
 הרוהנייס של האומה. ובשביל הדור הצעיר תמתתנד בעברית נעשית הלשון
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 העברית גם מפתת לתרבות האנושית הכללית, לתרבות העבודה, לתרבות
 תיוצרת נכםי רוה הדשים. להלקים גדולים בישראל אין הטמיעה בימינו
 פותתת שערי השכלה ודעת, ואין להם צינור אתר לתרבות האנושית מלבד

 השפה העברית.
 אם סבורים אתם שהסכנה היהידה הצפויה לדמותו התרבותית של
 הישוב היא בעליה ההמונית הזאת. הרי אתם טועים. הארץ עצמה, למרות
 כל הישגינו, נושאת סכנות איומות. מפלצת ההתיוונות מאיימת עלינו
 בגלגולים תדשים. גם בית־הםפר העברי, גם הבר הסופרים שלנו, גם העתונות
 העברית, גם התיאטרון העברי, אינם משנים את הרושם תכללי: בבל
 לשונות. אפשר טבעי הדבר, כשם שהוא טבעי בערי־נמל ובארצות
 המכניסות מהגרים, אך אין הסכנה פותתת בגלל זה. תשאלו, מי משוה
 לארץ דמות זו של בבל לשונות? והתשובה היא כמו בימים קדומים: יד
 ההורים והסגנים במעל ראשונה. דוקא השכבות המסודרות ביותר, הפקידות
 הגבוהה, לא רק הפקידות הממשלתית הגבוהה, אלא גם פקידות ציונית
 גבוהה, וראשי תברות ומנהלי מוסדות — ידם ביצירת אותה תאתמוםפירה
 הצוררת להתהוות תרבות עברית. יותר משיש בה מן הבורות ועבדהארצות
. עוד מעט והלשון העברית בארץ תישאר שפתן ת ו י ב ו נ ס  יש בזה מן ה
 של השכבות ״הנמוכות״, של העדות הנידתות, של בני הכפר, של אנשי
 העמקים. אלה היהירים ישמרו לה אמונים בתור אוירה כללית של
 ליבנטיניות, קריריזם וםנוביות. השפה תודת לתקלאות והשכבות העליונות
 והתשובות תהיינה תפוסות לשבעים תרבויות, היוצרות בארץ אוירת של
 תוסר כל תרבות, של תלישות רותנית, אדישות ויהירות. אנו כבר מתקרבים
 בארץ לסולם תרבותי אשר בשלביו התתתוניס ילדים עזובים ומתוםרי•
 הינוד במספרים מסהידים וראשו מגיע לשכבות עליונות, מתוםרוודתרבות
 ועשירות־תרבות׳ אד תםרות זיקה למלאכת הבנין, להיי הישוב ולהיי העם,
 מרובוודצרכים, אלא שאין להן צורך בתרבות תעברית תמקורית, ואין להן
 קשרים עם היחידים והציבורים היוצרים את תרבות החיים העברים באת.
 סכנות מרובות אורבות לנוער העברי הארץ-ישראלי, בהלקו הגדול
 אינו מסתפק באפשרויות התינוכיות שיש לו בארץ, והוא נושא את עיניו
 ל״השתלמוה״ בהוץ־לארץ. משמעו של דבר: קריריזם, בריהה מהתפקידים
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 הקשים שהארץ מציגה ליהודי הצעיר, השתמטות מן ההיים המשוטים
 שהארץ מאפשרת. רדיפה זי אהרי ״השתלמות״ מתישבת יפה עם התנפתות
 ודלות רותנית. תעברו בבירות אירופה ותמצאו בכל מקים קולוניות גדולות
 של צעירים וצעירות מארץ־ישראל, גומרי בתי־םםר תיכונים, ואפרותים
 שיצאו מקנם בטרם העמיקו שרשים בהיי הארץ, במאמצית, בספרותה!
 באמתתתם מעט סיסמאות פטריוטיות, אבל אינם מוכנים כלל וכלל לקבל

 על עצמם את העול שארץ־ישראל מטילה. מה יהיה ערכם כשישובו ז
 ואין אתה עימד על מצבנו התרבותי בארץ־ישראל, אם לא תעמוד
 על מצבו של היוצר העברי. אי אפשר שלא לציין את הסתירה העמוקה
 בין הגיאות הכלכלית של הארץ, הניכרת כל כר במצבה של האינטליגנציה
 המקצועית (עודד־דין, רופא, מהנדס), לבין מצב האנשים אשר הקדישו
 את עצמם ליצירה עברית, אם יצירת ספרות עברית ואם יצירת תיאטרון
 עברי, אם טיפול במוסיקה עברית, ואם מדע עברי. על אלה אפשר לתמשיל:
 ״כל העולם אינו גזון אלא בשביל הנינא בני״, והנינא זה אין לו אפילו
 קב התרובים. באותו זמן שהארץ משמשת כלי־קיבול לרבבות אדם ומשלמת
 בעין יפה לכמה וכמה בעלי־מקצועות, משלמת הרבת יותר ממה שמותר
 לעס עני לשלם, ואפילו סופר עברי במידת שנכנס לעבודת תרגום או
 הוראה, או פקידות, יכול למצוא מהיה, הרי האמן העברי הנשאר נאמן
 בקשיוודעורף ליצירה תמקורית שלו — אין לו גואל. הוא היתום היחיד
 בזמננו בהברה העברית בארץ. זה הכלל: כל מי שקשר את עצמו קשר•
 אמת עם היצירה העברית אין לו אותה חאחיזה בארץ שיש לכל אדם
 אתר. ואין תימה בדבר, תלא תלקים גדולים בישוב, ודוקא תתלקים האמידים

 והמסודרים שבקרבו, אין להם כל צורך ביצירה זו.
 מי יקבל על עצמו לשנות את המצב? מי יקת על עצמו את הדאגה
 לטיב העליה, להכשרה תרבותית המונית בגולה, להינוד יותר עמוק של
 העם, לטיפוה הספרות העברית ושאר ענפי היצירה העברית? יש אומרים:
 הסתדרות מיותרת׳ מקבילה להסתדרות תציונית. בעלי הזכרון יזכרו
 שבועידת מינסק הציע אחד־חעם להקים הסתדרות מיותרת ומקבילה לעניני
 תרבות. מאז ועד היום הוזר הרעיון בלבושים שונים, מכריזים עליו בלי
 הרף, מקימים בשבילו במות. לאתר ועידת מינסק היו קונמדנציות בהאג,
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 בברלין ושוב בברלין — לפני המלהמה, ואתריה שוב מועצות ומועצות,
 ועד להכרזת ״ברית עברית עולמית״, ותביעה בלתי־פוסקת: הבו לנו
 קונגרס עברי! לאתר עשרות שנים של הצעות והכרזות ונםיונות אלה,
 מותר להעיד שהברכה לא היתה שרויה בהם. אילו אפשר הית לבנות
 תרבות עברית ברזולוציות, בתביעות, בהתמרמרות על ההסתדרות הציונית,
 היתה התרבות העברית מזמן בנויה על תלה׳ אד מה שנוצר עד עכשיו
 הוא פרי עמל יתירים וקבוצות על הקרקע שנהרש על ידי התנועה הציונית.
 ומעט, מעט מאד, יש לזקוף לזכותן של מועצות והסתדרויות ״עולמיות״.
 דומה שאין מכירים עדיין אצלנו שהםתדרויות לאומיות וקונגרסים לאומיים
 אינם מן הדברים הנעשים בידים. בימינו יש הרבה אנשים הנמשלים לאותו
 תובש פיקת ש״ידע״ כי לאמיתו של דבר הלא אין כלל דופק. נתרבו אצלנו
 ההובשיס היודעים את הסוד שאין דופק, ויש רק פתאים־מאמינים, והם,
 ההובשים־הפיקהים, מאמינים שאם יעמידו פנים נאמין להם. הפיקהיס
 הללו אינם יודעים שיש מאורעות תיםטורייס שאינם ניתנים להיקוי, וגילוי•
 שכינה אינו נעשה בידים. הקונגרס הציוני של הרצל וההסתדרות הציונית
 שנוצרה על ידו הרי הם בבתינת הופעה תד־פעמית בהיסטוריה, וכל היקוי
 לה לא יצלת. אולי קראתם את ״אלוף בצלות ואלוף שום״, של ביאליק,
 הראשון שהכניס בצל למדינה נתל כבוד ותפארת, השני שהתקנא בו, קנאה
 שמביאה לידי היקוי, והכנים שום לאותה מדינה — היה לצהוק. והמזכים
 אותנו בקונגרסים תדשים ובתםתדרויות לאומיות תדשות, מוכיהים שאינם

 יודעים יראת״הכבוד מהי.
 אין גואל אתר לתתייתנו התרבותית אלא התנועה הציונית. היא
 עצמה. ממנה ידרש, והיא סוף סוף תיענה. ההסתדרות הציונית גם בלא
 יודעים וגם שלא במתכוון נעשתה לגורם המפרה ביותר את התרבות
 העברית. הרצל זה, ששאל שאלת תם: ״תרבות עברית מהי ?״ ואשר תשש
 כל כד לתכנםת הויכותים על תרבות עברית לציונות, מי כמוהו הכשיר
 קרקע בשביל תרבות עברית? איננו יכולים לתאר לעצמנו כלל את צמיתת
 ספרותנו החדשה, את דורם של פיארברג, ביאליק, ברדיצ׳בםקי
 וטשרניהובםקי ועד ברנד, אילמלא ההופעה של הציונות הפוליטית. זה
 כוהה של תנועת ציבורית גדולה. קיימים קשרים עמוקים, סמויים מן העץ,
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 בין תנועות ציבוריות גדולות לבין היצירה הרוחנית. קשר עמוק כזה קיים
ת לבין צמיחת התרבות העברית של י ר ב ע ה ה ד ו ב ע ת ה ע ו נ  בין ת
 ימינו. הפועל העברי, מראשית התהוותו בארץ, נעשה המשען הנאמן ביותר
 ללשון ולתרבות העברית, ולא רק כקורא וכמעריץ וכתומה כי אס גם כיוצר

 קרקע פורה בשביל היצירה הרוהנית, כיוצר ערכים רותניים.
 נכון הדבר שהתנועה הציונית הסאה הרבה. היא הסאה, כמו כל
 התנועות הפוליטיות כמעט, שהן משמשות את העליה הרותנית באקראי,
 שלא במתכות, שלא בהכרה ברורה, ואינן מקדישות לפעולה התרבותית
 את המקום הראוי לה. מכאיב היה לפגוש בראש התנועה הציונית םוג
 אנשים שבכל מסירותם הציבורית נשארו זרים לאות עברית, כשם שמכאיב
 היה לראות אנשים אשר להם שרשים עמוקים בתרבות עברית, אלא שהם
 גורסים שיטת ,,שתי רשויות״: עסקנות ציבורית להוד ותיי תרבות להוד.
 שיטה זו של שתי רשויות צריכה לעבור מן העולם. וגם תסירי התרבות
 העברית, הרוצים להפריד בין התנועה הציונית ובין התנועה העברית
ם לעבודה תרבותית י ד ר פ  ומאמיגים כי על ידי זה שנקים כלים נ

 עברית נתקן את המצב — אינם מסייעים לתיקון המצב.
 ההגיון התיאורטי יכול להפריד תזיונות היסטוריים להלקיהם, אד
 ההיסטוריה עצמה היא םינתיטית. קיימים או היו קיימים ״ציונים־בלתי־
 עברים״ וןלותיים וטריטוריאליםטים־עברים. אד אלה אינם אלא תזיונות
 אישיים, ולא הכרתיים. הם אינם מבטאים את ההתפתתות ההיסטורית.
 ההיסטוריה לא נתנה לנו הופש הבהירה לגבי הארץ ולגבי הלשץ, והיא גם
 איננה מסכימה להפרדה ״ההגיונית והמציאותית״ בין התנערותנו המדינית

 והתברתית לתקומתנו התרבותית.
 אינני מתכוון להתוות בקונגרס הזה תכנית מקיפה של אותה הפעולה
 התרבותית שעמנו נזקק לה ושארץ־ישראל נזקקת לה בימינו. אילו גיליתי
 לכם כל מד, שאני נושא בלבי הייתי בעיניכם כשר בשירים על לב רע.
 אני רואה עצמי פטור מלהביא עכשיו לפניכם את רשימת כל הדברים
 הניתנים בכלל להיעשות, מפני שאני מביא בתשבון את צמצום כותותינו
 ואת מיעוט אמצעינו בשעה זו. אולם מאמץ אני כי אם נגש לעבודה יצמהו
 הכותות ויתרבו האמצעים. אמנה כאן רק את הדברים העיקריים שבהם
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 אנהנו מוכרהים להתהיל מבלי לדתות. ראשית, ההסתדרות הציונית צריכה
 לקבל על עצמה אותם הצרכים התרבותיים הלאומיים שאינם יכולים
 להיעשות אלא על ידי כוח ממלכתי. גידולו של הישוב יוצר תנאים נוהים
 לצמיתת הספרות והעתוגות והתיאטרון בארץ. התהוותה של שכבה מעורה
 בלשון ובתרבות העברית, שכבה ההולכת וגדלה — םוסרים, מורים וגננות׳
 פועלים, נוער — יוצרת צרכים ואפשרויות כאהד. מן הצרכים יש העלולים
 להתמלא בכותות הקהל הארץ־ישראלי׳ ואינם טעונים אלא יד ממריצה
 ומכוונת׳ ויש היכולים להיעשות רק על ידי המדינה העברית, כלומר,
 דתםתדרות הציונית. יש מפעלים מונומנטליים שאנהנו הולמים עליהם זה
 משנים. עכשיו כבר אינם בגדר של לוכםום, אלא בגדר צרכים תיונייס
 לישוב ולדור הצעיר הגדל בארץ. איננו יכולים להשאיר אותו בגלות
 רותנית ובליבנטיניות, ולא נוכל לשלות אותו לקבל את השכלתו היסודית

 בםפרויות לועזיות.
 דוגמאות אהדות. אגציקלופדיה גדולה, אנציקלופדיה עברית וכללית
 כאתת, שלפני כהמישים שנה הוהל בה — רק הוהל — בורשה, ושאותה תבע
 מר םוקולוב, ושדובר עליה כפעם בפעם. עכשיו היא השובה לא בשביל קורא
 עברי יקר, אלא בשביל הדור הצעיר. היא צריכה לשמש מוםד־השלמה למה
ל זה פירושו: ריכוז הבר ו ד ל ג ע פ  שהוא למד בבית־הםפר. הקמת מ
 עובדים מדעיים וספרותיים, לברכה לארץ ולתרבותנו. ענין שני — מלון

 עברי מדעי.
 ואזכיר רק בקצרה את מפעל הכינוס אשר ביאליק ביקש להקדיש
 לו את הייו והדבר לא עלה בידיו, באשמתנו. הוא נתן לנו את ספר האגדה,
 וכל השאר עדיין מהכה לגואלים? ובמושג כינוס אין אני מתכוון לספרות
 העתיקה בלבד, אלא גס לספרות ההדשה. דומה, ששום אהד מגדולי
 סופרינו — מרמה״ל, מאפו וםמולנםקין, ועד הסופרים המפורסמים ביותר

 שבדורנו, לא זכו לכינוס הגון, מתוך ידיעה ואהבה וכבוד.
 ובהקבלה לכינוס — תרגום. כלנתי לא לתרגום שוקי הנעשה בשביל
 לספק את הדרישה להומר־קריאה קל, אלא לתרגום של ספרות קלםית
 עולמית, של דברי שירה ומדע, נכסי עולם. וכן מתכוון אני ליצירת ספרות
 מדעית בעברית. יש לקרוע על אותה עובדה מבישה שבשעה שתיים ופועלים
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 בארץ מאות אנשי־מדע בטכניקה, בחימיה, ברפואת, במדעים חברתיים —
 הס שולתים את להמם על פני מים רבים, הרתק מגבולנו. רוב תכמי ישראל
 היושבים בארץ מפרסמים את מהקריהס בהרךלארץ, בשפות לועזיות. ומתכוון
 אני גם לטיפוה היצירה המקורית בשלביה העליונים ולגאולת היוצר מתנאי

 השעבוד והניוון שהוא נתון בהם עכשיו.
 עד כאן התפקידים המרכזיים הארץ־ישראליים.

. ושלא ה ל ו ג ת ב י ת ו ב ר ה ת ד ו ב ע  אולם אני מתכוון גם ל
 לתת מקום לתקוות מופרזות: עבודת התרבות בגולה היא כל נד רהבה
ה ז ם ה ו י  וכל כד מתבוססת בדלותה, שאין בידיגו כלל וכלל לספק כ
 את צרכי הגולה. עם כל הכרתנו בערד בית־הםפר העברי בגולה ובערד
 הגדולות שעשה למען הארץ, למען העליה ולמען החלה ולמען תנועת
 הנוער העברי, אין לנו כל אפשרות לקבל עלינו את העול ההמרי של
, ת י ז כ ר ה מ כ י מ  בתי־הםפר בגולה. ולואי שיספיקו כותותינו בשביל ת
 בשביל המצאת אינםטרוקטורים ארץ־ישראליים, מומתים פדגוגיים, שליתיגו
 המתנכים שיבקרו בכל ביודםפר בגולה שירצה להשתמש בעזרתנו, בין
 שהוא עברי בשלימותו, בין שהוא עברי למהצה. כל בית־םםר שיהיה מוכן
 לקבל את ההשפעה התינוכית של ארץ־ישראל, שיהפוץ לשלות את מוריו
 לארץ־ישראל בשביל להשתלם בסמינריונים, שירצת לתשתמש בספרי
 לימוד ושימוש והדרכה שנוציא בשבילם — כל אלה יהיו רשאים ליהנות

 מעזרתנו.
 ותפצתי להבהיר כאן נקודה אתת: עלינו לכוון את פנינו קודם כל
, אל המורה העברי שהטאנו לו ועזבנוהו לנפשו. אס אין ה ר ו מ  אל ה
 אנתנו עשירים כל כד שנוכל לספק את צרכי הילד העברי, צרכי בית•
 הספר העברי בגולה, הרי נדאג לפתות למורה העברי, להזק את ידיו, להרים
 את קרנו ולהרים את רמתו המקצועית והרותנית ותתברתית. כלל המודים
 העברים יש לו זכויות גדולות בתנועת התהיה, אד לא מעט יש לזקוף גם
 להובו. זכורים לטובה כל אותם המלמדים מן הנוםה הישן והמורים מן הנוםה
 התדש שנתנו כל כד הרבה להקמת דור עברי. ולא יכופר לכל אלה — ואם גם
 גדולות זכויותיהם בשטתים אתרים — שתשניאו על תלמידיהם את תעברית.
 ואס רוצים אנו בהידוש הפעולה התרבותית ובהרמתה, הדי תפקידנו הראשון
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 הוא: הינוד המורה העברי, ״השבחת הגזע״ והרמת קרנו. צריך שיכירו אצלנו
 בתשיבות התלוצית של תפקיד המורה.

. מה שנעשה עכשיו ת י נ ו מ  נקודה שניה: הכשרה תרבותית ה
, ה ב ה ר  בדלות כזאת, בתוםר כותות ובהוםר אמצעים ב״ההלוץ״ — טעון ה

 הדרכה ועזרה. וכן בהסתדרויות הנוער. וגם בהםתדרויות הנשים.
 כיצד יעשו הדברים האלה? באיזה אמעים יעשו? רצוני לענות
 בגילוי-לב: אילו היה הדבר תלוי בי, אילו היו ההסתדרות הציונית
ן ר  ומוסדותיה מוכנים לכד הייתי מביא לקונגרס הזה הצעה ברורה: ק
, קרן לתרבות עברית. ואין כל אפשרות לפתור את שאלות ת י ש י ל  ש
 עבודתנו תתרבותית פתרון ממש בלי קרן תרבות. כשם שיש לנו קרן
 לקרקע, כשם שיש לנו קרן להתישבות, כד הכרתית לנו קרךתרבות. לצערי
 הרב, למדתי מתור התענינותי בשאלה זו שאיננו ראויים עדיין למעשה רכ
 ושלם זה. עדיין רוב העסקנים הציונים שלנו היים באותם המושגים, שפעולה
 אתת צרה לתברתה, והם סבורים כדויד סרישמן, שישנו רק רובל אהד,
 והוא מסתובב בכל מקום, ואם אתה נותן אותו כאן לא יגיע למקום אתר.
 אני כשלעצמי שולל את ההשקפה הזאת. מאמין אני שישנם מעינות תתומים
 באומה ויש לגלותם. והמים יפרצו. יש נימים שונות וצריד לנגוע בהן. מה
 שתםר לתנועה הציונית זה לא תורמים ונותנים, אלא מעשים, מאספים
 ותובעים. השליה הטוב של הקרן הוא לא רק גובה, הוא גם מהנר ומקיז
 נרדמים. מאמין אני שאם התנועה הציונית תעמיס על עצמת עוד תפקיד
 גדול, תמצא בזכות זו אנשים הרשים אשר יתתנכו לתפקיד זה וישאו בעול.

 כיון שאינני מעונין בויכוהים אלא במעשים, בהתתלת מעשים אשר
 יובילו למטרה, הריני אנוס להסתפק הפעם בהצעת פשרה — לא בתצעת
 פשרה שתמסור את הענין לועדה, כרגיל אצלנו, כי אם בפשרה שתטיל

 עלינו התתייבויות מסוימות, ולו גם בלתי־מםפיקות.
 כל עוד אין לנו קרךתרבות, אשר תרכז את כל הפעולה התרבותית
 של ההסתדרות הציונית — עלינו לבקש להפעיל את המוסדית הקיימים,

 ולהקים מה שכבר התהייבנו עליו ולא קיימנו.
 המוסד האהד הוא מוסד ביאליק. זכות היא לאכםקוטיבה הזאת
 שהקימה מוסד זה, ראשון במינו בתנועתנו. המוסד השני, שעדיין איננו
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 קיים אף על פי שהוחלט עליו בכמה קונגרסים, הוא המחלקה המפורסמת
-לתרבות והינוד. נוסיף לכד שגם מתלקת הארגון של ההסתדרות הציונית
 איננה צריכה לטפל בהיים האדמיניסטרטיביים בלבד, אלא שעליה מוטלים
 גם תפקידים של היניד המונים ותעמולה כובשת ומעמיקה — והיו לנו

 גרעינים ראשונים לפעולה תרבותית ממשית.
 מנין יבואו האמצעים ? כל עוד אין הסכמה מטעם הקרנות הלאומיות
 להקמת קרן שלישית הרי הן תייבות לשאת בעול. השנה הקציבה קרך
 היסוד תמשת אלפים לירות בשביל מוסד ביאליק. עכשיו ההליטה ההנהלה
 הציונית שתפנה גם לקרן הקימת ולמהלקת תארגון שכל אתת מהן תשתתף
 במוסד ביאליק. יש להרתיב את הענין הזה. יש עוד בהסתדרות הציונית
 גופים שאנהנו רשאים לדרוש מהם עזרה לעבודה תרבותית, כגון ״הדסה״
 באמריקה והסתדרות ויצ״ו. ההסתדרות הציונית צריכה לרכז תקציב יסודי
 של 25 אלף לירות לשנה. מגביות המוניות לא יעשו למען מוסד ביאליק,
 אולם ההסתדרות הציונית מסכימת לרכישת תרומות ותורמים מיותרים. אין
 ספק שיש בעמנו כמה מוסדות, קהילות ותברות וגם יהירים העלולים
 להימשר לפעולתנו התרבותית. וגם מבין אלה שעדיין אינם נענים לעבודתנו
 הפוליטית והישובית ימצאו אנשים אשר יענו לעבודתנו התרבותית —

 והאוניברםיטת בירושלים תוכיה.

 אגב, לא כל פעולתנו התרבותית תלויה בכספים העומדים לרשותנו.
 כמה דברים ניתנים להיעשות בהשפעה מכוונת. דוגמה אתת: יש לנו

T 

 בירושלים האוניברסיטה העברית, מוסד גדול, מוסד המרכז כבר כיום הזה
 כמה מאות סטודנטים וכמה עשרות הוקרים ומלומדים, זקנים וצעירים,
 שאנתנו תולים בהם תקוות. אולם עדיין אין האוניברסיטה מורגשת בארץ
 ובגולה במידה הראויה. דרוש קשר יותר קרוב בין תתלמידים והמוסמכים
 והמרצים לבין הצרכים ההיוניים של הארץ ושל העם בגולה. צריד שהאוני•
 ברםיטת תתן תיל-תלוצים לעבודתנו התרבותית. הנה מתהילה האוניבר•
 םיטה בהקמת המהלקה הפדגוגית. צריד שהמחלקה הזאת, הבאה למלא
 צורר תיוני, תגיע לרמה השובה כדי שתוכל להעלות את רמת ההינוד

 בארץ ובגולה.
 ודוגמה שניה: כנסת ישראל. ההסתדרות הציונית עשתה מעשה צודק
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 בהטילה את עול ההינוך של הישוב על הכנסת. הישוב העברי בארץ הוא
 ישוב אמיד, ישוב עשיר בתלקו, בתור כלל מאורגן הוא תייב לשאת בהינוך
 ילדיו, בלי להיזקק לעזרת הגולה. ואפשר יש לדרוש ממנו שישא גם
 בעבודה תרבותית עממית בארץ. מדוע אנוסה כיום הזה ההסתדרות
 הציונית להקציב מקופתה הדלה 20.000 לא״י להתזקת בתי־הםפר בישוב?
 מפני שהממשלה מקפתת אותנו. ושנית, מפני שכנםת ישראל משוללת אותן
 הזכויות שיש לה לקהילה היהודית בברלין. כמה סיבות לדבר. המדינאים
 שלנו לא התשיבו את ארגון הישוב, ולא טרתו לתנתיל לכנסת את הזכות
 להטיל מםי־הובה. ברגע שנגיע לכך — ואני הושב שאסשר להגיע לכך,
 אם האכםקוטיבה תקבע לעצמה את הדבר כאהד התפקידים המרכזיים —
 תיעשה הכנסת לכות ממשי וממילא תוכל לשמש מכשיר הגון לסעולתנו

 התרבותית בארץ.
 מת עלינו ביאליק. הלקנו לו בהייו אהבה והערצה מלוא הפנים.
 אינני יודע אם מי שהוא מגדולינו בדורות האהרונים זכה בתייו למידת זו
 של הערצה ואהבה. רק את האתת אשר ביקש אותת לא נתנו לו — את
 האפשרות המלאה של עבודת תרבותית בכל כוח תנופתו. נתנו לו שיבזבז
 את זמנו ואת כוחו וידפוק על דלתי גבירים. כמה דורות אם יעבדו ספק
 אם ימלאו מה שהתםיר מאתנו ביאליק בלכתו. שום התלטת לא תמלא את
 כוה היצירה שנגנז עם ארונו׳ אד יכולים אנו, באם רצוננו ונאמנותנו לקיים
 את צןאתו המעשית, לקיים את דרישותיו מאתנו לגבי הספרות העברית,
 לגבי טיפוה היצירה והלשון. ישנה נא הקונגרס הפעם ממנהגי הקונגרסים
 הקודמים וינית יסוד למפעל תרבותי העתיד לגדול ולשנות את דמות היינו,
 להציל אותנו ממצב של ערב־רב במולדת. יעשה זאת הקונגרס ויתקן
 במשהו את ההטא שהטאנו כולנו למשוררנו הגדול, את ההטא שהטאנו

 לעצמנו, לצו האומה.





ר ב ע ן ה  מ





 ״הנדיב הידוע״ ומפעל חייו
 (בשלושים למותו, כ״ד בכםליו תדצ״ד.)

 ד״ר וייצמן והקהל הגדול אשר נעבד. לקריאת הסתדרות הפועלים
 התקלאים לכבד את זכרו של הנפטר הגדול, תםלהו לי, אם בדברי אצא

 מגדר המקובל בדברי הםפד.
 אבל זה הוא מיוהד במינו. אין זה אבל על אדם שהלד בדמי ימיו,
 באמצע מלאכתו. לפני ארבעה הדשים התאספנו כאן במקום זה לבכוה
 ולהספיד את גאון האומה מתיר זעקת־שבר, מתיר הכרה גמורת כי דלונו,
 כי באמצע תייו ובאמצע מלאכתו לוקת מאתנו האיש ולקת אתו את כל
 עושר־הרוה שהיה מזומן לנו. הפעם יש לנו הרגשה אתרת. תאדם אשר
 יילד מאתנו זכה לראות במו עיניו אולי הרבה יותר ממה שהעז להלום
 עליו בראשית עבודתו. הוא דאת את האילנות הענפים שגדלו מן תנטיעות
 הרכות אשר טיפה. והרגשתנו היא הרגשת עם היושב על אדמתו וד1צה

 לשלם שלמי־תודה לאהד הראשונים והגדולים בין בוניו.
 הברים, איני הושש פן יהשדו בי, הלילה, שהנני מ״מכבדי עשירים״.
 מנדלי מוכר ספרים כתב באתת מהקדמותיו, שעל האדריםה אליו מספיק
 לכתוב ״מנדליו מוכרו םפרימו״, ואין צורך להוסיף דוקא ״גוםפודינו
 יבךיר/ גם מבלעדי זה לא יטעו בו. וגם בנו לא יטעו. יהםנו הנלבב לברון
ד הוא לא מפני שהוא ברון ולא מפני שהוא רוטשילד. היהםים ל י ש ט ו  ר
 בינינו לבין עשירי ישראל אינם נלבבים ביותר. בין הציונות עצמה לבין
 עשירי ישראל קיים כל תימים רומן טרגי מאד, רומן תד״צדדי. אין צורך
 לפרש מי היה הצד שהשק מאד מאד בשידור, ומי היה הצד שנשאר קר
ן נתנסו מנהיגי ישראל הרבה מאד י צ מ י ל ועד ו צ ר ה מ  מאד. ו
 במאמצים הטרגיים — מאמצים לשוא — לרכוש לציונות את ההון היהודי
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 הגדול. אמרתי: ״מהרצל ועד וייצמד. יכולתי להקדים. הראשון מ״שלנו״׳
 מיהודי המזרח, אשר קם בראש התנועה וזכה גם להיות מכובד על יהודי
, כבר ביקש את הדיר אל לבותיהם ואל כיסיהם של ר ק ס נ י  המערב, פ
. לאהד מסעו למערב״אירופה ודפקו על א מצא ל  ,,גדולי״ ישראל — ו
א , ל ם י ש י י ת  לבות ערלים, הגדיר את טיבם של עשירי ישראל: ״
א ל ה לב!״ ומה שאמר עליהם הרצל, כיצד תיאר את ל ר ו מ צ  ל
 פגישותיו עמם, כיצד שפד עליתם את מדירתו — ידוע למדי. ואין כאן מקום
 להאדיר בזה. ובתור השממה הזאת היה הברון אדמונד כנאות־מדבר. לא
 רק ב״מדבר-פרים״, שאותו הזכיר וייצמן, לא רק בשממת היהדות הצרפתית׳
 במדבר הגדול של ההון היהודי הגדול היה הברון הזקן אואזיס1 מוריק

 ומהיה. הזיון בפני עצמו.
 במה שאוסר לא יהא כלום מסיפור ״זכרונית״. אין לי להתפאר
 בזכרונות אישיים. רבים הם בישוב האנשים אשר בדברם על הברון הם
 יכולים לספר כיצד נפגשו אתו ומה אמר להם. אתי אין כמו אלת. תזכרון
 היהידי אשר לי הוא כמעט בגדר קוריוז: כיצד ל א נתקבלתי אצל הברון.
 הדבר היה לפני עשרים שנה ומשהו. הברון ביקר בארץ. הםתדרותגו,
 הסתדרות הפועלים ההקלאים, ביקשה דרד לגשת אליו, להסביר לו את
 עניני הישוב, את עניני העבודה העברית — גס בפרדסים ש ל ו — אהדת
 קצת ממה שהפקידות שלו היתד. עשויה להסביר. ואז יצאנו — ש. יבנאלי
 ואני — ברכיבה על המורים מן ה״תן״2 ביפו דיר כפר קאקון לזכרוךיעקב.
 תהילה היה שמץ־תקוה שהפקידות תאפשר לנו להתקבל אצלו — ד״ר הלל
ה עמד להשתדל בדבר — אולם הפקידות לא איפשרה, והראיון לא יצא פ  י
 לפועל, וטלטולי הלילה ההוא היו לשוא, אפילו לא לקומץ זכדונות.
 בהזדמנות אתרת ראיתיו רק רגע, ממרתק. תשתוממתי למראה פניו. לא פני
 ״גביר״. פנים של אמן, פנים של איש־הרוה. הקלף היבש של עור פניו היה

 מואר באור נעלה.
 שנים רבות תיארו את הברון רוטשילד בספרות הציונית
• ת ע ס. האומנם ת ד א ר ו פ. כר ראה אותו גם אדם תכם כ ט ל נ י פ  כ

 1 נאות־מדבר. 2 פונדק ערבי.
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, פילנטרופו אפשר שכזח היח לגבי צרפת, לגבינו אגו  חיח ״הנדיב חידוע,
. ד ח א  היה אדם אהר לגמרי. איש־הרוה, איש־האידיאה, איש הרעיון ח
ם של י ע צ מ א  וזאת היתה הטרגדיה שלו ושלנו שאיש־הרוה הזה פעל ב
 פילנטרופ. והאמצעים הללו ודרך הפעולה הזאת הם שד״םתירו מעיני הקהל

 את דוה האיש•
 בביקורו השלישי בארץ, בתרנ״ט, אמר לבני ראשוךלציון: ,,לא
 עניותכם ולא להצכם העירו בקרבי את הפצי להושיעכם, כי רבים הם
 העניים והנאנקים מתמת המציק בארץ יותר מכם, וגם לא מרגשי תמלתי
 עליכם עשיתי זאת, רק הרעיון הקדוש אשר אתזתם בו להושיב את אדמת
 אבותינו הנשמה ולהשיב בנים לגבולם, הן המה הטיבות אשר עוררוני
 לתמוך בידכם ולהוציא אל הפועל את הדבר הקדוש לכולנו״ (,,הצפירה״).
 אילו היה פילנטרופ בלבד לא היה יכול בשום אופן להמשיך בפעולה
 שבה התהיל. לתת 30.000 פרנקים לראשוךלציון, כמו שנתן לאהד שביקר
 אצלו יוסף ם י י נ ב ר ג, בא־כוהם של ההלוצים הראשונים, יכול גם פילנטרופ.
 אבל לשאת במשך עשרות שנים את כל תתלאות וכל תכשלונות של המפעל
ת — לכד דרוש היה ו פ ר ה א ל ל  הזה, העשיר בתלאות ובכשלונות, ו
 כוה אהד ואופי אתר. לשאת את עולה של הממשלה התורכית, על פקידיה
 ועל בקשישיה, ועל שיטות העבודה שלה שאליהן צריד היה להסתגל ן
 לשאת את הכשלומת של הפקידות שלו עצמו, של האנשים אשר בהם היה
 נותן אמון מוהלט והם נתנו לתבוסה ולקלםה את מפעל ודיו* לשאת את
 זעקת האכרים, את יסוריהם האמיתיים והמדומים, ואת הקטיגוריה תמתמדת
 של עושי דברו על האכרים! לשאת את פשיטת־תיד, את תשנוררות, את
 ״המשפטים״ המפורסמים אשר כמה מן האכרים מקבלי-כםפו היו נשפטים
 אתו ותובעים אותו לערכאות או מאיימים עליו בתביעה למשפט! לשאת
, את הביקורת של התנועה הציונית, של העתונות ו נ ל  את הביקורת ש
 היהודית (״מציגים אותי בעתונים כמשעבד״ — מתאונן הוא מרה באתד
 ממכתביו הקדומים) ן ומה שקשה אולי מכל אלת — לשאת את הלעג
, של סביבתו הקרובה — כלום היה אדם• ו שלו ת ב י ב  והביטול של ס

 פילנטרופ עומד בכל אלה?
 ואם באתי להעריד בהערצה רבת את ״הנדיב הידוע״, הריני עושה
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 זאת לא משום ,,ההצלחה״ הגדולה אשר בה הוכתר מפעלו (אדרבא,
 שגיאותיו וכשלונותיו היו רבים וקשים, והמפעל כולו לא ניצל אלא בדרר
 ,נם״, נם התנועה הציונית), ולא משום הסכומים העצומים אשר תשקיע
 במעשה ההתישבות, ולא משום כוח ה״נתינה״ המופלא שבו. מתכוון אני
, ל״ניצוץ״יהדורות אשר תתלקה בו ת י ש י א ת ה ו ל ג ת ה  בעיקר ל

 באש טהורה.
 הובבי־ציון היה להם פסידונים בשביל הברון אדמונד: ״הנדיב
 הידוע״. הרי הוא לא רצה שיפרסמו את שמו ברבים, אם מתור עניוות
 (שאגב אינה מצויה ביותר לא בנדיבינו ולא במנהיגינו), ואם מתור תפיסה
 פוליטית, ואם מתוך אי־רצון להתקשר בגלוי במפעל אשר כל כד הרבה
 תקלות צפויות לו. אולם היה לו עוד פסידונים לפנים מפםידונים.
ם היו מדברים במכתביהם על ״הובבי־ציון ו ל י נ ב י ל ל  פי נם ק ר ו
 שבפריס״. הובבי־ציון בלשון רבים. האהד שבא במקום הרבים. ויותר מהם.
 המלה ״תיבה״ יש בה משהו העושה את הענין נוה מדי, קל מדי, זול מדי,
 קטן מדי. בטרם היבת־ציון, ובתוך־תוכן של היבת־ציון והציונות היו
ו פ א  מועטים־מועטים, שמהותם היתד. ,,אהבת ציון״, אותו שם שאברהם מ
 נתן לסיפורו. אהבת־חיים. אהבה עזה. תשוקה לוהטת לציון. ריכוז הנפש
ן אלה, בין שהם תלוציס ו י ״ צ י ב ה  בציון, שעבוד כל החושים לציון. א ו
 אלמונים, בין שהם עומדים במדומי״התנועה, בין שהם אנשי הזיה פרולי•
, בין שהם ״אנשי מעשה״ — ( י וכמיכאל ה ל פרן ל ז ר  טריים (כיהושע ב

 בזכותם ורק בזכותם הגענו עד הלום.
 אוהב ציון כזה היה הברון אדמעד. אוהב מאוהבים. וכל מה שתוםיף
ב את התיאור הנהדר ו ל ו ק ו  שנים כאילו גברה אהבתו. קראתם אצל ם
 של הישיש המשתרע על מפת ארץ־ישראל וקורא: ״ז׳אן, תבא את האטלס!״

 בקריאה זו מרומז כל הבתן כולו.
 עצם אהבודציון הוא הזיוךפלאים. אך הפלא הכפול והמשולש

ן התגלותו. מ ז ב ם התגלותו, ו ו ק מ  שלפנינו הוא בהתגלותו, ב
 במערב, בטרם תוכר צדת־היהודים, כשמכת תאנטישמיות עדיין לא
 היתה למכודמדינה, ובסביבה של התבוללות מדינית, של פטריוטיזם צרפתי,
 של פהד מפני כל צעד העלול למוטט את הישגי האמנםיפציה, באוירה של
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 בורסח, של תארי־כבוד, בנקאי בן בנקאי, כדון בן ברון. בםביבח אשר לה
 כל מיני פנטסיות ורק לא סנטםיח ״ברונית״ זו*. דרד חרוח!

 באותם הימים כבר היו לנו אנשים מטיפוס חדש, אשר בלבם יקדח
 האש של אהבת־ציון והס הציתו את האש בלבבות״ אד אלה תיו לא
 ״גבירים״ ולא אנשי־מדינה, ולא יד להם במערב. אלה היו בעיקר סופרים
 ועתונאיס עברים. אז עדיין לא היה המרהק — שהוא היום סימן ל״אנשי-
 דוה״ — בין ה״םופר״ לבין ה״מפלגה״, ותםוסרים ואנשי־תרות לא ראו את
 הפעילות הציבורית כענין גלמי ומיכני, שהוא למטה מכבודה של הרוה. דויד
ם ו ל ל י נ ב י י ן ו י ק ם נ ל ו מ , פרץ ם ם נ י , יהיאל מיכל ס ן ו ד ר ו  ג
״ ר היו כבר משוגעים גמורים לענין ארץ־ישראל שכבשה את נפשם  ו ש פ
, ולעםקני־התקופה. בךדורם היה הברון  ועשתה אותם ל״מזכירי מפלגה,
ב א ה ר, בסביבה אתרת, אבל א ה ד מ ה ס. ט ו  אדמונד, בךדורם הןר על ק
 אין הפלא נעשה מופלא פתות על ידי מה שאנו תותרים להבינו
 ולהסבירו. איננו יודעים כיצד נתלקה הניצוץ בלבו של הברון, אולם יש
 בידנו כמה רמזים בודדים על ״גלגולו של ניגון״ זה. הציונות איננה יש
 מאין. ומלבד קורותיה ההיסטוריים יש לה פריהיסטוריה עשירה, יש לה
 הוזים ומבשרים. והניצוץ הציוני ריהף בהלל־הדורות. מי שהוא שמר על
 הגתלת לבל תדעד כליל, מלב גדול אהד נמסרה למשנהו. אנו יודעים את
ץ והשפיע עליו. אנו ר  שמו של הם, ואנו יודעים שהם הושפע מ ג
 יודעים שהם תירגם את גרץ לצרפתית, ואנו יודעים כי ההיסטוריה של
 גרץ השפיעה לא מעט על הכרתו הלאומית של הברון. אנו יודעים כי
 בפרים, בהוג האליאנס, אשר יותר ממה שטיפהה את הכרת האוניברסליות
 של ישראל טיפחח את פולחן תאוניברםליות של הפטריוטיזם הצרפתי, היה
, מיכאל א ר ל נ ג ר, צדוק כ ד. ן — אשר כבר טר  גם חוג קטן — קרל נ
 נשאו בקרבם את חידקי הציונות. ודאי חיו רחוקים מציונות נועזח ומםקנית.
 הם נרתעו מפני התלאות. קרל נטר, מיסדה הנלהב של מקודדישראל, תופיע
 בברודי בין פליטי הפרעות כמי שכבר נואש בההלט מארץ־ישראל. וגם
ו את ארץ״ישראל וכאבו ב ה  צדוק כהן נואש ונפהד לא פעם. אולם הם א
, יהודי  את כאבה. ואנו יודעים כי מהנכו של הברון היד. אלברט כהן
 תלמיד־תכם ומוקיר תכמת ישראל וספרות ישראל, שביקר כמת פעמים
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 בארץ בשליתות בית רוטשילד למטרות פילנטרופיות. ואנו יודעים כי
ה ביקר בארץ הברון גיימם רוטשילד, אביו של נ ם ש י נ ו מ י ש נ פ  ל
 אדמונד, וגם יודעים כי הוא הקר והתענין — בדוה הזמן בארצות המערב —
 במה שקוראים היום ״פרודוקטיביזציה״ של הישוב, פנה לרבנים בשאלות
 ואף התאכזב מתשובותיהם. אנהנו יודעים גם על נאומיהם ״הציוניים״ של
 כרמיה ונטר באסיפת ״כל ישראל הברים״, בשנת 1869, לרגל הההלטה על
 יצירת ״מקוזדישראל״ — והברון אז כבן עשרים וארבע, וכרמיה אז במרום
 ההשפעה. אלה הם קוים בודדים הידועים לנו, ויש להנית שתם סייעו —

 ביודעים ובלי יודעים — להצמית את ההזיון האישי המופלא הזה.
, ן מ ז  ולסלא־האדם אשר צמה במקומו נוסף גם הפלא של הופעה ב
ה הופעהו. הוא בא ברגע ש ר ד  בעצם שעת הנםיון ההיסטורית שבה נ

 שהכל עמד ללכת לאיבוד. והוא הביא הצלה ברגע הדרוש.
 מה היה גורלה של הציונות כיום הזה לולא בא הברון לעזרה
 לראשוךלציון ולפתזדתקוה בזמן ההוא? האם אפשר היד, שתקום תנועה
 ציונית על משואותיהם של הנםיונות ההלוציים הראשונים? פתת־יתקוה
 נוסדה, כידוע, כארבע שנים לפני ראשוךלציון, לפני ״תרעמים בנגב״,
 הפרעות ברוסיה. לפני האוטואמנםיפציה. מיםדיה, יהודי הונגריה וירושלים,
 תלמידיו של ה״תתם סופר״ ויוצאי ״הישוב הישן״, לא היו כמוהם למעשה
 תלוצי נועז• אד כשבאו בני־ביל״ו לארץ כבר מצאו את פתזדתקוה הרוסה
 ועזובה, ורוב אנשיה התפזרו מתוםר אמצעים, מפני מתלות ומפני התנפלויות
 ערבים. אין ספק כי גם ראשוךלציון, עם ״ההון הפרטי״ שלה, תיתה
 צפויה לגורל זה, למרות מה שמיםדיה כבר לא היו בודדים כל פד כמיםדי
 פתת־תקוה. ההמולה הדלה של תיבת־ציון לא היה בכוהה להציל את
 מפעלם של ההלוצים הראשונים. ואילמלא תש לעזרתם באורה פלא
 ״הנדיב״ האלמוני היה מאמצה של תיבודציון נגמר במהרה גמר מתפיר.
 הפשטנים והשלמים שבתובבי־ציון תבינו זאת. ם מ ו ל נ ם ק י ן אמר: ,,לולא
 קם לעזרה, כי אז אבדו אנשי המושבות, ושונאי ישראל פצהו פה לבשר כי
ם הוא שידע: ,,לולא הוא לא היה ו ל י נ ב ל י ל  תקנת ישראל אבדה״. ו
 עכשיו שום ישוב הדש בארץ־ישראל היתד, כל התנועה כנפל אשת

 בל הזה שמש״.
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. גם ההלוץ ת ר ש ר ש ק ח ח ת י  ובכן, בזכותו של הברון לא נ
 העולה בספינה האהרונה, גם הפליט מגרמניה, גם הילד הנולד בארץ
 הייבים טובה למי שבא ברגע סכנה ומצא את השרשרת במקום תולשתה,
 במקום שעמדה להינתק, והיבר אותה בתוליתו שלו. מעתה כל מפעל הדש
 נעוץ בהוליה זו. אשרי האיש ואשרי הציבור הממלא שליתות כזאת

 בתנועת הגאולה.
ו של הברון, ככה אני רואת את ת ו י ש י  ככה אני רואה את א
ו הגדולה. אולם אין לתעריד את מפעל הייו מבלי להכיר בסתירה ת ע  ש
 העמוקה שליותה אותו. הוא, היתיד בדורו ובסביבתו, היה כסוף ומשועבד
 לכמה וכמה מושגי סביבתו. הוא, איש התזון, נצר משורש תנועת הגאולה,
 ביקש להגשים את החזון בדרד הפילנטרופיה המביאה לידי ניוון ובדרד
 הפקידות המביאה לידי שעבוד. ומכאן הטרגיות העמוקה שבמפעל הייג
 צלה הקדיר את שמי הישוב במשך עשרות שנים, ושרידיה עודם נישאים

 בהלל עולמנו.
ן י ת ב ו ר ז  היסוד הראשון לטרגדיה של הברון ומפעלו: ה
. זרות זו איננה נתלת הברון בלבד. כל תולדות ת ר ז מ ה ב ו ר ע מ  ה
 הציונות רצופות התנגשויות בין מזרה למערב. והתתנגשויות הללו אינן
 עוברות עלינו על נקלה. ועד שלא תקום לנו לשון אתת, ועד שלא נשתהרר
 מרהשי העילאות והנתיתות והתשדנות ההדדית של שבטי ישראל זה לגבי
 זה, ועד שלא נתבולל אתדדי התבוללות עברית וארץ־ישראלית, עוד צפונים

 לנו כשלונות רבים.
 הברון בבואו לעשות את מעשהו בארץ לא היה בידו לגלם את
 חלומו על ידי יהודים צרפתים או גרמנים... כאלה לא היו אז. הוא היה
ס לבנות ביהודים ״רוסים״. מה השבו א ז במערב על יהודי רוסיה — ו נ  א
 יקשה לספר. ועד היום הזה עודנו ״פגם״. וגם הברון היה מלא פתד.
ן אל צדוק כהן, שבו הוא מודיע על התלטתו ו ש א ר  עוד במכתבו ה
 להתהיל, הוא משתף אותו כםפיקותיו, אם אפשר לעשות משתו עם

 יהודי רוסיה.
ה הם היהודים הבאים לישב את הארץ, וכיון שהם ל א כ  וכיון ש
ך י ר ד ה ל אותם, ל ת נ , הרי שצדיד ל ה ר ז ע , נזקקים ל ם י כ ר צ  נ
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. ומפי אלה שנמנו לנהל אותם ם ש א ר ם ל י פ ו ל ב א י כ ר ה , ל ד נ ח  ל
 ולתנכם נתקבלו מיד ידיעות ברורות על טיבם של היהודים הרוסים הללו.
 נמצאו בהם כמה פגמים, אמיתיים ומדומים. ואחרי זמךמה עוד תוברר.
 כי יהודי המזרה הללו, הפושטים יד לעזרה והמלאים פגמים, הנם גס
 תקיפים בדעתם, ודעתם משונה, והם עומדים על כבודם ותובעים את
 תירותם, והס סוררים ומורים. וכבר אז אמרו על אנשי ראשון וגדרה:
 ״ניהיליםטים״ ו״קומוניםטיס״ ו״מםוכנים״ (אל תתמהו למלה ״קומוניסטים״:
 הפירוש המוסקבאי למלה זו לא היה עדיין קיים, אבל בסי הפקידות
 הצרפתית היה זה כבר אז שם גנאי). וכבר אז כתבו בממורנדוס: זהו
 אלמנט שאי אסשר לבנות בו ארץ. וכיון שהכסף היה כספו של הברון
 והמושגים על דרך הבנין מושגי פילנטתפיה והחומר האנושי — יהודי•
 מזרהי, שנוררי, פרוע, — הרי שהדרד היתידה לפעול אתו משהו היתה

. ת ו ס פ ו ר ט ו פ א  דרד ה
 וכד צמתה אותה שיטה איומה, אשר ההריבה את מיטב הכותות
 ההלוציים של האומה, אשר השפילה עד דכא את כבוד האדם המתישב,
 אשר ביזבזה את הון הברון (שהוקדש לעם) לבטלה וגם לנזק, ואשר יצרה
 בישוב אוירת־היים ״רקובה״ ומסורת מסוכנת. מי יכול היה להימצא ראוי
 לתפקיד ההנהלה וההדרכה? מי ראוי ללמד את אנשי ביל״ו הפרועים ״סדר
 ומשמעת״ ? אין טוב ממי ששירת בצבא תצרםתי ויצא משם מוכתר בנימוסים.
 מן הטיפוס ״הפלדסבלי״ נתמנו איפוא האנשים, אשר עליהם תוטל להגשים

 ד

 את תלומותיו של הברון וללמד את הלוצי התתישבות העברית דרד־ארץ
 וסדר והנהלת־משק.

 כד נוצרה ה״אדמיניםטרציה״, ת״פקידות״ הברונית, זכרה יגון ואנהה
 לישוב וודאי גם לברון עצמו. לא תדרשו ממני שאסקור כאן את מעשיה.
׳ יד. למי ק י, ש צ ב ם ו ו , א ד ו ל  דייני שאזכיר את השמות: הירש, ב
 שמכיר קצת את תולדות הישוב מספיקים השמות הללו בלבד. מספיק
 לספר, שבני ראשוךלציון, שודאי היו ממעריצי הברון, נאלצו אתרי זמן
 קצר ,,למרוד״ בברון. והם סידרו מרד ממש, והם תשתמשו באותם האמצעים
 ההריפים, שקוראים להם ״מעשי אלמות״ (ושיורשיהם של אותם הלוצים
 ראשונים כל כר מתמרמרים על הפועלים בימינו כשהם אוהזים באמצעים
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 מעין אלה), עד כדי פגיעה בקדושת הקנין הפרטי, ועד כדי גירוש פקידי
 הברון מנתלתו, ואפילו עד כדי איומים ב,,יד שחורה״. לא רק האינטליגנטים
 של ראשוךלציון, אלא גם היהודים הפשוטים שבראש־פינה וזכרוךיעקב
 ועקרון, גם להם באו מים עד נפש. מספיק להזכיר, שאותה פקידות ברונית
, ן ה ה נ קי נ י , ב ל ק ג ר ב נ י י  גירשח מדאשידלציון את משפחות פ
 כלומר, טובי החלוצים, אשר שיקעו את כל חייתם ביצירת חישוב׳ ואשר
 שמותיהם יזכרו בתולדות הציונות לא בשורה אחת עם שכירי־הברון, אלא
 עם הברון עצמו. אלה נפסלו על ידי הפקידות הברונית כאלמנט אשר לא
 יםכון להתישבות. ולא רק הפקידות עצמה השבה כך, אלא כך גרסו גם
 כמה מטובי הובבי־ציון, אשר רבים מהם — בתוץילארץ וגם בארץ —
־ ן  עמדו בההלט לימין הפקידות. הם היו אומרים, יחד עם אליעזר ב
, כי ״תירות וישוב, אכרים ובני־הורין — שני הפכים בנושא אהד״, ה ד ו ה  י
 וכי לבנין ישוב הקלאי יסכנו רק ״אנשים המסוגלים להיכנע לפני כל פקיד
 ומצווה״. מה היו פני הישוב אילו רעיון זה היה משתלט גס על לבות

 המתישבים והובבי־ציון ?
 הברון רצה להגשים את האידיאה לא על ידי חלוצי האידיאה ונושאיה
 שהם פגומים ומלאי מומים, אלא על ידי פקידות, שהיא מושלמת מטבעה,
. בידיה הפקיד את מפעלו, ה א י ד י א א ל ת ל ו ד י ק  עושה רצץ קונת, פ
 מפיה שמע ודן על אנשים ועל מעשים. עליה הגן בפני כל ביקורת (״אין
 דבר נעלם ממני. מר שייד, מר חזן, מר פארב מודיעים אותי כל מקרה
 וכל מעשה. לא בם האשם. מה שהם עושים אינם עושים אלא על דעתי״).
 מה היתה התוצאה העיקרית של שיטת הפקידות? כל כמה שהברון

 טרה ויגע היה משיג את ה ה י פ ך מכלנותיו.
 הברון היה אדם בעל הרגשה דתית־מםרתית, ואף על פי שהיה
 רתוק מן המסורת השוררת ביהדות המזרחית, היה נוהג לחטיף מוסר
 לאכרים על אדישותם לעניני דת. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה עשתה
 הפקידות שלו לנטוע בישוב הרגשה דתית וצניעות מםרתית. תיא עקרה
 מן השורש את כל מי ששאף לכך באמת. לזכרוךיעקב, למשל, בא זאב
, ממיצגיה הנאים ביותר של היהדות המםרתית. סופר ומהנך ובלשן ץ ב ע  י
 והיסטוריון, בעל השכלה מרובה ובעל מידות, הובב־ציון נלהב אשר מאם
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 בתיי גלות ובהר — כבר אז — להשתקע בארץ. הוא בא לזכרוךיעקב על
 מנת לשמש מידה בבית־הםפר הכפרי הקטן, בתקרה לתנך את האכרים
 ולהדריכם. מורה זה לא נמצא ראוי בעיני הפקידות לעמוד בראש בית״
 הםפר. בת זכרוךיעקב שנשאה הן והסד מלפני אליהו שייד, הפקיד הראשי,
 נשלהה לפרים ״להשתלם״, ובשובה היתה היא למנהלת, וזאב יעבץ התענה
 תתת ידה. ויעבץ, אדם טהור, בעל רגש תירות וכבוד, לא הסכים לאמור
 ״אמך אהרי מעשי הפקידות, הוא נלהם — אז! — לעבודת עברית, הגן
 על כבודם של המתישבים, על הירותם וגם על משקם (הפקידות, מתור
ה בהם, ר ו  דאגה לפרחים בגן המושבה, אסרה על גידול עופות, והיתה י
 ויעבץ יצא נגדה בגלוי), וסופו שהית נאלץ לעזוב את המושבה מפני

 התקיפים.
 וכן היה כמעט לגבי כל מה שהברון הוקיר ורצה. הברון היה לו
. הוא היה נותן הוראות להרחיב את גבולותינו, לרכוש ה מ ד א  הוש ל
 שטהים הדשים. רק בודדים מבין עושי דברו, כמו אוסובצקי, היו עובדים
ה פ ש  במגמה זו. רובם היו מתתכמים ומםכלים את הוראותיו. הוא רצה ב
. הוא היה מן הראשונים שהבין לערך זה. אבל מי דיכא את ת י ר ב ע  ה
 העברית והשפיל את כבודה ונטע צרפתית בפי בני האכרים ובנותיהם
 כפקידות הברונית? הוא רצה לראות אכר יהודי, עובד במו ידיו, מעביד
, אבל הפקידות עצמה שימשה לפמל ת ו ט ש פ  את אשתו ואת ילדיו ותי ב
 של הנכסף והנשגב ועקרה באורה הייה ויהםיה כל פשטות מן המושבה,
 ואת בנות המושבה היתה משגרת לפרים ״להשתלם״ ולנטוע את תרבות
י ו ן. כשראה את  פרים בישוב ההקלאי. הברון רצה לראות במושבה ש ו
 הפועלים מתפללים בצריף מיותר, אמר: צריד לבנות בית־כנםת אהד
; והפקידות יצרה במושבה מעמדות עליונים ותתתונים ובבית״הכנםת ל כ  ל
 עצמו גדרה מקומות־כבוד לפקידות, אשר אכר לא יקרב אליהם. הברון
, אבל לא היה בזבוז נורא יותר של כספי ישראל מן הבזבוז ן ו כ ם  דרש ה
: ״על חשבון ת י ב ר ע  שנהגה הפקידות, עד שהדבר היה לשנינה, אפילו ב
 הברון״. כשהאכרים דרשו תוםפת־אדמה, במקום השקעת כספים אתרת,
 היתד, הפקידות מוכנה מתוך קפריםה לבזבז פי כמה ולא לקנות את האדמה
ד ר  הנדרשת. הברון היה אהד המעטים בין הובבי־ציון אשר הבין את ע
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, הוא דרש זאת כפעם בפעם מן הפקידות ומן ת י ר ב ע ה ה ד ו ב ע  ה
ו ה ז ש י ר ם ד י נ כ  האכרים, היה תובע זאת בנאומיו ובשיתותיו, ה
. ואתם הלא יודעים מה עשתה הפקידות הברונית הישנה ם י ז ו ח ו ל ל י פ  א
 לעבודה עברית. הברון היה מוצא לו כמה הזדמנויות להבליט את יתםו
 לפועל העברי. באתד מביקוריו בארץ, כשנקרא לעלות לתורה, עשה ״מי
 שבירך, לפועלים ״העובדים עכשיו והפועלים אשר עבדו והפועלים אשר
. יהם זה ודאי לא היה מקרי. הוא, אמנם, לא התכוון לאדץ־ישראל ,  יעבדו,
 עובדת במובן שלנו, במובן סוציאליסטי, אבל הוא השתוקק לראות את עם
 ישראל עובד הזי בעבודתו. הפקידות שלו — מלבד המקרים הבודדים
 כשנזדמנו לתוכה אנשי אידיאה, כמו ק ל ו ר י ם ק י, למשל — תיתה רהוקה

 מכל זה בתכליודהריהוק.
 ובימים אלה, כשהכל קובלים כל כך על משטר אלמות בישוב, לא
 מן הדין הוא שנתעלם מגילויי האלמות של הפקידות. מי הכנים ךנךרמים

 תורכים לראשון ולעקרון ולכמה מקומות אהרים?
 גם אני הייתי עד לכך. נזכר אני מקרה מזעזע מתקופה מאותרת
 יותר, מתקופת הפקידות ההדשה, פקידות יק״א1, אשר ירשת את מקומה
 של הפקידות הברונית, וידשה ממנה כמה קוים, אבל כבר נבדלה ממנה
 הרבה לטובה. מעשה זה לא אשכה כל ימי חיי. הדבר היה בכנרת, בימי
 המלהמה העולמית. מקצות הארץ נתאספו לשם פועלים, פליטי יהודה
 מתהבאים מפני הגזירות. ההסתדרות חחקלאית מצאה להם עבודה, אד דירה
 לא נמצאה להם. הפקידות היה לה בית פנוי, והפועלים ניהלו אתה משא•
 ומתן שתתן להם להיכנס לדור באותו בית. המשא־והמתן טרם נגמר,
, פרצה סערה ץ ו ה ם ב ד ו  ובינתים הגיע ההורף. ולילה אהד, והפועלים ע
 הזקה וגשם שוטף ניתר. הפועלים לא התאפקו, תדרו אל הבית הריק
 ומצאו בו מקלט• אד נודע הדבר לפקידות, הביאו תיילים תורכים ובמגלבים
 ובמכות הוציאו אותם מן הבית. הימים ימי סכנה, וכל יהודי הוא בתזקת
 ,,פדר״ (בורה מן הצבא), אד שום דבר לא עמד בפני רוגזת של הפקידות,
, על קדושת הרכוש הפרטי. איני רוצה לקרוא עתה  אשר יצאה ״להגן,

 1 יק״א — חברה להתישבות יהודית מיסודו של הבדון הירש.
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 .:. *ו עיני בשם הראוי לו. לא רק הפועלים, כל אכרי הגליל
 *ר עומק הנפש למראה כוחה וגבורתה של אותה פקידות, שרידה

 ־. c ראשונים.
 יד הגורל הטרגי אשר הפרידה בין הברון לבין המתישבים והעובדים —
 בניגוד גמור לרצונם הכמוס של שני הצדדים — היא שהפרידה גם בין
 הברון לבין התנועה הציונית. בשנים האתרעות, התל בשנות המלהמה,
 נוצרה מידת־מה של שיתוף פעולה בין הנדיב הישיש לבין התנועה הציונית,
, י ו ד ר ו נ ל ו צ ר  אבל כל התקופה הראשונה, בימי הובבי״ציון ובימי ה
 ״לא קרבו זה לזה״. לא אדישות. אלא תשדות, דתיות, אי־הבנות והיאבקויות
 גלויות ודושאיוה. קצתם בהשפעת פקידים ומקורבים, וקצתם מתיר זרות

 של האישים והםבייות.
 אפינית בענין לה ההתנגשות הראשונה בין הברון לבין ר׳ שמואל

 ד

ל י בר, שדיה מן הראשונים שמצאו דיר אל הברון והכניסו אותו ה  מ ו
 לתור הפעולה חישובית. לסי דברי הברון השתדל אצלו מוהליבר בדבר
 גורלם של המוני החקי־״אים הידידים האומללים שברוסיה, והברון נעתר
 לתהנוניו והסכים לכך שקיר מיהי־יבד רשאי לבהור עשרה אנשים ולשלוה
 אותם לארץ, והברון ידאג ־י־ ב מהבטחה זו צמהה המושבה עקרון. אולם
 הרב מוהליבר לא היה אלא... ידרדי רוסי, ולא היה יכול לדייק בדיבורו
י הברון — י״א משפהוה. ואדמונד י :  ובמקום עשרה אנשים העלק - לפי ד
 רוטשילד, העקרונים האדוקים השביע •יי א׳׳ הם תמרורים, שומר מאז ןגברה
. שט׳ י׳ יבד. לקרב את הלבבות, הוא  למוהליבר. במכתבו לצדוק כהן

 ד

 כותב: ״מה עשה ר׳ שמואל? הוא בחי לא ק אנשים כי אם אהד־עשר
 בתי־אב בני מאתים נפש. ובכן, ר׳ שמואל־ י*;.־ ־ והמכתבים הנכתבים
1 מוהליבר אין שוב י י -  אליו נשארים בלי תשובה לדיבורו של י

 כל ערד בעיני״.
 אם כר היא העובדה או לא כד, כלומר, אם דוב! ט זתהילה רק על
 ״אנשים״, כפי שנתרת במוהו של הברון, או גם על משפתור\דם. כפי שםבר
 מוהליבר, אם הוגבל הרב מוהליבר במספר עשרה או נאמר לו עשרה־-שנים־
 עשר, אם הביא י״א משפתות ומאתים נפש, כאמור במכתב הגיון׳ או עשר
 משפתות ומאה ואתת נפש, כרשום אצל הובבי־ציון — לא זה ה •:יקר. העיקי•
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 הוא, כיצד נשתקפו חדברים וחיחםים והאישים בעיני חברון׳ אשר
 בהתרשמותו הוא וביהםיו לאישים היה תלוי כל כך הרבה, כיצד נפגשו שני

 אנשים שהיו שותפים למעשה ישובי אהד.
 ההתנקשות הקטנה הזאת יש בה כדי לםמל כמה התנגשויות קטנות
 וגדולות שהיו עתידות לבוא׳ ולא רק בין הברון לבין העסקן חציוני, כי
 אס גם בין כמה וכמה אדירי הציונות המערבים לבין העסקן הציוני העממי«
 הלה השוד על אי־םדר, על אי־דיוק, על אי־עמידה בדיבורו, על הוסר כשרון
 המעשה, על חוסר מידות וסגולות שהן טבעיות לגבי בךתרבות, בשעה
 שבעולמס הם ואצל עושי־דברם הכל שקול ומדוד ומדויק... וכל פקיד המרבה
 באדישות ובקרירות לגבי המפעל ובזרות למתישב ולאיניציאטיבה שלו —

 הרי הוא משובת מבתינת הנאמנות והמעשיות והמשקיות.
 אולם אם הניגוד לחובבי־ציון ניתן להסתבר גם ביתם של ביטול
 למיעוט פעולתם ולדלות כשרונם בסעולה (עד היום הזה עוד רגילה
 הפקידות הברונית להעמיד את ,,הצלתתה״ המשקית כמופת לעומת תוסר
 כשרון המעשה של הציונים. והראיה: בנימינה לעומת נהלל...), הרי הניגוד

 להרצל היה עמוק יותר ומורכב מכמה יסודות.
 והנה כיצד מספר הרצל על הבםיון הראשון להידבר עם רוטשילד:
 ,,נורדוי מודיע, כי היה ביהד עם צדוק כהן אצל א. ר. הראיון ארד 63
 רגעים, שמהם דיבר רוטשילד 53, ונורדוי, בהתאמצות ובאי־נימום, רק
 עשרה. רוטשילד נותן להביא את הסופר המכובד אל משרדו ולא אל

 ביתו. אנהנו עוברים איפוא עליו לסדר היום״.
 איננו יודעים בדיוק מה אמר ומה כתב אז אדמונד רוטשילד על
 הרצל, אולם כל אהד מהם ודאי השב על משנהו שהוא יוכל ״לעבור עליו
 לסדר היום״. רוטשילד פירש את תכניתו של הרצל כפנטסיה משונה
 ״להכניס 150,000 שנוררים״ ונפהד מפני הסכנות הפוליטיות הכרוכות בכל
 הענין הביש הזה. הרצל ראה לפניו ״אדם הגון, טובילב ומוג־לב, שאינו
 מבין את כל הענין והיה רוצה לעכבו כמו שמוגי״לב רוצים לעכב ניתוה

 הכרתי״.
 אין אנו עוסקים כאן בשאלה עם מי היה הצדק. אין אנהנו נכנסים
 עכשיו לניתוח הטעויות הגדולות של שני האנשים הגדולים האלה, שלא
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 הבינו זת את זה ולא נתנו יד זה לזה. השאלה המכאיבה היא: כלום היה
ת להבין זה את זה? מ א - ן ו צ  להם ר

 והפגישה עם אהד־העם?
 זכר הפגישה הזאת הרות בעטו של אהד־העם. משלתת הובבי״ציון
 באה אל הברון לדרוש או לבקש על ביטול האפוטרופסות. המשלתת היתה
 מורכבת מבני הישוב ומעםקני׳ הובבי״ציון. את האברים סירב הברון לקבל,
: ר מ א ם ע ה - ד ה א ל ן ו ל צ׳ ל נ ו ב ו י ק ש י ם ו א ל  כי אינם בני־תורין, ו
 ״ישוב ארץ־ישראל אני עשיתיו. אני לבדי ואין זכות לשום אדם, לאכרים
 או לחברים שלחם, לחתערב ולחוות דעה במעשה ידי. לדבר הזה מתנגד אני

 לגמרי, בחחלט ובכל תוקף״.
 אפשר עוד פתות ממה שידע הברון מי ומי הוא העתונאי הוינאי
. אך ג ד , ידע מי ומי הוא הסופר העברי אשר ג י נ צ ב ו ל צ ר  תיאודור ה
 אהד־העם מה ראח בנדיב: ״איש אחד בעל אוצרות יושב בפרים ומפרנס
 איזו מאות עניים היושבים על אדמתו בארץ־ישראל, מפרנס, פעמים בדוה
 ופעמים בצמצום, אבל תמיד בבזיון ובשפלות, המפעפעים בעמקי נפשם
 ומשתיתים בם כל רגש של כבוד והכרה עצמית. עבדים נבזים ושפלים הם

 בעיני אדונם, שנוררים וגנבים״.
 ככה ראו זה את זה, לזעתנו, גדולי ישראל בדור ראשון לתקומה.
 הפנתיאון ההיסטורי מישר הדורים, אך טרגיות הניגודים בשטף־ההיים

 בעינה עומדת.
 אשרינו, שאנו יכולים עכשיו לדבר על כמה מן הניגודים ומן
 העלבונות ומן היםורים כעל דבר שבעבר. אגו יכולים עכשיו לראות את
 הדברים ואת האישים ראיה היסטורית ולהפריד בין חזון הנדיב לבין םילופיו
 במעשה. הברון הציל את היבת־ציון ברגע של סכנת כליה. באה אהד כד
 התנועה הציונית והצילה את מפעלו של הברון מן הקללה שדבקה בו. מה
 היה גורל מאמצי הברון והשקעותיו אילמלא העליה התלוצית שיצקה דם
 הדש בעורקי הישוב, והכניסה דוה היים במפעל הישובי, והקימה ישוב
 עובד ללא פקידות ואפוטרופםות? וגם מפעלו של הברון גופו, למרות כל
 ההתנגדות, קלט מן הכותות ההדשים ומן הדותות התדשות. במושבותיו של
 הברון הוקם ״השומר״. על אדמת הנדיב נתרתש מאורע תל־הי. גם האכרות
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 העובדת שבגליל צמהה במידה גדולה מת1ך העליה התלוצית ותתת השפעתה.
 עכשיו, כשהתנועה הציונית אינה תלויה עוד בנדיבותם של יהידים,
 עכשיו, כשנתגלה כוהה של תנועת עם ושל התנדבות עם, כשהתנועה
 העממית גילתה כותות הגשמה שדורות רבים היכו להם — עכשיו אנו
 יכולים להתגבר על ההערכות והניגודים של דור קודם. לא נטשטש את
 האמת ההיסטורית, לא נתעלם מן המארה שבמשטר האפוטרופסות, שעדיין
 קיימים שרידיו, ועדיין יש מבקשים כפעם בפעם להשליטו אסילו במסעלי
 הציונים. אד כל הטרגיות שבמפעל הברון והכשלונות הכרוכים בו לא
 יםתירו מעינינו את פני הנדיב היהיד, בתפארת נדיבותו ובעוז יתידותו.

ך י ר א  ת
 (שבעים וחמש שנים ליסוד מ1צא)

 היום — כ״ו בטבת תרצ״ד. — מציין תאריד מיותד במינו בתולדות
 הישוב, תאריד אשר מן הראוי לבל ישכה. ביום זה, לסני שבעים והמש
ה המושבה העברית הראשונה בארץ, המושבה הקטנה ל ה ו  שנים, ה
א בקרבת ירושלים. מתור תומותיה של ירושלים, של הישוב הישן צ ו  מ
 בירושלים, יצאו הולמיה ומיםדיה של מוצא. שני עולים — האתד עולה
, והשני עולה בבל (ממשפהת יהזקאל ( ן י ל  פולין (זקנו של ר׳ דויד י
) היו הנהשונים הראשונים אשר הצליהו לגלם בפועל ממש את ה ד ו ה  י
 השתוקקותם לאדמת ארץ-ישראל. הם העזו לצאת מבין תומות העיר
 העתיקה, אשר בד. היה כלוא הישוב היהודי, והתאהזו בתהומי הכפר הערבי
 קולוניה, אשר כרמי הזית והגפן שלו הרתיבו את לבם. נקודה עברית קטנה
 זו היתה מפוזרת כל ימיח בתוך נחלת הכפר הערבי, שלא כשאר הנקודות
. ואכן, היא יחנה ז ו כ י ר ה ־ ד ו  חישוביות שבאו אחריה ושעמדו על ם
 הרבה תלאות ונתנםתה בהרבה נםיונות, התל מן תלחץ אשר לתץ אותה
 בימיה הראשונים שיד אבדגוש, אשר הפיל תתיתו על כל עוברי־דרד, ועד

 נפיונה המר באב תרפ״ט, עת נשפכו דמי בניה ואורהיה.
 וגם קורותיה הפנימיות של מוצא הן מרובות גלגולים ונםיונות:
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, אשר שמר לה אמונים ן י ל  מימי המתאהז הראשון בתוכה, ר׳ יהושע י
 עד ימי זקנתו, דרד מתישביה מתור פועלי רתובות מעליית תרנ״א ועד אשר
 הודשו פניה, על ידי הקמת מוצא־עלית, זה המאמץ המעט שנעשה בעזרת
 הועד הלאומי על ידי יחידים אשר לא יכלו נשוא את תרפת העזובה וההורבן

 והשו בהובה לכפר בבנין על דם בוניה השפוד.
 על אדמת מוצא נטע הרצל את עצו ועל אדמתה נגדע. ועל אתת
 מגבעותיה, בקרבת ״ארז״ הרצל הגדוע, הוקם בית־ההבראה ״ארזה״, הנותן
 צל ומנוהה והתלפודכוה לאלפי עמלים ועמלות, הממשיכים את המפעל

 ההלוצי־הישובי אשר בו ההלו ראשוני מוצא.
 שבעים והמש שנים של תולדות הישוב, של פורענויות ונםיונות
 ושל בדידות ואמונים ומאמצים ללא הירתע — יזכר נא היום ויזכרו לטובה

 חלוצי מוצא הראשונים.

 חוליה ראשונה בשרשרת

 מאימתי אתם מונים את ראשית הישוב ההקלאי העברי בארץ, את
 הידוש ישובנו התקלאי לאתר כל התורבנות?

 לא רק לילד יש יום־הולדת. כל כפר אצלנו יודע את יום־תולדתו.
 ויש גם שעמק שלם תוגג כולו בבת־אחת יום־הולדת כללי. הנה אד זה הגג
 עמק הפר, הצעיר בעמקינו, את יום־הולדתו התמישין הנה הגגה עכשיו
 גדרה, מושבת בני ביל״ו, את יום־הולדתה ההמישים. אד מי הבכור בין כל

 משכנותינו ההקלאיים בארץ ?
 יש יאמר: הלא ידוע, ראשוךלציון. שמה מעיד. הלא זוהי המושבה
 הראשונה, יםדוה עולי הגולה בתרמ״ב. הלא זוהי המושבה הראשונה

 לעליה הראשונה.
 ויש ידען יאמר: לא. ראשוךלציון אינה הראשונה. פתודתקוה
 יזדמה לה. עוד בטרם פרצה העליה הראשונה מרוסיה יםדוה כני
 ירושלים ועולי-הונגריה. בתרל״ה, ארבע שנים לפני ראשידלציון, נוסדה

 פתזדתקוה.
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 והמקדים יאמר: גם פתת־תקוה איננה הראשונה. קדמה לה מקוה~
, מטעם טר  ישראל, בית־הםפר ההקלאי העברי הראשון בארץ. יסדו קרל נ

 הברת ״כל ישראל הברים״, בשנת תר״ל, שמונה שנים לפני פתח־תקות.
 אך עוד לא תמה ההתהרות על גביע הראשונות. עוד יש נקודה
 תקלאית אתת והיא קשישה גם ממקוח־ישראל. מוצא שמה. מוצא שבהרי
 ירושלים, על אם־הדיר הנשקפת אל עמק הזיתים הנהדר של עיךכרם. בת

 שבעים והמש שנים מוצא זו הקטנה היום.
 ודאי ימצאו עמקנים ונקדנים שיערערו גם על ראשונותה של מוצא,

T 

 והם יספרו, כי עוד לפני שמתים שנה נקנתה תלקת פרדם בקרבת יפו על
י (כיום אין שם כבר שום סימני פרדס, אלא ר ו י ס י ט נ ו  ידי משה מ
 שכונה עירונית, היא שכונת מונטיפיורי, השוכנת מול שרונה) — ואף על
 פי כן זכאית מוצא לתבוע לעצמה את משפט הבכורה; היא היא הנקודה

 התקלאית הראשונה אשר מתישבים עברים התאתזו בה.
 וההלוץ הראשון אשר יזם את דבר ההתנתלות העברית במוצא היה
 לא פועל ולא בן פועל, לא אכר ולא בן אכר. זה היה ר׳ דויד ט ב י א, אבי׳
 אביו של ר׳ דויד ילין שבימינו, המורה וההוקר והעםקן. ר׳ דויד טביא היה
 תושב העיר העתיקה בירושלים, שעלה מלומז׳ה שבפולין לסני מאה ואתת
 שנה (תקצ״ד). בעיר העתיקה לא היו ליהודים בתים משלהם, ועל אתת כמה
 וכמה לא גנים ולא גינות, לא תצרות מרווחות. עולי הגולה היו נוהגים
 לשכור דירות מן הערבים. אולם ר׳ דויד טביא זה צר היה לו המקום בעיר
 העתיקה, ברתובותיה ״הצרים והעקלקלים והמלוכלכים והמעופשים״ (כדברי
 בנו בספר זכרונותיו) ונפשו ביקשה מרתב שדות וזירכרמים. הוא ביקש
 להתנתל מתוץ לתומות העיר עד שזכה סוף סוף לרכוש בשביל בנו, יתושע,
 נער־אברך בן שבע־עשרה, חלקת אדמה בכפר סמוך לירושלים, בכפר ששמו
 בפי הערבים מימי הרומאים ״קולוניה״. ולכפר הזה כמה וכמה מעלות: ״הוא
 מצוין באוירו הזך והנעים ומימיו הקלים והמתוקים. שלושה מעינות גדולים
 יש שם, לבד ©עינות קטנים. בכל סביבות ירושלים לא נמצא מקום יפה

 ונעים כמוהו״.
 ועוד מעלה אתת יש לו למקום הזה, שלא כל מקום זוכה לו: בר״
 יוהםין הוא. זכרו — בשמו העברי תקדמון: ״מוצא״ — בא בתג״ד וגם
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 במשנה. בימי כיבוש יהושע היה כסר זה בהלקו של שבט בנימין, ובימי
 הבית השני היה זוכה לכבוד גדול, כי בסוכות היו בני ירושלים יוצאים
 למוצא, מקום המים ההיים הקרוב ביותר לעיר, ומלקטים שם ענפי ערבה.

 כלום לא היה בכל אלה כדי להקסים?
, יהושע ילין  ״בבואנו בפעם הראשונה אל המקום הזה — מספר ר
 לאהר כמה עשרות שנים — בשאפנו את האויר הזד ובהריתנו את דיה
 הפרהים הנעים ובשתותנו את המיס הקלים והמתוקים, אשר כל אלו לא

 יראו ולא ימצאו בירושלים ובכל סביבותיה, התפעלנו עד מאד״.
r ד -

 וכר נתאהזו יהושע ילין — בן עולה פולין — וגיסו שאול יתזקאל
 יהודה ־־ בן עולה בבל — באדמת מוצא.

 אד התאתזות זו, לפני שבעים והמש שנים, לא היתה כל כד פשוטה.
 אין זה דומה למי שהולד מתל־אביב ורוכש לו פרדס באתת המושבות
 הסמוכות. ואף לא ככניסת עולה הדש לתור משק הקלאי קיים. המתישבים
 היו נתיני הוץ־לארץ, ולפי הוקי המדינה התורכית לא היו בני הוץ־לארץ
 רשאים לרכוש נתלות מהוץ לעיר. הקניה עצמה לא היתה איפוא כהוק, ולא
 היה כל בטהון בקנין, והמתישבים היו תלויים בתםדי פקידים רודפי שותד
 ושליטים עריצים. כי לא ההוק ולא המשפט שלטו בארץ אלא כנופיות
 שיכים תקיפים, תמםנים ורצתנים. ״ממי5לת השיכים צל התושבים ועל
 רכושם היתה ממשלת עריצים בלתי־מוגבלת. כל מושל היה לו גדוד של
 תייליס פרשים מאנשי משפחתו וקרוביו, וממשלתם פרושה על כל התושבים
 להמםם ולגזלם, להענישם ולהלקותם! וגם בתי־סוהר קבעו לחם בבתיהם,
 לאסור בכבלי־ברזל את כל אשר ימרה את פיהם ולא ימהר לשלם את הקנס
 אשר הוטל עליו״. ושיר אשר כזה, מוצטפה אבו־גוש, תפיל את תתיתו על

 כל סביבת ירושלים. וגם בני מוצא ידעו את ידו הקשה.
 היציאה אל מחוץ לעיר, והישיבה של יהודים בודדים בהיר כסר
 ערבי (כי מוצא לא נבנתה כמושבה עברית בפני עצמה, אלא תלקות פזורות

 בתהומי הכפר הערבי), היו לא רק מעשת נועז, אלא גם מעשת מסוכן.
 כזאת היתה ראשית מוצא. מאז תלפו שנים הרבה, ובני מוצא גם ידעו
 תלאות הרבה. המתישבים הראשונים רפו ידיהם. ואהריהס באו תרשים, וגם
 מן התדש״ם דק מעטים דבקו במקום ונשארו בו. אתר כד באו מוסדות
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 ציבוריים — ״תובבי־ציוך ו״בני־ברית״ — והם הרתיבו את הנחלה חעברית
 שבמוצא והכניסו מתישבים הרשים מן הפועלים שלפני ארבעים וכמה שנים,
 ושוב באו תלאות ונםיונות בימי המלהמה העולמית, ואהר כד הנםיון המר

 ביותר: סבה הדמים בימי אב תרפ״ט.
 אולם מוצא הקטנה והפזורה היו לת בנים נאמנים וידידים מסורים.
, יהושע ילין, שהאריד ימים, אהב אותה והיה  המתנהל הראשון בתוכה, ר
 הוזר אליה תכופות גם בשנות זקנתו. ר׳ יהיאל מיכל פ י נ ם, איש ירושלים,
 שקד על הרתבת גבולותיה והוא הכנים לתוכה לפני יותר מארבעים שנה
 מתישבים מפועלי חמושבות. מאלח דבקו משפחות אהדות במקום היפה עד
 היום הזה. על אתת הגבעות של מוצא נטע הרצל ברוש רד (בטעות קראו
 לו אז: ארז), ברוש זה אשר נגדע בימי המלהמה. אד גם ל״ארד׳ הרצל
 הגדוע נמצאו מקנאים, אשר לא נתנו להשכיה את זכרו והפכו את המקום
 הזה לפינודהמד בארץ. כאן הקימה קופת״הולים של הםתדרות העובדים,
 במאמציו המרובים של אברהם הרצ$לד, את בית־ההבראה ״ארזה״, לזכרה
, האתות הטובה והרחמניה של פועלי ארץ• ד ל ק ו מ  של ההברה שרה ש
 ישראל, אשר נשמתה יצאה ברפאה את הולי תקדחת ביםוד־המעלה. אל בית־
 הבראה זה נוהרים אנשים עמלים ונשים עמלות מכל פינות הארץ לאתר

 מהלה ודלדול ובה ימצאו מנוהה וצל ויהליםו כוה.
 שוממה ואומללה עמדה מוצא לאחר התקפת־הדמיס של תרפ״ט. עמל
 בוניה היה לשלל לפורעים, ודם נקיים נשסד בבתיה. אד נמצא לה גואל
 למוצא אשר.לא נה ולא שקט עד אשר ריפא את פצעיה והשיב אותה להיים
 ישוביים. במאמציו של הרצפלד ובעזרתו של הועד הלאומי נבנתה מוצא ועל

 אתת מגבעותיה הוקמה שכונה הדשה: מוצא עלית.
 ככה עברו על המקום הקטן והנאה הזה שבעים ותמש שגים, בתלאות

 ובנםיונות ובמאמצים תלוציים אשר אינם נרתעים מפני הפורענויות.
 ובזכותם של ראשונים וממשיכים ומתמידים הגענו אנהנו כולני,
 הישוב העברי, מנקודה ראשונה במוצא עד דריד השומר והעובד היהודי

 הראשון בעמק החולה, העמק ההדש אשר קם לנו בימים אלה.
 לא ניתקה השרשרת.
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 תערוכת תעתונות — מפעל תרבותי שמן הראוי שיהפך ממעשה־
 ארעי למוסד קבע — מאפשרת לראות ולהראות את עתונות תפועלים הארץ״
 ישראלית לא רק בפני עצמה, אלא גם בתור מסגרת כוללת, בקשר עם מה
 שקדם לה. סוגיה זו אינה מתוורת עדיין אלא מעט. גם מעריצים נלהבים וגם
 מקטרגים אדוקים רגילים לראות עתונות זו כיצור בסני עצמו, או כזמורת־

 זר׳ אד לא כהוטר מגזע העתונות העברית.
 אין תימה. רובד הדש זה בספרות העברית איננו פרי צמיהה רגילה.
 איננו נראה כ״המשד״. הורתו ולידתו ב ה ס י כ ה. הוא צף ועלה לא מתיק
 מהלד תיים כתיקונם, אלא מחיק התמוטטות מצוקי-היים. התהוותו באה תוד

 קטסטרופה וולקנית בהיי ישראל.
 עתונות העבודה בארץ באה לעולם עם העליה השניה. בהיקה נבטה,
ה הציוני — כלומר: ישובי, תברתי ש ע מ ב  על קרקעה גדלה. המרד ש
 ואישי — שמרד קומץ עולים צעירים, ילדי פרעות והפיכות, גתללה אצלם,
 בני עם הספר, גם במרד־שבכתב. העליה השניה לא מצאה לעצמה לא אהיזה
 ולא משען ולא ניב״שפתים כלשהו בעתונות של זמנה, לא בזו שהיתה קיימת
 אז בארץ ולא בזו שבגולה, לא בזו ששרדה עוד ללשון העברית העזובה,

 אשר בניה יצאוה (ממש!) ולא בזו הציונית־הלועזית הפורתת (אז!).
 העליה השניה היתה עליית־עלומים. אף היא ידעה קול־מצהלות, קול־
 תרועת־נעורים. אולם גברה עליה השתיקה, שתיקת נמלטים על. נפשם מתור
 ההפיכה. ואולי גם שתיקת נדהמים למראה המולדת השוממה. בספרו של
 אדם העליה השניה כתוב לפרקים תכופים: שתיקה! שתיקה מתור יםורים.
 עבודה מתוך שתיקה. הדק שינים ועבוד! (על דיר ההלצה, שיש בה מן
 האמת, אפשר לאמור, שכמה מהם היו מתבבים את הדיבור על אודות
 השתיקה). אולם היא עצמה — העליה השניה — היתד. זעקה גדולה ומרה.
 וזעקה זו הכרה היה לה שתתפרץ. עקת נפשה ויסודי מציאותה היו למעלה
ה בקשת ביטוי ויצירת מכשירי מלהמה רותנית י ל ו ע פ  מכוהה. והס כ

 משלה.
 היא לא יכלה להישען על בימות קיימות ולא על אנשי-השם, אשר
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 לא ידעוח ולא חפצו לדעתה. כשם ש״המציאות״ המרה של הישוב חסרה
 תהום בין העלית השניה לבין שרידי העליות הראשונות (תרמ״א—תרנ״א),

 כד גם בעולם העתונות. הדור העולה מצא עצמו במדבר־שממת.
 בקלםתר־פניהם של הזקנים המצומקים והמצוררים, שתש כוהם ומהם
 שירדו מנכסיהם ההלוציים, ועמדו כצר למעפיל מחדש, לא יכלו ״התרשים״
, המהוללים. והללו, ״האבות״, אשר גם בירידהם  להבתין את דמות ״תאבות,
 ובתשישותם זכרו לעצמם את הסד נעוריהם אשר הסד את שמם לאגדה, לא
 יכלו להכיר בבנים הבלתי־קרואיס, הפרועים והמתתצפים, יורשים־סגשימים
 להזיךעלומיהם. ועל אתת כמה וכמה שהגדולים שבהם והטובים שבהם,
 אנשי הרוה והשם שבהם, לא יכלו לראות בנערים הללו, שדעתם לא נתישבה
 עליהם, ורוהם לא נצטללה, והם מתרוננים וגם מקוננים, מהציפים ומתיפהים,
 הוזים וגם נואשים, קנאים וגם תלושים, רוהבים וכושליס— לא יכלו לראות
 בהללו את ההוליה המיותרת, את הדור היורש. לא יכלו וגם לא ביקשו
 לראות בתם את המשמרת התדשה בתולדות האומה ובהיי דוהה. האם עוד
 בכלל ביקשו לראות משמרת הדשה? האם לא עיפה נפשם מכל האכזבות
 הרבות אשר הנהיל להם גורלם ומן האכזבה העמוקה שנתאכזבו בהלום־

 נעוריהם ז

ר בדור ימרוד — זהו מדיד הטבע; כי אבות יזעפו על בניס  כי מ
 ובנים ילעיבו באבות, וזקנים ישאלו בביטול: מה הנערים האמללים האלה
 עושים? — מרדד העולם האנושי הוא. אולם כי דור ינתק מדור, כי דור
 לדור יהיה כלא היה — זוהי קללה מיותרת מפרשת ,,התוכהה״ שלנו. לא
 בלבד שדור יקוט בדור, אלא שאינו מכיר את המר־יריבו, שאינו מבקש
 להכיר אותו, אינו יודע אותו, וגם אינו יודע שיש לדעת אותו. ולפיכך
 מצויים אצלנו תזיונות תמוהים: דור האבות לא בלבד שהוא זועף, אלא גם
א בבנים ועינו צרה בזעם, בעזוז עלומיהם ואפילו בזרי־עינוייהם: נ ק ת  מ
 ומאידד — ה״לא ידע את יוסף״ הל אצלנו גם... על מנשה ואפרים. ותלא
 דור שאינו מכיר את אביו אינו מכיר גם את עצמו. אינו יודע מה ירש

 ובמה מרד.
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 בנדון זח אפשר לומר: בושנו מכל תנועה. תתבוננו בחיי עמים
 ותנועות. בכמה סקרנות שכלית והשתוקקות נפשית מבקשים חדורות
 ההדשים להתהקות על עקבותיהם של קודמיהם ולהדור לעולמם הרותני של
/ במידה שההכרה / ״ראשונים, / ״הלוצים,  ״אבות״, ״מבשרים׳/ ״צופים,
 התברתית נעשית מורכבת יותר, נעשות תולדות האידיאות והזרמים
 התברתיים ענף־מהקר תשוב! והקר הדמויות האישיות העולות מתיר
 התסיסה הרותנית (בין שהן דמויות ״מרכזיות״ ומיצגות את הרבים ובין
 שהן דמויות ״מלוות״ וםורשות לצדי דרכים) הולך ותופס מקום ניכר
 בהשכלתם של משכילי הדור. לא ארבה למנות דוגמאות. ראו נא מה עשתה
 התנועה הסוציאליסטית, בארכיונה ובמאםפיה ובעבודות הוקרים, להכרת
 עברה ולהקד הזרמים והכיתות והאישים אשר צפנו בתוכם זרעוני־בשורה
 של התפיסה ההדשה. והספרות הרוסית המעולה לא הדלה עשרות בשנים
 להסוד ולהסיר בהקר תולדות האינטליגנציה והציבוריות הרוסית (היהודי
ן לבדו מה העמיק לעשות להבהרת דמויות נשכתות מבין ו ז נ ש ר  ג
 הדקבריםטים והםלבוסילים); והשלטון הםוביטי, זה שלכאורה בא לקעקע
 את כל העבר, זה שהרים יד על מוריו ורבותיו, זה שרואה עצמו לא רק בר־

 T ו

 פלוגתא, אלא גם אויב בנפש לתנועות מתמול ולמתנכיו מתמול, כמה כיתות
 עצומים משקיע הוא בתקר התנועות הציבוריות אשר על ברכיהן גדל ואותן

 ירש ובהן מרד.
 התנועות המרדניות שמניתי נחברכו בחוש היסטורי. הן יודעות כי
 לא צצו כקצף על פני מים. הן יודעות שהמרד שלהן איננו צמה בךבלי•
 שורש. אותו צמה שהיה למשל אצל העברים הקדמונים: ״גלגל לפני סופה״.

 הן יודעות שיש להן היסטוריה ואף פריהיםטוריה, מכורה ושרשים.
 לא כן הלקה של הציבוריות היהודית. היא היה, מקצתה מרצון
, כאילו הסרנו ״םסר־יוהםין״ ם י י נ ו י ק י  ומקצתה מאונם, היי־רוה ק
 רעיוני, כאילו לא היתה לנו שום ״שלשלת קבלה״ של נפתולי רות ושל

 קניני תרבוה.
ת ה ש כ ה ה. וכאילו גאים אנו על קוצר־הזכרון  אנו מ ט פ ה י ם א
ה אנו משלמים לדורות שעל כתפיהם ה כ ש ה ־ ע ב ט מ  שבו הוננו. ב
 עלינו, לאידיאות ולתניות שאתן נאבקנו ומתיר היאבקותנו היינו למה שהיינו.
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 ואת עומק מדירתנו אנו מודדים לא בכות יצירתנו, לא בכשרוננו לזרות
. תםוציאל• ת ו כ ש ר ו נ נ ו ל ש כ  ולנפות ולהפריד ולהרכיב, אלא ב
 פסיכולוג אשר יבוא ויתקור את תנועותינו הציבוריות יהיה רשאי להוציא
 משפט, שכל מה שאנו רואים עצמנו קיקיוניים יותר, בני־בלי־שרשים יותר,
 הרינו מאמינים שאנתנו ,,משותרריס׳ יותר, נעלים יותר, נמרצים יותר.
 כאילו היה זה מושכל קבוע בהלל עולמנו שהשרשים הם הם המעכבים את

 גידול צמרתנו אל על.
 אץ לראות בדברים הללו קטרוג על ימינו דוקא או על דורנו בלבד או
 על איזה הוג מםוים. המדובר הוא על מהלה שתקפת את האורגניזם הלאומי
 שלנו זה דורות אתדים, מעת התתילו אצלנו מדמים, כי תומות הגיטו מוט
 התמוטטו. פרקנו מעלינו את עול ה״אתה בתרתנו״ הגיטואי, ותיד כדי
 הרגשת שהדור ועליה בסולם ההברה האירופית, נפלנו לתיד בירא עמיקתא
 של נ ת י ת ו ת, שאיננו יודעים לצאת ממנה עד היום הזה. לא רק ההשכלה
 וההתבוללות, אלא אף המהפכנות היהודית ואפילו האידיאולוגיות הלאומיות
 תדורות הרגשת נתיתות. אין אנו יודעים לרהוש כבוד לעצמנו, למעשה־
 ידינו, לפרי־רותנו, לאבותינו, לבנינו. נתיתות זו היא הגורמת לבריתת
 מעצמנו, התוססת מקום רב כל כך בהיסטוריה הישראלית ההדשה; וספרות
 ההשכלה, שבכות עבריותה היתד. קשורה בטבורה אל גזע האומה, היתה
ה אל הערצת ימי״קדומים. בדרד־המלד תזאת ו ו • ה ה ת ו ת י ח נ  נמלטת מ
 חלכח גם חציונות. וכן גם ״תכמת ישראל״. נוח לה לטפל בגוילים עתיקים,
 בגאונים ובפייטנים, ב״תור חזחב״ של ספרד, ולא בתולדות חקולטורח
 הישראלית ותתםיםות הציבוריות בדורות האהרונים. ההשכלה וערכית
ה א ה של מ י ר ו ט ס י ר ה ב ה כ נ ו מ ה  ומלתמותיה, הציונות (
, תנועת הפועלים היהודית, מפעלי ההתישבות היתודית בארץ ( ! ם י נ  ש
 ובארצות הפזורים, המלתמות הפנימיות תגדולות באומה אשר מהן תוצאות
 לעתידנו — אלה עודם נמצאים מהוץ לתהום המהקר, מהוץ ל״תכמת
 ישראל״ הרשמית. ומצב זה לא שונה בהרבה אפילו באוניברטיטה העברית.
 עודנו רתוקים, למשל, מקתדרה לתולדות חציונות או לחקר תנועת הפועלים
 היהודית, אף על פי שכבר זכינו לכך שםוציולוגיה ודימוגרפיה יהודית

 נמצאו כשרות להוראה.
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 גם בהוגי המשכילים העברים, נאמני הספרות העברית, לא יחנו מה
 זה לטפל מתור רחשי כבוד וענין בתקר דור חולף. לאתר מותו של י ל ״ ג,
 המשורר הגדול והאביר הלוהם של ההשכלה, נמצא לו הםיד־מעריץ, יצהק
 יעקב ו י י ם ב ר ג, שאםף והוציא שני כרכים מאיגרות המשורר. עכשיו אנו
 הייבים תודה מרובה לוייםברג, שהציל מכליה את העזבון היקר הזה, שיש
 בו ענין רב מצד הלשון והסגנון והאישיות של כותבן, והומר מרובה
 לתולדות הספרות ולהכרת התקופה. וייםברג עצמו, סופר מפורסם בזמנו,
 היה ודאי נשכת מלב אילמלא קשר את שמו במעשה רב זה. בזמנו עורר
 הדבר קטרוג ממש. ראו בזה מעשה הסיד שוטה, המפליג בערד כל פתקה
 של רבו. מילא, ״איגרות שד״ל״ הובן פרסומן, כי הן לא היו איגרות במובן
 המקובל, אלא משא־ומתן של מתקר, אבל איגרות ממש, המטפלות בעניגים
, בעל ״דור דור ודורשיו״, ס י י  שבין סופר להברו? וכן, כשאייזיק הירש ו
 שהיח מפורסם כגדול החוקרים בדורו, פירםם בהיותו בן שמונים הלק ראשון
 מספר זכרונותיו, ובו תיאר את עולם הרוה שבו גדל, ואת דרכי ההינוד שהיו
 נהוגים בילדותו, וסיפר על הכמי דורו שהשפיעו עליו, תמהו מעריציו:
 כלום לכד, למעשיות של מדרבכד כאלה, קיוינו מאת בעל ״דור דור
 ודורשיו״? ואמנם, שני ההלקים האתרונים לא ראו אור מעולם, ולא ידוע

 אם נשתמרו באיזה מקום.
י ההכרה של דורנו יש לציין מפעלים ק מ ע מ  כאותות לטובה ב
 בודדים, פרי ההתנדבות וההתמכרות המרובה של יחידים: בגולת —
ם קי, גלה אתו מגנף ר  הארכיון של ה״בונד״ (שמאםפו ושומרו, ס. ק ו
 לברלין, ומברלין לפרים, ומשם?), ליקוטי הפולקלור היהודי, מפעלי המכון
 היהודי בוילנה * ובארץ — האוסף של ש ב ד ר ו ן, הארכיון הציוני, ההתהלה
 של ארכיוךהעבודה, ואוסף העתונים של ז. פ ב ז נ ר בתל-אביב. מי שעמד על
 קוצר־הזכרון המהפיר ועל הוסר היהם של האינטליגנציה הישראלית, בכלל זה
 גם ״הלאומית״, לנכסיה התרבותיים, לאישיה, לשרידים שנתגלגלו לרשותה
ל ד  (דוגמה אתת מהרבה: המעשה שסיפר שבדרון בספרייתו של יוסף פ
י ל ב מ — ם מ צ ו ע ד י ק פ ה  בטרנופול), רשאי אולי לראות ביהידים אלה, ש
ם על שרידים תרבותיים מפני י ר מ ו  ש״נתבקשו״ ונתמנו — להיות ש

 הכליה — אותות לזמנים הרשים, לשהרור עצמי מהתבטלות ונתיתות.
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 העלים הבלים המציצים אלינו מתיר ,,אוסף העתונות העברית״ יש
 בהם להביא בלבנו הרגשת־צניעות. לא מעט לעג נשפר מעל דפי הספרות
 ,,ההדשה״ — שכבר נתישנה בינתים — על הבטלנות ששררה בתקופה
 הראשונה של העתונות העברית, על דקדוקי־העניות, על ההתנצתות
 וההתקוטטויות, שתפסו את עמודי תעתונים מאז. באיזה יהם של ביטול
 נתהנד כל קורא משכיל לגבי ״הלבנון״ ו״התבצלת״ השמרניים. והנה לאהד
 עשרות שנים, כשכבר הדלנו להיות ״צד״ במלהמות ההן, אנו תוזרים
 ומרפרפים בתור קמצי העלים הללו, ואנו מתהילים רוהשים להם חזשי
 תודה עמוקים. מתור הענינים הקוריוזיים, הפעוטים, העלובים, מהוד צורות•
 הביטוי הילדותיות, מתור המליצות ושברי הפסוקים — ניבטים אלינו פני
, הלוצי המפעל הישובי העתיד לבוא, הלוצי ההלום המדיני, ם י צ  ה ל ו
 הלוצי ההבראה הכלכלית, הלוצי ההשתוקקות לקרקע, הלוצי הלשון
 והםםרות. עלים דליים אלה, לכאורה לא תואר ולא הדר להם, לעומת מפעלי
 העתונות והספרות שהקים דור אחרון, אולם השיבותם לא תםולא בפז.
 תשיבות של ראשונים ושל סוללים, בדומה לתשיבותן של התתלות
 ההתישבות הראשונות. מה רב המהלך מן התקלאות האומללה של פתה־
 תקוה וגדרה לפני המישים שנה אל המשק ההקלאי האינטנסיבי שבעמקינו
 היום, אבל שום אדם בר־דעת לא יתנשא על הראשונים. אדרבא׳ כל הלוץ-
, גם אם לא ידע, מה היו הכותות הצפונים באלה אשר ש י ג ר  ממשיד י
 אתזו באת ובמהרשה ועלו על התולות ושקעו בביצות, מבלי לדעת מה כוהם
 לההזיק במהרשה ומה יש לעשות בתולות ובביצות הללו, אלא מתור הדגשה
 סתומה, כי מכאן יתהדשו היי האומה׳ ומכאן תצמת מולדת. זכות היא שאין
 דומה לה, וכותות־נסש ענקיים •גלומים במי שהצב מתיר עצמו זכות זו.

 ראשונות מעין זו נשקפת לנו גם מעל עמודי העתונים הישנים.

 וראשונות זו, — כשמנערים מעליה את אבק השכהה והדעות
. כי ד ש מ  הקדומות — מספרת לנו כי ביודעים או בלי יודעים הרינו: ה
 ישנן נימים תבויות המהוהות מדור לדור, ומבימה לבימה, אשר גם הניגודים
 הגדולים, ניגודי אבות ובנים, ניגודי תקוסות ומעמדות סוציאליים, אינם
 עשויים לנתק אותן. הוטים אלה יוםיסו לתיות, כשהם ארוגים במסכת היינו

 המתהדשיס.
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 כשאתה קורא בגליונות ״הלבנון״ הראשון משנת תדכ״ג (1863) על
 רכישת אותו כרם במוצא שהשנה מלאו לו שבעים הזמש שנים, ועל
 התנפלויותיו של שיד אבו־גוש, ועל הרפתקאותיהם של שני היהודים
 הראשונים שהסתבכו בקניות קרקע, ללא חוק ומשפט, אי אפשר שלא תראה

 עין בעין, כי לפניד זרעים ראשונים של המעשים הנובטים בימינו.
 וכשאתה קורא ב״תלבנוך של שנת 1867 קורםפונדנציה מירושלים,
 ובה מסופר על תלאותיהם של העניים ועל לתצם של תקיפי העדה בסטירה
 הדיפה בסגנון הזמן ההוא, אי אפשר שלא תרגיש במלהמה זו ובשנינה זו

 את דוה הזמן הזה.
 הנה, למשל: ״והרב ההכם באשה מו״ה1 דוד הזן הי״ו2, הוא תכם
 ומבין מדעתו את הפץ הממשלה, וע״כ התיעץ על אוסן אשר המם הזה
 (לצרכי הצבא — המעתיק) ירגישו העניים ביותר למען יזעקו אל ה׳
 בהזקה! כי הוא לא העריד את המם לאיש איש כפי ערכו ורכושו ורק העלה
 את המם הזה על מכם הבשר אשר ינתן מכבר. והבשר אשר נמכר ליהודים
 הוא עתה כפלים מבשר הנמכר לישמעאלים, ומיוקר הבשר אשר עתה,
 יאמרו העניים מי יתן ונשאר עוד בשר על עצמותינו ואולם באמת
 הרב ההכם באשה בתתו את המם על הבשר לא היתה כןנתו הלילה להצר
 לישראל, רק יודע שהברכה אינה מצויה רק בדבר הסמוי מן העץ, ומם
 הנגבה מן הבשר הוא סמוי מן העין יתן ה׳ וישיב לנו במהרה
 שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתהילה, כעתידת המצטער בצרתן של

 ישראל ובשמהתן שמה״.
 האם לא נשתמרה בשורות אלה של בךירושלים לוהם ושנון רעננותן
 מלפני כשבעים שנה, והאם אין לראות את הקו תמתוה בין המםופר כאן

 לבין מעשי התקיפים ולבין דוה הנפתלים עם התקיפים כיום ז
 ובאותם הימים יושב ביפו העיר היהודי הנלהב המדיץ איגרת
 ל״הלבנוך והותם ״הק׳3 מאיר האמבורגר, שו״ב בעה״ק4 יפו״. ואדם זה,
ת ״שיום יום כבוד ארצנו יגדל ותתנער מאבלותה ועפר ו א ו ו ר י נ י  ע

 שממותה״, והרי הוא קורא מהוד התפעלות:

שוהם ובודק בעיר הקדושה. השם ישמרהו ויצילהו. 3הקטן. 4 מורנו ורבנו הרב 2 1 
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 ״יבואו נא אלה שראו את יפי העיר לםני שנה, אם יכירוה הלם
 אשר הידשה פניה, רתובותיה נתרתבו ונתישרו, ומפה רדד מצרימה יםולו

 דיר ויאמרו לעשות גם מםילת־ברזל״.
 וגם עלייתם של בני אמריקה, בני כיתה נוצרית־משיתית, זו שיסדה
(  את המושבה הראשונה ביפו (הידועה עכשיו בשם ״המושבה האמריקנית׳,
 ושכלה את רוב בניה, מעוררת בו דגשים מהולים שמהה למראת בניית
 הארץ, תקוה (כמו שקיוו עוד רבים אתו) שעליה זו תשמש מופת

 ליהודים וקנאה:
 ״והבאים מאמעריקא ליםד קאלאניען, המה יכלילו פאר ארצנו. ומה
 נתמד לראות את השדות והגנות שזרעו והצמיתו ועשו פרי׳ אד זאת נגע
 עד לבי שעד היום לא נוספו על בני אמעריקא אלה איזה מאהינו לעבוד

. ,  אתם יתד את הארץ,
ר ו ב י ד  ואם תבקשו להתתקות על ההתתלות הראשונות של ת
, תפגשו משהו על עמודי אותם תעתונים. שנים רבות לפני תיות י ר ב ע  ה
 ״ביודהעם״ בירושלים על נאומיו והםפדיו, כבר סופר ב״הלבנון״ על אזכרה
 שנערכה בירושלים, 3 במרס 1867, להוקר ש. מונק על ידי הדירקטור של
 בית־ההולים רוטשילד, ובאזכרה זו ״האדון יצהק פראגר הי״ו הביע אמרי

/  הן ונועם בשפה העברית לפני הנאספים,
 מה אנו יודעים על כל אותן ההברקות הרעיוניות וההתתאת שנתרקמו
 בםימטות ירושלים הישנה בין צעירי הישיבות, בין ה״אוהזים בעט סופר״,
 בין כל מיני גיבורים אלמונים שתעיזו וניפו ונתנפצו אל תומות המציאות?
 מה אנו יודעים על כל אלה בני צפת וטבריה אשר תלמו על תקלאות
 ועל יציאה למרהב, והיו ממטירים מכתבים על מונטיפיורי, ומגינים על
 עצמם מפני האומרים שאין בני הישוב רוצים בהיי עבודה, ומיםדים הברוה

 ואגודות לשם התישבות?
, מיוצאי אונגרן, קנאי , עקיבא יוסף ש ל ז י ג ג ר1  מה אנו יודעים על ר
 שבקנאים, בעל הספרים ״לב עברי״ ו״נער עבדי״, שהיו בשעתם מטרה
ת ו י נ כ  להצי המשכילים, והוא, משהגיע לירושלים, התמכר להיבוד ת

 1 [תקצ״ח—תדס״ב. עלה לאדץ בשנת הר״ל]
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ת — עד כדי יצירת צבא יהודי — והיה מבקש פתרונות רדיקליים ו י נ י ד  מ
 לכמה שאלות כלכליות ואדמיניסטרטיביות הקשורות בעצמאות מדינית,
 וזכה לכר שהותרם על ידי בית־דין צדק של ירושלים, ובין המהרימים —

 בן ארצו, ר׳ תיים יוסף ז ו נ נ ס ל ד, מצעירי בית־הדין באותם הימים.
, ן ו ס ד ו א י נ  מה אנו יודעים על שדיר1 ירושלמי, ר׳ תיים צבי ש
 יהודי יפדרקומה ובעל נימוםין, ובעל הסברה יסה, ״אשר לסני מלכים
 יתיצב״, והוא לימד לשונו לדבר אנגלית, והיה הולד לארצות אירופה
 ואמריקה ולקצות אסיה ואוסטרליה ומבשר את גאולת ישראל, ומפרסם
 מכתבים ותוברות באנגלית על ידיעת הארץ ועל מצב ישראל בארצות
 שונות, מתור השקפה פוליטית רהבה ־־־־ אפשר לומר: רדיקלית ברות
 שנות הששים למאה הי״ט, במגמה ברורה של התישבות קרקעית ו״ציונית־
 מדינית״, בלשוננו היום, ומתוד אמונה נלהבת כי קרוב היום. שד״ר זה
 היה מרצה ודורש גם בפני אודיטוריות נוצריות, והיה רוכש לו בכל
 מקום מעריצים ומכבדים (שהיו מעידים עליו, כי איננו מבקש שכר אלא
, נשיא ארצות־הברית, והרצה לפניו ט נ א ר  הונן ונותן) והגיע גם עד ג
 בעל־פה וגם בכתב על מצבם של יהודי רומנית, ועל גאולת ישראל, ועל
 תצויד למנות קונסולים שיהיו למגן לישראל. ועם זה היה מריץ מכתבים
 ל״גיואיש כרוניקל״2 ומתנת את תלאות הישוב ומעורר בלי הרף למה
 שקוראים בימינו ״פרודוקטיביזציה* של הישוב והעמדת האנשים על הקרקע.
 אף על פי שכבר נכתבו כמה תיבורים לתולדות הציונות, ובהם גם
 השובים למדי, לא נוכל להתברר בלבנו שאנו יודעים את תולדות תנועת
 השהרור הישראלית, שעמדנו על סוד התגלותה והתהוותה. עדיין לא נתגלו
 כמה וכמה תוליות, עדיין הרבת פרשות סתומות, כמה דמויות תשובות
ר  לוטות בערפל, וכמה קשרים רוהניים ומעשיים בין איש לאיש ובין ת
 לדור לא נתהוורו לנו. רק כשילוקטו אהד אחד כל הניצוצות הפזורים
 בדורות האהרונים, שבישרו — בגישושי־רעיון, בהברקות גאוניות ובטעויות
 אכזריות — את החזון והמעשה תעתידים לבוא, רק אז נוכל לתדור לתבנת

 ראשית תולדות המהפכה העברית.

 1 שליח דרבנן. 2 שס עתון יהודי־אנגלי בלונדון.
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 כלנת הדברים כאן אינה אלא להדגיש את קרבת הרוח ומשא הנפש
 בין דירית שינים, בני עולמית רתוקים ומנוגדים, ומאותדיס בנקודת־בערה
 אתת. רירית מגשימי המהפכה ומחדשי חיי ישראל לא יהיו כםויי־טיבד.

 לקידמיהם ומבשריהם.

 העתין הראשין אשר יש לראותו במידת־מה כפרוטיטיפום של עתינות
 העבידה בארץ הוא: ״יהודה וירושלים״, שנוסד ונערך על ידי יואל משה

. ן י מ י ל  ם
 יהודי ירושלמי, תורכי, לבוש קפטן, ושפתו אידיש למדנית מתובלת
 בדברי תירה, בכל מנהגיו והליכותיו טיפוס ירושלמי מן הישוב הישן —
 היה איש רב־פעלים זה, אשר פעמה בי רות תלוצית, ואשר האציל מרותי

 גם על הבימה אשר יסד.
 גם אביו של יואל משה, ר׳ מרדכי סלומון, וזקני ר׳ זלמן צירף היו
 מהולמי ההתישבות הקרקעית ומן הראשונים שביקשו לנטוע מלאכה ויגיע*
 כפים בתוך הישוב. והוא עצמו היה ממיםדי השכונות הראשונות בירושלים,
 מהרן להומה — ״נתלודשבעה״ ועוד — והעיקר מקבוצת מיםדי הישוב
 ההקלאי שטיפלו כמה זמן ביטוד מושבה על יד יריתי, על אדמת הג׳יפטליק1,
 עד אשר נתיאשו ממנה ונאהזו סוף סיף באדמה שקראו לה ״פתת־תקוה״.
 עתין קטן זה, אשר לא האריך ימים, נתיםד בכלנה ברורת: לפלס
 רדד ליצירת ישוב עברי הקלאי. חעתין חית מלא תכניית מתכניות שינית:
 הבאת מים לירושלים, פתיתת ,,פאבריקין״" והעיקר הטפה להתישבות
 תקלאית, והעירך עצמי לא רצה להסתפק בהטפה בלבד• אד קיבל את
 חאפשרות לחיאחז באדמת פתדדתקוה, קם ועזב את עריכת עתינו, ובמכתבי
 לידידו רשם את הדברים, אשר את חרם נשמע אחר כך אצל רבים, אשר
 אותה הרגשה עצמה היתה להם לנהלה: ,,ימתקו לי רגבי האדמה אשד
 אשדד מאלפי דברים ונאומים רבים״. דומה שבזה גםתיימת הקרירה

 הספרותית שלו.

 1 קרקעות הממשלה. 2 בתי-חרושת.
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 העלית ״הראשונה״, עליית ביל״ו וראשוךלציון וי^וד״המעלה וזכרוך
 יעקב — לא יצרה את הביטוי העתונאי שלה. אנשי־הכתב העיקריים שלה
 לא כתבו עברית, אלא רוטית. התעודה הספרותית הכי־השובה של עליית
ן ־־־ נכתבו רוטית והיו נדפסות ב״ווםהוד״  ביל״ו — רשימות ת ים י
 האנטיציוני. סבורני כי הספרות הארץ־ישראלית והינוד הנוער תציוני
 הפסידו הרבה על ידי כך, שדברי חיםין הנאמנים וההינניים לא היו להם
 מהלכים אלא בהוג האינטליגנצית תקוראת רוסית, ונשארו רובם טמונים
 עד היום בירהונים ישנים. זכורה לטוב ועדת התרבות של הסתדרות
 העובדים שהצילה משכהה את יומנו מימי ביל״ו והגישת אותו לקורא העברי.
ד ח, ו ה • י  בימי העליה הראשונה נוצר בארץ ״הצבי״ של ב ן
 הראשון שביקש ליצור בארץ עתונות במובנה המקובל. העתונות הפריסאית
 שימשת לו לקו. בעתוניו של בךיהודה (״הצבי״, ״השקפה״, ״האור״) היה
 הרבה מן התירוש, תידושי־מלים וגם תידושי־תוכן. זכורת עוד התלהבותו
ם למאמר על ״הזבל״ שמצא ב״הצבי״, ושהרגיש בו ע ה ־ ד ה  של א
 את רידרהאדמה, אולם תדשנותו ותלוציותו של בךיהודה היו לו תהומיס
 צרים למדי. הוא נלהס על הדיבור העברי, הוא נכנם בריב עם שליטי
 הישוב הישן, ותוך כדי מלהמתו זו עבר מתםתגלות ומותרנות בעניני דת
 ומסורת למלתמתיות משכילית, אולם בהיאבקות הקשה של האכר־המתישב
 ושל הפועל העברי נגד האפוטרופסות והעריצות של הפקידות הברונית,
 התיצב בךיהודה על צד התקיסים. בךיהודה ראה סכנה לישוב בטיפוס
 האכר המשכיל והעומד על דעתו והממרה את פי תפקידות. הוא האמין
 כי אין תקוה לישוב הקלאי אלא אס כן יהיו אכרים ״פשוטים״, צייתנים,
 תעושים את רצונה של הפקידות ואינם באים עליה בטרונית ובביקורת.
 תסיסה מעין זו קבעה את עמדתו גם לפועלים ״התרשים״. עתונותו של
 בךיהודה, שלא תמכה באנרי המושבות בימי מלתמתם בפקידות, עמדה
 לימינם בשעה שהפועלים ״ההדשים״ הכריזו מלהמה על העבודה הזרה,
 על האוגנדיזם ועל הרוה השוררת במושבות. העליה השניה לא ראתה ולא
 יכלה לראות בעתונותו של בךיהודה ומשפתתו, בכל סגנונה והלד־רוהה,

 את הביטוי לשאיפותיה, לתניותיה ולמלתמותיה.
 כמה מן היסודות, שבאו לידי גילוי שלם בספרות העבודה, הובלטו



ו 173 נ י מ ד ו ק - י מ ד ו  ק

. קבציו של יעבץ,  לראשונה ברוב כנות וברוב חן על ידי זאב י ע בז
 הערוכים בטוב טעם ובלשון עברית מדוקדקת, היו בעצם נםיון ראשון
 ליצור בימה ארצישראלית טפרותית ממש, רווית טל־הארז, מעין מה

ן ביםדו את ״העומר״. ו צ י  שביקש לאתר שנים ש. ב ן ־
 זאב יעבז נמנה עם מיםדי ״המזרתי״, אף על פי שמפלגת ״המזרהי״
 נהלה מעט מאד מהלר־רוהו, מסגנונו ומיתםיו לשאלות הישוביוז
 והכלכליות. הוא היה אורתודוכס גמור ואדוק, שהכה שרשים עמוקים
 בםסרות העברית ההדשה. מזיגה מיותרת במינה: שלם ותמים בעולמו
 הרוהני כבךדורו של דש״י ואוהב ״יפיפותו של יפת״ ומבקש להכניסה
 באהלי־שם, היסטוריון ובעל־אגדה, בלשן ופייטן, כפוף בכל למסורת ודוהה
 את כל העקמומיות והאוריריות שבהיי ישראל, הוקר וסופר לילדים, שמרן
 ומהדש כאהד, מהבב את כל המקודש ומבקש לתדש את תיי ישראל על
 יסוד של נקיון, טובדטעם, אהבת הטבע והעבודה וםדרי־היים מתוקנים.
 ואדם תמים ומתון וזהיר זה נתקל בארז־ישראל ברקבון של הפקידות
 הברונית ושל העבודה הזרה, ויצא בכלי־זינו עליהם. מנין היו ליהודי תמים
 ויושב־אוהל זה מושגים כל כד בריאים בעניני משק והתישבות ועבודה,
 כמו שהם נתגלו במאמריו מאותה תקופה? בקבציו, בשגות תרנ״א—תרנ״ב,
 הוצגה כבר שאלת העבודה העברית (על ידי העורר ועל ידי משתתפיו, בתוכם
) בשיעור קומה והתנהלה מלהמה על כבוד האדם המתישב ף ו ג נ ז י  מ. ד

 בפני תאפוטרופםות הפקידותית.
 הנםיון העתונאי הראשון, הקרוב קרבה עמוקה לעתונות־העבודה
. עוד בטרם היתד. י ל ז ר  כפי שנתגלה אהד כד, היה נםיונו של יהושע ב
 לו בימה לעצמו, בימה מיותרת במינה, היה הוא במאמריו לעתוני הרך
 לארז, במכתביו לעסקנים, בתכניותיו, בםקירותיו וגם ברשימותיו הבלי
 טריטטיות — ניצנים ראשונים של ספרות יפה ארז־ישראלית — מביא
 לידי ביטוי את ההדש המתרקם בארז, את קורטוב־האידיליה של הכרם
 הצעיר, את שמתתו ותרדתו של האכר, את אנקת הפועל, ככל מה שתססה

 נשמתו הרומנטית.
 ובימים קשים לישוב, לאהר הכשלון הגדול שהנהילה תםפםרות לגל
 הראשון של עליה עממית (תרנ״א), בימי יציאה וגירושים והידלדלות היש־
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 תמעט שבישוב התדש, התתיל ברזלי מוציא את ״מכתבי בית הלוי״, עלונים
 אינפורמטיביים, שמונה עמודים העלון, שהיו נשלתיס להוץ־לארץ לתברי
 ״בני משה״. זה היה נפיון ראשון ליצור קשר אמת בין אנשי המפעל
 בארץ ובין נאמני הרעיון בגולה. בבימה הקטנה והתשאית תזאת לא היו
 דברי םםרות, לא היתה שום מאמריםטיקה. כולה היתה — כרוניקה באותיות
 זעירות, פטיט: ידיעות על יציאה מן הארץ, על תבלי העולים המתגנבים
 לארץ, על גירושים, על מצב הפועלים, על התמעטות העבודת העברית,
 על תקדתת, על מצב המושבות׳ מםפריס. שום תעמולה ושום קישוט המצב.
 ידיעות כהליתן, מרות ברובן. וגם עכשיו, לאתר ארבעים שנת, אתה מאזין
 בשורות־כרוניקה אלו את רטט נשמתו של אותו אדם, אשר בער כל

 ימיו באש־הגאולה, עד אשר נשרפה נפשו בלהבה.
 יהושע ברזלי עלה לארץ בימי הינםד ״אגודת הפועלים״ הראשונה,
 והוא היה להם לידיד־נפש. וכן היה, לאהד דור, לבני העליה השניה.
 הבדלי גיל והבדלי סגנון לא קבעו את יהםו. בשעה שכני גילו ובני דורו
 נקרשה ספינתם בקרה הבעלי־בתיות, נמשך הוא בכל נימי נפשו אהרי
 כל מה שראה בו את יקוד התלוציות. הרבה קוים נסשיים נמשכים בין
 אדם זה, משוררה של תיבת־ציון, אשר נפשו היתד. תולת־אהבה ממש
 לארץ־ישראל, איש האוטופיה הציונית שהיה לאפוםטול של ״בני משה״
 הפיכהים והמתונים, ובין תנועת הפועלים. הדמיון המפליא בין ת״מכתביס״
 אשר תוציא לבין מכתבי בני העליה השנית בעתונותם — מגביר בנו את

 הכרת אתדותו של האופי התלוצי בכל דור ודור.

 אייר תדצ״ה.

 שמריהו לוין איננו

 שוב רושש עולמנו. שוב הותז אתר הראשים היפים שבדור, אתר
 מבעלי שיעוד־קומה המעטים. נסתלק אתד תשרידים תיתידים. אתד תאתרונים

 מדור־ראשונים, דור מהוללי התנועה הציונית.
ן מן הדמויות תמסוארות. ראש י ו  ובדור מפואר זה היה שמריהו ל
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 עברי יפה, קוים הדים, כל ניד־פניו יביע אומר. דק בהתרשמותו, מהיר
 בתפיסתו, שנון בהבעתו, ברוך־הומור ורב״הן. אמן שבעל־פה.

 ובין בני־גילו, אהתני-הראשונים, אתד תיתידים אשר ליתו לא נם
 וטעמו לא פג עד שעתו האהרונה. שנות רעה ותהלואים ויםוריס לא יבשו
 את דעננותו הנפשית, לא צימצמו את רותב דעתו, לא נטעו בו רתשי-
 קנאה לדור בא, לא גזלו ממנו את שאר־רוהו, את תנו, את ראייתו ההדה,

 את תגובתו הערה.
א ל יק, לא  רק לפני ימים אהדים שמענוהו מדבר בקהל על ב י
 דברי קינה והספד, אלא דברי אהבה, מדרש אהבה. רק לפני ימים אהדים
 ישב אתנו ושפך לבו על מצב העניגים, והיה מלא הרדה גדולה לבאות,
 וביקש להתגבר על מכאוביו ולצאת שוב למערכה, התליט לנסוע ללונדון,

 להשתתף בקונגרס הציוני, במועצת האוניברסיטה, והנה — איני ו.
 לתנועה הציונית כולה אבד כלי־המדה, איש־הזון ואיש־אמונים.
 לתרבות העברית אבד אהד העושים והמעשים הגדולים אשר התתלד עם
 ביאליק, והיהידי בין מנהיגי הדור אשר היה לביאליק משעךאמת. לתנועת•
 העבודת בציונות אבד ידיד־נפש, אוהב ואהוב. מעת עלייתו הראשונה אל
 הארץ, בגשתו להקמת בנין התכניון בהיפר. — מעשה רב וכביר לעבודה
 העברית בשעתו — ועד מכתבו לפני ימים אהדיס ל״דבר״ ליום העשור
 נתרקמו בינו לבין תנועת העבודה ואישיה יתםי כבוד וידידות־אמת, אשר
 הלכו והעמיקו. הוא שמר אמונים לתנועת העבודה בימי טובה, ועוד יותר
 בימי רעה. הוא גשר גשרים על פני דורות בציונות, והוא שמה שמהה
 תמה לכל הישג תדש של תנועתגו, לכל התגלות הדשה שנגלו לו אנשינו.
 לבו ההכם והתמים לא ידע מרירות וקנאה. ואנהנו, ידידיו הצעירים ממנו,
 אהבנוהו. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבנו את הנו, את קסמו, את טהרו.
 שאבנו מלוא־ספנים ממעימתיו. שמתנו לניצוצות־רוהו. שמהנו לראות

 בינינו את תפארת דור הולף. והנה תלף ואיננו.

 םיון תרצ״ה.
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, איש־הרוה, איש־החזון, סופר בעל טעם ומטיף בהםד ן י ו  שמריהו ל
ם י ש ו ע  עליון, תלמיד הכם ושוהר הכמה, היה גם איש רב־פעלים. אהד ה

 הגדולים בציונות ובתרבות העברית.
 הוא היה אהד המאושרים אשר זכה למצוא את עצמו ואת דרכו
 בראשית עלומיו. הקדיש עצמו להיות משרת ונושא־כלים ומטיף ולוהם

 ומעשה למען תזון הגאולה.
 זאת היתד. אהבתו הגדולה, אהבת־נעורים ואהבת־זקונים.

 והוא גם זכה לראות את הזיות ילדותו קודמות עור ובשר, הוא זכה
 לראות את צמיתת התנועה מזרעוניה הראשונים ומנבטיה ההיורים לאילן

 דנדשדשים ורב־פארות אשר שום סערה לא תעקרהו.
 נולד בר1867. מםויםלוביץ, עיירה קטנה בפלך מינסק, םמוך לםלוצק
 ולבוברויםק, יצא אל העולם הגדול. ינק מן ההדר והישיבה, פפג את אוירם
 לכל ימי חייו, ובמוקדם פנה אל בית־הםפר הריאלי הממשלתי, ודרר גלגולים
 ונדודים — אל אוניברסיטאות ברלין וקניגםברג. אולם חגרעין של םויםלוביץ
 חיח חזק מאד. לוז־של־שדרח שאינו נימות ואינו מתמסמס. תעלם ״שמריהו
 בךהיים״ שאב מן התרבות חאירופית מלוא הפנים, חוא פתת את לבו
 לקראת העולם הגדיל׳ אד קסמיו הרבים של עולם־הוץ לא הוציאו אותו
 מעולמו שלו, לא ניתקו את שסע הנימים הדקות אשר בעזרתן ינק מעולמו
 שלי, עולם התהושה וההכמה היהודית, עולם המדרש והאגדה. מכמני התרבות
 האירופית רק עזרו לו למצוא את עצמו, להכיר במהותו, לינוק משרשיו

 שלו, בהם הצטייד לרדד הארוכה אשר לפניו.
 ומעת נתגלה בין ראשוני הצעירים הלאומיים שבבוברויםק ובמינסק,
 ואתר כד בברלין, באותת קבוצת סטודנטים מפוארת אשר ידעה לראשונה
 כמה לבטים נפשיים ורעיוניים בדרכה אל הציונות, ואשר התיצבה לשירות
, ן י ק ר י ק ין, נהמן ם צ  הציונות בטרם היות תנוער. ציונית (ליאו מ ו
, הייס ה ו י א, היינריד ל ד  אביגדיר י ע ק י בם י ן, ויבדלו להיים: יוסף ל ו
, היה שמריהו לוין מן הדמויות הבילטית בייתר, המקיריית, ( ן מ צ י י  ו
 המבורכות, אשר בהעמידן את עצמן בלב שלם לרשות הכלל ולרשות
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 התנועה, אינן מטשטשות טשטוש כל״שהוא את פרצופן חעצמי, המיוחד,
 אלא מבליטות אותו בכל הנו וקסמיו.

 העלם השהום והצנוע, קל״התנועה ושנוךהלשון, אותב מהתלות
 ושיתת־רעים, מצא לו בתהומי התנועה המתהןה את תפקידו המיוהד, את
 שבילו המיוהד. הד״ר לפילוסופיה הצעיר מן האוניברסיטה הגרמנית, אשר
 העריץ את היצירה הספרותית והמדעית ואשר ביקש לכאורה לעצמו בזה
 את ״העולם הבא״ הרוהני שלו, גילה לעצמו את שרשו שלו ואת שליתותו
 שלו: היות מגיד בישראל! בםירוש: מגיד, לא מרצה ולא נואם, אלא
 מגיד, נצר מגזע המגידים היהודים, בךבנם של בעלי האגדה. נשמתו הוצבה
 מהיכל המדרש והמשל. הוא לא היה, בכל אהבתו לדבר ובכל התעסקותו
 בכך, איש המקצוע, הוקר המדרש, אלא מ מ ש י ד הדרשנות, ממשיד היצירה
 הדרשנית. שלא לטעות, לא היה בו כלום מן הדרשנות המודרנית, מעיקום
 הכתובים, מהלבשה יצירי״קדומים מדים שאינם הולמים אוהם. טעמו הטוב
 ותרבותו המעודנת ומקוריותו הדרשנית האמיתית שמרו עליו מפגע רע.
 בכל שפה שבה היה מגיד את דברו לישראל — ורבות הן השפות: אידיש,
 רוסית, גרמנית, אנגלית ועברית — עמד בו טעמו המקורי. אותה צורת״
 דיבור יהודית״מקורית ואותה רוה״הכמה יהודית ואותה מזיגה מופלאת של
 פיקתות ותום, של להבה ומהתלה, של הצלפת״שוט והמון רהמים, של מעמקי״
 זעיה ודפדוף על פני תהומות, של כובד תיים וקלות״ראש. ואת כל עושר
 הדרשנות הזאת העמיד ללא שיור לצידר התנועה, אשר לה נשבע

 אהבת״עולם.
 רבים מחבריו דגלו להלכה בירושה הלאומית הגדולה׳ אד שמריהו
 בעצם דמותו, בהליכותיו, בתנועות פניו וגוו, באמרות״הכנף שלו, בניבים

 השנונים ובכל חלך״רוחו סימל את הירושה.
 והד״ר לפילוסופיה הצעיר ויתר על כמה מתלומות נעוריו האישיים.
 עזב את העבודה הספרותית שהתהיל בה בתברת ״אתיאםף׳* (״שירת ישראל״״
. מכאן ה״דבנות ת י נ ו י ת צ ו ר י ג מ  הכנת מלון עברי) והתמסר כולו ל
 מטעם״ בגרודנה וביקטרינוםלב, מכאן משרת המטיף בוילנה, ב״טהרת
 הקודש״, מבצר ההשכלה הוילנאית מימי אד״ם הכהן. הכל היה מכוון

 לשליתות אתת: לעורר לבבות לקראת הזון״הגאולה.
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 כמה פרקים בתיי שמריהו לוין אינם אלא אפיזודות לגבי דרך״חייו
 העיקרית: היותו ציר לדומה הרוסית, תתימתו על ״כרוז ויבורג* שקרא
 את אזרהי רוסיה שלא לשלם מסים, יציאתו המותלטת מרוסיה והשתקעותו
 במערב. גם כאן הוא ממשיך, בצורה מתורשת, בתסקיר המגיד. הוא תדר
 ליהדות הגרמנית ועשה בה נפשות, והיה בין האנשים העיקריים אשר
 הביאו את ,,ןגזרח״ (הילסםפעריין) הברלינית לידי הקמת התכניון בהיסה.
 והוא עצמו יצא באותם הימים לארץ־ישראל והשתקע בהיסה וניגש לבנין.
 כאן, בארץ, נעשה שמריהו לוין, איש הדיבור והעט, למםקה על
 מלאכת הבנין. ודאי זכותו היא שהבנין הנהדר הזה, הבנין הציבורי ההשוב
 הראשון של הישוב ההדש, נבנה על טהרת העבודה העברית ומתיר יהםים
 נאים עם הפועלים. אולם ישיבה שקטה זו בארץ לא ארכה הרבה. רצונה
 של ״עזרה״ לנהל את לימודי התכניון בשפה הגרמנית הביאו לידי ״מלתמת
 הלשונות״. ושמריהו לוין התיצב בראש הנלהמים. בימי אוגנדה היה שמריהו
 לוין מראשי ״אומרי לאו׳/ ובימי נשיאות ו ו ל פ ם ו ן היה הוא בין הנלהמים
. כשניצהה ן י פ ו ר ־ ג ר ו ב ר  ל״עבודה מעשית״ בארץ ומהתומכים בעבודת ו
 שיטת העבודה המעשית ופרופסור ורבורג נתמנה לנשיאות וציונים ״מן
״ ב ו ק ע , י ב ו  המזרת״ נכנסו לראשונת לתפקיד הנהגה בציונות (צ׳ל ג
, היה שמריהו לוין להבר הנעד הפועל הציוני המצומצם (כד ( ן י ו  ם ון, ל
 נקראה אז ההנהגה הציונית). הוא היה אחד המגשרים בין המזרה למערב,
 שליה היהדות המזדהית אל היהדות המערבית. בתפקיד זה פעל בגרמניה,

 וביתר שאת — בארצות״הברית של אמריקה.
 שליתותו הציונית של שמריהו לוין לאמריקה — שליתות שמילא
 אותה בכמה פרקים, לפני המלהמה ובשעת המלהמה ולאהר המלהמה —
 זוהי פרשה גדולה ומזהירה בפני עצמה. הוא הרש שם הדישה עמוקה,
 הוא כבש לבבות, הוא תדר לעולמות אטומים ומבוצרים. הוא ביקש לפתוה
 את הכיסים והלבבות כאהד. והוא, המשולה המושבע, ה״שנורר״ הלאומי,
 ממניהי היסודות ל״קרךהיםוד״ ומעובדיה הנאמנים, ראה כעיקר עבודתו
 את פתיחת הלבבות. ואת עבודת־תפרד הזאת עשה מתיר אהבה, לא רק
 אהבה לענין, לציונות, כי אם גס אהבה ליחודי אשר אליו תטיף, אשר
 אותו ד״וכיח. לא רבים ידעו להוקיר כמוהו את היהדות האמריקאית ולגלות
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 בה ניצוצות ולהאמין באצילוודרוהת הלוחשת מתחת לאפר חביזבם
 וה״אולרייט״. אמונתו ואהבתו פתתו לפניו שערים ועשו אותו לשליה חגדול
 של הציונות אל יבשות רתוקות. הוא היה מן הראשונים שהכירו בתפקידה
 של היהדות שבארצות האנגלוסכסיות, והוא ביקש דרכים אל נפש היהודי

 באנגליה, בקנדה, בדרום אפריקה.
 מיטב הגיגיו היו נתונים לספרות העברית. מנעוריו השתתף בעתונות
 העברית, בלוה ,,אהיאםף״. כשבא אהד־העם והקים את ״תשילות״ נעשה
 שמריהו לוין להשקיף הקבוע בירחון. בימי שהותו באמריקה ערד יהד עם
, ושקד עליו. אולם ילד־שעשועיו היה ץ את ״התורן, י ב ו ק ר  י. ד. ב
 ״דביר״, שביסודו השתתף יהד עם ה. נ. ביאליק. הוא השקיע ב״דביר״
 הלק גדול מהונו, משד ל״דביר״ כספי ידידיו ומעריציו. לא פעם אתת יצא
 לנדוד בשליתות ״דביר״, ולא מעט תלאות ויםורים נשא בגללו. גם בימי
 חייו האתרונים טיכס עצות להציל את המפעל, שראה אותו כצלאה של

 ביאליק, ולהסקידו בידים נאמנות.
 בגלל מכאוביו הגופניים היה אנוס לותר בשנים האחרונות על
 מסעי התעמולה. אולם גם כאן היה מתעורר כפעם בפעם ויוצא לעזרת
 ״קרדהיםוד״, או למען ״הבימה״, או למען יהודי רוסיה. והופעתו בציבור

 היתד. תמיד הזיון אמנותי עמוק.
 בשנים האתרונות התמכר לכתיבת זכרונותיו, האמין שהם ינהילו
 לו ״עולם הבא״ ספרותי. את תולדות כתיבתו זאת סיפר בהקדמה לתרגום
 העברי, שנדפסה בגליון העשור של ״דבר״! את זכתנותיו כתב אידיש, לפי
, עורר ה״פארווערטם״. ודאי היו סיבות נפשיות עמוקות ן  הזמנת אב. כה
 אשר איפשרו לו את תיאור ביתו ועיירתו והיי נעוריו באידיש דוקא.
 זכרתותיו תורגמו לגרמנית ולאנגליה וזכו אצל הקוראים הלועזים להצלחה
 יוצאת מגדר הרגיל. ביקש לראות את תרגומם העברי בתייו, אולם התקשה
ם ל בם ק י הנית י  הרבה בתרגום ובימתרגמים, עד שתרגומו של צבי ו
 את דעתו. הוא תיכת מיום ליום ליציאת הכרך הראשון ״ילדותי״, אולם

 נסתלק בטרם ראה אותו מוגמר.
 הוא לץה את היי הישוב והתנועה הציונית והתרבות העברית
 בערנות נפשית בלתי־נפגמת. בעניוות של איש המעלה נשא בתליסות
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 ובתמורות אשר מינה לו גידלו הציבורי. לא קבל, לא הביע מרירות, לא
 תבע את עלבונו אפילו מהברים וידידים קרובים. לינה בתוקרת־אמת כל
 גילוי כוהות תרשים בתנועה. היה תמיד מוכן לעצה, לעזרה, להשתתפות.
 היה מלא הרדה לתופעות השונות של הסתאבות ציונית, והרהיק לראות
 את הסכנות הצפונות בכותות ההרס שבפנים. כיתותיו הגופניים עזבוהו,
 אולם תיוניותי הנפשית היתד. כבירה. תינף לא ידע. ידע ליסר אמת מרה
 וקשה גם להבריו תקריבים בייתר. מתיר הדרה למצב היה מתכינן בשבועית
 האהרינים למערכית תדשית, לקראת הקינגרם הצייני, לקראת מיעצת הבר
 הנאמנים של האוניברסיטה העברית, התכינן לבצר את ״דביר״, ביקש
 להמשיד ולכתיב את פרקי זכריניתיו (את ההלק הרביעי כתב עברית
 והתכוון במיותד לספר כיצד מצא את ארץ-ישראל בעליתי, וכיצד ראה
 ותפס את הזיין ״העליה השניה״), והלד מאתנו במליא כיתותיו הרוהניים,

 כשגתלתי לא דעכה ולא עוממה. נצפין את דמותי בלבנו.

 םיון תרצ״ה.
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 במועצת סבר הקבוצות
 (רמתrויד, כי* נכםליו תרצ״ד)

 לאהר הפסקה ארוכה אני יושב ביניכם ומקשיב לנאמר. יש לי ללמוד
 כמה דברים, ותייתי בוהר בשתיקה. אד אל תקבלו את שתיקתי כהודאה בכל
 מה שנאמר כאן. מתקשה אני בדיבור, משום שאיני רגיל לטפל בשאלותינו

 הפנימיות כאדם ״מן הצד״.
 נדודי בגולה בהדשים האתרוגים היו מכוננים להכרת המצב בתנועתנו
 ובאגפיה הרבים. עם שובי נתכננתי לברר כמה שאלות עם ההוגים המעונינים,
 שאלות שאלות והוגיהן. יש לי צורר לשוהה להוד עם גורדוניה על שאלותיה

 שלה, מהוץ לבירור כאן.
 ואשר לשאלה המוצגת כאן, על קביעת יהם הדש בין גורדוגיח להבר
ם ו ק מ  הקבוצות, יש לי צורר לומר כי שאלה זו טעונה קודם כל בירור ב
. כולנו — גורדוניה כולה ותבר הקבוצות ברובו הגדול והמכריע — ד ה  א
 שייכים לתנועת אתת, לא רק לתםתדרות העובדים, אלא גס לזרם מסוים בתוכה,
 הזרם העיקרי המכוון את ההסתדרות ועושה את עיקר פעולתה. וההשתייכות
 הזאת למפלגת פועלי ארץ־ישדאל אינה בשבילנו פורמלית גרידא, יש לה
 שרשים עמוקים. אנו קשורים קשר נפשי עמוק לערכים שיצרה תנועתנו.
 הגוף המאתד את כולנו הנהו בשבילנו לא רק מפלגת פוליטית המיצגת אותנו
 כלפי תוץ, אלא מרכז רעיוני וציבורי, מכוון ומדריד. שאלת תתתמזגות בין
 גורדוניה לבין הבר הקבוצות, כפי שתיא מוצעת פה, מעוררת כל פד הרבה
 שאלות תינוכיות, ארגוניות, מפלגתיות, בארץ ובגולה, שלא יתכן שהדברים
 יתבררו כשהם עקורים מתור כל מסכת תפריבלימות שלנו. לא טבעי הוא
 שלא יתבררו קודם בירור מקיף במסיבה הטבעית, במסיבת המסלגה. ואס
 המפלגה לא נתפנתה לכד עד כה הרי מתסקידה של גורדוניה ושל הבר

 הקבוצות לתבוע את הבירור, להביא את הדברים להברים.
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 מקוה אני שהדבר עוד יעשה ועוד תינתן לנו ההזדמנות ללמוד ולדון
 בהרהבה בכל היקף השאלות הכרוכות בתצעת המזיגה ובגודל התנועה
 הקבוצתית. אםתפק איפוא הפעם בהערות מעטות בעלי אופי כללי׳ שאין
 מכלנתן לתורות הלכת, אלא לעורר תשומת־לב לבתינות שלא עמדו עליהן

 כלל בבירור כאן.
 בעצם הליכתה של גורדוניה לתבר תקבוצות אני רואת צד תשוב
ת המפעמת בקרב הסתדרויות י ט ב ש  ופרוגרםיבי. אינני הסיד של התסיסה ה
 הנוער שלנו. ואני פוגש בשמהה כל התקרבות בין עליה הדשה לקודמתה.
 אדרבא, היה מקום להצטער אילו פנתה גורדוניה בעלותה לארץ לפלס לה
 אפיק הדש, ״משלה״, בהיי הקבוצה. התנועה הותיקה זקוקה לזרמי דם
 רעננים, וגם התנועה הצעירה יש לה ללמוד הרבה מן הקודמים, יש לה במי

 ובמה להידבק. ואף היא ״תרוידד הרבה מהתתברות זאת.
 זוהי בשבילי נקודת־מוצא לכל הדיון בשאלה זו. אני מתייב את עצם
 המזיגת של כותות עליה הדשים עם דורות עליה קודמים לפעולה משקית

 וישובית מאותרת.
 אבל איני יכול להתעלם מצד אהד, שאפשר לקרוא לו ״קונסטיטו

 ציוני״, בהצעת מזיגה זו, כפי שדובר עליה כאן.
 הוששני כי מבהינה קונסטיטוציונית יש בזה משוס ״כלאים״, משום
ו על סוג ת י י ר ע ב ב ט  ״מין בשאינו מינו״. הבר הקבוצות נמנה מ
 המוסדות ההםתדרותיים, וגורדוניה הנה ארגון הינוכי בעל אופי מסלגתי,
 וכלום רשאים אנו להזג מזיגה ארגונית שני סוגים אלה ז הנת מפלגת פועלי
 ארץ-ישראל יש לה השפעה מכוונת ומכריעה בכל מפעלי ההסתדרות, אך
 האם תוכל לקום בבוקר אהד ולהציע לתפוך את בנק הפועלים לקנין
 המפלגה? היא לעולם לא תבקש לעשות זאת, ואם תבקש תהא זו פגיעה
 יסודית בתוקת המוסד, שאיננו קנין שום זרם, ואפילו הזרם העיקרי המהווה

 85 אהוזים של הציבור, אלא קנין כלל־ההםתדרות.
 לא פעם סובלים אנו מהכפילות הזאת, לפרקים אנו רואים אותה
 כמיותרת, ואף על פי כן אין אנו באים לבטל אותה, כי בונים אנו את
 מוסדות ההסתדרות הכלליים במגמת לשתף את כל הציבור, על כל פנים את

 המכסימום של כל העובדים.
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 ולפי פרינציפ זה נבנה גם הבד הקבוצות. יתכן שלרבים יראו דברי
 כדברי הוני המעגל. ואכן מבתינת יתםי לתנועה הקבוצתית הנני שייד
 לתקופה שלפני המבול. אינני מקבל את הפילוגים שנתהוו בה בגזירה
 עליונה, כ״הכרה היסטורי״. רואה אני את התנועה השיתופית שלנו בפו
 שהיתר. לפני הפילוג, וכמו שהיא — לפי הכרתי — יכולה וצריכה להיות,
 לאתר שנתגבר על הפילוג, שהוא בעיני הולף וארעי. וזוכר אני כי חבר
 הקבוצות (אף על פי שנוצר לפני היותנו מאוהדים במפלגה אתת) לא הוקם
 על פי קוי אידיאולוגיה מיותרת, תוא נוצר כמוסד תםתדרותי, המקיף את כל
 התנועה הקבוצתית. ממש כשם שועד המושבים והארגונים, אף על פי
 שלמעשה אין בו אלא זרם אידיאולוגי אתד, איננו גוף מפלגתי, אלא גוף

 הסתדרותי, המקיף את כל הסוג הזה של ישובי עובדים.

 אין זו שאלת הוקה כלבד. יש כאן כמה ענינים תיוניים מאד לתנועה
 כולה. בהוץ־לארץ גדלות תנועות־נוער תדשות, המתנכות את הבריהן לחיי
 קבוצה בארץ. הבר הקבוצות הייב לדאוג להן. הנה יש התחלה של
 ״ויתקיניה״ — תנועת נוער של ,,התתאהדות המתנגדת לאיהוד*. והנח •הגוער
 הציוני״. מכהינה פוליטית ומפלגתית יהיו בינינו לביניהם ניגודים והיאבקות,
 אבל מבהינה הםתדרותית וקיבוצית — אהים אנהנו, ותייבים בעזרת אחים
 לגביהם. ותבר תקבוצות יכול להיות הגשר ביניהם לבין שאר סוגי התנועה
 הקיבוצית. אולם אם הבר הקבוצות יתד את עצמו לסוג הינוכיייאידיאוליגי
 נפרד, כי אז יצטרכו אלה בהכרה להקים לעצמם גס איגודים קיבוציים

 משלהם. האומנם רצינו בכד ז
 בהעדותי אלה לא נתכונתי ל&צות את השאלה׳ אלא להפנות את
 הדעת לצדדים אשר אינם נכנסים בהשבון,,רנה והפסד״ מידי, אבל יש בהם
 תשיבות רבת לאפי תנועתנו ולעתידה. ומי שמתשב את השנון תנועתנו

 בכלליותה לא יוכל להתעלם גם מסעיפי תשבון אלה.

 ולשאלת תשיתוף בעמק הירדן. מבלי להיכנס לסרטי ההצעות או&ד
 מלים אתדות. רגילים לציין לשבת כי אמפיריקים אנתנו, כלומר, לומדים מפי
 הנםיון, ולא מפי העיון. ואנשי המשק והקבוצה מהוננים בסגולה זו ואם בתוכם
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 נתגלתה התעוררות לשיתוף, שכולם מעידים עליה כי זד. מכבר לא היתד.
 כמוה, לא דבר ריק הוא.

 ואץ לדאות בהתעוררות זו איזו ״אמצאה״ של פלוני ואלמוני. אדרבא,
 תביעת השיתוף בעמק הירדן היא ילד כשר והוקי של ההתפתתות הקבוצתית.
 ואמנם אילו היו נוהגים אצלנו לשמור על פרוטוכולים ישנים היינו יכולים

 לראות עין בעין כי הדברים אינם הרשים כלל.
 מעינות מפכים במעמקים, מתחת לשכבות העליונות, והס לא יעצרו

r 

 במהלכם הכמוס עד אשר יפרצו למעלה. יש יצרים בתנועה שחם סמויים מן
 העין׳ אד הם לא ישקטו ולא ינוהו עד אשר ימצאו את סיפוקם. אץ מתגברים
 עליהם בדהיה ובעצירה ובביטול. גם על התנועה הקבוצתית סתמו לא פעם
 את הגולל, והיא פרצה לה את דרכה. לא פעם נתקלנו במעצורים אשר נראו
 לנו כתותכים את גורלנו, והתגברנו עליהם משוס שהדברים לא נתנו לנו

 מנוהה עד אשר סודרו.
 ואם תהקרו לעברה של הקבוצה ותעיינו במעט הספרים של הקבוצה,
 תעבהו שהיה ענץ אתר שלא נתן מנוה, ושהוא צף מפעם לפעם, והוא:

 השיתוף הבידקבוצתי ויתםי שכנות בין הקבוצות.
 עוד בשנות הקבוצה הראשונות היה ענץ זה נושא לכמה שיהות 1ץ

 יוסף בוסל לביני. ענץ זה לא נתן לו מנות.
 ב״הקבוצה״, בקובץ הראשון של התנועה הקבוצתית, כבר היה רצון
 לתת ביטוי לצורר זה. שם יש כבר היפושים. אבל התשובה על השאלה כיצד
ס ו ד ש צ ה בידקיבוצית לא ניתנה עדיין מ פ ו צ  לקיים יתםי שכנות ר
ם בתנועה. מבהינה זו אין הבדל בין פלג לפלג. ואכן, כל תפלגים ר  ז
 שבתנועת השיתוף הייבים בתשובה על השאלה, והתשובה שתינתן צריכה

 לענין את כל הפלגים.
 ואין לההליף את ענין השיתוף של משקים שכנים בענינים אתרים,
. בשאלת ההשנאה מסכים אני עם וידלר, ,  כגון ״השנאה״ או ״עזרה הדדית,

 שדיבר על השנאה עם המושב, אף על פי שדבריו עוררו כאן תמהון.
 שאלת ההשנאה מענינת אותי ועלולה לענין את כלל הפועלים לא כתג

 נוסף בהיי הקבוצה, אלא כשאלה גדולה של כל מעמד הפועלים.
 הננו עדים לדיפרנציאציה גוברת בתור ציבור הפועלים. מתרכוה
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 השכבות התברתיות השונות בתוכנו. מתהווה אריסטוקרטיה מקצועית. וגם
 סרוליטריון ״ממש״. והרי עוד אנו עומדים בראשית.

 היו ימים שתשבו את הפקידות ההסתדרותית לשכבה מבוססת ואמירה
 בציבורנו. והיו מתקנאים בה, והיו מדברים על משכורתה הגבוהה. עכשיו אין
 פועל בעל־מקצוע מסכים ללכת לעבודה הםתדרותית, משום שהוא משתכר
 במקצועו יותר. ובאותו זמן נשאר הפועל השכיר במושבה במצבו הקודם.
 ובאותו הזמן נשארות כמה שכבות המוניות בעיר כמצוקת ובתומר מעון
 אנושי. ולא רק הפועל המקצועי והפקיד הקבוע עלול להוות אריסטוקרטיה
 מבוססת ומורמת על פני שאיי הפועלים. גם הפועל המצליה להיות הבר
 במשק הקואופרטיבי או להיאתז בקרקע יש לו בטתוךקיום אתר לנמדי. הוא
 מוגן מפני כמה פורענויות, הוא נכנם למםלול היים אהד. הוא בעל עמדה

 הכרתית אתרת. מה צפון לנו בהיקה של דיפרנציאציה זו?
 בין הגורמים העיקריים אשר המיטו את השואה על תנועת הפועלים
 בגרמניה (ואולי בעולם כולו) היתה גם זו: ההבדלים הגדולים ברמודהקיום
 של שכבות פועלים שונות. מיותסים ונתותים, אלת עסוקים תדיר ואלה
 מובטלים במשד שנים, אלה משמינים ואלה רעבים. אתדות הפועלים כרעה

 וכשלה תתת משא זה.
 גס בנין זה שאנו בונים כל ימינו, הםתדרותנו, ימוט ויפול אם
 נקיים רק אהדות ארגונית שאין בה אתדות תברתית. לפיכד רואה אני
 בשאלת השויון התברתי הפנימי בתור כלל הפועלים שאלה בוערת של
 התנועה כולה. ואם אין השנאה זו ניתנת לנו בבת אתת, ואין להנהיגה
 בתור משטר אויב ותזק בתוקף ההלטה של ועידה, הרי תובתנו להגביר
 אותה ככל אשר ידנו מגעת על ידי קביעת סדרי עבודה ותיים וביטוח

 ועזרה הדדית אשר יובילו להגברת תאמון כמתננו.
 אולם לא בהשנאה תמדוקדקת בין משק אהד בעמק הירדן למשנהו,
 הנתונים בין כה וכה על שלב אהד במעמדם הכלכלי, ואשר אץ כל סכנה
 אורבת להם להיות שונים הרבה זה מזה במידת העשירות ותדלות, ואשד
 אפילו פגעי הטבע פוגעים בהם כבת אתת — לא בה נתפש את תמוצא,
 ולא היא אשר צריכה לענין את כולנו. אנו מבקשים לתגביר את ההשנאה
 על ידי תיקונים המקיפים את הציבור כולו, או לפחות שכבות רהבות
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 שבתוכו. וכן אין להתליף את השיתוף ב״עזרה הדדית׳/ זו יכולה וצריכה
 להיעשות במסגרת רהבה יותר, במסגרת ״ניר״ או תבר הקבוצות, ואיננד

 צריכה להצטמצם בתהומי עמק הירדן דוקא.
 לא אלו הן השאלות העומדות בסני משקינו בעמק הירדן ודותסות
 אותם לשיתוף. ואם מותר לי לנםה מה הם מבקשים בשיתוף זה, הרי זה
 שלושת אלה: א) פתרון לשאלת יתםי שכנות בטריטוריה קבוצתית
! ב) הגברת כוה היצירה המשקי והתרבותי של הקבוצות! ה פ ו צ  ר

 ג) תרתבת הפעולת תישובית־תלוצית בכוה השיתוף.
 בהוגי התנועה הקבוצתית קיימת מתמיד נטית לריכוז גושים
 קבוצתיים במקום אהד. נטית זו נובעת מתיר האמונה כי שכנות רצופה
 של קבוצות עשוית לםייע בפתרון כמת שאלות של המשק השיתופי. תנת
 מסביב ל״מפעל ארלוזורוב״ נתהדש הויכוה הזה. במפעל ארלוזורוב יש
 הלק לכל הלקי ההסתדרות, ואין להעלות על הדעת כי רק צורה ישובית
 אתת רשאית ליתנות ממנו. אולם אנשי הקבוצות בעמק הירדן טוענים
 בשם התשיבות של גוש קבוצתי רצוף. מת תשיבות זול האם רק ״סתם
 ככה״, כדי שיהיה ״יותר שמת״ לקבוצות לשבת בשכנות עם קבוצה דוקאז
 אם אין צורר ואין ממש בשיתוף משקי וישובי של קבוצות שכנות, אם
 אין יצירה מוגברת כרוכה בשכנות זו, מת הזכות לתבוע גוש רצוף דוקאו
 אולי יזכרו תברים ותיקים כי היו שנים שהרבו אצלנו להלום
 ולדבר על ״גושים קבוצתיים״. גורל הקבוצה המבודדת לא נתן מנות. אז
 הופיע — דומה, בהוגי ״הפועל הצעיר״ — רעיון ״הפדרצית של קבוצות״.
 ביקשו להשיג על ידי ״הפדרציה״ מה שביקשו אחרים להשיג על ידי
 המשק הקיבוצי הגדול: תברת קבוצתית רהבה יותר, רבודאפשרויות יותר.
ד  ועכשיו אנו שומעים כאן תורה הדשה, כי אין כלל מקום לשיתוף בי

ז ו  קבוצתי כל עוד קיים המשטר הקפיטליטטי. מנין לנו תורה ז
 סבורני כי נעשה עוול לעצמנו אם נרצה לגשת לשאלת השיתוף
 בין הקבוצות ־־ בניגוד גמור למגמה התיםטורית של הקבוצה — מתון־
 ביטול וזלזול ונוציא מידינו את האפשרויות להרתיב את היי הקבוצה

 ולהעשיר את פעולתה הישובית־תלוצית.

 מבין אני לרוה ההברים התוששים לשינוי־פתאום, המםהדים מפני
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 הבלתי-ידוע. אין אנשים רוצים להפקיר יצירה בת־שנים לאכםפרימנטיס
 שלא נבתנו עדיין. אבל לעומת זה מותר לתזכיר כי תנועתנו גדלה והתקדמה
 בקפיצות נהשוניות, על ידי מה שהעיזה להיאתז ב״בלתי־ידוע״. פעמים
 לא היתד. לנו ברירה אלא לתיאתז באכםפרימנטים שלא נבתנו עדיין.

 ועל ידיהם התקדמנו.
 כלום יצאה הקבוצה מבית־היוצד בדמותה ובצלמה כיום הזה ז
 לצעירים שבינינו ודאי יראה מוזר הדבר אם אםפר להם כי הקבוצה לא
 התהילה אפילו משיתוף מלא, משויון בהספקה. שנים ארכו הבירורים
. השיתוף המלא בפנים הקבוצה, ,  בקבוצה עד שהוהלט בהיוב ענין ה״קומונה,
 זה שנראת לנו עכשיו כעיקר ראשוני בשיתוף תקבוצתי, לא היה בשעתו
ת שמועטים ההזיקו בה. רבים ו ר י ר ב ת ה ת  אלא ברירת מפוקפקת, א
 נקטו: שויון בהכנסה (מן היבול או משכר העבודת), אבל לא שויון
 בהוצאות ובהםפקה. וכן — שנים על שנים הויכותים על מטבת משותף או
 מטבתים מיותרים למשפתות. וכן — הטיפול המשותף בילדים וההינוד. כל
 אלה תיו בשעתם ענינים רבולוציוניים, קפיצת אל ״תבלתי־ידוע*. וכשאנו
 מתבוננים עכשיו על כל הדרך שעברה הקבוצה, אנו נוכהים שהקםיצות

 הללו לא היו מקריות ושרירותיות, אלא בקו ההיסטורי של צמיתת הקבוצת.
 גם שיתוף משקים שכנים מונה בקו זה. אם איננו מקבלים את
 השיתוף, אם איננו סבורים שהקבוצות השכנות צריכות לסדר יתד את
 השאלות ההדדיות, העיקריות: קרקע׳ מים, התישבות הדשה — הרי שאנו
 מהליטים בזה שאין משנים ממטבע שטבע המוסד המישב בשעתו, תהא
 ההתפתתות המשקית ההדשה אשר תהיה. כלומר: כל שגגה שיצאה בשעתה
 מלפני המוסד המישב בשעתו, או כל מעשה שנעשה מאונם מפני מצב
 הגבולות באותה שעה, הם הקובעים לעולם ועד את יתםי תשכנות בין
 קבוצותינו. אינני סבור שהנהה זו עומדת בהתאמה לרוה הקבוצה. הקבוצה
 אינה נוהגת לראות את מה שההליטו המוסדות המושבים בשעתם כגזירת
 ההכמה העליונה, אשר אין לשנותה. היא צריכה למצוא לעצמה את הדרר

 לסידור יהםי שכנים ולתיקון שגיאות היסטוריות.
 כשהקבוצות נפגשות זו עם זו מתוך שכנות רצופה צצות תהילה
 שאלות היהםים תתברתיים ביניהן, עניני גבולות ותשבונות. אהרי כן קמה
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 שאלת מפעלים משותפים, משקיים ותרבותיים. כשהקבוצות מתגברות
 הן נכנסות לאיםטדיה הדשה: מתעורר הרצון למילוי תפקידים תלוציים

 ישוביים.
 כל עוד הקבוצה נלתמת את מלתמתה הנואשת על קיומה המשקי
 אין לבו של התבר נתון לשום דבר שמהוץ לתהומי הפעולה המשקית בפגים
 הקבוצה. הוא רואה עושק בכל מה שמטיל עליו דרישות נוספות ומפנה
 את דעתו אל מהדן לקבוצה. מעין מה שאמרו הקדמונים: ״המהלד בדרך
 ומפסיק מתתייב בנפשו״. תתבר אומר לעצמו: אני משקיע את כותותי
 בהקמת התא הראשון של משק העבודה בארץ, בהצלתתו תלוי הכל.
 כשלונו — כשלון לכולנו. איני רשאי להתפזר לצדדין. יעשה כל אהד

 כמוני, ךהכל יסתדר כראוי.
 אבל משהקבוצה מתבצרת מתברר כי אין זה מספיק. בהכרה מלאה
 או מתתת להכרה יודע חחבר כי עליו יש חובות: למסעל ההתישבות, לעליה
 ההדשה, לכיבושי העבודה. וטבעי הדבר ונכון הוא שיבקש את מילוי
. אינני אומר ה כ ו ת ה ממסגרת תייו, אלא ב א י צ י  תתובות הללו לא ב
 שהקבוצה צריכה להפקיר את קיומה לטובת התישבות הדשה, אבל סבור
 אני כי שיתוף קבוצתי יכול לאמץ כותות ולגלות אפשרויות גנוזות
 להתישבות הדשה. אין הלקי עם אלה המבדילים בין הפלגים השונים של
ת למלא תפקידים הלוצייס. י ת ו ה מ  התנועה השיתופית על יסוד יכלתם ה
 סבור אני כי כל איגוד שיתופי יכול למלא תפקידים השובים בהדרכת
 העליה ובהרתבת ההתישבות. איגוד איגוד על פי דרכו. הדבר אשד עשו
 משקי עמק הירדן בשעה שהקצו מאדמתם את השטה לקיבוץ ״השומר

 הצעיר״ — מעיד למדי.
 אינני רואה תכרת בדבר שבקשת השיתוף הממשי והמאמצים
 חישוביים המתודשים יתייבו לסרוץ את מסגרת היי הקבוצה. כאן אהיה
 תומך בדורשי הזהירות. גוף קבוצתי יש לו תכונותיו שלו וגס מסורת
 היים שלו. אמנם הדברים אינם קפואים ועומדים. מי שיש לו עינים רואה
 את השינויים המתרהשים בהיי הקבוצה ובמהלד מתשבותיה. משתנים
 כמד, מושגים משקיים וחברתיים. אבל השינויים באים מבפנים, בלי לתץ
 חיצוני. וערכם הרב הוא בזה שחם באים מבפנים. אין לשנות מבחוץ את
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 אפיה של הקבוצה. כלל זה צריך שיחא נשמר ומובן בכל החלטד. על
 שיתוף. הקבוצה השומרת על אוטונומיותת רשאית לדרוש ךזרבציות, אשר

 יבטיהו לה את שמירת הערכים ההכרתיים היקרים לה.
 אין איהוד ואין שיתוף בלי תשלום ״מהיר׳/ מי שרוצה להוציא את
 הקבוצה למרהב הייב להביא קרבן. מי שבוה לו במצב הקיים ואיבו מבקש
 שיבויים יצטדד להביא קרבן למען הקמת השיתוף. וגם מי שהיה רוצה
 לראות את השיתוף בדמות משק אהד גדול — אף הוא צייד להקריב את
 קרבנו למען השיתוף, שיהא בר־קיימא ובר־פעולה. כדאי הדבר שלמענו

 יעשו מאמצים משני הצדדים.
 עד כמה שאני מכיר את אנשינו וענינינו מובטהגי כי אם לא יושג
 הדבר עכשיו, עתיד הוא להופיע מהדש כעבור זמן. הוא יתבע מאתנו ביצועו.
 היות אמפיריקים אין פירושו לבוז לאידיאות, אלא לגלות את האי
 דיאות מתור האמפירית. מי שמסתכל בנכסי הרות של תנועתנו יכיר כי
 זה כוחנו: אין אנו עבדים ל״מציאות״ ואין אנו משלימים עם כל מציאות,
 אלא שעולמנו איננו מרחף מחוץ למציאות. אנו מתשלים את חזוננו בתוך

 כור־המצרף של חמציאות.
 פרשה זו, ״יתםי־שכנות״, יש לה כבר היסטוריה בתנועתנו• ידענו

 קשיים והיו קרבנות. וגם זה מתייב. אל יתיו םבלותינו לשוא.
 ״זקני״ התנועה ישימו נא לב לדבר. יש בידם להנהיל לתנועה

ה נכס השוב ולהרים את קרנה של הקבוצה. ל ו  כ

 מכתב לחברי בדגניה
 (עשרים וחמש שנים להעםדד.)

 רבים ודאי המברכים אתכם היום. בכל מקום אשר חזון מפעלנו —
 ואיגי תושש לציין אותו במלים התמימות ביותר: גאולת העם, גאולת
 האדמה וגאולת העבודה — אינו דבר־שפתים בלבד, שם יורגש וגם יובן
 מה לנו יום דגניה. לא בלבד חג משפחתי־מקומי, של בני המקום ובוניו,
 לא בלבד יום חולדת אחת הפינות החמודות שי ארץ־ישראל היוצרת, לא
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 בלבד אבךפינה במזרתו של הירדן, המבשרת את תידוש הניתר ההיסטורית
 בעבודה ובלשון ובתרבות ובמדיניות, אלא אף זו: מולדת הקבוצה, עריסת
 הפועל העברי שפרק מעל צוארו עול־בעלים והוא מעבד את אדמת עמו

 נאדס בךהורין, תעומד ברשות עצמו ולרשות עמו.
 ואף אני, אה קרוב ושכן רהוק (או מרוהק), שאין לבו הילד אתרי
 מסיבות תג, אתדפק היום מרתוק על דלתכם וברכתי אתי. ותשאו לי אס
 שמתתיהתג ומוראי־תתול יעלו כלולים בדברי. אין לשוני למודת־ברכה.
 ובשעה שאני מלא רתשי־תודד. ל״אתמול״ שהביא אותנו עד הלום, אינני

 הסשי מרגש־הרדה ל״היום״ הזה ולאשר הוא מוביל אותנו.
 וביום הגה של דגניה יש לי צורר נפשי להעלות את זכרם של
 ראשוני אום־גיוני, אלה שנתגלגלה על ידיהם הזכות לפרוץ פרץ ראשון
ו לקבל על עצמם ז י ע ה  בתומת המשק הפקידותייהאפוטרופםי, אלה ש
 אה האהריות השלמה לעבודה ולסדריה, לאינבנטר וליבול. שלושה גורמים
 הצטרפו בשעתם לביצוע נםיון משונה זה: מציאותו של טיפוס ״הפועל
 הגלילי״, אשר הספיק לעבור דיר כמת מדורות של העליה השניה ולהגיע
 למידה גבוהה של יכולת עבודה ושל שלימות נפשית וקשיות־רצון ושדשיות
 קרקעית! מציאותה של הקרן הקימת, אשר תתהילה להתגבר על תורת
 הפסיביות וההמתנה והספיקה לרכוש לה תלקות קרקע מועטות, שהיו
 טעונות שמירה ועיבוד! מציאותו של רופין, אדם הדש בארץ, הפשי מסבל
 ירושה, מ״יתםים״ ו״תשבונות״, המתבונן על סביבותיו בלב פתות וברצוך
 אמת ליצירה ומוכן להושיט יד לכל מעשה שיש בו משום הזרמת דס
 הדש בעורקי הישוב הלאים. העתונות הציונית, זו שכולת תכלת וכשרות
 לאומית ואי־מעמדיות, לא ידעה בשעתה לספר על מעשה הםר־ערד זה,
 כשם שלא ידעה גם אתרי כן לספר על בואכם אתם, אנשי ״הקומונד.
 מהדרה״, לאום־ג׳וני, כשם שבשבילה לא היו קיימים גם אהד כד כמה וכמה
 מעשים של תלוציות עברית צרופה. ואפילו בארץ גופה, ואפילו בין הפועלים

 לא רבים ידעו על מעשה משונה זה.
 עודני זוכר כיצד הגיעה לאזני, ואני אז פועל הדש בסתת־תקוה,
 השמועה הסתומה על ״רפובליקה״ זו, כד סופר, של ששה בהורים —
 את הבהורה תאתת עדיין לא הביאו במנין — שתשתקעו דרומית־מזרתית
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 לכנרת. מבהינת העוז והפראות שבדבר הזכיר המסופר את המעשית מלפני
 כך באותו בהוד שהשכיר עצמו למלה בים המלה, בסירה שבעליה ערבים.
 עודני זוכר את הנגינה־לפגס בפיו של אהד הפועלים המובהקים ובעלי•
 הנםיון שהיה מקרב אותי ומהנכני לראיה פיכתת, והוא שכיבד אותי
 בידיעה תשאית זו. פירושה של אותה נגינה: הרי לר עוד מעשה־הרפתקנות
 שסוסו כשלון ודאי ושאין אתה יודע מה יש בו יותר, אם מן הגנדרנות
 של .,הגליליים״ הללו או ממעשי־נערות של אידיאליםטים־שוטים אשר
 עודם מהזיקים בשלהם בשעה שהעולם כולו כבר התפכה. ועל כנסי נגינת
 הביטול של אותו פועל ותיק הגיעה אלי קרךאורה. שום דבר של ממש
ת ידעתי: תקומתו של הפועל העברי תבוא ת א  לא ידעתי׳ אד את ה
 משם. מאז לא נתתי ולא שלותי, טילטלתי עצמי ממושבה למושבה.
 עבדתי בכמה תתנות־בינים, עד שהגעתי לאתר כמת תדשי נדודים אל
ת נגלתה לפני פינת• ק י ל  הנקודה אשר קםמת לי מרתוק. ממרומי ד

 קסמים זו, אשר בתוכה התהבאה ההושה של אום־ג׳וני.
 ואכן, אום־ג׳וני לא הכזיבה, קסמיה לא פגו מאז. וגם אנשיה לא
 הכזיבו. עד היום הזה לא אשכה להם תםדם שםיפתי אותי, פועל הדש והלש
 וקדתתני, לעבודתם שלא ידעתי טהורה ורצינית ממנה. היה זה הרכב
 מיותד במינו. לא קבוצת־ךעים, תמעריכיס ביותר יהםי־אינטימיות ומבקשים
ק לצורר ר  בהם את סיפוקם, אלא הבר אנשים שהתהברו לצודד מפעל, ו
 המפעל. אכן, כאן היתד, תמצית ״הגליליות״. לא להג אידיאולוגי, לא
 רומנטיקה משתעשעת, לא התהםדות, אף לא רכות יתירה. במידה שאני,
 החדש והצעיר, יכולתי לתדור לעולמכם, ראיתי בגרות גדולה נסוכה על
ה ל א  האנשים האלה, בהיפר גמור מכל מה שהכרתי בבהורי ישראל. כ
 אינם עושים מלאכתם דמיה. הכל היה מרוכז ומצומצם בנקודת אתת, בד׳
 אמות של אדמה ועבודה ומשק. ובלי כובד־ראש עשוי, בלי הבלטת־יתר.
 ברצינותם לא ראיתי נוקשות, ובתומר דינם לא תשתי קנטרנות. גם להומור
 לא נשאר הרבה פנאי, בין העבודה הבולעת את הימים, לרבות הלילות,

 ובין הטעודה ההטוםה. הדברים היו כבושים.
 דומה, אף אהד מהם, משבעת הראשונים ומן האהדים שנצטרפו
 אליהם בהדשי הקת, אינו כיום הזה בתהומי התנועה הקיבוצית, אולם
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ה י ל ים. הס לא מצאו לפניהם שוס  זכותם לא תישנה. הם היו ה מ ת
 דוגמת קיימת. אסילו השם ״קבוצה״ טרם יהיה. פשוט, לא היתה דוגמה
 להוזה זה שבינם ובין המשרד הארץ״ישראלי, ולא ידעו כיצד לתתוס,
 וחתמו — קבוצת פועלים. הם לא ביקשו לתקות את מי״שהוא, הס גם לא
 ההכוונו כלפי מי שהוא. הס גם לא ביקשו תשבונות רבים. הם דק ביקשו
 לקיים באמונה את מה שהם תשבו לתקנת העבודה העברית. ומה שעשו,
 מה שהתקינו, ומה שקבעו למעשה ביהםי-עבודה ובםדרי־היים לא עשו אלא
 מ ת י ד ע צ מ ס. ובעשייתם נתנו &בע לצרכים צפונים, היוניים, בני־קיימא.
 וברכתי הנאמנה לאנשי ״הקומונה בהדרה״, בה היה כבר מקופל
 העובר של דגניה. שכן קרוב הייתי אז לכם, הבר בםניף ההדרתי של
, השואפת ת י צ ר ה א נ ו מ ו  ״עבודה״ — זה הנםיון הראשון של ק
 לתפקידים הלוציים־כיבושיים, ולה בימים ההם סניפים בהדרה ובמגירה
 ובאום־ג׳וני. המהיצה הזאת לא הפריעה אז בעדנו. אני כבד אז כפרתי
 בממשיותם של הניגודים האידיאולוגיים בין מנדל פורטוגלי רוםף זלצמן
 לביניכם, ולבי הפותה לא ניבא לי כי עתידים לצמות ולשגשג ניגודים
 הדשים ההומיים, שאין לגשר על פניהם, בין ״קבוצה״ לבין ״קיבוץ״.
 בקורת־רוה הייתי מבקר במעונכם, המרעיף תמימות משפתתית, בהירות
 עלומים ואף משהו הםד אמתי. מתי זכה בימים ההם מעוךפועליס לתרגיש
 על כתליו, על השולהן הערוד, מגע ידה הרד של אשדדהברהז עצם
 ״הקומונה״ (שם לועזי זה מאין בא לכם ז) על לבנוניותת ורעותה ותדןתה
 כאילו הרימה נם של מרד עליז וקל. הדכאון של הפועל במושבה לא רבץ
 עליה. הקומונה מרדה ביתמות ובעזובה ובאפטיה וברישול ובהוםד הסדר
 של הפועל הכושל והנדכא במושבה, הפועל השקוע בדסיציטים, ב&תלות,

 בבדידות, בוץקות עלובה, בהיים שלאהר יאוש.
 ראיתיכם אז בראשיתכם, לא מעט תהיתי עליכם ועל הצפון לכם
 וכבר אז אפשר היה להכיר בכם, תיד תרועוודעלומיס ומושגי השעה,
 סימנים מיוהדים שהבדילו אתכם מכמה וכמת ניצנים קבוצתיים אהרים
 בימים ההם. לא ידעתי בשעתו לקרוא לזה בשם, אפשר לא אדע גס עכשיו.
 אד הייתי אומר לעצמי: כאן יש כשרון להיים. איזה סימנים של שיווי•
 משקל נפשי. של שמירת כוהות, התדתקות מהמקרה עצמית, הסתלקות
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ח ו  מנדודים, בין שחס באים מתוך רצון ובין מתוםר־רצון, חתגברות על ר
 הנדודים, על רות תבדויות, או הבוהמיות חאביונית ששלטח אז ברבים. אם
, בארץ, אשד גילו שפעת כותות ומרץ  רבים מבין ״הבהודים הטובים,
 ונכונות לקרבנות, היו יכולים לומר על עצמם בלשון ביאליק: ״אף מקום
/ הרי בכם היה כבר אז מבקשת  נאמן אין לנו שנקשור בו קשור נפשנו,
, אם כי לא הקבע האכרי־הבעל־ביתי אשר מסביב. אתם ידעתם ע ב ק  ה
 גם אז שאין לזלזל בשיפור התיים, וידעתם לא רק להלכה כי אם למעשה.
 תזותכם הרעננה אמרה: תקוות לימים יבואו, למעשים אשר יבוצעו, אשר

. ו ק ת ר  אינם למעלה מן הביצוע, למעשים אשר לא י

 וכמה פעמים שאלתי עצמי: מדוע זכיתם אתם למה שלא זכו אהרים׳
? מכל הבריני, ם י ד י מ ת מ ה ם ו י כ י ש מ מ , וגם ה ם י ל י ה ת מ  להיות ה
 שהיו ראשונים ומתהילים, מה מעטים הם שזכו גס להמשיך ולהתמיד. אבל
 רק מועטים שבמועטיס היתה להם הזכות המיותרת להמשיך ולהתמיד
 לא בארץ סתם אלא במפעל אהד ומסוים, לצרף קו לקו ומעשה למעשה,
 ולראות את מעשי ידיהם במרוכז, בלי שיתנדף ויטושטש ויסחר לצדדין.

 כמה היו אתנו אשר יצאו, כדברי רתל: ״עליזים, עזים לנתיבה רתוקת
? זכורים לנו הברים טובים, ,  ובזה אהד זה עיסו, כשלו, כרעו בדרכים,
 מופלאים, עמוקים, אמיצים, דקי״נפש ועזי־רצון ולא זכו לארוג עצמם
 אריגה של ממש במסכת המעשה הגואל. יש שנעקרו באבם מעולם ההיים,
, טילטלו אותם ועקרו אותם מאדמת מטעם, ויש שנפשם  ויש ש״התיים,
 נקלעת בכף־הקלע. ניצוצות רוהם פזורים בקרבנו, ויש גם שמעשיהם
 מובלעים בהיר המסכת. הרואה יראה והזוכר יזכור, והס עצמם — לא ראו

 פרי עמלם. ואתם המאושרים, האס לא בכם נאמר:

 שד1ת בר, נתלת אב1ת ומרתב ודרור -
T 1 1 י.־ T 1 ־ T : 

 דרש עיור בארץ מב1ךן כמ1ף? - -

 לא תזרע אל ק1?ים, לא תיגע ?ריק,
ןה! ן  ע1ד תראה עת לגמל $מלך ן

 ע1ד לץער לתלןה 8לפיד סזיק
י ?*אתך ןןןה. ן ? ב  צפןת ^
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, אתם הראשונים אשד עמדתם ם כ ת ו כ  לא רק אשרכם הוא, כי גס ז
ע במפעלנו. עכשיו, בעליות שלאתרינו, ב ק  בפשטות ובתום על יםוד ה
 נעשה זה לדבר מובן מאליו. אבל עד שהגענו לכד! הזוכרים אתם עוד
 את ימי ההתהבטות הזאת, אשר נתתם את לבכם לא רק לעשות דברים
ה של צ ו ב ק , לעשות את הקבוצה ל י ו ש ע ת ה ם א י י ק  אלא אף ל
, ונקווה לזרעכם ולזרע זרעכם. ע ב  ק י י מ א, ואת מקום ההתישבות למקום ק
 כלום לא ארבו לכם, כמו לכולנו, השכול והיתום ? כלום לא התתפש השטך
 המסית בכל שלל הצבעים של ענינים נעלים למען הדית אתכם מאדמתכםל
 כלום לא נעזבתם מתברים דבקים ומושרשים, כלום לא תתהוללו על
 ראשיכם סופות קשות, סופות של פסיכוזה ורפיון ומקםמים וריגון, ולא
 נשאר בכם בלתי אם ״שריד כמעט״, אלא ששריד זת, מעין ״לוז שבשדרה״,
 הוא שהתמיד. ובהתמדתכס זו הצלתם לא רק את עצמכם ואת מסעלכם.
 תצלתם את כולנו. העברתם את רוע הגזירה מעל המפעל הקיבוצי כולו,
 ואיפשרתם לכולנו, לכל בית העבודה, ימים אתרים. בזכותכם ובזכות כל
 שאר המבורכים והנאמנים וקשי־העורף אשר דעתם לא נהלשה וידיתם
 לא רפו גם בימים של רפיון והולשה — יכולים אנו עכשיו לראות כמה
 לבטים מאז כמתלות־ילדים או כהבלי גידול וקליטה. מה אמולה היתה
 תנועתנו כולה, בכל אגפיה, אילמלא אתם ושכמותכם ששמרתם בימים

 קשים על הפקתן שהופקד בידיכם.
 והייתי יכול לסיים את ברכתי בשלום אילו תיתה דעתי נתונה רק
 לדאשיתנו בלבד ולא להמשכנו, ואילו הייתי רואה בכם בעלי זכויות ואתריות
 למה שעבר ולא למה שאנו עתידים להיות. יותר ממה שיש לי צורר
 להודות לכם על העבר רציתי לברך אתכם לעתיד. ואין לי ברכה אלא זו,
 שהג הצי־יובל לבכירה שבקבוצות ישמש לא שיא אהרון בשגשוג הקבוצה,

 כי אם נקודת־מוצא והתגברות הדשה.
 ולא הייתי נאמן לעצמי וליתםי אליכם, אילמלא מסכתי לתור דברי
 ברכתי גם משהו מן ההרהורים המטרידים אותי ביותר. גס באוהם הימים,
 בעוד היינו שכנים קרובים, בטרם נטרדתי מעולם הקבוצה, לא נמנעתי כפעם
 בפעם מהיות לכס כתובע. הוקרתי לכם ולמפעלכס היא שהייבה אותי לדרוש

 ולתבוע מכם. ״מי שניתן לו הרבה ממנו יךרש״.
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 וגס עכשיו, בעצם יום שמתתנו, אינני חפץ לכליא את דוחי ואינני
 נמנע מחביע לכם את תרדתי, ולא רק ברמיזה.

 אינני שקט למראח כמת תופעות בתוכנו. אני רואח סכנות גדולות
 מגיחות עלינו, ולאו דוקא מידי ״אויב חיצוני״. ראיית הסכנות אינה עומדת
 בניגוד לראיית הגידול והשגשוג של תנועתנו. אולם יש שתקופות חגידול
 וחשגשוג חן חן שתושפות או גס יוצרות קשיים חמורים חדשים, ובתקופות
 אלה אם אין תנועית גדולות מוצאות בקרבן די חופש־ראיה וכשדוךמעשה
 לקום בפניהם, עלולים גלי הגיאות לסגת אהיר ולגריף עמם עמל שנים
 רבית. אין אני מדבר אליכם עכשיו על כל איתם מקימית התורפה בציבורני
 הנראים לי. יכילתי לימד שבמידת־מה אני מדבר עליהם בכל עת מציא,
 אלא שיידע אני כי אין לתםתפק בכד, ושעתידים אנו ליתן את הדין על
, למען חדיר מבעד לכל מיני ו נ ת י י א ת ר י  שאין אנו מרכזים את כל כ
 מסכים, לכל תםביכת חתיפעית חשינית חמתגלית בציבורגו עם גלי חעליה
 וקליטתם. א ל י כ ם אני פונה לא בהוקעת הטאי הציבור הרחב, העימד מחוץ
 ליצירה התלוצית, וגם לא בהישוף נגעי הכלל כולו, אלא בענין תקלה
 אתת, פנימית יותר, דקה יותר, אפשר לומר כמעט פרטית, והיא שקולה
ע הפנימי שבמפעלנו הקבוצתי פ ש  בעיני נגד כמה הטאים ופגעים, היינו: ה
 (או הקיבוצי — לדידי היינו הד, מלבד ההבדל שבין זכר לנקבה לא
 יכולתי מעולם לרדת לעומק הבדלי התוכן שבשני המונהים הללו, לא
 מבחינה בלשנית ולא מבחינת סוציולוגית. ולסיכד תסלחו לי אם לא אקפיד

 על שימוש אהד קבוע לגביחם).
 איני מתכוון להרהיב בזה את הדיבור עכשיו. איני מתכוון גם להצביע
 על תםתירה העמוקה בדבר, שתנועות המעמידות את כוח היצירה התברתית
 על מכסימום של שיתוף משקי, כלכלי, ישובי אינן מגלות מידה כל־שתיא
 של כשדין, ואסילו מידודמה של הבנה ורצון, להעריד את הכות תייצר
 והאפשרות הגנוזים שבשיתוסן עם הבריתיהן הקריבות ביותר. וגס איני
 מתכות לפרוש הפעם לפניכם את הנגעים ההינוכיים והאנושיים הכרוכים
 בשסע זה, ולהבליט באיזו מידה הוא מנמיד את קימת הקבוצה ומשתית
 את ההינוד ההלוצי בארץ ובגולה. מאמין אני כי רבים מקרבכם רואים זאת
 ותשים כמיני. וכן איני מתכוון לתאר ולהבליט באיזי מידה גורס שסע



 •19 ב. כ צ ב ל 10 ן

 זת לסלף את היהםים הפנימיים במהננו ולהמעיט את הדמויות האישיות
 ולהכהות את האורה הקורנת מטובי אנשינו וממיטב מעשינו.

 ברגע זה אני מצטמצם בנקודה אתת, הנוגעת לכלל־בית־העבודה,
 והיא אשר עושה בעיני תקלה זו שקולה נגד כמה טכנות אורבות: שסע
 זה של כותותינו הקיבוציים לפלגות פלגות עם יהםיהם ההדדיים, בצידוף
 תוסר יתםים מתוקנים בין האגף הקיבוצי (על פלגותיו) לבין האגף המושבי
 של תנועתנו — סופו ליטול מן היסודות התלוצייס שבקרבנו את יכלתם ואת
 תקנתם לשמש הכוח המדריך והמכוון בציבור הפועלים, כאשר היו מראשית

 היות תנועתנו.
, י צ ו ל ה ם ה ל ו פ ם י א  מראשית היות תנועתנו עמד במדכזה ה
 ובעקבותיו היצירה הישובית. תנועתנו נהברכה בכותות דרוכים, בלתי-
 שאננים, אשר פשטו מעל עצמם את מתלצות הבעלי־בתיות, אשר לא הסכימו
 לראות את האידיאה ואת התיים כשתי רשויות נפרדות. מכאן ההכרת
 לצקת את כל כותות הנפש והפעולה לתור מעשדרההגשמה. מכאן אי•
 אפשרות להשתמש בתבניות״ההברה המוכנות והנוחות, מכאן מאמצים
 בלתי־פוםקים לתקן, לתדש, לשנות. מכאן הכוה המדרבן את עצמו ומדרבן
י ת, שגם בעמדה בפינות צ ל ו ת ה ה ב י ה ט  את הכל מסביבו. כזאת היא ה
 הארץ הנידחות ביותר, היא היא המעצבת את דמות תנועת הפועלים ומכוונת
 את דרכה. הטיבה זו לא היתה מעולם מעור אתד, ויצירותיה לא הלכו
 בערוץ אחד. היו בה גננים וסגנונות, הבדלי טעם והבדלי תפיסה וניגודים.
 ורק לאחר נםיונות־היים מרובים ולאחר כמה מאמצי־יצירה הגיעה ההטיבה
ח חפנימית, לידי חכרת אתדות ת ו ד ת  ההלוצית שבתנועה לידי הכרת א
ה א כ ד ה מ נ י א ת ו ל ט ב ה מ נ י א ת ש ו ד ת  יצירתה חישובית, א
, אלא מקיפה אותם ומתעלה עליהם. אילמלא הכרת ת ו נ ו נ ג ס ם ו י נ נ  ג
 אהדותה הפנימית של ההטיבה התלוצית ואילמלא הכרת אתדות אפיה של
 יצירתנו הישובית — לא היינו יכולים להגיע לידי הקמת הסתדרות
 העובדים על מלוא תכנה ולא לידי האיהוד הרעיוני והפוליטי והארגוני

 שהגענו אליו במהלד של כ״ה שנים.
 הכרה זו היא שניצהה בשעתה את הפירודים המפלגתיים, אשד
 העליה השניה הביאה אתה מן הגולה. היא נטלה את טעמם׳ היא שינתה
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 הערכות אישיות שוררות וחידשח יחסי חברים בין אנשים אשר חיו נמנים
 קודם על מתנות ״אויבים״. היא הביאה לנו העלאת ההיים והרתבת חדעת,

 ולו גם על ידי מה ששיהררה אותנו מהרבה קטנות־מותין וצרות־לב.
ס י י ב ו ש י ־ ם י י צ ו ל ת ת ה ו ד ו ס י ל ה ה ש י נ ו מ ג ה  ועצם ה
 בהיר תנועת הפועלים בארץ, הגמוניה זו הקובעת את דמות הסתדרות
 העובדים ומפעליה, אינה אפשרית אלא כל עוד אנו מקיימים את אהדות
 היצירה הישובית שלנו ואת ליכוד ההסיבה החלוצית בתור מהנה העבודה.
 נפגמה אהדות זו — ונתערערה גם אתדותה הבלתי־סורמלית של תנועת
 הפועלים. כיון שהאונגרד ההלוצי בהסתדרות נסדק ומתפצל להלקיו, הרי
 תוא מפסיד גם את הזכות המוסרית וגם את היכולת התברתית לקיים
 בידיו את ההגמוניה הרותנית שלו בתנועת הפועלים. התבדלותו של כל
 אבר חלוצי״ישובי ופולחן חעצמאות של כל אחד מהאברים הללו עושה
 לאל את התקוה חא ח ר ו נ ח שיכול נוכל להדריד את חמוני חפועלים בכפר

 ובעיר במגמה תלוצית.
 כל גוש ישובי־הלוצי אולי יקיים — אמנם רק לפי שעה! — את
 עמדותיו, יתפרנס מן הפירורים הנופלים משולחן העליה, ובני־מעיו ישישו
 להשבון כיבושיו הרבים והעצומים בארץ ובגולה, אבל המוני הפועלים
 הרי יהיו מופקרים למה שקוראים אצלנו ״םטיכידד: לנהשולי פרוספריטי
 ומשברים, ל״התבםםות״ בכל מתיר ובכל תנאי, להטיפת נתהי הקוניונקטורה
 על מנת להפסיד בכל מעשה תרמית םפםדית ובכל בהלה כלכלית ופוליטית.
 המוני הפועלים יבזבזו את כוהם התברתי לריק, ישתתפו באוירת הפי־
 ליםטריות הארצישראלית, שהיא במהותה אנטי״ציונית (גם כשהיא ממללת
 פטריוטית) ואנטי״םוציאלית (גם בזמן שהיא מטרטרת מהפכנית). פיליס•
 טריות ארצישראלית זו, שבין שהיא בורגנית ובין שהיא פועלית (כבר
 זכינו גם לזו!) תיא תמיד פרזיטית, כי היא מתקיימת בזצות היצירה הציונית-
 הסוציאליסטית, שעל גופה היא רוכבת ואת פירותיה היא אוכלת, בשעה

 שהיא מטילה בה דוסי וגם רקב.
 באץ אתנו הטיבה תברתית מלוכדת, המאותרת ברוהה ההלוצי,
 ותרואת את תפקידה ושליתותה לא רק בהייה החלוציים לנפשה, אלא גם
 בהדרכת זרמי העליה והעבודה בארץ לחיים שיש בהם טעם׳ לתיים של
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 יצירה וכיבושים — עתידים המיני פועלים, מושרשים בארץ ועולים חדשים,
 להתכתש לאיתה אידיאה אשר האירה את הייהם בגילה האפלה ואשר
 בכיהה הגיעו עד הלים. באין אתנו כיה הלוצי מאוהד, המסוגל לםתיה
 דרכים להמוני העולים ולהשתמש בכל ההזדמנויות הפתוהית — והגנוזית
ת קליטתם ולמען שתף אותם ביצירה א ר ב  שהן טעונות גילוי — למען ה
 הישובית ובאוירה הרותנית של דור יוצר ומהדש, — עתידימ אלה להוות
 באיץ רבדים אנטי־םוציאליים העומדים כצר לכל מה שבונה ומקים דור

 חלוצים עברי.
 יותר מאשר בכל זמן אחר זקוקח תנועתנו עכשיו, בימי עליה
 המינית — לקראת עליית המינים, כן ירבו — לכות תלוצי מאותר, חנוטה
 שכמי לשאת בטירה הציבור ובעיל התנועה, בלי כל פניית ותשבינית
 אגיאיםטיים, ולו גם יהיו תשבינית אלת טבולים בשמן משתת קידש.
 ורק כזה יהיה ראוי לעמיד בראש הציבור ולהיבילי. מבלעדי כיה הלוצ*
 מאוהד כזה נבול נבול, על כל הישגינו המקצועיים המשקיים, על קיאי-
 פרטיבינו ושיכונינו. אולם דוקא בתקופה זי הלד השםע הליד והעמק,
 וצמיתתנו אפשר מהפה עליו׳ אד אינה מכפרת. אדרבא, כל מה שאנו הילכים
 וגדלים ואברינו מתעצמים, תקלתי גדלה. ההד זה עישה פלסתר את אתדות

 תנועתנו. והיששני שהוא שיגזיר את גזר־דינת של תנועתנו בכללה.
 איני יידע אם יש בידי להביא בלבכם את ההכרה הזאת שאני לא
 רק מכיר איתה, אלא גם תש איתה בכל תריפותה. לפני המערעשרה ולפני
 עשר שנים עוד אפשר היה ל״ ועדת הקבוצות״ להפש דרכים להקמת איתוד
 ממשי אפקטיבי של התנועה הקיבוצית ולשתף בפגישות ובהיפושים הברים
 מכל הזרמים והםגנונות ולשתף בקובץ אהד הברים מן הדגניות ומבית״
 אלפא ומעיךתרוד ותל-יוםף ומגךשמואל ומקרית־ענבים. וכשהטלתס עלי
 אז, הברים, לערוד את קובץ ״הקבוצת״, שיצא עם מלאית ט״ו שנים
 לעליית אום־גיוני, ראיתי עצמי רשאי לציין בתום־לבב, כי בתנועה
 הקבוצתית: ״נתתדשו תכנים, נתגלו זרמים, מגמות, מרהקים, הנראים פרקים
 כתהומות. אולם דברי ההברים, כשהם מכונםים יהד, מעידים על א ת ד ו ת ה
. מאז ועד עכשיו עברנו דרד ״ ת י ת צ ו ב ק ה ה ע ו נ ת ת של ה י מ י נ פ  ה
 ארוכה, רבת־הישגים. אד נעשה גס כל מה שאפשר כדי להכהיש עדות זו.
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 וביום הגה של דגניה, ביום הגה של התנועה הקיבוצית כולה, אין
 לי אלא לפנות אליכס ולהביע לסניכס את חרדתי. איני מציע שוס הצעות.
 איני מנסה שום ניםותים. אני פונת אליכם, תברי דגנית, מתיר תכדת
 זכויותיכם, מתור אמונה בעתידכם, מתוך בטהון כי לא נם ליהכם, מתיר
 תרדה לגורל כולנו: וזאת הברכה וזאת התביעה, כי תתאזרו ונתאזר,
 תתהזקו ונתהזק להקים את אחדות המהנה התלוצי בקרב פועלי ארץ־ישראל.

 על מוסדות החינוך של העובדים
 (בועד הלאומי בירושלים, ב׳ בתמוז תרצ״ה)

 השאלה שלפנינו מצריכה בירור עניני, שקט ומתון, כדי שנדע
י המחולקים באמת. אולם מה שנשמע כאן מ י נ מ ח אנו מחולקים ו מ  ב
 אינו מקל על הבירור העניני. ״הסערה״ שהוקמה בישוב על ידי אנשים
 שלבם מלא ״אהבה״ ועל ידי מעבידי עבודה ערבית הדוגלים בשם
 ״הלאומיות״ היא מהוץ לויכוה הינוכי. אין כל השק להתוכה עם מר
 ויינשטיין, המיצג, כידוע, את רוב מנין ורוב בנין של עם ישראל, והוא
 גוזר מתור תקיפות הדעת: ,׳צריך להפסיק את תקציב ההינייד לזרם
 העובדים״. מה היו עושים 80.000 העובדים העברים בארץ ומשפחותיהם
 אילו היה גורלם תלוי בגזירת־פיו של מר ויינשטיין? וכשמר םופרםקי,
 למשל, מדבר בעדינות רוח של בעל־בית על ביודהםפר של העובדים,
 שהם רוצים ליהנות מכספי הישוב ולפיכד חם נכנסים למסגרת הכללית,
׳, הרי הוא מעיד בזה לא רק  אלא שהוא מתנת אתם תנאים ש״יתוקנו,
 על מושגיו ההינוכייס והציוניים, כי אם גם על מושגיו לגבי הזכויות
 האלמנטריות של אזרהים בישוב ובציונות. עם המושגים האלה של האנשים
 הרגילים לראות עצמם ״בעלי־בית״ בציונות ־־ מלהמה לנו, בכל השטהים.
 ולא מפיהם נקבל תעודות אם החיבור של עיךהרוד ונהלל ודגניה הוא
 ההינוך הציוני הטוב או הינוכם של בתי־הםסר במושבות הנתונות ללהצם

 ולהשפעתם של מעבידי עבודה ערבית.

 על מה אנו מתוכחים? שאלת חזרמים בחינוד אינה מתהילה מן
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 ההסכם המוצע וגם לא מהוקת ההינוך שקבע הועד הלאומי לאהד ההעברה.
 השאלה הוצגה במלוא הריסותה בועידת לונדון בשנת 1920. ואני האיש
 שטענתי אז להכרת זכותו של הינוד ״המזדתי״, במסגרת ההינוד הכללי. יהודים
 פיקהים יהשדוני בקנוניה עם ,,המזרהי״. אר לא היו לני אז עדיין שום
 ,אינטרסים״ פרטיים בענין זה, וספק אס הייתי אז רואת את הנולד במידה
 זו עד כדי לראות את ההתפתחות הגדולה של בתי־הםפר של העובדים,

 אולם עשיתי זאת מתיר הכרה שאני נאמן לה גס עכשיו.
 מפני מסיבות היסטוריות אין הינוד ילדי ישראל בימינו ניתן להיכנס
 לתור משטר קסרקטיני אהד, על משקל המשטר החינוכי הפרוסי. לא תשבתי
, הוא הוא החינוד הלאומי,  ואינני חושב, כי חינוך זה שנקרא אצלנו ,,כליי,
 חחינוד הראוי והרצוי לכל ישראל. אינני טבור שעם ישראל נתן את
 המנדט לד״ר מוםינזון על שיטת התינון• חאתת והכוללת. בעתונות הציונית
 נודעת היבה יתירה לתביעות הפטריוטיות של היבוד אהד מהיד. סיסמה
. ד ר ו ס ב , ומבהינת תרבותית ־־־ א  זו חיא מבחינה מדיניודלאומית פשע
 באיזח כות תכריחו חורים יחודים חרדים לחבר את ילדיחם אצל ד״ר
ה על חדעת, גס על דעתם ש ע מ  מוסינזוןז ואמנם דבר זה לא יעלה ל
 של הדוגלים בחינוך אחד ויחיד. אד גם אותנו לא תכריתו לשלות את ילדינו
 לד״ר בוגרשוב. האדונים םופרטקי וניינשטין רואים את עצמם קרואים
 ומיועדים להטיל על כולנו את התוכן החינוכי הכשר בעיניהם. אולם איננו
 סבורים כי ההיסטוריה העברית מסרת את המנדט על עניני תרבות לידיהם.
 מר םופרםקי דיבר בגנותנו, שאנו רוצים ״משטר״ ציוני, רוצים במשמעת
 ובהטלת דעת״הדוב. הוא איננו רוצה בזה, אלא שבעניני תינוד דוקא הוא
 רוצה בשלטונו עלינו. ואנתנו אמנם רוצים במשטר ציוני, ובציות של
 המיעוט לרוב בשאלות קרקע וםפםרות ועבודה ומדיניות. אבל לא בשאלות
 מצפון. היניד הוא דבר שבמצפון ושבהכרה אישית. ומי שירצה — ואפילו
 אם יש לו רוב — להטיל את מרותו בעניני תרבות (מהוץ למה שמוסכם
 ומקובל על ידי כולנו) יעלה הרם בידו ויהרוס גם את מידת האיהוד

 הקיימת בינינו.
 ומה תאמרו ל״אגודת ישראל״ ז אנו רוצים בשיתופם בכנסת, האם
 תכפו עליהם בית־םסר מודרני על כרתם? ואם תבוא לארץ יהדות דתית״
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׳? תכירו שאנו חיים  רפורמית, תאם תכפו עליתם בית־םסר של ״חמזרחי,
 בתקופת של ניגודים דתיים, תרבותיים ומעמדיים. ותיבוד עברי לאומי
 יתכן רק אם בתור חמערכח חכללית, על יסוד של קנינים תרבותיים

 כלליים, תינתן אוטונומיח חינוכית מםפיקח לכל זרם שבקרבנו.
 חויכוח איננו כלל על חהםכם. ו״חמזרחי״ בחתנגדותו נפל בפת טמנו
 לרגליו חםידי החיבור חאחיד ו״הכללי״. לא חחםכם מרגיז, אלא עובדת
 קיומו של זרם חעובדים, ולאו דוקא בחינוך זחו שאינו נותן מנוחה
 ל״מדינתיים״ ההשובים, ול״ידידי״ הכנסת המאיימים ביציאה. הטעימים
 המציינים את מציאותם של דגל־העבודה והג־העבודה בבתי־םפרנו הםעירו
 את רוהם, התמימים! הידעתם מדוע? הם היו רוצים לאםור את דגל•
 העבודה ואת הג־העבודה על הפועלים המבוגרים׳ אד כל עוד יד ישראל,
 כלומר, יד הפועלים, תקיפה, הם מנסים לפתות לאםור אותם על הקטנים.
 ואני שואל את ״המזרהי״׳ שיצא הוצץ נגד ההסכם והכרית את בא•
 כוחו לחזור בו מתתימתו: האם התורה אוסרת את הדגל האדום ואת
 תגיגת א׳ במאי? האם מבחינת התורה והמצור. נוח לחם יותר לחימצא
 ברשת תיביד אתת עם הגימנסיה בתל־אביב מאשר עם בתי־הםסר בנתלל
 ועיךחרוד התוגגים את א׳ במאי? אינני מקל כלל וכלל בקושי הנפשי
 הגדול שיש ליהודים הרדים להכיר בשותפות שביניהם לבין מוסדות הינוד
, בציונות.  לא־הרדי. לא להינם נלהם ״המזרחי״ שנים רבות נגד ה״קולטורה,
 וזה היח חחידוש הגדול של ועידת לונדון, ש״המזרהי״ התגבר על התנגדותו
 והסכים לרשת חינוך אתת, אשר בה יהיה כל זרם שורר בביתו. היה זה
 מצדו קרבן פרינציפיוני. סבורני שהינוד ״המזרהי״ לא הפסיד מקרבן זח,
 וש״המזרהי״ איננו מתתרט עליו. מדוע איפוא אתם מבקשים לתתהרט דוקא

 לגבי בתי־הםפר של העובדים?
 הרב אוםטרובםקי והרב אסף שואלים אותנו: למה לכס שהדברים
 יהיו רשומים בכתב ? אודה, אינני מדבר כאן מטעם ״המרכז להינוך/ ומצדי
 לא הייתי רואה צידד בסעיפים מפורשים. אבל לאהד מה ששמעתי כאן,
ם לומר לנו, לאהד התגלות הנטיה הברורה ״לסםול״ י ז י ע מ  לאהד מה ש
 את הינוכנו, לאהד הרצון להעמיד אפוטרופםים על הינוכנו — צריד
 שהדברים יאמרו במפורש. אתם שהעמדתם את רוקח ואריאב לאפוטרופםים
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 על התינוד, אנשי תרבות והינוך אלה, שגירשו את שושנה פרםיץ, הם הם
 היוצרים עתה את ״דעת הישוב״ על התינוד, ואתם מםהדים לעמוד בפניהם.
 כיצד נוכל לסמור עליכם? לא יעלה על דעתכם לאםור על בית־םפר של
 תםידים את תגיגת י״ט כסליו, אף על פי שבעיני המתנגדים אף זהו הג
 אשר בדו מלבם. ומחר תבואו לאסור עלינו את יום־הזכרון לארלוזורוב.
 על מי נםמוד? מי מכם התקומם כנגד קיפוח חברינו? אנו כמתצית העיר
 תל־אביב, אנו משלמים מסים, ובית־הםפר היחידי המתנהל ברוהנו עשוק.
 לא תקציב ולא בנין. ושום אדם אוביקטיבי, שום ציוני ״בלתי־מעמדי״

 איננו מתעורר על כר.
 בנקודח אחת אני מסכים עם המתנגדים. גם אני שולל מונופולין
י בעניני חינוד• אני טוען לאוטונומיה של זרמים חינוכיים, אד ת ג ל פ  מ
/ אד גס לא מונופולין  לא למונופולין של חמפלגות. לא מונופולין למפלגת,
 למפלגת ״המזרחי״ ולא מונופולין למפלגת תקיפי המושבות. החורים צריכים
 לקבוע, הם מתארגנים לבריתות והם בוחרים בועדים חמפקחים. ואף מספר
 הזרמים איננו מםפר־בל־ישתנה. גם בתחומי החינוד ההסתדרותי עלול
 לקום ביודםפר דתי, וגם בתהומי ההיניד התרדי עלול לקום בית־םםר של
 ״הפועל המזרהי״ (בשיר־אבריק או בקיבוץ רודגם) אשר יהיו לו כמה

 צרכים הינוכיים אתרים משל ביודםםר מזרהי עירוני. אל נדכא אותם!
 הבא לדתות הסכם זה אומר ברורות שהוא רוצה לתשליט את עצמו
 בעניני חינוד על חלק אחר של חישוב. אנחנו איננו מבקשים השתלטות
 זו. ולאתרים לא נתן שישתלטו עלינו בשדה החינוה אנו שואסים לחיות רוב
 בישוב, ואיננו נבהלים מפני החפחדות, לא נהיה הוששים, כשנהית תב,
 להעמיד נשיא ציוני מקרבנו — לתינם מפחיד אותנו מר ויינשטיין בזה —
 אולם גם לזכויותיו של דוב יש גבולות. זכויות מיעוטים בעניני הינוד
 ותרבות הס הלק של הוקה יסודית, בה אסור לנגוע. וברגע שהמפלגות
 השונות מתתייבות לכבד הוקה יסודית זו, ברגע שהן מתתייבות לכבד
 את זכויותיו של כל זרם בעניני היניד ותרבות — נוכל אנתנו לותר על
 הסעיפים השנויים במהלוקת. לא גושפנקה ולא הסכמה של מי שהוא
 נצרכים לנו, אלא הודאה ישרה וכנה, שהעובד כאזרח בעמו רשאי להנד

 את ילדיו, במסגרת הלאומית, ברוחג
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 דומה שמעולם עוד לא שלטה הרמוניה ואתדוודהלבבות על במותינו
 העתונאיות במידה כזו שנתגלתה מן הרגע שאנשים פיקתים ונבונים השםו
 את ״מסתרי״ הסכם התינוך, שנחתם בין נשיאות הועד הלאומי והועד
 הפועל של הסתדרות העובדים. כל המקהלה פצהה רינה, אף אתד לא
 נעדר: מן מ. ם. בעל ה״בוםתנאי״, ידידו הגדול ומשענו הנאמן של הועד
 הלאומי, ועד מ. מ. המתקדם שב״הארץ״; משליטי ושליט״אי ״המזדהי״,
 שומרי תומת הדת, ועד א. מ. ברכיהו, איש הלאומיות התילונית והמוניםטית ו
 הלוהמים על האתדות התינוכית בשלימותה ובטהרתה, כמר רוקת וכמר
 אריאב, ועד מר פינקם — כולם הדרו ורגשו וקברו כאיש אהד להציל את
 עם ישראל מן ״ההםכם״ המר והנמהר, העשוי למוטט את כל מוסדי אתדותנו
 הלאומית, כידוע. אכן, נגלתה המזימה: הפועלים, אלה אנשי־המעמד, אשר
 לא הלק ונהלה להם בכלל האומה הישראלית, נמלכו לעשות רצונם של
 הפטריוטים הנלהבים (אשר הטיפו השכם והערב על ההפסד הלאומי
 שבאוטונומיה אדמיניסטרטיבית בעניני הינוד לזרם העובדים) והסכימו
 להתזיר במתנה גמורה ומותלטת אותה ״אוטונומיה״ מהוללה, על יתרונותיה
 ועל קיפוהיה. הכמו אנשי״המעמד. אך גם יריביהם, אנשי תאתדות הלאומית,
 לא פתאים תמימים הס. לא תונו אותם: האין שמץ־דבר״בליעל יצוק
 בהסכם זה? ומה יעשו אוהבי ישראל לאהד ההסכם, כשאי אפשר יהיה
 לשפיר דמעות ולהתריע על התבדלותם של הפועלים, וגם תינטל האמתלה
 למתוק את תלקם בתקציבי ההיניד של המושבות והעיריה העברית, וגם,
 אוי ואבוי, תגבר יד הכנסת כלפי הדצנטרליזציה המקווה ? לא לשוא איםוא
 הרדו כל ההררים למיניהם, מי שהרד על העבודה המעורבת שלא יבולע
 לה, ומי שהרד על הדת ועל הנאהזים בה, ומי שתרד על ״אתדות האומה״,

 אשר סכנה אורבת לה מהםכם־ההינוד.
, םוסר ישיש לא סוציאליסט ולא שי א ל ק ו ה ה מ ל  והנה בא ר׳ ש
 אפיקורס (״הארץ״, ה׳ תמוז, לשאלת השעה) והכנים יותר מקורטוב
 דיסוננס לתור המקהלה המלוכדת. רואה הוא כי ״אינם מטעימים ואינם
 מדגישים כל צרכו את הצד הפרינציפיוני של השאלה״, ורוצה הוא ״להעמיד
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 את הנגינה בכל תקפה על הנקודה הראויה, לא בשם מפלגה׳ לא בשם
/ ובבואו  ההררים, אלא בשם כלל ישראל לפי פרצופו הקבוע ההיסטורי,
 להטעים ולהדגיש ולההמיר נזרקו מפיו כמה דברי מינות: ״רצוי מאד
 הדבר, שבתי־הםפר להסתדרות העובדים יהדלו מלהיות במה נבדלת לעצמה
 ויכנסו לרשת הכללית של ההינון/ ואף כשישארו הם בצביון מיוהד של
 השמאל המעמדי, אין הם מפסידים על ידי כד מכל הזכויות הציבוריות,
 שכל בתי-הםפר נהנים מהם. זוהי הנהה יסודית, שציבורנו הייב להודות

/  בה ולמלאוהה בדיוק נמרץ,
 שלא כםופדםקי וכויינשטיין בועד הלאומי, ושלא כשליטי העידיה
 והמושבות. ור, שלמה האלקושי (שאין צירד לומר, כי הוא רהיק מן
 השמאל ומהשקפותיו) מבהיר את השקפתו: ״אין איש שיהא שולל מאת
 השמאל הסוציאליסטי שלנו את זכותו לסדר לו את הימך צאצאיו בכיוון
 מיוהד לעמדה המעמדית שלו. גס בעבודה כעיקרון של הקיום האנושי יש
 מקדושת ההיים, ובבוא השמאל להעגיק לה מעין צורה דתית בסמלים
 ובמועדים ולנטוע על לבות הילדים בשתר טל ילדותם היבה ומםירות־נפש
 לעיקרון זה, למען אשר גם בגדלם יתיצבו במערכה להגן עליו ולהיות
 לו לצור משגב במלתמת־התיים — זכותו היא ואין מי שהוא רשאי להפריע
 לו ולשים מכשולים על דרכו. וכשם שלימין ניתנה הזכות לסדר את
 ההינוד בכיוון של יראת־שמים ואדיקות דתית לכל פרטיה ודקדוקית, כד
 גם לשמאל יש זכות מלאה להבליט בתינור אותו עיקרון, שהוא מרום

 וקדוש לו ושהוא רואה אותו כאהד העמודים התיכונים של תיי ציבור״.
 אלא שא, לד, שלמה האלקישי, יש תנאים משלו. ושנים הם
. ״בלתה אין היניד ישראלי, אין הינוד לדור יבוא, ה ר ו  התנאים: א. ת
 שעליו להמשיד את בנין המולדת. הילד העברי, בלמדו את תתורה, צריד
 לקלוט בנפשו הרכה, באביב ימי תייו, את המושג הספרה בכל גדלו ועמקו,
ה הוא לומד, תורת משה וישראל, מקור הקדושה והיי־עולם של ר ו  כי ת
 עמו ולא הרםטומטיה פלונית, לא קובץ ספרותי של סופר פלוני, רק
. ועוד דרישה לו: ,,בבוא השמאל שלנו לעשות צירופים מן ההוץ רה״  תו
 להימך הכלל־ישראלי ולהרכיב להכרה הלאומית־תתורתית שלנו גם את
 ההנרה המעמדית — הוא, השמאל, מתובתו לא לשכוה שעוון פלילי הוא
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 מצדו, אם הוא בא לערבב בתיד הכרה זו שרשים פורים ראש ולענה של
 שנאה עיודת ליתד הלקי האומה, שאינם שייכים למעמד מסוים. אפשר
 לכוון את הינוך הנוער לעקרון העבודה בכל הזהרודים של אידיאל ציבורי

 גדול, אך בלי לעורר שנאה ומשטמה״.
 כבר אמרו: שנים שאומרים דבר אהד אינם אומרים אותו דבר.
 וכששלמה האלקושי מדבר נגד שנאה ומשטמה הרי זה מעורר בלבד רושם
 אתר לגמרי מאשר קובלנותיהם של ״אוהבי ישראל״ מן ה״בוםתנאי״
 ומ״דואר היום״ על ״השנאה״. ואודה, גם דבריו של שלמה האלקושי על
 ״התורה״ מעוררים הד אהד לגמרי מאשר פזמוניהס של הסינקםים למיניהם

 על ״הדת״.
 ועל דברי תום ויושר יש רצון לענות לא בדברי ניצוה אלא דבריפ

 כפשוטם:
ם ה ם ב י ל ו ן ת י  שתי הדרישות הללו, המנוםתות על חץ־, אם א
, אינן לגבי תינוד תעובדים בגדר דרישות מן ההוץ, ם י פ ל ס ם מ י ש ו ר י  פ
. בית־הםפר של העובדים, בית* ת ו י מ י נ ת פ ו י כ ו נ י ת ת ו ת נ  אלא ה
 הספר של עיךהרוד ונהלל ודומיו, איננו זרע־הוץ שהוטל אל אדמתנו
 ברות״מזרים. מולדת בית הוא. ילד הוקי של התרבות העברית ההיה והנלתמת
 על נפשה ומפלסת לה דרך תרבות זו אינה מהדן למקום ולזמן. ובימינו
 היא מתגלה תור מאמצי בנין ותקומה של עם עברי עובד וממזגת בתוכה
 את מיטב השאיפות והקניניס הרוהניים של האנושות המבקשת את שהדורת
 בסוציאליזם. ובית־םסר זה — בית־םפר לעבודה, לתייס תלוציים, להגשמה
 ציונית־םוציאליםטית — הנהו מעורה בתרבות העברית ובהניה הישראלית,
 הגית הדורות והןיה ההווה. וממילא איננו טעון כסיית תר כגיגית. המהנר
 שבתנועת העבודה לא מסר, הלילה, את התורת ואת הנבואה ואת האגדה
 לידי אהדים, בעלי פטנט על התורה. נכון הדבר שביודםפר זה איננו יודע
 צביעות, ואיננו עושה את התורה קפואה ומאובנת. אד הלא גם אתה,
 מר האלקושי, איבד רוצה להטיל עלינו את תסיסת ״המזרתי״ וגם אתה
 יודע כי ״הוט השני של גיבורי האומה וכוהה המתולל נסלאות אינו נמסק
 עם הראשונים, כי הוא הולד ונמשד ומסית ומעודד בעזרתם של האהרונים
 והבאים אהריהם, והם הולכים ואורגים את מסכת הקיום של האומה לדורי
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 דורות״. וחרי אנו מעיזים לראות במעשי חלוצי־דורנו את טויית החוט
 ההיסטורי של תורת משה ונבואת ירמיה ומשנת עקיבא וגם משנתם של

 אהרונייאהרונים במשמע.
 וכן אין כל סתירה עקרונית בינינו בשאלת ״השנאה״. יפה כיונת,
 כי אין בין הכרה מעמדית ושנאה מעמדית ולא־כלום. אדרבא, סתירה גלויה
 ביניהן. הכרה מעמדית בעלת שיעור־קומה שוללת אותה ״שנאה מעמדית
 עיורת״ שאתה מדבר עלית. ואכן תינוד סוציאליסטי בלתי־מםולף ודאי
. אד כלום יראה מר האלקושי ,  שהוא מהנר ״להעביר ממשלת זדון מן חארץ,

ה הפתת שנאה? ז  ב
 שתי ״הדרישות״ של מר האלקושי אינן איפוא בעיני בגדר דרישות
ת הרי יתכן ויתכן שיש ו ש י ר  כלל וכלל. ואם יש מקום לראות בהן ד
 להפנותן אל כמה וכמה מתנכים ומורים מבתי־םפר שונים. אכםמפלריס
 מכשילים ודאי אינם תםרים בשום סוג של בית־םפר. מניה אני, שאילו היה
 ר׳ שלמה האלקושי רואה בעיניו במשד שנים, כמוני, מורה עברי התולד
 יום יום אל בית־הםפר במושבה, ובכרמו של אותו מורה אין דריסת רגל
 לפועל היהודי, ואילו שמע במו אזניו דרשות של דופי מאת מידים
 ״לאומיים״ מלאות איבה ופוליטיקניות וגםות־רוה, ואילו הגיעו אליו הדים
 כל־שהם ממעשי״גבורה של מורים ״דתיים״ כלפי תלמידיהם — מנית אני
 שלא היה הוםד מהם את תוכתתו ואת דרישותיו, אותן הדרישות עצמן,
 גם על ״התורה״ וגס על ״השנאה״. אלא משום מה בהר לו להרצות את
 דרישותיו דוקא על פי מען אהד ומיוהד. ספק אם מר האלקושי ביקר באהד
 מבתי־חםפר לזרם חעובדים, אם בעיךחתד ונהלל הרתוקים, או גס בשכונת•
 ברוכוב הקרובה לו. ספק אם שמע פרק בתנ״ד בבית־םפרנו או ״חםברת
 המתרהש״ (הנדונה בדותהיס מצד כל אלה החיים, כידוע, מחת למתרהש
 ואשר לבם מלא אהבה על גדותיו). ואף על פי כן כסבור הוא שדוקא
 ״אותם חחלקים חעומדים בשורות חראשמות של בוני חמולדת״ והםוםגיס
 מכל צד לקת טוב של תורת ישראל ואחבודאדם ואחדות־האומה, שדוקא חס

 זקוקים לכד שידרשו מחם ״לתזור בתשובה״.

 תמוז תרצ׳יה.
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 רוצה הוא לפתות את עצמו ואת חבריו שלא הכופתות הן העיקר
 בשבילו אלא ההגדה — מבלי לשכוח דדו אגב להשגיח על כך,
 שהכופתות תהיינה מטוגנות היסב בשומן ומתובלות בכל פיני

 תבלין.
 ערמומיות זו אינה תמימה כל כך, כפי שרגילים לחשוב אצלנו,

 אלא אוצרת בתוכה צביעות נפשית ודוהנית עמוקה.
 (מדברי ד. זליגמן על איצי־מאיר).

 ברתובית עתינותנו מהלך אתד תלמיד־חכם שאין דבב על בגדו
 ותכליודשנאה שנאה נפשו כל קטנות־מוהין, כל סקרנות בית־מדרשית
 והתפלפלות נפתלת, והתחכמות והתתםדות ועקמומיות ובטלנות וטיפשות.
 תועבת נפשו כל אותן ״המידות הגיטאיות״ שאנהנו, עלובי־עולם, לקינו
 בהן. ומיום שהואיל האיש לרדת אלינו, ילדי הגיטו, ולשבת במתיצתנו,
 הטיל על עצמו את המשא הכבד: לבער את הרע הזה מקרבנו. אינו הם
 על טרהו ועל אוצר מליו ומתשבותיו, ובכל מקום שהוא מגלה את היסוד
 ״הגיטואי״ העלוב, בין בתערצתנו המםכנת לביאליק ובין בנטייתנו הפושעת
 למדכם, הרי הוא מגנה אותו בכל לשון של גינוי. ולא נתת דעתו עד
 שמצא את השם הכולל, ההולם ונוקב, השם הממצה את תמצית כל המידות
 המגונות והמושגים העקמומים, ובשם המפורש הזה הוא רוצע את אזננו

 אל תדלת ואל המזוזה: איצי־מאיר!
 וכל השומע את סלסולי השם איצי־מאיר בשצף ובגינוי ידע כי פיו
 של הד״ר רפאל זליגמן הוא הדובר, בר־מזל זה, שמשעה שהובא בבריתו
י כזה, אשר לא יבושו כי ידובר בו פ ו ר י  של אברהם אבינו זכה לשם א

 בשער. רפאל! הרתק כמטתוי־קשת מאיצי־מאיר.
 הנזדמן לכם פעם לראות ולשמוע כיצד מהרף יהודי את משנהו בשם
 הגנאי ״ז׳יד״, שהוא לוקה בהשאלה מן הגוי על כל הצירופים השונים
 המכילים את השם הזה: פרצוף ז׳יךאי, סנטר ז׳ידאי, נימוםים ז׳ידאים,
 הוצפה דידאיתז כמה תקיפות לובש יהודי בשעה שבאה לידיו ההזדמנות
. אין זה הירוף וגידוף סתם, אלא פריקת ה ז ר כ ש  היקרה להרף הירוף א
 משא משפיל, השתהררות מתברת מביישת, הזדקסות, הידמות לבבייעליון,
ה על יהודי משנהו ו ת מ  הנאה גדולה היא לאדם מישראל כשניתן לו ל
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 מה שהלא־יהודי, כלומר, אותו עצם עילאי ונכסף אשר אין להגיע עדיו,
 מיתה עליו. ומי זה יהםיד מעצמי הנאה זו?

 ואין צורך דוקא בשם המפורש, ,,ז׳יד׳/ גם שם־עצם פרטי של יהודי
 עלול לשמש לצורר זה. מה, למשל, עשו יהודים נאורים מן השמות
 ,,המגוהכים״ ןכנה או ינטה, בשעה שזכו להגיע לשמות מפוארים במניה
 ופניה? אסילו דמעות המהגרים היהודים נתמםמםו והיו לצהוק בכוה השם
 המגוחר ״יכנה דבושה נוסעת לאמריקה״. ומשכילי־הרבים שבאמריקה לא
 נזקקו אסילו לשמות מגוהכים. הם מצאו יתד לתלות עליו את הפתיות
 והןגדריות והגלמיות של המוךבית־ישראל: ״מוישע״ בלי הקצף והמרירות
 של משכילי פולין ורוסיה, אלא לגלוג מטוב־לב של הכמים אוניברם•
 ליסטים לצאךמרעיתם. לכל אלה הוסיף עכשיו, דוקטור רפאל זליגמן,

 כטוב־טעמו, את השם איצי־מאיר.
 וד״ר זליגמן הוא, כידוע, ההיפר מאיצי־מאיר. לא רק שמו האירופי
 (הניתן כל כך יפה להיכתב לועזית) אלא גם כל הליכותיו אומרות:
 אירופה! כלום יש לד שבה גדול מזה? את אירופה, כידוע, עשה אלוהים
 ישר. וד״ר זליגמן, היודע היטב היטב את ההבדל בין ״כל הגויים״ לבין
 איצי־מאיר, מעיד: ,כל הגויים אוכלים ושותים, פרים ורבים בלי שום
 התתכמות שהיא, ומתיר פשטות טבעית של יצרים ״ראשונים״ שאינם
 זקוקים לתיפויים ולהצטדקויות״. לא לתינם ישב אדם שונא בטלנות רוב
 שנותיו באירופה, אם בזכות זו הגיע להכרת אפיים ורותם של ״כל תגוייס״
 עד כדי טביעת מימרה שנונה זו. ונוסף לזה יש לה לאותה אירופה, אשר
 משם בא ד״ר זליגמן — בניגוד לאיצי־מאיר — גם נטיות ״לסיוט, למוטיקה,
 להסתכלות מטפיסית ורליגיוזית, לאהבת תטבע ולאהבת הבריות״. וד״ר
 זליגמן —־ שליתה של אירופה — נועד מטבע ברייתו להגן על אלה מפני

 משב־דוהד. של האיצי־מאיריות.
 והריני מודה ומתודה: אף על פי שיודע אני בי שאיני אלא עצם
 מעצמם של האיצי־מאירים, השקה נפשי ליהנות מזיוה של מהשבה אירופית,
 ״בלי שום התתכמות שהיא״, בלי ״ערמומיות קונדםית״ של איצי־מאיר
 האומלל, שד״ר זליגמן מעיד עליה ש״אינה תמימה כל כד, כסי שרגילים
 לתשוב אצלנו, אלא אוצרת בתוכה צביעות נפשית ורותנית עמוקה״. תקף
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 עלי יצרי וירדתי לגנו של ד״ר זליגמן, ואכלתי פרי מגדיו (״פרובלימה
 פסיכולוגית״, ״הבוקר״, ת׳ תשלן). ואשר טעמתי — אספרה.

 ד״ר זליגמן מציאה מצא, ביתר דיוק — תגלית גילה: כרוז פוגרומי
 של פ. ק. פ. אולם תגליתו היא לא בכרוז עצמו, אלא מסביב לו. עצם הכרוז,
 תכנו ומהברו, אינם מהוים בשביל ד״ר זליגמן ״פרובלימה פסיכולוגית״.
 השאלה התתומית הזאת, מה כוהה של המאפליה הנפשית להשתלט על ילדי
 ישראל עד כדי תיותם משרתים ונושאי־כלים ותוקעים ומהצצרים לפורעים
 ולשםאים ולשוסכי דמינו - איננה בגדר ההתבוננות הפסיכולוגית של
 ההוגה האירופי. השרשרת התיםטורית הטבולה בדמעו, שרשרת ההתכתשות
 והמעילה הנמשכת מראשית הורבננו ומוסיפה בכל דור הוליות של משומדים
 ומשטינים מעין יהושע הלורקי ופפרקורן ובךפמן ודומיהם. התנוונות מעין
 הפרנקיזם, היבםקציה והפרקצית — אף תיא איננת נשקפת לו מתור
 הכרוז הזה הקורא את הפורעים להזדיינות. האירופי הנאור די לו בפראזה
 ״אידיאולוגיה פרוליטרית קומוניטטית״ שתשמש לו פשר מספיק לתידת־
ם לפסיכולוגיה תפתולוגית של מהברי הכרוז י נ י ב ו מ נ א  אימים זו. ״

 הנבזים והעלובים כאהד״.
 מה שד״ר זליגמן איננו מבין זהו יהם הישוב. וכאן עיקר תגליתו,
 וכאן גדולתה של המהשבה האנטי־איצי־מאירית. אנחנו, אחיו ואחיותיו של
 איצי־מאיר, היינו סבורים שיהםנו לפק״פ הוא ברור למדי. כםבורים הייני
ך ציבור ו ת  שיכולנו אפילו לחגיש לד״ר זליגמן גליון של אגף אחד ב
 הפועלים הארצישראלי, אגף הרואה עצמו שמאלי שבשמאלי, ובו מאמר
 בשם ״מפלגת תשפלות והטירוף המכונה פק״פ״. ושם נאמר: ״מלהמה לנו,
 מלהמה ללא פשרה וללא ויתור כל־שהוא בכנופיה השפלים והמטורפים
 הללו. נילהם בהם גם כיהודים וגם כםוציאליםטים. כיהודים על אשר בשעת•
 הירום זו הם נותנים יד לכל אלה הקמים על ההמונים היהודים לכלותם,
 וכםוציאליטטים — על אשד יום יום הם מבזים, מטמאים, מהללים ומשקצים
 כל קדוש לנו ושמים ללעג ולקלס ולשמצה את שם הסוציאליזם ודגלו״
ו ה ז  (״דדד הפועל״ מאי בנובמבר). ובבערותנו האיצי־מאירית השבנו ש
 היהם הארצישראלי לפק״פ. והנה בא ד״ר זליגמן והעמידנו על האמת
 כמות שהיא, ״בלי כל התתכמות שחיא״, ונוכחנו לראות כי ״יהםו של
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 הציבור הארצי בכללו״ לפק״פ הוא יתם של נייטרליות ידידותית, רותר
 מזה: ״של ידידות ואתור״״. בקיצור׳ ארץ־ישראל שוסעת אהבה ואהוה
 והוקרה לפ. ק. פ. וכיון שנגלתה תתגלית, כי ״הציבור הארצי בכללו״ —
 על פועליו ועל בעלי־בתיו ואינטליגנטי!/ ״מראת אותות ידידות ביהם
 לפוגדומיםטים״, לא נשאר לה למחשבה תאירופית אלא לבקש את הנימוקים
 לתופעת קיימת זו. ומרוב יושר מתשבת תמתעבת כל עקמומיות וכל
 ערמומיות, מביא ד״ר זליגמן ששת נימוקים מםבירים ומנתת אותם אתד
 אהד, כיד הפטיכולוגיה הטובה עליו. אולם נימוקים אלה אין בהם אלא משום
 תםבדת יהמו של ״הציבור הארצי בכללו״. להסברת ״עמדתו של ״דבר״ נעזר
 ד״ר זליגמן בנימוק אתר, כאן איננו מסתפק בהסבר של הפסיכולוגיה

 הציבורית, כאן מגלה הוא הסבר... פוליטי.
 את ״הענין אצל בעלי ה״דבר״ מוצא הד״ר זליגמן ״קצת יותר
 מםובד״ מאשר אצל... פק״פ. היכא תמצי, ״דבר״ פירםם כרוז של פק״פ ולא
 תגיב עליו במאמר, כי אם בכותרת בלבד, כלומר, ב״ניםוה ידוע של תכותרת
 אשר ממנו יש לראות עד כמה הם מתיהםים בשלילה״. כלום זה מעשה
ו נ מ  פשוט בלי כננה? האם את עיני האנטי־איצי־מאיריםט תנקרוז לא, מ
 לא יעלם דבר. והרי הדבר כולו מוקשה. ממה נפשך אילו היה ״דבר״

T 

 מתנגד כראוי לפק״פ ודאי היה מגלה זאת במאמר מיוהד, ואילו היה ״דבר״
 מסכים לפק״פ הרי היה מונע עצמו מכותרת מגנה, אלא סאי ז סימן ש״דבר״
 הוא גם מתנגד לפק״פ וגם מסכים לה. וכאן צולל אביר המהשבה האנטי־

 איצי־מאירית במים פוליטיים אדירים ומגלה עמוקות.
 ״בתור פטריוטים מסורים, התולמים את תלום שיבת ציון על ידי
 כניסתם לארץ של קפיטלים וקפיטליסטים, הביעו את מתאתם בלשון
 הכותרת, ובתור מרכסיסטים מסורים התולמים את תלום שיבת מוסקבה
 (כלומר, את השתלטותה) על ידי נצהונו של האינטרנציונל השלישי,
 השתמטו מלתת הערכה ראויה של כל השערוריה הזאת. במלים אתדות:
 על ידי הכותרת יצאו ידי תובתם כלפי ההמתדרות ד״ציונית ועל ידי

 השתמטותם יצאו ידי תובתם כלפי תד״םתדרות הסוביטית״.
 והדברים בהירים ושמתים כנתינתם, ופשוטים כ״פשטות הטבעית״
 של ״כל הגויים״. וכד נהשפו צפונותיה של אותה כת תשאית הקרויה בעלי
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 ״דבר״, חתולמת את תלום שיבת ציון על ידי קפיטלים וקפיטליסטים ואת
 תלום שיבת מוטקבד. על ידי נצחונו של חאינטרנציונל חשלישי!

 וכת מםתורית זו חדי מחלכת בינינו, ואין בני־אדם יודעים לד״יזחר
 מפניח ושום אדם לא חית עומד על טיבה ועל מגמותיח חפוליטיות, אילמלא

 ד״ר זליגמן שקם לנו לחצילנו מירח.
 ועדיין לא מיצינו את גדלוודהמוהין של הוגזדדעות אירופי ואת
 תריםות המיתוד האנטי־איצי־מאיריטטי. גם לאהד הניתוה הפוליטי תנאור
 אין הוא נותן מרגוע למוהו של הקורא והוא מצווה עליו מיד לטבול בתור

 מעמקים פסיכולוגיים:
 ״ויש להתהשב עם מצבם המופרד (של בעלי ״דבר״): כל יום ויום
 הם שומעים תרפתם מצד הקומוניסטים צריד היה איםוא (!) להראות

 עד כמה עוד לבם שלם עם הקומוניסטים״.
 ואין זה המצב המופרד האהד. יש עוד כמה וכמה מצבים מופרכים.

 גדולים הקרי הפסיכולוגיה: הללו, הרוצים בעליית קפיטליסטים
 ובנצהונו של האינטרנציונל השלישי, שומעים תרפתם מצד הקומוניטטים
ם י כ י ר  ואינם משיבים, נעלבים ואינם עולבים, והכל משוס שהם צ
 להראות עד כמה לבם שלם עם הקומוניסטים, הללו גם ״יודעים הס, שכל
 זה הוא ללא הועיל״ — פק״פ לא תשיב אהבה לתיקם. ואם תמצי לומד:
 ובכן, למה להם כל הפיוםיס והשידולים שהם משדלים אה פק״פז אלא
 שהאנטי־איצי־מאיריזס נותן גם כאן תשובה מספיקה. ״האידיאל הפרוליטרי
 בוער בהם כשלהבת־יה״. לםיכד הם מפייסים ומשדלים את פק״פ, אף על פי
 שהם יודעים שכל זה הוא ללא הועיל. בעזרת אירופה הנאורה ויושר

 המהשבה האנטי־איצי־מאיריםטית נתישב הכל על צד היותר טוב.
 הבו גודל לד״ר זליגמן תוציאה לו מוניטין. ולבעל ״דבר־היום״ מומר
 השכל: על כותרות אל תםמוד ובכתיבה אל תתרפה. הרבץ מאמרים ואל
 תהום עינך כי מצודה פרושה על כל ההיים, והיה אם מתר יתפרסם כרוז של
 הועד הפועל הערבי ואתה תהטוף תנומה, יקומו עליד זליגמנים מכל עבר

 ־

 ויגלו בריתד עם המופתי. כי לא פסו ישרי־שכל ותכמי״לב מקרב עדת
 עתונאי ישראל.

 חשץ תרצ״י.
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 מתי משתוקק בעל-בית לחוקת-עבודה לאומית?

 עדיין לא ירדתי לעומק השביתה בבית־התרושת ״מוזאיקה.״ בחיפה,
 במשך השבועות האתרונים שמעתי את שמעה מעל דפי עתינים שונים,
 ונוכהתי שגם העתונות ״הלאומית״ וגם עתונותן של תאופוזיציות השונית
 שבהםתדרות אין דעתן נוהה הימנה. אולם יתר ענין מצאתי בגילוי־הדעת
 של בעל ביודהתרושת, מר ולפמן, שנדפס ב״הבוקר״, גליון 21, מתוך

 שתיקה כאהדה של המערכת.
 ״תתת להץ דעת־הקהל, ובכללו גם הוגי פועלים המכירים בעוול
 שנעשה לבית-התרושת שלי, הסכמתי לתת גילוי־דעת על השביתה

, — פותה מר ולסמן.  וגורמיה,
 ובין גורמי השביתה יש גורם משונה זה: הפועלים — ״המהווים
 כעין ״םוביט״ בביודחחרושת שלי״ — דורשים תשלום פיצויים לפועלים

 הערבים חמפוטרים.
 מילא, הפועלים ״המהווים כעין טוביט״ מהם אפשר לצפות לכל
 ואפילו לדרישה בולשביםטית ואנטי־לאומית כתביעת פיצויים לפועל ערבי
 מפוטר, הן לא לחינם מגלה הכותב את קלונם ואת סכנתם בםוגךןם, כי
 ״אף הפועלים הערבים שייכים לברית פועלי ארץ־ישראל אשר על יד
 ההםתדרות״. אבל בעל״בית יהודי כשר, כיצד נפל הוא בפה זה, שאפשר
 יהיה להם, לפועלים הללו, לתבוע ממנו פיצויים לפועלים ערבים מפוטרים?
 והנה התשובה: ״כידוע לקהל, בונה אני בית־תרושת גדול במפרץ היפה
 על אדמת הקרן הקימת, ועכשיו אני עובר לשם. על פי ד״תתייבויותי
 לאיגוד למען עבודה עברית ותוצרת הארץ היה עלי לפטר״ את מי?
 את הפועלים הערבים (שכת מר ולסמן ברוב ענןתו ותםידותו למפר, שבטרם
 כל ״איגוד״ קיים גם חוזה הכירה של הקרן הקימת עם תומרותיו האכזריות).
 ביקש מר ולפמן לקיים בשלוח מצוד. לאומית וקפץ עליו רוגזם ״חםוביטי״
 של פועליו היהודים. הם אינם יכולים לותר על תשלום פיצויים לפועלים

 ערבים מפוטרים. עד כדי שביתה.
 אולם יהודי הכם מוצא עצה אפילו בשעת שביתת. ומר ולממן יודע
 מה שישיב לפועלים השובתים: ״אני מוסר בזה מודעה, שנכון אני לשלם
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 פיצויים לערבים בעברי לעבודה עברית מלאה — אם הועד הלאומי של
 כנסת ישראל יעביר תוקת הובה על כל המעבידים בישראל שישלמו

 בעברם לעבודה עברית פיצויים לפועלים יומיים ערביים״.
 קראתי ותשבתי: איזו מדרגה גבוהה של קבלת עול לאומי. מר
 ולפמן נכון אפילו לעבור עבירה לאומית ולשלם פיצויים לפועליו הערבים.
 ולבד שלא יהא הוא אשם יהיר׳ מתור כניעה לשרירות־לב מעמדית של
 ״הםוביט״ שלו, אלא שיעשה זאת יחד .עם כל ישראל״ ״לפי תוקודהובה

 של כל המעבידים בישראל״.
 אכן, איננו יודעים איזה ניצוצות של קדושה ושל קבלת מרות
 לאומית ואהבת הועד הלאומי צפונים בלבו של אדם מישראל, שעוד אתמול
 היה נזקק לתת התתייבויות ל״איגוד למען עבודה עברית ותוצרת הארץ״.
 ניצת מר ולפמן את ״הםוביט״ שלו. הוא נותן להם המהאת על כנסת ישראל,
ו הרי אינם רשאים לסרב לקבלה. אלא עוד שאלת אתת קטנה ל ל ה  ו

 נשארה בפיהם של אנשי ״הםוביט״ ודומיהם:
 האם כל אותן השנים שמר ולפמן היה מקבל ומעסיק פועלים
 ערבים לא היה עושה דבר מבלי לשאול את פי הועד הלאומי לתוקת־הובה

 של כנסת ישראל?

 חשון תרצ״ו.

 יתבררו ויתלבנו דברינו
 (הערות להרצאות ולויכוח בכינום־היםוד של םיעת הנוער הציוני

 הכללי בהסתדרות העובדים, רעננה, כ״ז בחשמ תרצ״ו)

 יתכן כי רבים מכם, הברי הכינוס הזה, משתתפים זאת חפעם
 הראשונה בכינוס של הברי הסתדרות העובדים הנמנים מבתינד. אידיאו•
 לוגית ומסלגתית על סיעת הציונים הכלליים. ל י אין זאת הפעם הראשונה
 לבקר אצלכם ביקור של אורה ולהשתתף במםיבותיכם. לסינר איני יכול
 לקבל על השבוני שלי ולא על תשבון תברי את דברי הטרוניה לשעבר,
 שנמצאו מתיהםים להופעת הנוער הציוני בביטול ובזלזול. זוכר אני את
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 הופעת הקיפוצים הראשונים בפתדדתקוח, של ״הנוער הציוני״ ושל
 ״עקיבא״, ומעיד אני כי יהםם של הברי המרכז ההקלאי, ובפרט ההבר נטע
 הרפז המטפל בעניני פועלי המושבות, היה יהם של הבנה ורצון טוב. וכן
 יהםם של ההברים האתראים במועצת פועלי פתדדתקוה. הזכירו כאן כי
 מישהו קרא לנוער הציוני ״תצי־פאשיםטים״. תנות דעתכם! הייתם בהברה
 לא רעה. נמצא מי שקרא בשם זה גם לגורדוניה. ויש הכמים שרואים בנו,
 באנשי מפלגת פועלי ארץ־ישראל, לא הצאי־םאשיםטים אלא םאשיטטים

 שלמים.
ת ש ק ב  מטבע הדברים, שתנועה צעירה, הזקוקה להמרצה עצמית, מ
 לראות עצמה נרדפת והושקת להתאונן על היותה נתונה לתצי הביטול
 והזלזול. איני מיעץ אתכם להפריז בכגון זה ולהביט מתיר משקפים אלה
 על יהם ציבור הפועלים אליכם. באתי לכינוםכם כשם שהייתי בא קודם:
 לא לשם ״מיסיונריות״, לא בכננה ״לתעביר״ אתכם על השקםותיכם, אלא
 מתון• ענין לדעת אתכם ומתוך הכרה כי בדמותכם נוסף למהנה העבודה
 ההלוצי עוד אגף, שעודנו קטן בראשיתו, אבל תקוה ממנו לגידול
 ולהתרתבות ולהכנסת מתנות באים בעול המצוות ההלוציות. איני מבקש
 להתוכת אתכם באותם עניני הלכה ועיון המסדירים בינינו, כי אם לשתף
 עצמי אתכם בעניני מעשה ויצירה המשותסים לנו. האהרונים מרובים
 מן הראשונים ועדיפים מהם. ואף על פי כן׳ איני פטור מהערות אתדית
, שאינני ו נ נ ו ב ש  בענינים המפרידים בינינו. נשמעו כאן דברים על ה
 הפץ כי שתיקתי לגביהם תתפרש כהודיה. אנחנו היים ופועלים זה בצד
 זה, וזה עם זה, תהת קורת־גג אתת, ואתת התובות הראשוגות היא: ידיעה
א כן. ואפילו בעניניס שאבו ר ל ש . שלא ניהם זה לזה דברים א ת י ד ד  ה

 מהולקים בהם תייבים אנו לבקש לדעת ולהבין זה את זה.

 ושוב, הערותי אלה אינן לשם התנצתות, אלא לשם הגדרה עצמית
 והכרה הדדית.

״ ו נ נ ו חז , , ונכם״ ו ,חז , 
 אחד חמרצים כאן אמר לנו בעדר כד: חזונכם אינו חזוננו. אבחנו
 מסתפקים ב״עם עברי בריא״, ואתם באים ומוםיסיס גס ״חברח מתוקנת״.
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 יםלת לי אותו תבר צעיר אם אומר לו כי אינני מאמין לו. לא אתוכח אתי
 בשאלה מהו עם עברי בריא לדעתו, ואם יתכן עם עברי בריא בלי שיתגבר
 על נגעי ההברה הקיימת. אוסר לו רק כי אינני מאמין שאדם מישראל,
 התי תיי פועל, ותש על עורו ועל בשרו את כל מנעמי המשטר הקיים, על
 טדרי העבודה והכלכלה והוםר-העבודה ושלטון הבצע, ואפילו אם הוא
 מתנגד בההלט לכמה מהשקפותינו, יכול להעיד על עצמו בלב שלם, שהזון

 הברה ישרה יותר ומתוקנת יותר אינה חזונו.
 אף בקרבנו, בקרב אנשי העליה השניה, היו אנשים שלא הדלו
 להכריז על עצמם שאינם טוציאליםטים. הכרזה זו לא מנעה אותם מהתור
 בכל כיהם להיי עבודה והברה מתוקנים, ומהיות בין מניתי תימורות להיי
 קבוצה ולתנועת הפועלים בארץ. וכבר היה מי שאמר: לא זה העיקר אס
 אדם יודע ומודה שהוא מדבר ״פרוזה״, או איננו מכיר בכך, ובלבד שהוא
 מדבר בלשון בני־אדם, ציוני בתכלית השלימות, ״ציוני בלי לואי״, האומנם
ן המושג ״עם בריא״, לסדרי ההברה אשר עמנו כ ו ת  הוא בתזקת אדיש ל
 גקים בדרכו ״להבראה״, לעניות המונים, לסבלות העובד, לקיפוה זכויות?
 אפילו עצם הפירוד בציונות הכללית, בין שני סוגי ציוגים הדוגלים, כל
 אתה בציונות בלי לואי, פירוד זה שאתם נוטלים בו הלק, איננו מעיד על
 אדישות לשאלות ההברה ותיקונה. וכדי להבליט יותר מדוע ״תזינכם״
 איננו ״הזוננו״, ראה המרצד. לד״גדיר את חזוננו אנו במלים אלה: ״שאיפה
 להשלטת מעמד אהד על שאר המעמדות״. לא לשם ויכוה, אלא לשם העמדת
 הדברים על אמיתם, עלי לומר כי הגדרה זו מסלפת את דמות תנועתנו.
ר א ל ש ד ע ה ד א מ ע ת מ ט ל ש א ה א ל ו ם ה ז י ל א י צ ו ס ן ה ו ז  ח
ת ו נ ו ר ת י , ל ד ו ט י ב ת ו ו ד מ ע מ ל ה ו ט י א ב ל , א ת ו ד מ ע מ  ה

ם בהם. י כ ו ר כ ס ה י ה ו פ י ק ה  ו
 אמנם אין אידיאה שלא סילפו אותה. וגם הסוציאליזם נםתלף. ולא
 רק מבתוץ, אלא אף מבפנים. בתנועת הפועלים גופה קמו זרמים שסילפו
 את יסודותיו האנושייכדהמוםריים של הסוציאליזם. אד בלי להרתיק נדוד
 למקורות הסוציאליזם בעולם רשאי אני לומר: מי שיקרא את ״פרקי הפועל
 הצעיר״, את ״ילקוטי אתדותיהעבודה״, את כתבי ברנד, גורדון וארלוזורוב,
 ואת כתביחם של חתיים אתנו, חוא ידע כי חזוננו הוא לא השלטת מעמד



 218 ב. פ צ ב ל ם ו ן

 אחד על שאר המעמדות, אלא עם עובה עם גאול ומשוחרר משעבוד
 האומות ומשעבוד המעמדות. החבדל בהגדרות אלו אינו חבדל של מלים

 אלא הבדל יסודי ושרשי. ומי שמשתמש בביטויים אלה חייב לחשוב אותם
 עד תומם.

״ י ל ל א י ת בל ו נ ו י צ ׳ . 
 והערות מעטות למושגים שהשתמשתם בהם להגדרת עצמכם,
 להבדלתכס מאתנו. אין זה מתפקידי להעביר אתכם על מושגיכם. יש מורה
 טוב ממני: המציאות הארצישראלית. מורה אמנם אכזרי במקצת, אבל
 פועל את פעולתו. והזקה על צעירי ישראל שהם תלמידים טובים, ואפילו
 כשהם מחזיקים בחזקה במושגיהם ובמונהיהם, ואם המציאות האת־
 ישראלית תרשה לכס לקיים את מושגיכם שלכם עד זקנה ושיבה — לא
ם ביניכם ובינינו יהיו י ל י ד ב מ  אריב אתה״ אד הפצתי כי גם בשטחים ה

 הדברים ברורים.

 אתם דוגלים: א. ב״ציונות ללא לנאי״ (ואריאגט הדש של ״לאומיות
 צרופה״), ב. ב״מרות לאומית״.

: הוא אהד ו ד ו ה י  מבהיגה ספרותית אין יפה מהגדרת רעיון ב
 ושמו אתד ותורתו אתת. וודאי יש אנשים המאמינים ביהוד זה מעומק
 לבם. אד כשם שמותר לכם להאמין בציונות ללא לנאי, כד מרשה אני
, יש בתן ו י מ ת י י ש א ר  לעצמי לכפור בה. כל תולדות הרעיון הציוני, מ
 כדי להפריד את הציונות ״ללא לנאי״. מה היו הרבנים קלישר וגוטסכר,
 אבות הציונות, ציוניס־בלי־לןאי או ציונים־עבדלןאי ן האם היה הרב קוק
 ציוני־בלי־לנאי ? האם הסתפקו אלה ותלמידיהם בציונות מדינית ערטילאית,
 בלאומיות תילונית, מעין זו של יצהק גרינבויס? לא ולא. אלה, היראים
 והשלמים, שהאורתודוכםיה השולטת ראתה בציונותם סימני כפירה ופריצת
 התומות באשר ביקשו לקרב את הקץ בדרד הטבע — לא ויתרו בגלל
ש ו ד ה י  הרעיון הלאומי־מדיני על הזונם המשיהי. הם נשאו את לבם ל
, לתידוש תמצוות התלויות בארץ, ואסילו עד כדי ת י ת ד ת ה ו ד ת י  ה
 בנין המקדש ותבאת קרבנות. הם היו $לתנים וםבלניים והתירו לעבוד
ב להתגשמות ל  ״?ס העבריינים״, מפני שבעבודת הישוב והמדיניות ראו ש
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 הזונם המשיהי במלואו. כל ציונותם היתד, דבוקה וטבולה במושגים דתיים
ת י ת. י  ומיטטיים. ציונותם היתד, ״עם לנאי״: ציונות מ ש

 ומה היו אבות־הציונות האהרים ממשה הם ועד הרצל ז האס היו
 ראויים לשס־הכבוד ״ציונים ללא לנאי״? האם היתד, ציונותם מפורקת
 מתסיסה הברתית ומוסרית, מהזון הברה הדשה? הם כרד את הציונות
 בתקומת העמים המשועבדים, באנושות המתתדשת. תלה את עליית ירושלים
 כשהדור רומא. ו״מדינת היהודים״ של הרצל ו״אלטניילנד״ על התפיסה
 התברתית והקואופרטיבית היצוקה בהם והמהיה אותם, מה דינם, הכשרים

 הם או פסולים מבתינת הציונות־בלי־לןאי ?
 ואני תומר את יתדותי לא רק בתולדות הציונות, אלא בהווה הציוני.
 ידעתי בימינו שני אנשים שדגלו שניהם בציונות ללא לנאי, ואין לתאר
 ניגוד רעיוני ונפשי גדול יותר מאשר בין שנים אלה. א. ד. גורדון ראה
ם את תזות הכל. דרש מאתנו שלא יהיו לנו אלוהים אתרים ו א  במושג ל
 על פניו. בעצם קבלת המונה סוציאליזם ראה את מיעוט הדמות של
 הלאומיות. בלאומיות גופה ראה את תזון גאולת האדם ותיקון תתבדה.
 ודבוטינםקי, המתעב, כידוע, כל ״שעטנז״, מנופף עלינו בדגל ״הציונות
 הצרופה״. עיקרון אהד, ומה שונים גילוייו: הציונות בלי ללאי של א. ד.
 גורדון הפרתה והעמיקת את עולמם הרוהני של פועלי ארץ-ישראל. שלילתו
 את הסוציאליזם הכילה תביעות סוציאליות חמורות ביותר, ביהםים שבין
 אדם לאדם. שום אדם לא תיעב כמוהו את משטר היהםים הבנוי על בצע,
 משטר זה שהוא היה קורא לו לא בנוסה המקובל ״קפיטליסטי״, אלא
 בנוםהו שלו: ״פרזיטי״. שום אדם לא הציג ל״לאומיות״ תביעות כל כך
 גדולות ביהםו של העם אל האדם וביהםים שבין עם ועם. ואותו עיקרון
 של ציונות ללא לןאי בגילויו הז׳בוטינםקאי השתלב יפה יפה עם ״עבדות,

 בוץ ודם״.
ת אפשר לתאר גם ט ש פ ה  לפיכד אני מרשה לעצמי לומר: ב
ש את ציונותו (במהשבה ועל אתת מ מ  ציונות־ללא־לנאי. אלא כשאדם בא ל
 כמה וכמה במעשה) מתגלה לו שיש מינים שונים של ״לואי״ המלווים את
 ציונותו ואינם מרפים ממנה. וכשאיננו רוצה להודות בשום ״לואי״ מתברר
 לו כי הנושא האהד והיהיד, להלכה, משמש למעשה להםכים שונים, הנמצאים
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 בסתירה מוהלטת ובאיבה גמורה זה לזה. הם הם מיני ה״ללאי״, המלווים
 אותנו, לרצוננו ועל כרתנו, בין שאנו מכירים בדבר ובין שאיננו רוצים

 להודות בו.
ת י מ ו א ת ל ו ר  מ

 ותוששני שגם תמונת ״מרות לאומית״ מקבל בפיות שונים משמעויות
 שונות וסותרות. אתם טוענים על ההסתדרות שאין לת יתם ברור לענין
 ״המרות הלאומית״, על ציבור הפועלים שאיננו רוצה בה. ואתם רואים
 עצמכם כמיצגי התביעה. יש לנו כמה שאלות אידיאולוגיות ואיםטרטגיות
ז בדרד ההיסטורית של מ ו ר  שלא נתבררו למדי בקרבנו. אולם פתרונן מ

 מתשבת תנועת הפועלים.
 בין הסוציאליזם לבין מרות האומה על יהםי העבודה והכלכלה
 שבהכרה — אין כל ניגוד. הסוציאליזם נלחם כל ימיו נגד תתפיםה
 הליברלית שראתה את המדינה רק כ״שוטר״, הממונה על שמירת ההוק
 ואסור לו להתערב במהלר ההיים הכלכליים ויהםי המדינות. הסוציאליזם
ת המדינה, הקיקת הוקי־עבודה, הסדרת יהםי עבודה, ו ב ר ע ת  דרש תמיד ה
 ביטוה סוציאלי, דאגה לאבטלה וכיוצא באלה. אלה הדרישות התלקיות
. ועצם הגשמת הםוציאליזם משמעה: להשליט ר ת ל א  של הסוציאליזם ל
 מרות לאומית בשטהיס נוםסים של היי ההברה, ולא רק לתיור בין המעמדות
 ולפשר ביניהם, אלא גם להטיל עליהם את רצון האומה, עד כדי ביטול
 המעמדות וביטול היתרונות הנתונים למעמד אהד והקיםוהים הנופלים

 בהלקו של מעמד אהד.
ת ומשמשת כםוודעינים פ י י ד  אד יש ו״המרות הלאומית״ מ ז
: לדיקטטורה של שליט יתיד או של כנופיה שליטים, או של ה כ  ל ה י פ ו
 מעמד שליט. ויש שבשם ״מרות לאומית״ דוגלים הוגים שהם הטדי״כוה
 והםרי־אומץ להגשים את סיסמתם והם כופפים כאגמון ראשם לפני כל
 תוג תקיף ומשמשים כדור־משהק בידי העומדים מאהורי גבס. כלום אין
ה מ ה נ ה את המונה המוגש לסניו ולראות מ נ ע ס  מתובתו של הפועל ל

י למי עומד מאתיריוז מ  כלול בו, ו
 בכל מקום שקיימת דמוקרטיה אמיתית, בלתי מקוצצת ובלתי מזויפת,
 וזכויותיו האזרתיות והמדיניות של כל אזרה מובטהות לו, ודמוקרטיה זו
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ז להטיל את רצונת לא רק על תתלשים שבהכרה, כי אם גם ו ע  יש לה ה
ה להטיל את רצונה — שם נעשה הפועל ו כ  על התקיפים שבה, ויש לה ה
 משען למרות הלאומית. וכל מקים שהפועל יש לו היםוד להאמין או
 להשוש ש״המרות הלאומית״ איננה אלא נשק בידי תקיפים, אמצעי
 להפקדת הענינים הצודקים וההיוניים של העמלים — שם הוא מגיע,
ם המרות הלאומית. צ ע  מתיד התנגדות ליהםים הקיימים, לידי כפירה ב
ם באמת תפקיד מיוהד. ולא כ  ובענין המרות הלאומית אצלנו יש ל
ן המונה הזה כ ו  קל. ועיקרו של התפקיד הוא לא בהטפה, אלא בבתינת ת
 במציאותנו הארץ־ישראלית. גם אתם מדברים בשם מרות לאומית וגם
 אהרים מדברים. כל ״ציוני טוב״, אם הוא מא׳ ואם מב/ אם מקראקא ואם
 מברלין, מטיף לנו השכם והטף קבלת מרות לאומית. הוא רואה פועל
 ובעל־בית נצים, שביתות והשבתות, והפםד״ממון וביטול־מלאכה ורוגז
 ציבורי. והוא אומר לצדדים: למה תריבו, תסמכו עלי ועל שכמותי, והכל
 על מקומו יבוא בשלום. שאלה היא אם אותו ״ציוני טוב״ כשיביא לארץ
 ויטע בה פרדס או יקים בית־תרושת, יקבל על עצמו את תובת תמרות
 תלאומית ביהםיו עם פועליו. שאלה היא אם כל אהד מאלה יקבל על עצמו
 אפילו את המינימום של מרות לאומית: עבודה עברית. אולם בינתים נות
 לו בהכרזה זו. ומבהינה פוליטית יש כאן רות נקי: ״כל תעולם ריצה
 במרות לאומית, ורק הפועלים עומדים במרדם״. אכן, יש הבדל בין יהםם
 של אלה אשר להם ״מרות לאומית״ היא מליצה מרגיעה או קרנים לנגת,
 לבין אלה אשר להם היא עניךהיים ממש. גם הפועלים וגם הבעלים אינם
 יכולים לקבל םיםמה זו בעינים עצומות: הם רשאים לדעת מה צפון בה.
, כשתדיינו בשאלה זו לא תוכלו לדון בה מ״מרומים״. אני ם ת א  ו
 מקוד! לראותכם מעורים ומושרשים בהיי־עבודה וכשמםפרכם יגדל כמה
 וכמה מונים, ושאלות אלו יהיו גם לכם שאלות־תיים, לא תוכלו להםתפק
 בםיםמאות בלבד ובמליצות המתוקות של השיגדה הציונית. אתם תבקשו
 להדור לתיד המוגהים השגורים, תבקשו לדעת מה זאת בוררות לאומית
ד היא מסתדרת, והשאלת כיצד מובטתים בה עניגי הפועל לא תהיה צ י כ  ו
 בשבילכם שאלה בעלמא. אני נוטה לתשוב כי בבואכם לדרוש מרות לאומית
 תבקשו להבטית תוקודעבודה המביאה בתשבון את צרכי הפועל ואת
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ת שאיבה א ז  כיבושיו עד עכשיו. ואבי מבית כי לא תסכימו למרות לאומית כ
 רואה כעיקר ראשון עבודה עברית. ואזי בראה אם כל המדברים באזביכם

 היום בשם המרות הלאומית יהיו אתכם או בגדכם.
ם י י מ ו א  מן הראוי שתדעו כי הפועלים הם שביקשו פתרונות ל
 לסידור יהםי עבודה. לפבי יותר מעשרים שבה הצענו אבתבו: לשכות•
 עבודה משותפות ובוררות לאומית בסכסוכי עבודה. אבי הוא שדרשתי
 אותם בשם הפועלים, ובשם האכרים דהה אותם... משה םמילבםקי. לא מ. ם.
 של היום, מה״בוםתבאי״, אלא של אז, כשעוד עמד במרום רדיקליותו ורק

 עשה את צעדיו הראשונים כמבהיג לאכרות הפלבטטורית.
 קובלנה שגורה היא בהוגי הציונות הכללית, שהבהלת הטוכבות תיתודית
 אינד. שוקדת על פתרון יהםי העבודה. אולם עוד ב־1914 שלה הועד הפועל
 הציוני משלחת לברר את שאלת העבודה העברית ויהםי עבודה. הבדיה
 היו: םוקולוב, מוצקין, ב. גולדברג. ובפני אותה ועדה דרשנו אנהנו אז
 את הדרישות האמורות, דרישות של מרות לאומית, והציונות־בליילנאי,
 כביכול, של ,,התאתדות המושבות״ — דתתה בכל כוה. והמשלתת הלאומית

 יצאה בידים ריקות.
 מכיר אני כמה מאילי התעשיה בארץ. ומעיד אני שלא ראיתי מהם
 נכונות לקבלת מרות לאומית. ואפילו מאלה שרגילים ביהםים קבועים
 ומסודרים עם הפועלים. כהנה וכהנה תכירו אתם מנםיוךעבודתכם. ולפיכר
 יהיה לדיונכם אתם אוסי אהד מן המקובל עכשיו. ולואי שנםיונכס אתם
• י ת ל  יהיה טוב מנםיוננו, ושתמצאו את הדיר להשליט מרות לאומית ב
ת ביהםי העבודה בארץ, מרות לאומית המתייבת לא רק את ציבור פ י ו ז  מ
 הפועלים כולו, כי אם גם את ציבור המעבידים כולו, ולא על תובודבוררות
 בלבד, כי אם גם על הובת עבודה עברית מותלטת, ולא רק על הובת

 הפועל למשק, אלא גם על תובות המשק לפועליו.

ת״ / ו ״ע צמאו  ״ט מ י ע ה,
 כשביקש אהד התברים, מן העולים ההדשים, לעורר את השאלה, אם
 התברות בהםתדרות העובדים היא לכם רשות או הובה, אמרתם כי שאלה
 זו אינה עומדת לויכות. ויודע אני כי לא בלי יםורים כבשתס לכם את
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 ההכרה הזאת, שהיא השובה בשבילכם ובשביל ההסתדרות ובשביל הציונות
 כולה. עברו עליכם, על הראשונים שבכם, כמת שנים קשות בארץ עד
 שהגעתם לכינום־יםוד זה. מקור הקושי היה לא ב״יהם הרע״ אליכם. מצבכם

 נקבע על ידי שתי עובדות:
 א. באתם ״במאותר״, כמו שאמר כאן הבר אהד, כלומר: קדמו

 ד

 לבואכם עשרים והמש שנות מאמצים וכיבושים של קודמיכם. אלה הכשירו
 לא במעט את הקרקע לבואכם. אולם הבלי קליטתכם בקרקע זה היו קשים
 משל אתרים שבאו בזמן אתר אתכם. הם תקימו נכםי־צאךברזל לא רק
 בשביל עצמם, כי אם גם בשבילכם. אלא שאתם לא מיהרתם להשתמש

 בנכסים הללו.
 ב. הבאתם אתכם מלכתהילה א י ־ א מ ו ן למי שקדם לכם ולמה שקדם
 לכם. ההסתדרות, הישוב העובד, הקבוצות, תמושבים, תמוםדות, נוצרו על
ם ראיתם זרם אידיאולוגי מתנגד. ה  ידי דורות הלוצים שקדמו לכם. ב
 תליתם בהם כמה מושגים מפלצתיים. זה הכביד עליכם לתצםרף לאותם
 הקנינים הודאיים, אשר כל שכבד, תלוצית — ואפילו מתנגדת לנו —
 יונקת מהם. היו לכם ספיקות, אם מותר לכם לקבל עזרה והדרכה מאתנו.

 בעד כל אלה שילמתם מתיר לא קטן.
 היום אמרתם כי נואשתם מהבר הקבוצות לאתר שתתמזג עם
ד אתם עומדים ליטר ברית־קיבוצים מיותרת. אבל אני כ י פ ל  גורדוניה, ו
 עודני זוכר את הימים כשהבר הקבוצות עדיין לא היה לו צביון
 אידיאולוגי מיוהד, ואף על פי כן הייתם אתם מתססיס אם מותר לתתתבר
 אליו והתמדתם על עצמכם שלא לקבל הדרכה משקית ותברתית ממנו.
 תששתם, שמא יעבירו אתכם על דת. ראיתי את קבוצותיכם הראשונות
 כשהן מתלבטות מרות, סובלות יםורים משקיים באיךאונים לתתגבר.
 מכאוביכם נגעו עד הלב, וידעתי שיש קבוצות והבדים בעלי־נםיון המוכנים
 בכל לבם להושיט לכם יד עזר, בלי שום פניה צדדית. אבל אתם פתדתם.
 באתם לארץ מלאי פתדים, שמא יקפתו. ויותר מזה: שמא לא יקפהי,
 וכיון שלא יקפהו — ״יטמיעו״. אני סבור שזהו תפקידת של הציונות:
 להטמיע יהודים בין יהודים. ואתם מדברים על ״טמיעה״ בציבור הפועלים
 התלוצי כעל טמיעת בין עכו״ס: פתרתם שמא יהםנו הטוב יבלע אתכם תייס,
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 אכן, זוהי אתת הטרגדיות של גלי־עליה הרשים: החרדה והמאמציכ
א להידבק באהיהם קודמיהם. לא אתם הראשונים. ככה שקדו אנשי ל  ש
ק באנשי העליה השניה. ואף הם שילמו ב ד י ה א ל ל  ״השומר הצעיר״ ש

 את המהיר, מהיר יקד ביותר.
 רדד גידולכם והתפתתותכם היתד. ודאי אתרת, אילו תייתם מביניב
 לפני 5—6 שנים מת שאתם מבינים עתה. תנועתכם לא היתה מבזבזת אלפי
 הברים וכמה התתלות קיבוציות. וודאי היה גם רישומה של םיעתכם ניכו
 בהםתדרות ובהיים במידה אהדת׳ אד אם אתם סבלתם כל כד הרבד
 במשד שנות הקליטה שלכם, תדעו לפתות להלץ את הבאים אהריכם מםבק
ק הרהב לנוער ההלוצי המתהנר על ברכי י פ א  זה. כינוםכם היום הוא ה
 הציונות הכללית, שלא יבזבז את כיתותיו לשוא׳ שיוכל להצטרף בבטהון
 נפשי למה שנוצר והושג לפניו, בלי להתבטל ובלי לטשטש את עצמו
 האפשרות הזאת, לפעול בתור ציבור הפועלים כהברים שוים לזכויות
 ולחובות בלי לותר על פרצופכם הרעיוני והמםלגתי, ניתנת לכם בתםתדרות
ו מ ו י ד ק ו ם ו י ת ז , אלא מפני ש ,  לא מפני שאתם מתנים אתה ״תנאים,
 של ההסתדרות. ולכד נוצרה: לגשר על פני תניגודים שבין זרמי העליו

, ו״המיצא״.  התלוצית והעובדת, ניגודי האידיאולוגיה וניגודי ״הגזע,
 אין ההסתדרות מתנקשת בדעות ובהשקפות של הבדיה. המבנד
 שלה מאפשר לכל זרם שבתוכה לתיות עצמאית את הייו הרעיונייב
 והמדיניים, להגן על השקפותיו ועל עניניו, בלי שיפסיד את קשריו עב
 ציבור הפועלים כולו, ואת אפשרות השפעתו על מהלד הענינים ועל עיצונ
 הדמות של הכלל. ושלא לתת מקום לטעות בתשקםותי עלי להטעים: כ«
ה של תנועת הפועלים הציונית, ל* ר ו מ ג ה ה ת ו ד ת א  ימי שאפתי ל
 רק במובן ההסתדרותי המקובל, כי אם במובן עמוק יותר ונמרץ יותר;
 במובן רעיוני, מדיני, נפשי ותברתי. מאמין אני כי כל הניגודים שבין
 זרמינו השונים תם תפלים לעומת התוכן הגדול המאתד אותנו. כל ימי
 נלתמתי נגד המתיצות המפלגתיות ו״תשבטיות״ המפרידות את ציבוו
 הפועלים מתור אמונה כי הזין הפועל הארץ-ישדאלי וחזון הציונות השלמה
 הד הוא. לאמונה זו תטפתי. ואינני מתכוון לתבליע אותה גם עכשיו. אן
 איני כופה אותה על זולתי. יש, לדעתי, לשאוף לביטול כל המהיצווז
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ם בינינו הבדלי דעות י מ י י ד ק ו  שבפנים ציבור הפועלים, אך כל ע
 וסגנונות ויהםים, איננו רשאים לתתעלם מקיומם. ותובתנו הציונית
 והפועלית היא קודם כל לשקוד על כינוס כולם יתד תתת קורת־גג אתת,
 למען גבש והפעיל את כל תמשותף שבינינו, ולמען נהל גם את פלוגתותינו

 הפנימיות כהברים ולא כאויבים.
 הפועל בארץ הפסיד הפסדים עצומים בגלל הניגודים תפנימיים,
 אפילו כשהם נבעו ממקורות טהורים. על אתת כמה וכמה כשהניגודים
 נובעים ממקורות לא״טהורים, שאין כלנתס אלא לפורר ולהרוס את כוהו
 של הפועל ולהשתמש בפירורי הפועל לסיפוק תאות־השדדה של כותית
 היצוניים, הזרים לעבודה ולמאמץ החלוצי, ושעינם צרה בקומתו הזקופה
 של הפועל ובכיבושיו הישוביים והתברתיים. אילו היו יוצרי הארגונים
 הנפרדים, התל מבית״ר ועד הארגון המתבדל של הציונים הכלליים, דנים
 על הענין מבהינה צ י ו נ י ת, לא היו מעיזים להרים יד על אתדות הפועלים.
 כי גם מבהינה ציונית בלבד אין הארגונים הנפרדים אלא מכה בצדנו.
ת הפועל (גם זוהי דאגה ציונית!), גם חחרדה למצב תציונות ב ו  לא רק ט
 בישוב ולאופי הציוני של הפועל העברי ־־ היו צריכות לכאורה לתייב
 את ההשתתפות המלאה של כל העובדים הציוניים בהסתדרות העובדים.
 יביטו על תנועת הפועלים כאשר יביטו, אין אדם מן הישוב אשר לא ידע
 כי תםתדרות העובדים היא מנוף כביר כלכלי, ישובי, מדיני, תרבותי.
 אין ציוני, וגם מתנגד שבמתנגדים, אשר לא ידע כי ההסתדרות מהווה
 כוה בעל משקל לאומי ובידלאומי. לכאורה היה צריד כל זרם ציוני לשקוד
 על הגברת אסיה הציוני של ההסתדרות. לכאורה, צריד היה כל זרם ציוני
 לומר לעצמו: תובתי להיות בפנים ולהגן על ציוגותה של ההסתדרות מכל
 חתירה ומכל התנקשות, אם מתוץ ואם מבית. במקום זה באו הסיסמות:
 לשבור, לתלק. ואתר כד: לסרוש. וזאת היא הזכות של םיעתכם: אתם
 נושאים ברמת את דגל הציונות הכללית בתור ההסתדרות, ואתם מרימים

 בתון• הציונות הכללית את דגל הסתדרות העובדים תאתת והכללית.
ד צריכה סיעת ציונים כלליים צ י  והשאלה המעסיקה אתכם היא: כ
 בהסתדרות העובדים לתיות ולפעול. מהי מידת השיתוף עם כלל־העובדים
 ומהי מידת העצמאות שלכם. כאן דובר בלא לב ולב: לא פרישה, לא
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 התבדלות! ועם זה כמעט שלא השארתם פינה שלא ביקשתם בה ״עצמאות/
 גם ברית קבוצות, גם הדאגה לפועל הבודה וגם עניני הפועלות, וגס
 שיכון, וגם ״תאים״ והנציגים״ בכל מוטה וגס מוטד כספי עצמאי לתור!
 כשאני שומע אתכם (ולא רק אתכם) תרדים כל כד לעצמאות, ותופרים
 אותה ממטמונים, אני מתהיל להשוב כי לרדד מחשבה זו תםר רק סיום
 הגיוני קטן. לכל אותם איי ההתיתדות המרובים אילו אפשר היה לתוםיף
 גם התיכה קטנה, קטנטנה, של ארץ־ישראל מיותרת! אזי היינו משיגים את
 משא־נםשנו, והיינו יושבים כולנו בשלום ובשלוה, כל אהד באת־ישראל

 ״שלו״, לו לבדו ואין לזולתו הלק בה.

ת ו נ ב י ה ל ת ו ו נ ב  ל

 ואל נא תטעו בדברי: אינני מזלזל כלל וכלל בצייד שלכם להוות
 הטיבה עצמאית בהםתדרות. זוהי זכותכם, ובמידת שיש בכם תוכן עצמאי—
 ודאי ימצא לכד הביטוי הראוי והכלים הדרושים. אין לפקפק כלל וכלל
 בזכותם של סוגים שונים בתםתדרות להתלקט יהד לשם יצירה משותפת.
ה הזאת המבקשת ככל תאפשר להתיחה מ ג מ  על מה אני קובל? על ה

 להסתגר, להתבדל בהיר תהומי התםתדרות האתת. התבדלות לשמה.
 ואין קובלנה זו מופנית נגדכם בלבה ולא יותר נגדכם מאשר נגד
 זולתכם. כותות השובים בהסתדרות לוקים בנקודה זו. מדוע תהיו אתם

 טובים מהם?
 אין אדם רשאי לדרוש מכם שתותרו על ברית קיבוצים עצמאית׳
 כל זמן שהתנועה הקיבוצית כולד! מפוררת ומפורדת ופועלת על בסים
 של ״התיהדות״. אד לא שאלת איסור והיתר כאן, כי אם שאלת ״תתכלית״.
 לשם מה קיימת תנועתכם, האס רק כדי להישמר מטמיעה בקרבנו, בתינת
 ״ואני את נסשי הצלתי״? האין בזה משום מיעוט הדמות שלכם בידי
ר לפועל, מ ו  עצמכם? אס מאמינים אתם שציונות כללית יש לת מת ל
 הרי לא בזה יאמרו הדברים שתקימו לעצמכם מוסד כספי נפרד׳ נוסף על
 המוסדות הכספיים של התםתדרות. האומנם יפעל המוסד הכספי שלכם
 על פי פרינציפים שונים מבנק־הפועלים ומ״ניר״? או כלום ציונות כללית

 היא ״כת״ אשר כל דאגתה לעצמה ולהתבצרותה ולהתיתדותה?
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 סיסמת תלוצית היא: ״לבנות ולהיבנות״. רבים הם שכל חפצם איבו4
 אלא ״לד״יבנות״ בלבד״ אד מי שרוצה להיבנות בלי לבנות איננו חלוץ.
 החלוץ אומר לעצמו: תבנה ונבנית. אתם מבקשים להיבנות בהסתדרות
 ככוה ציבורי ממשי. אולם כדי להיבנות בהסתדרות אתם צריכים לבנות
 אותת, לשתף עצמכם בעשייתה. כיום הזה אין אתם אלא אהד ח״מיעוטים״
 בהסתדרות, מיעוט צעיר. ברכתי לכם, שתעלו רבבות נוער תלוצי ותתוו
 כוה בונה בהסתדרות ובציונות. ואזהרתי לכם, שלא תשרו בקרבכם רוח
 של מיעוט תםר תאות־יצירה, אשר אין פותו אלא בתביעה מזולתו. סנכו
ם י א ר ת  את תבריכם ואת העתידים להיות הבריכם שיראו עצמם א
 להסתדרות, שותפים לעשייתה ולבנינה, שיהיו לא רק ״תובעים״ ו״מקבלים״,
 אלא גם עושים ונותנים. תנכו אותם לפתום של בניה הםתדרותית, לאזרתות

 שלמה על זכויותיה ותובותיה.
 האזרתות בהסתדרות אינה מונעת עצמאות אידיאולוגית ומדינית. אין
 זה ענין של מתן ״זכות״ מיותרת. ״השומר הצעיר״ לא קיבל שום ״זכיוך
 מיותד לעצמאות, אלא ששום תוק הסתדרותי לא מנע אותו מלקיים את
 עצמאותו הרהבה ומהבליט את מכסימום הניגודים, האידיאולוגיים ותמעשיים,
 שיש בידי ״השומר הצעיר״ לטפת לגבי מפלגת הרוב בהסתדרות. אין אני
 בא כאן לדון על הכנה של עצמאות זו, מה בה מן ההיוב ומה מן השלילה,
ן עצמאותם של ״פועלי־ציוץ״ שמאל על כ ו  כשם שאיני דן כאן על ת
 שני פלגיהם. עצמאותם של אלה תכנה העיקרי הוא: הימנעות מהשתתפות
 בכל יצירה תלוצית של תנועת העבודה. ואם זרמים שונים בהסתדרות
ם — מדוע לא ישיג מ ו י ק ת מ ע ב ו נ ת ה ו א מ צ ע ת ה ד י  השיגו את מ
 זאת הנוער הציוני־הכללי ן ואם הרוב המנהל את ההסתדרות והרואה בעיך
 ביקורת ולעתים בעיךביקורת הדיפה כמה גילויים של עצמאות זו, אינו
 מתנקש בה — למה יתנקש דוקא בעצמאותו של הנוער הציוני־הכללי, אשר

 הקרקע התלוצי המשותף אתו הוא רתב ומוצק למדי?
 עתידכם בהסתדרות איננו תלוי בקבלת פריבילגיות, אלא בכוח
 היצירת שתגלו. הביטו מסביבכם, כמה נוער ארץ״ישראלי נשאר מתוץ
 לתםתדרויות תנוער תקיימות. מת ציונותו? מה לאומיותו? בינו לבין
 חיצירח חתלוצית בארץ אין כמעט כל מגע. אבק פורח. קהוהו. אם אתרים
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 לא מצאו אליו את חדיר ונתנו לו לחתבזבז — תראו אתם את כוחכם. ואם
 תוציאו חלוץ מזולל זח — יברכוכם גם אלת שאינם אתכם בסיעת אתת.

 אד אם במקום מרתב ליצירת תבואו לבקש מן תתםתדרות מעט שוחד
 פה ומעט שוהד שם, כמו שנוהגים לבקש כמה כוחות חבאים ״לנחל משא״
 ומתן״ עם ההסתדרות — לא תהיה תפארתכם על הדיר תזאת. ההטתדרות
 תייבת למלא את כל תביעותיכם הצודקות. ואין בהסתדרות שום נםיה
 להפלות אתכם לרעה משאר זרמים בהסתדרות. אד לא יהיה זה הוגן, ולא
 לכבוד לכס ולא לכבוד הנהגת ההסתדרות, אם היהםים ההבריים שבינינו

 יהיו נקנים בשוהד או באבק־שוהד, אם בגלוי ואם בכיסוי.
 יש לכם ״ידידים״ המטילים עליכם פהדים ב״דיכוי״ וב״קיפוהים״
 ובהטאים של ההסתדרות. אין אתם זקוקים עכשיו שילמדו בפניכם םניגוריה
 על ההסתדרות (ואין אני האדם לכד). מנםיונכם התי בארץ למדתם מה ערר
 לידידות זו ומה ממשות בפהדים אלה. אין ההסתדרות מבוטתת משגגות,
 ובמתנת כל כר רב אין מפלט גם מזדונות של יחידים. ולואי שכולנו יתד לא
 ימלטו מעינינו השגגות והזדונות ונדע לבער אותם. יש ויש לתקן, ואין זו

T 

 מלאכה קלה ביותר. מהיד זלזול בעמל הזולת וביצירת הזולת ומתיר
 התכבדות בקלונו — לא יתוקן שום דבר. והבל שמשהו מסגנון זה ביצבץ
 בדברי אהדים מן הנואמים. קודמיכם טרתו ויגעו עד שבאתם ומצאתם כמה
 דברים מוכנים לסניכם. ודאי לא על צד השלימות. ועוד הרבה דורש השלמה
 ותיקון. ולראי שיבואו המשלימים והמתקנים. אד מי שראשית אונו הוא
ה הוא על קודמיו, מותר לומר לו: אל יתהלל ל ע  בזה, שהוא מכריז כי נ

 חוגר כמפתה.
 שאלת אותי חיום ברתוב ילדדרפיעלת, חלוצח כשרח ונאמנח: אמור
 נא לי, במה הם ציונים טובים מאתנו? האומנם הם תלוצים יותר מאתנו,
 עברים יותר מאתנו, קיבוציים יותר מאתנו, כובשי עבודה יותר מאתנו?
ת טובים מאתנו, תלוצים מ א  הייתי שמת לו יכולתי לומר לה: כן. הם ב
 יותר מקודמיהם. מעשיהם טיבים משלנו. אד מה היה לי לענות? האומנם
 היה עלי לומר לה שאתם ציונים טובים ממנה, מפני שאתם מגדירים את
ם י ר מ ו  עצמכם כד ולא אתרת, שאתם ציונים טובים יותר ב ז ה שאתם א

 כי טובים אתם ממנה?
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 ברוך יחיח כל גל עליה תמביא אתו שאיפות, ברורות וגם סתומות,
 למשהו טוב יותר, נאמן יותר, צודק יותר, שרשי יותר• אד השאיפה בלבר
 ל״יותר׳ אינה הקנה את הזכות להתנשא על מעט הטוב והנאמן והצודק
 ותשדשי שכבשנו לנו. ומי שמותת ביקורת על מה שנוצר לפניו הדי תוא

 מתייב את עצמו להצדיק את זכותו לביקורת במעשים טובים יותר.
 כשם שאמד הנביא הקדמון: אל יתהלל הכם בהכמתו, נאמר אנתנו:
 אל יההלל הסוציאליסט בסוציאליםטיותו ואל יתהלל הציוני־הכללי בכלל•
 ציוניותו. יבואו המעשים הטובים ויוכיתו את צדקת תביעותינו. מי שתובע

 הרבה תייב לתת הרבה.

 התוכן חישובי והציוני של הבחירות בתל־אביב
 (נאום בבית־העס, י״א בכםליו תדצ״ו)

 א

 רצוני להסביר לבוהרים ולנטולי זכות־הבהירה את ערד הבתירות
 יתכנן מתור ראייתי הציונית והישובית.

 עלי להקדים כי אינני נוטה להבטית שכל אותם הליקויים והפגעים,
 שמתם סובלת העיר וסובלים אזרהיה כתוצאה מן המשטר הקיים בעיריה,
 שכל אלה יתוקנו במקל-קסמים בו ברגע שתברינו יגיעו ל״שלטוך. אין אנו
 מפלגת קיקיונית, אשר ככל אשר ימעט נםיונה כן תרבינה הבטתותיה. אין
 אנו מאותן המפלגות שכל כוהן בפה ממלל דמגוגיה, ובערב־הבתירות הן
 מבטיתות לבוהריהן גךעדן עלי אדמות, ולמתרתן הן מתקלפות בהבטתותיהן
 ובבוהריהן. קשרינו אנו עם בוהרינו הם קשרי היום וקשרי אתמול וקשרי
 מהר. המגע שלנו עם בוהרינו הוא בשטתי־תיים רבים: בלשכת־העבודה
 ובאגודה תמקצועית ובמלהמה בהוםר~העבודה ובעזרת תדדית ובשיכון
 ובעבודה ישובית וציונית ובפעולה תרבותית — ואין אנו יכולים להרשות

 לעצמנו את תמותרות הללו של הבטתות על מנת שלא לקיים.
 מבלי לזלזל בשום פרט היוני מהיי העיר, בסבלות תושביה ומעקות
 ילדיה, ארשה לעצמי לומר: עיקר הויכוה שלנו עם שליטי העיר כיום איננו
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 בזה מי אשם בשטפון ואם נהגו איפה ואיפה ביתם לשכונות ובבנין הכבישים.
 הויכות מרתיק לכת: כרך זה בן 150,000 יהודים, כרך בעל זכויות מוניצי•
 פליות, בעל תקציב עצום, בעל משקל ציבורי ומדיני — מה מקומו והשפעתו

 בהיי הישוב, בקביעת סדרי הישוב?
 אנו עומדים עכשיו לאהר קונגרס לוצרן. קונגרס זה הצליה ליצור
 מידה גדולה של פציפיקציה ושיתוף פעולה של כל הכותות בהסתדרות
 הציונית. עכשיו קובלים עלינו: אם באמת ובתמים אתם הפצים ב״שלום על
 ישראל״, למה זה איפוא אתם מסתערים על עיריית תל-אביב במגמת כיבוש ?
 ומנהיגם של בעלי־הגוף והמתנכרים קורא בנהמת־לב: ,,למה משתדל כל

 כד השמאל לכבוש גם את העמדה האהרונה הזאת ?״
 והנני לענות על קובלנה זו בלא לב ולב: כן, אנו מסתערים להפיל
 את המשטר הקיים בעיריית תל-אביב מפני שהוא אהד הגורמים ההשובים
 למנוע שיתוף פעולה בין יהודים ויהודים, אהד הגורמים העיקריים תמונעים
 מן הישוב יתםי תרבות ושלום. שלום כישוב אין פירושו ביטול כל ניגודי•
 הענינים וניגודי־הדעות בין המפלגות והמעמדות. פירושו: מידה הכרתית
 של יתםי־כבוד בין אדם ליריבו. פירושו: תסםקת הקיפוה האזרהי, הזורע
 מרירות ושנאה. פירושו: הסתלקות מהתירה תחת משעננו תמדיני וארגוננו
 הלאומי. פירושו: לא לדרור ברגל־גאוה על המתנגד, ועל זכויותיו, ועל

 תביעותיו התיוניות, ואפילו הוא ״מיעוט״.
 והיפוכו של ״שלום בישוב״ הוא המשטר הקיים בעיריית תל־אביב.
 היש ביניכם זוכרים את הויכוהים שהיו מתנהלים בגולה בין בעליהבית
 הציוני, המשכיל והנאור והשוהר טוב, לבין צעירי הצאן, לבין הנוער הציוני
 התוסס אשר לבו הלד אחרי חזונות סוציאליטטיים ורדיקליים? אותו בעל•
 בית, משכיל ונאור, היה ״ותרד גדול על השבון המדינה שבה הי. היה רוהש
 היבה לזרמים הפרוגרסיביים והרדיקליים, היה בזרן מםסרותם ומעריץ את
 סופריהם ולוהמיהם, היה מהזיק בכל עיקרי הדמוקרטיה והשויון האזרהי,
 ואף מוסר את קולו למפלגות שמאליות, אס הדבר לא היה כדוד בסכנה.

 הם ושלום.
 ובויכוהים עם הנוער היהודי היה בעל-הבית הזת וטובי מיצגיו
 אומיים! $ל# אין אני רוצים להנהיג כארץ^ישראל את מיטב התיקונים



 התוכן חישובי והציוני של הבחירות בתל־אביב 231

 הסוציאליים ו כלום אין אנו מתכוונים לבנות את מולדתנו על טהרת עקרוני
 הדמוקרטיה ? יד ביד נילתס ש ם אתכם יהד נגד כל קיפות, נגד פדיבילגיוה
 מעמדיות, נגד נםיונות של ריאקציה, אלא שלפי שעה אנו בגלות ואף
 הסוציאליזם היהודי בגלוה הוא, ומלחמת המעמדות בתנאים אלה אין לה
 קרקע ואין לה פרי. ולא אהד מהם, מן המעולים והנעלים, היה מוסיף: עוד
 תראה ותעבה, בבואנו לארץ־ישראל הנבנית ניפגש יהד במערכה אתת,

 במהנה הסוציאליסטי.
 ככה תיו נותנים שטרות בלי זהירות יתירה.

 והנה הגיע היום והשטרות הוגשו ל ג ו ב י י נ א. מתור המוני הנוער
 הציוני התוסס, אשד היה כלא היה, ניתזו רסיסים והגיעו לארץ. והעלם
 חציוני היה לפועל עברי. ובבואו הגיש את תביעותיו: עבודה, קיום אנושי,

 זכויות־אזרח, כבוד־אדס.
 וכאן קרה דבר משונה: בעל־הבית העברי הנאה המלקק את אצבעותיו
 מן האוטופיה של לוינטקי והמתגאה ב״אלטניילנד״ של הרצל, היה כלא היה.
 נשמתו האידיאליסטית פרהה, ובמקומה צץ ופרה הבעל־גוף. הוא השליד
 מאתורי גוו את סבל הירושה של ה״פרוגרם״ (שהלד בינתים לעולמו) ונתן
 קולו: מה, שקצים? תלכבוש אותנו בבית באתם? וכל מי ששתה כוס תה
 בתל-אביב יקבל זכות־בהירה? וכל פועל יהף במושבה, אשר לא פרדס לו
 ולא כרם, יהווה דעה על רכושנו ויחלק עמנו בבתלותינו? הכמעשה
 הבולשביקים נתן לכס לעשות פה? לבנו שופע אהבה לכל ישראל, ואתם
 'תביאו הנה איבה ומלתמת־מעמדות ? ותרעילו את תיינו בדרישת עבודה
 עברית ובמשמרות? ותשירו את האינטרנציונל? ואנהנו נהשה? ותציונות

 מה תהא עליה?
 והבעל־גוף בישוב איננו תייב להיות דוקא מבת בעלייהבתים בציונות
 אשר הביאו אתם את צרור כספם ואת עברם הציוני-בעל־ביתי. הוא יכול

T 

 להיות גם מיוצאי מפלגות־העבודה, שמכיון שקיבל נדוניה או משרה הגונה,
 טעם מעץ הדעת ונםקתו עיניו לראות טוב ודע. ואף ציונותו נעשתה לאומית
 ביותר וכשרה ביותר ? הוא יכול להיות גם בונדאי ואנטי־ציוני לשעבר — לא
 איכפת, עכשיו הוא לובש טלית שכולה תכלת. וכל אלה — תועבת נפשם
 מלחמת-המעמדות. כלומר מלחמת הפועל בהם. מה שאין כן מלתמתם הם
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 בפועל, זו אינה מלהמת־מעמז־ות, הלילה, אלא הגנה על עניני האומה, ועל
 עניניו הבלתי־מעמדיים של הבעל־גוף הלאומי.

 כי אכן יש לו לבעל־גוף משלנו לא רק עניני ההומר העכור, עניני
 העבודה הערבית ועניני שכר״הדירה ועניני המגרש הפורה. לא על הלהט
 בלבד יהיה הבעל-גוף. הוא אינו יכול להשלים עם המצב המהפיר הזה,
 שהפועל היהף, בעל המכנסים הקצרים, נעשת ראש וראשון בציונות, והוא
 מדבר ככל העולה על רוהו ונעשה ״שליט״ בקרנות, בועד הלאומי, בתנתלת

 עניני הציונות. לא, הוא לא יהשה! מצפונו הלאומי לא ישלים!
 היה זמן וכל אלה המפעלים ותמוםדות היו קנינם של בעל״הבית
 היהודי, שלו לבדו, ואין לזר הלק בג זה היה טבעי ומוצדק. אם היו שנים
 רבות ובקרן הקימת לא היה לפועל העברי אפילו בא־כוה אהד, וכן בהנהלה
 הציונית — לא ראה בכך שום בעל־בית הגון דבר בלתי-הוגן. ואם בא
 הנםיון של משטר סאקר והוציא את הפועלים מכלל שיתוף־מעט בהנהלה —
 היה ששון ושמחה במהנה ואמונת־אומן על ישראל. כך מנהגו של עולם,

 וכד צריך שיהיה מנהגו של עולם.
 מתי הופרע םדר־עולם? משבאו הפועלים ולא תסתפקו בישיבת•
 אוהלים וביבוש ביצות ובעמידה ביכדהמלה, ובטיפוה הדיבור תעבדי,
 ובקניית הספר העברי, ובהצלת מהנות נוער יהודי מהתנוונות ומכליה
 ומשמד לאומי, ובתינוד מתנות״נוער להיים עברים^הלוציים, משהלכו ורכשו
 את אמונם של המוני ישראל, ואלה התתילו מכירים שבותם של הפועלים
 ושליהיהם יפה גם בעבודה מדינית וגם במעשים ישובייס ופיננסיים וגם
 בפעולה תינוכית-ציונית. אזי פרצו צעקות-היאוש: ״פועלים עליד, ישראל.
 הם כובשים את הכל״. אמנם בנשיאות הדירקטוריון של הקרן הקימת משמש
 אוםישקין ולפועלים אין שם אלא שליש, אמנם בהנהלה הציונית אין
 לפועלים אלא פהות מן ההצי, ובהנתלת הסוכנות אין להם אפילו כדי שליש,
 אמנם בכל מקום שהפועלים הגיעו ל״שלטוך אינם נוהגים שלטון יהיד, אלא
, אד כל זה אינו ולא״כלום ה י צ י ל א ו ק  מסובים עם שכניהכדידיביהם ב
 בעיני הבעל־גוף המפונק: מכיון שהפועל מקבל את הלקו בהנהגה, הרי
 שהעולם הבעל-גופי, האיתן והמוצק, מוט התמוטט. העל זאת לא תאבל

 תבל כולה?
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 והבעל-גוף שלנו מצא את חתרופח: חוא תתחיל בירח מן המוסדות
 הלאומיים, פורש מן הארגון הלאומי. למה לו לשבת במסיבות המדיינות
 בעניני עבודת עברית ? למה לו לשבת עם אלה ארהי־פרהי המבקשים לגזור
 עליו גזירות ? וכי מפיהם הוא הי ז בריר השם, פרדסו ומגרשו אינם זקוקים
 לכך ולמה לו הקרנות הלאומיות, מח ,,התכלית״ שבחן, לתעלות תלוצים
 וליבש ביצות ולישב עמקים ? מהי סוף סוף תציונות כולת ? תרמיל קבצנים.
 קהו לכם, בבקשה, את התרמיל, את הועד הלאומי רפה־האונים, את
 האכטקוטיבה הציונית, אשר היום או מהר ודאי תפשוט את הרגל. תעסקו

 אתם בשלכם, ואנהנו בשלנו.
 כזאת היתה הפילוסופיה של הבעל-גוף, שנפגע עד עומק הנפש,
 בהעכהו כי המוני המצביעים אינם מוכנים לתרכיב אותו, את התקיף והמיותם,
 אלוף לראשם. הוא ביש לראות את עצמו תלוי בדעותיהם של הללו, שהם
 מונים את הקולות ולא את הדונמים. בשעה שהרצל בא וקבע את העיקרון
 חפותח של בחירות כלליות ושוות לכל יהודי, עדיין לא צפת בחזונו
 שעתידים להיות יהודים בעלי־דונמים, שמן היושר ומן הצדק שחם יכריעו
 את קולות השאר. קתו לכס את המוסדות הלאומיים, ואנתנו נסתדר לבדנו!—
 כזאת תיתה הרוה אשר עברה במחנה בעלי־הגוף. והתהילה פרשת
. מן הקרנות, מן הועד הלאומי, מן השקל. ולא מתיר אדישות ה ש י ר פ  ה

 והםכוניות בעל-גופית סתם, אלא מתיר אידיאולוגיה.
. יש מוסדות שאינם תלויים ת ו ר צ ב ת ה  ואהרי הפרישה באה ה
 בקונגרס הציוני ובהוקודהבהירות שלו, והם מוסדות ממשיים, מאושרים
 מטעם הממשלה ירום הודה, ותקציביהם אינם תרומות אלא מסים, והאוהז
 אותם ביד עושה מה שלבו הפץ, וברצונו הוא יכול לתלק אותם על ימין
 ולא על שמאל. ויש רכוש ציבורי, יש מגרשים ומכוני־מיס, שאפשר להםון״
 אותם לקנין של כנופיה מיותםת. ואפשר לתלק את המסים שוה בשוה על
 העשיר והעני, ואפשר להטיל צנזים על צנזיס ולהרתיק את האלמנטים
 תבלתי־רצויים מהשפעת, ואפשר לצמצם את ״אזור־השיפוט״ של המושבה
 ולתוציא מתוכו את הפרדםים ותנתלות לבל תשלט בהם, הלילה, עץ רעה
 של גובדרהמםים, ולמען היפטר מפורענות זו של שכונות פועלים תתובעים

 זכות־בהירה.
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 ויש לומר מקצת שבתו של הבעל־גוף בפניו: תוא הבץ את ערך
 השלטון המוניציפלי ובעזרת הממשלה הצלית להתבצר בג ובהתבצרו —
. ואם יש צויד בכד ו ת ל ו ו עם ז נ ו ט ל ת ש ק א ל ת ת ל ו א י  לא נ
 לגזול את זכויותיהם של אלפים — אין הוא נרתע מפני זת. כי על כן איש־
 מעשה הוא ואת םנטימנטליותו הוא שומר לשעת״הצורך ואם צריר לשם כד
 לגזול את זכות הבהירה מאת אברהם הרצפלד, יהודה קרני, אברהם שלונםקי,
 ואפילו מאת שאול ט ש ר נ י ת ו ב ט ק י (בטרם יעניקו לו אזרתות־כבוד) —
 אין להתבייש גם בזה. ואין תדבר עומד לו למכשול גם בעיני אנשי־הרות
 המשמשים לו נושאי־כלים. כי על כל פשעים יכטה ה״הבה נתהכמה״ לפועל

 ול״שלטונו״.
 ובכל אלה אין הבעל־גוף אומד די. הוא דואג ליום מהר, כשכל
 התתבולות הללו לא יספיקו. והרי אנו קוראים בימים אלה בדיךוהשבון של

 מרכז התאתדות האברים לועידתם דברים מלאי ענין:
ם בהוקה תקיימת י ל ו ל כ ש  ״המרכז טיפל בעיבוד הצעות ל
 למועצות: הנםיון שנרכש בקשר עם הבתירות תאתרונות הועיל בהרבה
 לקביעת הצעות התיקונים בתוקת־הבתירות, על מנת למנוע הרחבה בלתי•
 מוצדקת של זכות הבהירה ובכדי להדק עוד יותר את הקשר בין תשלום

 המסים למועצת המושבה וזכות הבחירה״.
 וראו נא, איזו לשון צנועה נקטו המהברים: ״שכלולים בהוקה״,
 ״מניעת הרהבה בלתי־מוצדקת של זכות הבהירה״! ו״לחדק עוד יותר את
 הקשר בין תשלום מסים וזכות הבהירה״. איזו דקות הניםוה! והזקה על

 הכותבים, שאין אלו מליצות בעלמא.
 ושלטונו של הבעל־גוף במועצה המוניציפלית אינו שלטון לחלכח
 ולתואר-כבוד בלבד. לא ולא. אזכיר עובדת אתת קטנה מן הכרוניקה של
. ראש-המועצה שלה, שכולו איטטניםיות, כידוע, לא ן ג ״ ת מ  מועצת ר
 יכול נשוא הערה ויכותית (לא״אישית, וכשרה בתכלית הכשרות הפדלמנ־
 טרית) על הסתירה שבין הסגנון תמתון של ת״בוםתנאי״ כלפי הממשלה
 לבין סגנונם המהפכני של באי־כוה העירית ותמושבות בישיבת פנימית,
 וברת על נפשו מישיבת הועד הלאומי, וזכה לאינטרביו ולפרסומת בעתונות
 הלאומית. ואותו ראש״מועצה. ״פועל־ציון״ צרתו לשעבר ופטריו׳ט איסטניס
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 בהווה, הוא שביקש להפקיע מידי הפועלים מגרש ציבורי שהשתמשו בו
 שתים־עשרה שנה, מגרש שהוקם עליו בית־פועלים בשעה שתולות רמת־גן
 עדיין לא נשקלו במשקל־זהב ובעלי־בתים הגונים עדיין לא טילטלו עצמם
 לשבת שם. מכאן אתה למד על רגש הצדק ורדיפת־השלום המפעם בלב

 הבעל־גוף שלנו, והמתגלם במעשים מיד לכשהוא מגיע לשלטון.
 תעברו במושבות ותתבוננו בפעולות המועצות ובתקציביהן ותראו
 באיזה מצדדבהושה דוחים כל תביעה של פועלים, את תביעתם לתינוד
 ילדיחם ברותם, את דרישתם לתמוך בקופת״חולים — זה מוסד הבריאות
 העממי הגדול, המציל המונים חמונים מפשיטת־יד לבעלי־טובות ולאפוט•
 רופטות משתלטת, תראו כיצד מושיטות המועצות יד לכל מי שבא להתנקש
 בהישגי הפועלים ולהדום את הםתדרותם, תקשיבו כיצד דנים במועצות על

 השתתפות בתקציבה של כנםת־ישראל.
 אך קשה מכל קיפוהי הזכויות האזרהיות ומקיפוהי השירותים
ח השולטת במוסדות מוניציפליים אלה, ובעיריית ו ר  הציבוריים היא ה

 תל־אביב ביתר שאת.

 ב

 כל פרוטוכול של ישיבת חעידיד. התל־אביבית איננו אלא טטירת־לתי.
 לא לאופוזיציח בלבד, אלא לכל אזרח בעיר, ואפילו חוא נמנח על המחנה
 השולט. טטירת־להי לעצם השלטון העצמי שלנו. תראו נא את חתמונח:
 אנשים נבתרו על מנת לדאוג לצרכי העיר, לנקיונה, לשיפורה, לבריאותה,
 לשיכון תושביה, להגנת עניניהם כלפי הוץ ולסידור עניניהס בפנים. ובמקום

 כל אלה אין הס עוסקים אלא בקטטות.
 מי למי אשם בכד ? האומנם הננו עם כל כד בלתי־תרבותי ז והרי עוד
 לפני עשרות שנים היינו נוהגים לההפאר בסדרי השלטון העצמי שהקימונו
 בהוד המשטר התורכי. היינו מתפארים בועדי המושבות שלנו, בסדריהם

 ובמשפטיהם ובכבוד ובאמון שהציבור רוהש להם.
 והלא יש עוד כמה במות שבהם נפגשים אצלנו זרמים מתנגדים.
 הלא יש קונגרס ציוני, יש אסיפת הנבתדים, יש הסתדרויות ציוניות
 ארציות. מדוע אטשר לקיים על פני כל השטה של הציבוריות הציונית רמה
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 תרבותית מסוימת, נימוסים ציבוריים המאפשרים עבודה משותפת, ומידה
 מסוימת של הבנה הדדית, ומדוע נעשתה תל-אביב דוקא לקן הסגנון המגונה

 והמתפירז
 אין זו אשמת־יתידים דוקא. מצב מתפיר ויחסים מהפירים מולידים

 גם םגנודדיבור מתפיר.
 לא מעטים הם הניגודים בת1ך ההסתדרות הציונית. ואין שום זרם
 תפשי מ״תאות־שלטיך, אשר עליה בוכים כל כך הבכיינים ההםודים. תאות־
 שלטון של כוה ציבורי אינה פגם, ואינה מונעת אפשרות של שיתוף-עבידה

. ד י ת י - ן י ט ל ש ה ל ו א ת  ושל יהםים הוגנים. הרע הוא ב
 ציבור הפועלים איננו גזיר מתאות־שלטין, מן הרצין להטביע את
 תותמו על היי הישוב והציונות, בהומר וברוה. אולם הוא איננו אומר: ״אני
 ואסםי עוד״, הוא מכיר במציאותם של כותות ציבוריים זולתו והוא מושיט
 להם יד לעבודה. הוא עושה זאת לא מתוך נטיה אורגנית לויתורים, ולא
 משום ששיתוף-עבידה בימינו הוא מן הדברים הניהים והקלים. גם תנועת
 הפיעלים יידעת כי שלטיךיהיד של מעמד אי מפלגה הנהו נית ייתר
 לשילטים מאשר קדירה דהרבה שותפים. אבל תנועת הפועלים מחנכת את
 עצמח לחכרת חחכרח שבשיתוף המםלגית והמעמדית בהגשמת הציינות

 ובבנין חישוב.
 לא כן מעמד בעלי־הגוף ונישאי־כליהם ומדריכיהם, המתעבים
 לכאירח כל תאות־שלטין. ומתיך תיעוב הנם מגיעים לשלטין לא בכית אמון
 חביחרים חמרובים, אלא על ידי צמצום מספר חביתרים, אם בעזרת הממשלה
 ואם על ידי תחבולות דקית של יישבי־ראש מפורסמים בועדות בחירח,
 תעושים את רצון קוניחם. ובכל מקום שידם תקיפח שם אין לחם צורר
 בתלוקת חשלטין. שליטי עיריית תל־אביב, למשל, מכירים בשיטת אתת:
, ומשעלה ם י ר ת י  ראשית כל, הם משתדלים להרתיק מספר גדיל של ב
י הפועלים מכל השפעת ומכל ר ה  הדבר בידם הרי הם מרתיקים את נ ב
 שיתוף בהנהלת הענינים. הם מעמידים את סיעת הפועלים במצב כזה,
 שייאשו את לבם מכל תקוה של פעולה פיריה בעיריה, שידעו כי שום נימוק

 שלהם איני עשוי להתקבל, ושום תביעה שלהם אין לת תקוה שתישמע.
 בדידי הלה עובדה: בשעה שנבהרה מיעצה המישית זי של תל־אביב,



 התוכן הישובי והציוני של הבחירות בתל־אביב 237

 ובהכירי לאן יביאו תדברים אם ימשיכו בשיטת תקיימת, קמתי והלכתי אל
 הישיש מר מ. דיזנגוף, אמרתי לו: ״הערב אתם בוהרים בהנתלת העיריה.
 לפועלים יש שליש הנבהריס. הם הסיעה הגדולה בכל תםיעות. בידכם לשתף
 אותם בעבודה, בידכם לדתוק אותם למצב של אופוזיציה. דתיקת סיעת
 הפועלים אינה לטובת העיר. יש בידר להיות ראש מוסכם של תעיר כולת,
 למה לד לעת זקנה להיות ראש של עיריה קצוצה, נבהר של מעמד אהד?״
 מר דיזנגוף קיבל את הצעתי ברצון והבטית לעשות הכל כדי להגשימה.

 ואתרי שעתים נתבשרנו כי הוקמה הקואליציה הרוקתית.
 אין מתנגדינו מתביישים להכריז על אנשינו שתם ״דלי־העש״, ״שה״י
 פה״י״. להם התריצות והזריזות והנאמנות בעניני ציבור, ולנו בושת הפנים.
 אכן, מי אנשי־מעשה כבעלי־גוף? מי שאיננו בעל פרדסים ומגרשים ודאי
 שהוא דל ממעש. אילו היינו אנהנו בעלי־מעשה ודאי שהיו גם לנו פרדסים

 ומגרשים. אכן, אזי גם לא היו מתנקשים בזכויותינו.
 בין נבהרינו בעיריה היה גם חיים ארלוזורוב. ישב בה כמה הרשים
 והלד לו. לא היה לו מה לעשות בה. בין הנבהרים היו אנשים כבילינםון,
 קפלן׳ הוז. פרלםון. אנשים לא דלי־מעש כל כר. מדוע לא יכלו כל האנשים
 האלה לפעול משהו בעירית, האומנם מפני הדר־גאוניותו של מר רוקה?
 ואם קרה המקרה — בטרם קוצצה זכות הבהירה — והפועלים קיבלו
 את השלטון בעירית, אזי פרצה ההשתוללות הפרועה, שלא עמדה בפני שום
 דבר: ריצה לממשלה, תביעת העירית לערכאות, הסתלקות מתשלום מסים,
 שיסוי שפל נגד הברנו טברםקי, על שהעיז לראות בהקדם את תתפתתות
 העיר במגמת הצפון, ועל שהתחיל להכניס את העיריה בעניני שיכון עממי.
 רכישת קרקעות הצפון, שבגללם זכינו לכמה שכונות תדשות, היא שהפהידה
 את הבעל־בית המהוכם, שבמה השכלתו הכלכלית ״תפס״ מיד כי הבניה
 בצפון תרוקן את מרכז העיר ותוריד מטה מטה את שכר־הדירה. הפתד הזה
 מילא את תפקיד מכתב זינוביב בבהירות אז. לא היה אמצעי פטול שלא
, תמתעבים כל ו ל ל ה  השתמשו בו במלתמה נגד אישיותו של טברםקי. ו
 כר את היסוד האישי במלתמת־הבחידות, רואים עכשיו את מלתמתנו נגד

ת נגד ״רבי ישראל רוקה״. י ש י  המשטר הקיים בעירית כמלהמה א
 אגב, כל אלה הקובלים כל כד על היסוד ״האישי״ בתעמולה אינם
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י ת של מר ריקח. בר• ת ח ש פ מ  נמנעים מלתעלות על נם את זכותו ח
 אבחן חוא. יחי כן, אולם אם חזיקח חמשפתתית מוסיפה זכויות׳ מדוע איננח
 מטילת גם תיבות? חיחודיס חטובים חללו נפגעים בעומק לבם כשמזכירים
 לסגן ראעךחעיריד. את תעבורה תערבית בפרדסי משפחת רוקת, מדוע חם
 מעבירים אותו מנתלתו ומתרעמים על שפוקדים עליו את עוון משפתתו?
 אד לא פרצופו תאישי של מר רוקת מענין אותי, אלא תצר חציבורי
 שבדבר. חנח חוגשח לבותרי תמועצת תקודמת רשימת בשם חמקםים ״מרכז״,
 כל תמדת ישראל נתלתת באותו מרכז מהוםר״היקף. אבל במשר השנים קרה
 דבר משונה: אתד אתר נשרו מן המרכז הזה שמותיו המפוארים. יותר נכון:
 נעקרו עמודיו. תתילת תוברתת מרת פרםיץ, אשר מר דיזגגוף הפקיר אותה
 לתקיפותו של מר רוקת. ואתר כד פרש מר דיזנמף בכבודו ובעצמו. ומכל
 השלישיה המפורסמת נותר מר רוקת לבדו. בכל תברת אתרת היה גורל זה
ת לדיון ציבורי גלוי. הבוהר היה ריצה ו ת פ  של רשימה ״מרכזית״ זוכה ל
 לדעת מה גורל נבהריו, על מה ולמה נקטפו ללא עת. בכל מקום אהד היו
 אולי מתביישים להופיע שוב בשלט־שלד זה. אד אנשי המרכז שלנו בולעים
 גם זאת בנתת. אין דבר מונע אותם מהתפאר שהם ה״מרכז״, שהם ״העם״

 העומד נגד קומץ םוציאליטטים אנשי-מעמד.
 ושיטה זו המתקלםת בדעת הציבור, הפטורה ממסירת דיךותשבון
 לבוהריה, העושה שליש של נבהרי העיריה למיעוט הנדון לאופוזיציה בלבד,
 היא שהפכה את מועצת העירית לקלוב של קטטות, אשר כל ישיבה שלו
 ממיטה הרפה על העיר. עיריה זו נהפכה באמת, ל״עמדה אהרינה״ של
 הריאקציה הישובית, של הכותות המתנגדים לארגון לאומי, של קורם

 אנטי־ציוני.
 ושומע אני את תשופרות האיםטניםיים הנאהזים במלים הבנליות
 הללו וממלאים פיהם צהוק: ריאקציה, אנטי־ציונות, אנטי״לאומיות. כן, כן,
 דבותי. ריאקצית, אנטי־ציונות, תתירה תתת הארגון הלאומי. לא מתיר

 רתיתה של פולמום־בתירות בתרתי במלים אלה, אלא בתכרת ברורה.
 המבקש ליטול מאת יהודי בארץ את מלוא זכויותיו שהובטתו לו
• א ק  בהוקה הכתובה והבלתי-כתובה של התנועה הציונית, הרי הוא ר י
. כל המבקש להנהיג בהיינו המוניציפליים צנז כםפי — הרי הוא ר נ  צ י ו
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 עושק את זכויותיחם חקדושות של יחודים ויוצר אצלנו מעמד של מקופחי
 זכויות אזרתיות, נוסף על כל שאר תקיפוזזים שתברתנו נתברכח בתם.
 וכל המפרש את תוקת־תבתיתת הקיימת פירוש 2פחני נוסף, חדי חוא
 מוסיף פשע על רשע. ופוליטיקה ריאקציונית המקפתת זכויותיהם של
 יהודים ותומכת אותם לבני מעמד מושפל וזורעת מרירות בלבבות (נוסף

. ת י נ ו י צ ־ י ט נ  על מרי ההיים וקשיים) היא א
T 

 ועירית זו, אשר איסשרה כניסת אלפי תורנים בלתי־הוקיים לעבודה
 בתל-אביב, פוגעת במקורות כלכלתנו ומסכנת את בטחון היינו, ונותנת יד
 לפוליטיקה אנטי״ציונית של הממשלה ושל ״אחינו״ חמתנכרים. ברית עם
 המתנכרים — זה היה הקו היסודי בפוליטיקה של שליטי העיר. ברית זו
 עשתה כל מה שבידה כדי להשפיל את קרנם של מוסדותינו הלאומיים.
 כנםת־ישראל המאורגנת ראתה ביהידה הטריטוריאלית את משענה
 העיקרי. תוקת הכנסת דורשת את התמזגות העיריה והקהילה. זהו תלום
 ציוני ישן. אולם עיריית תל־אביב היא שעמדה כשטן על דרך האיהוד
ה את ת ו ש ר  של העידית והקהילה. כשזכינו לכך וכנםת־ישראל קיבלה ל
 רשת־התיניד (זכות גדולה היא לישוב, אות להתבגרות ולעמידה על רגליו).
 מה עשתה עיריית תל־אביב? צרה עינה בכד שמא צפת וטבריה ד״מםכנות
 נעזרות מן השיתוף בתקציב ההינוך קמה והתיצבה בראש מבקשי

 הדצנטרליזציה.
 והברית הלבבית של מי ש״משפתתו״ עובדת בעבודה ערבית
 בפרדסיה עם מנהיגי הפרדסנות המתנכרת — נכנפה בעבי הקורה של
 עניני ההינוד. אכן, מי כמוהם מסוגל לרדת לעומקו של ההינוד הלאומי ו
 יצאו הרוקהים והבוםתנאים למערכה ללמד את יוצרי נהלל ועיךהרוד, את
 בוני הספרות העברית בימינו, איזהו ההינוד הלאומי הכשר ואיזהו האסור.
 ואנשי־מעשה שכמותם אינם מסתפקים בהוראה להלכה בלבד. הוטר התקציב
 בידיהם והם מכים בו בכל מאמצי כוהם ומביאים בינה בלב ההורים״

 העובדים.
 זהו המשטר הקיים כיוס בעיריית תל-אביב: ברית כל הכותות אשר
 עינם צרה בפועל העברי, בתתקדמותו ובהשפעתו. ברית הכותות העומדים
 כצד למוסדות הלאומיים ולארגון כללי של הישוב. ברית הכותות היודעים
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 נאמנת כי שלטונם יתערער אם יהיו כל יהודי הארץ שוים בזכויותיהם.
 בדית הכותית הדותיס שיתוף־פעולה של הוגי הישוב השונים על בטיט
 של שויון מלא לכל אדם מישראל. את המבצר הזה, מבצר התקיפים

 והגבאים, עלינו להפיל.

 על העיקר בשעה זו
 (במועצת ההסתדרות, ט״ז בשבט חרצ״ו)

 אינני מכיר ברגע זה שום עיקר תשוב יותר מאשר הצלת עוד פועל
 ועוד פועלת מפורענות הוםר־העבודה. ואינני יודע שום מעשה השוב יותר,
 מבהמה ציונית ומבהמה פועלית, מאשר מעשה זה שעליו אנו נקראים
 לההליט: שכלל הפועלים, וכל פועל וכל פועלת, יקבלו על עצמם נטל
ד ובלבד שלא נתן להוםד־העבודה שיעשה בנו שמות ולא נהן לעגלה ב  כ

 שלנו שתשקע בבוץ.
 והיה זד, בעיני טבעי ותולם את מצב השעה ומביע את מלוא כות־
 רצונה של תנועתנו אילו היינו מצמצמים את עבודת המועצה בשעות
 מועטות, אילו שמענו רק את ההרצאה על מצב העבודה ועל אפשרויות
 תקנתה ומבררים את תכניות הפעולה ומחליטים פה אהד את אשר עלינו
, בתכלית הפשטות. אלא ה כ א ל מ ל ה  לעשות — ומםיימים ויוצאים א
 שתפיטתי אני היא, כנראה, פשטנית מדי. איכה ימנע אדם מעצמו את
 ההזדמנות ״להעמיק״ ולהוכיה ש״עדיין לא זה העיקר״, ואם גם נעשה
 ונצלית — שום אדם איננו מתנגד לכד, הלילה — עוד תישארנה לנו שאלות

T 

 קשות: מלהמה עולמית, פועל ערבי, יתםי שכנים, מצב פוליטי מםוכםד,
 ומה תועלנו בכל עמלנו אם לא פתרנו אותן ו

 ולםיכד אין דעתו של ארם פנויה עכשיו לענין פעוט זה של תוםר•
 עבודה. טוף סוף הלא אין זה אלא ענין פעוט לעומת כל השאלות, תגדולות
 והעיקריות, הגוזלות את מנותתו. והוא יודע שלא רק הוא לבדו, אלא
 ״ציבור הפועלים ציפה למועצה לא רק כדי למצוא פתרון למצב היום״.
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 ברי לו שציבור הפועלים משתוקק לא למעשדרההצלה שתעשה מועצת
, אלא ״לשמוע מה בפיה לשאלה העיקרית, שאלת ה מ ה ד״. ם ו י  ההסתדרות ה
ה מצפה כל כד הציבור לשמוע ם מ ו  סתם ארם ולא פירש על ש
 מה בפי נואמי המועצה לשאלת המתה אלא שניתן לשער שודאי משום כך
/ ולא בשאלת היום,  שאין לו םפק־םפיקא לציבור שדוקא בשאלת ״המתר,
 עתיד הוא לשמוע מפי הנואמים גדולות ונצורות, אשר • לא שמעת אוזן
 מעולם, וודאי שמורים אתם בשאלת המתר פתרונות תדשים לא שיערנום.
 אדם שואל שאלה ניצתת: ״נניה שהצלהנו בפעולה נגד תוםר־עבודת, האם
ת נעשות מסוכנות פתות משהיו?״ טעם מיוהד ו י ר ק י ת ת ע ו ל א ש  ה
 לשאלה זו בסי אדם כאדם. והלא אנהנו עוד לא שכתנו את הימים שארם
 היה הקהיל קהילות של מהוםרי־עבודה ומבקש לארגנם בארגונים מיוהדים
 ל״מלהמה״ בהסתדרות ש א י נ נ ת דואגת להם. האם גם א ז לא היה הוסר־

 עבודה בפי ארם מן השאלות העיקריות?
 אולם כשאדם מדבר על ״השאלות העיקריות״ אין פירוש הדברים:
 כיצד מכשירים את המוני העם היהודי לעליה ולתיקלטות בארץ, כיצד
 יוצרים את ההון אשר יאפשר את קליטתם של המיני עולים, כיצד יוצרים
 משק הקלאי יהודי בארץ, כיצד יוצרים בםים־קליטה בשביל עליה בלתי•
: יהםי• ת ח  פוםקת. כל ״השאלות העיקריות״ לגבי ארם אינן אלא שאלה א
 שכנים. ושאלה זו אף היא אץ פירושה כל התסבוכת הפוליטית והכלכלית
: ד ה ד ורצפט א ה  והסוציאלית הגדולה בה אנו נתונים, אלא פימךשאלה א
 ״הסתדרות אתת ויהידה״. ועם זה הוא אומר בעצמו: ״אם יאמר איש
 מ״פיעלי־ציון״ שמאל כי הפתודהקםם בידינו הוא, אומר אני שהוא שרלטן״.

 אכן, דברים הראויים להישמע ולהיתרת בזכתן השומעים!
 T ד

 היה כבר הדבר למעין ״מסורת״ אצלנו: כשאנו עומדים בפרשת
, מעוררים את דעתנו על ר ת ל א  ע ש יה, והדברים צריכים להיעשות ל
 שאלות גדולות האורבות לנו. האומנם זהו האמצעי הנכון לאמץ את כוהנו
 בשביל הצעד הקרוב? למה הדבר דימה? לאותו רוסא־הכם השואל: ״ואס
 נרפא את החולה ממתלת הטיפוס, כלום אין מתלות אתרות וקשות אורבות
 לו, והרי ידענו שאדם מופו למות, מוטב שנאמץ את כל כוחנו לבקש תרופה

 בפני המות בכלל״.
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 אמת נכון הדבר. אורבות לנו פורענויות, קטנות וגדולות, וגדולות
 וקשות מאד. לא מעטות הן השאלות המדידות שינה מעינים. אלא שלא
 כל טובנו בידינו. אם בוא תבוא מלחמודעולם להשמידנו — לא בירורים
 במועצה יצילונו מידיה. אין לנו לעשות אלא מה ש ב י ד י נ ו לעשות. וקודם
 כל, מה שבידינו לעשות ת י ו ם. בטרם תגרור הפורענות הקטנה את הגדולה.

 ההצעות שהוצעו למועצת — שתים הן: להכפיל את מם קרן תופר־
ת ולהטיל מם הד־פעמי מיוהד, שכר שניבדעשר יום, ו ע י ב ק  העבודה ב
 על כל הבר ההםתדדות העטוק בעבודה — אינן הצעות קלות כל כד.
ד ב ו  ולא הייתי תמה אילו קמו מבין שליהי הציבור והיו קובלים על כ
 הקרבן. אין הציבור רגיל בקרבנות מרצון כאלת, ואף תנועת הפועלים

 בעולם לא נתנסתה בכד.
 איני יודע דוגמה לכד בשום תנועה מתנועות הפועלים, שיקומו
 הברים העםוקים בעבודה ויטילו על עצמם מם כבד לעזרת הברים מובטלים
 ולמניעת אבטלה. שום מפלגה, לא מן הקרויות רפורמיםטיות ולא מן
 הקרויות רבולוציוניות, לא תבעה זאת מהבריה. ובין המפלגות הללו לא
 מעטות ״שעשו את הקרירה״ שלהן על גבו של מהוטר־העבודה. הקהילו
 קתילות ויסדו ארגונים מיוהדים ובחרו ועדים וערכו הפגגות ותהלוכות,
 ואפילו התכוננו לכבוש את השלטון בעזרת הוסר־העבודה. הם ידעו לתבוע
 בכל פה מן הבורגנות ומן המדינה. אד הם מאסו באמצעי העלוב והפאליא-
ם כל מן הפועל שיקיים מצות העזרה ההדדית ד ו  טיבי: לתבוע ק

 והסולידריות המעמדית.
 גם אצלנו נשמעות כפעם בפעם אותן ההשגות: מה דרכה של מפא״י
 (אגב, מפא״י זו אשר בנצתעותינו אין לה תלק ובמפאתיגו היא האשמה)
 שבמקום ״ללהוץ״ על הממשלה ועל העיריות ועל הבורגנות, היא גטפלת
 אל תפועל ודורשת ממנו קרבנות? ומהי האוטופיה תזאת שבפרוטות של
 פועלים נמנע תוםר־עבודת? גם בשעת הטפה ראשונה ליצירת קרן תוסר״

 עבודה נשמעו אזתתת מפני ה״השליות״.
 ואף על פי כן, חברים, אינני חושש לומר, כי הדרר הזאת שאנו
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ו — באיהור שלושה הדשים — היא הדרך היחידה י ש כ  מתיצבים עליה ע
 להתגברות ולנצהון של ממש. אין םפק שיש בידינו לערוך אסיפות־מהאה
 עצומות ולארגן הפגנות נאדרות. אך למודי־נםיון אנתנו, ממה שעבר על
. ם ע פ  תנועות הפועלים בשנות מצוקה, ואנו אומרים: לא באלה נץשע ה
 ימים רבים ראתה תנועת הפועלים בתמימות יתירת את נצחונו של
 הפועל והגשמת המשטר הסוציאליסטי ככניסת תהלוכה תגיגית לתיד שערים
 פתותים למתת. ואם ידרשו קרבנות — ידרשו מאת הבורגנות. הפועל לא
 חשד שגם הוא יהיה אנוס להביא קרבנות כבדים. הוא אמר לתםתפק
 בקרבגות אשר גיבוריו, יהידי־םגולה, המורמים על נם, הביאו׳ כבר הביאו,
 למענו. והנה באו ימים וכלל־הפועלים נתבע להביא בעצמו קרבנות כבדים.
, ן ו צ ר  הפועל לא היה מוכן לכך והואיל ולא היה מוכן להביא קרבמת מ
, קרבן למצוקה, קרבן לאויביו. זה הכלל: ם נ ו א  נפל הוא עצמו קרבן מ
ן למען ו צ ר ו קרבנות ב מ צ ע  בכל מקום שאין הפועל מוכן להביא מ
 חבריו, למען מעמדו, למען עמו, למען השלום, למען הסוציאליזם, שם נגזר
, קרבן כפיה, למען אויביו, למען דיכוי מעמדו, ם נ ו א  עליו להיות קרבן מ
 למען המלהמה, למען הפאשיזם. בארצות אירופה, במקום שיד מפלגות
 הפועלים, הםוציאל־דמוקדטית והקומוניטטית, היתה תקיפה, לא היה הפועל
 המסודר בעבודה, המיוהם במקצוע, היושב איתן במשרה, מוכן לסדום
 נ$פתו — פריסה שיש בה ממש — לאה הרעב, לא ראה הובה לעצמו
 להירתם ולרתום את הםתדרויותיו המקצועיות ואת מוסדותיו הכספיים

T 

 בכדי להגיע את גלגלי המשק והעבודה. ראו זאת אהרים, אויבים־בנפש,
 וירתמו את המוני המובטלים, נטולי עבודת ומתיה ותקוה, במרכבת תאות־
 השלטון. התוצאות ידועות: ההמונים הרתומים, לשריקת שוטים על בשרם
 ולהקשת תופים באזניהם, עודם נישאים במםע־השתוללות על פני גויתה

 הרמוסה והשותתת דם של תנועת הפועלים ושל התרבות האנושית.
 תנועת הפועלים באירופה לא ראתה את המלהמה בחוםר־עבודה
. היא ראתה זאת כענין של תביעה מאת ה מ צ ע ר, ל  כענין של עשי
 חשלטונות בלבד וזקסח לחשבונם של אלת את כל יסודי המובטלים, וראתה
 לעצמה זכות יתירח אם תבער. מידיחם עוד נתח של ״סיוע״. ,,סיוע״ חכרח
 הוא בכל מקום אשר קצרה היד או קצר הרצון להילהם מלהמה של ממש
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 בהוםר־העבודה. בעד חםיוע שילם חפועל בניוון של מאות אלפי משפחות
 עובדים. רבבות בנים נאמנים אבדו למעמדם. נכרתח חאמונח כי חדיבוריס
 של שלושה דורות על סולידריות מעמדית יש בתם ממש. מהוטרי״העבודה
 עוד הוסיפו להימנות על האגודה המקצועית ועל המפלגה, אולמ ביניתם
 לבין אותם המאושרים, המסודרים בעבודת ונושאי המשרות ויושבים לבטה
 בדירותיחם, וחם קרויים ,,חברים״ — נחפרה תהום אשר שום מהנדס לא
 יגשר על פנית. במעמקי תלבבות נתערערו מוסדות חתנועח: שקר חאתדות!
 אנו כאן ניסינו, במקצת, ללכת בדרכים אתרות. חםתלקנו
 מההסתמכות חפטאליטטית על חמדינח ועל המשק הרכושני. לפיכד נלתמנו
 נגד סיוע, ותתרנו תמיד לקראת עבודה. וזכות היא להםתדרותנו שאיננו מהכים
 עד שיהמיר המצב, ובטרם יתמוטט עמוד מעמודי בניננו אנו קוראים למעשים.

 במשברים הכלכליים התוקפים לפרקים את ארץ-ישראל יש צד אהד
. ע נ ו ן מ י א ם ו ת ו ע א ו נ מ ר ל ש פ  המכאיב במיותד: א

 אין זה מעניני לתכנים את ראשי בשאלה, אם במדינות תגדולות,
 בתנאים של משק קפיטליטטי ענף ומורכב, יש בידי כותות מאורגנים למנוע
 משברים ולפתות לצמצם אותם במידה ניכרת, או אין. אצלנו, מכל מקום,
 יש ויש. בתנאים חמיוחדים שלנו: בהיקפנו המצומצם, במציאותו של משק
ה ונתון לאכםפנםית, במציאותה של עלית יוצרת ומתדשת, נ ב נ ד ו ל ו  ה
 במציאותם של גורמים מיוהדים המזרימים לארץ הון ועבודת ומפתהים יהד
 עם היצרנות גם כוזדקיבול צרכני, במציאותה של תנועה לאומית האתראית
 לשלום הישוב והשוקדת על תקנתו ותמקיימת כלים בעלי יכולת ובעלי
 תפקידים קונטטרוקטיביים — בתנאים אלה יש עדיין בידינו, גס בשעות
 של התרופפות משקית, לקרוע גזר־דין של משבר המתהפד על ראש תישוב.
 ועובדה פשוטה זו, הנראית גם לעין בלתי־מזוינת, שמכל המשברים שעברו
 על ראשנו יצאנו בעזרת אמצעים מצומצמים, לאהד מאמצים מסוימים של
 כותות לאומיים וציבוריים מאורגנים — יש בה כדי להעיד על כד, כי
 בראיית המצב מראש, וביתר עדות וזריזות, אפשר היד. למנוע את המשברים

ת ת ילד.. כ  (אם לא היו מאהוריהם גורמים פוליטיים תקיפים) מ ל
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 מאתר המלהמה1 ועד עתה הננו נתונים במצב בניה משקית בלתי•
 פוםקת. המכשולים הפוליטיים הרבים יכלו להאט את קצב הבניה׳ אך לא
 להםםיק אותה. קרהבניה איננו יורד אלא עולה. וכל עוד המצב הזה
 נמשה וכל עוד העלית זורמת אין שום ״שפל״ יכול ליהפד אצלנו ל״משבר״.
 במצב כזה אפשר תמיד — בקצת רצון ומאמצים ובקצת אמצעים לאשראי
 ולהשקעה ־־־ למנוע מכאובים אנושיים אנושים ומפלות מדיניות כבדות,

 הבאות עלינו עקב תולשתנו ורשלנותנו.
 לפני עשר שנים, בפרוץ המשבר, אמרנו כי ב־70 אלף לירות אפשר
ה הםפיק, או ם ז ו כ  ״לשבור את המשבר״. לא הקרתי לאהד מעשה אס ס
 שהושקעו סכומים גדולים יותר. בין כה וכה שבירת המשבר באה לאתר
. אולם זכור לנו המעבר מסיוע לעבודה, ותתתלת ק י מ ע  שהמשבר ה
 העבודה בנהרים — בכוה אלה ז ז נ ו עד שיצאנו מן הסכנה האיומה שארבה
 לנו בשנת 1927. וגם עתה אין בידי לנקוט מספרים, ואיני יודע אם תתכניות
 העלולות להתגשם על יםוד מאמצינו, אם הן כשלעצמן עלולות לתםיר את
 צרת הוסר-העבודה במלוא היקפה. אבל במצבים כמו אלה העיקר הוא
. תנופת גוררת תגופה. ואס במאמץ ת ו מ ת ה ו ד ו ק נ ז מ ו ז ל ת ו א צ  ל
 ראשון לא נצלית בשלימות — נפנה למאמצים חדשים. אולם גם מאמץ
ת ר ו ב ג ת  ראשון יביא הקלה לאלפי עובדים, ויביא הצלה לעליה ו

. ת י נ י ד מ ו ה נ ו ת ק ב א י ה  ב

 איני מעלים מעצמי את הקושי שבהגשמה. נקל יותר לקבל התלטות
 כלפי אתרים, וגס לאתרים לא איכפת הרבה. רצונם — אוטמים אזנים,
 רצונם — שומעים ו״אוכלים״. אד התלטת כזאת כשציבור מקבל אותה
ש י ג ר  כלפי עצמו — מורגשת ומודגשת. כל אתר ואתד מאתנו ודאי י
ד שירגיש. תקציבו של כל עובד קצוב, מתולק מראש, י ר צ  בקרבן זת, ו
 וקשה לצמצמו. ואפילו הפועל המםודר, ואפילו זה שזכה זמךמה ליהנות
 מן הגיאות, יכול לטפר על תובותיו. למי בית, למי רהיטים. ויש עזרת

 קרובים, בארץ ובגולה. דש ויש.

 1 ןמלחםת־העולם הראשונה]
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 אבל גם המקשיה את לבי מגורל הבריג אם יראה עצמי שעה קלה
 מובטל וידע שתוא זקוק לעזרת ההסתדרות לקבל עבודה, ויהיה נדרש
 לשלם בעד ״הזכות״ הזאת, בעד ״הפרוטקציה״ הזאת שכר 12 ימי^עבודה —
 יהליט מיד, בלי לפקפק הרבה, שה״עסק״ הזה כדאי לו. צריד איפוא שכל
. כי בזכות י ט ר פ ו ה ג י נ ו ק נ נ י ו א ת ד ו ב ם ע ו ק  פועל יכיר כי מ
 ההסתדרות, בזכות כלל-הפועלים הוא יושב ועובד בשלוה, וההסתדרות היא
 השומרת שלא יהליפוהו ולא יוציאוהו ולא יורידו את שכרו. צריר שכל
 פועל יכיר כי שום מקום איננו מובטח לו אם יותן לאבטלה שתתפשט. אל
 יבטח שום פועל ב״יהוםר׳ וב״תקיפותר׳ ובמקומו. אין אנחנו יושבים על
 סלע איתן. עוד הרבה תרבת תלוי באוירה, באמון, בכוח חתתגתנות של
 הציבור. גלי השפל עלולים לםתוף את האדמת גם תחת רגלים בטותות.

 מם הפדיון הוא גם מפעל בצרון.

 אל נמתין, נעשה - ונחייב את זולתנו
 (במועצת ההסתדרות הג״ל)

 כל בר־דעת יודע כי חוםר־עבודת אינו פורענות לפועלים בלבד. תפועל
 ראשון, אבל איננו קרבן יהיד. הפועל הנהו תצרכן תגדול בישוב. חמצוקח
 תתוקסת המוני פועלים גורסת אתה מיד גס את בעל־המםעדת ואת האשה
 הרוכלת בשוק, ואת התננני, ואת ההייט והםנדלר, ואפילו את בעל־
 התעשיה והקבלן ובעל~תבית. בקרב מה שקוראים ״מעמד בינוני״ ישנן
 שכבות שהן הן קני״הדלות גם בימים כתיקונם, ובימי מצוקה הן תנםגעות
 ביותר והן תםרות-ישע ביותר. תםרות לתן גם סגולות ההתלכדות וההתגוננות
 בצוותא מפני הפורענות. וגס קרךאור תציבודיות תודדת בקושי אל מאותת•
 העוני הללו. זכורים לנו כאן בארץ ימי המלהמה וגורלם תאכזדי של בני
 הישוב הישן בירושלים ובצפת ובטברית, אשר מתוכם נפלו הקרבנות
 המרובים ביותר. אם לא יבואו מאמצי התבצרות כלכלית של הישוב —
 יהיו כל מיני סוגים אלה, עולים הדשים ובני הישוב הישן, בני אשכנז

 ובני בוכרה. הנםגעים לראשונה. יא1>ריהס נידרלר כולנו במולד.
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ל כ ו  האומנם הייב הפועל לשאת לבדו* בכל הנטל הזה ז והאם י
 לבדו לשאת?

 שאלה זו מתלתלת בלבבות, בין שהיא נטענת בין שהיא נשתקת.
 מדוע הללו אשר הכוה והיכולת בידם מפקיעים עצמם מאתריות ומהובה,
 מאתריותם הם ומחובתם הם? השאלה צורבת. וגם מי שבא להעמים על
 עצמנו את מכסימום חעומם — אינו מרגיש פחות בצדק הצורב שבטענה
 זו. כאילו בתביעתנו הגדולה מאת עצמנו אנו, למעשה, משתררים את
ו מסייעים אותו, נ ר י ם, והבא להפקיע עצמו מאחריות ומחובה א ח  ח א
 כאילו אנו, בקבלנו עלינו את המעמסה, נותנים לאחרים לשקוט בשאננותם.
 אך הדבר העיקרי העומד לפנינו בשעה זו הוא לא להעריך את
 האחרים — זאת עשינו ונעשה — אלא להכיר את מצבנו. ולשם כך יש
ה של טענה זו. אין השאלה יכולה להיות מכוונת י מ ו ח  לתגדיר את ת
 עכשיו אל המוסדות הלאומיים ואל המכשירים חכםפיים אשר בידיתם. ז א ת
ם חלקם רב בתכניות ע פ ת ה א ם הם יושבים אתנו על המדוכה. ז ע פ  ה
ם לא היה צורך בכל אותן הדפיקות ע פ ת ה א  העבודה הנתכנות. ז
 הממושכות בדלת, ובכל אותן התביעות וההמרצות וההוכתות אשר עליהן
 היינו מאבדים את מיטב כותותינו וזמננו בעונות המצוקה תקודמות. ולפיכך

. ה ת י ש א ר  נתרבו הסיכויים כי יקל לנו הפעם להתגבר על המצוקה ב
. ה י ר ה ש א ״ כ ו ד ב ל ל ״ ע ו פ ן ה י ה א ז ס ה ו י  נכיר ונדע: כ
 הנהגת התנועה הציונית בהיר עמה היא יושבת. ומתוך עמה היא שואבת.
 הדלנו להיות מנוהלים על ידי יושבי־מרומים, אשר עיקר זכותם בזרותם
 ועיקר עילאותם במרחק אשר בינם לבין דרי־ימטה, וגס כונותיהם תטובות
 התנפצו אל המתיצות האטומות שבינם לבין מת שמתוץ לתבדתס חעילאית.
 הענינים החיוניים של הישוב נעשו לעניניה של ההנהלה. והנהלה זו יודעת
 הוםר־עבודה מהו למעמדו של הישוב כולו, והתרופפות כלכלית של הישוב

 מהי למעמדנו המדיני ולכוהה של הציונות בעולם.
 הטענה מתכוונת איפוא אל שני הגורמים האחרים, הנוהגים כאילו

 אין הדבר נוגע להם: א. ההוגים הבעלי־בתיים שבישוב, ב. הממשלה.
 בעל״הבית היהודי בארץ אין כמוהו לגבי קיום מצוות לאומיות
ם צ ע  וציבוריות. שלא כהבלו בגולה שהיה תמיד נתבע. בעל־הבית בארץ, ב
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, כבר מילא עד גמירא את כל חובותיו הצייניית ת י ב ־ ל ע ו ב ת ו י  ה
 והאזרתיות. והרי הוא פטור מכל הובה נוספת. כזהו בעל־הבית הפרט, מהוץ
 למעטים. וכפרט כן איגודיו. יש לו לבעל״הבית ארגונים עשירים ותקיפים —
 ארגוני בעלי־בתים בערים, ארגוני בעלי פרדסים ונתלאות בכפרים —
 אולם לא לשם כד הס קיימים שיטילו תיבות מסוג זה על הבריהם. ארגונים
 אלה הזקים מאה כשהם צריכים להישפט עם העיריה, לזלזל במוסדות
 הלאומיים, להוציא מן הממשלה תוק כנגד משמרות הפועלים היהודים,
 לתמוד בארגוני מפירי־שביתת, אולם כותם תש מיד כשהם נתבעים להטיל
 על הבריהם עול מצוות ישוביות. לפיכד הם מסתפקים בעיקר במתךעצית.
 מהם יצאה העצה הגדולה בשעת המשבר של תרפ״דתדפ״ז לשהרר את
ה ת , ומתוכם גם נשמעה ע ם י ר ת ו י ם מ י ר ב ם ע י ל ע ו פ  הארץ מ
! מובן מאליו, לא מכיסם, הלילה. יש, ביוד השם, ע ו י  העצה הרהמנית: ס
 קופה עשירה לכלל־ישראל, ומי שהביא את הפועלים הללו לארץ־ישראל

 הייב לדהם עליהם ולתת להם ״קצבה״.
 ומאידך, כלום אין בעל־הבית נותן? וכי כל אותן הקופות העשירות
 של הפועלים, ו״בתי־ברנרים״ שלהם הדוקרים את העיניס, כלום משלהם
 הם, משל הפועלים? הלילה. הכסף — כספו של בעל־הבית. אל תתמהו,
 לםיכד, אם מתור מאמריתם של פובליציסטים בוםתנאיים יתגלה לכם יום
 אחד שחלקם רב בקרן היסר־העבידה, למשל, ובשאר מפעלי עזרה הדדית
 של הפועלים. פובליציטטים מפורסמים ובעלי־בתיס חגוניס, חסידי חבנין
 הפרטי, כלום יעשו מעשת מגונת ויתקשטו בקרבנות ובתרומות של אהרים,
ה הס מכריזים, בלי כ ? ואם כ ש ר ה ־ ת מ ו ר  וייתמו לעצמם גם את ת
 בושת פנים, הזקה עליהם שהם יודעים עד מה הם תורמים ומנדבים
 ומסייעים. ולסיכד מתהמץ עליהם לבם שבכםפם הם ובריתב־לבם מוקמים
 מפעלים ״מעמדיים״ ו״מפלגתיים״, אשר במקום לעזור למהוםר־העבודת הם
 מוציאים את כספם ל״משמרות״, לפי מיטב האינפורמציה תאיביקטיבית של

 כיתבי-תיישד המהוללים.
 אולם לא רק ארגוני התקיפים בישוב זכאים לעמיד מן תצר בשעה
 שחישוב צפוי לפורענויות קשית, אלא אף ההוגים ״המתקדמים״. אין אנו
 ,רואים אצלם שוס התעוררות לפעולת התגוננות והצלה, אין אנו שומעים
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 מהם שום הצעות לפעולה של ממש, אץ אנו מכירים אצלם שום מימני נטיה
 להטיל תובות על ההוגים האמידים והמבוססים בישוב למען הקל את
 מצוקת ההוגים ההלשיס, ולמען הסיר סכנת פורענות מעל הישוב כולו. תתת
 זאת אנו שומעים מהם כתגובה על עניני השעה הקשה, כי יש להם עקרונות
 לאומיים השובים הפותרים את כל השאלות, ואס נקבל את השקסתם על
 *סידור יהםי־עבודה״ והקמת ״מועצה כלכלית״ ניגאל בבת־אתת מהרדה
 לגורל העבודה העברית וממצוקת הוםד־העבודה, וכל ההוגים בישוב יעשו
 את תובתם, ובלבד שאנהנו לא נעכב. ופיהם מלא טרוניה: מי שמד? מה
 פרצתם? מדוע נטלתם לכם את הגדולת ואת האיניציאטיבה ואת המעמסה

 הכבדה אשר איננה לפי כוחכם ?
 ואלה אשר כל צעדיהם נמדדים במידות הלאומיות העליונה, קובלים
 עלינו על אשר אנו, שאיננו אלא הלק מן הכלל, מתנשאים לבוא במקום

 הכלל ומבקשים דוה והצלה במאמצים ״מעמדיים״ ו״מםלגתיים״.
 אכן, עצם הטרוניה עלינו היא מעשה פטריוטי, ואס כזה או כזה הוא
 הקטרוג עלינו, הרי תמיד יםכון להפות על אפם־רצון ואפם־פעולה
 והשתמטות מקרבן, תכונות טובות אלה אשר בהן נתברכו הלקים גדולים

 ועיקריים של המעמדות הבעלי־בתיים בישוב.

 לא מרוב טובה ולא מגאוה ומגודל־לבב אנו ״מתפרצים״ י״מתבדלים״
 להעמיס עלינו את הנטל הכבד. אנו אנוסים לעשות כד. אנו הייבים לעשות
 כד, אם איננו רוצים להיות כאהרים, אס איננו רוצים להידבק במכת־
 האדישות והםתיידות־העודקים הרוהנית תעושות שמות בהלקיס הבעלי-

 בתיים של הישוב.
 למודי־נםיון אנתנו, נםיון ישובי מר. במשבר תרפ״רתרס״ז ביקשנו
 להפעיל את הישוב למפעל ישובי כללי. ביקשנו לעורר את מצפונן של
 השכבות האמידות והמבוססות בישוב. אותה שעה ויתרנו על מפעל הצלה
 ,,מעמדי״, במסגרת כלל־הפועלים המאורגן, והצענו לועד הלאומי שיצא אל
י הישוב וברשותו, לשם התגברות על ד י  הישוב, דקים מוסד כללי ב
 המשבר בעזרת אשראי למוסדות מוניציפליים וישוביים. הצענו להקים את
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 ״אוצר הישוב״. אילו פגמים גילו אז הריפי־הפובליציםטיקה הבעלי-בתית
ז ברי היה להם שמתתת להצעת זו הסתתרו תאות־ ו  בהצעת מסוכנת ז
 השלטון ותאות־״הבצע״ שלנו, וכי מתוך אילו כתות אתרות אנו עלולים
 להציע הצעות מעין אלו. והביקורת ״חישובית״ הזאת השיגה את שלה. בני־
 בריתנו בועד הלאומי נבהלו. למען הצלתת המפעל הוצע לאנשינו שיממרו
 את הקמת המפעל לידי ציונים כלליים, בעלי־בתים שלמים וכשרים. אנתנו,
 שויתרנו באותם הימים על כל מפעל ״מתבדל״, הסכמנו גם לכד, ובלבד
 שתיעשה איזו פעולה, ובלבד שהישוב יקים מכשיר כספי העומד לרשותו
 והעלול לסייע במשהו להימול המשבר. ותיודעים אתם מה גורלו של מוסד זה,
 אשר עלה במתשבה כמכשיר כספי של הישוב העומד לו בשעת החזק והעלול
 לשמש מקור״כות לכנםת־ישראל המאורגנת? אותם ההוגים אשר לכבודם
 תרדו את כל החרדה הגדולה וטיהרו את המוסד מהשפעה של פועלים
 וממרץ ומפירות של פועלים — אותם התוגים לא נעו ולא זעו. והשתתפותם
 הכספית ב״אוצר הישוב״ היתה בהשתתפותם בקרן חוםר־העבודה ״המעמדית״
. מכל הפטריוטים, הקובלים מרה על התבדלותנו ק מ ט צ  והמוסד נ

 והשתלטותנו, לא קם לו גואל.
 ובבוא עכשיו שוב שעת־נםיון לישוב האם נבזבז שוב את כוהנו
 לבטלת, ונצא לדפוק בתריסים המוגפים, עד שנמצא לנו שומע מנומנם?
 האם נשב וניעגן לכל אלה הדורשים נאה מבלי שידעו לגלם את דרישותיהם
 במעשים של ממש? האם בזה נצא ידי הובה להברינו הנמקים ולמצוות

 הלאומיות העילאיות שנתן לכותות המוםריים המפעמים בציבורנו שירדמו
 וישכבו לבטת עד בוא שעת רצון והםכמה מצד כל השבעים והשאננים
 בישוב, או מצד אותם הבלתי־שבעים והבלתי־שאנניס אשר אינם מן הישוב,

 ולא שורש להם ולא אהיזה בגורמי הבנין ובתבלי הבנין?
 מרה היא ההרגשה שבענין שהוא ענין הכלל אין לד בני־ברית בתור
 הכלל הזה. בני־ברית לא לדיבורים בעלמא, אלא למעשים, לקרבנות, למילוי
 תובות. מרה היא ההרגשה שמטביבד שאננות וטמטום ועקמומיות־הנפש
 וציבוריות בטלנית תדלת־מעש ורותניות תלושה של מבלי־עולם. אין אגו
 משהררים שום הוג בישוב ממילוי הובה. תביעתנו מופנית לכל אתר ואתר.
 מי שבלכיר בערד המסלל שאנהנו עושים ובנאמנות הקדבנות שאנו מטבלים
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 על עצמנו — יצטרף למפעל ולקרבנות. ומי שמוצא דרכי פעולה והצלה
ד בהם. אד בל ישב בהיבוק ידים, בל יצדיק ל י ־  והבראה טובים משלנו ־
 את נפשו ואת כיסו באמתלאות ובטרוניות. אל יבוא אהד כד בטענות של
 יהםני־בני־אפרים לגדעון: ״מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות לנו
 כי הלכת להילהם במדין״. אנו קוראים וקוראים בלי הרף. לא נתן לשקוט.
 וגם מאת המוםדות הלאומיים נדרוש. אנו מעריכים מה שהם עשו באמצעיהם
 הם• אד נדרוש מהם שלא יסתפקו בכר, אלא יפעילו את כל תוגי הישוב
 ויטילו עליהם תובות, ויתבעו מהם לשאת תלקם באתריות לענינים גס בזמן

 שהם נעשים יגעים.
 נדרוש ונתייב ־־ אד לא נמתין ולא נעכב שום פעולה. הדרישה מאת
, מכלי לסמור על זולתנו, ו נ ת ל כ א י ו ל מ  עצמנו שנעשה מיד ולאלתר כ
ת ר א ר ה ש ה ל א ה ב נ י  היא פרי נםיון מר, פרי אכזבות קשות׳ אד א

 ה א הר י ם. איננו משתררים בתביעתנו שום אדם בישוב.
 הפועל יעשה את שלו. הוא לא ימתין עד שהמצב יהיה ללא נשוא
 וללא מלט. תוא יעורר בקרבו את עומק ההרגשה המוסרית החיה בו ואת
 המידות התברתיות הטובות הגנוזות בו ויגייס את כל כות ארגונו ויכלתו
 המעשית ויעמים על עצמו את מכסימום העומס אשר בכותו לשאת. כוה

 עשייתנו ומםירותנו הוא שיתבע.

 על בעלי־קמיעוית מימין
 עכשיו כשאין מוסד כזה, שהכל, הכל בלי יוצא מן הכלל, יהיה להם
 הלק ואמוז בו, הרי ימצאו רבים שישאלו את עצמם׳ באיזו צורה יוכלו

 ד

 ליתן את עזרתם ז (מ. מדזיני ב״הארץ״)

 ד. רמז טבע במועצת ההסתדרות מטבע: ״בעלי־קמיעות״. המנה
 לאלה מתוכנו המוציאים את הקמיע המוכן להם מראש על כל צרה שלא
 תבוא. אתה טוען בכיבוש־עבודה, בצורד־עליה, בםכנת־אבטלה, והם לד:
 בארגון משותף, במלהמה במלהמה, במלהמה בםאשיזם ובאימת האינטרונציה

 ב־ם&ם־״ר.
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 אד יטעה מי שיתשוב כי שיטת הריפוי בקמיעות מצויה רק אצל
 אנ״ש. היא נפיצה גם אצל אהרים, ובמידה מיותרת אצל כמה מאנשי
ה ש י  ״הציונות המתקדמת״. וכשאתה תופס אותם בדש־בגדם ורוצה מהם ע
, הרי הס מוציאים את הקמיע שלהם ומסבירים לד ם ו י ה  פורתא, לשעה, ל
, אילו הסכמת לקדש את ם י ת ר ת מ ל ר ו ת מ ל ד  את כל החסדים השמורים ל
ם ובקוצר־רות: נדתק  תקמיע. אתה ממרר לתם את התיים בפצעים ת י י
 הפועל מן המשק ההקלאי, התרופפות כלכלית של הישוב, אנקת מובטלים
 ונטולי פרנמה, והעלית ממתכנת ומעמדנו הפוליטי משתפל — והם מגישים
 לד ברותב־רות שיטודדיפוי כוללת: מדות לאומית עליונה, סידור יהטי•
 עבודה, מועצה כלכלית. אתה להם ב״עזרה מהירה״ והם לד בקמיעות. אתה
 במרדנות והם בניתותא. אד תשמע לתם ו ת כ ל על מקומו יסתדר בשלום.

 וכד הם מצילים את נפשם, ואולי גם את נפשך
 ובזכותו של אהד הקמיעות הללו ־־־ הקמיע הקרוי: ״מועצה
 כלכלית״ — זכה גם מפעל ״פדיוךעבודה״ של ההסתדרות שיותר נדר
 השתיקה הנהוג לגביו בכל שדה הפובליציסטיקה של עתונותנו ״הכללית״,
 ומר מדזיני יעלה אותו בפי־עטו (״הזנחה ותוצאותיה״, ״הארץ״, א׳ באדר).
 האם אין הדבר ראוי לציון מה ז לפני שבועים באה מועצת ההפתדרות
 וגללה את תכניתה להטבת המצב. לא הלכה המועצה אהרי הכרזות הומיות,
 ואף לא הוציאה מבית־גנזיה את התרופות הכוללות השמורות עמה, כי אם
: הקהילה את קהל הבדיה והעמידת עליתם מצוות, מצוות ה ש ע ה מ ת ש  ע
 המורות, ולשאר הציבור אמרה המועצה (אמרה בעצם עשייתה): לא עת
 שבת בתיבוק־ידים. אל תתנו למפעל־ההיים של כולנו להתגלגל במורד.
 הצטרפו בכל צורה שתבהרו למעשה ההצלה. ואם אין את לבכם להצטרף
 למעשנו אנו, ואס יש אתכם דרךיפעולה אתרת, תכליתית יותר — השמיעו

 ונדעה׳ אד אל תשהו ואל תפגרו, קומו ועשו.
 מאז ועד היום עברו שבועיס ימים. ודברי ההסתדרות להבריה לא
 יצאו לריק. ויום יום מביאים אנשים את תרומותיהם למלאכת הבנין וההצלה,
 מי מאהבה ומי מהובה, מי בשמהה של מצוה ומי באנהה על קשי תקרבן,
 והאנשים מגלים מופת של מילוי תובת אזדתית שאין הפרקטיקה תציונית
 עשירה כשכמותו, ועתון הפועלים מספר יום יום על אסיפות ועל ישיבות,
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 על התנדבויות כספיות ועל מתנדבים לפעולה, על תורמים בהמון ועל
 מכתתים רגליהם ממקום למקום כדי לתתרים.

 וראה זת פלא: לעתונות הציונית ״הכללית״ בארץ אין הדבר הזה
 נוגע! הקורא המסכן, אשר ״דבר״ הוא ״להם־הוקו״, עלול להאמין שעולם־
 הישוב אין לו עכשיו אלא דאגה זו ליצירת עבודה ולהקלת מצוקתם של
 מהוםרי-העבודה. לבי לבי עליך, קורא ״דבר״, אשר מאשייד מתעים אותר
ם אותר במעשי־שוא. העתונות הציונית ״הכללית״, שתותמה ש ע י מ  ו
 פטריוטיות ושלימות לאומית ואהבת־ישראל, היא וסופריה וקוראיה אינם
 יודעים על כל זה מאומה. כל פובליציןטיה ופיליטוגיםטיה — על נםוגיה

 ומתקדמיה — מאותרים בשתיקה יפה וצנועה1.
 ויש לישב שתיקה כללית זו של העתונות ״הכללית״: כי על כן כללית
 היא ואין דרכה לתיטפל לענין בלתי־כללי כגון זה. לבה של עתונות כללית
 נתון לעניני כלל־האומה, ומעשה זה שההסתדרות עושה סוף סוף איננו ענין
 של הכלל, אלא ענין של ״הלק״, ושל חלק מעמדי דוקא, ומהו כי העתונות

 הכללית תתן דעתה עליו?
 כד יאה וכד נאה, אלא שאותו קמיע השמור לו למר מדזיני הוא
 שגרם לו שיסרוץ את גדר השתיקה. וכד הוא אומר: ״עבודות ציבוריות,
 סלילת כבישים ובנין בתים במשקים ובקבוצות הם ודאי דברים תשוביס
 לתקנת המצב בעבודה — פתרון גמור לא רק למהר אלא גם למהרתים אין

 בכל זח״. ומי גבר ציוני ויסתפק בפחות מפתרון גמור למתרתים?
 אולם יש חוגים שלהם דואג חפובליציםט חציוני לא רק למחרתים, כי
 אם גם להיום. הוא יודע כי סלילת כבישים ובנין בתים ״אין בזה משום
ס ה מן חחוגים האתרים שמספרם הולד נ ר ־ ה פ ר ס ו ח  פתרון לשאלת מ
 ומתרבה״. ברור לו שלא בנין בתים וסלילת כבישים יביאו להם ישועת, אלא
 פתיתת תנויות ומסעדות נוספות. ותלא יש לתשוש שמפעל־ההםתדרות לא
 יעסוק בכך לפיכד מגלה מר מדזיני ״סוד גלוי, שלא רבים מאלת תעומדים
 מהוץ להסתדרות יהיו מוכנים להירתם בפשטות בעגלתה, לתרום את

 תרומתם למפעל ״הפדיון״.

 1 פרט למ. כרמיז ב״דואד היום״.
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 אני מאמין שמר מדזיני צדק בהחלט בפרוגנוזה שלו*. על כל פנים,
 רבים מוכנים היו שלא להירתם ״בעגלת״ההםתדרות״. וגם שמעתי שציוני
 הגון בעל משכורת הגונה במוסד הגון, תבר למפלגתו של מר מדזיני, כבר
 אמר: מדוע אתן לפי דרישת ההסתדרות, ולמטרה שההסתדרות מתוה
 ובגודל משונה זה שההסתדרות קבעה? ציוני כללי אני, תאמר לי מפלגתי

 מה עלי לעשות.
 כסבורים אתם שמר מדזיני, כבא־כוהם של אלה שאינם רוצים לתירתם
 ״בפשטות״ בעגלת־ההםתדרות, יציע לחם לדירתם בעגלה אתרת, למשל׳
 ״אוצר הישוב״, או כנימה כצד שלישי להברה המתיטדת על ידי תפוכגות
 וקרן הוםר־עבודה — ואם לא לשם סלילת כבישים ובנין בתים, הרי לשם
 עזרה למהוםרי ״פרנסה״ דוקא — תייכם שאתם טועים. למה לטפל בקטנות
 כאלה בשעה שאפשר להוציא את הקמיע: ״אילו היתה קיימת עכשיו מועצה
 כלכלית מבאי־כוה כל ההוגים הציבוריים והגורמים הכלכליים, היתה יכולה
 למלא תפקיד תשוב מאד, אולי תפקיד מכריע בענין זה. עכשיו, כשאין מוסד
, הכל בלי יוצא מן הכלל, יהיה לחם חלק ואמון בו, הרי ימצאו ל כ ה  כזה, ש

T 

 רבים שישאלו את עצמם באיזו צורה יוכלו ליתן את עזרתם ?״ עצם השאלה
 ״באיזו צורה יוכלו ליתן את עזרתם״ נשארת בתיקו. אולם אין זת העיקר.

 העיקר שהקמיע קיים.

 אנשי ״הציונות המתקדמת״ הם, כידוע, בדרך כלל שוחרי־טוב
 ידוברי־שלום לכל אדם ולכל םיעה, אלא שכמה מהם יש להם נטיה משונה,
 רחמנא ליצלן: לאחר הקונגרסים, שבהם הם מראשי המתותנים ומזווגי זיווגי
 הקואליציות, תצרות והרתבות, תוקסת אותם, לא עלינו, תולשת־הדעת וחם
 נופלים לתוך עצבות ומתתילים להרהר אתרי הזיווג ולגלות בו כמה פגמים.
 וגם מר מרזיני ביגונו מגלה רז ומזכיר עוון: ״בתלק מסוים של
 המהנה הציוני לא התיתםו לתכנית זו (של המועצה הכלכלית) בהתלהבות
 יתירה״. התלהבות יתירה דוקא! למר מדזיני מותר להתיחם בלי כל
 התלהבות לתכנית של ״סלילת כבישים ובנין בתים״ רק משום שאין בה
 פתרון גמור למחרתים. ואהרים הייבים להתיהם בהתלהבות יתירה דוקא
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 לתכנית סתומה של מיםד־קמיע, שאין אדם יודע מה יהיו הרכבי וסמכותי
 וכישר־פעולתי וכיהי לגבי ״הגורמים הכלכליים״.

 ומובן מאליו, שכאן מצא בעל־דץ ובעל־קמיע מקים לגבות תיב.
 מדוע לא הוקמה עדיין המיעצה הכלכלית? מפני שהפיעלים באכםקוטיבה
 ״לא הזדרזו״, והאהרים ״שכהו״, וכולם יהד ״הזניהו״. לכאורה, גם ציוני
, אשר אנשיה ,  מן השורה סתם ולא רק הבר פעיל של סיעת ״המתקדמים,
 יישבים באכםקוטיבה גם בלינדין וגם בירושלים. ואשר האיש שעמד בראש
 רשימתה נבתר לנשיא ההםתדרות הצייגית, יכול היה לדעת במה היתה
 נתונה ההנהלה הציינית בהדשים אלה: מה המצב הכלכלי אשר מצאו בארץ
 הברי האכטקוטיבה בשובם מלוצרן, ומה הדאגות. המדיניות אשר אפסו
 איתם, ואסילו אילו סבכים נתגלו בשעה קשה זי לארץ ביחסים עם לא־
 ציינים ועם אנטי־ציונים בגילה. ואפשר היה, אגב, גם לדעת שבינתים
, עבידה שאיננה מסתדרת בן־ ,  הסתדרה עבידתה של ״הקואליציה הרהבה,
 לילה, ובינתים הועברה מתלקת ההסתדרות מלינדין לירושלים, ובינתים
 ניגש ד״ד רופין להקמת המכין להקר הכלכלה, ובינתים עסקו ד״ר וייצמן
 והבריו — אמנם בהצלתה מועטה — בהיפוש דרכי שלים בישוב, ובינתים
 הלא גם בוצר מצב האשראי בארץ, ועובדה תכנית לתקנת מצב תעבידת,
 והתנהל משא־ומתן עם משלתת םמואל, והיפיין וקפלן יצאו ללינדין לשם
 הגשמת כמה תכניות. לכאורה, אין דברים אלה נעלמים מעיני פובליציסט
 ציוני, אולם הוא באחת: הבו לי מועצה כלכלית, ואם אין — הרי זו

 ״סבוטז׳ה מהושבת״.
 מבקש אני להרגיע את מר מדזיגי ולומר לו שגם אלה שאינם
 מתיתםים ״בהתלהבות יתירה״ ל״תכנית״ המועצה הכלכלית, אינם מתכוונים
 לשום סביטז׳ה. ואפשר אפתיע איתי אם אומר לו שלמיעצה הכלכלית שהוא
ת של מיעצה י א  מציע אני מוכן להתיהם אפילו בהתלהבות יתירה. ם ים מ
 כלכלית אני מכיר עוד מועידת לונדון ב־1920, כשעלתה במהשבה מעין־
 דיקטטורה כלכלית מבהוץ, ואני מידה שהתיהםתי לסיסמה זי ולכיוצא בת
 בלי כל התלהבות. אולם אני מוכן תמיד לתםתכל לא רק בקגקן, אלא אף
 במה שיש בי. ואם מר מדזיני יש עמי תכנית של מיסד אשר יכניס ״קצת
 סדר ושיטתיות בתוהו וביהו של הפעולה הכלכלית הנעשית בארץ על ידי



 256 נ. ג צ נ ל ס 1 ן

, ל ל כ ן ה א מ צ ו י י ל ל ב כ  גורמים ציבוריים ופרטיים׳/ ו״שהכל, ה
ן בו״, לא אטרב לד״תיהם אליו בהתלהבות ו מ א ם תל ק ו ה ה ל י ה  י

 יתירה.
 כיצד משיגים את המומר המוםמד האידיאלי הזה, ״שהכל, הכל בלי
 יוצא מן הכלל יהיה להם הלק ואמון בו״, מה שלא הושג בארגון כנסת•
 ישראל, ולא הושג בדרד ההסתדרות הציונית, ולא הושג בדרד המוכנות
 היהודית? אפשר יודעים זאת בעלי־קמיעות, אלא שמדרכם של בעלי־
 קמיעות שהם מפרסמים את ה,,מה״, ואת ה״כיצד״ הס שומרים לעצמם ואינם

 מגלים אותו לבלתי־צנועים.
 ואני אינני מפקפק בצדקתם של בעלי־הקמיעות: אילו הצלתנו לארגן
 את כל העובדים הערביים, העירוניים ותכפריים, במשק תערבי ובמשק
ו היו הם תובעים כולם כאיש אתד שכר כשכרו של הפועל ל י א  העברי, ו
ו היו הם מקיימים את מצות הסולידריות המעמדית כלפי ל י א  היהודי, ו
 עצמם וכלפי העובד העברי המאורגן ואף כלפי אדרו ואתיותיו של העובד
ו היו הם מתור נאמנות ל י א  העברי המאורגן הנמצאים עדיין בגולה, ו
 זו לעבודה המאורגנת וכיבושיה עומדים כחומה מול כל עבודה בלתי־
 מאורגנת הפורצת מהודן ומעבר־הירדן וממצרים ומסיני ומתיגיאז — הדי
 שהיינו מובטתים בתכלית הבטיחות בעבודה עברית על טהרת תאתות
 הביךלאומית ולא היינו נזקקים כלל וכלל לכל התלאות של כיבוש־העבודה.
ו חיינו מצליחים למנוע, לפתות, את מלחמת איטליה־הבש, ל י  וכן א
ו היינו עושים שלום בין םםם״ר ובין הציונות ומביאים בלב חשלטון ל י א  ו
 הםוביטי את ההכרה שהשפה העברית איננה שפת־חקונטד־רבולוציה
ו היינו מצליהים לתכות ל י א  ושתציונים אינם מתכוונים לאינטרונציה, ו
 בכל העולם את ד״פאשיזם עד הרמה — מובטה לנו שהיינו מיטיבים

 לעשות ונגאלים מכמה וכמה פורענויות.
ו היתה קיימת ל י א  ואותו דבר גם עם קמיעותיהס של המתקדמים: ״
 מועצת כלכלית מבאי־כוה כל החוגים הציבוריים והגורמים הכלכליים״

 היכולה להכניס ״סדר ושיטתיות בתוהו ובוחו של חפעולח חכלכלית״
 ו״שהכל, הכל בלי יוצא מן הכלל יהיה להם הלק ואמון בה״, ודאי שהיינו
 מצליתים מיד למצוא פתרון גמור גם לשאלת המובטלים וגם לשאלת
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 מהוטרי-הפרנםה. רק שאלה אהת קטנה נשארה ללא ״פתרון גמור״: כיצד
 עושים זאת ? היודעים, הגידו! ואשר לא יגיד — ונשא עוונו.

 יהודים מםפרים: מעשה ברבה של עיירה, שהיה דואג לםרנםתם
 של בני־עניים. והיה מהזר במטפהתו האדומה על פני בתי״המלון ומטריד
 לאורהים הגונים. פעם אהת דפק על פתהו של אודה עשיר, מן ,,תתדשים״,
א נשא ל  ובמקום תרומה קיבל טטירת־להי. אומרים עליו על אותו רב ש
 את רגליו ויברה, אלא פנה אל הסוטר ואמר: את הסטירה, ר׳ יהודי, נתת

ן  לי, ומה תתן לעניים שלי
 את הטטירדרשל־מצוה על הטאים שהטאנו בקונגרס ולאהר הקונגרס
, מר מדזיני. אולם מה אתה נותן למהוםרי־העבודה ולמהוטרי• ו נ  נתת ל

 הפרנםה ז

 אדר תרצ״ו.

ב א 1 ר ב ןז א  ז

 במקום לבוא אליכם ליוםישמהה, ליום״בנין, אני בא אליכם לשעת•
 אבל. הלקי באבל זה שינה משלכם. לכם היה זה הבר, מדריד, שליה,
 אהד מכם. מה היד! זאב בשביליו שלא לתשתמש במלים שקשה לי לאמרם,
. מה פירוש תבר צעיר ז תבר שאתה מקוה לראוה ר י ע  אומד רק: הבר צ
 בו את המשר התנועה. תנועתנו, אף על פי שימי שנות הייה אינם אלא
 כשלושים, כבר ראתה דורות אהדים, ובכל דור ודור העולה בתנועה אנו
 מבקשים לראות את פני הדור היורש, את תידים תנאמנות העתידות לקבל
 את מורשת התנועה. איני מתכות במלה המשד לקיום מצוות בלבד. מתכוון
 אני לנאמנות הנפשית ולכוח התידוש כאתד. מתכוון אני לאנשים אשר
ו בתם, ושמתור כד יהיה י ת  הערכים שנוצרו בלבות דור ראשון לתנועה י
 בהם גם הכוה והעוז לטוות הלאה את ההוט. אלה הם בשבילנו ״פני הדור״.
 וגורל מר הוא לנו, לתברים קשישים, לראות באבדן הבר צעיר, אשר עצם
 מציאותו היה בה כדי להבטית לנו כי לא לשוא תיינו. כזאת תיתה בשבילי
 אבידת אהרן שר, שנלקת מאתנו כבן עשרים ומשהו. גורל קשה רדף את
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 העליות האהדונות. כמה מטובי הבריהן נשדדו מהן. זוכר אני: נכנם אלי
 פעם להדר ה״קונטרם״ חלוץ הדש, מצעירי ה״התאתדות״, בךאומן, שהגיע
ו האיש. העיר ה  לארץ דדד רומניה. לאהד שיהה קצרת אמרתי לעצמי: ז
 האחךישראלית של אז הציעה לו כמת אפשרויות של עםקנות ציבורית,
 אולם הוא דאת את דרכו — למושבה, לגליל. לא עברו ימים רבים ומיבנאל
 הגיעה אלי השמועה: תבתור מת. ואולי רק הבריו הקרובים ידעו מה אבד
 לנו במותו. וכן היה מיומה שנקמן מן הקיבוץ הלטבי, וכן פונדיק מ״שהריזדי/
 וכן אלפרד, שכבר נזכר פה. לפני כשנת תקרתי תבדים שבאו מפולין על
ב הכותות הנפשיים האצורים בעליה האהרונה. ואז סופר לי על הבר י  ט
 אהד, בעל־השכלה ובעל־מידות, אשר תבריו ראו בו את איש־תעתיד

 בתנועתנו. ולאהר זמן קצר באה הידיעה: נהרג בעבודתו ב״שמך.
 בכל המקרים האלה עגמה הנפש להכרה המרה: נגדע עץ מעצי
 התקוה. אריכות־ימים אינה דבר של מה־בכה זוהי זכות שצריד לתתור
 אליה. היצירת צריכת לאריכוודימים. היי הנפש טעונים תצטללות. הכותות
 צריכים לגמול. מתיר תיי עשית כובש לו אדם את הבטהון הדרוש לגילוי
 מלא של הכותות. ברנד נגזל מאתנו בן ארבעים. מה היה מצב םםרותגו
 אילו היה ברנד הי ויוצר בינינו? מה היה מצב םםרותנו אילו היה מנדלי

 הולך מן העולם בן ארבעים?
 לא הכרתי את זאב כמוכם, מתור תיי שיתוף יום יום• אד טבור אני
 שידעתיו. בפגישתנו הראשונה, בברלין, רכש את אמוני. ראיתי אז הרבה
 צעירים, בני תנועתנו בגרמניה. לא רבים מהם אני מוצא עכשיו פה
 בתוכנו. הימים היו ימי מבוכה, ורבים היו קרבנותית. איני יודע אס זאב
 אורבד היה הפשי מן המבוכה, אולם הוא לא היה מן המשתעשעים במבוכת,
 מן הנכנעים בפניה ברצון. היה בו הזק יסוד הנאמנות, ובכוהה תתד אל
ה ואפשר היה לראות בו גם אז את האיש אשר לא יפול בשבי ו ת  ה
 הקליפות. באותה פגישה ראשונה, השמורה בזכרוני, היתה בידו מתנה
 לתבד — פפר־תמונות: סםכות־מות. פני אדם במותם. ספר התמונות הקטן
 הזה ביד הצעיר הגבוה והרזה השיב עלי רוודתרדות. ותנת בא הפתרון.
 מאז נפגשנו כמה פעמים. וכל פגישה הגבירה בי את האמון ואת
 האהבה לצעיר יהודי זה, אשר כל תזותו אמרה: מבני־בניו של אברהם
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 אבינו. תזות יהודית קדמונית, אשר הגלויות והטמיעה לא טישטשו אותה.
 לא איערקליפה ולא איעדפוזה. המחיצות המפרידות, כרגיל, בתיינו: מתיצוה
 של שבטים, של שפות, של מולדות, לא שלטו בו. הוא היה איש״השורש.
 בלוצרן ראיתיו לאהרונה. שיתתנו שם נפסקה באמצע. היינו צריכים

 לשוב ולהמשיד. וההמשד איננו.

 ניסן תרצ״ו.

 ערעורים על המצב הקיים
: השגה מלאו כיה שנים לקבוצת דגניה. גם לשביתת ר י כ ז ה  ל
 כגרת, ששימשה דרד אגב גורם מלכד בציבור הפועלים. וגם לאסיפה
 הםיםדת של פועלי חגליל באוס־ג׳וני (פסח תרע״א) שהצמיהה את
 ההסתדרות חחקלאית, גרעין ראשון לאיחוד פועלי ארץ-ישדאל. ליום
 חגה של דגניה הושמעה התביעה לאיחוד התנועה הקיבוצית. ג׳
 נאי־כוח הזרמים הקיבוציים שהביאו את ברכותיהם לדגגיה דיברו אך
 טוב בענין האיחוד. בנענה, בכינוס, דיברו .זקנים״ וצעירים רתת.

 ההמשד לא בא. עוד לא בא.
 בקצת מקומות הועלה ענין האיחוד על סדר היום ונשמעו הרצאות
 ורכוחים. אף לי נזדמז, אגב סיבובי במקומות׳ לשוהה עם הברים.
 נמלכתי והעליתי על הכתב כסה דברים שאמרתי בנענה, בגשר,
 ג&ילודהשחר, נכפר״גלעדי וברעננה. אין אלה דברי סיכום, אלא

 אקדמות לביתר.
 א

 לכבודה של דגניה הבכירה ובזכותה של נענה הצעירת נכנסו תתת
 פיםת־שמים מעוננת הברים מקיבוצים ומגושים שוגים, לא להגיגה בלבד,
 אלא גם לשיהה שיש בה משום השבוךהנסש. רשאים אנו לשמות על
 ש כ ב ר אין בידיגו להקהיל למקום אתד את כל הברי המפעלים התתישבותיים
 שלנו, אנשי הקבוצות והמושבים והקיבוצים, כמו שיכולנו לעשות זאת
 בימים קדמונים. אד אילו יכולנו להתכנס כולנו למקום אהד אפשר היינו
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 זוכים לא רק לשעה של בירורים מבהירים, אלא אף לרגע של הכרעה מטהרת.
 תבל שמכל תברי דגנית לא קם עדיין אדם אשר יםפר לגו את דברי
 ימי דגניה כתניתם. התםרת תתילות ותשבתות דגניה ז אד מן הראוי שגדע
 כולנו כיצד ;דלה דגניה, כיצד צמהה דגניה. ולא רק כיצד גדל והתפתה
 המשק׳ לכד יש מםפרים ודיאגרמות, אלא גם כיצד גדל הקומץ האנושי
 הזה, ולא רק במספרים. כיצד תיתה הקבוצה הקטגה למה שהיא היום.
 תמשאלות המעורפלות — כיצד קרמו עור ובשר. וריד איזה היבוטים
 ותנודות הגיעו למה שנראה טבעי ומוצק ובר־קיימא בהברה הקבוצתית
 של היום. כמה וכמה פרטים מהיי דגניה, מאמצית ומשבריה וקירותיה.
. ועל אלה נאמר: מעשי ם י נ ו ש א  הס קלםיים. העברית קוראת לכד: ר
 אבות סימן לבנים. במעשי ראשונים מקופלים רמזים וסמלים. ואילו ידענו
 אותם לאמיתס היינו לומדים מהם הרבה גם לגבי השאלות המטרידות

 אותנו עכשיו, בשלבים ההדשים של המפעל תשיתופי.

 הבר אהד, ממברכי דגניה, אמר: ״דגנית לא זזת״. אמר זאת בזהיהות־
 הדעת. ודאי התכוון לשבת. שמעתי והידהדתי: דגניה לא תכיר טובה על
 קומפלימגט שכזה. וההיסטוריה של דגגיה לא תודה בג דגניה ״זזה״.
 זזה כמה וכמה זיזות, כפעם בפעם. ואוי ואבוי היה לדגניה — ולנו לכולנו —
ם ף ו  לולא ״זזה״. בדגניה גופה תיו אגשים אשר תיו מזיזים אותה. י
ל היה מזיז מבפנים, וא. ד. ג ו ר ד ו ן היה מזיז גם בזמן שהיה בתוכה ט ו  ב
 וגם בזמן שהיה מהוצה לה. והזיזו לא רק אנשים מבפנים, אלא אף כותות
 מבתוץ. תגועת הפועלים בכללה, המפעל הישובי בצמיתתו, העליה, מפלגות
 העבודה ואף קבוצות־אתיות, והקיבוצים הארציים (גם בשעה שעוררו
 תתנגדות) — כל אלה תרתיבו את אפקיה. כל אלה הצעידו. ומאותה דגניה
 הקטנה של אז — אשר עדיין פםהד. על הסעיפים בין ״תשבון פרטי״ לבין
 ״קומונה״, אשר עדיין לא ידעה כיצד משתפים את האשד• בעבודה, אשר
 התלבטה בין מטבה פרטי להדר״אוכל כללי, ובין טיפול נבדל בילדים
 ל״טיפול משותף״ — ועד דגניה של היום קיימת מדדת של ״זיזות״ גדולות,

 גדולות ותשובות.
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 ות״זיזות״ של דגניה היו לא רק בשטח ההתפתתות הפנימית של
 הקבוצה. הן חיו גם בכמה וכמר. שטחים אתרים, חשובים מאד. וקודם כל
 לגבי תנועת הפועלים בכלל. דוקא לדגניה עלו כמה קנינים של ההכרה
 חציבורית בקושי רב, אולי ביתר קושי מאשר לאחרים. לא בקפיצת־הדרך
 הגיעה לידי ההכרה הברורה ששתי מפלגות הפועלים תייבות להתאחד. וגם
 בהיים הביךקבוצתיים מגיעה דגגיה למה שהיא מגיעה — כדרך שהגיעה

1 — לא בדרד קצרה. ם ו ה נ  בדברי ת
 עוד לפני שנים מועטות היתה דגניה מן המעמיקות לתוש בתיי
 הקבוצה מבפנים׳ אד לא מעמיקה לראות בהערכת קשרי תקבוצת עם
 תברותיה, בהערכת אפשרויות היצירה הגנוזות בקשרים אלה, ובהערכת
 ההכרה הפגימי שיש בכד לקבוצה. ורק לאתר אבירות מרובות — לאו
 דוקא בדגניה גופה, אלא בכל רוהב השדה של היצירת הקבוצתית —
 הגיעה דגניה לכד שכמה דברים שנראו לה קודם פסולים בתכלית נעשו
 עכשיו השובים בעיניה ביותר. מה רבה הדרד מדגניה זו שראתה את
 הקבוצה — כל קבוצה לעצמה — כתטיבה נפרדת ובודדת השומרת מכל
 משמר על םוברניותה מפני השש־התערבות של קבוצוודאתיות, מדגניה זו
 ששנים רבות היתד! מקיימת את הבר־הקבוצות כפדרציה רופפת לשם קשרי־
 שיהה וויכוהים וללא פעולה יוצרת ומתייבת — ועד דגניה של עכשיו,
 הטורתת במיזוג הבר־הקבוצות עם גורדוגיה לגוש אהיד, שולט בהיי
 קבוצותיו ומכוון את הרכבם ואת מיזוגם, ומצווה על ,,מילואים״ מן הגולה
 לארץ, ומטיל עליהם תפקידים, כשם שעושים ומכוונים שאר הגושים
 הקיבוציים. ומאותם הימים שהיו מנפים בכברה כל מועמד־יהיד לתברות
 בקבוצה לאהד שעבד בה כמה זמן, וכל אישור יהיד היה מסעיר את היי
 הקבוצה ואת אםיםותיה הכלליות, ועד הימים שדגניה ושכמותה מקבלוה

 1 בכינוס נענה. דאה ״דבריי, גליון 3215, י׳ כסליו תרצ״ו: ,,אני מרגיש כי גם

 אחדי האיהוד הגדול והיקר של ״אהדות־העבודה״ ו״הפועל הצעיר״ עוד אץ לנו
 האיחוד השלם אשד אנו מבקשים. יש אי־שקט בלב, והכאב גדול מאד. מה
 מפריע להקים את האיחוד, שהוא קיים בלבבות המלה איהוד היא לפעמים

 בנלית, אבל האיהוד צריד לבוא בסשםות — ובלב״.
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 בבודאתת — לפי המלצת מזכירות־תתבר — קבוצת־מילואיס מן הגולה,
 ישנה ודאי זיזה לא קטנה. זכות היא הזיזה ולא גנאי•

 מבתינת הזיזה אין דגניה, כמובן, אלא משל. כולנו זזנו, הוזזנו והזזגו.
 ויש שבאו להזיז ונמצאו מוזזים.

 וגס עכשיו הגענו לנקודה, שאין אנו רשאים להישאר בה, מבלי
 לזוז הימנה. ואמנם, בכינום־נענה בקעו קולות, זקנים וצעירים, הקוראים

 זה לזה: עלינו לזוז! לזוז — לקראת איתוד תתנועה הקיבוצית.

 ג
 מפי כמה נואמים — בדגניה ובנענה — נישא שם האיהוד. ו ר מ ז 1
ם הגדילו. רמז דרש לגרש מתוכנו את דיבוק ת״פירודיות״. הוא ו ה נ ת  ו
 רואת את מעשה־האיהוד כחוט־חשערח ואומר: ״פשוט: להסאתד/ תנתום
ת של אתדותנו. אף הוא מבקש ו ת מ  השמיע זעקה גדולה ומרה על פ ג י

 להכריז מן הגבעה תזאת כי הגיע הזמן ״רקום הדבר ד
 אף אני לא הייתי רוצה למנוע מעצמי דברי צרי ומרפא אלה, אר
ה כהר גבוה ותלול. מכל האיהודים ז  מה אעשה ואני רואה את האיהוד ה
 הרבים אשר ביצענו שלבים שלבים — השנה, בםםת תדצ״ו, כבר נמנה
 כ״ה שנים מעת התהלנו באיהוד: הכינוס של פועלי הגליל באום־גיוני,
 שהנית את היסוד להסתדרות התקלאית — נראה לי איהוד זה, שאנו
 מדברים בו, הקשה ביותר. ומי יודע אס ציבורגו, על גושיו השונים, יתאזר
 לקראת איהוד זה בטרם נשתה־נמצה את קובעת כוס הפירודיות עד תומה.

 ד
 בשעה שביצענו את איהוד ״הפועל הצעיר״ ו״אתדוודהעבודה*
 האמנו בתוכדלבנו כי עשינו מעשה של קיימא, אשר כ״ת שנות תנועת

 1 בכינוס נענה: ,,אני ר1אה את האיחוד של התנועה הקיבוצית כנכס

 הדבולוציוני הגדול ביותר, אשר התנועה הקיבוצית יכולה לקנות לעצמה ויכולה
 לזכות בו אותנו, את הציונות ואת העם העברי, זהו הצעד החשוב ביותר לעיצוב
 ההסתדרות. האהדות הזאת של התנועה הקיבוצית — אץ צורן• לקנותה בויתורים

 על איזו שהיא חלוציות, כי אם נויתוריס על פ י ר ו ד י ו ת״.
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 העבודת ציפו לו. ידענו כי עוד לא כל מי שצדיד היד, לתיות אתנו בא
 אלינו, ידענו כי במהנה ההלוצי קיים עוד פלג אהד — ״השומר הצעיד״ —
 אשר טרם מצא את דרכו לאיתור. אד תאמנו כי בפנים מפלגת פועלי ארץ־
. האמנו כי מעכשיו ת י צ ו ל ת ת ו ד ת  ישראל נכנםנו לעולם שכולו א
 ניצלנו מחשבונות של גופים ומהתנצתויות בגלל ההשבונות האלה, נפטרנו
 מעקמומיות־הפירודים, ופניות צדדיות לא תתיינת לחן שליטח עלינו. מעכשיו
, תפשים מכונות זרות, מתשדות ומתששות. מעכשיו ה פ ו ג  נדון בכל שאלה ל
 הננו מהנה אתר, אשר יתכנו בו תילוקי־דעות, אד לא ניגודי אינטרסים.

 והנה נתבדתה אמונתנו. שגיאת אתת ששגינו היבלה את מעשינו.
 רמז הזהיר מפני תתבולות השטן. אצא בעקבותיו ואזכיר את המעשיה
 בר׳ יוסי די־לדרריינה. הוא רצה לגאול את העולם. הוא כבר לקה שבי
 את חם״ם. כבל אותו בשלשלאות. חרעיב אותו וחתיש כוחו. עוד מענדקט
 והעולם היה נגאל. חערים חם״ם וביקש רתמים: קמצוץ טבק ינתן לו. ריתם
 עליו די־לה־ריינה ונתן״ אד הריה הם״ם את דית תטבק, נתהזק וקרע את
 אזיקיו והחזיר את שלטוגו בעולם. כד אירע גס לנו. כבלנו את השטן
 המפריד. אבל טעינו טעות קטנה: השארנו לו טדק כדי אהיזה. לא הבינונו
 כי אם אנו מסתפקים באיתור מפלגות בלבד ומשאירים את המפעל הקיבוצי
 בםירודיו, הרינו נותנים קטורת באפו של השטן, ומריה הפירוד יסרית וילד

 ויהרוס עד היסוד את אהדות תנועתנו כולה.

 ה

 למנוע טעות: הקובלנה על פיצולו של המפעל הקבוצתי אין משמעה
 קובלנה על שמרצנו הישובי־הלוצי איננו לובש בכל ומכל צורה

 אהת ואהידה.
 אין לתביט בעין רעת על מציאותן של צורות הברתיות־משקיות
 שונות בפעולתנו ההתישבותית. אדרבא, בבואנו לעצב צורות לתתישבות
 העובדת לא קיבלנו שום הלכה למשה מםיני, ואף לא מהר אתר. וגם
 לאתר עשרים חזמש שנות ישוב עובד עדיין לא נתתמה משנתנו הישובית.
 עוד יש ויש לתפש ולתדש. וגם מי שבוטת באמיתו ובצורת־תתברת שאתז
 בה, שהיא כולה בתכלית השלימות, אל יזלזל בצורת־התברת של תברו,
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 ואסילו הוא דוהה אותה להלכה. צורת־הברה אינה סכימה בלבד. היא סופגת
 לתוכת את לשד אנשיה. ורק בכוה לשד זה היא מקבלת את מלוא ערכה.
 ולפיכר ימצא כל מתבונן בעל־נסש בכל אתת מן הצורות הקיימות אצלנו
 תכונת״מה, תוטפת־מה, הטעמת״מה, גיווךמה, הראויים להיאצד באוצרה

 הכללי של התנועה.
 הצורך לגלות ולמצות את כל כותות התלוציות הגנוזים במתנותינו
 מהייב להקשיב קשב רב לנטיות המפעמות בהם, לתכגים הגלומים בהם
 ואף לאלה שהם עודם בבהיגת מבקשים את גילומם. ואין להכניס את
 צורות היינו המשקיים והתברתיים למיטה אתת. כזאת תיהפף למיטת•
 סדום. יתר על כן, אין לראות את מספר הצורות שנתקבל ונתקדש אצלנו
 כ״תם ונשלם״. היו ימים וידענו בתנועתנו רק את הקבוצה והמושב. והנה
 הקבוצה הראשונית הסתעפה לכמת בנוודמין. מי שמאזין לתסיסות צעירות
 ורכות בתור ציבורנו יכיר שלא מן הנמנע הוא הדבר כי עם צמיתת
 תנועתנו ותםתעפות מפעלנו יפרצו בקרבנו גם ניואנסים תבדתיים״משקיים

 תדשים.
 אין אגי קובל איפוא על עצם מציאותן של גירםות שונות במהשבה
 הישובית שלנו ועל מציאותם של טיפוםי־בנין שונים, משקיים ותברתיים.
ה שאנו מקימים בין העוברים השונים ו ב ג  על מה אני קובל? על ה ה לץ ה
 של תברת העבודה לעתיד לבוא. שדנו הישובי זרוע לא רק טיפוםי
 בנין תברתי, אלא הוא סדור גושים גושים. והגושים מוקפים תומות, ובין
 הגושים י־־ בקיעים עמוקים. כד הוא בין תגושים תקיבוציים לבין תגוש
 המושבי, וכד הוא בין הגושים הקיבוציים ביניהם לבין עצמם. פעמים לא
 תבהין בהם שבני תנועה אתת אלה, אהיס באידיאה אתת, הברים למפעל
 אהד, וכולם כאהד משמשים מטרה אתת לתצי כל אויב. כאילו מתנות•
ת הברו. ודהיקה זו בולעת ק י ת ד  יריבים שאין אהד מהם נבנה אלא מ
 כותות מרובים, כותות ההםריס לנו לבנין התא התבדתי ולבנין הכלל
 ההסתדרותי. ועל דהיקה זו מתתנכיס דורות של עולים. והיא הקובעת
ת יהםיס בציבור הפועלים. יש להוסיף: והיא תקובעת את מ ר ם ו י ם ת  י
ש התםתדרות, וגם את נפש המפלגה המאתרת את רובם של פ  ג

 הגושים.
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 ו
 בשעה זו אנו עומדים בפרשת בירורים מםביב לאיהוד התנועה
 הקיבוצית. רואה אני את האיהוד לא רק כענין פנימי של הקבוצות
 והקיבוצים, על גושיהם, אלא כענין כללי הנוגע נגיעה עמוקה לתנועה
 כולה. ומבתינת התנועה כולה אין האיהוד הזה אלא הלק מן השאלה
 הגדולה על תיקון היהםים הפנימיים בין תתטיבות החלוציות תעיקריות
 שבהםתדרות. אני מתכוון בראש וראשונה למצב הבלתי־בריא שביהםים
 בין הגושים הקיבוציים והגוש המושבי. אינני יכול להרהיב פה את הדיבור
 בנושא זה, ואומר בקצרה: רואה אני מצב זה כפורענות קשה, ועם זה
 כםורענוודהינם, אשר אין לה כל יסוד היוני בצרכיו האמיתיים של הישוב
 העובד לזרמיו. ולא צד אהד מפסיד ונפסד בגלל פורענות זו, אלא כל
 הצדדים כולם: אנשי המושבים ואנשי הקבוצות והקיבוצים, ועל הכל —

 ההסתדרות והמפלגה המאותרת.
 המלהמה והתהרות בין צורות ההיים של הישוב העובד לא היתד.
 מוצדקת מעולם• אד אפשר להבין לתיאבקות הרעיונית של יוצרי הצורות
 והםידיהן בטרם ניתנה להם ההזדמנות לגלם בעליל את תכניותיהם
 הישוביות. אז עוד יכלו אנשים להאמין כי בהתנצתות צפון הנצהון. אולם
 לאהד ט״ו שנים של מעשה, לאהד הישגים גדולים — ועם זה בלתי־
 מספיקים — בכל הצורות, ולאהר שהנבואות הרעות של כל צד לגבי משנהו
 נהבדו, וראשי המתנצהים נאלצו להודות בהישגיהם ובזכויותיהם של

 פליגיהם — מה טעם לאותה אוירה העוברת עלינו את עולמנו?
 יש שיגרה ״מלהמתיוד׳ שאנשים הדבוקים בה איגם יכולים להשתהרר

 ממנה, בתיגת ״אין תבוש מתיר עצמו מבית האםורים״. מי יתיר?

 ז

 אין הלקי עם הרוטנים כי ״טובים היו הימים הראשונים מן
. ומי  האהרונים״. כאז כן עתה שומר עלינו גורלנו מימים ״אין הפץ בהם״
 שרואה ומכיר את הגידול וההתבצרות וההתפשטות של מפעלנו הקיבוצי
 ואת התגברותו על כמה וכמה אבני־נגף שבהן נוקש בשנותיו הראשונות —
 ודאי שלא יהא נוטה לזלזל בהישגי השנים האתרעות. ונהיה מתזיקים טובה
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 לכל אלה שהנהילו למפעלנו תישובי־תברתי את הישגיו הגדולים. אבל
 ההודיה בהישגים אינת פוטרת אותנו מראיית קוים נלוזים ואפילו כשהם

 רקומים במסכת שהיובה מרובה.
 יצוין לתובתן של הקבוצות הראשונות שלא הבינו את ערד השיתוף
 בין הקבוצות והסתפקו באהוד. שאין עמה תובות. מעטים ביקשו להרתיב
 את עקרון העזרה ההדדית ותיתםיס תקבוצתיים גס על שדה היהםים שבין
 קבוצה לתברתה — אולם הדברים היו מעורפלים וגס מםתידים, והנתבעים
 היו נפהדים. כמה קבוצות ותיקות תששו לעצם תשיתוף הביךקבוצתי
 וראו בו סכנת למשק ולעצמאות הקבוצה. שנים רבות המשיכו במצב זה,
 שכל קבוצה היא כוכב לעצמו, השומר על המרתק בינו לבין תבריו, וגרמו

 בזה לעצמן וגם לרעיון הקבוצה דלדול והולשה.
 הגושים הקיבוציים בימינו מופת הותר הם לכוה הגנוז בשיתוף
 הביךקבוצתי. הם הוציאו את תקבוצת מגלמודיותת תגפשית ומבדלותה
 המעשית. הושג משהו בשטה העזרה התדדית והשיתוף הישובי. נעשו דברים
 השובים בהדרכת קבוצות צעירות, בקליטת שכבות־עלית תדשות. אולם
 תואיל ושיתוף זה לא כלל את הכל, הואיל והוקם על פי קוים מפרידים בין
 סוג קבוצתי למשנהו, הואיל ומקימיו תלו את מהות הליכוד ואת הכות תיוצר
 שבו בהבדלה שבין הסוגים — גרמו תעווגות שהידיעות הדקות המבדילות
 בין הטיפוסים הקיבוציים הפכו לקורות עבות, ונמתהה מהיצה אטומה בין
 תבר לבין תנועת כלל־תפועלים כפי שתיא מתגלמת בצורות הקונקרטיות

 של ההסתדרות הכוללת והמפלגה המאתרת.

 ח

 הגושים — פעילותם מדובה וזכויותיהם גדולות. אפשר הם התאים
 הפעילים ביותר בכל הציבוריות הפועלית והם גם הרואים שכר בעמלם
 יותר מכל גוף ציבורי אתר. תם מרוממים את ההברה הקבוצתית, מוציאים
 אותת מתור ד׳ אמותיה, מרחיבים את אפקית, מעניקים לת תפקידים רבי•
 ערד, יוצקים דם חם בעורקיח. כמח חישגים בשטת תקבוצתי והביךקיבוצי

 וכמח כיבושים חלוציים יש לזקוף על חשבון חגושים חשונים.
 אולם פעילותם איגח מצטמצמת בתחומים חמשקיים וחתברתיים של
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 קבוצותיהם וקיבוציהס. היקף עניניהם רהב הרבה יותר. הם מיתרים לעצמם
 כמה שטתי פעולת, גוש גוש ונטיותיו ומגמתו: בהינוד בגולה, בתםתדרויות״
 נוער, ב״ההלוץ״, בתעלאת נוער לעבודה מן הארץ ומן הגולה, ואף
 בגיבושים אידיאולוגיים, במדיניות ובהועית דרכים לתנועה. הם מקיימים
 הבורות של עסקנים. הם שוקדים על טיפות יורשים וממשיכים. בכל שטתי
 הפעולה האמורים הס תובעים תביעות מאת הבריהם ונענים. כוהס רב אתם
 לםטוק הלכות ולהטיל חובות על כל מי שנמצא בתוכם. ועל מי שמתהנד

 לאורם.
 כלום תהיה עינה של ההסתדרות צרת בפעילותם של הלקיה ו הלילה.
 כל מלוא־ההכרה בזכויותיהם של הגושים בכללם ובזכויותיו המיותרות של
 כל גוש וגוש לעצמו. כל מלוא ההוקרה למאמציהם ולהישגיהם שיש
 בתם משום תוספת ערכים וכיבושים לתנועה כולה. אולמ כל אלה אין בהם
 כדי לכסות מעינינו את לוית־האופי של פעילות זו, לוית־אוםי של התיתדות
 והתבדלות. גוש מסתגר מגוש, וכל אהד מן הגושים מסתגר מכלל־ההםתדרות.
 נפגמו תצינורות המתבריס את פעילותם של גושינו, הקיבוציים
 והמושביים, לפעילותה של ההסתדרות הכללית. זו האהתנה כמעט שאינה
 נתפסת להושיו של הבר הגוש אלא מבהינה זו: אם היא נענית לצרכי גושו
 שלו או פוגעת בהם. על פי רוב היא נראית להם כפוגעת. כל גוש רואה

 עצמו ״מקופת״. ורינת ,,המקופתים״ נישאת במהנה. ומתנכת.

 כותם של תגושיס רב בתםעלת היתירות הדבוקות בהם ובתיבורן אל
 כלל־הגוש. הנקודה הבודדת מוצאת מפרישתה לעצמה. היא מותרת במידה
 ניכרת על ״עצמאותה״, ויתורים מרצון וגם ויתורים מתור תםתגלות למשטר
 התדש. תתת זאת להוטים הגושים עצמם אתרי ״עצמאות״. עצמאות זו יותר
 ממה שיש בה מתעמקת האופי המקורי של כל הטיבה, מתתירה לשיפורים
 פנימיים, משאיפה להעלאת הרמה התברתית והטיפופ תתלוצי, יותר משיש
 בה מן הזעיה התברתית־תמקורית ומן העצמאות הפנימית, תתרבותית, יש
 בה מן העצמאות התיצונית, ״תפוליטית״. יותר משעיני הגושים נשואות

 לכיבושים פנימיים הן נשואות לכיבושים היצוניים.
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 עצמאות זי של הגושים, כשדית פעולה שהם נחלת התנועה כולה
 ובהם מקופלת נשמת התנועה, גדלה והילכת על השכין הצטמקות השפעתה
 ומרותה של ההםתדרות כולה. זי מתהילה נדאית דלת־אינים ורםת־רציו
 לעומת גושיה. אין לה להסתדרות מתנית מרובים של מתנדבים ותלוצים
 מהוץ לתטיבית התלוציית־ישוביית המלוכדות ומתנכות ב״מםגריתיהן״.
 והללו — כל הפתים ההלוצי שלהן נתון לאותם המעשים והתפקידים שהן

 ריאית איתם כנתלתן שלהן.
 צא ונסה להביא לפני ציבורנו איזה מעשה שיש בי משום תידוש
 ומאמץ ניםף הייצא מגדר השיגרה ההסתדרותית והטיפול המנגניני, ותץכה
 כי אין כמעט תקוה לבצעי אם אנו מבקשים לעשיתי קנין כללי, ברשותה
 של ההסתדרות כולה ולצירך ההםתדדות כולה. במקרה זה יעמדו יתידים,
 בני־בלי־גוש, משוגעים לאיתי דבר, ויבקשו לעירר ולנער את קהלנו, והקהל
 איני מתנער. ההשמל הנפשי אינו נדלק. מה שאין כן אם אד יוכר אי יוכרז
 איתי מעשת לגתלת אחד הגושים. מיד עימד לימיני הפתים של ״קבין פרטי״,
 פטרייטיזמום של בעלי־אינטרם אי בעלי־יעוד. והום־הנאמנות מתרימם מיד
 בזכות קנאת־גושים. ואזי מובטח אתח שחדבר יקום. מובן מאליו, שיקום

 במסגרת מםוימת, חקובעת מלכתחילה! את מידיתיו ואת אפקיו.
 דוגמה קטנה: כמה שנים טרחו אצלנו לחקים מיסד מישב ברשותו
ה מצד כ ל ה  ובכיהי של כלל־הפיעלים. והדברים נתקלו בניגודים עצומים ל
ה מצד המהייבים הנלהבים (בעיון). ורק ש ע מ  המתנגדים ובהזנהה גמורה ל
 לאהד אבדן זמן רב והזדמנויות מרובות הוקם ,,ניר״. אולם בלי התנגדויית
 ובלי ויכוהים ובלי עין רעה של הציבור הקים לעינינו בזמן קצר כל גוש

 את מיםדי הכספי, שהוא לי לעצמי ואין ל״זרים״ הלק בי.
 כלום יקל בעינינו הדבר שכל גוש מעמים על תבריו קרבנית ניםפים
 שיהיו ודאי לברכה להתישבות העיבדת ולמפעלים הלוציים־כיבושייס ן אד
 אי אפשר שלא נראה בכד כי לאחר היניד הסתדרותי של כ״ה שנים, ולאהר
 כל מה שניצר והושג בכית שיתופנו הכללי, ולאתר שריממות אתדות כלל-
 הפיעלים בגריננו, עדיין אנו מאמינים ב״איש לאיהליך׳ — ויהא זה איהל
 קיבוצי אי מישבי — ייתר מאשר ב״תזק וגתהזק״ של הכלל כולי. אי אפשר
 שלא נראה בכד עדות כי עדיין אין מבינים אצלנו, שכיה התנופה בסכומים
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 מקובצים הנמצאים בידי כלל־הפועלים הוא גדול לאיךעריד מכוחם של
 כל הסכומים ההלקיים הנתונים לרשותו הסוברנית של כל אהד מגושינו.
 דוגמת אותו סוהר קטךמוה, המאמין בתום לבו כי מאה אהוזים בעסקו
 הזעיר מהווים יותר מעשרים אהוז במפעל גדול — מעדיפים הבריגו את

 מאת האהוזים הגושיים שלהם על כל העושר השמור להם באוצר הכלל.

 האין הדבר תמוה ? מניעיה העמוקים של תנועתנו מביאים אותה לידי
 שיתופיות. כל תנועתנו כולה אינה קיימת אלא בכות תצטרפות פרטים לידי
 כלל-יוצר. ובעצם מפעלנו השיתופי, ואפילו בדרגותיו העליונות, אנו מגלימ
 מעומק נפשנו ואסינו הוםר־אמונה בכלל ובכוה יצירהו. ובשדה פעולתנו
 המכוונת להקמת משטד־תיים שיתופי אין אנו מגיעים אלא עד כדי תצטרפות
 פרטים למשפהה (קבוצה, מושב) והמשפתית לשבט (גוש). אבל דהוק
 מלבנו דבר ההצטרפות לתגועת כוללת, למעמד ולעס. את האיהוד הכללי,
 ההםתדרותי, המפלגתי והלאומי, אנו הופכים במו״רוהנו לאיהוד פורםלי.
 דל״תוכן והטר־נשמה. גושינו משקיעים פותות מרובים, כותות יקרים, בכל
 מה ״שקרוב לעצמם״, כלומר, בכל מה שהם מגלים בו קרבת־משפהה, בין
 שיש בו טובת־הנאה לשבט ובין שיש בו שמירת־אמונים לרוה השבט.
 ובאותה שעה הם מזניתים ומפקירים את ״הרחוק״, ואפילו ברהוק הזת תלוי

 גורלו של כל ״הקרוב״.
 למה הדבר דומה? למשפתה ברוכודבנים שהיה לה עסק משותף
 ועליו פרנסת כל המשפהה כולה. משבגרו הבנים היה כל אהד מהם מפתת
 לעצמו ענף מיוהד של העסק, נוסף על העסק המשותף של המשפהה כולה.
 הבנים היו חכמים ונבונים. וכל אחד מהם תפס יסת את העובדה, שבעסק
 הכללי אין לו אלא הלק, בשעה שהענף ההדש הוא כולו שלו. והעסק הכללי
 חדי הוא איתן, ונשען על כל הבנים, ויש מי שנושא בו, וההלק המושקע
 בו מובטת בין כת וכת. תתהילו הבנים מתסכרים כל אחד לענף חמיוחד
 שברשותו. מד, חית מופו של אותו רכוש משפחתי משותף? שאלה בתשבון

 לתינוקות של בית״רבן ולבוגרי חמפעל חשיתופי.
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 יא
ם מתורם בשביל תבדיהם לא תטיבות שיתופיות בלבד, אלא י ש ו ג  ה
 הרבת יותר מזה, לפרקים הרבה שונה מזה. הם להבריהם גם מוםד מישב, גס
 מוסד מחוקק, קובע דרכים, שיטות, אידיאולוגיות ויהםיס. הגושים קובעים
 לעצמם תפקידים ציבוריים, בעלי אופי תנועתי־כללי, בעלי תשיבות
 ממדרגת ראשונת. לא תמיד מקיימים תגושים את תפקידיחם חראשונייס.
 לא תמיד חם נענים לתביעות תלוציות־כיבושיות, לא תמיד יש בידיהם
 לפתות את דלתיתם לקבוצות המבקשות תםות ־־ אד את חשליתויות
 חציבוריות אשר קיבלו על עצמם חם מקיימים בערות ובתתעוררות

 ובדביקות ובאימוץ חכותות.
 על זאת תתפלל תנועתנו: שתברית יתיו את חיי חחםתדרות ואת חיי
 חעם בערות ובחתעוררות ויחיו מוכנים בנפשם לפעילות ולמאמצים. וביתר
 שאת דורשת זאת התנועה מאת חלוציח חמעורים בקבוצח ובמושב. מחם
 היא מהכד, למשמרות משמרות אשר עבודתן בטבע ובמשק ובמלאכודכפימ
 תפרת את ציבוריותם, ועםקנותם לא תינזק מתמת פרו^םיונליות מיבשת.
 ואמנם, לא פעם נפתלת ההסתדרות, וכן המפלגה, עם הסבר ועם קבוצתו
 עקב תתביעה שיתנדב לעבודת הציבור. תיאבקות אשר כזאת זכורת לנו עוד
 מן הימים הראשונים. הקבוצה — כל קבוצת, ״ישנת״ ו״תדשת״, ״קטנה״
, ואס הציבור עומד ן ב ר  ו״גדולה״ — רגילה לראות בנתינה זו לציבור ק

 בדרישתו הרי היא רואה בזה לפרקים התנקשות בקיומה.
 זכות היא לגושים שהם מעמיקים בקרב תבריתם את הרגשת הקשרים
 עם ההוץ, עם הגולה, עם שכבות־מילואים, עם ההלוץ. הם מרתיביס את
 אפקם של תבריתם ומקרבים אותם לראיית אידיאות כלליות ולמילוי תפקידים
 כלליים. אלא שהינוד זה להרגשת הכלל ולשירות ציבורי יש לו תתומיס
 שלו: הערות והנכונות לפעולת עולות וגוברות בת במידת שעבודת הכלל
 נעשית באמצעות הגוש שעליו נמנה החבר ומתנהלת למעשה ברשותו של
 הגוש, ויש בה כדי להרים את קרנו או להרתיב את בסיסו. ואותן תםגולות
 הטובות — ערות ונכונות לפעולת — מצטמקות ומתנדפות כשהן נתבעות

 למעשים שאין להם זיקה ישרה לשליתות אשר הגוש הפץ ביקרה.
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 יב
 תשליתויות הציבוריות השונית שהגושים הישוביים מטילים על עצמם
 מכוננות כולן בעצם לנקודה אתת: תיניד תיל־מילואים. קרי: עיצוב דמותו
 הרותנית והייו הנפשיים של הדור העולה לתיים תלוציים, בארץ ובגולה.
 כל אותם שטהי הפעולה אשר יש להם נגיעה לכר, נקבע בהם —
 בהסכם אילם — יהם מיוהד בין הגושים לבין התםתדרות. והיהם הוא קבוע
 ואיתן. וגם לויאלי. מעין הלויאליות שביהםי הוכר ו&הכיר: הגושים מקבלים
ן על שטה פעולה מםוים. שטה זה ניתן להרהבה, ו  מאת ההטתדרות ז כ י
ר את תשטת, לתקופה כ ו  הכל לפי תריצותו של מקבל הזכיון. הגוש ת
 בלתי־מוגבלת, אולי לצמיתות. וכמשפט כל הוכר הגון הוא ממלא את
 התובות אשר קיבל על עצמו לגבי המתכיר, אולם בתוך שטה העיבוד הוא
, אולם ,  עושת כבתיד שלו. לתםתדרות ישגה, כמובן, זכות ״הבעלות העליוגה,
 מן הפרקטיקה ההסתדרותית אפשר להםיק שזכות זו היא רק לגוי, ותיא
 מותנית בתנאי בלתייכתוב: שלא להשתמש בה. ואמנם, כל עוד אין עניגי
 אהד התוכרים מתנגשים בעניני משנהו אין למתכיר כל יסוד להתערב
, ורק במקרה של הםגת־גבול או גרם־ ,  ולהשתמש בזכויותיו ״העליוגות,
 נזקים בין הוכר להוכר, וכשאלה אינם מוצאים דיר לתשתוות ביניהם לבין
 עצמם, הרי הם פונים לאהרונה, מתיר לויאליות גמורה׳ אד גם במלוא
 תתמשתם, אל ״הרשות העליונה״, אל בעל־האהוזה שיאמר את דברו. ובעל

* 
 אהוזה הגון אף הוא הייב, כמובן, לנהוג בלויאליות לגבי תוכריו. בימים
 כתיקונם הוא מסתפק בקבלת הרנטה שלו ואינו תותב את הטמו לרשות

 שאינת שלו.
 תבךי ורבותי, אימתי הסכימה תנועתנו לנתל ככת את נתלת תציבור ?
 מי מסר לנבהרי הציבור את תפקידי הנהגת ההסתדרות ועיצוב עתידת —

 בזכות ההכרה?
 יג

 מבתיגת פורמלית הכל בסדר: שום תפקיד לא הוצא, הלילה, מרשות
 ההסתדרות ושום סמכות הםתדרותית לא נפגעה — רק רקמות שלמות
 הופקעו מפיקוהה ומהשפעתה! שום הבר בשום הטיבה ישובית לא הפקיע
 עצמו מתובת תשידות לכלל ההסתדרות (על כל פנים לא יותר מכל פועל
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 בודד מבוסם) ־־־ רק הגושים ההלוציים, מעוז ומבטה לתנועה כולה, הפקיעו
 עצמם מנשיאה בעול שירותיה הכלליים של התנועה (מתח לאותם הענינים
 שיש בהם מקום לספירות השפעה ואינטרסים ושבהם ניתנת התזדמנות

 להטביע תותם על היל־המילואים של התנועה).
 אולם עיקר תוצאותיה של ההףה הגושית בתנועתנו אינו — לפי
 שעה — בשטה הפורמלי, אלא בשטה חחףה והזיקה תגפשית של התבר
 להםתדרותו. בהרגשתו של ההבר הטיפוסי שבגוש צצה מהיצה בינו לבין
 הםתדרותו ומפלגתו. נסםקה היניקה ללא הציצה, יניקה זו אשר בה, ולא
 בקשרים הסודמליים, מתה של ההסתדרות. ההסתדרות מגיעה אל הבר־הגוש

 דיר צינורות הגוש, והיית משתקפים במותו במשקפי הגוש.
 ההסתדרות הדלה להיות להבר — גם לזה שבא, לכאורה, להמשיד
 את שלשלת התנועה — מקור״יגיקה, מרכז־תדרכת, נקודת שיתוף היוני עם
 שאר הבריו על זרמיהם ועל גושיהם. אין ההסתדרות מעתה בשבילו אלא
 מרכז ארגון פורמלי. השאלות תתיוניות של תתנועה, תשאלות הקרובות
 ללבו של ההבר, שבהן הוא רואת אפשרות לעצמו לומר את דברו, שאלות
 אלה אינן נדונות בהסתדרות בצוותא עם שאר הברים, בני גושים שונים
 העלולים לראות את הדברים מתיר ״גישות״ שונות. לא, השאלות נדונות
 במקומות אחדים, תמימים יותר, קרובים יותר, שעין זרה איגת שולטת בהם
 ו״הןגמדה״ ״מתגבשת״ בלי כל השש של השפעה ״תיצוגית״. ואין תקות
 לשאלה שתגיע לדיון הסתדרותי בטרם עברת את כל תמדורות של הדיונים
 תגושיים ובטרם ״נתגבשו העמדות״. ומובן מאליו, משגתגבשו העמדות הרי
 הן ערוכות לקרבי אך גם דיון שכזה מעל דוכן כללי איננו נפרץ. רובן של
 השאלות ההיוניות במערכת היינו התלוציים אינן זוכות כלל לשמש נושא
 לדיון משותף. שאלה שנמצא לה גואל, בקרב הגושים, תתםתדרות פטורה
 הימנה. והבר המשמש בשליתות ההסתדרות — כלומד, זה שנתגייס לפעולה
 הםתדרותית באהד התפקידים שגושו מוצא ענין בהם — הזקה עליו שאף
 הוא לא יחטא, הלילה, להסתדרות ולא יתנקש בזכויותיה המוסמכות. ורק
 שקשריו עם ההסתדרות תור כדי עבודתו הנס קשרים שבסורמליות.
 ההסתדרות ממציאה לו ״תומר,׳, אד את הרוה המהיה את פעולתו הוא שואב
 מאותו מקום המשמש לו מרכז־היים. כל הכבוד להסתדרות, כל החודיה
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 בסמכותה, כל הנוםתאות הקבועות לקילוםה׳ אר את הפתרונים לשאלות
 המטרידות, את העצה והתתבולות במלתמת־הקיום ובהתנצתות עם אתים־
 יריבים, ילד לבקש לא אצל ההםתדרות, כי אם באותו מקום המשמש לו

 מקור השפעה רותנית.
 כד ינהג ההבר המובהק, נושא משד הזרע של ההסתדרות. וההבר
 הצעיר, אשר איננו זוכר ימים אהרים בהסתדרות ובמסלגה — רואה בכד
 את הד״ניה הטבעית. אם ותיקי התנועה השלימו, הוא אפילו להשלמה אינו
ר על ת י ו  זקוק. הוא כבר מוצא את ההסתדרות כגוף בלי נשמת, כגוף ש

 היי־נשמה.
 יד

 ואולי באמת אין ברירת. אולי אי אפשר לסתת את היצירה תישובית
 במלוא עצמיותה ולחבר משמרות תדשות לתיים תלוציים בלי הפרטיקולריזם
 ההולד וגובר. אולי אי אפשר לטפת בקרב דור מגשימים נאמנות קנאית
 למפעלם בלי שיראו במעשם שלהם, ולו גם הוא מעשת תלקי, את תזות הכל,
 ובלי שיראו בכל מי שגורם משהו אתרת — טוטת ויריב. אולי תובעת באמת
ל מוהלט, ולא רק משקי ותברתי, ו צ י  היצירה התלוצית למען הצלתתה פ
 אלא אף בשדה ההיניד וכיבוש הגולה וארגון הנוער ו״גיבוש אידיאולוגיה״.
 אולי ההתנגתות המרירית הזאת בין הברים למפעל אהד, אשר רק הטלת
 הדגש בנקודות שונות מבדילה ביניהם, אולי אין לנו אלא לקבל אותה
 כהכרה אשד הםםדו יוצא בשכרו. אולי צדיד להשלים עם התרופפותם
 ודלדולם של היי ההסתדרות, לשם אימוץ כוה היצירה הגנוז בתתבדלות

 הגושית הזאתו
 אד אם כן הוא, אזי נהיה ישרים עם עצמנו ונסיק את המסקנה תאתת
 התגיונית. נכיר במצב הזה ונאשר אותו בגלוי. נכיר כי אין לבנות תנועת
 פועלים תלוצית בלתי אם רשויות רשויות. ובהתאם לכד גדע לקבוע
 למוסדות ״תכלליים״ את תהומיהם. יתר על כן, נשתרר את התנועה מאותם
 היסודות העומדים בניגוד למגמה זו (כי הלא עוד שרדו לנו מוסדות, וגם
 אנשים אשר אינם משלימים עם הגורל הזה, ותם עומדים במלתמתם על

 אתדות נפש התנועת, ולא על אתדות ארגונית פורמלית בלבד).
 ונהיה ישרים עם תברינו ונציל אותם מהרגשת השניות המעיקה
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 עליתם לפרקים. נבוא אליהם ונאמר: טעינו ותטעינו. שביס רבות דיאטמ
 בתום לבנו שהקו ההיסטורי של תנועתנו מוביל מן הפילוג אל האיתור.
 עכשיו נוכחנו כי טעות היתד! בידינו. באו מעשינו וטפתו על פנינו. נתבדה
 הלד־מהשבותינו. נתברר כי אמנם היתה תקופת־מה בחיינו שבה התלכדנו
 וחיינו לתנועת אתת ומאוחדת, ושאיסתנו תיתה: הסתדרות אתת ומפלגה
 אתת, אולם אותה תקופה הלסה. ועכשיו נכנסנו לתקופה של פילוג־אבדים
 בגוף הגלמי של ההסתדרות, וםימנר: התפצלות גוף תתנועה לגושים
ת על ו ש י ד  מלוכדים בהתיתדותם ובבדלותם, התגבשות של מפלגות ת
 בסים של אתדות משקית־תברתית־אידיאולוגית־שבטית. והמפלגות תתדשות
 הללו, הדותות מעליהן את השם מפלגה, בין שהן סוברניות לגמרי מבהינה
 קונסטיטוציונית, כמו ״השומר הצעיר״, ובין שהן מהוות מפלגה בתיד
 מפלגת, כמו מפלגת הקיבוץ המאותד ומפלגת תבר תקבוצות ומפלגת ועד
 המושבים והארגונים ־־ הן הן הצורות המודרניות בשביל האנרגיה
 הציבורית של מעמד הפועלים. הללו אפשר אינן יודעות עדיין מה נמה
 יביאו לכלל הפועלים במקום האתדות הניטלת הימנו« אפשר הן מפקפקות
 בעצמן, בפני ובפנים, במציאותו של תיכן רעיוני־מעמדי אשר יצדיק כל•
 שהוא את התתד הזה * ועדיין לא נקבעו קביעות של קיימא מפירות ההשפעה
 ביניהן, ולפי שעה אין בידיהן למנוע מאתנו יהםי מריבה וניצוהים, ואולי
 גם זעזועים — אולם: להן העתיד. בכד רוצה דור זה של תנועת הפועלים.

 את חלום האיחוד חלמנו ופותר אין אותו.

 כזאת עלינו לומר לעצמנו ולחברינו, אם אין אתנו תקנה יסודית
 למצבנו הפנימי. לא מן היושר הוא כלפי התנועח חתית, ולא מן תכבוד כלפי

 עברנו, שברוממות האתדות על שסתנו נדדה אלי תיםול אתדות תנועתנו.
 ו י ו•.•

 סו

 מגמת התפתהות זו העושה את המערכה תישובית־תלוצית שלנו צרור
 מפלגות משקיות והמחברת את איש־המשק לא רק לקבוצתו או למושבו אלא
 גם למפלגתו המשקית, ראויה שנתבונן בת לא רק מבתינת ארגון תיי
 הציבור, כי אס גם מבתינת גורל היהיד. כיצד משפיעה מגמה זו על האדם

 ועל יתםי אדם בתנועה ?
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ם בהברה בכלל וביצירה ד א  (מאמר מוסגר: היו ימים והדגשת ערך ה
 הסוציאליסטית בפרט היה בה כמעט משום פגיעה בטעם הטוב ומשום פשיעה
/ עכשיו הותר לגו הדבר, וכבר הסתמר אהד הנואמים על  בתפיסה ״המדעית,
 טטאלין שהורה הלכה כי ״האדם הוא העיקר׳/ אשרי מי שיש בידו לשעת
 הצורר הסכמה מוכנה ממקום גבוה. ועדיין יש בינינו — לאהד נטיון ההיים
 של תנועתנו, ובשנת הכ״ה לקבוצה — מי שבציר להסכמה בדבר ערד
 האדם בסוציאליזם. ימצא ודאי מי שיערער על אסמכתה מטטאלין ויאמר:
 אמנם שנינו כי האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אד אין דבר
 נקרא על שם אומרו אלא אם כן יש קשר־היים עמוק בין האומר לבין
 האמור. והאומנם םטאלין הוא האיש אשר הוכית בפעולותיו ובמנהגיו ובדרכי
 שלטונו עד מה מוקיר הוא תיי־אדם וחירות־אדם וכבוד״אדם, והאומנם הוא
 האיש המיועד ללמד אותנו כי ״האדם הוא העיקר״ ? האם לא ידעה תנועתנו
 את אהרן דויד גורדון ואת יוסף היים ברנד אשר לא בהכרזה לשעה, אלא
 בכל רדד היייהם וביתםם לסובב אותם העידו נאמגה כי העיקר הוא תאדם ?
 האם לא שמע דורגו את שמע טולםטוי וגנדי אשר בכל מלהמת חייהם גילמו
 את ההכרה שהאדם הוא העיקר ולא הבצע ולא המכוגה ואף לא המשטר
 המדיני? רש לענות למקשן: היא הנותנת, אם עכשיו בא טטאלין והוא
 מרים על נם את ״האדם״, הרי יש בזה משום הודאת בעל־נםיון, כי כל
 כוה המשטר והצבא והגפא״ו והאינדוםטריאליזציה והקולקטיביזציה אינם

 מספיקים, כי ״האדם הוא העיקר״).

 טז

 הן בזה היה כוהה של תנועתנו ובזה נבדלה, גם בנקודת־מוצאה וגס
. ר ק י ע  בגורל הייה, מכמה תנועות קרובות לה: שראתה את האדם כ
 תנועתנו ידעת לא רק את האידיאה הציבורית, את הסטרוקטורה תםוציולוגיה
. האמינד. באדם. ם ד א  ואת המנגנון הארגוני, כי אם גם ובעיקר את ה
 החשיבח את אפיו, את כוחו היוצר. הוקירה את הירותו, את תופש״מתשבתו,

 את חיפושיו ולבטיו.
 והקבוצה גופה, עם כל המנות הלאומיות והסוציאליות הגנוזות בח,
 ביקשת ליצור תברת־אדס, תיי תברת תראוייס לאדם. לא פתות מזה. בראשית
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 היה תפקידה ההלוצי של הקבוצה לגבי כלל־הפועלים מרוכז כולו בתוכה.
ת היים אנושיים ״אהרים״: משק עבודה פ ו  בעצם היותה נתנה לפועל מ
 עצמאי, אהריות מלאה של העובד להצלתת העבודה ולפדיונה, אהריות
 שאיננה תלויה ביהםי בעלים ומשגיהים, שויון כלכלי בהברה, רמת־תברות
 המכירה (או לפתות שואפת להכיר) בערכו של כל אדם בהברה, ואוירה

 תרבותית המצטרפת מכל אלה.
 ביהם לגילויי היי הציבור — בהסתדרות ובמפלגה — היה כל תבר
 בקבוצה אדם שלם, עולם בפני עצמו. הקבוצת לא עלת על דעתה להופיע
 בתהומי הציבור כהטיבה רעיונית או פוליטית או ארגונית. הקבוצה לא
ם המתדרות. ולו גם ו ק מ ם מפלגה, ב ו ק מ  התנשאה לתיות להבריה ב
, הלקי. בין הבר הקבוצה לבין ההפתדרות אשר בה פעל ולבין  ״במקום,
 המפלגה אשר ממנה ינק, לא היתד. הקבוצה מהווה שמץ״מהיצה. הבר הקבוצה
 הנאמן למפלגתו ולהשקפותיה לא יכול היה להטיל את מרותה של מפלגתו
 על הקבוצה. ומאידד, יכול היה הבר הקבוצה להיות בר־פלוגתא לרוב הברי
 הקבוצה או גס לכולם בהשקפותיו וביהםיו הציבוריים בלי שיהדל על ידי כד
 להיות מקובל על הבריו כהבר כשר ונאמן למעשה־הקבוצה ולהיי־הקבוצה.
 הקבוצה שדרשה כל כד הרבה מן ההבר ביהםו לעבודה ולמשק
 ולהברים, לא ביקשה מעולם לטשטש את דמותו תרותנית. הקבוצה הוקירה
 את עצמאותו הרותגית של ההבר גס כשהיה ״יוצא־דופן״ לגבי מושגים
 שהיו מקובלים על רוב הקבוצה ואפילו על כולה. ומעל לניגודי
 המפלגות ולמתיצות הציבוריות השונית ידעה הקבוצה את האהוה עם
 איש הקבוצה האהרת, ידעת לגלות בו את הקרבה העמוקה והמאתדת,
 ידעה לתוקיר בו את האדם נושא הקבוצה. ולפיכד מילאה הקבוצה בשעתה
 תפקיד תינוכי גדול בתכשרודתלבבות תראשינית לקראת הקמת ההסתדרות

 ולקראת האיתורים הראשונים.

 יז

 ועכשיו? הפילוג הקיבוצי התזיר אותנו בנדון זה כמה מעלות
 אתורנית. הוא זורע זרות בין אדם לתברו בתיד תהומי התםתדרות האתת
 והמפעל הישובי האהד והשאיפה השיתופית האתת וגס בתתומי המפלגה



ם 277 י י ק ב ה צ מ ם על ה י ר ו ע ר  ע

 האתת. מכל הפילוגים בתנועת הפועלים בארץ עוד לא היה פילוג כזה
 להפרדה בין אהים. הוא מונע אותם מראות זה את זה כמות שהם, באשר
 הוא זורק אור גדוש ומופרז על כל תג וכל קוץ המפרידים ביניהם. כמה
 מונחים נתתדשו תליפות במלוניהם של הגושים לשם הגדרה עצמית ותגדרת
 היריב. ומונהים אלה יותר ממה שיש בהם מן ההכרה חעצמית חנאמנח ומן
ת שבהבדליס יש בהם משום מ א  הכרת הזולת הצודקת ומבקשת ראיית ה
 העלאת טיה נוטף על ההיץ הקיים, טיה הבא למנוע נשיבודרוח תברית דרד

 הסדקים שבמתיצות.
 למעשה לומדים הגושים זה מזה, יוצאים זה בעקבות זה׳ אד אינם
 נוטים להודות בכד ולתםיק מסקנות מעובדות אלה. לא ראיגו עדיין שגוש
 אתר יבוא להגדיר את משנהו למען גלות את המאור שבו ולמען למוד
 בגלוי ובמישרים — ולו רק משהו — מארתותיו. ההערכות וההגדרות
 המרובות, שאם אתת מהן מתבדה באה תיכף אחרת במקומה, אינן באות
 אלא כדי לגלות את התורפה שבזולת, וכדי שאפשר יהיה להסיק: הברים,

 אשרינו ומה טוב תלקגו שאין אגו כמותם.
 מה איםוא ערכם התינוכי והמעשי של אותם השיפוטים וההערכות
 שאינם מבקשים כלל להיות צודקים כלפי ה מ ו ע ר ד, וממילא אינם עושים
. כי במקום להרתיב את עולמו ולהנהיל לו הברים ד י ר ע  צדקה עם ה מ
 תדשים שילמד מנםיונם וישתף אותם בנםיונו — מםייעים לו אותם השיפוטים
ר בבדילות שבטית ובהתנשאות קולקטיבית. תכונות צ ב ת ה  וההערכות ל
 אלה ודאי שהן מצויות בכל הברה אנושית, ועל אתת כמה שיש להן קרקע
 נוח בהברה המצטרפת משכבות״עליה שונות, מבני ארצות שונות ובני
 הםתדרויות־גולה שונות. אולם מבחינתנו אנו, לפתות מבתינת קיבוץ גלויות
 ומיזוג צודות־עליה, — שלא להטריד את ספר תמידות — אין לראות

 בתכונות אלת טעם לשבת.
 אני מעיז לומד כי הפילוג במערכה החלוצית מטפת בנו נטיות
 ויהםים שהם ההיפר הגמור ממה שהקבוצה זקוקה להם וממה שהיא מבקשת
 לטפה בהבריה. במקום אהוד! — איבה, במקום אמון — תשדנות, במקום
 כבוד לתבר ־־־ נקמות, במקום מקרנות רותנית אמיצה — אטימות שכלית,
 כמקום שיתוף — קנאה, במקום סולידריות — יתםי תגרניס-יריביס.
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 היאבקות הגושים הביאה לידי כמה גילויים שאינם מוסיפים כבוד לעושיהם,
 ויצרה אוירה שאיננה מעוררת כבוד לכולנו. איני מביא דוגמאות ־־־ של
 מעשי־נרגנות והליכת־דכיל — מפני הכבוד. אי אפשר שלא לראות
 שהיאבקות זו טופהת על פני הדיבורים הנאים שאנו שטופים בהם. גס אם

י היא כופפת את רוהו של ההבר.  היא זוקפת את קומתו של הגוש, הי

 יח
 יורשה לי לומר: יותר ממה שאני דואג להסתדרות, למפלגה
 המאותרת, לאםייס ולכושר פעולתם של מוסדותינו המרכזיים, לאתדות
. כל הישגינו ר ב ה ש ה פ נ  הציבור ולכוח היוצר של התנועה, הנני הרד ל
 הציבוריים וכל קנינינו המשכיים לא ישוו בה. כל מה שיצרת תנועתנו לא
 יצרה אלא בכיהו של ה ת בר, בכוח צרכיו הנפשיים, בכוה עצמאותו
. תנועתנו ראתה בכל חבר וחבר את הכוה העלול ו ת ע ר כ  הרותנית, בכוה ה
 להכריע. ואכן, הוא היה בא כפעם בפעם ומכריע. לאו דוקא בימי הצבעה
 הנדירים, אלא בכל יום ויום מימי העשיה. תנועתנו ירשה בזה את הראיה
 תיתודית הקדומה, שהעולם כולו נתון תדיר על כף״המאזנים, וכל אהד
 מאתנו וכל מעשה של כל אתד מאתנו יש בו כדי להכריע את תכף. וכל שעה

 היא שעת־הכרעה.
 ולםיכד יש לחוש לכל מה שנוטל מן חחבר את עצמאותו הרותנית׳
 את כוח השיפוט וההכרעה הרעיונית. יש אוידודהממה העושה את חאדס
 ההי בה בעל־מום. אין האדם צועד במו רגליו, אלא מובל ביד. אינני נוטה
 כלל וכלל ליתם תופעה זו למהות הקיבוצית. הלילה. מילדי הזמן היא,
 מתורפת תזמן: ויתור האדם מרצון על עצמאותו הרותנית, הטתמכותו על
 כתפי המנהיג או הקולקטיב. ותורפה זו מתגלה בחיים הקיבוציים בדמות
 הדשה, לא שיערוה ראשונים: אין הגוש מטתפק בשיתוף כלכלי ותברתי.
 הוא מעביר את השיתוף גם על ההיים המדיניים והרעיוניים. וכאן שמור

 לכל גוש וגוש על פי דרכו ועל פי נטיותיו כר נרהב.

 יט
 מונה זה נתתדש בבית־מדרשם של ״גדוד־העבודה״ ו״השומר הצעיר״:
 ״קולקטיביות רעיונית ופוליטית״. כלומר, אין הקיבוץ מבקש לתיות הטיבה
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 משקית־כלכלית־תברתית בלבה אלא גם חטיבה פוליטית ואידיאולוגית. יום
 אתד נעשתח צרה לו לגדוד־העבודה הסתערותו המשקית־השיתופית, רבת־
, לא מצא לו עוד סיפוק בהףה של ״עדת  הכיבושים, ו״חשומר חצעיר,
י ל ל  שומרית״ — נקבע הצורך בעמדה פוליטית ואידיאולוגית שתהא קנין כ
ת את הבריו (,חופש הפרט״ שעליו דובר באותם ב י י ת מ  של הקיבוץ ו
 הימים — כלומר: זכות הםטיה מדרך הרבים בקיבוץ — נסבל כהוראודשעה

 לתקופת המעבה בעצם: כאנומליה).
 זכורים ימי המבוכה הגדולה אשר הקיפה את קיבוצי העליה השלישית.
ת מכלל הפועלים — י ת ר כ ה  בתור אותה מבוכה ומתוד יצר ה פ ר י ש ה ה
 יצר אשר פעם בהזקה בהוגים מסוימים של העליה השלישית ואשר גבר עם
 גבור המבוכה — נגזר ההידוש הזה שבא לטבוע את המפעל הקיבוצי במטבע
 ההתיתדות הפוליטית. יש לדעת כי לא לקולקטיביות רעיונית ופוליטית
 בלבד נהכוונו המתכוונים, שהיא הן יכולה גם להתפרש כקבלת תכנה
 האידיאולוגי והפוליטי של אתת המפלגות הקיימות, אלא דוקא לקולקטיביות
, לא נטע־חוץ אלא מולדת־בית, יצירת רוחם המקורית של אותם ת י א מ צ  ע
 הקיבוצים דוקא. והתלטה זו על קולקטיביות רעיונית ופוליטית הוהלטה
ם נתגבש באותם הקיבוצים תוכן פוליטי מסוים. התשוקה לעצמאות ר ט  ב
 אידיאולוגית ופוליטית קדמה לתוכן הרעיוני שעתיד היה למלא אותו
 קנקן עצמאי שקיבוצים מסוימים ישמשו לו נושא. דוגמת אותו הקלע, אשר
 לעולם אינו מתטיא את המטרת: תחילה הוא יורה את הכדור, ואתר כד

 מקיף אותו בעיגול.
 עצם המגמה לקשר את הקיבוץ עם ״השקפת־עולם״, עם תכנית
 פוליטית מפורטת, עם מצעי־בהיתת, עם עמדה מתייבת בכל שאלות השעה.
 כלומר, לזהותו עם מפלגה (ולו גם עם מפלגה שאין מכריזים על קיומה)
 ואפילו לא עם מפלגה סתם בעלת עקרונות לאומיים ופוליטיים וסוציאליים,
 אלא עם מפלגת היודעת פתרונים לכל חידות״עולם, והקובעת עמדה מתייבת
 בשאלת פילוסופית ודת וזרמי־תרבות וחוקי ההיסטוריה האגושית! עצם
 המגמה לעשות את באיכות הקיבוץ לא לבד למיצג את עגיגיו תמשקיים
 והתברתיים של הקיבוץ, אלא גם לבא־כוחם הפוליטי והאידיאולוגי של
 הבריו! עצם המגמה לתייב את הברי הקיבוץ על משמעת פוליטית פנימית
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ה לה) — היה בה משום צ ו ה מ  (כלומר, ב ת י ד ההסתדרות) ותיצונית (
. ה צ ו ב ק ע ה ב ט מ י מ ד ו ס י י ו נ י  ש

 כ

 ויותר משהיה בה משום שינוי באפי הקבוצה כתא הסתדרותי שהפר
ט ר ס  לתיות גם מעין סניף מפלגתי, היה בת משום שינוי במצבו של ה

 בקבוצת.
 מבתינת החירות תנסשית יש הבדל עיקרי בין השתייכותו של אדם
 למפלגה רעיוניודפוליטית •לבין השתייכותו למפלגה המצמיח! את
 הועיה המשקית־תברתית לעמדה אידיאולוגית ופוליטית. כל מפלגה תובעת
 מאת תתבר לא רק את כותו תתושב ותשוםט, כי אם גם את יכלתו לציית.
 שום מפלגה אינה מסתפקת במתשבתו העצמית של בךבריתה ותיא מעניקת
 לו דפוסים מסוימים של תורות ומתשבות ויהםים. כמה מידות בנדון זה
 במפלגות. מהן המפריזות באותם הדפוסים, שיש בהם יסוד הכרתי
 לעיצוב פעולה ציבורית־תכליתית > מהן המצמצמות את עניני המשמעת
 הציבורית רק לענינים שיש בהם הכרה־פעולה ן מהן המוקירות את העצמאות
 האישית של הבריהן ומתן תמתנקשות בכוה השופט העצמאי של ההבד.
 אולם בדרד כלל שמורה לו לאדם מידה מטוימת של הופש ביהטו אל
, ואדם הוגה אינו מקבל ת י ט מ ו ט ו  מפלגתו: אין הוא מקבל אותה א
, הפשי הוא להצטרף אליה ושלא להצטרף, ומשתצטרף ה ש ו ר י  אותה ב
 הרי הוא זכאי להיאבק בה על השקפותיו. ומשנשתנו דרכי המפלגת ולבו
 אינו שלם עם התליפות והתמורות הללו, או שנשתנו דעותיו ויהפיו שלו
 אל המפלגה ואל שיטותיה, הרי הוא תפשי לעזוב אותה, ואף לההליף איתה
 באתרת, בלי שהדבר יערער את קיומו. נפתולים אלה בין אדם למפלגתו
 אינם מן הדברים הקלים למי שחי את היי ההברה ביתםיס נפשיים עמוקים,
 ולא כל אתד מוכן לכד. יש תברים למפלגות, התיים את הייהם הציבוריים
׳ אד יש גם ה ד מ ו ל ת מ ו ג ל פ ת מ ו צ  בפסיביות רותנית, בהינת מ
 אסשרות של תיים רותניים אינטנסיביים ועצמאיים ביהםי־אדם אל מפלגתו.
 יהםים אלה יש שהם עולים לו לאדם בקרבנות נפשיים עצומים. אדם, אשר
 מצפונו מצווה עליו להילהס על השקסותיו בעמדת הכלל הסובב אותו, די



ם 281 י י ק ב ה צ מ ם על ה י ר ו ע ר  ע

 לי בנפתולים ובקרבנית אלה, בלי שיהיה גם אנוס להיעקר ממקימי,
 מעבידתי ומםביבתי הקריבה ומן היצירה שהוא שותף לה. מה שאין כן
 כשקשרי אידיאיליגיה וןגמדה פוליטית מצומדים אל ההניה המשקית״
 קיבוצית, וכל הפירש מן הראשונית געקר מקרקע מטעי, וכל ״טטיה״
 רעיונית ־־־ ועל אהת כמה וכמה, בהירת דרך אהדת פיליטית־ציבורית —
 עושה את האדם זר ו״אהר״ וגוזרת עליו ניתוק מן ההברה, מן המשק, מן

 המקום, מן הבית.
 ייתר משקיבעת פריגרמה פיליטית זי או אהדת הנקלטת בקבוצה,
 קיבעת העובדה שהאדם, בעצם הייתי הבר למפעל קיבוצי, מתחייב איטי־
 סטית על פריגרמת אידיאיליגית ופיליטית מםוימת, קישר לצמיתות את
 עבודתי במקים ואת התישבותי ואת הברותי בהברה באיתה פריגרמה, מקבל
 למפרע את השינויים העתידים להול בה, מותר על הצורר למצוא את
 דרכי הרעיינית בעצמי, בכיה השיפט שלי, מיהל מלכתהילה על זכותו לשוב
 ולבחון את המקובל ומוסכם ומה שעתיד להיית מקובל ומוסכם באידיאי־

 לוגיה ובעמדות תפיליטיית של הקיבוץ.

 כא

 מאז גקבע מהלד זה הזיל הירדן הרבה מים לים־המלה. גדוד־העבידה
 נפל קרבן לאיתת ״קילקטיביות רעיינית״ שביקשה להשתמש בגדוד כמכשיר
 למטריתיה, ועשתה שמית בגדוד ובנפשית הבריו. המיעוט הנאמן, אשר
 התגבר על פיתויי הבגידה, לא מצא לי בגילת תיל־מילואים אשר יםתים את
 הפרצית וימלא את האבירית. גזירת הממשלה הטיביטית על היציאה מרוםיה
 שללת מאת הגדוד את היל־המילואים הטבעי שלי. ו״השימר הצעיד״ ניצל
 בנם של תנועת הנוער שעמדה מאהיריו בגילה והוכנםד. מלכתהילת לתיר
 האפיק של ״תקולקטיביות הרעיונית והפוליטית״. אבידותיו אף תן, בגולה
 ובארץ, היו עצומות, אלא שמקיר־העליה שלו לא דלל. במשד הימים ריפא
 את שבריו. עכשיו הוא רשאי להתברך, כי התזות הקשה שהקולקטיביות
 הרעיונית עשויה לפוצץ את היי הקיבוץ — נתבדתת. מי שיצא — יצא, ומי
 שנשאר בפנים — נספג. ״השומר הצעיר״ יכיל להעיד כי כוהו המלכד של
 הקיבוץ התגבר על תנטיית הרעייניית השונות, כי המסלול של היי
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 הקיבוץ משד אליו את הכוכבים התועים שבו, את המהססים והכופרים
. ת י נ ת י י  והסוסים מזה ומזה וההזיר אותם בתשובה, ומתשבתם נעשתה צ
 יתר על כן, ,,השומר הצעיר״ רשאי לציין כנצחונו שהמגמה לקיים את
 הקבוצה והקיבוץ כקולקטיב רעיוני ופוליטי הולכת והורדת גם לשאר
 התטיבות הקיבוציות, בין שהן דוגלות בכד בגלוי, בין שאינן מודות בכד.
 והתגלמותם של הגושים הישוביים בצורה זו שהם לובשים כיום הזה אינה,
 לעומקו של דבר, אלא אישור קו ההתפתתות שבו גקט ״השומר הצעיר״
 בבואו להטיל על ״העדה״ השיתופית משמעת פוליטית ואידיאולוגית. גוש

 גוש וקולקטיביזציתי הרעיונית, אם שלמה ואם תלקית.
 ואם להברי הגושים ניהא בכד ־־ למה יתעבר על ״ריב לא לו״ אדם
 העומד מבהוץ ? למה יהיה איש ריב ומדון להלוצי־המהנה, לנאמני־המפעל ?
 ואכן, גס אלה שהתנגדו תהילה להכנסת הגופים הישוביים כ״צד״ בויכוהים
ר ו ת ל מפלגה או כמפלגה ב ו  הפנימיים של תנועת הפועלים, כמפלגה מ
 מפלגה, גם אלה הסכן הסכינו לחזיון ההדש, שהוא ״כבדרד הטבע״: זה
 הקיבוץ וזאת דרכו. והמהרהר יהרהר: מי יודע, אולי באמת אי אפשר לקיים
 תיי־שיתוף משקיים והברתיים אם אין אתם שיתוף משמעת בעניני דעות
 ואמונות והתהייבות למפרע על עמדה משותפת במדיניות התיצונית

 והפנימית ?
 ככ

 ואף על פי כן, ואף על פי כן — גם אם גזירה היא לא אקבלנה. לא
 אתדל׳ לראות את ההזיון הזד. כצופן סכנת חורבן רוהני לקיבוץ ולאיש
 הקיבוץ. ישלים הבר הקיבוץ עם המצב הזה כשם שגיבן משלים עם גבנונו,
 ישלים הציבור העובד בהוץ מתיר לא־איכפתיות ומתיר נכונות להרכין ראש
 בפני עובדות — אולם לא ישלים אדם הרואה במפעל הקיבוצי לא מעשה
 ״צדדי״ של אנשי־כת, לא ,,אכטפרימנט״ הנוגע רק לעושיו היום, אלא קנין
 יקר של כלל־התנועה, כוה רוהני כביר העלול לגלות דרכים לתנועת כולת.
 לא ישלים, ולו גם יהיח יחיד נגד רבים, מי שםבור באמת ובתמים כי
ר חחיים צ ו י ת ה י צ י ר ח הםוציאליטטית, ו י ל כ  האדם הוא העיקר, כי ת

. י ג ו ל ו א י ד י א ט ה ו ב ו ר א ה ל  הקיבוציים הוא האדם, ו
 ההריסים שבאויבי הסוציאליזם היו מאיימים עלינו בעבדות רותנית
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 שהםוציאליזם עתיד להמיט על העולם. הם היו מתנבאים כי בבקשנו את
ר ו ת, וכי הנלחמים לשרון כלכלי י ת ן אנו מפסידים את ה ו י  ה ש ו
 וסוציאלי ומדיני סופם שיהיו כופים על זולתם גם את השומן בעניני דעית
 ואמונות ונוטלים מן האדם את תירותו הרותנית. התקוממנו מקרב לב גגד
 סילוף ריאקציוני זה של חזוננו. האמנו בכל תומתנו כי עם השריון והשיתוף
 וביטול כבלי הקנין הפרטי, ,ירום, ישגב אדם״ פםלנו אותה תירות־חרוח
 היהירה אשר לאו כל אדם זוכה לה, אלא מעמדות המיוהםים ובעלי הקנין
ת ו י ל כ ל כ ה ת ו ו י נ י ד מ  בלבד. אמרנו כי בקיימנו את שויון הזכויות ה
 ובפתחנו את האפשרויות התרבותיות לכל באי עולם הרינו מאפשרים בזה
 לכל שאר־רוח שיגדל ויתגלה במידת הכוח הגנוז בו, ללא פחד חרעבח
 ודיכוי. אמרנו כי בהפקיענו את מכשירי תיצרגות מרשות חפרט תתקיף,
 הרינו מאשרים בזד, את תוקף זכותו של כל פרט על מכשיד־המכשיריס, על
 מוזז האדם, ואותו אנו משהררים מכל שעבוד לשליטים, יהיו אשר יהיו,

 ואפילו שליטי ההברה ההדשה.
 האם על שוא קראו מורי חםוציאליזם ל״מלכות חחירות״ ז אין הירות

 בלעדי תירות־הרוה.
 והאומנם תבוא הקבוצה הארץ״ישראלית, זו היצירח חנחדרת של
 האדם העובד מישראל המבקש את תירותו ואת תירות עמו, ותשים לאל את
 תזון התירות? האומנם תקנה הקבוצה את השיתוף המשקי ואת הנאמנות
 למפעל ולהיי־תברות במהיר הסתלקותו של היהיד מזכותו לעצמאות רעיונית

 וציבורית ?
 כג

 שיטת ״הקולקטיביות הרעיונית״ המשתררת בעולמנו מהזירה אותנו,
. במקום אבי המשפהה או אבי ט כ ר א י ר ט  בשינוי צורה, למשטר של פ
 השבט באה ״המזכירות״, גוף קולקטיבי המסמל את אתדות השבט ואת
 שלטונו. וכשם שבמשטר הפטריארכלי אי אסשר היה (לא רק אטור היה,
 אלא פשוט אי אפשר) לצאת מתהומי המקובל והמוסכם במשפהה, כך מקבל
 על עצמו בימינו גם הבר הקיבוץ המתקיים על קולקטיביות רעיונית, לבלתי
 היות יהיד עומד במובן הרותני ברשות עצמו, אלא אבר מן ההי הקולקטיבי.

 לא יותר מאבר.
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 האדם ההיציני יכיל לראיה בקבוצה יצירודארעי, ״פנטסיה״ של גיל,
 פרי היניד ציבורי מסוים, לכל הייתר: צודורמעבר לצייד השעה. בשביל

 איש הקבוצה הרי היא צורת היי־קבע. לא לשעה, אלא לרירית.
 ומי שריאה ככה את מפעלנו השיתופי הוא לא ידון מתיר ניתיות־
 השעה בלבד. הוא לא יסתפק בכך שאיתה עמדה פיליטית שקבוצה פלינית
 נקטה ברגע זה כדאית לי. הוא תייב לראית את הדבר לא מבחינת עמדתי
 האיטטרטגית בשעה זי, אלא מבתינת התפתחותה של הקבוצה ואויר ההיים
 שבה. הוא ישאל: האומנם, באשר אני הי בקבוצה זי ודבוק בהבריה
 ובמפעלה, תייב אני לראיתה כמרכז המהשבה של הדיר ולעשיתה צעיר
 יהיר המקשר איתי אל העילס הגדיל ובעייתיו ותיפושיו ולםתים בפני עצמי
 כל צינירית מהשבה זולתי ? הוא ישאל: האומנם נאמנותי הקיבוצית מתייבת
 איתי לקבל מראש כל מה שתלמיד־חכם קיבוצי עתיד להדש? הוא ישאל:

 מה תהא האוירה הרוחנית אשר בה יגדלו ילדי הקבוצה?
 הקבוצה מבקשת לראית בילדיה ממשיכים. אמנם כן. ובצדק. לא יהא
 כל שכר לפעולתנו אם הדיר השגי לעליה תלוצית יתגעגע על הדגה ועל
 םיר־הבשר ועל היים קלים ללא עמל וללא מאמצים. אד תאם פירושי של
 ממשיכים הוא להיות מעלי־גירד, לגבי כל מת שנתקבל והוסכם אצל

 ההורים ?
 האומנם הזרה אדיקות־אבית על אכסניה שלה, מורשה מאבות
 לבנים, ותברי הקבוצות לא תהיה להם ״נתת״ מילדיהם, אם הללו יעיזו
 לשנות מקבלת אבותיהם? האם תבוא הקבוצה לצוות על ילדית לבל

 ״יוסיפו״ ולבל ״יגרעו״?
 והלא יד ההתיהדות הוית גם בהיניד ילדי הקיבוצים. עוד מעט ויתיר,
 לנו לא רק גוש גוש ונוערו — כלום תוכל הסתדרות ביער אתת להכיל את
 כל ילדי העובדים, ללא הבדלי שבטים? — אלא אף גוש גוש ותינוכו
 המיוהד. הנד, עתידים ילדי ״השימר הצעיר״ מכל מקום שהם לקבל את
ר אי אפשר נ ו ב ־ ת ע ב ק דוקא, וילדי ג מ ־ ה ע ר מ ש מ  הינוכם ב
ר (ידידותם של ברנד ל י ת ש צ ו ב  שיתהנכו בכפיפה אתת עם ילדי ק
 ושילר בהייהם אינה עימדת, אפילו בנדין זה, לדיגלים בשמיתיתם) ו כ פ ר •
. האין בזה עיד צעד נימף להעמקת משטר השבטים בקרבנו, ו ״ ל י  ב
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 ולהצמדת כל אדם ובנו ובךבנו אל נתלתו ואל שבטו, וסגירת שערים בפני
 כל דוה שאיננה מולדודבית, הלילה? האם כבני־תוכיים יהיו לנו ילדינו ז

 כד

 ישאלוני: ובכן אין אתה רואה צורר בבטים רעיוני משותף להיי
 קבוצתו תלילת. ברית־אתים לתיי־שיתוף אי אפשר לה בלי קרקע רעיוני
 משותף. אילמלא משא״נפש אהד הי בלב הקבוצה לא היה בכות הבדיה
 לקיים את היצירה המשקית והתברתית אפילו לזמן מועט. משאינפש זה,
 האהד לכל התנועה התלוצית, מורכב מיסודות ראשוניים: גאולת־ישראל,
 תזון הסוציאליזם, תלוציות, תקומת העברית, אתדות העובדים וכיוצא בהם׳
 יסודות ראשונים משותפים — לתוד ו״משמעת פוליטית״ ו״גיבוש אידיאו־
 לוגי״ להוד. כל הנוטל מן הקבוצה את יסודותיה הראשוניים ורוצה לקיים
 אותה בלעדיהם, הרי הוא משמיט מתהתיה את קרקע צמיתתה ומשאיר אותה
 בהלל ריק, ומי שבא להוסיף על היסודות הראשוניים גם תובת משמעת
 פוליטית ותובת גיבוש אידיאולוגי, ממלא את הללה עד אסם מקום לנפש

 התבר, עד למתנק.
 ישאלוני: ובכן, פוסל אתה כל ״תיניד מכוון״, בותר אתה בהינוד ללא
 אידיאה, ללא רעיון מהיה ומכוון? זהו ההיפר ממה שאני מתכוון לו. אין
 תפצי ב״תיניך, מתוץ לזמן ולמקום וללא אידיאת שולטת בו. אולם את
 המכוון בתינוד, ואת המיתד את תינוכנו אנו מכל ״זרם״ אתר, אני דואה
 בערכים היסודיים והמשותפים לכולנו: רעיון תעבורת, גאולת העם, שויון
 האדם ותידותו, אהבת היצירה ואהבת הדעת, הגשמה תלוצית, תברות ועזרה
 הדדית ושיתוף, מצוות מעשיות, התנדבות. מי שכל אלה אינם מספיקים לו,
 והוא מעמים על הילד בבית־הםפר או בהםתדרויות תנוער את כל אותם
 עיקרי האמונה ופולהני־השבטים ופרחי־ד״יהםים ההוצצים אצלנו בין גוש
 לגוש והמבדילים בין נוער לנוער — איננו עוסק בהינוד הדור הבא, אלא
 בגיוט ״קנטוניטטים״. הוא גוזל מן תנוער בעודו באבו את אתת ההנאות
 הנעלות ביותר והמהנכות ביותר בתיים: את הטעם של בהירה ושל הכרעה.
 שיטת רונתת זו של קטיסת״בוםר, אף היא מתהלואי הזמן, מה עוד צרור

 לנו בכנסיה?
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 כה
 מסגולותיה של הקבוצה, שלא הסתפקה מעולם (כמי שהסתפקו
ת את הכלל ר ש  כמה קומונות בעולם) במה שהיא קיימת. היא באה ל
. אולם ם י כ י ש מ מ ב בחיי הכלל. מראשיתה נשאה את נפשה ל ל ת ש ה ל  ו
 בימיה הראשונים לא אהזה בשום אמצעי־כיבוש, ואף לא בתעמולה, היא
ת שבהיי-קבוצה. האמן האמינה כי ההתעלות הפנימית — פ ו מ  דגלה ב
 במשק, בסדרים, בפריוךעבודה, ברמת חיים תרבותיים, בהריגה רותנית ־־־

 היא שתגביר את הכוה המושר של ההיים השיתוסיים.
, י ל ל  השנים האתרונות הביאו בנדון זה שינוי גמור. והשיגוי הוא כ
 ללא הבדל בין זרם לזרם. הכל מאותרים בתאות ״הכיבוש״, ואפילו מתוני
 הקבוצה. ומי שנוהג להדגיש את תכניה התברתייס הפנימיים, ומי שדוגל
 בצמיתתה האורגנית ומי שמכריז על אפיה האינטימי ־־־ כולם כאהד יוצאים
 במםעי־כיבוש. וראה זה פלא, כל אותה ההסתערות של התנועה תקיבוצית
 לאגפיה אין פניה מועדות בלתי אם אל הנוער בלבד (״נוער״ בלשון הדיבור
 חפוליטי בימינו אין פרושו בחרות, כי אס ילדים). כאילו ויתרה התנועה
 הקיבוצית כולה על רבבות הפועלים הבוגרים וחמתבגרים בארץ, שרובם
 הניכי מפלגות והסתדרויות וההלוץ, ואין היא מיתלת אלא לנוער בלבד,

 שרק הוא עומד פתוה ל״כיבוש״ על ידי התנועה הקיבוצית.
 מי הם הברי הקבוצות והקיבוצים בארץ? אילו פניתי בשאלה כזאת
 לפני עשרים שנה היו עונים לי: אלה הם פועלים ארץ־ישראליים, אשר עברו
 כמה וכמה מדורים של היי תארץ, נתנסו בנםיונותיה של פתת־תקוה ושל
 זכרוךיעקב ושל חדרח ושל מסחר. ושל מתולה, והגיעו מתון־ הייהם
 ונםיונותיהס אל רעיון הקבוצה. אס אשאל עכשיו אותח שאלח, יצטרכו
 לענות לי: רובם הגדול של תברי הקבוצות והקיבוצים הם עולי גולה, אשר
 הגיעו אלינו מן האניח בפספורטים של חברי קיבוצים. אנשים כניס הס ולא

 סוטים, וכל אהד מהם פנה על פי המען אשר ניתן לו בצאתו.
 כזהו עכשיו מקור־גידולו של המפעל הקיבוצי הפורה: גיל מסוים
 אשר תנועות מסוימות ממציאות כ״הומר לבנין״. כל מי שלא הספיק בגיל
 זה להגיע עד הקיבוץ, מי שלא עבר דרך צינורות מסוימים של הסתדרויות•
 נוער והתלוץ — אין תקות הקיבוץ הלה עליו. כל המון בית הפועלים, שלא
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 מאתמול ירדו מן האניה, אלה שמכירים את הארץ ואת תלאותיה ואת
 משבדיה וגיאויותיה, אלה שרכשו להם בארץ נםיון ויכולת מקצועית
 ומשקית ־־ אלה אינם מבקשים לעצמם אהיזה בהיי הקבוצה, ואף התנועה
 הקיבוצית, ללא הבדל אגף, מיאשת את לבה מהם. הם אולי באים בתשבץ
 כבני״לניה בשעת איזו הצבעת סוערת בתנועת הפועלים, הם עלולים לשמש

 לפעמים חומר ״פוליטי״ לאיזה זרם קיבוצי — אולם לא הברים לבנין.
 אילו היה ככח חמצב לפני כעשרים שנח לא חיח בו כדי לתתמיה.
 טוף טוף לא היתד. אז הקבוצה בלתי אם נםיון. נםיון נועז וצפוי לכשלונות
 מרובים, לא רבים האמינו שתיא בת־קיימא. קיומה לא היה בטוה, לא
 מחוץ — מצד היותה תלויח בחםדי המישבים — ולא מבית — מפאת הוםר
 היציבות הפנימית של תברית. וגם כתופעת משקית בלבד עדיין דבק בח
 ה״א השאלת. טפתת תדפיציטים נתשבת למכת־הקבוצה שאין להיפטר ממנה.
 אבל הלא אנו עומדים לא בשנת תרע״ו אלא בתרצ״ו. הקבוצה כבר איננה
 ״אכטפרימנט״. גם מתנגדיה יודעים שהיא בת־קיימא. ורבים מהם מודים
 בכמה מהישגיה, הטכניים והמשקיים. אימת הדפיציטיס ירדה. שום מומתה
 מבהוץ לא יעיז להתנקש בקיומה. לאלפי ההברים ההיים בה הדלה הקבוצה
 להיות אוהל־ארעי. היא להבריה בית, לילדיה — מולדת. מכמה בתינות
 עולים היי הקבוצה לאין ערוד על היי הפועל הבודד בעיר או במושבה, ואף
 על פי כן, כאילו ניטל ממנה כוהה לקתת שבי את לב הפועל ההי בשכנותה.
 הנה נישאה עכשיו על פני ציבור הפועלים שואת השפל. תיכנסו
 לבית־ברנר ותקראו מעל פני האנשים: הסר יום עבודה! ובכל מקום
 שתעברו על פני פועלים ופקידים, ואפילו עסוקים במלאכתם, תקראו את
 האותות התדותים: גז הבטהון ביום מהר. הבר הקבוצה איננו יודע את
 הפהד הזה. אין שום אדם בה מפהד, שמהר יהיה מופקר וילדו נעזב ומבקש
 להם. מדוע איפוא אין אנו רואים בכל המהגה הגדול הזה אפילו קמצים
 קטנים אשר יבואו ויגידו: שבענו את העיר הגדולה, את סדריה ואת מהיה
 ואת קבלנית ובעלי-בתיה, ואת שממת־שעשועיה. הבה ונקים קיבוץ תדש,
 ונהיה כאשר היים הברי הקיבוצים, והבלי־אבטלה ומצוקודרעב ושממוך
 ריקנות ותרפת־איש־לבצעו לא נדע. איננו שומעים אפילו על שמץ של

 התעוררות ציבורית ברות זאת.
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 על מח אין חקיברן נעשה נתלת הציבור, נחלת חלקים גדילים ממנו?
 שאלד. גדולה חיא לציבור שמחוץ לקבוצה, ושאלד. גדולת חיא לתנועה

 הקיבוצית, אשר כוהה גדיל בכיבוש הרהוק, ולא בכיבוש הקרוב.
 וזרמים קיבוציים תתאים את עצמם לא כשביל צדדי אלא כדרר
 עיקרית בתנועת הפועלים, כיצד יכולים חם לחשלים עם חיאוש מחמיני
 הפיעלים המעירים בעבירה ובארץ? ואנשים המאמינים בקיבוץ כמפעל־
ך המינים מדוע ישליכו יהבם רק על טיפוס אנישי מאומן ר ו צ כ  המינים ו
 אשר יוצא מתיר תממית רותניית המיותרות לכך ויובאו למקים מטרתם,

 אס אפשר, בקרינית מגורים?

 כו

 ושבת אני את תנועת המושבים, אשר לא ראתת את תילד כתימר־
 הכיבוש שלה ולא זנהה את הפיעל הבירה בעיר ובכפר, ואף בימי הגיאות
 לא ניאשה ממנו ופנתה אליו, וקירבה רהיקים, וההזירה קריבים שנתרהקו,

 ורתמה על פי דרכה אלפי הברים במפעל התתישבותי.
 נזדמן לי כבר לספר כיצד היה א. ה ג י ר ד י ן קיבל על תיםר צמיתד.
ר קרקע הישוב. ״ראה — היה אימר לי — הנה אניית י ת  תלוצית מ
 מביאית צעירים. קצתם נשארים, רובם עיזבים. לא זהו הנירא. אד מדוע אין
ר הישוב, מבני האכרים ? תאומנם אין הארץ י ת  מתוםף אלינו שוס אדם מ
 מסוגלת לגדל תלוצים, ותמיד נצטיד להכניס איתם מן ההוץ? האומנם על
 צתית סלע אנו זורעים?״ סיף סיף זכינו לראית במי עינינו שאף ארץ־
 ישראל מצמיהה הלוצים, הישובים הצעירים של נענה ושטה ותל־עמל
 מעידים כי קללת הצתיתות לגבי הזרע ההלוצי סרה מעלינו. אד האם את

 ציבור הפיעלים הארץ־ישראלי צהיה לגבי המפעל תקיבוצי ?
 והלא הקבוצה כיים הזה יש לד. מה להציע לפיעל שמהוץ לה. אפשר
 אץ הקבוצה יכילה הייס להתתרית עם הפיעל ״המסודר בעבידה משתלמת״
 בטיב ה״להם לאכול ובגד ללבושי/ אד הרי היא ניתנת כמה דברים ששום
 צורת היים אהרים אינה נותנת לפועל. כלום אין הפועל בימינו יודע להעדיד
 את ההרגשה של עובד בלתי־תלוי בבעלים ובמשגיתים, את אפשרויות
 היצירה שאין כמותן בהיים הפרוליטריים, את השויון והתברות, את
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 הכיבושים ההלוציים? ההכרה הבטוהה שבכל מצב שהוא בקיבוץ, אין אני,
 הפרט, ״מהוםר־עבודה״, שלעת זקנה לא ישליכוני (מי הושב אצלנו מה יהא
 גורלם של הפועלים המזקינים בעיר? והלא דור שלם כבר מתקרב לכד),
 שליום מהלה יש דואג, ושמזונותיו וחינוכו של הילד מובטתים בכל עת ובכל
 התנאים — אילו יתרונות של היי הפועל השכיר־הבודד ישוו בכל אלה?
 היכן היא בעולם שיטת הביטוה הסוציאלי הנותנת את הבטהון הזה ואת
 ההרגשה האנושית הכרוכה בבטהון זה ? מה מאפיל על כל זה בעיני המיני
 פועלי ארץ־ישראל, שרבים מהם הם אנשי-עבודה טובים והלוצים נאמנים?

 כז

 איני מקבל על עצמי לישב בתשובה אתת וכוללת שאלה זו, שהיא
 בעיני מן השאלות התמורות, הקובעות את גורלה של תנועתנו. למהיצה
 זו תקיימת בין המפעל הקיבוצי לבין המוני פועלים — גדולים הקרי לב.
 ולואי שכל אתד מאתנו יפשפש במעשיו. אולם מעיז אני לומר כי גם
 פיצולה של התנועה בשיםועיה ובמצותית גורם לא מעט לתםיר את הלבבות

 מאהריה ולהשפיל את כבודה.
 אסביר את מתשבתי בהזכרת נושנות, בהזכרת עוץ: פולמוס האלהוד
 הגדול בין ״אתדוודהעבודה״ ו״הפועל הצעיר״, לקראת העלית השלישית.
 שני הצדדים הרגישו יפה את נימוקיהם ואת תששותיהם, ודאי לא פתות
 ממה שעלולים להרגיש עכשיו דוהקי האיהוד הקיבוצי ומתיו. עכשיו,
 כשאותה מלהמה היא כבר נתלת ההיטטוריה, הריני מרשה לעצמי לומר,
 שאינני טבור כי בנימוקיהם ובתששותיהם של מתנגדי האיתור לא היה
 כל ממש. ואף על פי כן, לא צדקו... אולם לא חשוב כלל מי צדק ומי
 לא צדק. את קובעת כום התרעלה שתינו יהד. באו גלי העליה, והברינו
 ההדשים מצאו אותנו, את קודמיהם, בהתנצתותנו: על צדקת רעיונותינו,
 על נפש העולים התרשים, על תפקידים ועל עמדות. ונהי בעיניהם כהגביס.
 מלתמתנו חפנימית רבודחתוכן, שנבעח ממקורות טחורים, מחרדה לציונות
 ולערכי תנועתנו, היא שגתגה להם את האפשרות לגמול לנו, ממבט
 ראשון, בוז. ובוז ראשון זה נתן את תנועת הפועלים לבז, ואולי קבע
 את גורלם של ההדשיס, הבזים, יותר משל קודמיהם שהיו לבוז. אני ראיתי
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 אז את עצמי קרבן של המצב הזה. ידעתי כי כננותי טהורות, ידעתי כי איו
 לי שום פניה אלא זו: לפתוה לפני העולה התדש את שערי תנועת העבודה,
 ושיראה אותת כביתו שלו, ויעשה בה כבתיר שלו. אולם שלא ברצוני
 ובניגוד לאמת הנפשית שלי, הייתי אני בעיניו השוד כ״צד/ כמתהרה,
 כמבקש לשתה כבעל אינטרסים מפלגתיים, כבעל תתבולות תבא לכפות
 עליו את רצונו. ותוטר־אמון זה והוטר־כבוד זה מצד העולה התדש למת
 שמצא בארץ, והיכולת שניתנת לו לראות לא את המאור שבדברים אלא
 את העכור שבהם — היא שקבעה גורל הרבה דברים בעליה תשלישית
 ובאדץ. עודגי הושב גם עכשיו, שגורל גדוד־העבודת וגורל ״השומר תצעיר״
 היו אהרים, אילו היתה העליה השלישית מוצאת בבואת תנועת פועלים
 אתת ומאותדת, ואילו יכולנו, אנהנו, בני העליה השניה, לפגוש כתנועה
 אתת ושלמה את העליה ההדשה. מהרבה קרבנות למולד היינו נפטרים. מה
 שאירע לנו אז הוא ללא תקנה. איתורן של שתי המפלגות ב־1930 —
 שבא באיתור של שתיכדעשרה שנים — הציל מה שניתן להציל. אד לא

 יכול היד! לתקן מה שתופםד באותן השנים הראשונות.
 כד אני רואת את המצב בתנועה הקיבוצית. המאור שבמפעל
 הקיבוצי לוקה בשל השיםוע. הגופים הנצים והעוינים זה את זה אינם
 יכולים להפנות את לבם לא לכמה ענינים פנימיים ולא לציבור הביגר
 שמסביב להם, ואין לב הציבור יכול להיות שלם אתם. איהודה של התנועה
 הקיבוצית יגאל אותה צןכמה יתםים עכורים, ויפתת צינורות־השפעה שנסתמו.

 כה

 זכתה ההסתדרות ומלאכתה, מלאכת־הקודש — להגר ולתציל את
 נשמות ילדי ישראל מנדט שערי הורבן ושמד וכלית — געשתת בעיקר
 על ידי הברי הקיבוצים והקבוצות, לגושיהם. אין ערוד לכותות תעצומים
 שהושקעו בכד, אין ערוד למסירות ולהתנדבות ולהתלהבות בעבודה זו,
 שאין כמות לתשיבות ולאהריות בכל עבודת ההסתדרות. מתנות השליהינד
 המתנדבים עשו מה שעשו במיטב כננותיהם וכמיטב יכלתם. אולם שיםועה
 של התנועה הקיבוצית הוא שעשה את מערכות הנוער היהודי לשדת־קטל.
 אין מבקשים בימינו לקתת שבי את נפש היהיר. מאמינים יותר
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 בכיבוש הגוף הציבורי עליו נמנה היהיד. מי שזוכה בתםתדרות מסוימת
ת ו ר צ ב ת ה  ובתנתגתה ממילא זוכה גם ביתיד ובנשמתו. לסיכד פשתה ה
 בתםתדרויות ופשטה המלהמה על כיבוש תםתדרויות. צדקה עשו הגושים
 הקיבוציים עם התםתדרות בהתנדבס, אולם הצדקת הפכת לצעקת: אותה
 שליתות תינוכית שזרמינו השונים עושים בגולה — שליתות אתת היא,
 שליתות ההינוך ההלוצי, והשולה אהד הוא — כלל־הפועלים ותםתדרותו
 (ואין הבדל מהותי בדבר, אם תשליתות היא מטעם תתםתדרות — אל
 ההלוץ, למשל ־־־ או שתיא מוזמנת מן הגולה׳ מטעם הםתדרויות הנוער
 השונות, העומדות ברשות עצמן וברשות הגהגותיהן המקננות בקיבוצים
 בארץ. גם הללו דוגלות בשם ההםתדרות, ואתריותן התינוכית על התטתדרות
 גם כשאין עמה אתריות פורמלית). אולם הפירוד הקיבוצי, הכדור בריב
 שיטתי בין הגושים, הוא שעושה גם את תשליתות ההםתדרותית, שהיתה
 צריכה להיות מעשדרמקשה, אתדותית ברצונה ובמגמתה ומוסכמת בדרכיה,

 לשליתות של גופים יריבים.
 טרם יצאנו משלהי המלהמה העולמית וכבר מאיימת עלינו מלתמת*
 עולם שניה. ועולמנו הרוהני אף הוא טבוע במטבע צבאי. ולסיכר גס יצר
 האכטפנטיה בתנועותינו רואה בכל — ק ל ג ם י ן. ויותר ממה שהוא מתגלה
 בהיאבקות רעיונית, הוא מתלבש בתכסיסי מלהמה ותבלנות כלפי ״האויב״
 ובסיטום קסרקטיני בסנים, ובמניעת התקרבות בין מהנה למהנה, לרבות גם
 מעין ״תעמולת־זנעה״ הבאה להגביר נאמנות ולהבאיש את דית ״האויב״

 איני מתכוון להתעכב בזה על תמונות ההצבאה והיתםים והמדנים
 העושים שמות בתנועתנו התינוכית־תלוצית שבגולת ואוכלים את מיטב
 מרצה ומביאים מצביאים ומוצבאים גם לידי שתיתות שבנרגנות. הדברים

 ידועים ורבים הצוותים על כד, אלא שאין תצוות רואת את נגעי עצמו.

 כס
 ראוי שנתבוגן בהזיון זה, לא מצד פגמי־הלנאי השונים, אשר
ת כל אתר יםכים ברצון לנער וחצנו מתם, כי אם מבתינת עצמו: כ ל ה  ל
 יש עם יהודי בעולם, עם אהד מפוזר בין העמים, והוא גתון לגזירות
 ולםרעות, לדציתות ולגירושים, לדהיקה ממהיה ומהשפלה, לאבדן לשון
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 ולאבדן תרבות, לשמד ולניוון, ובגדו עולם גדול ועצום: הלקו נשבע להשמיד
 ולהאביד, והשאר — עימד על דמו ואדיש, והמקצת מן המקצת מביע אתרה
 בדברים שאיגם מתייבים. ובתוך העם הזה, המובל יום יום לגרדום, יש
 תנועה ציונית, שאיגה משלימה עם הכליה ועם הכלימה, והיא היתידת בקרב
 העם שמעיזה להאמין בגאולה. וכנגדה עומדת — לפי מימרתו המוצלתת
 של ברוכוב — ״קונצנטרציה אנטי־ציוגית״ המקיפה הלקים עצומים בעם,
 בהם: המתבוללים, העומדים על םף השמד, ״אגודת ישראל״ והלאומיים•
 האידישאיים, הטידי הגלות ומבקשי הטריטוריות, אילי־הזהב והרדיקליס,
 הפילנטתפים וה״בונד״, יפי-תרות והקומוניטטים. ובתוך השארית, הדוגלת
 בשם הציונות, אך מעטים הם המוכנים למעשי בניה והגשמה. ובתור אלה
 עומדת לבדד תנועת הפועלים הציונית, וכנגדה קונצנטרציה אנטי״פועלית
 מגוונת, החותרת לבודד את הפועל והמאהדת את מעבידי עבודה ערבית
ם העושים י נ ו י צ ־ ן פ מ ו ל  ותולמי עליה מצומצמת ומותרי מנדט עם ה
 להם קרבים בשם מלכות ישראל, ועם כל מיני לאומיים שלמים וכשרים
 אשר מעמדיותם של הפועלים דוהה אותם ולאומיותם של מהרימי הפועל
 העברי מזכות־עבודה ומזכוודאזרת מושכת אותם. ותבועת הפועלים עצמה,
 המהווה חטיבח מיוחדת בעם העברי, אף היא איבה מעור אתר. כי אתדות•
 רצונה ואתדות״מגמתה טרם הגיעו להכרת כל הבדיה, וההכרה התלוצית
 של הקשר הגורלי בין מאמצי הפועל ושתרורו וגאולת העם, ותנכונות
 למאמצים תלוציים עדיין אינם אלא נתלת הלק בציבור הפועלים. ובתור
 ההלק ההלוצי שהוא הוא הלוז שבשדרה של תנועת הפועלים, לא הכל
 מאותרים בתפיסה הפוליטית והציבורית של עניני הציונות ועניני הפועל.
 ואפילו אותו תלק תלוצי אשר עבר את כל מדורי הניגודים ויצא בשלום
 להוות בתנועת הפועלים את ההסיבה תציונית הםוציאליטטית, איננו יודע,
 להןתו, לנהוג יהםי־הברים הוגנים, בין צורות־ההתישבות שנקטו תבריו.
 וראה אף ראה: אותו תלק בתוכו, אשר הגיע, לכאורה, עד קצה גבול
 האיחוד, לא רק בהשקפותיו הכלליות על גורל העם ואתדות תנועת הפועלים,
 אלא גם בקבלת יסוד השיתוף בבנין המשק והחברה ובמאמצים הלוציים
 להגשמתו — אף הוא מפולג לגושים אשר אינם יכולים לדבר זה אי1

 זה לשלום.
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 ל
ו עומד בתוך ריב־האהים הזה לשאול: נ י א  אולי יורשה לאדם ש
ם של הניגודים הללו העומדים כנד בין קיבוצינו? אינני שואל ב י  מה ט
 לניגודים פוליטיים ואידיאולוגיים בעלי אופי כללי, ולניואנםים שונים
 בתשקפות. בימינו רבי־המבוכה נמצאים אלה לרוב בכל תנועה רהבה
 ומאותדת (אם היא אינה כפופה לדיקטטורה אידיאולוגית) וכל עוד אינם
 פורצים את תהומי אותו המשותף, שהוא הכרהי לקיום התנועה, אינם
 צריכים לשמש גורם מפריד במפעל הקיבוצי. ובמידה שהניגודים הללו
ם המושג של תנועה פוליטית ורעיונית מאותרת ובכמה צ ע  פוגעים ב
ד י ם ה ם (כמו במקרה ״השומר הצעיר״)׳ איגם מ י ו י י ר ק י ע  מערכיה ה
 למפעל הקיבוצי דוקא, וההתגברות עליהם איננה ענין לקיבוצים בלבד,
 ואיננה בכוהם של הקיבוצים בלבד, אלא צורר תיוני לתנועה כולה, התייבת
 לבקש, בלי חרף, דרכי איחוד, רעיוני ופוליטי לכל מחנה העבודה אשר
 קרקע ציוני וםוציאליםטי משותף לו. אין שאלתי מכוונת אלא לניגודים
 בגוף המפעל הקיבוצי והמסתעף ממנו. ניגודים, אלה אשר מציאותם
 מקובלת ומוסכמת, מה הס, האם בגי־קיימא הם, קבועים לעד, שרשיים
 וגזעיים הטבועים באפי השבט הקיבוצי או באידיאדדנהלתו, או שמא אינם
 אלא תופעוודלנאי, פרי מםיבות ותיפושים, ותלות בהן תליפות ותמורות,
 והן עלולות להצטמצם וגם להלוף. אינני בא להכריז שאין הבדלים ואין
 ניגודי־תפיםות, אולם אינני רואה את תכנם כדבר נתון וקבוע, אלא בר־

 התפתתות דינמית בלתי־פוםקת.

 לא

 אנסה לסקור כמה מהניגודים, שהסעירו בשעתם את הרוהות, ומהם
 ששימשו ועודם משמשים םוםי״דכיבה בניצוהים.

. ״קבוצה קטנה וקבוצה גדולה״. רבים האמינו בתום לבם ל ד ו ג  ה
 וטענו בהום לבם, כי קבוצה גדולה אינה אלא הורבן למשק ולהברה.
 היו ימים ויוסף בוסל היה טבור כי יקל לדגניה אם תקטין את מספר הבדיה
 ותעמיד אותם על ט״ו משפחות. אחד מחברינו המומהים הכריז, כפרי
ס לקבוצה הוא כ׳יה משפתות, וכל ו מ י ט פ ו א ה  הקידה מדעית, ש
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 המוסיף גורע. עכשיו, כמדומה, סיגו כל ״הקבוצות הקטנות״ מא1תם
 חמםפדים, בלי שמשקם נתנזק על ידי זה ובלי שאפי ההברה
 שוגה על ידי כך לדעת. מאידד גיסא, תדלו תקבוצות הגדולות לתתעלם
 מן תשאלות הכדוכות בגודל הקבוצה ובגידולה. תן מטפלות בשאלת כיצד
 לשתף את התבד בידיעת הענינים של המשק הענף, כיצד להגביר את
 הדמוקרטיה הקיבוצית, כיצד לתעלות את רמת ההייס התבדתייס. ענת
 הגודל הדל להיות םלע־מתלוקת בתנועת. אתה מוצא כיום קבוצות בהבר
, ,,קבוצה קטנה״ או  הקבוצות שאינד יודע כיצד לכנותן. מהי דגניה ב,

 ״גדולה״ ?
. זכורים הימים שהקבוצה, ללא הבדל ץ ו ה ־ ת ד ו ב ע ה ו כ א ל  מ
 ״מוצא״ פוליטי, לא ראתה את תפקידה אלא בתקלאות בלבד. היה קיים
 פולתן של תקלאות ״צרופה״. הקבוצה תיתה מעמיקה בנאים וטייתים
 ורצענים ומסרזלי סוסים מן ההוץ, ומוציאה עליהם את כםפי התקציב.
 וראתת זאת כדיר הטבע, לא פגיעה בעקרון עבודת עצמית ולא הפסד
 משקי על ידי הוצאת כםםים ההוצה. ההכרזה על הכנמת מלאכת ותרושת —
 ויותר מזה: עבודתיחוץ — לתוך משק הקבוצה, נתקבלת בשעתה כהרס
 משקי. נדמה ששטף־תימים ותנאי ההתישבות הורידו את הויכות מעל תפרק
 בלי רתמים. עבודת־הוץ הדלה להיות מונופולין של ממציאיה ונעשתה
 נתלת כל ההתישבות העובדת, הקבוצות ותמושבים כאתת. ואף המלאכה
 מצוית בכל מיני קבוצות. ואם לאיזו קבוצת תבוא ההזדמנות להקים מפעל

 הרשתי — ודאי לא תסרב מתור טעמים עקרוניים של משק תקלאי צרוף.
 ז ו ל. היו ימים ובמרכז הויכוח עמדה שאלת הזול. איזה טיפוס ישובי
 מבטיה התישבות עממית זולה יותר, המושב, או הקבוצה הקטנה, או
 הקבוצה הגדולה? אנשי הקבוצה הגדולה טענו כי הם בהרו בצורה זו
 אך ורק בגלל הזול ההתישבותי הכדור בת. וזזייב אדם לותר על כל מיני
 נטיות בבנין המשק והחברה ובלבד שיהיה נאמן לזול שהוא מצןה לאומית
 עליונה. מי שלא האמין בזול התיאורטי הזה הית מתתייב בנפשו. על אתת
 כמה וכמה מי שחעיז להניח כי לא דוקא בגלל הבטהון בזול בהרו אנשים
 בדרד זו, אלא בגלל נימוקים נפשיים ותברתיים, ממש כמו אלה שבהדו
 בצורה אחרת. מה חמים היו הויכוהים ומה גדול היה הבטתון של המתוכהיס
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 כל עוד שאלת הזול היתד. בגדר של ספקולציה עיונית הריסה. ההוגרים
 התהללו כמפתהים. עכשיו, כשנצטבר כבר נםיון של כמה שגים לכל צורות
 ההתישבות העובדת, נדם הויכוה על הזול. וטוב שנדם. עדיין איננו

 ״מםתתים״ אד כבר הדלנו להיות ״תוגרים־מתהללים״.
״ תוכרזו בשעתן כשני קטבים בבניו ת ו י נ כ י מ ״ ״ ו ת ו י נ ג ר ו א  ״
 הקבוצה: אלה דגלו בצמיהה תברתית־אורגנית, מעין גידולה של המשפחה,
 המכניסה לתוכת אדם נוטף מתור כתירת אישית מדוקדקת! לא המשק משמש
 קריטריון לגידול הקבוצה, ולא צרכיו כופים עליה את התרתבותה, ועל
 אתת כמה וכמה לא צרכים ציבוריים אהרים, אלא הצורר הפנימי שלה
 לקלוט תברים נוטפים, תברים מותאמים שעברו כמד. מדורים של נםיונות
 והתאמה אישית. ואלה דגלו בטיםמה ״קיבוץ פתות לכל״, כל אדם ראוי
 ומםוגל לחיות חבר בקיבוץ ואין בודקים, ואין לחבחין ואין להתאים. כשם
 שהיה מי שעקרון הזול היה לו נעלה על הכל, כך חיח מי שעקרון
 האורגניות היה יקר ללבו מכל. הדרד אשר בה התלקטו הברי תקומונות
 הראשונות, אהד אל אהד, נהשבה לדרך קלטית, היחידה המבטיהה תתלכדות
 ההברה ויתםי רעות ואינטימיות בין הבדיה. כל דרד אהדת תוארה כלקיהה
 ״מכל הבא ביד״, שאינה עלולה לקיים אלא מעין ארטל, בעלת משק
ו ר ז כ א ת  משותף וחדר״אוכל גדיל״ אד חיי חמשק וחיי התברת כאהד ה
 לתפיסה הזאת. גדל היקף המשק וממילא גדל חיקף חחברח, ו״חאורגניות״
 הנכספת לא באה לעזרתה. והקבוצה, הדוגלת בשם האורגניות, חופתה מכות
 קשות: פירורים, עזיבות, דלדול ועגמומיות. עד שפנתה לצירופים ולמיזוגיס
 עם תלקי קבוצות, והדדד הובילה הלאה לשיטת ״מילואים״ מן הגולת,
ת עשרות תברים, שונים בגיל, י ש י ת א ו ר כ י א ה ל  המכניסה מן ההוץ ל
 במושגים, ברמת תרבות ובהרגלי עבודה, וקרובים רק קרבה ארגונית,
 קרבת ״תנועה״ מזווגת, קרבת רצון ציבורי משותף. אולם אותה קרבת
 תנועה ושיתוף רצון ציבורי היתד. קיימת אסילו בגדוד־העבודה, שדגל
 בתפיטח חפשטנית בלתר של קבלת חברים. ומאידד, תיםוד של אורגניות,
 ״הגרעין״ ההי ויוצר, לא היה נעדר בשום מפעל קיבוצי רציני, ההל מן
 ה״קרימאים״ בגדוד־העבודה, ובדומה להם כל מיני תבורות בנית מוצא
 אהד (עיר, ארץ) ועד התבורות המלוכדות של התקופה האהרונה, תבגויות



 296 ב. כ צ ב ל ם ו ן

, ההסתדרותי (ההלוץ הצעיר, ״הבונים״, ״דרור״,  על שותפות ״הגזע,
 ״גורדונידד, ״השומר הצעיר״, בני קלוםובה וכר). ואלה הלא משמשים

 גרעינים עיקריים בתנועה הקיבוצית כיום.
. מה צריכה להיות הקבוצה, עולם עצמאי, עולם ז ו כ י ר ת ו ו א מ צ  ע
 קטן בפני עצמו, הפותר על אתריותו את כל שאלותיו המשקיות והתברתיות,
 או ״פלוגה״ מצבא הקיבוץ, המתנהל על ידי המפקדה הראשית? ויכוה זד.
ה ההברה. הקבוצה דגלה בשם נ ב  היה באמת עמוק והיוני ככל ויכוה על מ
 סוברניות מותלטת, ״עולם לבדד ישכון״, והביטה בעין זועמת על העמקנות
 המרובה ועל הריכוז ועל סדרי השלטון וגנוני ה״קומיםריות״ שבקיבוצים
ם את מושג הקבוצה. מאידד גיסא, דגל י ר ת ו ס  הגדולים, כאלמנטים ה
ו תל ט, עד כדי שיטת ״תגזברות מ ז ה ו כ י ר  גדיד־העבודה בתורת ה
 המרוכזת״, האתת לכל משקי הגדוד ופלוגותיו, ששימשה עילה לפילוג
 הראשון של הגדוד, פילוג עיךתרוד ותל־יוסף. קיבוץ עיךהרוד הוקם מתור
ת לשיטת הריכוז המוהלט. מה אירע מאז? הקיבוץ המאוהד ו ד ג נ ת  ה
ת תאוטונומיות של המשקים והפלוגות, והתביעה ד י  לא ניצל מויכות על מ
 להגברת מידת האוטונומיות להלכה ולמעשה נשמעת בו כפעם בפעם,
 ומאייד — הבר־הקבוצות, שתהילה לא היה אלא מקוכדפגישה והתלמוד
 דעות למלכויות שונות שאין אתת מהן גוגעת בתברתה, למד אף הוא לדרכי
 שאר הגופים הקיבוציים והקים לו מנגנון, עם עסקנות מרכזת, עם מפעלי
 עזרה הדדית ביךקיבוצית, עם ״תלוקת עליה״, עם הפנית־עליה לקבוצות

 T ־

 הקיימות, עם םידור שליתויות לגולה, עם הטלת ״מרות״, עם ״גיוסים״,
 עם ״קביעת עמדה״, ועם כל מה שמציין בימינו את הגושים הקיבוציים.
 היכן נעלמה העצמאות הצרופה של הקבוצות תראשונות? ועד היכן מגיעה

 מידת־הריכוז של כלל־הקיבוץ לגבי המשקים המבוגרים שבתוכו?

 לב

 אין מגמתי לטשטש את ההבדלים הקיימים •באמת. יש הבדלים
 בסגנון, במזג, בטמפו, בהרגלים, בהרכב אישי. את מי אין כמו אלת, בתור
 כל קבוצה פנימה? נניה שהבדלים אלה קשים בקבוצה אתת, ואף על סי

? ת צ ב ו ק  כן היא היה בהמ, מה הם כי ימנעו הקמת תנועה מ



ם 297 י י ק ב ה צ מ ם על ה י ר ו ע ר  ע

 יש רואים את ההבדל היסודי ביהםים לקליטת העליה. הברה נפלה
 בשעתת: ״קיבוץ פתות וקיבת טגוד״. עכשיו גורסים: ,,אתריות לעליה״.

 אני נוטל לי רשות לומר שהגירםות הללו הן, לפתות, פשטניות מדי.
 אמנם נכון הדבר שהקבוצה בדמותה הראשונית התנגדת לקבלת עול
 מצוות היוצאות מגדר הבניה של המשק הקבוצתי. היא הששה לכל העמםה
 גוטפת, שמא תסכן את המשק ההלש גם בלאו הכי, והדוגמאות הראשונות
 שניתנו לה בראשית העלית השלישית עלולות היו לתגביר את תתששות.
 וכן נכון הדבר שהקיבוץ תמאותד מתתילתו ראה כאתד מעיקרי תפקידיו
 את קליטת העולה ההדש. אולם גם בנדון זה לא נשארו הדברים על עמדם.
 גידולן של הקבוצות קשור למעשה בקליטת עליה, הבר״הקבוצות קולט עליה
 במשקיו, יוצר קבוצות תדשות, שולח שליהים לגולה לשם םידור עליה

 ותכנת עולים.
 ו״אחריות לעליה״ מה פירושה? חאומגם יש משק אתד או גוש אתד
ו באחריות לעליה? האתריות לעליה, לאמיתת, מתתלקת בין ד ב  חנושא ל
 גורמים שונים, גורמים היוצרים עבודה בארץ, מוםדות לאומיים ומפעלי
 ההון הפרטי, מוסדות חהםתדרות והקיבוצים השונים. כלום יש משק קיבוצי
 המשול למשאבה השואבת עליה בלי הפסקת נשימה ? כלום אין צורר להקים
 כפעם בסעם כלי־קיבול הדשים לעליה, מהוםר יכולת להפנות הכל אל
 הנקודות הקיימות? כוחו של כל משק בודד הוא מוגבל, גם לאחר כל
 המאמצים והרצון הטוב וחמתיחות. הוה אומר: במידה שהמפעל הקיבוצי
 נושא באתריות לעליה לא המשק הבודד הוא הפתוה אלא הגוש הקיבוצי.
 וכל גוש קיבוצי נושא על פי דרכו באתריות לעליה הפונה אליו: יש
 המפנה את רובד! אל תנקודות הקיימות רק במידת הצייד שלהן ב״מילואים״
ה כלפי ב  ואת השאר הוא בונח כגרעינים חדשים. אין כאן ויכוה על ה ה ו

ת הקליטה. ו ט י  העלית, אלא על ש
ו ניגודים. ותם שפוצצו בשעתו את המפעל הקיבוצי האהד י  אכן, ה
 במהותו ובמגמתו. אולם הזמן והמסיבות ומאמצי היצירה עשו את שלהם.
 והניגודים פתתו. יש שנעלמו כליל ויש שגיטל טעמם. לא בדרד הויכוה
ת כל הניגודים ו ר מ  פהתו הניגודים, אלא בדרר היניקה ההדדית, הקיימת ל
 ואי-הרצון לקבל השפעה, ובדרד ,,ההיקוי של התתרות״, בלשונו של אהד״
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 העם, ומהיד להץ צרכים היוניים הטבועים בטבעי של המפעל. ההףה
 תאתדותית של המפעל הקיבוצי גיבדת על ההבדלים ועל הניגודים.

 לג

 התיכן האיביקטיבי שבניגודים הילד ופיהת, אולם הניגוד בעיני
 עימד. חזיון שכיה הוא, שהשתלשלות הענינים מיתקת הבדלים, והמתיצית

 תקיימות מקיימות אותם. הן אינן דיצית ליפול.
 בני־אדם נוטים להרכין ראש בפני עובדות ולקבל את המצוי
 כמושכל. הואיל וקיימים שלושה גושים קיבוציים, הרינו רגאים אותם
 'כתזיונות הטבע. ״עובדי הקיים״ מאמינים בנצה הכתוב: לא תוםיפו ולא
 תגרעו. אולם דומה שהם טועים. אם אנו מניתים מקום לגושים מפוררים,

 אין לתנית ששלושת הדפוםים תקיימים יםפיקו לתם. ־־
 כבר כיוס הזה ישנת תתהלה של גוש רביעי ־״-ך״תניער הציוני״.
 אין להינבא כיום באיזו מידה יצליה ״הנועד הציוני״ להתערות במפעל
 הקיבוצי (ימים רבים היה מפתד מפני עזרת התנועה הקיבוצית הקיימת,
 וםהדים אלה הזיקו לו לא מעט. כולנו מברכים אותו שיזכה לגדל קיבוצים
 של קיימא). ודאי יש לו הצדקת רעיונית להתבדלות לא פתות ממה שיש
 לשאר הגושים. אם עדיין אין לו אופי קיבוצי עצמאי הרי יש לו שאיפה
 להניד״ אידיאולוגית פוליטית בתהומי ההסתדרות. כלום אין שאיפה זו

, כדי לקיים הטיבה קיבוצית נפרדת ז ו נ י א נ ת  מםפיקת, ב
 ובשכנותם הגיאוגרפית והרותנית הקרובה של הגושים קיימים גופים
ם מוצאים לעצמם מקלט בגושים תקיימים. אלה נ י  קבוצתיים אשר א
 עלולים למצוא את מקומם בתנועת מאותרת. ׳בהעדרה — הרי הס עלולים

 לשמש גרעינים לגושים תדשים.
 כבר נאמר, הגושים גדלים בכיה העלית. ותעלית אמנם הולקה
 בהבלים, אולם מי יודע דרד״הרות של עליית באית. יקומו איגודים הרשים
 בגולת, יציצו ניואנסים, פרטנםיית, הידושים אידיאולוגיים. מה ימנע את

 אנשי העליות הבאות מבנות לעצמם ״מגדלים״ תדשים, ״משלתם״?
 והגושים הקיימים האומנם הם עומדים ויעמדו בתזקתםז האומנם
 הם מבוטהים מדוהית-םערה ופילוג? היקפם של הגושים גדל וגידול ההיקף
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 יוצר בעיות וקשיים. גדול כשרונם הפדגוגי והאדמיניסטרטיבי של
 הגושים לאמן ו״לנבש״ אולם אופטימיזם יתיר הוא להאמין ששנים
 על שנים יזרמו פלגי העליה הקיבוצית לתוך האפיקים הקיימים
 בלי שיצר להם המקום. מה הכות אשר יתזק את כל אלה ביהה אם אין
 הכרה הערך הגדול של תנועה אתת ומאותדתו אס תתנועה תקיבוצית
 יכולה לשאת בקיומם של שלושה גושים, מדוע לא תשא בארבעה ובהמישה י

 היד העליה תקצר?
 כבר אמר ברנד: ״מקור האיהוד הוא בתקרת לספינות באות״. אדייק

ה לספינות באות. ד  ואוסיף: גם בה ר

 לד

 הפיקתים כותבים ושואלים ל״תכנית״ האיהוד. הס לא יסרבו, הלילה,
 לאיתור, אם אד תגיש להם ״תכנית״, כלילת יופי, אשר כל מוס לא ימצא

r 

 בת, לפי טעמם״ אד מנין תצמת תכנית־איתוד כל עוד נות לנו בםירודיגו?
 ולמת נעםיק את עצמנו בבירורי־פרטיס של הצעוודאיתוד, בירורים העלולים
י  ליד״פד לניצותים, כל עוד לא ירגיש כל אתד, במקום שתוא עומד, כי א

ר להמשיד ״ככה״. ש פ  א
 האם רואים טובי הברינו, בכל גוש באשר הם, היכן אנו עומדים
 ולאן אנו תולכים, לאיזו קרךזוית אטומה נכנםנו כולנו על ידי פיצולה
 של אותה תנועה שבאה להגשים בתייגו את המידה תגדולת ביותר של
 שיתוף, של תברות, של הגשמה חלוצית, של ליכוד ציבורי ושל הברה

 מתוקנת ?
 הגענו לכד שהמפעל הקבוצתי, שתתילתו שימשה גורם מכנם ומלכד,
א ש ר קלע לנקודה ולא  מהווה עכשיו כוה מפריד ומפורר בהיינו. ב ן •

 ההטיא באמרו בכינוס בנענה: ״כוה המתריב את מקור־היינו״.
ד הוא המצב, כי בפירודינו אלה אנו  וכל זמן שלא נכיר כי כ
ת ד ת א מ ה ו ת ת א  מסכנים את קיומה של התםתדרות ונוטלים מן המפלגה ה
ן מקור התורפת של התזית א  את טעם קיומה, כל זמן שלא נרגיש כי כ
 התלוצית, כל זמן שלא נדע בושודפנים על המצב הזה ונטיל את אתריותו
 על זולתנו, כל זמן שהדבר לא יצרוב בלבנו צרבת — אין הדיבורים שלנו
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 על איהוד אלא מן השפה ולחוץ. אל נפרנם את עצמנו במליצות נאות,
 שאין בהן אלא כדי גניבת־דעת עצמנו.

 לה

 יש נשבעים לאיהוד ואומרים: עוד לא הגיעה השעה.
 מתי תגיע וכיצד תגיע ?

 מי שאומר ככה חושב בלבו: לכשאתהזק! לכשגושי יתתזק!
 יצר־חפירוד מתעטף בתקות־שוא. לא זרם אחד מתהזק. הכל
 מתתזקים ומתאזרים. אל יקוזז שום אדם לבוא האיחוד בכוח ח ח ש ת ל ט ו ת

 של זרם מן הזרמים. קיימא לן: אין איהוד פועלים בא ביד תזקת.
 כמה גורמים שלטוניים בעולם יודעים לאחד עמים, מדינות, ואפילו
 מעמדות בכוה העריצות והדיכוי. תנועת הפועלים אין כוהה לאהד בכפיה.
 פירוד די לו בחםתערות חד־פעמית. נופץ הכלי ודי. איהוד טעון

 התהדשות והתאזרות יום יום.
. ותברות אינה ת ו ר ב  הכוה המניע והמהיה כל איחוד״פועלים הוא: ח

 מוגשת על תודו של ״קבלו דעתי״. אין הברות של מבצהים ומנוצהים.
 יתר על כן: איחוד מחייב קרבנות. גם על קליפות לא קל לותר.
 מי שיודע לדרוש קרבן מן הזולת ואינו יודע לחביא את קרבנו — לא יאתר.
 יש הבדלים ולא ביד יוסרו. ולא בדקדוקי־מיקוח. הזמן ומאמצי היצירה
ה של ר י צ י ת ה ו כ מ  יבלו אותם. האיתור יגביר את רצון היצירה ואת ס
 הגוף המאוחד. אך הוא גם יתן להבדלים ולבני־החבדלים לחיות זה בצד
 זה במסגרת האתת. ההי יהיה והבובל יבול. ״הנובלות ילהכו עפר ותהייגה
/ אמר ביאליק. הערכים התיוניים לא יאבדו באיתור. יקומו להם  הבריאות,

 נושאים מעבר למתיצות הישנות.
 ישנם ניגודים׳ אד לא בהם הסכנת. מסוכן כשתננו לתדד גיגודים.
 להידבק בניגודים, לקדש ניגודים. אנהנו נועצים קנה של ניגוד ומעלים

 עליו שרטון של אדיקות וטמטום. אל נהיה עובדי ניגודים.
 מול כל התעוררות לאיתור יש בכל מקום גם מתעוררים להציל מן
 הדליקה ריש שומרי־הומות. כל אהד מאלה רוצה ״לבטת״ את עצמו ואת

 הוגו ואה ערכיו ״שלו״.
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 אין צ1רך בביטוה. האיחוד עצמו הוא הערובה לנצהון הטוב, המעולה,
 החיוני. הקרבן שבאיהוד מעלה ומצרף. תטיטת האיתוד שופעת היות

 ומגלה את האיר הגנוז שבלבות המתאתדים.
 כל איתוד של אמת דורש טמפרטורה. אין איתוד בא מתיר לשור
 כל ההדורים מראש, מתוך פירוט כל הסעיפים, מתוך תיגור ודקדוקי־עניות.
 אין איהוד בא אלא מתיר תסיסה של המיני הברים, מתיר אמוגה בעצמם,
 בכיה השיסט שלהם, מתיר הכרת האהריות האישית של כל אהד, מתיר
 תרדת כל אהד לטיהר מהנהו, מתיך אימוץ היצר הטיב, מתיר גילוי הכשרין

 לותר על קליפית למען הצלת התיר.
 ואל תסתפק תםיםודהאיהוד בביטול המחיצית שבין הגושים. יש
 עיר להסיר את המתיצות האטומית שצצו בין התבר להסתדרות. יש להשכין
 שלים ורעות בין הקבוצה והמושב. יש להבריא את עבודתנו התיגוכית
 בהםתדרויית הנוער! יש להטיל על הגושים שליתויות הםתדרותיית, ויש
 לשתף את ההסתדרות בחיי כל תטיביתיה. וגם הגושים הישוביים בכלל זה.
 לי נראים כל הדברים האלה דבוקים זה בזה. ולי נראה שאיתור

 התטיבית הקיבוציות יביא זרמי דם היים לתנועה הקיבוצית, יפתה לפניה
 דרכי כיבוש אשר לא ידעתם עד כה ויעמיד לימינה כותית, אשר לא מצאו

 אליה את דרכם, בגלל הפירודים.
 ואל תדחו לשעה כשרה יותר. השעה כשרה. יש עליה בהםתדרות.
 יש נכונות למעשים טובים בציבור. יש תהיה על מה שהוזנת. ויש חרגשת

 מיצר, וימים קשים, אבל גם תשובים, באים.
 אל תבוזבז שעודהכישר. היא דרושה לנו, ואם נתמיצנה — מי יידע
 מתי תתזיר. כל איהוד שהתמצנו שילמנו בעדי באבידית גדילית, בנשמית

 פצועות, בכנפים קצוצות. ואנחנו הלא כולנו דוגלים באיתור.
 ואל תרגלו במזמיר שיר האיחוד לעתיד לביא, אם אין אתם מוכנים

 לבצע אותי מיד.
 אל נשא את שם האיחוד לשוא.

 ניסן תרצ״ו.





 דברים
 שלא נשתלבו בפרקים הקודמים





 בענין מם־־הכנםה
 (בישיבת הועד הלאומי, חשת תדצ״ג)

 גם אני דואת תשיבות בכך שהועד ד״לאומי יגיע לעמדת אתת בשאלה
 ד, כמו בעוד שאלות תשובות. אולם כדי להגיע לקביעת עמדת אתת צריך
 לבקש גם לשון משותפת, סגנון שיכול לכלול את כולנו. מי שירצה להשתמש
 בהלד־דוה של פניקה כדי להטיל עלינו מושגים תברתיים זרים לנו —
 לא ישיג את המטרה. כל פעולה ישובית משותפת בעניני מסים — אי
 אפשר לה שלא תביא בהשבון את מושגיו של הפועל על חלוקה צודקת
 של מסים. וגס את ההיסוסים המתעוררים בנו לגבי העמדה תפםקנית
 הנקוטה כאן אצל כמה נואמים. אגב, סבור אני כי אין זאת השאלת היהידה
 אשר תשיבותה דורשת מאתנו השקפה מאוחדת. לא ראינו שאותם ההוגימ
 הכלכליים, אשר תתאהדו הפעם בשאלת מם־הכנםת ודרשו מאת הועד
 הלאומי עמדה מותלטת ומאותדת, יבקשו לבוא אתנו לידי דעה אתת
 ומותלטת בשאלת העבודה העברית, אשר השיבותה לגבי עליה יהודית
 אינה פהותת משאלת מם־הכנםה. כדאי גם לדעת אם יש תקוה שנגיע
ת בענין הוקת השלטון המוניציפלי, המוצעת עכשיו מטעם ת  לידי דעה א
 הממשלה. ואפילו בשאלת זכות הבהירה לכנסת ישראל תשוב שתהיה דעה
ת בישוב. והנה כפעם בפעם אבו שומעים רמזים מבשרים. הפעם שמענו ת  א
 רמיזה סתומה מפי םופרםקי, כי הנה הנה תימצא הדרך לשתף בכנסת את
 ההוגים העומדים עד היום מחוצה לה. אולי יאמרו לנו במה כרוכה תקוה
 זו ? האם בהתקנת תקנות אשר יגזלו מאת הלק מן הישוב את זכות הבהירה

 או שיעניקו לתלק אתר זכויות עודפות? אף אלה הן שאלות הראויות
 לןגמדה כללית מצד הישוב כולו. האומנם נשתיירה כל האתדות תלאומית

 רק ל״מם־הכנםה״?
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 ועוד שאלה אתת: נגיה שכולנו מודים בכל הסכנות החמורות
 תכרוכות בתטלת מם-הכנםת בתנאים הנוכהיים — האם לתועלת הענין הוא
ת דוקא ולהםעיר את העולם בקריאות: י מ ו א  לתפור את השאלה לשאלת ל
 הבית הלאומי בסכנה! הן ראינו כי בשאלת מם הרכוש העירוני יצרו
 בעלי־הבתים היהודים תזית אתת עם בעלי הרכוש הערבים, מבלי להטריה
 לכאן את ד״תזית הלאומית דוקא. וכן בשאלות מכסי אוטאבה. כלום אין
 ההדגשה היתירה של המומנט תלאומי בשאלת זו עשוית לתביא את תערבים
 לידי עמדה הפוכה, וכלום תקל עמדתנו על ידי כר שהערבים יתאהדו
 מסביב לעמדה המתנגדת בשאלת מם־הכנםה? הוששני שהפניקה

 ה״פטדיוטית״ הנה בבתינת יועץ רע במצבים כאלה.

 כל המתנגדים כאן למם־הכנטה תמכו את יתדותיהם באינטרסים
 לאומיים. נכון הדבר כי תנאינו תמיותדים מתייבים אותנו לבהון כל סודמולה
 פוליטית הדשה לאור מציאותנו. ולפעמים קרובות יקרה לנו שנוםהד
 מקובלת שיש לת תוכן פרוגרסיבי במקום אחר הופכת למעצור התתפתתות
 בתנאים שלנו. אולם גם בהינד, זו לא תיעשה על ידי פנ־־קה. אני, למשל׳
 מרשת לעצמי לפקפק אם כל תמתנגדים כאן למם־הכנםה אינם מתנגדים
 אלא מפאת התנאים המיוהדים של בנין הארץ. תושבני כי יש כאן כאלה
 שאילו היה הדבר תלוי בתם לא תיו נותנים להנהיג מם־הכנםה אפילו על
 גדות התמזה. ומר םופרםקי דיבר על דתיית מם״הכנםה להמישיס שנה.
 אילו היה הוא נמצא בעורם של ההקלאים הזעירים שלנו ספק אם היד,
 מרתיק ראות כל כך. אל נא תמהרו להטיל פסול בלאומיותו של מי שדעתו
 בשאלות אלו שונת במקצת מדעת ה״ארגונים הכלכליים״. כששמעתי את
 דברי יעקב שלמה הכהן, שהתלהב כל כד בהתנגדותו למם־הכנםד,
 בגלל המתים הגדולים אשר הערבים יפיקו ממנו, פיקשקתי אם השב על
 זה שהעדה התימנית העגיה, אשר בשמה הוא מדבר, יש לה להפסיד הרבה
 ממם־הכנםה, ואולי להיפך אין זה קרבן לאומי כשפרדםן עשיר או עורר־
 דין גדול מתנגדים למםיהכנםה. אבל תשאלו נא אכר במתולה או בגדרה,
 או במםהה, שהכגםתו זעומה והעושר רובץ עליו בכל כבדו, אם גם הוא
 ידהה, לאהד שיקול־דעת, בתתלט ובכל התנאים את מם-ד״הכנםה. עורר־
 דין עשיר משלם מטים פחות מאכר מתישב זעיר שלנו׳ שבגשתר לבנין
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 משקו, עוד לפני תיות לו יבול, תוא כבר תורם תרומה הגונה להחזקת
 המדינה.

 אי אפשר לדון על מם־הכנםה בלי לדון על מערכת המסים כולה,
 ובלי לראותו בתור תמםגרת הכללית של עול משלם המםים. אם מם•
 הכנסה בא להוסיף נטל על הארץ, כי אז אין כל ספק שכל אזרת רשאי
 לומר: אי אפשי בו. אין שום הובר. עלינו לקבל ברצון כל הכבדה נוספת.
ם מסים אהרים. כאן יש לראות ו ק מ  אבל, תלא יתכן, שמם־הכנםה יוצע ב
 שורת של ךזרבציות, העלולות לשנות את יהםנו למס הזת. אם, למשל, מם•
ם העושר, במקום תמכם על צדכי־תיים ראשוניים, ו ק מ  הכנסה יבוא ב
 אס בגללו ישוהרר כל הגלם הדרוש לתעשיה ממכם — כי אז יהא על
 כל פנים ערכו אתר. תנו לנו איסוא קודם לברר וללבן מהו המם ההדש,

 אם עול נוסף או הלוקה הדשה של הנטל הישן.
 בין הנימוקים העיקריים נגד הנתגת מם־הכנםה בארץ אני רואה
ד את היהודי מהוץ• י ת ס ת  את הנימוק של מר שנקר: המם הזה עלול ל
 לארץ. בין אם צדק היהודי הזה בפחדו ובין שלא צדק תרי תפתד הזה
 עלול בלי ספק לשמש גורם שלילי. אין אני מזלזל כלל בפהד הזה, העלול
 להרבות את מספר הנימוקים המעכבים את עלייתם של יהודים ושל הון
 יהודי. אולם, יתכן כי לא מן הנמנע למצוא איזה קורקטיב בענין זה: לשהרד.
 למשל, ממט־הכנםה למשד עשר שנים כל מפעל משקי הדש בתעשיה
 ובתקלאות. אל נשכח שבמצב הנוכהי כל עול המטים מוטל על עצמנו
 ותתברות הגדולות של ההון הבידלאומי משותררות ממנו. גם תברת תתשמל

 בירושלים ושכמותה פטורות עכשיו מכל מם.
. ם י א נ ת ל ה כ  אין אגי יכול לקבל את ההתנגדות למם״הכנםה ב
 אילו היה מם״הכנסה כתר במדיגת יהודים הייתי מקבל אותו ברצון. עכשיו
 יש לנו הששות מוצדקים למסור את גורל משקינו לידי ביורוקרטיה זרה,
 שהרדתנו לגורל הבנין אינת תרדתה, ושעל מגמותיה אין אנו יכולים לםמוןי.
 אבל אני מניה שיש כאן דוגלים בשם מדינת יהודים. אשר גם בתוכה היי

 מתנגדים למם״הכנםה.
 יתכן שלאתר שיקול־דעת יסודי נמצא שגם כל תרזרבציות שמניתי

 .... ־
 אינן עשויות לבטל את כל הסכנות הכרוכות כיום הזה במם־הכנםה. יתכן,
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 אבל גם את זאת לא נדע אם לא ניכנס לעיון ולשיקול ואם נמהר לקבל
 התלטות בהפזון. נהא מוכנים לדון בשאלה בכל כובד־הראש, מתיר בתינת
 השפעתו על מצב ההמונים בישוב ועל מצב העלית ומשיכת הון, אולם

 איננו מוכנים להצטרף להתגגדות מוקדמת.

 ממונם של י^ראל

 ידיעה קטנה הלפה בעתונות: בית־הנן, המושב הצעיר של יהודי
 בולגריה, פנה אל הממונים על עזבון בלילוט בהצעה להקציב הלואר, של
 6000 לא״י לישוב שלושים משפתות נוטפות בתתום אדמת המושב (האדמה

 ניתנת מאת הקרן הקימת).
 לא לי לנהש מה התשובד. •המעשית אשר תינתן מטעם הממונים
 להצעה זו. יש רצון להאמין כי הועדה שנתמנתה לבדיקת ההצעה תטפל
 בענין מתוך רצון טוב לעזור לבונים, וכי הממונים על העזבון לא יראו את
 תפקידם אד ורק בתלוקת פ י ר ו ת י ה של הקרן למוסדות הסד וצדקה, כאשר
 הוסכם או יוסכם עליתם, אלא יראו לעצמם תובת לשקוד על תשקעת כספי
 הקרן עצמה — מובן מאליו, מתור הקפדה מעולת על בטיתות הקרן —
 במפעלים בעלי ערד ישובי. וכשתבוא לפניהם הצעה ישובית המבטיהה את

 שלימות הקרן ואת תפירות — לא ידתות.
י תיתה הידיעה  אולם אם כה ואם כה יהליטו הפעם הממונים, ל
 הקטנה הזאת כמשב רוה צהה. היא השיבה עלי כמה מתשבות. ראיתי בה

 מאותות הזמן.
 ראיתי בהצעה הוכהה נוטפת לבטהעם העז של מתישבינו. מושב
 צעיר בן ארבעים משפהה, שהוקם לאחר מאורעות תרפי׳ט, רואה את
 האפשרות ואת הצורר לקלוט שלושים משפתות תדשות. ואינו דורש למען

 לשובם בלתי אם אשראי תקלאי של מאתים לא״י למשפהה.
 אגב, בית־הנן איננו המושב הראשון הרואה לו אפשרות להרבות את
 מספר מתישביו בעזרת סכומים פעוטים הרבה ממה שעלה לקודמיהם. תעברו
 נא במשקי עמק הירדן, בכפר-יד״ושע, בעטרות, בכרכור, בבאר־טובית —
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 בכל מקום תשמעו על האפשרות הזאת. ובכמה נקודות גם תמצאו את אנשי
 המקום תותרים לכד ב מ א מ צ י ה ם הם, ואפילו בתקצאת שטתים מאדמתם
 (משקי עמק הירדן, כפר־מל״ל) ובהמצאת עזרה אשראית (כפר־יתושע).
 הגענו לכד שבהשקעות תדשות, לא גדולות בערד, אנו יכולים בנקודות
 אלה וכיוצא בהן להיאחז ולישב כיום הזה אילו מאות משפתות. לא קטגה

 היא לגו. אות הוא שהשקעותיגו הקודמות לא היו לשוא.
 הלוצי ההתישבות ושליהיהם דופקים על כל דלת. איגם יכולים לשבת
 במנוהה כל עוד הס רואים לפניהם את הארץ ואת אפשרויותיה (לפנים היו
 אומרים ״ואת שממותיה״ — אל נבוש בזה. טרם נתישנה המלה: שממותיה!)
 וכל עוד הם תשים את שממת העם והורבנו. העברתו של ״עזבון בלילוס״
 לארץ פתהה פתת לבני בית־תנן שיגישו את הצעתם בפני הממונים על ההקדש
 ההדש, לא הצעת ״תמיכה״, כרגיל אצל הקדשות, אלא הצעה של בניה
 ישובית. אכן, גם מבהינה זו יש הידוש־מה בהצעתם של בני בית־תנן. כמה
 הם בעולמו של ישראל ההקדשות והעזמנות אשד בכוהם אפשר היה להכפיל
 ולשלש את ישובנו ולהאדיר את נכסינו הציבוריים, אילמלא היו אטומים

 ונעולים בפני רותות הזמן וצרכיו היוקדים.

 ומן ההצעה הקטנת של ביודהנן אל שאלה גדולה ומרה: מה ג ו ר ל ם
 של העזבונות וההקדשות והקרנות הרבות, אשר יצרה הנדבנות הישראלית
 לשם כל מיני מטרות של צדקה ותםד ותורה והשכלה במשד הדורות
 האהרונים? אין זו שאלה הצריכה להעסיק את אנשי הפילנטרופית בלבד.
 ״צדקה״ במובנה הישראלי כללה את מושג מעשדדהחםד האנושי, אולם
 הכילה משהו עודף עליו: אין כל ספק כי תנדבנות הישראלית הנה תופעה
 מיותרת במינה בעולם כולו, פרי הנית נאבקת דורות על דורות, שגידלה
 צרכים אנושיים מיוהדים במינם ויצרה טיפוס אנושי מיותר במינו. בין
 הכלים המיותרים אשר כנסת ישראל יצרה לעצמה עם אבדן קיומה המדיני,
 למען ההזיק מעמד בעולם הגוזר עליה כליה, תימנה אף היא, הנדבנות
 היהודית. עוד בימי מלתמוה הקנאים היה צידד היוני, פרי סולידריות
 לאומית יוקדת, ב״סדיון שבויים״, בגאולת לותמי תתירות ואנשי תתורה
 מעבדות ומשבי. צורר זה לא תדל כל ימי תגלות ואנו פוגשים אותו עוד
 באוקראינה בימי תמלניצקי, ובתימן, ובמרוקו, ובארץ־ישראל בימים
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 מאוחרים ביותר. נולד תצויד לקיים ישיבות ומרכזי תורד* להושיב מעתיקים
ר עד כל פינה נידתת (כיצד נעשו עבודותיתס פ ס  ולחביא את ת
 האנציקלופדיסטיות של הרמב״ם ושל רש״י ושל בעלי ד״תוםםות בימים שלא
 חית עדיין בעולם דפוס, וגס ספריות אוניברסיטאיות לא עמדו לשירותם!),
 היה צורר לקיים את תישוב בארץ על ידי ארגון כספי עולמי שהקיף כל
 נקודה ישראלית בתפוצות הגולה (בימים שרכבת ודואר ממלכתי טרם היו
 בעולם, ושד״רות לארצות רתוקות היתה כרוכה בסכנת נפשות!). מן
 צורות הצדקה הקדומות והעממיות הללו ועד תצורות המודרניות:
 ה״אליאנט״ וקרנותיה, מפעלי ההתישבות של תירש ורוטשילד, תברות
 העזרה הגדולות מימי המלהמה ולאהריה, מפעלי הנדיבים השונים (על
 כוגותיהם הטובות ותפגומות, על תזיותיהם וקפריםותיהם, על רצונם לעזור
,( ,  ולהיטיב ורצונם לשאת הן בעיני תקיפים או ,,לתראות לעמים ולשרים,
 הקרנות להתזקת ההינוך היהודי ולהקמת היכלי־מדע ישראליים — נמשכת
 תשלשלת תאתת של ה״צדקה״ הישראלית, שאינה אלא עמידתו של כלל
 ישראל על נפשו ועל נפש הפרטים המהוים אותו. בתור עולם של דלות וסתי
ה והושלו מ ו ר ת  וקמצנות ונצתנות ומחלוקת טופח בלי הרף חוש ה
 הקשרים, קשרי ההובה והדנת הנתינה, בין הפרט והכלל• נשיאה מרצון בעול
 הציבור — בדאגת קיומו, בחרדה להמשכו התרבותי, בריהוס הפרטים

 שבו — היתד. לאהד היסודות האורגניים של ההניה היהודית העממית.
 במרות חאחרונים חרגה הצדקה היהודית ממסגרותיה המםרתיות.
 חנדבנות היהודית, בין שנשארה בתחומי ישראל ובין שגילגלת את רחמיה
 ואת דאגתה על כל העולם מחוץ לישראל, התתילת מתשבת את חשבון
 הבאות, ביקשה להקים בניני עדי-עד, להקדיש הקדשות אשר את פרים
. תפירות ת י מ ל ו , והקרן עצמה לא תהא נפסדת ע  יאכלו ״בעולם הזה,
 תנושרים, בצורת ריבית קבועה או מתים התלויים בשער הניירות, ניתנו
 לאבלה למוסדות הקיימים, ואת הקרנות גופן ביקשו להפקיד, לעולמי•

ת ותזקות. ו נ מ א  עולמים, בידים נ
 ומי הן תידים הנאמנות ותתזקות, הראויות שיופקד בידיהן רכושו של
. אפילו יהודי הרד לאומי ו נ ל ־ א ל ־ ם י ד  ישראל לעולמי עד ו מובן מאליו, י
 וצופה עתידות כר, קלונימום זאב ו י ם ו צ ס י, שהיה יושב על המדוכה ומצרף
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 צירופים ומהשב השכונות לכמה מיליונים יצטרפו בעוד 150 שנה הסכומים
 שנקדיש מעתת למען גאולת ישראל, לא ראה לעצמו דרד בטוהה יותר
 להבטית את עתיד תרומותיו מאשר לתפקיד אותן באוצר הממשלה הרוסית׳
, (״וקןלאד נא ויטשנויה ורמיא״א ובלבד שישאו ארבעה  תצארית ״לעולם ועד,
 למאה בטותים לטובת הכלל הישראלי• הגביר היהודי, ואפילו זה שהיה הרד
 ולאומי כויםוצקי וזה שהיה רציונליסט וקופמופוליט בהירש׳ האמין באמונה
 שלמה בסדרי העולם הקיימים כי לא למוטו לעד. גם אלה שנשאו בלבם
 אמונות משיתיות וסוציאליות לא הגיעו עד לידי כך שיפקפקו באיתנותו
 של משטר העולם הקיים, על ממשלותיו ובורםאותיו וניירות־הערד שלהם.
 בלב בוטת קשרו את עתיד עמם בגורלם האיתן של תקיפי עולם. הם הלכו

 מן העולם בהכרה כי יצרו נכםי־ברזל לעמם.

 והתוצאות ו היכן הם האוצרות המרובים אשר גנזה הנדבנוה
 תישראלית והפקידה בידים נאמנותו מי זה אשר התקלס כל כד בכונוה
 תטובות ובמושגים האידילייס של הנדבנים והפר את הקדשותיתס וקרנותיהס,
, לאבק פורת? ״ואבדתם בגויים״ — קללה איומה ה ה ו ט ב  על תריבית ה
 זו שנשתלהה בכמה שבטים ובכמה אברים היים של העם, לא פםתת גם על
 הונו של ישראל, על תקדשותיו, היכליו, ואפילו על אוצרות טפריו. אוצרות
 הפרט היהודי — הרבה שלוחים עומדים עליהם לתוציאם מרשות לרשות:
 מרשות ישראל לרשות העמים השולטים. וזהו ההבדל בין הון פרטי של
 יהודים להון פרטי של לא־יהודים. שם אפשר לו שיתא עובר מרשות מעמדית
 אחת לרשות מעמדית שניה׳ או לרשות לאומית — מידי מעמד מנוצה לידי
 מעמד כובש, מידי תפרט לידי תמדינח. יציאת זו מרשות לרשות פירושה
 חלוקח חדשה של הרכוש, אולם לא דלדול האומה. מה שאין כן ההון
, ביציאה מרשות ן ו ר ה ן א ו ב ש ה  היהודי — יציאתו מידי בעליו כרוכה, ב
 יהודית לרשות לא־יהודית. האכספרופריאציה הסוציאלית, בצורותיה
. והרבה ת י מ ו א ה ל י צ א י ד פ ו ר פ ם כ א  תשונות, הוסכת לגבינו ל
 שלוהים לאומת השולטת: גזירות ופרעות וגירושים ושמד ונישואי״תערובת
 ואטטיזם ומהפכות, וגם נדבנות קוסמופוליטית והקדשת הון ישראל למנזרים
ם — ראטיםבון ובית הנוצרים י ל ש ו ר י  ילבתי־כניםת נוצריים (נזכיר: ב
 הצעירים הנבנה לעינינו. אד לא רק גורלו של ההון הפרטי כזה. גם
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 האוצרות אשר גנזה הנדבנות היהודית שנים על שנים — אף הם נפלו קרבן
 בתמורות העתים. היכן הן הקרנות הגדולות של ״כל ישראל הברים״, של
 ״מפיצי השכלה״, של הציבוריות היהודית ברוסיה? היכן נעלמו אוצרות
 הספרים ד״ישראליים שלוקטו במשד דורות? כל אינפלציה וכל דיולואציה,
 כל ירידה, כל נפילה של משטר, כל מלהמה והפיכת — פוגעת בהון
י של ישראל ועושה בו שמות. אולי יואילו פעם פרנםיה של ר ו ב י צ  ה
 יק״א לספר לציבור מה היו גלגוליו של אותו הון עצום שהברון הירש
 תקדיש למטרות לאומיות נועזות, הון שהפילנטרופיה העולמית לא ידעה

 כמותו?
 לפני שלושים שנה ביקש נ ה מ ן ט י ר ק י ן לאמור מלהמה על יק״א
 ולכפות עליה — בלתץ תמונים — את תשקעת כםפיה בהתישבות הארץ•
 ישראלית. אנשי הכספים והמעשה שעמדו בראש יק״א לא שעו, כמובן, אל
ד במלהמה זו, אשר י מ ת  דברי בעל־ההלומות. ותנועה ציבורית אשר ת
 לא תרפה עד אשר תנצח׳ לא קמה. אולם עתה, לאהד שלושים שנה, אנו
 יכולים, גם מבלי שפנקסי התשבונות יהיו םתותים לפנינו, לעשות את
 השבונגו, ולא רק מבהיגה לאומית־היםטורית, כי אם גם מבהינה כספית״
 עסקית: ההשקעות על קרךהצבי בארץ״הצבי ותשקעות נכסי צאן ברזל

 בניירות של ממשלות אדירות — מי מהן נעשה בתמורות העתים עדיף.
 ולא רק תברות פילנטרופיות ו״נעלות״ מעל המון בית ישראל תטאו
 באמונת יתירה בתקיפי עולם ובהוסר אמונה בקנינים לאומייבדתמריים
 (לקנינים לאומיים-רותניים פיזרו דברי אמונת ועילוי מלוא-תפנים), גם
 בהוגי תיבת-ציון וציונות הטאו בנדון זה ובאו על שכרם. מי ימנת את
ת הופקדו בבנקים אדירים ו ר י ת  הכםפים הלאומיים השונים, אשר מרוב ז
 ומצאו שם את קבורתם. כדאי הדבר שדורשי-רשומות יעלו את זכרם מתוד

 הנשית.
 זכורה עוד המלהמה מסביב לקרן הקימת, בראשית ימיה, בשאלה:
 איזה תלק מכםפת מותר לתשקיע ברכישת אדמח ואיזה הלק הובה לשרין
 בניידות בטוהים. מה עלה להם לאותם ניירות בטוהים מאז? ובימינו אנו,
 במת משוקעות תקועות תשונות המוקדשות לאוניברסיטה הירושלמית (ומי
 יודע׳ מה יהיה בקרב הימים גורלם?), והיכן התזיקו את כספי ״קרן העזרה״
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 וכספי ״התישבות־האלף״ ? במעמקי לבם של פרנסינו עדיין הזק האמון בזר׳
 בנכרי, והמחשבה: מה אנו ומה כוחנו ? — עודנה שולטת.

 נעלה על לב, מה היה מצבנו כיום הזה אילו היו כל האוצרות
 הציבוריים־הישראליים, ולו רק אלה האוצרות שהוקדשו למטרות לאומיות,
 למען יפרנסו את כלל ישראל או את רות ישראל ב נ ש ו ר ת־פירותיהם, —
 אילו היו אוצרות אלה משוקעים לא בבנין כל מיני פיתום ורעמםם אלא
 בנכסים לאומיים, בבנינים, במטעים, במפעלים של קיימא, וקודם כל בקרקע
 לאומי. מה היה כיום הזה היקפו של הישוב, כוהו ומשקלו, אילו היה רכושם
 הענף של מוסדות כלל־ישראל גנוז לא בנייר לועזי אלא בנכסי צאן ברזל

 של הכלל?
 לסוכנות היהודית שמור כאן תפקיד אשר עתידו מובטה
 לו. ההכרה הציבורית־תישראלית בימינו צריכת לקלוט את הכלל
 הפשוט: כל הקדש יהודי — יהיו סירותיו קודש לאשר יהיו, לצרכי
 צדקה, תרבות או תמיכה בתפוצות הגולה — הוא עצמו צריך שיהיה משוקע
 כאן, בנכסים לאומיים. בזה בלבד יש משום ״קרן״, משום בטתון. אם
 הממונים על העזבונות וההקדשות לא יהיו נגועים בעצמם במהלת הכפירה
 והזלזול בכל דבר שאין שם נכרי־תקיף עליו, ילמדו וימצאו ויכירו כי יש
 ויש כיאן בארץ במה להשקיע הון הטעון שמירה ובטיחות. יתכן כי גם היום
 הזה עוד רבים אתנו, בפרט בין גבאינו ופרנםינו, השמים את מבטחם
 בבורסות ובבנקים של תקיפי־עולם, והמאמינים בםיטי ובוולםטריט אמונת־
 אומן, כאשר האמינו יהודי רוסיה ב״קזנה״ שלהם. אולם סוף סוף יפקתו
 גם עיורים את עיניהם ויראו מה הזמן אשר בו אנו היים, ויכירו כי הרבה
 קנינים, אשר נחשבו לעילא ולעילא מכל פקפוק, ניטלה מהם ממשיותס,
 ותקופת פורענויות והפיכות באה לעולם הממוטטת קופות־ברזל ומוחקת
 התימות אדירים, וכי יש להציל כל מה שאפשר להציל כמן הדליקת והמפולת,
 וכי אין שמירה טובה יותר לרכושו של כלל־ישראל מאשר באדמת ישראל.
 עזבון בלילוט אינו אלא דוגמה אתת קטנה. אוד מוצל מאש. גודלו
 היה יכול לתיות כגורל עזבון כדורי, כגורל עזבונות אהרים של יהודים
 טובים, ששיקעו בצןאותיהם את מיטב מנותיהם מבלי לדעת אפילו בדיוק
 על שם מי לכתוב את הצןאה. לידי ״ממשלת פלשתינה (א״י)״ מגיעים כפעם
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 בפעם עזבונות כאלה אשר בעליהם האמינו שיש לראות בה את הממונו?
 על הלום הגאולת. אם תממוניס על עזבוךבלילום יכירו בתפקיד המיותר
 שנפל לידם וישקיעו את קרן העזבון בנכסים לאומיים, ובמידה מרובה
 בקרקע לאומי, — כי אז תיזקף לתשבונם זכות מיותרת: הס ישמשו מופת
 לאתרים, ויעזרו לפלס את תדרד בשביל גאולת ירושות ישראל הנתונות

 בשבי• אף זתו ״פדיון שבויים״.

 חשת תדצ״ג.

 קבלת־פנים לויקטור ךרבוב
 (במועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל, א׳ בשבט תרצ״ה)

 תםלהו לי, אם במקום דברי הערכת אישית אוסר, כיצד אני רואה
ר פגישה זו בינינו ובין ויקטור צ׳רנוב. אין זו פגישה רגילה בין תברי ש  פ
 מפלגה סוציאליסטית אתת ובין אחד האישים של מפלגה םוציאליםטית
י הארץ- ר ב ע  שניה. פגישה זו היא פגישה סמלית: בין הסוציאליזם ה
. י ס ו ר  ישראלי ובין אדם שהוא אהד אישיו המרכזיים של הסוציאליזם ה
 בין הסוציאליזם היהודי והרוםי היו כמה פגישות היסטוריות וההשבון

 ההיטטורי הוא מורכב.
 כי עם היותנו אנו, הסוציאליסטים העברים, בנים לעמנו, גידולי
 המצוקה העברית, הניכיה וממשיכיה של ההיטטוריה העברית, אין אנו
 פטורים מלזקוף הלק גדול ממהותנו, גס ממהותנו הציונית, על השבון
 התרבות הרוסית שממנת ינקנו. תרבות דופית זו נגלתה עליגו בצורות
 שונות ומשתנות, מהן שעוררו בנו זעם ומרירות, מחאה ומלהמה, ומהן
 שהעלו אותנו ועזרו לנו למצוא את עצמנו. מימי ביל״ו ועד ברנד, וגם
 מביאליק ועוד לפניו יל״ג ולילינבלום, ינקו הציבוריות והספרות העברית

 מן התרבות תטוציאליטטית הרוסית.
 והתרבות הסוציאליסטית הרוסית אפשר לראותה בשני פלגים גדולים
 (אינני מתכוון לפילוגים המפלגתיים המקובלים), הפלג הראשון היה
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, שמצא את ביטוייו הראשונים אצל אנשי י ט ס י נ מ ו ה  הסוציאליזם ה
 חמרד ד״דקבריםטי ואתר כך באישיותו תמזהירה של אלכסנדר הרצן, ואחר
 כד ב״הליכה לעם״. ותרי תנועת ביל״ו שלנו צמחה על ברכי ״נרודניה
 ווליה״. היא היתה הביטוי העברי של אותת תנועת שהדור ועקירה ברוסיה.
 העולם הגדול ידע אד מעט על העושר הרב שהיה צסון בזרם הזה
 בסוציאליזם הרוםי. ואגי מרשה לעצמי לומר שאיגי מכיר שום תנועת
 פועלים באירופה, אשר הגיעה בהיקף הראיה שלה בשטת התרבותי, בהיי
 יום יום, לגבי האשה, לגבי הלאומים המדוכאים, למדרגה כזו כמו
 הסוציאליזם ההומניטטי הרוסי. ואנהנו הייבים לו הרבה. התורה תתלוצית
 ינקה לא רק מן התנ״ד ומתםסדות העברית, כי אם גמ ממנו. והיה גם פלג
, א י ג הוא  שני בסוציאליזם הרוסי. זה שבא־כוהו המובהק ביותר היה נ י צ
 לא היה הראשון. היו לו קודמים, והיו לו תלמידים וממשיכים וגלגולים
 שונים. מתיר רצון נמרץ מאד לשנות את סדרי העולם הזה, לדהוק את
 הקץ המהפכני, היה מוכן לותר על נקודודהמוצא של הסוציאליזם, שביסודה
י למטרה ע צ מ  זכות האדם, כבוד האדם, תירות האדם. האדם נעשה א
 הפוליטית וד״םוציאלית, וגם זרם זה יש לו יד גדולה בציבוריות המהפכנית

 היהודית.

 ההתגוששוה בין שני זרמים אלה בסוציאליזם אינה מתנהלת על פי
 הקוים המפלגתיים דוקא, וגם לא רק ברוסיה׳ אד היא מצאה את ביטויה
 תבולט ביותר ברוסיה, היא המלהמה הגדולה בין שני קטבים בתנועה

 הסוציאליסטית בעולם.
 צ׳רנוב הוא אהד האישים המיצגים את הסוציאליזם בגילויו
 ההומניטטי. סוציאליזם שלא תלת את שהדור הפועלים בדיכוי בני־אדם,
 סוציאליזם אשר אף בשעה שאהז בהרנרנקמה שאל להצדקה מוסרית — לא
 זילזל במצפון. סוציאליזם זה ידע לא דק את הגיבורים הטהורים ואנשי•
 השם, אה קלייאב, גרשוני והבריהס, הוא ידע גס חיילים אלמונים, שבדמותס
 ובצלמם נוצרה גם התלוציות שלנו. וצ׳רנוב — הוא אהד מהניכיה וממוריה

 של תנועה סוציאליסטית זו.
 הברים, כל ימי נלתמתי נגד מגמת ההתבטלות והנתיתות הרוותת בין
 סוציאליסטים יהודים׳ נגד התסיסה האומדת: הנה שם, במוסקבה, בגגו״,

 ד
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 יושבים גדולים, אשד יכריעו בערבו. אותו רגש ההתבטלות׳ הבא לפעמים
 לידי גילוי בשעת פגישות המונים יהודים עם אישים העומדים בראש תגועות
 סוציאליסטיות באירופה, הוא לי לזרא. ואני רוצה לאמור לצ׳רגוב: אגתגו
 איננו מותרים על יהםנו ההפשי והביקרתי למפלגות ולהברים. היו לי הרבת
 פגישות עם תברי מפלגתו של צ׳רנוב, ביניהם היו גם כמה יתודים. בין
 יהודים אלה היו אנשים שבעצם היו עבדים במהפכה הרוסית. והיו לי
 פגישות גם עם יהודים אתרים, תברי מפלגתו של צ׳רנוב, כי מפלגתו היתה
 המסלגה הםוציאליטטית היהירה ברוסיה שהרשתה לתבריה לתשוב בעצמם.
 ומשום כד היו במפלגה זו יהודים כדיטלובםקי, כרטנר, כאנ־סקי. גם
 מתשבתס של אנשים אלה לא השתחררה מכמה קליפות, אולם היתה להם
 האפשרות להגיע לעצמאות מתשבתית יהודית. היו לי גם פגישות עם תברים
 לא־יהודים במפלגה זו — המפלגה תטוציאליטטית היהירה בדומיה שהכירה
 במציאותנו הלאומית. ועוד עכשיו יש לנו רגש תודה והכרה לראשונים,

 שהכירו בנו אז, בעודנו מעטים ובודדים.
 והערה אישית: בימי נעורי היתה שעה שצ׳רנוב עזר לי, מבלי שידע
 זאת. הייתי אז בן ט״ו והוא היה הראשון, שמאמרו באחד המאםםים העיוניים
 הבלתי־ליגליים פתת לפני את הדרר לפילוסופיה של פטר לברוב. ורק לפני
 שלוש שנים היתד. לנו עוד פגישת אישית: בקונמדנציה התקלאית של
 האינטרנציונל נפגשנו כבני־ברית. שנינו דרשנו שהאינטרנציונל יסתלק מן
 המסורת שלו לראות רק את הפועל בתעשיה. יתכן שאילו נשמעה דרישה
 זו בתוקף קודם, ואילו פתח האינטרנציונל לא רק פתה פורמלי לתכנטת
 המוני העובדים ההקלאים, אילו מצא הסוציאליזם האירופי את חדרד אל
 האכר הגרמני, אל האכר האוטטרי, היה עכשיו מצב הסוציאליזם בעולם

 שונת בתכלית שינוי מן המצב כמו שהוא עכשיו.
 וגם בזה יש משהו מן תםטליות: אנו, בני עם נודד וגולה, פוגשים
 עכשיו כשאנו — ולו גם לפי שעה רק קומץ של עמנו — מושרשים באדמתנו
 ויושבים איתן במולדתנו, את בא־כוהה של אתת התנועות הטוציאליטטיות

 תגדולות כקבר גולה.
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 קרל קאוטםקי - בן שמונים

1 באוקטובר [1934] מלאו שמונים שבה לקרל קאוטםקי, זקן 6 ר  ב
 ההוקרים וההוגים הסוציאליסטיים בימינו.

 שום אדם לא עשה כמוהו בשביל הסברת הסוציאליזם המרכםיםטי.
 לפני יותר מהמישים שגה יסד קאוטםקי הצעיר את הירהון העיוגי ״די גייע
 צייט״, ששימש במשד יותר משלושים שנה מרכז למהשבה המרכםיטטית.
 דורות של סוציאליסטים התתנכו על טפריו ועל מאמריו. למדו ממנו גם אלה
 אשר עמדו אתו בקשרי ויכוח וסלוגתא. שנים רבות דאה קאוטםקי פרי
 בעמלו. הוא ראה בעיגיו בגידול המתמיד של חמחנח ובכיבושיו חרבים. אולם
 שנות הזקנה הנתילו לקאוטםקי אכזבות מרות: בימי המלחמה העולמית
 נפרד מתבריו ותלמידיו בסוציאל־דמוקרטיה הגרמנית, אשר לימד אותם
 והרדיד עשרות בשנים. הוא לא ארת אתם להברה בתצביעם בעד תקציבי
 המלהמה. מכה שניה היה לו הבולשביזם. הוא ראה בו את הסירוס הגמור של
 תורת המרכסיזם. המהפכה הפרוליטרית עתידה — לפי קאוטםקי — להיות
 המהפכה ההומניסטית ביותר, והפראות שנתגלתה במהפכה הבולשביםטית
 ובשיטת הקימאינטרן שימשה לו עדות כי אין זו מהפכה של מעמד הפועלים,
 אלא של מעמדות מפגרים. את מלתמתו התיאורטית בבולשביזם ניתל באומץ•
 רות ובאינטגםיביות מהשבתית ולא תשש לתיכגם בגלל זת בויכותים עם
 ידידים והבדים קרובים. הגורל ההיטטורי האכזרי הראה לו בשנותיו
 האתרונות את הורבן גרמניה והורבן וינה. לפני עשר שנים עוד נהיגה שנת
 השבעים שלי בבית עיריית וינה, וקרל זייץ, ראש העירית, גייר את המורה
 הישיש. עכשיו: ראש העיריה הסוציאליסטית הושלר לכלא, והבריו ותלמידיו
 הקרובים — במאסר ובגולה. צלה של וינה התרבת מרתפה על פני סגי של

 קאוטםקי.
 אולם הגדודים יהיםורים וד״גםיוגות המרים לא שברו את רותי של
 קאוטפקי. הוא איננו הדל לעבוד. ומתשבתו בהירה ואמיצה. לפני שנים
 אתדות סיכם את תורת המרכסיזם, כפי שהוא מבין אותה, בספר גדוש בן שני
ה הםוציאליטטי־ת, ל ו ג  כרכים גדולים. בשנה האחרונה, עם התסיסה במחגה ה

 סירםם ספר תדש, ״פרוגרמות תדשות״. לא נם ליהו.
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 שני הברים טובי-לבב (ד. פ. ות. פ.) תשו לעזרת ״ריתים״: להציל את
 ההצגה מידי המבקרים הרשעים ומידי... הקהל הקר. אדרבא, ינסו• מידה נאה
 תיא: ראית את תבדד בשעת קלקלתו — אל תעתיר עליו דברי ריטון, אלא

 תלמד עליו זכות. לוית־מה של טוב־לב יאה לכשלון,
 היצילו?

 קשה להאמין. כשם שאי אפשר היה להציל את השוגד ה״פטריוטי״,
 כביכול, של פר ג ר (מי עוד יזכור עכשיו אותו ״נםיון״ז), כד אי אפשר

 יהיה להציל את השוגד ה״מעמדי״, כביכול, של ב ר ג ל ם ו ן.
ר בלימוד זכות אומר משהו. הקהל שלגו כל כמה ר ו צ  עצם ה
 ששוקדיס על צמצום עולמו הרוהני ועל טמטום טעמו ועל עקירת רגש
ל ז ש ו ד האמיתי מתוכו וד״תלפתו בצחזנות תפלה, עוד שרד בו ל ד מ  ה
 טעם, להבהין בין אמת ובין זיוםה. ואם דויד ברגלםון, אמן ומשורר — אשר
 לפגימ גאלתו על נאמנותו לכשרונו, על שאינו מםוגל לשגות פטוק אהד
 מכתיבתו למען עשות נתת־רוה למו״ל או לקורא — תתיר לעצמו עכשיו,
 בגלגולו התדש, ״לעבד״ את טיפורו הישן, לסלפו ולזייסו וליטול ממנו את
 נשמתו האנושית, ויוצא מן תכלים ממש כדי לזכות בעטרה של מעמדיות
ת ו ה מ  פרוליםרית ש א י נ ת ד״ולמתו (הבהנה סוציאלית לא היתה מעולם מ
 כשרונו; וסביבתו הטבעית ועולמו הרוהני היו השל המעמד תבינוני
! אס ״אוהל״, תיאטרון הפועלים הארץ-ישראלי, אשד יצא אל ( ע ק ו ש  ה
ו של ת ם ל ס  הגולה להראות ולראות, הביא אתו משם את ההתלהבות ל
 ברגלםון! אס יועציו ומדריכיו הרוהניים של ה״אוהל׳ לא מצאו בבהירה
ר י ם ק י תי נ , תורגמן כ של ו י ו ל ה ת ש מ  זו כל פגם; אם במאי כ
ה את כוהם ולקרוא על הצגה זו את שמם - ז ד ראו להשקיע ב י מ ש  כ
 אץ לד אלא לשמות על תשובתו של הקהל שלנו. קהל זה, שבהלקו החשוב
 הוא ה י את היי המעמד העמוקים והתמורים ב מ מ ש י ו ת ם, לא נתן להונות
ף האמת המעמדית. לא עזרו מאמצי הבימוי ו י ז  את עצמו והרגיש ב
 הנמרצים של משה הלוי, שביקש לתקן את המהזה הפגום מיסודו וגזז אותו
 וסרק אותו והרהיק ממנו כמה שיזזות ותמונות־של־דוסיו לא עזרה התלהבותם
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ב ו ל ה ע א במחז ק ז כו ו ם ז ה כלתם וכמה מ טב י  של המשחקים אשר עשו כמי

קר מזולל. א הוציאו י ל על עמלם, הם ל ב  זה להישגים ניכרים. ה
ם היש. ע ל מ ו ע נ ם א : חרדי ה ב י ד ד ב״הגנה״. והכתה ט ו  מכאן ה צ
 ומכל עמדותינו תתרבותיות — טפרות, ציור, נגינת — זכת התיאטרון, שלו
 אנו חרדים יתר־הרדה. ואם אחד תתיאטראות שלנו בא לידי תקלת, תלילה,
. והצער — ה ח פ ש מ ־ ת ב ר ם ק בי ו קרו נ ל ו  אנו חשים לעודדו ולנחמו. טוף טוף, כ

 צערנו.
א חהגגח של ה להוד. וראויה חי נ ג י ה כ ר ד  אולם כונה טובה להוד, ו
דה קו א נ ל מ ל י ל אליה, א פ ט  בני עם טובי-לבב שידובר בה. ואפשר לא הייתי נ
י ל ב ה זו, מ ד ו ק נ ע ל י ד להג ר תי לי ד לא ראי  אתת, שהכאיבה לי ביותר. ו

 שאזדקק לכמת מדברי ההגנה.

ם י ש נ ת של חיי א ו ת ת פ ת מד על המהזה, ש״אין בו ה  חחבר ח. פ. יודע לו
ס וכל י ס י ד ת אדם״ וש״השביתה נ עי  ועלילות, אין צמיתת אורגנית של ו
, ״היורים הפועלים ותויכותים בינם ובין ,  הכדור בזה הוא םכימתי, מגמתי,
 בעל־הריהים. אין כאן אתמופםירה עלילתית של הנפשות הפועלות
 העוברות לעינינו: הן כאילו נלקהו על ידי הטופר מאיזה מקום
ל זאת ועם זה הוא ר ב מ ו  אהד והוצגו לעינינו על הבמה״. אם ת. ס. יודע ל
ת בעיירה ציאלי ה הסו מ ח ל מ ד ״אפופיה טיפוסית של ה כ  רוצה לראות ב
 היהודית״ — הרי הויכות בעצם מיותר. הרי זה כאילו בא אדם ומעיד: אכן,
 יודע אני ומכיר שהמחזה דגן הוא ״מהובר״, עשוי בידים, מעשה ממלהת,
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 םכימתי — כלומר: קר ומשעמם — אלא שעיניכם תרואות, תלוי עליו
והה הימנו• א נ ה  ״קמיע״ מעמדי ובדין הוא שדעתי ת

ם, ודע אמנ א י ר ח• פ. אף הו ב ח ם מ ה  וההבר ד. פ. הנהו טיב ומיטיב ג
/ ואף על פי כן הוא טומד את ידו עליו. הוא רואה בו  כי ״דל הוא המהזה,
 ״קוים ישרים ופשוטים״, ״תתיכת־היים״, ״מקרים באלה קרו״• מי זה יעיז
ם של י ם מ ר ב ה ט י י מ פ ם ל ם ואפקטי י  לומר שגיבוב של כל מיני סממנ
ה בעבודה, שתי ש ה ק מ א  המלודרמה בתיאטרון היהודי - גערה הרה, ת
 התאבדויות, ״אתה הראית״, ריקודים עם םפר־תורה בבית הגביר, שובתים
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, 4 נם ״מקרים שקדר ת ועוד ועוד ועוד — אי  ומפירי־שביתת ושוטרים ומכו
ה — הביתן ת ת פ ת נ ל בערה ש  אינם בגדר של ״תתיכודתיים״? ואםובה ש
ת יפה ב ל ת ש מ  לפנינו לא בצורתו האנושית״פשטנית: אהובדדעזובה, צורה ה
 מאד במסגרת תברתית־מעמדית, אלא בצורה מעמדית־פוליטית דוקא׳ שעיניה
 ״נפקחות״ בגלל השביתה! ו״אהבת־רועים״ פרוליטרית כשרת של יוליק
ד תז ר־שבי ד־מםי ת פקי דמו ! ו ד א ל ם כדי שיהיה מ  השובת, זה שהמדים לו כנםי
p , ם א ש ו ה / עלי ד מ צ ו ה לו של ״ ו ת גלג  מרגליםוכן, המעלה באקרובטיותה א
ה נ ח ט ת בין סוהרים יהודים ובין בעל ה א ז  התיאטרון היהודי! ושיהת אשר כ
ם ״קוים פשוטים וישרים״ ז (אגב, עגשו נ ם אי ת המהירים — כלו א ל ע  על ה

ם צ ם של סוחרים, ע נ ם ובן ב ם של סוחרי נ , ב ן : בדגלםו י א ד  של סופר שנעשה ב
ת, י נ ו ה חי נ ו מ ת ת ת ל ל י היהודי, ודאי היה עלו נ ו נ י  מעצמו של המעמד הב
 אמיתית ושנונה ממשאנדומתנם של סוחרים יהודים על דבר הסקעת שעדים
י נ ו ו כשר ד ב ג ד הזיוף ב ד ד  ועשיית ״יקרות״ מלאכותית — אלא מכיון שיצא ל

 גם בכך).

ת מ ת ל מ ת ״ ה א ז ח מ  ולא די לו לד. פ• בהגנתו עד כה והרי הוא מוצא ב
ה ל״דלותה י לסי שע ה אנ י  המעמדות בעיירה בכל דלותה ואזלת כוחה״. מנ
י נ פ קף חנתלתן וכוח עמידה ב תו  ואזלת כוחח״. מבתינת עריכת שביתות ו
י העיירה שלנו תזקים שבעתים  בעלים ובפני מפירי״שביתה הלא היו פועל
 מהיוניונים האדירים של פועלי התעשיה הכבדה באמריקה בעמידתם מול
ה ת י ב ש ה ה א ר מ ל מםירי־השביתה שלהם• אד האומנם כ  הבעלים שלהם ומו
 הזאת ובתוכן השביתה הזאת היתה ״מלהמת המעמדות בעיירה״? האומנם
 היתה תנועת הפועלים היהודית רצופה מלהמה גגד הכנסת מכונות? ואם לכד
ה קרו״ — האם מקרה אשר כזה הוא ל א  מתכוון ד. פ. באמרו ״מקרים כ
 טיפוסי ויש בו כדי לתת לנו דמות בלתי־מםולפת על מלחמתו של הפועל
ב ק ע  היהודי בעיירה? אכן, היו לפועל היהודי מלתמות גדולות וקשות ב
/ אלא בבתיגת  הכנסת מכונות, מלתמוה שאינן בהיגת ״מקרים אשר קרו,
, מלחמות אשר תשפו את עומק הטרגיות של תנועת הפועלים היתודית, ל ר ו  ג
 את ״דלותה ואזלת כוהה״ אלה תגרות־המגן אשר ערד הפועל היהודי באותם
 המקרים — והם לא היו מועטים ולא מקריים — שהתלפת נולי־יד במכונות
 תיתה כרוכה בהתלפת הפועל היהודי בפועל הלא־יהודי. אבל מה יודעת
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ז י ע  המעמדיות ד״םנטימנטלית-המזויפת של ברגלםון לספר על כך, ומה י
 למפר על כד אם ידע ו

 ולא נתקדדת דעתו של ה פ., עד שקבע כי לפנינו כאן ״במידה ידועה״
 ״דרכה של תנועת הפועלים היהודית״. הא כיצד ו ״הטחנות האלה ותסשודיות
 והנולים, בהם קיבלו את הטבילה המעמדית הראשונה עטקני הבונד״ וכר.
 כבודם של הטתנות והעסקנים וה״טבילה הראשונה״ במקומו מונה, אד
 האומנם על כל פשעים של מהזה גרוע תכסה הטלית המעמדית? תתיאטרון
 היהודי היתה לו באוצרו סגולה בדוקה לקתת שבי את נפש הצופה ולתעלות
 דמעות תמות בעיגיו: להגיש לו תור כדי המהזה מעט מן ״הניצוץ היהודי״ —
 ״תקיעת שופר״ ו״כל נדרי״ ו״תדלקת הנרות״ על הבמה בדודא מהתא, ותלב
 היהודי היה ״מתהמם״, ולא היה הקשה קושיות. תאומנס גם אנתנו דיינו בכד
 שיכניםו לחוד ההצגה גלגלים ורצועות ובעל־בית תקיף וגבירה מרשעת,
 שה״ניצוץ״ המעמדי שבלבותינו יתלקה והצופה שלנו והרצנזנט ״הנאמן״
 יתמוגגו? לא ולא. אפשר לתשתוקק לראות על הבמה ״חוליה משרשרת
 עברנו הקרוב״ — ולאו דוקא מן העבר תקרוב, יש לבקש שהתיאטרון שלגו
 יתן לנו גם תוליות משרשרת ההווה שלנו, על מציאותו תמעמדית, על ניגודיו
 ומלתמותיו, על גילוייו הארץ־ישראליים והגלותיים — אד בשום אופן לא נרצה
 לראותו הומר ליצירות קלוקלות, כוזבות, תםרות־רעיון ונעוות־דמות. אנו
י הראוי לדורנו, דור המרד נ ו י ז ה י ו נ ו י ע י ר ו צ י  מבקשים בתיאטרון מ
 התלוצי. וכשם שצופת בן תרבות יתודית היה רואה את ניצול תשמישי
 הקדושה על הבמה לא כקידוש השם, אלא כהילולו, כד רואה הצופדרהפועל
 בימינו בניצול הסנטימנט הפועלי והאמבלימות המהפכניות לא קידוש

 המעמד, אלא ה י ל ו ל המעמד.

 מה שאמרתי עד עכשיו לא אמרתי אלא כדי שתהא לי האסשרות לגשת
 אל הנקודה דלהלן.

 ״ריסים״ ־־־ אימר ד. פ. אהרי כל דברי ההניגוריה — ״איננו המהזה
 הסוציאלי הנהוץ לנו. אד זה מה שיש לפי שעה״.

 וכאן הוסר הטניגור לקטיגור: ״ועד שאתם, הסופרים והמבקרים, באים
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 לחחרים וכו/ מוטב שתצביעו: איזח מחזה יכול תית לקחת ולא לקח״.
 טענה מיודעת היא. שמענות. מפי מי? מפי חשחקנים ובעלי•
 התיאטראות היהודים בגולה. עכשיו מהדדת הברה זו גם בארץ. תהילה
. ת ו ר ז ת ד ו ז ע  בביישנות ובצער, כביכול, ואתר כד בתקיפות ובעזות. ב

 וגדול הצער שגם אנ״ש מתרגלים אליה ומתתילים לתזור עליה.
 קללח רבצח על התיאטרון חיחודי: חוטר תרבות וחוסר כבוד לתרבות
 היהודית! הוא לא הי עם הטפרות חיחודית, לא תש את שותפות חגורל עם
ה אל היצירה הםפרותית. התיאטרון ק ו ש  הסופר היהודי, לא ידע מימיו ת
 היחודי השריץ כל מיגי ״מחברים״ ו״מעבדים״ ודהה — מהוץ ליוצאים מן
 הכלל יהידיכ — כל יוצר בעל שיעוד קומה ובעל שאר־רוח. ידועים יםוריהם
 של הדרמטורגיכד״הםסרותייס״. שלום אש זכת לעמדודמה בבמה היהודית
 לאהד שהוכר והוכתר בבמה הלועזית• י. ל. פרץ, א. וייטר, יצהק קצנלםון,
 פרץ הירשביין היו אנוסים לבנות במות לעצמם. כמת דתיות נדהה שלום
 עליכם ? ומנדלי י- שאף הוא ביקש לגלם את תזון רותו בדרמת! ועדות לכד:
 ״הטכסי״ ו״הפריזיב״ — לא זכה לבמה, כמדומה, מעולם. אם הדרה פעם
 יצירת ספרותית יהודית־מקורית אל הבמה — לא היה זה אלא מעשה־נםים.
 הביטול העם״הארצי ו״המבינות״ המקצועית גדרו בסניה את כל תדרכים ולא
 השאירו אלא םדקדק צר לעתים. ואהר כל אלה היתד! תוזרת בתקיפות
 הטענדרהתביעה: הבו לנו מתזות! מדוע אין הטופר יודע את הכמה ? ! מדוע

 אינו שוקד על תקנת הבמה ?
 כד היה שם.

 האמנו כי כאן - ש א נ י. התיאטרון העברי יהיה אהד. הוא יגדל על
 ברכי תנועה תרבותית גדולה. המשורר העברי יהיה לו בךלניה באמן,
 והתיאטרון יהיה למליץ בין היוצר העברי לבין הקהל, ומגלם תזיונותיו. ואם
 גזירה היא: היאבקות־עולם בין ההוזה לבין חמשחק, תרי כאן תהא ההיאבקות

 מהוד שותפות יצירה וגורל. היאבקות ולא התתמקות.
. לשהקן העברי, לבמאי ת ו ר  אולם גם פה הדביקתנו יד הגורל: ז
 העברי ״זרים השיר והשר״. אפשר נקטתי לשון הריסה בנוסה ההגדרה, אולם

 כן הוא הדבר ביםודו.
 לא קל לי לומר דברים אלה. ולא על נקלה הגעתי לידי ראיה מרה זר
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 לבטיו של התיאטרון שלנו — של ״הבימה״ ושל ה״איהל״ — אינם זרים לי.
 תיעבת נפשי כל גישה של ״מפונק״. ואיני שש להתמיד אתם בדין. אד זרות
 זי של התיאטרין שלנו לםפרות העברית, הקדומה וההדשה, ולייצר העברי

. א י ש א נ ל א ל י  ההי — מ ו ע ק ה ה
 פטור אני מהכריז על עצמי שאין אני ״ניגע בדבר״. לא דרמטורג ולא
 בן דרמטורג. אולם את עלבין הייצר העברי אני ריאה כעלבון כולנו. ואת
 קיפות תםפרות העברית בתיינו אני ריאת כקיפות עתידנו, כקיפות תרבותנו

 כולה, ואף התיאטרין גופי בכלל זת.
 מכיר אני את הדעה המהלכת על היטר הדרמתיות של הטפרות
 תעברית. דעה ניהה בייתר: במקים לתייב ולדרבן את התיאטרין שיצא וילמד
 ויגיל אבנים מעל פי בארית ולא יהא מהלד כיתים קטן בעילם הרוח
 העברי — פיטרת היא איתי מכל ״עיל״ של תרבות עברית וניתנת לי ״היתר״
 לערטילאות עילמית (אם נצא לבקש את האשמים בהלד־רוה זה וביהםי של
. ידעתי, ( ל ע מ  התיאטרין אל ספרותנו, נמצא כי גם הטופר העברי יד לי ב
 כי אני ממיט עלי את התרפה לתיגלית כמטתפק במועט, ואף על פי כן —
 כולי התקיממות נגד תפיסה זי. אינני ריצת להסתייע ב״זכות״אבית״, בזכות
 קדמינים. ולא אביא ראיית מן המקרא ומן האגדה. אצטמצם רק בתהומי
 ספרותנו ההדשה: ממאפו וםמילגטקין ובריידט ויל״ג ועד ברדיצ׳במקי וברנד
 ועגנין והזז — משתרע שדדרםפרות שרובי דרמה עברית, דרמה ללא במה.
 ואשרי הבמאי אשר יביא ויתשיף את איצריתיה ויגלם את דמוייתיה. כל כר

 שמהנו להיגלותי של משה הלוי ב״נשפי פרץ״. לכד לא היה המשד.
 רבית הן התביעות הצידקית לספרותנו. אד מה עלוב צלילן, כשאתה
 מבהין מהי ה א ל ט ר נ ט י ב ה המלווה איתן. מה ערד לתביעה הנשמעת: הבו
 לנו דרמה םיציאלית ז אם בגשימה אתת מבליעים גם: ״ריתים״ — זהו מה שיש
 לנו לפי שעה״. איי ואבוי אם זהו ה״יש״, והשאר כאילו איננו. אינני מתכוון
 למנית כאן מה שידוע לי בשטה זה באידיש ובעברית. אסתפק במשהו. ילד
 נא המקשן אצל כתבי אז״ר. אל יבוז. וימצא שם סיפור קטן ופשוט ״טדר
 מאוהד״ ־־־ מעשה בבעל־טהנה וסיעלי — וידע מה זה ״קוים פשוטים
 וישרים״. ובשכנות עם איתי טיפור יטרת ויקרא את ״תטאת הציבור״ ויראה
 שם מציאות מעמדית בלתי־מזויםת המהרידה באכזריותה ובמכאיבית. ואם
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 לבי לא ל״מודה״, ולא למה שהוסכם אי-״שם״, ולא לצרתנות נבובה, אלא
, — אזי ידע את אשר לפניו.  ל״קוים פשוטים וישרים״ ול״תתיכת היים,

 ויש בזה משום הוצאת לעז על םפרות אידיש, אם מבקשים לומר
 ש״ריהים״ היא היא הדרמה הסוציאלית, ,,שיש לפי שעה״. יכולתי להזכיר
 דרמה של פרץ מראשית ימיה של תנועת הפועלים. דרמוודתמרתף של
 הירשביין (הכתובות, אגב, מלכתהילה עברית). אזכיר לצורר העניו רק שני
 הזיונות ״פשוטים וישרים״ שזכו לתצלתת בימתית לא קטנה: ״אייזיק שפטל״
י  ל פ י נ ט ק י ו״שמאטעט״ ללייויק. ואשר לדרמה של נערה עניה העזובה ע
 ידי מאהבה במסגרת טוציאלית מטוימת — אינני הושש לומר דבר העלול
 ״להפיל״ לגמרי את טעמי בעיני מביני־דבר: טובה בעיני ״הסיד. היתומה״,
 הדרמה הפשוטה והתמימה של יעקב גורדין, שההרידה הרבה לבבות פשוטים

 וישרים, מכל ההתתכמות של ברגלםון ב״דיהים״.
 בכל הדוגמאות הללו לא התכוונתי לגוסן, אלא לעקירת ת״מוםכמות״.
 כי זהו בעיני ״ההטא הקדמון״: הליכה בעינים עצומות אהדי המוסכם
 והמקובל אי־״שם״, ותוסר תיכולת והוסר הצורר תנסשי לראות את טפרותנו
. כופר אני כעצם הרעיון שהצוסדדההלוץ בךהדוד ובן ו נ ו א נ י נ י ע  ב
. עולמו י ד מ ע מ ב ה י ט י מ י ר פ  תרבוודהדור עלול להרוות את צמאינו ב
 הנפשי וההכרתי מורכב הרבה יותר׳ וםעמדיותו עמוקת יותר. מאידד, מבורני,
 כי לגבי יצירת שבאמנות אפשר לומר: כל הרודף אהרי המגמה, המגמה
 בורהת ממנו. םכנה אורבת לו לתתליף דמויוורבשר־ודם, שבכותן לתוכית,
ם מכריזות ובלתי־מוכיתות. מכל עשרות הנםיונות, המוצלהים ותבלתי־ י ל מ  ב
 מוצלתים, של בימותינו לגלם את היםוד תמעמדי, מוצא אני רק בשנים
 השיבות בת־קיימא: ״םיפורי־הלבנה״ של י. ל. פרץ ב״אוהל״ ו״כבשת
 הרש״ (סצנה תזקת בהוד מתזת תלש: ״איגרת אוריה״) ב״הבימה״. הגילוי
 המעמדי ההשוב אינו בא על פי קול התרועה המעמדית, כשם שהגילוי

 הלאומי הגדול לא יבוא לקול הפראזה הפטריוטית.
 טימן טוב הוא לטפרותנו התדשת, שלמרות התנכרותו של התיאטרון
 והוסר התקוה שיש לה לדרמה עברית מקורית להגיע לידי הצגה, יצרו בה
ז את ״בקץ ז ם את ״צור וירושלים״, וזז. ה ה ו  בשנים האתרונות: מ. ש
 הימים״. ודאי אין מתםור באנשי״מקצוע אשר יוכיתו כי תזיונות אלה וכיוצא
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 בהם אינם בימתיים, שהצגתם צפויה לכשלון, אבל ייקר לנו כשלון של
 תיאטרון עברי בהעפילו לקראת המהזה העברי המקורי, מאשר נצהונו בסגרו
 אתרי יצירתו של ההוזה העברי ואתרי צרכיו תרותניים ותתברתיים של

 תצוםת ההלוצי.

 טבריה. אדר ב׳ תרצ״ה.

 למקרא התלונות

 יישר כוהו של בעל הרשימה שטרה והעלה על הכתב כמת תלונות
 מפי עולים הדשים.

י נשמע בקרבנו קולו של העולה ההדש. הםרים ד  פת ו ת מ
 הצינורות אשר יעבירו אלינו — לאזרהי הארץ המושרשים בה — את
 תרדתו ואת תמיהותיו, את תששותיו ואת תביעותיו ואת מועקת־נםשו של

 העולת התדש.
 כמעט כל אתד מאתנו היה בשעתו ״עולה הדש״. אד לא כל אהד

 זוכר זאת, ולא כל אתד יודע את נפש העולה.
 היו ימים שבין קומץ ״האזרהים״ שבישוב התדש — כלומר: העולים
. ומגע י ש י ע א ג  תקשישים — לבין תבורות העולים המעטים היה קיים מ
 זה היה עיקר גדול בהיי הישוב. אין תדברים אמורים מהיד אידיאליזצית
 יתירה, ואין כננת הדברים להאפיל על המתיצות השונות, לפי המעמד ולפי
 ההשקפות ולפי המוצא, שהיו קיימות בהוגי הישוב. אולם תישוב כולו —
 כלומר, העולים הקשישים והטירוגים ביהד — הכילותו מימטאות אתדות
 ומושבות מטפר. בשטה צר זה ממילא נדהקו אנשים זה בצד זה, והיו,,לעזר״
 או ״כנגד״ זה לזה. אלא שהמגע בין,,האזרהים״ לבין,,ההדשים״ היה באותם
 תימיס לא רק דבר שבדיעבד, אלא גם צורר תברתי ונפשי. אל העולה ההדש
 תיו נשואות העיגים בציפית, שיביא קצת עידוד, קצת קורת־רות, קצת הצלה
 משעמום, קצת ״היזוק ההברה״. היו ימים ומםפרם של בני יפו והמושבות
 ההולכים אל ההוף כדי להקביל פני ספינה היה לפעמים עולה על מםפר

 העולים באותה ספינה.
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 אשרינו, שאנו מזכירים עכשיו את הימים ההם, כדרך שבני־אדם
 מבוגרים מזכירים את ימי ילדותם, שאלפי עולים להודש היו למציאות,

 ושעינינו כבר נשואות לקראת הרבבות.
 אד כשם שבאותן השנים תראשונות של הישוב ההדש היה המגע עם
 העולה התדש לדבר תדיר, הרי הוא עכשיו לרבים רבים דבר שבאקראי
 ולפעמים דבר נדיר. ריבויו של הישוב, התוספות אלפי עולים מדי הודש
 בתדשו, והמרהק הסוציאלי והנפשי שבין שכבות קשישות, מושרשות בתיים
 ובעבודה ובמשק ובתרבות, לבין שכבות טירוניות, תוהות ומגששות —

 מונעים מגע קרוב והי בין ״דורות״ העליה השונים.
 ״ישן״ ו״הדש״ בישוב מהווים ״פרובלימה״. ועם גידול הישוב גדלה
 הפרובלימה. משתנה אפיו של ה״ישן״, משתנה ה״הדש״, אבל המרהק בין
 אלה, בין ההדשים ש״נתישנו״ ובין הבאים אהריהם, אינו הדל. אדרבא,
 ריבוי הישוב ומיעוט ההזדמגות למגע עשויים להגדיל מרהקים. שנה אתת
 או שנתים בקורות הישוב פירושן לא רק מספר כד וכד של עולים, אלא גם
, והוא המונע  ״דור״ הדש בעליה ובישוב. ובין הדורות הללו קייס הלל

. ה נ ו ל ת  אותם מהיארג במסכת אתת. ובתיד ההלל הזה מקננת ה
 התלונה היא נשקו של העולה ההדש. האזרת בארץ — בידו לקרב

T 

 או לרהק, להערכה ולמעשה (ולהותנו, מרובים המרהקיס והמקרביס
 מועטים). הטירון — אין בידו אלא להתלונן, לקבול. התלונה זהו הביטוי
 לניגודים, האמיתיים והמדומים, שבינו לבין המציאות שהוא מוצא. והאזרה
 בארץ, דור־עוליס קשיש, נוהג להגיב על תלונות אלה כדדד שמבוגרים
 מגיבים על קושיות ופרכות של ילדים, כדדר שתלמידי כיתות עליונות
 מגיבים על גילויי טירונים. ואפשר שמשום כד אין כמה דברים נכותים של

 עולים הרשים מגיעים אלינו.
 ואפילו היה העולה תתדש תמיד טועה ברשמיו, בהשדיו, בתרעומותיו
 ובתלונותיו, גם אז היה בזה בכדי להעסיק אותנו ולפקוה עינינו על מעשינו
ד  ועל דרכינו. על אחת כמד, וכמת שראייתו של העולה ההדש אינה כל נ
 מוטעה ואיננה כל כר נאיבית כסי שחיא נראית למי שבבגרותו תישובית
 שכח לגמרי אה ימי גרותו שלו עצמו בארץ־ישראל. ויש גם שהעולה ההדש,
 בשעה שתוא טון,ה ככמה סרטים השובים, הריהי מכוון לאמת בכללותה.
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 אפשר לומר עליו: אם לא הוא רואה, הרי מכאובו רואה. כנגד מה שהעולה
 ההדש הסר בנםיון ישובי ופעמים בנםיוךהיים בכלל, יש לו גס כמה וכמה
 יתרונות: עינו פקוהת ביותר, תושיו ערים ביותר, עורו רגיש ביותר. עצם
 היותו הדש והלש ומתנדנד יש בו משום יתרוךמה: היא נקלע לכמת מצבים
 ונתקל בכמה פגעי־תיים שאנתנו, האזרהים בארץ, המהלכים במםלול־תיים
 קבוע, השקועים בעבודת־יומנו, המסודרים והיציבים, איננו עלולים לראותם.
 ואפילו הוא גוטה להפריז ברגישותו ולראות צל דברים כדברים, ואפילו
 הוא נוטה לתלות את הקולר בצוארו של מי שאינו הייב כלל — יש במרי
 שיתו כדי להעמיד אותנו על כמה רבדים שלא היינו עומדים עליהם

 מאלינו.
 מן הראוי איפיא שנטה אוזן לקובלנותיו ולתרעומותיו של העולה
 ההדש, אפילו כשאין הדין עמו, ואפילו כשאנו נפגעים מהן׳ ואזננו נצרמת
 מהן. ואפילו הפרזתו ותשדנותו מקלקלות את השורה, יש בתלונותיו, לאהד
 הפרת כמה קליפות, להאיר את עינינו על הטעון תיקון בתיינו יותר ממה
 שיש בשאננותו ובביטולו של האזרח המובהק. יש בהן להביאנו לידי

 הרתודי־תשובח.
 על אתת כמה וכמה כשאתה מזדמן עם עולה הדש אשר עינו בהירה
א ת ו, ואינו זר למה שנוצר בארץ נ ת  ולבו תמים, ואיננו מתפש מומים ל

 ואינו שש להעמיק את המרתק בינו לבין מה שנוצר.

 התלונות, שבעל הרשימה שלפנינו העלה על הכתב, מעידות על
 בעליהן שאף על פי שחם חדשים מקרוב באו, יש להם שרשים בארץ
 ובהזונה. שרשים בהתנדבות הציונית, בלשון העברית, בספרות, בפעילות
 ציבורית. ארץ-ישראל איננה בשבילם מקלט מקרי׳ אלא משא־נפש. ומכאן
ו תלונותיהם, עלינו, נ י ל ע  תלונותיהם. הס באו לארץ, והנה אכזבות. ו
 אשר יצרנו מצב־ענינים קיים זה, והאחראים לו. בעל הרשימה עצמו תולה

 את הקשיים ב״יוצריהם המנהיגים״.
 התלונות הללו רובן ככולן מציינות דברים כהניתם: אדם מסתובב
 בלי משלודיד. בלי מודע וגואל בארץ. ואין שואל ואין יועץ! אדם מביא את
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 רהיטיו לארץ (אולי ללא צודך וללא חשבון) ואין בהוץ־לארץ אדם שימנע
 אותו מעשות זאת ואין בארץ אדם אשר ידדיד אותו בעצה׳ ודירה נאותח
 אין, ורהיטיו ובגדיו נפסדים לעיניו! אדם מהלד בתוצות ומונה את מספר
 דוברי עברית ואיננו מוצא אפילו אהד מעשרה! אדם ביקש כל ימיו לברוה
 מעם־הארצות, והרי הוא זוכה לבוא לקהילה עברית גדולה בארץ ואיננו מוצא
 בה אפילו הדר־קריאה מהוגן! אדם היה מעורב כל ימיו בפעולה ציבורית,
 ובבואו לארץ, והוא משתוקק להועיל, ואין דורש לו, וגיבטות אליו פעולות

 המתבקשות להיעשות ואין עושה ואין מעשה.
 תלונות שאין בהן מן ההםרזת. לקותות מן ההיים כמו שהם. והן
 נוגעות לא בעבירות התמורות של הישוב, אלא בנגעים הקלים, שאנתנו

 הסכנו אליהם, והאדם ההדש נתקל בתם ונפגע.
 והמתלונניס מתכים לתשובה. מ מ י הם מהכיס לתשובה ?

 ואפשר זוהי טעותם שלהם ושל דומיהם, שהם רואים את תלונותיהם
. הם, שנתהנכו על ברכי התנועה הציונית ם ת ל ו ז  כטעונות תשובה מ
. ת מ י י ת ק ו א י צ מ  ותםסרות העברית, הסכינו לראות את משא־נםשם כ
 למשמע הידיעות הטובות מרהוק היו מתארים להם את ארץ־ישראל כשהיא
 בנויה על תלה. וכשזכו ובאו ומצאו דברים שאינם כשורה, הרי הם נכדם

 וקובלים מרה על היושבים כאן, שלא סידרו את הדברים כהוגן.
 חאחד קובל על ״הפקידים״. הוא דואה לפניו את באי־כוה הסוכנות
 העולים על הספינה וגובים ממנו מסים, ואיננו רואה אותם למתרתו, שיעמדו
 לו בשעת דהקו. מי יודע, אסשר שביום מן הימים יהיה הוא, המתלונן עצמו,
 אהד הפקידים האלה, שכיום הוא קובל על תוסר תתענינותם בו. אם גם אז
 יציג לפקיד הציוני אותן הדרישות התמות והנעלות שהוא מציג עכשיו —
 שאלה היא. אד למעלה מכל ספק, שאזי ידע ויכיר כי מלבד גביית המסים
 עוד ממלאה הפקידות הציונית עבודה קשה וגם מועילה. אז ידע גם להעריך
 את השיפורים הרבים שהוגהגו בשנים האתרונות בסדרי העליה, ולא בלי
 פעולת הפקידים הללו. ואם הוא בא מאמריקה ולא שכת את ימי מהגרותו,
 אפשר גם ישוה את תנאי טלטוליהם של מהגרי ישראל, פליטי רוסיה ופולין,
 עם התנאים שבהם נתונים עכשיו העולים שלנו בדרכם לארץ־ישראל, את
 סדרי ״הסוכנים״ בשעתם עם סדרי העברת עולים עכשיו ברכבות, בספינות
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 ובנמלי חוץ״לארץ (לחוציא את נמלי־חדמעות שבארץ המנדט, שבהם
 פת ו תה השפעת פקידות־חעליח הציונית מבכל תחנות היציאה והמעבר),
 ישות את העזובה וחתשפלות שעלו בגורלם של מהגרינו אז עם תזקיפות
 והרגשת התירוה שבה נוטעים עולינו עכשיו — ואזי, אם גס לא יחסר למלת
 יושר לכל מעשי פקידותנו הלאומית ולמדריה ולנימוםיה, אד גם לא יגהג
 זלזול כולל בעמלה ובהישגיה. כיום חזר. עוד מעלח חמתלונךהמשכיל על
 הדעת, שעל פקיד, תעסוק במלאכתו, אפשר להטיל גס הובר. של ״חתענינות׳
 פ ר ו 5 ם י ו ג ל י ת בגורל העולה ואת תעזרת לכל מי שמסתובב בלי עבודה
 ופרנסה. ואם גם יכפילו וישלשו את מספר פקידי הסוכנות — ומצא להם,
 לששים אלף העולים הזקוקים לטיפול ולמגע אנושי ולתםברת־פנים וגס

 לעזרה מעשית?
 אין כונת חדברים חללו לחחליש את כוה התביעה מן הפקידות
 חציונית לחעלאת טיב עבודתח ולחעמקת יחסיה עם כל אלח שחיא באח
ם לח, שאם לא תמיד יש בכוחח לחיטיב י ק ו ק ז  אתם במגע, ובפרט עם ה
 עמם, הרי מיעוט רצון טוב ומיעוט דקות והשתתפות אנושית מצדת עלולים
 תמיד להרע ולמרר על הפונים אליה את התיים ולנטוע בלבם את האיבה
 והשלילה לפקידות הציבורית. אנהנו שבכל העולם כולו תננו קרבנות של
 פקידות־זדון, תקיפה, יהירה ותםרודלב, ודאי שאנו מצווים להקים מתוכנו

 פקידות את ר ת.
 וודאי וודאי שיש מקום לכמה וכמת תיקונים ושיפורים מעשיים בכל
 הענינים הנוגעים לטיפול בעולה התדש (יתכן, למשל, שענין הרהיטים
ת כפעם בפעם למרבה הצרות של בעליהם, ניתן א  המיותרים, המובאים ל
 להיתקן על ידי הדרכה נכונה במשרדים שבגולה ובתוראות מן הארץ). אולם
 עיקר התיקון בקבלת העולה ובהקלטתו ובהכנםתו להיי הארץ ולסביבה
 אנושית מקרבת אינו ענין לפקיד באשר הוא פקיד. וכן התביעות תצודקות
 בההלט בדבר מצב הלשון והפפרות ותעפקנות בארץ. התביעות האלה אינן
 צריכות להיות מופנות ל״פקידים״ ול״מנהיגים״. ענין כולנו הן: ענינם של
, וה״מונהגים״, ה״ישנים׳ וגס  ה״פקידים״ וה״מוםקדים״, ה״מנהיגים,
 ה״הדשיס״. כי אנו כולנו יהד מהווים את הסביבה התברתית על פגמיה
 וליקוייח. ושום פקידות ממונח לא תביא לחם תקנה, אס אנהנו כולנו,
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 מלוקטים אהד אל אהד, לא נתעורר על כך. וכאן בקעה רהבה, גם לעולה
 ההדש, להתגדר בה.

 העולה, ואפילו העולה בעל השרשים, רגיש ביותר למה שהםר. ובזה
 כותו. תולשתו היא במה שהוא איננו מכיר ואיננו מרגיש כמה טרתות טרהו
 קודמיו וכמת יגיעות נתיגעו עד שהוא בא ומוצא כמה דברים מוכנים
 ומזומנים לפניו, והוא תובע מקודמיו מה שלא עלה בידיהם לתכין, כאילו

 עליהם תיתה המלאכה לגמור.
 צדקתם, עולים הביבים, בתלונותיכם. ועוד יש להוסיף עליהן כהנה
 וכהנה. אך על מי תתלוננו! מי יכול היה להכין לכם כאן עולם מתוקן
 ומהודר? האומגם שכתתם מה גדול שברנו ומה רבים נגעינו? האומנם אין
 אתם רואים כי כל גל־עולים מביא אתו לא רק את הפץ הבנין ואת כשרץ
 הפעולה, כי אם גם את מומיו ואת תתלואיו ואת הרגליו תרעים ואת הליכותיו
 הפרועות? כן קודמיכם וכן אתם, ואין רופא ואין מתקן מהוץ לנו, מחוץ
 למאמצים ולהתנברויות של דורות־העולים. על כמה וכמה פגעים התגברו

 קודמיכם. אד הרבה עוד נשאר לכם לעשות.
ן ע ש יה. ו ע  כל מה שנברא בישוב וכל מה שקיים בישוב ט
. ה י ש ה ע כ י ר צ  והעליה, שהיא מתדשת כל יום את פנינו ואת הרכבנו, מ
 והעולה ההדש, אם בעל נפש הוא. ואם הוא מכיר במומינו ומתעורר על
 נגעינו, אל יתלת את הקולר בצואר זולתו, ואל ישקיט את נפשו בגילוי
א יעשת, ש ת ו א ו ה ם לו, ש י כ ח  האשמים, אלא ידע כי ח ד ב ר י ם מ
א ישפר. יגלגל את צערו ואת עלבונו ואת מריו במנוף של ו ה  יתקן ו
 עשיה. יכיר כי משהו כבד נעשה לפניו, ומשהו גם נעשה לעיניו, דתן יד
 לעושים. ולואי שפרי עבודתו יאכלו העולים שיבואו אהריו ולא יהיו צריכים

 להתלונן על מה שהתלונן תוא בבואו.
 עוד לא שלמה המלאכה. והיא תמיד מרובת ותמיד זקוקה לפועלים.
 ואלה לא תמיד עצלים׳ אד תמיד מועטים ואינם מםפיקים. ואם גם אין פועל
 מיטיב להםביר פנים להברו, אין הפועל ההדש יכול משום כד לותר על

ו לעשות. ת ב ו לעבוד ועל ת ו ת ו כ  ז
 בואו איםוא, אתם התרשים, וטלו את משאכם. אל תתמהמהו.

 חשת תרצ״י.
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 בועידת הסטודנטים העברים
 בערב זה של ברכית אני מביא לכם את חששותי הכבדים. מה יהיה
 עתידכם? מה הגורל הצפוי לכם? רבים אומרים לכם שבתים. אכן
 בציבוריות היהודית היתד• תמיד דרכו של הסטודנט היהודי ״סוגה
 בשושנים״. בני גילו התקנאו בו וגדולים התברכו בו. ברוסיה היה בעל
 כפתורים נוצצים ובעל זכויות. למענו התנדבו גבירים, ומשכילים ראו בו
 את מי שבזכותו תבואנה ״זכויות״ גם ליושבים בשפל. אתר כך ראו בו את
 המפיץ השכלה ולוהם לאידיאות. אני אינני שותף לאידיאליזציה זו. לא
 נקפת את נקודית־האירח השונות בתיי הסטודנט היהודי שנשאר ופעל
 בתוך עמי. אזכיר רק שתי תמונות היסטוריות: לפני מאה שנה היה קיים
 הוג של סטודנטים יהודים בעיר גרמנית׳ באוניברטיטת של בון. בתוך
 ההוג הזה היו שלושה הברים, שאהר כך נפרדו דרכיהם: שמשון רסאל
 הירש, מיסד האורתודוכסיה הפךנקפורטית ז אברהם גייגר, מגדולי הרפורמה
 וחכמת ישראל; משה הם, אבי הציונות הםוציאליטטית. ותמונה שניה:
 קבוצת חטטודנטים בברלין, לפני ארבעים וחמש שנים, אשר בה היו נתמן
 םירקין, ומוצקין ויעקיבםון, עליהם השלום, ושמרית לוין ותיים וייצמן,
 יבדלו לתיים. אבל כנגד נקודות־אירה מעטות אלה אפשר לציין כמה וכמה
 נקודות אפלה, טמיעה ושמד. יותר ממה שהסטודנטיות הכניסה השכלה

 ואורה לאהלי ישראל, היא שימשה גשר לבריחה מן האוהל ההוצת.
 והגה אתם זכיתם לקבל השכלה אוגיברטיטאית בתיד עמכם, בשפתכם,
 ללא כל איתס יםורים ונטיעות שבהם נקנתה ההשכלה בדורית הקודמים.
 מה תהיה דרככם ? מה יעשה המוםמך היהודי ? מה יהא תפקידי בתיי עמי ?
 בדברנו על אלפי טטודנטיס עברים בארץ עלינו לזכיר כי איתי מצב של צידד
 רב באינטליגנציה, שלא היתד. מדובה בעילם, עבר מזמן, התםרי ריסאיס
 ועירכי-דיז אנהנו? הארץ קטנה בשבילם, והגילה לא תוכל לקליט אותם.
 הס לא יהיו מיותרים רק אם יטתגלו לצרכי הישוב, לעבידה תרבותית-
 עממית. ועבירה זי קשה, ומתן שכרה איננו בהשתייכות להברה ״העליונה״.
 וכאן שאלה תברתית גדולה. מה יהיה המעמד התברתי של המוםמר
 העברי? חלק מן הסטודנטים מתפמס גם כייס מעבודה גופנית׳ ובדוחק.
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 ולרבים מן המוסמכים צפוי קיום כזה גם להבא. גיאות זי, שהישוב מתפאר
 בה, איננה בשביל איש־הרוה. כשם שאינגה בשביל העובד ההקלאי. זוהי
 גיאות בשביל הספסר. היא מתניקת את הרוה. גיאות זו לא תקל את
 תיי איש־תרות, כי אם תכביד עליו. בתקופה זו, אשר תערכים היסודיים
 של תמישים שנות ציונות — עבודה, קרקע, פשטות התיים, קבלת מרות
 עליונת — אינם אלא נתלת שלומיאלים; בתקופה זו אשר אינה מצריכה
ו ב י  תרבות עברית־עממית למען היות הבד בהברה טובת — מת יתא ט

 של הסטודנט העברי?
 רצועת אדמה זו שאנו היים עליה קרויה ליבנט. ומה נורא הדבר
 שאותם הוםי הים התיכון אשר נתנו לפנים את םיני ואת אתונא קשורים
. במקום תרבוודאמת, תרבות מקורית — ת ו נ י ט נ ב י  בימינו במושג ל
 זיוף כל תרבות. האם אין נשקף פתרון מר זה גם לחזון התקומה העברית?
 האס השפה העברית, שראינו בהתחדשותה ובחיותה בפי ילדים והמונים,
 האם אנו בטוהים בנצהונה? האם איננו הופכים לארץ פוליגלוטית? לםםר
 העברי אין גיאות. השוק מוצף לועזית. הםנוביזס והקריריזס אינם
מה שררת, אלא שירות. שירות לעם  זקוקים לעברית. התרבות העברית אין ן
 בתפוצותיו, שירות לעבודה העברית, לתקלאות העברית, להיבוד הדור,
 למלהמה התרבותית והםוציאלית הגדולה שבה אנו תיים. אפשר שלמעטים
 ול״מצליהים״ מבין הסטודנטים נשקפת קרירה ״מזהירה״. הרוב הגדול
 שלכם אין לפניו — בתוקף ההףה האוביקטיבית — אלא דדד ההיים
 והפעולה בהוד העם. היקבל עליו את העול הזה מהיד רצון או ימלאתו מאונם ?
 האינטליגנציה הרבולוציונית ברוטיה טיפתת זמן רב את ההכרה
 המופרית ״לפרוע את ההוב לעם״. הם, בני האצילים והתקיפים, הכירו כי
 לא זכו להינוכם הטוב ולרוהב דעתם ולדקות הרגשתם אלא בגלל השעבוד
 הקשה אשר אבותיהם שיעבדו את האכרים המרודים. אנהנו איננו בני
 אצילים, כי אם בני המון בית ישראל. אולם גם אתם לא ידכם עשתה
 לכם את ההיל הזה. תמישים שנים ויותר — מהרמן שפירא והביל״וייס
 בגדרה ועד אהרון ההלוצים ־־ עמלו למענכם. אילמלא היצירה העממית
 הגדולה, אילמלא ההון הלאומי והמאמצים ההלוציים האלמוניים, לא תייתם

 אתם מגיעים עד הלום. גם זהו תוב. התכירו בו?
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 הייתי מצטרף ברצון לברכת רבי וידידי שמריה לוין, שהלמדו תורה
 לשמה, אולם הוששני מפני ברכה לבטלה. לפיכד אומר: היזהרו שלא תעשו
 מלאכתכם ותלמודכם דמיה. אין דבר בזוי יותר ממלאכת־רמיה. בה אין
 בונים ארץ ואין מטפתים תרבות. ויהי רצון שמתוד שלא לשמת תבואו לשמה.

 טבת תרצ״ה.

 בעניני האוניברסיטה
 (באגודת שוחרי האוניברסיטה בתל־אביב, ט׳ בכםליו תרצ״ו)

 היו ימים וסקירה על עניני האוניברסיטה העברית היתד! מן תמלאכות
 תקלות. מי שהתענין בה כל־שהוא — אם מתיר אהבה וציפיה ואם מתור
, מעין זו) — יכול היה למנות על  איבה וזלזול (היתה וישנה גם ״התענינות,
 נקלה את שמות פרופםוריה, הקבועים ו״האורהים״. ועדיין יש דנים וכותבים
 על האוניברטיטה לפי רשמי הימים ההם. בינתים נשתנו הרבה דברים. ומי
 שיבוא עכשיו לטקור את מצבה של האוניברסיטה, על מתלקותיה ועל
 מכוניה ועל מפעלי המהקר וההוראה שלה, לא יוכל להטתפק באמירות
 בעלמא. אולי נשמע, כעבור שנה, מפי הרקטור פקידה מקיפה וביקרתית

 על היקף פעולותיה של האוניברטיטה.
 הדברים הבאים בזה אין כונתם אלא להעיר הערות מטפר על מ ג מ ת•
 ההתפתהות של האוניברסיטה בתקופה האחרונה, כפי שהיא נראית בעיני

/  אדם ״מן הישוב,
 הוגי רעיון האוניברטיטה ראו בתזוגם את פסגתה, אד ספק אם צפו
 מראש את נתיבות־היםודיס שלת ואת דרד גידולה. תפיםתם היתה אידילית
 למדי: העם העברי, המתדש את תייו ומתזיר את כבודו בין העמים, יקים
 את היכלו למדע ולהכמה, וטובי בניו ״היושבים בשבת תהכמוני״ בבירות-
 העולם יעזבו כל מהמדים ויבהרו לשבת בצל שכינת עמם. םםק אם ראו
 בתזונם את הכמי ישראל בעולם מגורשים כטמאים מהיכלי המדע ואת
 הסטודנטים היהודים העומדים בכל מקום בפני דלתות נעולות. אכן, כל
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 עצמי של המפעל הציוני מוקם לא מתוך הרתבת־הדעת, אלא מתיך יםורים.
 וכן גם האוניברסיטה.

. כבידם ם י ב י ד י נ  לפתה האוניברטיטה פורענות ריבצת: הם ד
 של הנדיבים במקימי מונה. אילמלא הם לא תיתה האוניברטיטה נבנית
. אך רע נמר גידלו של מפעל לאומי גדיל, התלוי ברציניתיהם ו נ י מ י  ב
 ובמושגיהם של נדיבים וייעציהם, ובפרט כשהללו נמצאים במרתק של אלפי
 מילין מן האבנים. הריתוק מדעת צרכי העם, המרתק מן הארץ, מתכרת
 צרכי הישוב והבניה — הטביעו את תיתמם. לא הצירך החיוני בייתר הוא
 שקבע, אלא מה שנתקבל על דעת התירם או המתרים. ולפיכך נבנתה
 האוניברסיטה לא לפי תכנית שקולר! ומחושבת, לא מתיך הכרה ברורה מה
 מוקדם ומה מאוחר בבנינה, אלא מתוך התרוצצויות של מגמית ושברי־
 מגמית, מתיך השפעיודעראי ותכניית פירתית וניבלית וכונית שאינן
 מצטרפית למעשה השלם. בכמה מתלקות היה הפרוץ מרובה על העימד. כל
 מה שהיה מן ההיוני בשברי־התכניית ובקטעי-הפקולטית תבע את השלמתי,
י שלם. ואכן, זאת היא המגמה הגיברת באוניברטיטה ל  כדי שיהיה כ
 בשנים האהרינית. ההללים הולכים ומתמלאים. הפקולטית מתגבשית. מה
 שעידנו תםר תיבע בתיקף את השלמתי. ועוד המלאכה במגמה זי מרובה.
ת האוניברטיטה. והיא: ל ה נ  והמגמה השניה ניגעת לשיטת ה
 העברה הדרגתית של המרכז ההנהלתי מן תגילת לארץ. עצם פנייתי של
 הנשיא אל הישוב בתביעת עזרה לאוגיברטיטה העידה על ההכרה תגיברת כי
 אי אפשר לה לאוניברטיטה שתישאר מבודדת מן הישוב. וביטוד אגודתנו,
ה על המגמה תזאת. ג י ש א ר  אגידת שיהרי האוניברסיטה, נענה הישוב ל
 זכורית עיר אםיסיתינו הראשינית, נאומיהם של ביאליק ושמריהו לוין,
 תביעיתינו מאת האוניברטיטה, תביעית בני־הישוב הרגישים לדברים שאין
 אדם מן ההוץ מרגיש בהםרינם, תביעית שלא נשארו ללא השפעה. זה היה

 שלב ראשין.
 השלב השני במגמה זי: הקמת המיםד ההגהלתי ההדש — ״הועד
 הפיעל״ בארץ. עד לסני שנה היה ה״קירטירייך, הוא המיםד העליין של
 האוניברטיטה, מתאסף מדי שנה אי שנתים, לאתת הערים הנאית בחוץ•
 לארץ׳ ושם היו במשד שנים אי שלישת ימים פיתרים את כל השאלית
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 הגדולות והקטנות, מתליטים על שיטות ועל יתםים ועל פקולטות ועל
 קתדראות ועל מרצים. פי זהי מנהגן מני אז של ההברות היהודיות הגדולות׳
 היושבות שבת־כבתי בפרים או בלונדון, ועם ישראל כשהוא צריד להן מתזר
 אחריהן. מעכשיו הוקם ועד פועל תיושב בארץ, ומתאםף לא פעם בשנה, אלא
 אתת לשבועים, ויש בידו להכיר כמה דברים מקרוב, וממכות נתונה לו מטעם
 חבר־הנאמנים. שלב זה בהנהלת האוניברטיטה מקביל לאתד השלבים
 בתנועה הציונית: לפנים היו המוסדות חמנחלים בציונות יושבים בחוץ־
 לארץ ואנשי הישוב היו מכתתים את רגליהם להתם. עכשיו אנו הולכים

 ומעבירים את המרכזים המהליטים והמנהלים לארץ.
ת י מ ד ק ת א ו א מ צ  ושלב שלישי, והוא התשוב ביותר: מתן ע

 לחבר העובדים המדעיים.
י ההנהלה האוניברסיטאית ד י ק פ ל ת  במשד עשר שנים תיו כ
 מרוכזים להלכה ולמעשה בידי אדם אתר, שפעל גדולות, שהתמכר לכך
 באהבה ובהתמדה. אבל העניניס גדלו ורהבו, בהם עניני ארגון וכםפים
 ותעמולה והנהלה אקדמאית, ושיטת הנהלה זו אי אפשר היה להמשיד בה.
 האוניברסיטה יצאה מתקופודבדאשית, שאין בה פילוג־אברים. המדע דורש
 את שלו, והעובד המדעי דורש את שלו. ובשנה זו הוהל בנםיון הדש של
ם בהנהלת האוניברסיטה. וטעיף ראשי בשיטה הדשה י ד י ק פ ת ת ק ו ל  ת
ת בכל השטהים של ההנהלה האקדמית. ו ר י ת ב  זו: הנהגת עקרון ה
 הרבה היסוסים ליוו את החידוש הנועז הזה. היו גם תוששים לתוצאות. אבל
 גברה ההכרה כי רק בדרך זו אפשר להרים את קרנם של אנשי־המדע

 ולגלות את הכותות הגנוזים בהם.
 ההידושים והשינויים הללו אינם בשדה המדע׳ אלא בשדה הציבוריות
 שבפנים האוניברטיטה ומהוץ לה. אולם יש להניה כי שינויים אלה עתידים
 להיות לברכה לעצם האוניברטיטה׳ לעבודת חמחקר וחהוראה שלה ולדמותה

 הכללית.
 נשיא האוניברסיטה היה יכול לספר לכם רבות על הקשיים הרבים
 בעבודתו שנבעו מתוך המרהק הגיאוגרסי והרוהני בין ירושלים לבין
 הכיתות המשפיעים בגולה. כמת תצעות טובות נסלו והוכשלו. רצוני לתביא

 דוגמאות מעטות, מן האתרונות.
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 נשיא האוניברסיטה דיבר בתרצאתו על תצויד בקתדרה ל״יםודות
 התינוד״. אנשי ארץ־ישדאל, הכואבים את כאב בית־הםסר העברי, היודעים
, בלי ב ו  ומכירים כי לא נתקדם במלאכת־הבנין שלנו בלי בית־טפר ט
 מורה בעל השכלה והכשרת רותנית המעורת בתרבות עמו ובתרבות
 האנושות, בלי לבקש פתרונים לשאלות תגדולות של הינוד־עם — הגו
ת באוניברטיטת. לא יכולנו לתםתפק י ג ו ג ד ת פ ק ל ת  את המהשבה של מ
 בשיעור מתודיקה בלבד, ותפצגו לראות את המהלקה מצוידת, בין השאר,
 גם בקתדרה ל מת ש בת פדגוגית. בדרישה זו, המשותפת לטינט ולועד
 הפועל, באו לישיבת הבר־הנאמנים. מצאנו שם אנשים תשובים מארצות
 ששם ודאי הכל איתן וקבוע וברור ונםתר מימים קדמונים, ותם ראו את
 הדרישה הארצישראלית כעין לוכסום, כענין לאוהבי תקרנות, המוציאים

 את ענין ההוראה מידי פשוטו. והדרישה נדתתה.
 דוגמה שניה: באוניברטיטה, לאתר עשר שנות גידולה, אין עדיין
 קורס מלא של היסטוריה עברית. ההיטטוריה הקדומה אינה נלמדת —
 מפהד האורתודוכסיה, וההיסטוריה ההדשה גם כן אינה נלמדת. על שום
 מת? יתכן שבשביל הסמינרים לרבנים והמוסדות הגבוהים לתכמת־ישראל
 אין ההיסטוריה העברית ההדשה בגדר ״מדע״. אינה ״עתיקה״ למדי. תםידות
 ומתנגדות, השכלה, אמגםיפציה, התבוללות, תיבת־ציון, סוציאליזם, שקיעת
 מרכזים יהודים אתרונים ותקומת הדשים — כל אלה הנם בשביל השליטים
 בתכמת־ישראל בגדר פובליציסטיקה ו״היי-שעה״. אבל בשביל אוניברטיטה
 עברית, שנועדה לגדל לא רק תוקרי־קדמוניות, כי אם גם משכילים עברים
 הפועלים בהיי־עמם — זהו ענין תיוני ביותר. אצל שום אומה ולשון לא
 תתואר אינטליגנציה לאומית שאין לה השכלה מקיפה בידיעת היי הדורות
 האתרוגים. אגב, גם מבתינה מדעית יש ויש כאן להתגדר, כי תכמי אומות
 העולם, אשר מלאכתנו נעשתה בהרבה על ידם, התענינו בישראל עם•
 קדומים׳ אד לא בעם הרצוץ והמושפל, שוכן הגיטאות שבמזרדדאירופה.
 ולא בתליסות ובתמורות שבתיינו בדורות האתרונים. והגה סוף סוף מצאו
 מוסדות ההנהלה הארצישראלית — הטיגט והועד הפועל — את תאסשרות
 לתקים קתדרה כזאת, והציעו לקתדרה זו אדם ארצישראלי, העומד בשורה
 הראשונה של ההיסטוריונים העברים בימינו, אלא שעוד לא עבד עליו
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ת ב ש ו י  כלת. ומיד נתקלנו בעיכוב מטעם מועצת המכון למדעי היהדות ה
ץ והרואה כמה מצרכי ההשכלה העברית והמדע העברי ר א ל - ץ ו ה  ב
 בעינים אחרות משרואים אותם הכמי ארץ-ישראל. אני מקווה שנתגבי
 בקרוב על העיכוב הזה, אולם הבאתיו כדוגמה לתנאי עבודתח של

 האוניברטיטה.
 ארץ-ישראל ;דלה, ועמה גדלה גם האוניברסיטה, הולך וגדל מםפרם
 של אגשי־המדע המתלקטים בארץ, מתרבים הצרכים ומתרבה גם הכרת
 הצרכים. ואין ספק שגם הלקה של ארץ-ישראל בהשפעה על עניני

 האוניברסיטה צדיד שיגדל.
ם שנתגלו בזמן האהרון הם שונים ודאי מאלה שראו י כ ר צ ה  ו
 בחלומם חולמי האוניברטיטה. וגם בנדון זה, כמו בכמה בחינות אתרות,
 דומה דרכה של האוניברסיטה לדרכה של הציונות בכלל. כשם שציונים
 טובים בגרמניה ובשאר ארצות לא העלו על הדעת שלא רהוק היום וארץ•
ם — לא בשביל יהודים סתם — ארץ מ צ ם ע ל י ב ש  ישראל תהיה ב
 המקלט וההצלה היהידה, כר ודאי לא תיארו לעצמם אנשי־המדע מישראל,
ם אנוםים לבקש מ צ  ואפילו הכמים בישראל, שביום מן הימים יהיו הם ע
 להם מפלט בארץ-ישראל. הלא עוד לפני שנים מםפר היינו אנהנו מפילים
 תחינתנו לפני תכמי ישראל, שיואילו לבוא ולשבת אתנו, שבת ״פרוססור״
 אורח״, סמסטר או שנים. וחגר, חגיעו ימים אשר חאוניברםיטח נתבעת
 ושקוד לא רק על טיפות תמדע, כי אם גם על תקנתו של איש״המדע

 מישראל חנעקר מבית־גידולו.
 וגם חדאגח לסטודנט חיחודי קיבלת משמעות אתרת. עוד לפני זמך
 מה טבל עמנו מ ע ו ד ף של טטודנטים ואפשר גם כיום הזה אין לו לתתאונן
 על מיעוט מספרם. אבל הכותות המשתקים בגורלנו עשו בינתים את שלהם.
 ואת תוצאות השיגויים האלה עוד נרגיש בשנים הבאות. אין עם ישראל
 הםר־רופאים. ועוד לפני זמךמה היה הרעיון על פקולטה לרפואת בירושלים
 דבר של לוכםום. היה צורר במוםדות־ריפוי, במוםדות מהקר ברפואה,
 בשיעורי השלמה לרופאים שבאו מתוץ״לארץ, בידיעת הארץ ותהלואיה,
ה לתלמידים ברפואה לא היה שום הכרת. עמדת עמנו בעולם• א ר ו ה  אד ב
 הרפואה היתד. הזקה ואיתנה. אבל הגזירות שגגזרו בגרמניה, ומה שנעשה
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 בלי תרועת־גזירה בארצות אהרות, ערכם הוא לא רק ביםורים שהם
ת מקצוע שלם ד מ ש ה  גורמים לרבבות אנשים מן הגזע היהודי, אלא ב
 שישראל היו מצוינים בו. ואם אנתנו לא נרצה ולא נוכל לתשלים עם
 הנמכת הקומה של הרפואה בישראל נראה עצמנו מצווים לטפת את מדעי

 הרפואה ואת הוראת הרפואה על הר־הצופים.
 גם כאן אנו נמצאים למדים, כמו בכמה מעשים אהרים בציונות,
 כי העושים אינם ממצים את כל עומק הדבר שהם עושים, אולם זכותם

 היא שגם מבלי דעת הם מקדימים רפואות למכות אשר תבואנה.
 האוניברטיטה קלטה בשנתים אלה עשרים איש ויותר מפליטי אשכגז.
 אמנם כל המקיים נפש אתת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ואף על פי
 כן הרי מםפר זה צנוע למדי. צנוע מבתיגת המצוקה הגדולה של אנשי•
 המדע היהודים, וצגוע גם מבתינת צרכיה של האוניברסיטה עצמה. מדינות
 גדולות ועשירות, כאנגליה וארצות־תברית, משתמשות בהזדמנות ומבקשות
 להיבנות בעזרת אנשי המדע והטכניקה אשר נפלטו מגרמניה. וגם לגו
 ניתנה הזדמנות כזאת, להרים את התקלאות, להקים תרושת, לפתה את
 הרפואה, ואין אנו משתמשים בזה אלא במעט מן המעט. והלא בשבילנו
 אין זו רק שאלה של דוה מדעי וטכני. הלא לגו זוהי גם השבת אבידה,

 החזרת אהים נידהים.
 יצירת כר־עבודה לעובדים מדעיים משלנו אינה ענין ליוצאי גרמניה
ת בלבד. ת  בלבד. אין לעשות את האוניברסיטה מקלט ליוצאי גולה א
 אין להטביע על האוניברטיטה תותם תדגוני של שבט בישראל. ותשיבות
. אין ץ ר א י ה ל ו ד י ג ר מ י ע צ ם ה י ר ק ו ה ר ה ו  מיותרת לקליטת ד
 להניה שבהיינו הרוחניים נתפרגט מאימפורט בלבד. ולא מן ההכמה ולא
 מן היושר שאם גדל בארץ דור צעיר אשר נפשו השקה באמת בתורה,
 וגם בעמו ובארצו ־- נגזור עליו גלות ונפזר אותו על פני ימים וארצות־גכר.
 בין ההישגים ההשובים של האוניברסיטה יש למנות לא רק את
• ת י  תשיבות מוריה ואת מספר תלמידיה, כי גם את היותה משמשת ב
. ם י נ פ ב ל להוקרים צעירים ולעובדים מדעיים מהוננים, הצומתים מ ו ד י  ג
 יש כבר בארץ גידול טבעי כזה. לי עצמי זוהי אתת תשמתות המעטות,
 כשאני פוגש אנשי״מדע צעירים שהכרתים כפועלים, כמורים עממיים׳
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 כעובדי עבודת השכלה בציבורנו, ובתור כאלה מתוך שרשמתם באדמה
 ובמשק ובציבוריות, באו וישבו על םפםל־התלמידים׳ והביאו אתם התמדת
 וקשיות־עורף וזיקה אמיצה לארץ ולצרכיה ולישוב ולסבלותיו וללשון
 העברית ולתרבותה. לא מקרה הוא שמתוך אלת אשר גם בעבודתם המדעית
 הם מוסיפים להיות חלוצים׳ יצאו אנשים שהם לברכה לאוניברסיטה

. ץ ר א ל  ו
 תבורר האוניברסיטה על כל מה שעשתת בנידון זר!, ותבוקר על

 מה שלא עשתה.
 בהלל האוניברסיטה היה מנסר כמה שנים הויכוה: הוראה או
 מהקר? ויש ממשיכים בו גם עכשיו, לאהד שהאוניברםיטה עוסקת למעשה׳
 כמו כל אוניברטיטה בעלת״ערך, גס בזה וגם בזה. יסלחו לי אם אוסר
 שבעיני ויכוה זה הוא מחוץ לזמן ומתוץ למקום ואין כאן מקום להאדיר.
ה ט י ט ר ב י נ ו א ו א ת י ל א ר ש י - ץ ר  יש מקום לויכוה אהה והוא: אוניברסיטה א
ה בינונית או גרועה של טפסי מכונים מסוימים ק ת ע  סתם? כלומר, אם ה
ר מותאמת בפרטיה לצרכי העם ולצרכי ו ק מ ״ ת ר י צ י ו  להשכלה עליונה, א
 הארץ וישובה. לא קשה להעתיק כמה וכמה קתדראות, אשר דוגמתן יש
 בכמה אוניברסיטאות ובמופדות לתכמת ישראל. אד מה שנהוץ לנו הוא
, ו נ ד ת  לא זה, כי אם להתאים את כל עבודת ההוראה והמהקר ל מ י

 למצוקתנו, לצרכינו ולכות יצירתנו.
 דוגמאות אתדות לצורר ההתאמה.

 כבר הזכרתי קודם את המתלקה לפדגוגיה׳ שעמדנו על נתיצותה
 מתור התסקידים המיוהדים המוטלים כאן על בית־הםפר העברי ותדרישות
 הגדולות אשר תנועת התקומה העברית מציגה למורה. אסשר להעתיק ממקום
 אתר קתדרה לצורר הוראה שימושית, אד מבלי שמהלקה זו תעמיק להקיר
 בהשבמו של ההינוד העברי בימינו׳ מבלי שתטייע למורה בהשכלה טבעית

 ארץ־ישראלית ובהשכלה הומניסטית הוגנת — לא תמלא את תפקידה.
 דוגמה שניה: המכון התקלאי, שעדיין לא יצא מכלל בירורים ותכניות.
 אנשי־המדע שטענו נגד התשתו תמכו יתדותיהם בדרישה לבצר קודם את
 לימודי הפיסיקה וההימיה׳ שהן הבםימ לתקלאות מדעית. הזקה על אנשי•
 מדע שהם יודעים מה שהם אומרים׳ וכד יפה להם שהם מציגים דרישות
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ב התלמוד התקלאי. אד מת דמות תערכו לאוניברסיטה י  גדולות לגבי ט
, ובטיב עיבודה, באינטנטיביות ה מ ד  של עם, אשר במרכז תקומתו עומדת ה א
 וברציונליות של תקלאותה תלויים במידה מרובה אפי ישובנו ואסשרויות

 ־ :ד

, ובמידת־מה גם מצבנו הפוליטי ויתםינו ו נ ש ו ת ר ת ש ה ו ו נ ת ו ב ר  ה ת
 עם שכנינו — והאוניברסיטה הלאומית מתהילה מכמה וכמה ענינים אתרים

 ודוחה ענין זה לעידן ועידנים.
ת ו ד י ק פ ת ה ס פ ו  דוגמה שלישית. בחיי המדינה והחברח בימינו ת
ת מקום ניכר. רמתה האנושית, חשכלתח הכללית ותכשרתת י ר ו ב י צ  ה
 המקצועית, נימוסיה והליכותיה קובעים במידה לא מעטר, את םגנידהיהםים
 בהברה ואת כושד־הפעולה של המוסדות. בנין העם ובנין הארץ מצריכים
 פקידות ציבורית (״שירות אזרחי״ בלשון העמים) ענפה: סידור עליה, היים
 מוניציפליים, בנקים, קואופרציה, קהילות, ארגון מקצועי, עבירת תרבותית
 עממית, תעמולה ציונית, עבודת הקרנות ועוד ועוד. ובכל מקום שיש צורר
, אם זוהי שליחות ציונית לגולה, ואם מרכז במושב, ואם ם ד א  ב
 מנהל לקואופרטיב, ואם מזכיר לאגודה מקצועית י- אין מהםור בהצעות,
 אד יש מהםור עצום בהשכלה׳ בהכשרה, בידיעת הענינים, בתכרת התנאים,
 בהבנת התפקיד. מנין נקח אותם? מן הבא ביד. ללא שום אסכולה מתנכת,
 ללא מםורת מתוקנת. שום מדינה לא טרהה למעננו, להכין ולהכשיר לנו
 פקידים הראויים לנו. האם אין זה מתפקידה של האוניברםיטת לתגר לנו
 אנשים ל״שידות אזרחי״ כשם שאוכםפורד וקמבריג׳ מתנכות לארצן? והאם
 אץ זה מתפקידה ליצור אצלנו אוירה כזאת אשר תרים את טיב העבודה
 הציבורית ואת כבוד העובד הציבורי? ושוב, גס כאן אין זה ענין של
 העתקה בלבד. ודאי, יש השכלה כללית ומקצועית המשותפת בימינו לכל
 עובד ציבורי בךתרבות: מדעי ההברה, מדעי הכלכלה והמשק, היסטוריה
 כללית וידיעות שימושיות. אבל דוקא השירות הציבורי, כמו מלאכת״
 ההינוד, קשור במידה יתירה בתרבות הלאומית ובידיעת היי העם וסביבתו.
 ואס אצל אתרים ידיעות אלה נתונות לכל אדם משכיל בעמו, הרי אצלנו
 יכול אדם להיות אינטליגנט יהודי מבלי שתהיינה לו ידיעות של בר־בי־
, בסזוריו, ה ו ו ה  רב בעניני עמו. עוד לא זכינו לכד שידיעת היי עמנו ב
 לשבטיו — אתנוגרפיה יתודית, פולקלור, כלכלה של ישראל, תולדות התסיסות
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 הציבוריות בישראל בדורות חאחרונים, הספרות העברית׳ — שידיעת עמנו זי
 תהיה להלק מובךמאליו של השכלת משכיל יהודי גם כשאיננו עושה אלתה

/  ״מקצוע,
. אנו ץ ר א ו ב נ ב צ מ  ויש צורר גם בהשכלה מיותרת, הקשורה ב
 תיים במזרת ובין שאנו מבקשים לעמוד אתו בקשדי־שיתוף או שכופים
 עלינו יתםי־היאבקות — מצווים אנו להכיר ולדעת אותו. אוי לה לשותפות
 שאין עמה ידיעה ואוי לה להיאבקות שאין עמה ידיעה. וכלום אנו יודעים
 את המזרת? אני מתכוון לא לידיעת המזרה העתיק, אשר תלמידי־הכמינו
 עוסקים בו בהתמדה, אלא למזרת ת ת י, שכל יהודי משכיל בארץ, ועל
 אתת כמה וכמה מי שמשמש בתפקיד ציבורי, תייב לדעתו. ויש להנית כי
 כשם שכל בתי־תמדרש לתכמת ישראל אינם נותנים לאוניברטיטה דוגמה
 ללימוד ידיעות היי עם ישראל בהווה, ותיא צריכת לתדש אותו מעצמה,
 כד גם בידיעת המזרה בהווה, לא הכין למענה שום מוטד אוניברטיטאי דרכי

 לימוד ומתקר מותאמים לצרכינו.
 צרכי הישוב מרובים, וכל מקום שהאוניברםיטה נענית להם — היא
 רואה ברכה בעמלה. יכולתי להביא כמה דוגמאות: מאותו רופא היושב
 זה כמה שנים בביצת־ההולה ותוקר את המלריה במםירות־נפש, או מן העזרה
 במלזזמה נגד מתלות בקר ועופות הניתנת על ידי האוניברטיטה. אספר
 עובדה קטנה מן הימים האתרונים: באחת הנקודות שלנו בעמק הפר הלו
 פתאום כמת ילדים. רופא קופת־הולים שבמקום טרח וחקר ומצא כי כל
 הילדים הללו נזדמנו למערה אחת בסביבה ונעקצו על ידי _קרצלת. חרופא
 עצמו שהלד אהרי הילדים לאותה מערה נעקץ אף הוא והלה. בעקבות
 המעשה בא מירושלים פרופטור של האוניברסיטה וירד למערה וטעם אף
 הוא את טעם הקרציות. למראה העבודה המדעית, המתהילה עכשיו ללוות
 את מאמצינו התלוציים, אפשר להזכיר את הימים שהיינו לשבים גגועי

 קדתת ודיזנטריה וטיפוס ללא עזרת רופא, ולעתים גם ללא תובשת.
 מן הדברים שעליהם גאות האוניברסיטה הן הפובליקציות המדעיות
 של עובדיה, המתפרסמות בכמה במות תשובות. אני רואה צורר למסור
 טיפה מרה בכוס של ברכה זו. ויהא הדבר למזכרת עוון לכולנו: עבודות

. ד ב ל ת ב י ז ע ו ל  המחקר הללו מתפרסמות, ברובן ובעיקרן, לועזית, ו
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 תלים תלמנו, שהאוניברםיטה תיצור ספריה מדעית בעברית, וכי
 הסטודנט העברי ישאב את השכלתו הכללית והמקצועית מן הספר העברי.
. אד הדברים ו נ ו ש ל  והקורא המשכיל יוכל ליהנות מכתבי האוניברסיטה ב

 מתנהלים בקו ההתנגדות הפתותה, ואין כפרה על הדבר.
 אין לקפת את שכרה של האוניברסיטה על המעט שהיא עישה
 ביצירת םסרות מדעית בעברית. אביא לדוגמה את הספרית תפילוםוםית
. רות. המשדרעשר הכרכים הקטנים הללו הם  בעריכתו של פרופסור ת. י
 מתגר. יקרה לא רק לתלמידים׳ כי אם גם לכל קורא צמא דעת. נזדמנתי
 לפני זמךמה לאהד הקיבוצים. ושם חוג שלם יושב ולומד בערבים את
 המתודה של דקרט, מתיר ההוצאה הזאת. הקורא העברי איננו כפוי־טובה.
 וצר, צד מאד׳ שמנהלי האוניברסיטה לא העמידו את הוצאודהםפרים

 האוניברטיטאית במקום הראוי לה במסגרת הפעולה.
 שתים־שלוש מלים על השיעורים האוניברסיטאיים בתל־אביב. יש
 צורר להזהיר מפני העין הרעה המתנקשת בהם. זכורה אםיפת־הפתיהה

 שלחם, כאן באולם חתא״י; דוחו של ביאליק היתה שרוית באותה אסיפה.
 ודברו הלם כפטיש על הסכנות האורבות לאיש תל־אביב. ביצירת חשיעורים
 היתה הכלגה לא רק לתת משהו לתל־אביב, כי אם גם לתת משהו לאוני•
 ברםיטה. תפצנו לראות את האוניברסיטה פועלת ומשפעת בחיר הישוב.
 היום הגדול בתיי האוניברסיטה יהיה כשתפתח שיעורי קבע וסמינריונים
. וצער רב הוא שמפעל זה, העלול להיות לברכה לתל־אביב ק מ ע ב ה ל  ב
 ולאוניברסיטה, מפעל שזכרו של ביאליק תופף עליו, איננו מוצא את
 התמיכה — אם לדבר בלשון רכה — מצד כמה בעלי השפעה באוניברטיטה.

 שוהרי האוניברסיטה, אל תפקירו את השיעורים!
 ומשהו על פעולת אגודתנו. העזרה הכספית אשר הגשנו לאוניברטיטה
 איננה עומדת בשום התאמה עם האפשרויות השמורות לנו בישוב. הן
ת יותר ממה שנראת לנו. תרומותיהם של משה וילבושביץ ומר ש. לו  גדו

, הראשונות במיגן בישוב, איגן אלא רמז למת שיכול לתיות, אם  סולו

 ימצאו העושים ותיוצר אוירת אהדה וציפיה לפעולות האוניברטיטה. כלום
ן להרתבת האוניברטיטה ? ע ש  אין בארץ גושים תברתיים העלולים לשמש מ
 מדוע לא תקום אגודת עורכי״הדין ותקים קתדרה משפטית או סוציולוגית ?
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 מדוע לא תראת אגודת הרופאים לעצמה הזדמנות של כבוד לקיים איזו
 קתדרה רפואית? כלום אין בידי הבנקים שלנו לקיים קתדרה לכלכלת
 מדינית או לפיננםים ? וחקואופרציה, כלום אינה זקוקה למתקר קואופרטיבי ?

 דברים אלה ודומיהם אינם למעלה מכוחנו.

 שעבוד לפלח ומוקש להתישבות העברית —
 במקום פיתוח

 הממשלה בעלת המנדט, אשר בתוך כל עניניה העולמיים הגדולים
 הוטל עליה גם תפקיד קטן זה: לסייע לשיבת ישראל למולדתו — אינה
 נמנעת מהטיל כפעם בפעם אבני־נגף על דרכנו ומהעמיד אותנו בנטיוגות
 רעים ומרים. יש שהאבן נזרקת ביד קשה מעין ידו של לורד פטפילד
 ויש שהיא מוטלת בידו הרכה של סיר ארתור רוקופ. אין הנםיון הרע והמר
 נעשה על ידי כך פתות רע ופחות מר. יש שזריקת האבן מלווה בדברי
 קטרוג וקנטור ויש שהיא עטופה בתיתולי נועם והרגעה. אך אין האבן
 תדלה להיות אבךנגף. אין המקל הדש את בשרנו תדל לתיות מקל־הובלים

 אפילו כשהוא צבוע במשתת״שמן.
 והאבן אשר הוציא הפעם שלטון הארץ מתחת לבית״שהיו היא אבך

 נגף ממש, ועשויה להיות צור־מכשול לבנין בית־ישראל.
 מבין הגזירות השונות השמורות לנו בבית־גנזיה של ממשלת
 המנדט — והמוצאות מפקידה לפקידה, אם בשעה שעניניה היא געשים
 מםובכים ויגעים ואם בשעת צורך מיוהד להצר את צעדינו — הוציאה
 הממשלה הפעם גזירה חדשה — כלום אפשר לומר: אהתנה? — מן
 הפוגעות ביותר ומן המעליבות ביותר. ועלבונה גדול ביותר מפגי שצורתה
 תמימה ביותר. סיר ארתור ווקופ הוא, כידוע, ״ידיד הפלהים״ ובתשובתו
 למנהיגי המפלגות הערביות -־ אלה המנהיגים אשר מנהיגותם באת להם
 בזכות זו שדורות על דורות אכלו את הפלח ואת עורו הפשיטו ואת
 עצמותיו פיצהו, ועכשיו, כידוע, אך טובת הפלה נגד עיניהם — הבטית

 לחם לחוקק חוקים הדשים ״להגנת בעלי הקרקע הזעירים״.
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 חגנת הפלח ־־ מפני מי ? שמא מפני האפנדים שוחרי טובתו ז שמא
 מפני נושכי־הנשד המוצצים את לשדו? שמא מפני כוהני־הדת והפטריוטים
 חנלהבים, הגדולים והקטנים, המשוטטים בכפרים ומטיפים במסגדים לפולחך
 דמים ולהערצת אנשי־דמים, הטפה זו אשר קרבנה יהיה הפלה? שמא
 מפני תמומתים למשפטים ולנדגנות, המשלחים את הפלח בשדות ״חיחוד״
 ומבטיתיס לו כי לא יאונה לו כל רע, והם עצמם, הזוממים והמארגנים,
 יושבים במארב ומתכים לטרף בידעם נכונה כי להם, המשלתים אש, ודאי

 לא יקרת כל רע?
י י נ פ  לא. אין ממשלתנו באה לחגן על חפלח מפני הללו, אלא מ
. שמא לא ישמע לדברי ידידיו, הכוהנים הגדולים והקטנים, כוהני ו מ צ  ע
 המסגדים וכוהני פ. ק. פ., המאיימים עליו בכל מיתות בית־דין שבעולם
 הבא ושבעולם הזד. אם יתטא ויבגוד וימכור שעל מאדמתו ליהודים. שמא,
 הלילה, ימצא כי טוב לו למכור תלקודאדמה ליהודים־הכוסרים ולציונים־
 הממוכנים, המשוגעים לאדמה זו והמעלים במחירה כאשר לא יעלה שום
 אסנדי ושום שלטון, מאשר לגווע בעניות ובהרבה, מאשר להידונק בהבל•
 הנושים. שמא ימצא כי זאת היא הדרך לצאת מתיי״רעב להיי־שובע, ממשק

 מדולדל למשק מסרנם.
 לשם הגנה על הפלה מפני עצמו, מפני רצונו להתקדם, להתבצר,
ד ההקלאי הזעיר ו ב ע  לתתעלות — יותק תתוק התדש. וזה תכנו: ש
ה ממנה, לבל יעיז לשנות את מצבו ולבתור את גורלו. ז  לתלקתו לבל י
 אטור לו לתתליט על דעת עצמו מה טוב לו, מה תלקת האדמה תנצרכת
 לו. אסור לו לצאת מכפרו על מנת לתפש לו מקום אתר, בכפר אתר או
 באזור אהד. אסור לו להתליף את עבודתו התקלאית במלאכת אתרת הטובה
 בעיניו, ההולמת את כשרונותיו, המבטיהה לו משהו, הפותתת לו דרד לאיזו
 עליה. לא, עליו להיות מהובר לאדמתו, ולא ברצונו הטוב, אלא על כרהו,
 בכוה ההוק. ואם בכל זאת ישנה את דרכו, ולא יוכל ולא ירצה להיות
ר אתרת אלא להוביר את תלקת י  משועבד לשדהו, ולא יראה לעצמו ד
, ועיקוף ההוק. והפלה  אדמתו — לא תראה בזה הממשלה אלא ״קנוניה,
. ו נ ש ר י ה ת ל ש מ מ  ההוטא והעהב את אדמתו לא יהיה נשכר. כי ה
ר לצאת מן התהום פ כ ך  למען ישמעו פלהים וייראו. לבל ישיאנו לבו של ב
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ה י ה  שתחם לו השלטון. כך נצטווה מפי ממשלת המנדט: ע ב ד ־ ע ו ל ם ת
. ו ת ו ה — כ ו פ י ן א צ ו ו ר נ י ם א א ! ו ת ו ב א ־ ת ש ר ו מ  ל

י של הרפורמה החקלאית המובטתת מטעם י א ל צ פ ו  זחו חתוכן ח
 ממשלת חמנדט. מובטתת למי? לפלח? וחוא מעולם לא ביקש זאת מידי

ו של הפלח. ב  דורשי טובתו. חוח אומר: מובטחת לאפנדי על ג
 חפלח הוא תינוק. הוא אינו מכיר בטובתו, הוא זקוק לשמירה מעולה,
 לאפוטרופםים חחרדים לגורלו והשוקדים על טובתו, ומשגיחים עליו בשבע
 עינים. אבל בשל מח חחרדה? מי הוא חמדיח את הפלח הערבי מעד
 אתוזתו, מי הוא הנושא בקרבו סכנה איומה לפלח ולבניו ולבני־בניו, אם
 לא המתישב היהודי? בפניו של זה יש להקים תרים, ותרים על גבי תרים.
, פיאודלי!;, י של אותה ״רפורמה, מ ו א ל ה י ו נ י ד מ  וכאן תכנה ה
 שמי יודע מאיזה םפר־הוקים העתיק אותה המהוקק המנדטורי. ספק אם

 ימצא דוגמתה באתת המדינות הבריטיות.
 לזרא לנו להזור על דברי ההתנצלות וההתגוננות אשר אנשינו
 חעומדים בשער אנוםים לשוב ולחזור עליחם לאחר שהוכה שקרם וזדונם
 של תמקטרגים. ובפני מי אנו מתגוננים? בפני אלה שאבותיהם ואבות־
 אבותיהם אכלו את הפלה בכל פה ואת אדמתו לקהו בזרוע ובעיוות דין
 ואת הארץ עשו קרהה והרבה ? או בפני אלה צדיקי־עולם, אשר כל מפעלות
. ו נ מ  התישבותם ושלטונם רצופים אך צדק והסד, ולפיכד הם מדקדקים ע
 הצדיקים הללו, כחוט השערח, ואם לא על חטאים שבהווה הרי על פגעים

 שלעתיד לבוא?
 אם אי אפשר להוכיח כי אנו גרמנו נזק לפלח בהווה, הרי אפשר
 לגלגל רחמים על בני־בניהם של הפלתים בעתיד ולהינבא לסכנות העתידות
 לחתתולל על ראשם בעקבות חתאחזותנו. בכל העולם כולו מובטחים, כידוע,
 חמוני חאכרים בלחם לאכול ובגד ללבוש בעולם הזה ומובטחים בניהם
 וניניהם וצאצאיהם עד סוף כל הדורות. לפיכך דואג הנציב העליון שלנו
י של ע ב ט י ה ו ב י ר ה ש  לכד, כפי שהוא מוסר מודעה לעתתות, ״
 האוכלוסים אף הוא מן הגורמים שיוסיפו קושי על הקשיים במצב באם

 לא יאהזו באמצעים לשם כד בהקדם״.
 צא וראה: דורות על דורות דתענגו פלהי ארץ־ישראל על רוב טובה
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 תחת שלטונם של התורכים ושל האפנדים ושל מעשיהם משמשיהם, כפרים
 שלמים היו משלחים את בניתם לארצות רתוקות מפני שלא מצאו מחיה
 בארץ, לא בכפר ולא בעיר? אחרים היו יוצאים בצבאות השולטן ונופלים
 במלחמח, ברעב ובחולי. כל זח חיח כדרר תטבע, ותפלת ועתידו לא
 נםתכנו. והנה התחילו יהודים באים, ובני הפלחים אין לחם צייד לחגר
 לאמריקה הצפונית והדרומית. והכפרים הסמוכים למושבות היהודים
 מתמלאים נטיעה ובניה והיי שובע ואמירות, ומבני הארצות השכנות באימ
ם בארץ ומשתכניס בערים ובכפרים, ומםיתם י ט ש ו פ  אלפים ורבבות ו
 של יהודים מאפשרים לממשלת הארץ להיות ״ידידת הפלתים״ המשתררת
 אותם ממסים ותופרת להם בארות־מים וממציאה להם זרעים ושתילים
 והללאות — אולם שלטוךחםד זה אינו יודע השקט: גורלו של ״הריבוי
 הטבעי״ גחל את מנותתו. כל העולם כולו מתבוסמ בדמו ואינו יודע מה
 לעשות במיליוגי מובטלים ומחוסרי מחיה כיום הזה, ואילו ממשלתנו

 אתוזת דאגת לדורות חבאים.
 ואיו לד פתרון יותר טוב לבעיות הריבוי הטבעי מאשר תגתת אבני•
 נגף על דרכה של ההתישבות האינטנסיבית המפרה את הארץ בהון ובמרץ
 ובמדע. ואין לד תגמול צודק יותר לאלה שהפרו את הארץ בהונם ובמרצם
 ובמהקרם, לאלה שרכשו תולות וביצות ותמכו אותם בעמלם ובמםירות־

 נפשם ובקרבנותיחם למקורות מחיה לעם רב.
 אל תיתשב לנו זאת לחטאח אם נעיז לומר, כי חומרות אלת אשר
 נתאשרו מטעם משרד המושמת לפי הצעותיו של הנציב העליון — תומרות
 הפוגעות כאהת בפלה ובהתישבות היהודית — אין להן כל ימוד במצבו
 הכלכלי של חפלח, ולא במצבה הכלכלי של הארץ. אתרי שנשפכו דמינו
 בד1929 הורעל העולם נגדנו ב״עלילת־הנישול״, זו עלילת־הדם של ימינו.
ם את כל י ק י ו ד ת וגילתה במםפרים מ י ת ל ש מ מ  באה החקירה ה
 כזבה של אגדת המנושלים. אד האפקט חפוליטי של עלילת־הנישול לא
 בטל. ״הפקודה להגנת האריסים״, המקנה ״תזקה״ לכל קוטל־קנים ומשקה״
 עדרים ושמה מכשולים המורים בפני מפעלי התישבות ותבראה והשבהה
 ומפקירה את עמלם ואדמתם של חמתישבים — חיתח לחוק. עכשיו אפשר
 כבר לעשות את חשבונה של אותה פקודה ולדעת מה תוצאותיה
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, מת נתנה לאריס ממש, עכשיו כבר אפשר למנות את ת ו י ב ו י ת  ה
 הקנוניות והמהומות ותביעות־השקר ומעשי־התמס ואף שפיכות־דמים אשר
 באו בעטיח לעולם. אולם לחותנו: חקירת המצב לחוד וחקיקת חוקים להוד.
 בשנת 1930 הכריז סיר ג׳ון הום םימפםון, כי כבר פסה אדמח פנויח
 לחתישבות בארץ־ישראל ואף על פי שמאז לא פםקח חהתישבות היהודית.
 יש עכשיו בידו של חנציב להודיע כי עוד לפני שנתים ״ל א ח י ח מצבו
 של בעל חקרקע חזעיר תמוד כלל וכלל״. עדות חשובה. חאומנס נעשה
 במשך שנתים אלח מצבו של אותו בעל קרקע זעיר תמוד יותר ממה
 שהיה, ואנתנו לא ידענו? האומנם כה גדל מספרם של מוכרי תקרקעות
 מבין הפלהים, ויש בכך לעורר דאגה לגורלם הפרטי או לגורל מעמדם?
 האומנם כה רבים הם בעלי הקרקע הזעירים שנישלו את עצמם עד שיש
 צייד להגן עליהם מפני עצמם באמצעות הקיקה פיאודלית, הכובלת את

 רגליו של הפלה, ובהטלת עונש דרקוני המאיים עליו בהתרמה רכושו ?
 לא ולא. אי אפשר לנו שנקבל את ההכרזה ההדשה על הקיקה
 אגררית זו כצורר התקלאות, כצורך כלכלי. אל נא יתרעמו עלינו תופטי
, פרי מהלך פוליטי! אותו מהלר  השלטון אם נראה אותה כ ״ג ז י רה״
 פוליטי שלא פעם אתת בשעת מבוכה הוא מבצבץ ומטיל את צלו על
 התיים המדיניים של תארץ. לא את הגנת הפלה אנו מקבלים כגזירה. האם
 לא שמהנו על כל הקלה אמיתית הניתנת לפלח? האם לא תמכנו בביטול
 העושר ? האם לא במםינו אנו איפשרנו את הקלת מסיו של הפלה ? האם לא
 דרשנו מאת הממשלה מלחמה תכניתית נגד הנשך האוכל את בשר הפלה?
 האם אין אנו תובעים הגנה על יבול העובד חתקלאי המקומי מפני הצפת״
 חוץ? האם אין אנו מוכנים לשלם יותר בעד המאה וגבינה וביצים ובלבד
 לקיים מקורות־הכנםה לתקלאות המקומית? האם לא דרשנו מאת הממשלח
ת שתהא מכוונת להפרות אדמות שממת ולפתות ו ת י  שתבצע תכנית פ
 שטתים תרשים לתקלאות אינטנסיבית ולנצל את העושר השמור בשמש

 ובמים של ארץ־ישראל להקלאים בהווה ולבניהם בעתיד?
 אולם התקיקה המובטתת לנו אין בה כלום מן ״הפיתות״, אשר עליו
 נאמר כי יביא ״ברכה ממשית ובת־קיימא ליהודים ולערבים כאהד״. זהו
 ההיפר הגמור מפ״תוח חחקלאות. החקיקה הזאת מזיקה וריאקציונית
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ת נ כ ו ס  בחומרותיה, שאין בהן ברכה לא ליהודי ולא לערבי, והיא מ
. היא נותנת תוקף מעל במה גבוהה לאותן ההסתדות הכוזבות ה ה ו ר  ב
 והעלילות הנבזות אשר מםיתי־הדמים נוטעים בלב הפלה. והיא מגלה
ת לפיתות הארץ, תכנית י ב ו י  ברורות כי אין עם הממשלה כל תכנית ת
 האםשרית רק מתור הכרה כי אין כל סתירה בין קידום התישבותנו לבין
ה ב  עניני שאר האוכלוסים. היא מגלה כי הממשלה מתפרקת מכל ה ו
ת לגבינו. היא אומרת לנו כי כשם שהממשלה הביאה (על ידי י ב ו י  ה
ה ד ו ב ע ו מ נ ל ו ש י  מערכת פקודות והוראות אדמיניטטרטיביות) לידי נ
 במשק המדינה, כד היא עומדת להביא אותנו לידי הרהקה מאדמה,
 מהתישבות תקלאית. אנו עימדים להיות בביתנו הלאומי נטולי־עבודה

 ונטולי־קרקע.
 בגילוי־הדעת של הנציב לעתונות אין כל זכר לתובות הממשלה
 כלפינו, אין כל רמז לרצון לאמץ את התישבותנו, אולם יש רמז ברור
 לתששות הכרוכים בחוק המובטה. והנציב מבקש לתרגיע באמת כי רצונו
י לעצור בעד התפתהותה של הארץ ל ב מ  לדאוג לבעל הקרקע הזעיר ״
/ כיצד אפשר לשעבד את י לגרום הפרעה לשיטת האשראי שלה, ל ב מ  ו
 הפלת על כרתו לצמיתות להלקה מסוימת ועם זה שלא לעצור את התפתחות
 הארץ ושלא להפריע את פעולת האשראי ההקלאי? סוד כמום הוא עמ
 ממשלתנו, המסתפקת כאן באמירה סתמית בשעת שאת העונש על הפלה

 היא מפרשת באר היטב.
 ואפשר יש בידי הנציב רפואה בדוקה לכל נגעי ההוק? שלטון
 הפקידות, ירום הודה. הפקידות תענד. את הכל. יש בידי הנציב העליון
 סמכות עליונח לאשר במקרים ידועים מכירת שטח מחיה, ״אם יוכה״ כי
 לטובת הציבור הוא. המתישב לעתיד לבוא מדוע יהא חושש? יש לו צולד
 לבצע איזו תכנית חשקאח או פיתוח או ניקוז׳ או לבנות איזו שכונה
 עירונית, או לעשות סתם מפעל לטובת הציבור — עד הנציב יבוא, וחוא
 ישפוט מישרים. ודאי, אין לפקפק בדבר, שהנציב ישפוט למישרים. ובכל
 זאת מח נפלאים דרכי המחוקק, ומה נשגבים מושגיו בחיי כלכלה ובניית
 משק. לא די שהצדדים המעונינים — חמוכרים וחקונים והמישבים
 והמתישבים — יבואו לידי הסכם בעניני הקרקע והזכויות והכספים. לא,
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 התכניות עצמן, על כל פרטיהן, כמובן, צריכות להיות כלולות ושלמות,
 ואם תזכינה לעבור בשלום את כל שלבי המשרדיות הפקידותית, מלמטה
 עד לראש הסולם, מבלי שימצא פגם ומבלי שיתול ערעור — אזי יש תקרה
 לכל המעונינים בכך שתכניתם תאושר, ותלקת האדמה הדרושה לכך תועבר

 לידיהם אם בינתים, מרוב טיפול ועיסוק, לא תצמה איזו הפרעה הךשה!
 אכן, גם אלה הס תנאים לפיתוה. מי יודע היכן היינו עומדים עכשיו
 בהתפתהותנו בארץ, אילו היה כל מפעל של בניית שכונה או גילוי־מים,
 או יבוש ביצה, או ניקוז צריכים לעבור את כל האיצטדיות הללו של

 ,,התפתהות״ משרדית!
 בהוגי המחוקקים בארץ שורר, כנראה, בטחון מוהלט כי תפקידות
 הממשלתית אין כמוה להעריך נכונה את כל סיכויי חחתפתתות ואת כל
 האפשרויות הגנוזות ואת הצרכים התיוניים ואת הקדבנות שאנו מוכנים
 לחביא למען גלות מקורות מחיה בארץ. ספק אם באנגליה גופא מוכנה
 המדינה למסור את גורל התפתתותה הכלכלית בידי פקידות ממשלתית
 דוקא. כאן בארץ איננו יכולים, לצערנו. להיות שותפים לאמונת פקידימ
 זו. לבטי התעשיה והמסחר ואפילו החקלאות עצמה אינם עשויים לעורר

 בנו את החפץ להפקיד את גורל בנייתנו והתפתתותנו בידי פקידים.
 ומתוך אמונה בפקידות הכל־יכולה ותמיד־צודקת מטיל עליה
 המהוקק לקבוע ולהגדיר את מהותם של שטתי מתיה מתוך התחשבות
 בתגאי העיבוד השוררים בכל אזור ואזור. ושיעורם של שטהי־מהיה אלה
 צריך יהיה לשנותו מזמן לזמן,,עם השבחתה של הקרקע ועם מתן האפשרות
ד תבוא השבתת הקרקע והרתבת צ י  לחשקאתח״. חאם חשב חמחוקק כ
 אפשרויות השקאתה אם חדרך נגדרת בכמת תומרות נוספות בפני המרץ
 היהודי המשביה ומשקה? והאם ראה המחוקק בחזונו אותת האוירה
 ״הפוליטית״, אשר בה יעשו הנםיונות ״לשנות מזמן לזמן״ את שיעורם
 של שטהי־המהיה? ומה יהא גורל ההשבחה וההשקאה והפיתוה כשכל הוק

 וכל שינוי חדל להיות ענין משקי והקלאי ונעשה לענין ״פוליטי״?
 גורל חתקלאות ימסד לידי חפקידות, וזו מן חחכרת שתחיח כפופה
ה י צ ז י ט י ל ו פ ה ו י צ ז י ט ך ק ו ר ו י  למציאות ה״פוליטית״. אכן, ב
 של ההתפתתות האגררית בארץ — את אלה מבשרת לנו ההכרזה של הנציב.
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^ א  בכל מקום בעולם אשר בני עמנו נושאים משם את עיניהם ל
 ישראל, בכל מק1ם שיש יהודי היודע כי אין תהיה לאומית בלי תידבקות
 באדמה, בכל מק1ם שאדם מישראל מרגיש מהו שעל קרקע זה לתקומתנו
 הכלכלית והגופנית והרותנית — יעבור זעזוע עמוק בלבבות. הכרזת הנציב
 תהא נקראת ככתבה וכרוחה ותרדה עמוקה תלפף את כל בית ישראל.
 וטוב שתפרוץ חחרדה, וטוב שירגיש הבשר החי באיזמל. וטוב שיכירו בכל

 מקום מה הסכנה חמרחפת על ראשנו.
 יכירו — ולא יפהדו, ולא יבהלו. לא פעם הונף גרזן על מפעלנו,

 לא פעם נאבקנו וגם יכולנו.

 שבט תרצ״ו.
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ד 04 עמו ה *משאל״( ע ר כ ה ם ה ו \  ל

 במועצת מפלגת פועלי ארץ־ישראל שנתקיימה ב*24.8.1934 בתל־אביב נדונה
 שאלת המשא־ומתן עם הרביזיוניסטים על הםכם־עבודה ומניעת הסרת שביתות מצדם.
 הוהלט נגד משא־ומתן ישיר בין המפלגה והרביזיוניסטים וצוין עם זאת שמצדה של
 ההסתדרות הובעה נכונות להסכם בעניני עבודה עם ארגון העובדים הרביזיוניסטים.
 בהשלן תרצ״ה פרץ םכםוך עם קבוצת בית״ר בהיסה על קבלה עבודה בבנין ביתו של
 סוהר אהד, שמואל דויד שמואל, שמסר אותו לידי קבלן איטלקי בעבודה מעורבת:
 יהודים, איטלקים וערבים. ועדה ישובית מטעם ועד הדר־הכרמל דרשה לעכב את
 התחלת העבודה. בט׳ בהשלן בערב הופרעה אסיפת בית״ר בהדר־הכרמל על ידי קהל
 גדול של פועלים. נזרקו אבנים דרד ההלונות. המשטרה נתערבה, נפצעו כמה עשרות
 אנשים, רבים נאסרו. הועד הלאומי מינה ועדה לחקירת הסכםוד. מרכז מפלגת פועלי
 ארץ-ישראל פידםם גילוי־דעת הריף בו קבע כי ״המעשה הפרוע בליל ט, בהשמ
 בהיפה הוא בניגוד לרצונו, בניגוד להשקפות המפלגה על דרכי מלתמתה ברביזיוניזם,
 בניגוד לאינטרסים של תנועת הפועלים, בניגוד למה שדורש מאתנו המצב הפוליטי
 של הישוב ושל התנועה הציונית״ (״דבר׳/ גליון 2870, י״ד בחשון תרצ״ה, 23.10.34).
 ימים מעטים אהרי הסבסוד, בעוד הדיו נישאים בציבוריות ובעתונות, נתפרסמה ידיעה
 על חתימת הסכם ציוני והםכם־עבודה בין ד. בךגוריון ת. דבוםינסקי בלונדון.
 במפלגה פרץ ויכוח בין מהייבים ושוללים. נתקיימה מועצת המפלגה, בה דיבר בדל
ת הםכמ ע צ  את הדברים המובאים להלן, שלא פורסמו עד כה. כאן ניתנת ה
ה פאת הועד הפועל של ההסתדרות, לפי ״דבר׳*, גליון ר ב ס ה בצירוף ה ד ו ב ע  ה

 2999, י״ז באדר ב׳, 22.3.1935.
 ה בעתיד! הסכם שנחתמה בלונדון בי26 באוקטובר 1934 בין ד.

 בךגוריון תאב ז׳בוטינםקי:



. כ צ ב ל ם ו ן  352 ב

 הסתדרות העובדים הכללית ו״הםתדרות העובדים הלאומית״ כורתות
 ביניהן הסכם על דבר הלוקת עבודה צודקת, שמירה על תנאי עבודה ותיקון
 של יחסי חברים לשם הגברת העבודה העברית והמפעל הציוני בארץ. א) שתי
 ההסתדרויות קובעות בהסכם הדדי םדד חלוקת עבודה שתבטיח שויון כל
 הפועלים והעובדים לגבי קבלת עבודה על פי הוקת תור מוסכמת. ב) שתי
 ההסתדרויות מתחייבות למנוע מהתחרות בקבלת עבודה על ידי הרעת תנאי
 העבודה. ג) שתי ההסתדרויות עושות מאמצים משותפים להשלמת העבודה
 העברית בכל ענפי המשק היהודי בכפר ובעיר. ד) שתי ההסתדרויות מאפשרות
 לכל אהת לרכז את הבדיה במקום עבודה לפי מידת האפשרות המעשית.
 ה) חלוקת העבודה בכל סוג וענף נעשית לפי מפתה מוסכם בכל מקום ומקום
 ובכל מקצוע ומקצוע. ו) עד שתקום לשכת עבודה אהת, מוסכמת על ידי שני
 הצדדים, רשאית כל הסתדרות לקיים לשכת עבודה משלה. ז) מזכירי שתי
 הלשכות בכל מקום ומקום נפגשים מזמן לזמן לסי הצודד לשם הלוקת העבודה
 בין נרשמי שתי הלשכות לסי העקרונים שלמעלה. ח) כשמזכירי שתי הלשכות
 אינם באים לידי הסכם באחת השאלות העומדות על הפרק, עובר העבין לועדה
 הארצית. ט) ועדה זו מורכבת משני באי־כותן של שתי ההסתדרויות ובורר
 שלישי נבהר על ידם. י) במקום עבודה, שכל פועליו שייכים להסתדרות אתת
 או שמספר הברי ההסתדרות השניה הוא פחות מ... אחוז הפועלים במקום,
 קובעת אותה ההסתדרות. שרוב הפועלים שייכים אליה, את התנאים שעל
 פיהם אפשר להכרח שביתה במקום עבודה זה וההסתדרות השניה אינה
 רשאית לשלוח פועלים למקום הזה עד גמר השביתה. י״א) במקום עבודה,
 שמספר ההבדים של ההסתדרות השניה מגיע עד... אחוז פועלי המקום, לא
 תוכרז שביתה (אם ידרוש זאת המיעום השייך להסתדרות השניה) מבלי
 שתוצע מקודם בוררות למעביד. י״ב) אם המעביד ידהה את ההצעה הזאת, או
 אם יסרב לקיים את פםק־הדין של הבוררות, רשאי הרוב להכרת שביתה,
 והשביתה מהייבת גם את המיעום ואת כל הברי שתי ההסתדרויות. אולם
 המיעוט אינו רשאי לעכב שביתה בשלושת המקרים דלקמן: 1) אם המעביד
 דורש מפועל שלא יהיה חבר בהסתדרות פועלים זו או אחרת ? 2) אם המעביד
 מוריד את תנאי העבודה בלי הסכמת הפועלים ואינו רוצה לדהות את השינוי
 הזה עד בוררות ז 3) אם המעביד מפטר פועלים אהדים או פועל בלי סיבה
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 מספקת לפי דעת הפועלים ואיננו מסכים לדתות את הפיטורין עד בוררות.
 י״ג) באי״כוה שתי ההסתדרויות נפגשים מזמן לזמן להתיעץ על עניני עבודה
 משותפים להיזוק ההבנה ההדדית ויהםי האמון בתוך כלל העובדים. י״ד) הסכם
 זה יש לו תוקף עד שמועצה כלכלית מכל הגורמים הכלכליים בישוב לכל
 זרמיהם תקבע חוקת עבודה מוסכמת שתבטיה במשק העברי משטר של
 הסכמים בין כל הצדדים, תנאי עבודה הוגנים ובוררות־הובה, ותקום לשכת

 עבודה אחת.
. הצעת ההסכם המוגשת לאישור הברי ההסתדרות ה ע צ ה ה ת ר ב ם  ה
 מכוונת ביסודה לשלושה דברים: א) הלוקת עבודה צודקת ומאורגנת,
 המבטיהה שויון כל הפועלים בקבלת עבודה, אוסרת על ארגוני הפועלים
 להתהרות בקבלת עבודה, שומרת מפני אנרכיה והפקרות בשוק העבודה,
 ומונעת בעד קנוניות בין מעבידים ומפלגות פוליטיות להעדפת פועלים מסוגים
 ידועים בגלל שייכותם המפלגתית או דעותיהם הפוליטיות והסוציאליות.
 ב) מניעת הפרת שביתות, עקירת כל הסכסוכים בקרב הפועלים הכרוכים בהפרת
 שביתה, ובמקומות שבהם עובדים שני הארגונים — רגולציה מוסכמת בהכרזת
 שביתה. כל שביתה המוכרזת על ידי ארגון פועלים בהתאם להסכם מחייבת
 את כל הברי הארגון השני. למיעוט מסוים — ההבר בךגוריון הציע בלונדון
 מיעוט של 25% — יש הזכות — מלבד במקרים המפורשים בהסכם — לדרוש
 מהרוב, שלפני הכרזת שביתה תוצע למעביד בוררות ובמקרה זה אין הרוב
 רשאי להכרח שביתה בלי הצעה מוקדמת של בוררות. ג) פעולה משותפת של
 ציבור הפועלים להשלטת העבודה העברית במשק היהודי בכפר ובעיר. בין
 חותמי ההצעה הוסכם, שבנדון זה יוסיפו בסעיף י״א על המקרים שבהם אין
 המיעום דשאי לעכב שביתה, גם את חמקרד. של נישול מלא או חלקי של

 העבודה העברית.

1 
ם (במועצת המפלגה) י ט ס י נ ו י ז י ב ר ם ה ה ע ד ו כ ע ־ ם כ ס ל ה  ע

 דומה שזהו חויכוח הראשון הפנימי במפלגה אשר איננו משנה את מצב
 הדברים. אינני מתלונז על אי־הקשבה או על התנהגות לא סובה בויכוה, אבל נדמה
 לי שאין הקשבה פגימית, ולכן אין גם ענין רב להשתתף בויכוח. אני חושב גם
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 שחברים אינם מגלים מה שיש להם להביע. ואם אני בכל זאת משתתף בויכוח, אני
 עושר. זאת מתיר חובה ומחיר רצון להדגיש ולחגדיד את הסולידריות שלי עם בך
י סולידרי אתו, ולא מתור תקוח שמשהו ניתן נ נ י  גוריון, גם להדגיש במח א
 להשתנות, שאנחנו םוכגים כרגע ללמוד זה מזה, למצוא בתיד הגיגודיס דרד של
 מחשבה משותפת. נדמה לי שגם ארגומנםים אינם מכריעים. כי מראש׳ מהרגע
 הראשון לויכוח, גוצרו מסגרות מסוימות ומחיצות מסוימות, והויכוח מתנהל בין
 מסגרת למסגרת. ואנהנו יודעים מה ערד הויכוח אם בראשיתו לא עולה לנתוץ קודם
 כל מסגרות ומתיצות. אינני יודע אם בךגודיון יהיה מרוצה מהעזרה שלי. יתכן שלא
 יהיה מרוצה. אבל יש לי רגש של חובה לומר את הדברים כסי שאני רואה אותם.
 לכן אינני מתכוון לעמוד עכשיו דוקא בתהומי השאלה של הרסרנדום על ההסכם.

 אלא לומר איד אני רואה את כל שאלת הסכמי לונדוז.
 ועוד אוסר: עם כל ההתנגדות המוהלםת שלי לרוב הארגומנטים שנשמעו
 כאן מצד מתנגדי ההסכם, אינני מזלזל בערד ההרגשה שלהם, כלומר, באותה
 ההתנגדות העמוקה, באותו העלבת הצורב שנלוה לידיעה הראשונה על חתימת בן*
 גוריון. אינני מקל ראש בדבר הזה, כפו שאינני מקל ראש בכל הקושי הנפשי שיש גם
 למחייבי ההסכם, קושי נפשי רב מאד בקשר עם ההסכם הזה. אגדיר כיצד אני מביט
 על שאר ההסכמים מהוץ להסכם העבודח. רבים החברים חמכריזים שקודם כל הס
 שוללים את עצם ענין ההסכם. בשבילי זהו עונש. החתימה של בךגוריון וההסכם בשם
 ההנהלה על אי־אלמות הם עונש, בזח שאנחנו מופיעים פה למעשה, אמנם לא
 באופו כל כד מוגדר, כאילו כצד בריוני. זהו כדוד מר לבלוע. אבל זהו העונש
 המגיע לנו, לנו לכולנו, גם למהייבי ההסכם וגם לשולליו. הוא מגיע גם לבךגוריון
 וגם למפלגה כולה. אינני יודע אס אנחנו צדיקים כל כד גדולים, שאתנו מדקדקת
 ההיםםוריה כהום השערה, אבל לנו לא סולחים שום דבר, בעד כל מעשה בלתי״
 מוצדק, בעד כל שטות שלנו, ותהא גם הכי־קטנה, תבוא הגביה ויבוא העונש. ואחד

 הענשים הוא גס ההכרח להתום על ההסכם הזה.
 יכולתי גם אני להגיד: מדוע היתה ההסתדרות הציונית צריכה לחתום עם
 הרביזיוניםםים כצד שוה על דבר אלמנטרי בשלילת מעשי־&>מות ועל כל יתר
 הדברים הקשורים בזה ז להלכה הדבר לא היה הכרחי. יכולתי לתאר לי סצב אחר
 לגמרי: שתבוא ההסתדרות הציונית בתוקף גדול ותתן את הפקודה על איםור מעשי-
 אלמות וכל צד יקבל אותה׳ וגס הרביזיוניסטים לא יוכלו לסרב לקבל אותה, אם תהיה
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 פנוםהת בצורה ידועה. אבל זה היה אפשרי אילו נהגנו קודם אחרת, אילו לא הצגנו
 את עצמנו במצב ידוע. וכמה שלא תכעסו, עובדה היא שמכרנו את בכורתנו, פי
 חשבנו שזוהי הריצות וגבורה שהצגנו את עצמנו במצב ידוע. ואילו נשמעה מענה
 כזו, כסי שנשמעה בעביז ההסכם על מעשי־אלמות, מפי אליעזר שוחם, הייתי מבין.
 אבל אם באים וטוענים זאת חברים שלימדו ללכת בדרד מסוימת כלפי הרבתיוניםםים,
ם אותנו במעשי־אלמות, הרי זה מגוהד. כיום החברים  והס מתפלאים מדוע מאשימים ג
 מסכימים לכמה דברים שלפני הצי שנה לא היו מסכימים לכד. אותם החברים שלא
 הסכימו לגילוי־הדעת בענין חיפה והביטו באירוניה על המלחמה של המפלגה כנגד
 מעשה שביעי של פסח, הם על כל פנים אינם רשאים לשאול את בךגוריון: מדוע לא
 מצאת דרד יותר קלה ויותר נוהה כדי לעשות את הדבר הזח. אני אומר, במידח
 שתנועתנו הלכה במשד השנתים האהרונות והכתימה את עצמה במעשים ידועים,
 ויותר מזה — בהלד־רוח מסוים, שבו היו צפויות סכנות, בה במידה אץ אני יכול
 להאשים את בךגוריון בזה שההסכם בדבר אלמות קיבל צורה כל כד קשה ומרה

 בשבילנו.
 הענין השני: ההסכם בענין הסרטיפיקטים. זהו אולי לפי שעה הדבר הממשי
 הריאלי. בכל פרשת ההסכמים יש לעת עתה בעצם משום הכרזה. והנה החברים בשעת
 הויכוחים מגוללים את כל פרשת האסונות שהביאו עלינו הסכמי לונדון ואומרים לנו:
 הרי ברוד, אילו יכלתם לההזיק את הענין בידיכם היינו כבר במצב כזה ששערי
 ארץ-ישראל היו סגורים בפני הביתי׳דים, ועל ידי כד היו יורדים מעל הבמה. מה
 עשיתם על ידי ההסכמים? החזרתם להם את זכות העלית לארץ, עכשיו מתחילה
 הסכנה. אני יכול להבין יפה את הדאגה הרבה שישנה בקרב ההברים לגבי מתן
 סרטיפיקטים לבית״ד. אץ בסהון שםרטיפיקטיס לבית״ר אין פירושם םםבםקי׳ס
 חדשים. אני מבין את הדאגה הקשה הזאת. אבל יש לי הובה סרה להכיר את מציאותנו
 היהודית והישובית. ואני אומר, נכון עשינו שבשעת התנקשות של המפלגה
 הרביזיוניסטית בזכויות הסוכנות ענשנו אותה בעונש לא פורמלי בלבד ־־ כמו,
 לפשל, ביטול ה״זונדער־פערבאנד״, מה שמעולם לא ענין אותי — אבל ענשנו אותם
 נעונש הקשה ביותר שיש כיום בציונות. זה היה נכון מאד. אבל הובה להבין שיש
 המונים רביזיוניסטים ויש נוער הלוצי דביזיוניםםי ויש אנשים הדופקים על שערי
 הארץ מהמחנה ההוא. אין לנו שום כוח לסגור בפניהם את שערי חארץ. וגס כאן
 יש מקום לקושיה גדולה. דק זה עכשיו הפסיק אותי אברהם כצנלםון ואמר: הרי
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 הקונגרס ההזיר להם את הזכות הזאת. זה לא לגמרי כך. משפם הקונגרס חייב אותם
 בעד פקודה מספר 60. ובעצם לפי פםק־הדין של המשפט ככתבו וכלשונו הרי
 אנהנו על כל פנים היינו דשאים לדרוש את ביטול הפקודה מספר 60. אולי השופטים
 בבית־דין הקונגרס לא הקפידו על הדיוק, אבל ברור היה שכונת פםק־הדץ היתה
 שיכולות להיות שתי אפשרויות: או מרד הרביזיוניםםים על ידי הפקודה מספר 60
 בזכויות העלית שלי הסוכנות, ואז התנועה משיבה בעונש הקשה ביותר: שלילת
 הםדטיסיקטים ן או הסתלקות הרביזיוניסטים מז המרד הזח והחזרת הסרטיפיקטים על
 ידי הסוכנות. כי עם כל האנטיפטיות שלנו לרביזיוניסטים, הרי אץ לנו כל אפשרות
 לשלול סרטיפיקטים מהלק של העם היהודי. ההגיון של הפרםטיז׳ה של התנועה
 הציונית אמר: דבותי, אתם מוכנים לתזור בתשובה, אל תעשו מעשה זמני, אמרו
 דברים ברורים, אמרו שאתם מבטלים את הפקודה מספר 60. למעשה נתנו להם על
 ידי ההסכם אפשרות של שמירה על פרםטידה מפלגתית, נתנו להם אפשרות של
 הפסקה זמנית של הפקודה. היא יכולה להיות נצהית, אבל היא גם יכולה להיות
 רק זמנית. אני מצטער שהגענו לידי כך. אבל צריך לציין, שהתנועה הציונית
 הסכימה לשהק במשהק, שהם רק מפסיקים את הפקודה, ואנחנו את העונש של
 שלילת הסרטיפיקטים רק מפסיקים. בעיני זהו קרבן לא קל לתנועה. והיות שכאז
 הם היו הצד המעונין ביותר, הרי מרחוק יכולתי לחשוב שבתוקף יותר גדול היינו
 אולי מביאים אותם לביטול מוהלט של הפקודה. אמנם זה היה לטובתם. כיום אפשר

 להגיד שהם לא ביטלו את הפקודה ולמעשה היא קיימת.
 עכשיו אני ניגש לשאלה השלישית, להםכם״העבודה. ההסכם הזה נעשה
 משום מה לויכוה המר ביותר בשבילנו, לא רק לויכוה המםובד ביותר, — כולנו
 לומדים על כל תג שבו תלי־תלים של הלכות — אלא הוא נעשה גם לויכוח המד
 ביותר. עצם הארגומנטציה, ההופעות השונות בהיי המפלגה בזמן הזה גבעו מתוד
 הנחה שההברים המקבלים את ההסכם, ההושבים שכדאי לקבל אותו, בוגדים בזכות
 הקדושה של הפועל ומפקירים את זכות השביתה. זהו ארגומנם מד מאד, יש בו
 הנהה למפרע שהנה כבר אץ כאז שני סוגי אנשים המוכנים במידה שוה להגז על
 עניני הפועל, הנהה האומרת כאילו: ״אתם עייפתם ממלחמה על הגנת עניני הפועל
 ואתם מוכנים לויתורים גדולים״. עצם העובדה שהושבים ככה היא החיתוד העמוק
 ביותר והפגיעה הקשה ביותר שהמפלגה יודעת מיום היותה. ועלי לומר שבמשד
 הזמז שאנהנו קיימים בתור תנועה, לא דק כמפלגת פועלי אריךישראל, כי אם מיפים
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 קודמים, היו לנו לא פעם ענינים שסידרנו אותם אגב ויתורים קשים, וחלק רגיש
 בתנועה קיבל אותם לא כויתודים איםםרםגיים מותרים, כי אם בויתורים פרינציפיוניים.
 ובכל זאת התנועה לא התחרטה אהד כד על זה. בךגוריון הזכיר אתמול את ההסכם
 עם ,,הפועל המזרהי״, שעכשיו הכל אומרים שזהו הסכם מצוין, לי היה זה הסכם
 קשה מאד. במשד שנים התבוננתי בצער רב איך לא הבינונו את העליה של ,,הפועל
 המזרחי,,. הרבה מלהמות בינינו ובין ,,הפועל המזרהי״ היו מיותרות. אנהנו לא
 הבינונו את נפש העולה הזה. אמנם הרבה הברים, וביניהם גם הרפז, שבעיני הוא
 אילן גדול, הבינו הבנה עמוקה את הענין הזה, אבל לא עלה בידם לההדיר הכרה
 זו גם לאהרים. כשהייתי צריך השבוע לכתוב מאמר לועידת ,,הפועל המזרהי״ נזכרתי
 בקושי שבדבר: הרי אנהנו מאמינים שיש הכרה בהסתדרות פועלים אהת, שיש
 מקום בה גם לפועלי ״אגודת ישראל,,. למעשה ויתרנו על אחד העיקרים הגדולים של
 תנועתנו. אני זוכר יפה מאד אותה הועידה של ״אהדות־העבודה״ שהחליםה על
 יצירת ההסתדרות ואני זוכר היטב את הויכוח שהיה בה. בשביל חברי ״אתדווד
 העבודה׳/ שהיה להם מושג על הטיבה אהת של פועלים המקיפה את כל הענינים,
 בשבילם היתד. יצירת ההסתדרות קשה כקריעת ים סוף. באו בהוכהה שהאידיאה של
 ״אחדותיהעבודה״ היא יותר גדולה מאשר האידיאה של ההסתדרות. אולם היתה
 הכנעה בפני כוה מציאותי. לי לא היה הדבר יותר קל מאשר למי שהוא אחר. אבל
 הרגשנו שהדבר הזה נהוץ בשביל הצלת כוחה של תנועת הפועלים. אינני מדבר
 על פרטים קטנים, על עשרות ויתורים קטנים שהיו אז, אלא על הויתור הגדול
 שבמקום תנועה אהת המקיפה את כל הענינים הסכמנו שוב להזור לשני ארגונים.
 שנים רבות לא עיכלנו את הדבר הזה, וגם כיום הרבה הברים עוד לא מעכלים את
 הדבר הזה. אולי לא יפה להיות פשרן וותרן. ככה זה מקובל. אבל סבורני שכל אחד
 המתיחס ברצינות להיים ציבוריים יודע שיש רגעים שבהם ויתור פירושו הצלת
 כוחות והולדת היים הדשים. ועתה אני מביט על הםכם־עבודה זה לא כעל דבר
 שצריך לעשותו תהת להץ של מישהו ולא כעל דבר שבדוחק גדול אפשר לישב
 אותו ומתוך הדיפות רבה להוכיה שאינו כל כך נורא, כי אם אגי רואה בו שלב
 הדש לביצור כוה הפועל בארץ. לא משום שהצורה של ההסכם היא כל כך מושלמת.
 אני יכול למנות בו הרבה פגימות קשות. אולם אין אני דן על פרם זה או אחר,
 כי אם על מציאות פועלית בארץ-ישראל, כפי שנתהוותה גם באשמתנו. אם יש

 ליקויים גדולים בהסכם, הרי זהו עונש גדול על הטאינו.
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 במלחמתנו לרעיון הסתדרות אחת, !אמונתנו הקנאית לארגון ההסתדרות
 הזאת, לא תמיד ידענו למצוא מסילות ללב העולם חחדש. ביחוד כאשר הוא בא אלינו
 מזוין באיבה מפלגתית, במשפםים קדומים, במסורת רעה. לא היתה בנו המירה של
 רוחב״לב ידוע, של נכונות לויתורים בחיי יונדיום, לא דק ויתורים פורמליים, גם
 המידה של חוסר זלזול במי שלא חגיע עדיין לאותח המדרגח שאנחנו חשבנו אותה
 למדדגה היותר גבוהה. תמיד יהיו כארץ כאלה שבתור התסיסה האידיאולוגית
 הפוליםית שלנו נראה בהם גהותי־דרגה, ואם לא נבין להקשיב גס לשגיאותיהס וגם
 למשפטיהם הקדומים וגם להביא קדבנות, נקומם אותם גגדנו וגם נגדל את כוחם
 ההורס. איז שום ספק שבכל עניני הפוליםיקה המקצועית שלנו לגבי ארגונים זרים
 לנו עשינו שורה של שגיאות, והתוצאה היתה ששילמנו בעזץ מהיר יקר. אני
 גם איני מפקפק שהיו זמנים שיכולנו להחזיק את •הפועל חמזרחי״ בתיד ההסתדרות.
 ביציאת •חפועל חמזרחי* מז ההסתדרות היה חלק לאי־הערכה מספיקה מצד חברינו
 לעניז כניסתם. לא הביגו את השיבות הדבר הזה. (אליהו: היו גם כאלה שיעצו להם
 לצאת). איז אני דן על רנע היציאה, אלא על האתמוםפידה של כניסתם. הם לא קיבלו
 את העידוד הדרוש בכניסתם להסתדרות, הם לא הרגישו שההסתדרות מוכנה לנתר
 משהו, כדי להקל עליהם את הכניסה להסתדרות. יגידו: לא יפה הדבר לנו, לסד.
 התנועה הגדולה הרהבה שלנו צריכה לדאוג לאיזה בחורי־ישיבות, שגם להם יהיה
 נוח לאכול במטבח שלנו, בשום שולחךערוד מעסדי לא כתוב שעלינו לעשות זאת.
 אבל במציאות הכלכלית של תנועת הפועלים בארץ-ישראל זה כתוב. ושילמנו מחיר
 יקר בעד זה שלא הבינונו זאת. דהפנו את ,״הפועל המזרחי״ למהנה מתנגד, יצרנו להם
 פסיכולוגיה של נרדפים, העמדנו אותם במצב של מקופהים. זה יכול אולי לצלצל
 מאד לא אנםי־קלירקלי, אולם מבחינה מעמדית אני אומד, זה היה חםא אנםייםעמדי.
 הםוציאליםםים הרוסים לא נהגו ככה ביהם לפועל הרוסי. הס לא העמית לו בתור
 תנאי לפעולה בתוכו שהוא יסגל לעצמו את כל הליכות ההיים, שהם, האינטליגנטים

 הרוסים, סיגלו כבר לעצמם.
 ולגבי הפועל הבית״רי עלי לומר כי הרבה מעשי־גבורה עלובים, שעשינו
 לפני שש־שבע שנים, בענינים של חלוקת עבודה ולשכת־עבודה, הס שיצרו את
 הסתדרות העובדים הלאומית. לא נרמה את עצמנו. אל נחשוב שהאויב צמח וגדל בך
 רגע. שנים רבות לא העיזו להשוב על דבר כזה. אבל לימדנו אותם, כשהם קיבלו מאת
 העיריה עבודה באיזה כביש ברהוב הגדוד העברי הפכנו את זה עניז למלהמה גדולה



ם 359 י א ו ל י  מ

 מאד. בפה עסקנים אמרו לנו: למה לכם הדבר הזה, כלום אי אפשר לפועל יהודי
 לקבל עבודה, אם איננו מודה בלשכה. התקיפות הזאת שלנו, הבסהון המופרז הזה,
 האומר: למה לי להיות !ודק לאויב, ליריב, אם אוכל להיות הזק ביהם אליו, למה לי
 להעמיד את הכוה שלי תחת הקונסרולה של מושגי צדק שלו — התקיפות הזאת עלתה
 לנו ביוקר רב מאד. בזמז שאנחנו עומדים בפני םכנח ותחח לחץ גדול מאד של
 פאשיזם יהודי — אינני יודע מה שנעשה עכשיו בחוץ־לארץ, אם הלחץ הזה עובר או
 לא, אבל אין שום םפק שחוא ישנו ־־ וכשאנחנו מדברים הרבה על בדידות ושליחינו
 מהגולה מתארים לנו באמו אתםוםפירה רווית שנאה בבתי־המדרשיס ובחוגים השונים
 הס נתקלים, הרי אינני רואה בזה גזירה סוציולוגית שאותו היהודי האומלל והדל
 בעייחז מוכרח להיות האויב שלי, לשנוא את חבר הקבוצה. בודאי יש הרבה משפםיס
 קדומים, בודאי חרבה דברים שלנו נתקלים באי-הבנה, בודאי במלחמותינו חציבוריות
 נעמוד לא פעם בהתננשות עם דעות המונים, נצמיד להעדיף את העליה החלוצית, אם
 גס הדבר לא יהיה אולי מובז להמונים ו אבל הצלחנו בדבר אהד: להעמיד את עצמנו
 לא רק נתור לוחסי צדק ובתור דורשי עבודח, דורשי חשקסות מחמירות בפדוצם
 ההתישבות, אלא גם בתור מקפחים, שאיגס מודים בזכות של כל פועל יהודי לעבודה.
 ולא חשוב שבגילוי־הדעת שלה בקונגרס עומדת ההסתדרות ומכריזה שהיא בעד זכות
 עבודח לכל פועל יחודי, כי עובדות קטנות, מעסות או לא כל כד מעסות, שםתרו את
 הכלל הזה, חז חז שיצרו עובדות פוליטיות פסיכולוגיות אחדות בתיר ההמונים
 היהודים, הז ליכדו את הרביזיוניזם, הז הוציאו אותו ממצב של מפלגה פוליטית בלבד
 ונתנו לו אפשרות של דבק, אפשרות של אחיזה בין אנשים אשד רגש הצדק שלהם
 ורגש הכבוד שלהם נעלב ונפגע. ומשום כד איז שום ספק שאילו אנחנו חיינו מבינים
 אחרת את שאלות הלשכה לפני שנים רבות, אילו לא באנו אליחם בלחץ לקבל עבודה
 דרד לשכה זרה להם — דרישה בלתי־הגיונית, שרק בכוח אפשר להעביר אותה, —
 אילו לא היינו מאפילים על כל הפרובלימות הכלכליות שלנו במושגים שאולים
 ובמושגים וולגריים, במידה מדובה לא בהונים, לא היינו מקבלים כל כד הרבה מכות
 כאשר קיבלנו בשנים אלה, לא היינו הופכים את הרביזיוניסטים לכוח רציגי כאשר

 הסכנו אותם.
 אנהנו רואים את מלהמת הפועל בארץ בשני ענפי פעולה: יצירה ומלחמה.
 בענף הפעולה הגדול, הקונםםרוקםיבי, המהדש, היוצר את המשק הקיבוצי, בענף הזה
 פרקנו מעלינו כל עול, כלומר, לא שפרקנו מעלינו עול של אידיאה סוציאליסטית, אלא
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 קיבלנו אותה כקניז שלנו, לא התפעלנו מז ההשקפות ששררו אז בעולם הסוציאליסטי,
 שזאת היא אוטופיה, שהליכה לכפר זוהי רגרסיה, כי אם בהרנו את ההתישבות שלנו
 לאור כל הגורמים בהיסטוריה העברית! אמדנו, אנהנו נאמנים לאידיאל הסוציאליסטי
 ככל התיאורסיקנים הסוציאליסטים בעולם ואנהנו בעצמנו נקבע את דרכי ההגשמה
 של האידיאל הסוציאליסטי בארץ. אולי מפני שהפועל היהודי שהלד לכפר היה יותר
 חלוצי, יותר רבולוציוני, יותר פורק עול במובן האינטלקטואלי, יכולנו ליצור שם
 דרך-עבודה בלתי־תלויה. אבל במידה שהלכה ונוצרה תנועת פועלים בעיר, שהיתה
 פהות רבולוציונית, לא היה לה חוש ביקורת מספיק אל המושגים המקובלים, הראיה
 הכלכלית שלנו היתד! פהות בהתאמה למציאות שלנו, לעניניו של מעמד הפועלים
 העברי בארץ. לכז שילמנו בעד זה מהירים גדולים עד היום הזה ן ולכן כל רצון
 לשנות משהו, כל רצון לתקן וכל רצון לרביזיה פרוגרסיבית בההלט נתקל כאז בכל
 כך הרבה חוסר ראיה כלכלית, חוסר חשבון של כוחות אחרים! ומשום כד אנהנו
 נתקלים הפעם בהסכם עבודה זה בקיר של אי־הבנה. ואילו ההברים היו עושים את
 ההשבון של מצבנו במשך השנים האתרונות, החשבון של ההפסדים שלנו, ואילו
 נמירובםקי היה רוצה לעזור לנו בויכוה הזה, היה מחובתו, בתור עובד של הועד
 הפועל, להגיש לנו הומר, מגילה אדומה, פרשת ההישגים המקצועיים בהסתדרות מיום
 קיומה, ואז היו ההברים קוראים את פרשת ועדת ההמישה־עשר, מבלי לסמור על
 שמועות שאני מספר או אהד, והיו יכולים לדעת מה יכלה להביא לנו ועדת ההמישה־
 עשר, אילו לא ההמצנו את השעה ההיא. אילו התיהםנו ברצינות לשאלות האלה
 והשבנו שבהו תלוי גורלו של הפועל מבחינת חייו, תנאי עבודתו, רמת החיים של
 מעמד הפועלים ותלוי גם כוחנו בכיבוש העבודה, לא היינו מסתפקים באותם
 ,,הדיבורים הטובים״ והאדגומנטים שאנחנו מוצצים אותם מתוך סברות שונות, כי אם
 היינו לומדים את כל פרשת ההסכמים שדהינו אותם והיינו לומדים את פרשת
 הענינים בשרוז ואת פרשת כסר־םבא, וגם את פרשת מגדיאל — לא בכל מקום היו

 אותן הצרות — ואז היינו רואים איד הגענו למה שהגענו עכשיו.
 היו בידינו כמה הזדמנויות לעקור מידי מתנגדינו כמה תביעות שלהם, היו
, שפירושה לשכה של ת י ל ר ט י י  דברים מצהיקים: היה זמן שםמילנםקי דרש לשכה נ
 ועד המושבה, שמוחזקה במסי המושבה, שיש לה כוה של להץ, ויהא גם מינימלי, לגבי
ת שלנו היא הלשכה שהיא כולה בידינו, י ד מ ע מ ה ה כ ש ל ה  האכר? בה בשעה ש
 אשר המושבה פטורה ממנה, שהיא משתררת את האכר מכל דאגה לעבודה עברית.
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 והרי לכאורה אין למשה םמילנםקי ענץ רב בלשכה נייטרלית, ומבחינה מעמדית אץ
 לנו ענץ בלשכה מעמדית הםרת כל כוה ממשי ז אבל מתיר ,,הדיפות שכלית״ ומתיד
 התעמקות ב״תנאי המציאות״ צעקנו שלשכה נייטרלית היא אםין לנו, וםמילנםקי יחד

 עם הרביזיוניסטים הפכו זאת לסיסמה פוליטית נגדנו, לקרנים שנגחו אותנו בהן.
 אין פה המקום לברר את כל השאלות האלה, אולי היה נהוץ לכד סמינר מיוהד
 בהסתדרות. יש כבר היסטוריה גדולה של פעולתנו המקצועית ושל שגיאותינו
 בפעולה זו. אנתנו מתכוונים לעליה גדולה, אנהנו מתכוונים לתעשיות גדולות, היום
 אמרו לנו שיש לנו בארץ 50.000 פועלים שכירים — הענץ נעשה רציני מאד. אבל
 אף אם יש כל מיני תשובות מבהינה כלכלית, המלהמה שלנו היא לא רק מלהמה
 מקצועית, כי אם בעלת אופי מדיני, אופי של השפעה בעם, של כיבוש עמדות עבודה ו
 וגם למלחמה בקונגרס ולהצבעה בקונגרס יש השיבות ריאלית ממש וגם לבהירות
 לעיריית תל-אביב יש השיבות ממש. ואי אפשר בשעה שאנו דנים על כך לבלי לשקול
 מה היא העמדה שעליה כדאי להי{הם ומהי העמדה שלא כדאי להילהם עליה. במשד שנים
 בחרנו באותן עמדות כלכליות, שבהן הופענו כאלה ששללנו את זכות העבודה
 מפועלים יהודים, כאלה המקפהים את העולה ההדש. ומפני זה ברור עכשיו שכשם
 שההסכם שהתמנו עם ועד מושבות השרון הוא יותר רע מזה שלא הפצנו להתום עליו
 לפני חמש־שש שנים, — ואפשרי היה על ידי כד למנוע כמה דברים שקרו — הרי
 גם הםכם-העבודה הזה כעת עם הרביזיוניסטים אין שום ספק שבהרבה דברים הוא
 פהות נוח מאשר זה שיכולנו להתום עליו לפני שנתים׳ אילו היינו מבינים שכוה קטן
 יכול לגדול ולא היינו באים לזלזל בו ולהמריץ אותו לגדול. אילו היה הסכם עם ארגון
 העובדים הרביזיוניסטים, — עם אותו ארגון שאתם יכולים לתאר לעצמכם כמה אני
 ״אוהב״ אותו — לא היה בא כלל ליצירתה של הסתדרות העובדים הלאומיים, לא היו
 נוצרים אותם הגורמים הנפשיים שהביאו לכד, ויתכן שלא צדיד היה כלל לבוא לידי

T 

 הסכם זה המוצע לפנינו. אילו לא מנעו מהם את העבודה ברהוב הגדוד העברי, ופה
 ושם עוד כמה עבודות פעוטות, כי אז היה נקבע מודוס ויונדי ידוע לחלוקת עבודה.
 ויש חובה לברר עוד זאת: האם הם באו לארץ בתור מפידי״שביתה או לאן
 הבית״רים הראשונים שעלו לארץ לא באו הנה כמפירי־שביתה, הם נעשו כאן מפירי־
 שביתה. ידאי היו הרבה גורמים לכד. ״הפועל המזרחי״ בא לארץ כמעט כמפירישביתה.
 זה היה הרוה שבו הינכו אותם מנהיגי ״המזרהי״ בזמן בואם לארץ. התמונה הראשונה
 המחרידה של הפרת שביתה בארץ היתה שלהם. אבל הבית״רים הראשונים שבאו
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 לארץ, חברי קבוצת ״מנורה״, לא נאו כמסירי־שביתה, הרבה םהם התקוממו נגד זה
 אםילו בשנים חאחרונות. היח חלק בדיוני שבהם שרצה בזח, אבל אנחנו גם כז לא
 פעם עזרנו לכה לא רצינו להקל להם בפרובליפח חחשובה ביותר בשבילם,

 בפרובליפה של הלוקת עבודה.
 יאמרו לנו, אנחנו רוצים בהםכנדעבודה, אבל הזהו הםכם-עבודה השולל
 מאתנו זכות שביתח ז והנח אני רוצח לנגוע פה בשתי שאלות, שאני בחן מרחיק ללכת
 פן ההסכם הזה. קודם כל איד מבינים חברינו שוללי חחםכס את חחםכם, במה הם
 רואים את שלילת השביתה ז הרי איז פה ענין של שלילת שביתה. אדרבא, אם להיות
 ישרים עם עצמנו, הרי צריד להודות שזו היא הפעם הראשונה שהרבתיוניםםים מודים
 באסשתת של שביתה. אתם שמצטםים מה שאמר דבוטינםקי פה ושם, אם תתנו על
 הד״םכס מבחינה מעמדית טהורה, כעובדה מעמדית, לא מתור סברה, תכירו
 שהרביזיוניםםים האומרים כי שביתה היא פשע לאומי, הס חותמים הסכם עם
 ההסתדרות ובו ישנה אפשרות של שביתה, אמנם עס הגבלה. אמנם יש נאז
 אידיאולוגיה של משסר בוררות, אבל יש גם הכנעה סוציאלית עצומה לרעיון
 השביתה. אץ פה מבחינה פרינציפיוגית שום הגדרה הפוסלת את עדד השביתה, אלא
 מה יש כאז ז ישנו סעיף חקובע שאחוז ידוע של פועלים רשאי לדרוש בוררות קודם
 לשביתה, ואת זח רואים חברינו בתור םדגדיד• גדולה מאד. חאומנם זח נד ז איך
 היינו צריכים לנהוג אנהנו בעצמנו כאן במשק היחודי שלנו. עם חבר שלגו, שאיננו
 פחונד עדיץ כל כד במובן המקצועי ואין לו עדיין רגש של הרדה למשק, אץ לו עוד
 אותו שיקוליהדעת שיש לפועל שעבד כבר עשרים שנה ז ניסינו לקבוע חוקים בעניני
 שביתות: אסור להכרת שביתה בלי הסכמת המועצה, בלי הסכמת הועד הפועל. יתכן
 שאילו התעסקנו בזה, היינו באים להכרה שבכל מקום שעובדים בו פועלים׳ אם חלק
 איננו רוצה לשבות ורוצה להקדים בודדות עלינו לנסות בודדות. הייתי יכול להבץ —
 ואני אומר את האמת, לאחר כל השגיאות שנעשו אצלנו הייתי דורש — שבכלל אם
 25% של פועלים במקום עבודה דורשים בודדות ואינם רוצים לשבות צריד למלא זאת.
 הייתי מקדיש להם עוד שבוע של הסברה, פכיץ שאני סבור שבמקום שיש 25% של
 פועלים שאינם רוצים לשבות שם אסור להכריז שביתה, מכיץ ששם היא לא תצליח.
 כי הכרזת שביתה אומרת נכונות לקרבנות רציניים. במצבנו אנו, מתור אותו הנםיון
 וההסתכלות שיש לי בהיים המקצועיים שלנו, אף אילו לא באו הרביזיוניםםים לדרוש
 בתור פריבילגיה שלהם כדבר הזה, הייתי אומר שיש לקבוע בהוקת ההסתדרות כלל,
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 שאס 25% של שועלים במקום עבודה אינם רוצים לשבות ודורשים קודם לכך
 נודדות, יש לעשות זאת.

 אבל חויכוח הזה קשה לנו ביותר מפני משפט קדום אחד שיש לנו לגבי
 נודדות בסכסוכי עבודח. וגם כאן הייתי רשאי לדרוש שהברינו העובדים במועצות
 העירוניות ובמושבות הגדולות והעוסקים בםםםיםםיקה אולי יגישו לנו פעם מחקר,
 אשר יםפד לנו מה היא באמת בוררות, לא באוסז תיאודסי. ש״בודרות היא מכירת
 עניני הפועל״, את זאת יודע כל ילד היורד מהאניה. כל נער ב״השומר הצעיד*
 יודע שמפא״י היא פסולה, מפני שהיא בעד בוררות. אבל יש לנו נסית רב בבוררות׳
 אולי נדע מה היה עניז הבוררות בארץ, ההביא לנו נזק ז נדע זאת. אולי רוב
 הבוררים נארץ-ישראל חם מתנגדי חפועליס ואנחנו מפסידים תמיד בבוררות ז ואולי
 נלמד ממחקר זה שלא כז הדבר, שאדרבא, שבוררויות בדרד כלל בארץ אינן כל כד
 לםובת המעביד, שהז נייםרליות, מהצה על מחצה, ובכמח מקרים — לטובת חפועל.
 מדוע לא נעסוק נשאלה זו על יסוד מציאותנו אנו ז איד באמת עומד עניז הבוררות
 בארץ? ויש בזה דבר־מה מעניז מאד: אם תבוא בדרד כלל לפועל לפני שביתה
 ותציע לו בוררות, מיד ידע שאתה פשוץ ומוכר את עניניו, אבל בעצם יש אצלנו הרבה
 בוררויות, בראשונה סכריזים שביתה, נותנים מכות ומקבלים מכות ונמשכת השביתה.
 אחר כד אנחנו מסיימים שביתה פלוס בוררות פלוס מכות. בוררות לפני שביתה, מובז
 שהפועל איננו מוכן לה, אבל שביתה העולה בהפסד ממון, גם במאסרים, גם בחינוד
 מסירי־שביתה, והנגמדת אהד כד בבוררות (כמו שזה היה ב״ברזלית״, אצל סרומין

 ובמקומות אהרים), הדי זוהי ,,הדרד הבריאה״ למלחמת הפועל.
 אין אני רוצה שמדברי יסיקו מסקנה שאני נלהב לרעיון, שבאופז פורמלי
 ומשפטי יסתלק הפועל מזכות השביתה. אבל חובתנו היא, ומעניני הפועל הוא, לעקור
 מהלב את היהם התינוקי, היהם הבערותי הזה, אשר הביאו אתם נעדי נרשה — קודם
 ״פועלי*ציון״ שמאל ואהוז מסוים מהעליה שלנו בדדד כלל, ואולי חלק בזה ל״השומר

 הצעיר״, — הוסר כל הבנה לדדד ריאלית במלהמתו של הפועל.
 ועוד דבר. לפי הםרמינולוגיה המקובלת במלהמת המעמדות נכונה היא קודם
 כל דרד השביתה, ועצם ענין הבוררות הוא כבר למעשה טשטוש של המלהמה. אני
 מוכז לקבל את הפורמולה שאמר זיאמה: בראשית היתה השביתה, בראשית תנועת
 הפועלים היתה השביתה. אמנם בראשית היו הרבה דברים. אבל אין זאת אומרת
 שסה שיש לו ערד מכריע, ערד רומנטי, השיבות מהנכת בראשית התנועה, שזה
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 מכדיע גם באמצע הדרד ובתקופת הנצהון. מי שיודע את מלהמות תנועת הפועלים
 בעולם יודע שבודדות זוהי צודה של מלהמה עליונה של הפועל המאודגן. כל זמן
 שהפועל הוא הלש, כאשר אין לו דיד אחרת להגן על עצמו אלא בדיד של מכות,
 של שביתה מתוך יאוש, הוא אוהז באמצעי של שביתה, אבל ברגע שהפועל נעשה
 לכוח, כשהוא מתארגן בהסתדרות, מגלה צורות הדשות של מלחמה, אז בא ענין
 המשא־ומתן הרציני, בא עביז הבוררות, בא ענין ההוזה, בא ענין התערבות הממשלה.
 לא תמיד זהו לטובה, לא תמיד יש בזה היופי שיש לפועל בזמן השביתה. אבל זהו
 מגוחך לא להעריך את ההתפתהות ההיסטורית של תנועת הפועלים. אותה השביתה
 של עכשיו אינה אותה השביתה שהיתר. בראשונה ואין לה אותו התפקיד. ואם היום
 אמר לנו נמירובםקי שבשנת תדצ״ד היו 100 שביתות, איז אני יודע אם זהו סימן
 להתפתהות משקית גדולה ולכוח גדול של ההסתדרות, או זאת היא תעודה לחולשתנו
 אנו, לרמה נמוכה למדי, באשר לא ידענו להפסיק שביתות מיותרות, בלי להשתמש
 באמצעי זה בשעה שאפשר להשיג הישגים בדדד אהדת. העובדים שלנו במידה שהם
 רוכשים נםיון הם בעצמם עומדים על המשמר ויודעים למנוע כמה מלהמות מיותרות
 ולהשיג הישגים גדולים בלעדיהן, ואין זה מקרה שבמפעלים הגדולים בארץ, אצל
 רוטנברג, ״נשר״, ,,שמן״ ועוד בכמה מקומות, לא הלכו בדדד זו. האם זה רק מקרה או
 פשרנות של המנהיגים ז האם לא סידרנו שם באמצעות משא־ומתן דברים ששיהררו

 אותנו מהצורר באמצעי זה של מלהמה.
 אבל בצדק יאמרו לי, כל זה אפשרי מפני שלפועל יש זכות השביתה, הוא
 יכול להטיל על בעל־הבית את אימת השביתה. אני מקבל את ה&רגומנט הזה, אינני
 מזלזל בו, אבל אני אומר: זכות הפועל ברגע ידוע להשתמש בזכות הסתלקותו
 מעבודה, היא זכות השובה מאד, דוקא כאשר משתמשים בה לעתים רתוקות מאד.
 אולם שני דברים עלי להוסיף. אינני מודה שיש בהםכםיעבודה מבהינה פורמלית
 ביטול הזכות הזאת ן שנית, אינני מודה שיש לנו היום במצב הקיים זכות אבסולוטית
 של שביתה. בהסכם אין ביטול הזכות, אבל ישנו צמצום הזכות בתנאים ידועים. אם
 רוצים לראות בזה הגבלה בלתי-נעימה ובלתי־רצויה אני מוכן כרגע להניח זאת, אס
 כי הייתי מקבל גם בשבילנו את ההגבלה של 25%. אבל אני רוצה לראות מה המצב
 הקיים, אם זכות שביתה פירושה לא לעשות כל העולה על דעתי, כי אם כוח לאיים
 בו על בעל־הבית, אז אני שואל מה כרגע המצב בענין זה, האומנם הנשק הזה פעיל
 אצלנו? האומנם בעל־הבית מרגיש באיום כזד,ז מבחינה משפטית אין חוק בארץ
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 שיאסור שביתה, אבל מבהינה ריאלית אנהנו מוגבלים עד היסוד ומוגבלים על ידי
 עשרות גורמים! וישנו גורם אהד שאי אפשר לא לראות אותו. ברגע שהפועל ידע
 בכל ביודחרושת שיש נגדו מהנה גדול של מפירי־שביתה, ברגע זה כל הזכות
 לשבות אינה שוה כלום. כלום זהו הדבר ההשוב שיהיה כתוב בקונםטימוציה של
 מדינה שיש זכות שביתה לפועל? זה כתוב גם אצלנו. אבל השובה האפשרות
 הריאלית לשבות. בדגע שמתבדד שישנו הלק גדול של פועלים העומדים כל יום מוכנים
 ומזומנים להפיר את השביתה, אז השביתה מאבדת את כל כוהה לנצהון. אם נשים
 לב למה שנעשה בעולם, הרי מיד לאחר המלהמה, במצב הרבולוציוני ששרר בעולם
 היו הרבה שביתות, אבל מהזמן שנגלתה מכת הוםד״העבודה, תנועת השביתה ירדה
 פלאים (דק עכשיו באמריקה עם תמיכת הממשלה בארגון הפרופםיונלי שוב אנחנו
 רואים גל של שביתות). כל זה בא מפני שעצם הוםר־העבודה יוצר את המהנה
 הרזרבי הזה השולל את האפשרות של הצלהת השביתה. ויש דבר־מה עוד יותר גרוע
 מהוםד-עבודה, באם ישנם מהנות גדולים של פועלים העומדים מהוץ לארגון ומוכנים
 לשבור כל ארגון, משום שזאת היא מלהמת״מצוה אצלם, אידיאה, אשר לה הם
 מתחנכים. ואמנם לא נחוץ הרבה בשביל להפיר שביתה בבית־תרושת, מספיק שהלק
 של פועלים יעבוד. אצלנו מספיק שהרביזיוניזם יארגן בארץ גדוד מעופף של אלף
 פועלים מפירי־שביתה, שיתקיים על השבון המפלגה הרביזיוניסטית, נגיד על השבץ
 קרךתל־הי ועל השבון הבעלים, אמנם גם על השבון הקדבנות והסבל שלהם. האין
 זה מספיק כדי לשים לאל כל מלהמה מקצועית שלנו? נזכור נא שכדי שתפרוץ
 שביתה אצל פרומץ מספיק היה שפועלת אתת ־־ שעד עכשיו לא נפתרה השאלה אם
 היא היתד. רביזיוניסטית או לא — תזעזע את כל עולמם של אלפי פועלים, תגרום
 לתושבת עשרות פועלים במאסר, תגרום לפועלים שיהיו ביניהם פצועים ואינבלידים
 ותגרום לנו את כל הצרות הפוליטיות שהיו לנו מזה. זאת הרי דוגמה קלסית
 למצב המלחמה שלנו. אני אומר זאת בלי כל הסלת פהדים, כמו שעושים כל אלה
 המתארים את האסונות שיצאו מההסכם, כי אם אני מדבר מההווה. העובדה הזאת של
 מסירי״שביתה פרופםיונליים, שהם שברו לנו את המלהמה הראשונה בכפר־סבא, שהם
 שברו שורה של שביתות, זוהי עובדה מציאותית, והרי אני שואל אתכם: גניה
 שההסכם הזה הוא רע, נניה שאם 20% של פועלים במקום עבודה רשאים לדרוש
 בודדות זה מסוכן, אבל מי אומר שזהו גרוע מאותה המציאות שישנה כיום בארץ,
 שבזמן שאגודה מקצועית יושבת לדון על שביתה, אי אפשר עכשיו שלא תקה בתשבץ
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 את העובדה של קיום מהנה שכירים של מפידי־שביתה. ומחנה כזה קיים, והוא עתיד
 לגדול בכוח עליה וגם בכוח בגידח של חלקים אצלנו. מי זה יוכיח שהפרםפקםיבה

 הזאת היא יותר סובה מההסכם הזח?
 בין הנימוקים נגד ההסכם אמר זיאמה כדברים האלה: הוא שאל את המםייבים,
 האומנם הם מאמינים שזה יתקיים. תחילה אפשר היה להבין ששאלתו מתכוונת אה
 אם הרביזיוניסטים יקיימו את ההסכם. זוהי שאלה לא קשה, שהרי לא פרקנו עדיק
 את נשקנו מעלינו, ההסתדרות עודנה קיימת׳ ואם יתברר שהרביזיוניםסים לא יקיימו
 את ההסכם אולי ההסתדרות אפילו תרויה מזה בהוכיהה שהם גם את הנםיון הזה לא
 קיבלו. אולם זיאמה העמיד את השאלח באופן יותר עמוק: חברינו לא יקיימו את
 ההסכם. הוא הביא לכך ראיה, שבמקום פלוני היתה שביתה נגד רצון ההסתדרות
 ובמקום אלמוני הוהלט עליה נגד רצון הועד הפועל, הוא הראה על הניגודים שישנם
 בין האפרט ההסתדרותי במקום, בין העסקנות המקומית ובין חברינו במקומות
 העבודה שרצו להיות רדיקליים על השבון המוסדות העליונים של ההסתדרות, שאלה
 יאסרו על השביתה. ומתוד כל זה אומר זיאמה, אין לחתום על ההסכם, מפני שחברינו
 יא יקיימו אותו. אינני רוצה לנבא אם יהיה ככה או לא, אולם אם זהו נימוק נגד
 ההסכם אזי אוי ואבוי לנו. אם זהו נימוק נגד ההסכם הרי זוהי התעודה הקשה ביותר
 להסתדרות כולה ולהייה הפנימיים. אם ההסתדרות תגיע לכך שתכיר — מתור חחשבון
 הכללי של המעמד׳ לשם פתיחת דרך לקירוב הפועל הבית״רי, לשם מניעת הכוח המוסרי
 שיכול ללכד מחנות פועלים מהוצה לנו, — שכאשר בבית־הרושת באיזה מקום יהיו
 ;?20 של פועלים שלא ירצו בשביתה יהיו רשאים לעכב אותה, ואז הפועלים שלנו לא
 יוכלו לשאת במצב הזה, אזי אין לנו בכלל מה לדבר. ואולי המצב הזה שמנהיגינו
 ושליחינו האקטיביים שבהתנגדותם להסכם פועל אצלם הרצון לא להיקרע מהציבור,
 מפני שהציבור לא יקבל אותו — הרי אף הוא תעודה קשה לכל מצב־חרוח הפנימי
 בתנועה. ועל זה אני אומר: אם זיאמה הזהיר אותנו מפני אותה האיםטרםגיה שיכולה
 לסייע לאידיאולוגיה זרה, אני אומד, גם איםטרטגיה כזאת למנהיגינו שמפחדים לאמור

 את האמת שלהם אף היא סיוע לאידיאולוגיה זרה.
 עכשיו כמה מלים על פרשת שאר ההסכמים העומדת כצל כבד מאחורי כל
 הדיוז אצלנו. אינני רואה כל קשר הגיוני בין הסכם עם בית״ד בעניני עבודת ומין
 הסכם פוליטי עפ הרביזיוניסטים. יש לנו הסכם־עבודה טוב מאד עם •הפועל המזרחי״
 דאין לנו כל קואליציה עם ״המזרהי״, אלא אנהנו נמצאים במלהמה קשה מאד עם
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 האגף שלהם, חה לא הזיק לנו. למעשה שמרנו יסה מאד את הסכם העבודה עם
 •הפועל המזרחי״ והם שמרו אותו יפה מאה והיו לנו הברים טובים ב״הפועל המזרחי״.
 יבשבילי הצורר בברית עם ,,חמזרחי״ — אם כי *המזרהי״ זהו בכלל קלריקלים
 וכדומה — היה צורר יותר גדול מאשר הקואליציה עם הרביזיוניסטים. רבתיוניזם
 זהו מקדה חולף. אבל מציאות חלק דתי בעם היהודי זוהי לא עובדה שבאה אתנו
 לעולם ושיכולה לעבור מהעולם עם קואליציה זו או אהדת. השאלה כיצד יבנה הפועל
 את עתידו בארץ מתור ברית עם אותם הפועלים שההרדיות מארגנת אותם, היא
 בשבילי שאלה פוליטית רצינית. אינני רואה שום קשר בין שני ההסכמים הללו ואפשר
 לקבל הסכם אהד ולדהות הסכם שני. מאידד גיסא, אני יכול לתאר לעצמי להלכה,
 שבמצבים ידועים יכולה להיות קואליציה עם אנשים שיש להם אורינסציה על ארגה
 עובדים מיוחד. ישבנו בקואליציה עם סדבשםיין ועם םופדםקי. אבל אני אומר

 שלמעשה אין כל צורר לכרוד את שני ההסכמים גם יחד.
 האפשרות של הסכם ציוני עם הדביזיוניםםים אינה קיימת בשום אופן. אני יכול
 להבין יפה את המאמץ האישי אשר עשה בךגוריון ברצונו לבדוק גם אפשרות כזאת.
 אני יכול גם להעריך את המאמץ הזה. אבל מבחינה ציבורית אני הושב שהנםיון הזה
 ההטיא את המטרה, הכביד על מצבנו, לא על מצבנו החיצוני, על זה הוא
 לא הכביד, איז שום השש לדבר זה. כל ההודעות וכל הגילויים של ז׳בוםינםקי
 במשד הזמן האהרון הציגו את הענין באופז ברור מאד בפני העולם החיצוני, ואינני
 מבין למה האכםקוטיבה צריכה היתד. להודיע שיש עוד מקום למשא־ומתז בענץ זה.
 אבל אם יהיה משא־ומתן או לא יהיה, אני אומר, אין שום אפשרות של הסכם כזה
 יאני רוצה שהדבר הזה יהיה ברור לגמרי, ואני שואף לכד שבענין זה המפלגה תאמר
 את דברה באופו ברור מאד. לא שהמפלגה אינה שואפת לקואליציה מכסימלית על
 יסוד של מינימום של פעולה משותפת, זו צריכה להישאר מגמתנו. אבל יש דברים
 שאי אפשר למכור אותם בעד קואליציה. הרביזיוניזם הציג את עצמו כמגמה פוליםית
 מסוימת העומדת בניגוד גמור לעצם קיומה של ההסתדרות הציונית המאורגנת,
 מגמה שיכולה או להשתלם בתנועה הציונית או לסרק אותה. בענין זה פגשתי הבנה
 רבה גם אצל רבים ממחייבי ההסכם. לפי דעתי, הסכם בשאלות העבודה פותח שער
 לאותה המלהמה עם חרביזיוניזם שבח אני חפץ. הוא לא מםשסש את המלחמה שלי
 עם הרביזיוניזם. אינני רוצה להילחם עם הפועל הרביזיוניםםי בקשר עם חלוקת
 עבודה ובקשר עם עבודה עברית ובקשר עם עבודח ערבית, מחובתי הקדושה היא
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 לנסות למנוע כל מלחמה כזאת. אבל אני רוצה במלחמה ברביזיוניזם שהוא מהוה
 דגנרציה של הציונות על ידי הפוליטיקה שלו, על ידי חיהם שלו לערבים, על ידי
 החינוד הפוליטי ההמוני שלו, ביהסו לקרנות, בעמדתו לזכויותיה של ההסתדרות
 הציונית. על ידי הסכם העבודה אנהנו יכולים להדים את המלהמה הזאת בתקופה
 זו. ההמונים הגדולים בעולם יבינו את זאת. הם לא יבינו מדוע הם צריכים להיות
 בעד הסתדרות עובדים שלנו ולא בעד הסתדרות עובדים לאומית, מדוע הם צריכים
 להיות בעד פועלים שאינם רוצים לתת עבודה לפועלים אתרים. את זאת לא יבינו
 ההמונים היהודים, אבל חם יבינו מדוע אנחנו קוראים להצביע נגד אלה הרוצים
 לסרק את התנועה הציונית ושאינם מבינים את ערד הקרנות ושתומכים בםפקולציה.
 את המלהמה הזאת אנהנו יכולים להרים בכוה גדול. מהוץ לחשיבות שיש לעצם
 הםכם־העבודה, שאני מביט עליו כעל דף הדש בתנאי המלהמה המקצועית שלנו,
 שאני רואה בו אשנב שממנו אפשר לי לדבר עם הפועל הרביזיוניסטי כמו עם בךאדם,
 הרי מבהינת הציונות המדינית אני רואה בו הסרת כמה וכמה אבני־נגף מדרד
 מלהמתנו הפוליטית נגד הרביזיוניזם, כדי שהמצב יהיה בדוד. כשאני קורא מה
 שז׳בוטינםקי כותב אני מגיב על זה בדיוק להיפד מאשר בנקובר! אני שמה שפה
 מתבטא ז׳בוטינםקי בגילוי־לב ואינו מנסה לרמות את חבריו. מבתינת המלהמה
 הפנימית בציונות אני רואה את המאמרים של דבוםינםקי כמםהדים את האתמוםפירה,
 למען נוכל להגיד: את זה הם רוצים. הם רוצים בהסתדרות ציונית שלא יהיה לה
 כוח שליטה על הלקיה, זהו פירוק ההסתדרות הציונית. זה פוגע גם בציוני ב/ וגם

.  הם יבינו את זאת ולא רק ציוני א,

 יתכן שהמועצה לא תקבל ההלטות בדרד כלל, אבל המועצה היתה עושה
 שליחות גדולה אילו היתד. רוצה לקבוע יחם לכל הענין, למשא־ומתן, להסכם כנגד

 מעשי-א>מות, להםכם־העבודה ולהסכם ציוני. והיתה יוצרת בהירות בעולם הציוני.

2 

 גקיעים מגרעין ההלמני של תנועת המועלים האיץ־ישראלית
 (קםע, רשום בכתב־ידו של בדל)

 מכל פגעי הויכוח על ההסכם קשה לי מכולם זה: הגרעץ ההלוצי, זה הלוז•
 שבשדרה של תנועת הפועלים הארצישראלית, הלו בו בקיעים. כל ההלםה שהיא, גם
 זו שנראית כשלעצמה טובה ביותר, אינה שוד, בנזק זה. ואץ לראות [אץ לדהות ז]
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רה אפשר להסיר מאתנו את  שום החלטה, גם הרעה ביותר כשלעצמה־ ש במה י
 הנזק הזה. כי באחדות הגרעין הזה, למרות הסדקים הרעים כשלעצמם והמבשרים

 רעות, הערובה העיקרית שתנועתנו תעמוד בערכה ובשלימותה.
 הויכוה על ההסכם חילק את מחננו חלוקה אחרת לגמרי ממה שידענוה עד כה.
 חלוקה בלתי־סבעית. מי שאמר: נהשפו הניגודים הקיימים — לא פיון אל האמת.
 לא נהשסו אלא פרצו ניגודים, ניגודים שלא היו צריכים להיות. פרצו ורחבו. נתרחקו
 קרובים שקרבתם קרבת־אמת, ונתקרבו רהוקים שריהוקם ריהוק ביסודו. וההתרחקות
 החדשה, התרהקות־םהף, סכנה שסופה להתקיים, בשעה שההתקרבות החדשה אץ סוסה

 להתקיים. פי אין עמה קרבתידרד, שיתוףייצירה.

3 

" ת י ת ו ג ר ה ת ל ו ע פ ת ל ע ג ת ת הציונייד* נ ו ר ד ת ם ה ה ״  ל

 עמוד 128, שורה 15 : ״לא שארץ־ישראל היא עכשיו גולת הפותרת בשביל
 הגולה האמידה והעשירה, אלא ארץיישראל היא אייההצלה חיחידי בשביל המוני
 ישראל, הנמלטים על נפשם. והבאים אלינו אינם יהודים מלאים וגדושים
 תרבות עברית, שעליהם הטיל אתד־העם את יהבו, ולא יהודים שאין הסר להם
 בעולמם אלא ההשלמה הרוהנית־הלאומית העליונה, כי אם יהודים פליטי
 הרב, פליטי פרעות, פליטי דלדול, ״נשרפים,׳, נרדפים ועקורים, עקורים לא
 רק מזכויותיהם ומעמדם הכלכלי וההכרתי, כי אם עקורים משרשי התרבות

 הלאומית, עקורים מהליה תרבותית״.

 בענץ זה דיבר בדל באסיפת פועלים בתל־אביב, באולם קולנוע ״עדן״,
 בר בכםליו תרצ״ד, 24.11.33. הדברים לא פורסמו עד כה.

1 
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 באמצע המערכה הכבדה שבה אנו עומדים, המערכה על עליית שבי־ציון,
 בשעה שמביאה לנו נםיון המור אולי יותר מכל הקודמים לו, ־־־ כי תכנו הוא בזה
 כי דוקא כאשר ארץ־ישראל נהיתה לחמוגים בגולח לא רק חזון והלום׳ כי אם גם
 מקלט, כאשר נגלו בה אולי בפעם חראשונח לאחר חמישים שנות מאמצים ציוניים
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 אפשרויות לשמש באמת מקום קליטה בשביל המונים, באה ההתנקשות הקשה אולי
 ביותר בעליה, — בשעה זו בהרתי לספר על מה שראיתי ותרתי בתפוצות הגולה.
 איני רואה כל ניגוד ומרחק בין שני אלה. מלהמת העליה ותשומת־הלב למה
 שנעשה בגולה — היינו הך. מלחמת העליה מופנית כלפי הגולה. ואין סכנה
 גדולה יותר מאשר אותם גילויים של קהות לגבי העליה וגורלה, בין אם היא מתגלה
 על ידי רמת שכריהדירה בתל״אביב, בין אם היא מתגלה בסוג ידוע של מאמרים
 הרוצים לתחום תהומים לעבודה העברית. ואפילו אי־תשומת״הלב, או האדישות, או
 אי-ההבנה, או אי־הנכונות לקרבנות המתגלה בציבור הפועלים — מצטרפות לתמונה
 אחת העלולה לסכן כל מה שיש לנו. צדיד להגביר את הקשרים עם היהדות שאינה
 עדיין אתנו. זו היתה בעצם מטרת נסיעתי לגולה. הלכתי לא בתור איש תעמולה
 ולא לשם עבודה פוליטית. הלכתי לשכה של הגולה, לראות במה היא היה וכואבת
ר לשם ז ע י ה  ומה יכולה אדץ־ישדאל לעשות בשבילה. שנים רבות הלכנו לגולה ל
 אדץ-ישראל. הגענו עכשיו לימים שהננו הולכים לגולה בכלנה להושיט יד עזר.
 במלים קצרות אמסור רושם תמציתי מביקורי בגולה. אוכל לומד אולי בשתי
 מלים: התהזקתי באמונתי הציונית. אף על פי שלכאורה לא הייתי זקוק לחיזוק
 באמונתי הציונית, לאחר שחייתי את רוב ימי במהשבה הציונית. לא מותרות, לא
 בית לשכבה עליונה או לצרכים עליונים היא ארץ־ישראל כיום להמונים ־־ לחם,
 הצלה מגיהינום, מכליה׳ מחיי הרפה וקלון, גם מרעב. כל כמה שהאמנתי, לא הדגשתי
 בשבתי כאן בארץ בממשותו של הדבר. כשיצאתי וראיתי את מצבו המדיני, הכלכלי
 והרוהני של אדם מישראל בגילויים שעים בארצות״הדדיפה, וגם בארצות הזכויות
 וההופש, ־- הרגשתי על עצמי ובשרי עד כמה הכרחית כיום ארץ-ישראל בשבילו,
 עד כמה אינו יכול לחיות בלי ציונות מתגשמת בימינו, עד כמה לא תספיק לו היום

ה של גאולה. א י ד י  אדץ־ישראל אד ורק בתור א
 נסיעתי היתה קצרה למדי בכדי להכיר את ההיים היהודיים בארצות שבהן
 לא ביקרתי 25—28 שנים. אין להסתפק בביקור כזה כדי להיוחשב מומהה בעניני גולה.
 גם לא אופיע בתור שכזה. עוד נשארו בפני כמה פרשיות סתומות. אד ממה שראיתי
 בטיסות שונות. בביקורים בעיירות ובכפרים, בירידים ובבתי״מדרשות, בבתי־םסר
 ובמוסדות, בביקורים שהיו מרובים ואינטנסיביים מאד, ובמצבים שונים, — אני רשאי
 לסכם רשמים כלליים, ואולי גם לעשות השבון של מצב ישראל באירופה ומה מצאנו

 שם המשיעשרה שנה לאחר גמד המלהמה העולמית !הקודמת).
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 המלחמה נסתיימה, כידוע, בהכרת זכויות היהודים בארצות שבהן היו משטרים
 של גזירות. במשטר החדש של שתדור עמים מדוכאים בארצות מזרח אירופה הושם
 קץ לתחום המושב, למצב המדיני המדכא. הגיע הזמן שצריך היה לתת ליהודי מזרח
 אירופה ־־ בהבדל מזה שניתן ליהודי אירופה המערבית — גם זכויות לאומיות,
 מדיניות. במשך עשרים שנה כמעט, שלפני גמר המלהמה העולמית, טופחה ברחוב
 היהודי האמונה באוטונומיה, בסמכות ידועה, בכוח מדיני מסוים בגולה. מי יודע —
 אמרו — אם מדינת היהודים בארץ־ישדאל תתגשם, זו אינה אולי אלא אוטופיה, אבל
 מידת־מה של מדיניות יהודית בגולה, אוטונומיה בעניניס פנימיים, תרבותיים,
 סוציאליים, כלכליים — אלה הוכרו על ידי מדינאים ואידיאולוגים, אף היו נחלה לכל
 המפלגות, הן של הציונות הכללית והן של השמאל. תכנית הלםינגסורם, ״פועלי־ציוך,

 םיימיםטים — כולם דגלו באוטונומיה בגולה.
 והנה ארשה לעצמי לסכם בקיצור נמרץ מה מצאתי בתפוצות הגולה מבחינה

 כלכלית, משפטית, מדינית ותרבותית.
ר לנאספים באולם זה, שבודאי אינם בני פ 5  קודם כל — העוני. איני צריד ל
 ברודםקי ורוטשילד, אף לא באים ברובם מארצות הברית או ממערב אירופה, — מה
 היה העוני היהודי בתהום המושב, מה היו שם הפרוםםיות היהודיות. ועתה, המש־עשרה
 שנה לאהד שבטלו הגזירות, לאחר שהוסרו המניעות מעד דרד ההמונים היהודים
 מצאת למרהב, מעבור לפרנםות יותר בריאות — מהו כרגע המצב הכלכלי של רוב
 בנין העם ז ראיתי את אחינו במקומות שונים בגרמניה, ארץ שלא נמנתה על תהום
 המושב. מצב היהודים בה נחשב לאיתן ומבוסם. היהודי חרר בה למשרות עליונות
 במדינה, לפרופםיות מכובדות ומכניסות יפה׳ בפיננםים, בפקידות, באוניברסיטאות.
 ראיתי את אחינו בגרמניה ואת פליטיהם בלונדון ובפריס. ראיתי את הלוצי גרמניה
 עובדים בהכשרת עצמם דאוען־ישדאל בארצות שובות. ואם יש ביניכם מי שראה
 בשנים שלפני המלהמה, או זמן קצר אהדיה, את העוברים בגניבה את הגבול הרוסי
 ומתכנסים בעיירה גליצאית או בברמן אי בהמבורג! מי שראה פליטים יהודים, פליטי

•* 

 פרעות ופליטי צבא, יושבים ב״הקדש״ ומהכים לעזרה הקטנה כדי לעבור לאמריקה 1
 מי שראה את החיים הללו, את העוני והדלות שהשתררו בערי־חגבול ובערי־הנמל —
 יהא לו מושג ממה שנעשה בין הפליטים היהודים מגרמניה, בין אותן משפתות
 משכילות, לשעבר מבוססות, שלא הרגישו מעולם שיתוף־גורל עם אהיהם במזרח.
 ראיתים בהדרים האפלים, עם ספל וצלהת ביד, מהכים בתור לקבלת מנה של מרק.
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 ראיתים בחדרים מלאים מיטות, — אנשים מסוגים וגילים שוגים, שבורים ורצוצים,
 בלי יכולת לסדר בעצמם את הייהם. ולא זה בלבד שמצבם אסל כרגע, שתלויים הם
 בועד העזרה שקופתו מתרוקנת ויש פהד שכל יום יםגרוהו, וגם קסרקט זה וגם מטבת
 זה לא יהיו עוד, — הם אינם יודעים מה יהא בסופם. יש מקומות שבהם הם יושבים
 ללא רשות לעסוק בעבודה, ללא רשות להפש עבודה. אינם יודעים מאין תבוא
 עזרתם, אינם רואים פתחון פתח למקום שבו יוכלו להכות שרשים כלשהם. במצב
 כזה נמצאים כמה אלפים או גס רבבות אנשים. אמנם לא כולם חיים על צלחת
 המרק של ועד העזרה. יש עוד כאלה שהפרוטה לא כלתה מכיסם, עודם מתחבםים

 ומתלבסים, מהכים למשהו. אבל העתיד הנורא הזה נשקף לרובם הגדול.
 וראיתי גם את העוני היהודי במזרח, חסקיף שטהים גדולים: גם את הארצות
 שהיו קודם תתת שלטון בית הבםבורג ושחיו תחת שלסון רוסיה. למן היהדות הפשוטה,
 הפרימיטיבית, העמלנית מאד, היושבת ברובה הגדול בעיירות וכפרים ועובדת
 בעבודות קשות ומפרכות, ועד יושבי עיירות גליציה וליםה. קודם כל בטלו הפרנסות,
 כי הם נפלו ראשונים קרבנות של המשבר הכלכלי הכללי. בכל מקום הוזרת אותה
 התמונה של עוני איום, העלול להםהיד גם את אלה שהכירו לפנים את תחום המושב
 בכל עניותו. מי שראה את השוק היהודי בוילנה, שבו התרוצצו אנשים ברפש,
 בצפיפות, במלהמת התהרות על הצי פרוטה, מי שזוכר את מוראותיו של שוק זה —
 יבהל למראה השוק היום. הוא נעשה עוד יותר דל גם בוילנה גם בלבוב. אילו בלויי
 םהבות. שם סוהרים כבר לא בבגדים ישנים ולא בנעלים ישנות אלא בםלאים שעליהם.
 מי שרואה אותם לא יבין כיצד אפשר בכל הידיד הזה להשיג מזון סעודה אתת אפילו

 פעם בשבוע.
 שאלת המצב הכלכלי בגולה אינה שאלת הכמות. זוהי שאלת העתיד הריק.
 הרי תיו גם קודם בעניות, ויתכז כי גם הוריהם וזקניהם שי יהודי קרפטורוםיה ווילנה
 ולבוב לא ידעו חיים יותר שבעים. אבל כיצד ימשיכו בחיים כאלה ? מה יעשה הנוער
 הגדל ? לאן יזוזו ולאן ילכו ז כאן מתגלה חזיון מחריד, אשד לחוגי־הדעות בינינו נגלה
 באופן תיאורטי זה מזמן. עוד לפני עשרים שנה, כאשר דיברנו בין מיםדי התנועה
 הציונית הסוציאליסטית׳ ״פועלי-ציוך, על המצב הכלכלי המיוהד של היהודים, על
 דהיקתם מתהליך היצור, על אי-יכלתם ליהפד לפועלים, — דיברנו לא בתיאוריות
 שיצאו מבתי־מדרש של הוקרים. דעות אלה היו נהלת צעירים שמתוד כאב וצער
 ואינטואיציה עממית ניגשו גישה חדשה למציאות היהודית: לא גישה של יהודים
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 בעלי־בתים על המציאות הקיימת והקבועה, ולא גישה של הסוציאליסטים היהודים׳
 אשר תידגמו לאידיש מושגים סוציאליסטיים כלליים ולא הבינו את התהליכים
 ההיסטוריים של הגולה היהודית ואת השתקפות המהפכה העולמית אצלנו. מה שדןזינו
 אז בעיני דוה נתקיים בצורה הרבה יותר הריסה ואכזרית ממה שתיארנו לנו. לדור
 היהודי הצעיר׳ שהפרנםות היהודיות הקודמות כבר ניטלו ממנו לעולם ועד, אין לאן
 לפנות. שום פרנסות הדשות לא נגלו: במידה שנאלץ לפנות להדשות — נתבדר
 שנתפסו המקומות. ואם היתה לו איזו אחיזה ביצור, הרי עם כל משבר וזעזוע הוא

 הולד ונדהק ממה שהיה לו עד עכשיו.
 וכמה משונה הדבר. בזמן שאנו בוכים על הורבן יהודי גרמניה — כשאנו
 רואים יהודים שישבו איתן על כסאות מכובדים, באוניברסיטאות, בבנקים, בממשלה,
 בבתי-םסר. במשרדי עורכי־דין, בהדרי-רפואה, כיצד לוקחו ביום אחד וטואטאו
 במטאטא השמד, — יש מדינות אהרות שהואילו להשתתף בצערנו, דיברו דברי
 ידידות, הופיעו במגינים ומליצים, מהו נגד האכזריות הגרמנית, ומהן מדינות
 דמוקרטיות, פרוגרסיביות, עומדות על השקפת ההופש. והנה גם בהן מתנהל למעשה
 אותו תהליד של דחיקה מוחלטת של רגלי היהודי, אמנם בכספות על היד ובלי הבלטה.
 למשל, צ׳כוםלובקיה הדמוקרטית והפרוגרםיבית. ודאי אין להאשים את שלטונותיה
תו עתיד מד.  בשמץ אנטישמיות, אבל מבהינת המצב הכלכלי הדי עתידנו שם הוא או
 במהוזות שלא היתד. עדיין אינטליגנציה במספר מספיק ולא היו המקומות תפוסים,
 במחוזות שבהם נשארו לנו עוד פרנסות בירושה מאוסטריה בפקידות — בשנים
ד בנו. אד במתים הופיעה אינטליגנציה צעירח הזקוקה י ו  הראשונות היה עוד צ
 לעבודה — וכל משרה בביתיםפר חדש וגם ישן הולכת ונכבשת על ידי בני האומה
 השולםת. אומות אהרות באותה מדינה, כגון סלובקים, — להן יש כוח לתבוע,
 להילהם, הן מרוכזות במתוזות שלהז. בני אומות אלה קובלים: אחוז הפקידים קטן.
 הם מורדים, קושרים קשרים, הולכים לבית־הםוהר. אד לאחר כל ההפגנות והמאסרים
 באה גם הבטחה שיגדילו את מספרם. יהודים אינם יכויים לעשות זאת בשום מקום.
 הממשלה מפצה תמיד את העם המתקומם על השבון הפקיד והעובד היהודי... וגס
 בבית־המלאכה ובבית-ההרושת היהודיים, בתעשיות שכולן או רובן יהודיות, כשבא
 משבר וצריד לקצץ — הרי בעל התעשיה אינו יכול להיות רשע לגבי רותנים וצ׳כים,
 תושבי הסביבה. הקדבן הראשון לחוםר־עבודה הוא היהודי. לא רק הרוכל נדהק, —
 גם הפועל היהודי שעוד היה לו מקום• נוםל לרבן ראשון.״ ימה שאמרתי על
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 צ׳כוםלובקיה, המדינה הפרוגרסיבית והנקיה כמעט מאנטישמיות, חל על היהדות
 בפולין. כל אותם הדברים הטובים שמשמיעים דיפלומטים פולנים בגנף ובהזדמנויות
 שונות, אותות האהדה שמגלים לציונות׳ כל ה״שלום-בית״ שהוקם בזמן האחרון בין
 הציבוריות היהודית ובין המדינה הפולנית — כי הציבוריות היהודית בפולין עזבה
 כבר מזמן את העמדה האופוזיציונית מתקופת גרינבוים, ובמקומה באה השלמה — לא
 נגעו כלשהו במצב הכלכלי. אותה הדחיקה, גם בטראם, גם בעיריה, גם במקומות

 עבודה פשוטים. תחליד הנישול קיים כמו שהיה. לא בא שום שינוי לטובה.
 במצב הזה נמצא שגם הסיסמאות שהיו בזמנן כה פופולריות ומקובלות, וכל
 אחד חזר עליהן בהכרה או שלא בהכרה, נתרוקנו מתכנן. היתה סיסמה של פרודוק-
 טיביזציה, לבוריזציה, של מעבר מבטלה לעבודה! סיסמה זו היתה מקובלת על כל
 הלקי העם, החל מבית הגביר פוליאקוב שהקים את הועד לתמיכת בעלי-מלאכה
 יהודים, על מנת להפיצם מחוץ לתחום המושב (הועד הזה נתגלגל אהד כד בשם
 ״אדט״), ועד הםוציאליםםים היהודים. כולם דאגו להעביד את המוני ישראל מבםלה
 לעבודת. נזדמן לי לדאות מוסד אחד, בית־םפד מקצועי, מהמשובחים שבפולין, בית־םפר
 למסגרות ולנגרות מהטיפוס הטוב, אהד מבתי־הםםר האלה, שהיו נתמכים בכספי
 עשירים (שלא כבתי־תלמוד־תורה שהיו עניים), שנתקיימו בבניניס םובים׳ עם בתי־
 מלאכה מתוקנים שהתנהלו על ידי מהנדסים ובעלי־מקצוע משכילים. האמינו כי הם
 שירימו את קרן ישראל. ביקרתי ביודםפד כזה. יפיו ההיצעי לא שונה. דיברתי עם
 המנהל. עברית אינו יודע. אידיש הוא מתבייש לדבר. היה מות לדבר דוסית. והנה
 שאלתי את התלמידים על עתידם. התענינתי בעתידו של כל אחד מ~150 הצעירים,
 מהם מושלמים שלמת מפי מורים טובים׳ עשו עבודות משובתות לתערוכות, כנהוג.
 כל אהד ענה לשאלה על עתידו — ארץ־ישראל. שום תקוח, שום חלום שאפשר בזמן
 זה לבנות את העתיד בנגרות ובמסגרות בפולין עצמה. יא נזדמן לי אף אחד, בין אם

 הוא קרוב לתנועה ההלוצית בין אם איננו קרוב, שאמר כי ישאר באותה ארץ.
 איני צריד להרבות דברים על עתידם של המוני הגולח לגבי חגירה אל מעבד
 לים. הנה היתד, ועידה גדולה בלונדון לטובת פליטי גרמניה, לסכם עצה מה לעשות
 בהם. והיה בועידה חלק לא קטן שאינו רואה בעין יפה את הנעשה בארץ-ישראל והוא
 שמה לתמיד בכל פעולה הנעשית מחוץ לארץ-ישראל. יש תברת ״אמיגדירקט״ שבה
 משתתסת גם יקיא, אשר פעם היו לה אמצעים גדולים מאד. ההברה מקשקשת
 בקמןםות גדולות. *דברת בלי ־הדף על העבדת יהירי גרמניה לבדזיליה. אורוגואי.
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 פאראגואי וכדומה. והנה נמצא איש אהד בועידה ששאל: כמה העבדתם כבר לכל
 הארצות האלה יחד. התשובה לא ניתנה מהד. אבל האיש הקר ודדש: אולי אלפים ז
5 ושוב נענה לא. זה נגמר ב*80, באותו פרק־זמן 0  לא. אולי אלף? לא. שאל על 0
7 נפש מגרמניה. קבלו איפוא מושג על אפשרויות ההגירה . 0 0  שלארץ-ישדאל עברו 0

 ליהודים.
 את השבון השלטון העצמי היהודי אוכל לעשות במלים קצתת. הבאים מארצות
 המזרח יודעים כי החלום על אוטונומיה בגולה אינו במצב יותר טוב מההלום על
 פרודוקטיביזציה. איני מדבר כשמה לאיד. כי אין לי כל הנאה בצייני את חוסר
 הממשות בהלומות שהיינו מתנהמים בהם. תקופת האוטונומיה באוקראינה ובליטה
 היתד. קצרה. נבלה בטרם פרחה. גם מחיד הוסר כוהות פנימיים וגם מתוך מציאות
 מדינית חיצונית, שלא יכלה לסבול היים דמוקרטיים אצל המיעוטים כשכל המשטר
 אינו סובל הירות. הגענו לקהילות עלובות שבהן שולט התקיף בממשלה, ה״אגודה״.
 עתה מתכוננים הרביזיוניסטים לבוא במקום ה״אגודה״ן ויותר מכולם שולט

 ה״םטרוםטה״ הממשלתי.
 גם ההלום של רנםנם תרבותי יהודי, שהעסיק רבים ושלכאורה אפשר היה
 לצפות ממנו טובות יותר מאשר מחלומות אחרים, באשר חוא פחות תלוי מהחוץ ויותר
 בכוחות הפנימיים, — גס השבון זה, השבון מצבנו התרבותי בגולה, מר מאד. חרבה
 העניות עושה. עניות איומה שאינה נותנת לפרנס מורה ולתת לו קיום בטוח אפילו
 בצמצום. ראיתי מורים שלא קיבלו זה הדשים את משכורתם, הפהותה מזו שבארץ•
 ישראל, ושאין להם גם תקוה לקבל אותה. הרבה עניות עושה, והרבה — השלטון,
 שאין לו צודד בבית־םםר יהודי ואין לו גם אמון אל בית־םפר כזה מבהינת הכשרות
 המדינית. בכל המדינות גוברת המגמה של מדיניות לאומית, כלכלית ותרבותית:
 אחדות השפה, אהדות השלטון הממשי בבית״הםפר. בצ׳כוםלובקיה הרי זה בלי גזירות
 מיוהדות. עוד לומדים יהודים בכל בית־םפד גם עברית. אבל אין להם כל צורר
 בעברית. במחוז אחד הם שומרים עוד אמונים להונגדית, דאיתי בצ׳כוםלובקיה ילדים
 כעלי פיאות• ארוכות וכיפות על ראשיהם והם בבית־םפר מדיארי או רותני \ ובמחוז
 אחר אפילו — רוסי. יש שם שבם רוסי עלוב, שלשונו מנוונת, וילדי יהודים אין להם

 דדד אל התרבות ואל ההשכלה אלא בביודהםפד של אלה.
 ובפולין היו בראשונה גם בתי־ספר מיוחדים ליהודים, כלומר, בעלי תכנית־
 לימודים פולנית, אלא שבשבת ־חיו סגורים, ,,שבתובקה׳ קראו להם. חיו בחם גם סודיס
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 יהודים. אהד כד החכימה הממשלה: למה לה בית־םפר עם מורים יהודים ועפ אופי
 יהודי? ההלה לסגור את המהלקות הגבוהות ולהעביר את הילדים לבית־ספר
 ה״פובשכנה׳ (לכל). והאב היהודי עודנו שואף לבית־םפר בעל זכויות, אם כי הכל
 יודעים מה תתנה הזכויות לגומר בית-םפר כזה. מלבד זאת הדי את בית״הםסר היהודי
 הפרטי צריד לפרנס, כי הממשלה נותנת לכל ילד יהודי תינוד חינם בבית־םםר פולני,
 אבל בבית־הםפר היהודי צריד לשלם, והיהודי בדרד כלל אינו יכול לשלם, וזה
 שיכול — אינו רוצה. הוא מבכר את ביודהםפר הפולני על פני ביתיהםסד היהודי.
 ואץ הבדל בזה בין ציונים לבץ לא־ציונים׳ בין אידישיםטים ולזדאידישיםטים. ראיתי
 ציונים השולהים את ילדיהם לבית־םפר פולני, וראיתי אידישיםםים קנאים הנלהמיס
 בהבראיזם ומונים בו התבוללות, אבל את בניהם הם שולחים דוקא לגימנסיה הפולנית.
 אד אין לאהד כיום הזה במלים אהדות את כל השכבות. יש עדיין הבדל בץ
 הלדיהרוהות בוילנה לבין זה שבעיירה בפולין, בין המצב בעיירות וולץ ופולםיה לבין
 זה שבגליציה, גם מבחינת ההתבוללות. אד הרושם הכללי המתקבל מהציבוריות
 היהודית הוא: הבור, בני-קורה — אלה הם השולםים בציבוריות היהודית. לפיכד
 אפשר שהתקיף ועם־הארץ יכבשו את הקהילה הגדולה ביותר, ולכן אפשר ש״ברית
 התייל״ תתכונן לקבל את השלטון הממשי המדיני בקהילות היהודיות. המלחמות
 הפנימיות, כגון בין ה״בונד״ והקומוניסטים, הדלו לגמרי להיות מלחמות רעיוניות.
 אין בהן אפילו מאותן ,,דיםקוםיות״, שלא היו גם הן עמוקות ביותר אפילו בימים
 הםובים. הרעיונות פינו את מקומם למלחמות אהרות, לאגרוף, לםכץ. אלה יוצרים

 עתה במובן ידוע את הרקע של המלהמה הציבורית היהודית בפולין.
 ואשר להתבוללות. בגרמניה, בצרפת, באמריקה היתה ההתבוללות תדירה אל
 העם השכן, כניסה להייו. לעומת התנכרות לעם היהודי היתה הידבקות בתרבותו של
 אזרח הארץ! היתה בגידה ביהדות, אד התקשרות עמוקח אל תרבות אחרת. אבל
 ההתבוללות שראיתיה בפולין היא ממין אהד לגמרי: בלי כל תקוה להידבק בעם
 השליט, להתקבל לתור חייו. בהתבוללות זו יש דק אבדן צלם האדם, ויתור על
 הקנינים התרבותיים וההיסטוריים שהיו נהלתו של כל אדם פשוט, לאו דוקא של
 גדולים והכמים בישראל. הלכתי בשמהת־תורה בשוק המפורסם של לבוב, ברחובות
 שבהם עומדים בתי-ד״כנםיות של גדולי ישראל. וראיתי שחלק מהחנויות חקםנות
 והעלובות והאומללות פתוחות בשבת, כבכל חג. גס בימים נוראים ישבו בחורי ישראל
̂. והיי משחקים &קלםיס. דמותו של השוק הייחודי  בחנויות אלה. .שאין מה לעשות בה
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 אינה שונה עכשיו בהרבה מהגרוע אשר בסביבה הלא־יהודית. בורשה ובלודז ראיתי
 בני חסידים עונים בפולנית למי שפונה אליהם באידיש. כאן אין התבוללות במובן
 הקלםי. זהו הזיון של אבדן הקנינים הרוהניים האנושיים שנשתמרו אצלנו במשך

 דורות רבים.
 וכיצד קרה הדבר שבעולם זה של בטלה מאונם׳ השתעבדות מרצון, הכנעה מכל
 הסוגים, ,,אגודת־ישראל״, תקיפים יהודים, קומוניזם שאינו דורש כלום, המתבטל בפני
 העולם הגדול שמעבר לגיטו היהודי, — כיצד אפשר שבעולם חרב זה תקום תנועה
 בתנועתנו, של 50 אלף הלוצים מבוגרים, בפולין לבדה, של 100 אלף חלוצים בכל
 העולם? ומסביב לזה כמה וכמה תנועות נוער המונות רבבות. יש הלוץ כלל־ציוני,
 נוער ציוני כללי, ,,הפועל המזרהי״, פועלי ,,אגודת ישראל״. אם לקבל את המספרים
 הנמסרים לנו יש לחשוב את מספר כולם יחד כ~200.000 איש. כיצד אפשר היה שמתוך
 סביבה מקוללת, אומללה, הסרת כל מוצא, תגדל תנועה כזו, אשר גם בלי אידיאליזציה
 יתירה, הרי יש בה מלהמה עקשנית נגד בטלה, נגד היי נישול, נגד הרקבון הציבורי
 ונגד הגורל המר הצפוי לנער ולנערה היהודים בגולה? כיצד הגיעו לשאיפה
 להשתחרר מרקבון בעל־ביתי, מצביעת שפתים, מעם־הארצות, ולחתור לרכישת תרבות
 באוירה של חוסר תרבות, של חוסר ביודםפד עברי, לשאיפה לדיבור עברי ? זהו אולי
 אחד הפלאים הגדולים ביותר, הנסים הכבירים של ההיסטוריה העברית. כאן מילאה
 ארץ־ישדאל תפקיד עצום, אולי בלא יודעים. גם בזמן שארץ־ישראל היתד• עוד הלשה
 ומועמד• ולא יכלה להקדיש כוהות בשביל הגולה, הרי דמות האדם והחלוץ הארץ-
 ישראלי שימשו כוה מניע. ההלום הרהוק הזה, שבזכות מיוהדת אפשר יהיה להגיע
 לארץ-ישראל, נתן את האפשרות להיות את ההיים המשונים והאכזריים של חלוץ

 יהודי בגולה.
 לא אתאר תמונה כוזבת ואידיאלית מההלוץ בגולה. אל תתארו לכם צעירים
 מלאים וגדושים תרבות, ההיים הייס מסודרים ומהכים לסרטיפיקטים. התנועה קיימת
 בעניות נוראה באנשים ובאמצעים. תבואו לעיר ועיירה, תיכנסו לאולם של ההלוץ,
 ״השומר הצעיר״, חנוער הציוני, גורדוניה. זמזום של כורת. מלא וגדוש עד שאי
 אפשר להיכנס. הנכנס לא יוכל לעבור בלי לחתחכד באנשים הנמצאים. אין כסאות
 וספסלים אלא בצמצום גדול. בחדר אחד כזה נמצאים לפעמים מאות. הוא משמש
 לתרבות, להוגים, לשיהה, לזמרת. תארו לכם כיצד אפשר לעבוד עבודת תרבות כאן.
 ככית־םםר בלי םםר. נלי מכשיר, בלי שולחן — כד עובדת תנועת החלוץ. גס ההכשרה
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 אינה אידיאלית כמלפניס׳ כאשר הקימו הוות־הכשדה שעלו בכסף רב ובכל אחת
 מהן 30—40 בהוד ובחודה שהתכוננו לארץ-ישדאל. היום אין חוות ואין בתי-םסר.
 החלוץ בעצמו קם יום אהד וניסה לעשות מה שעשה הפועל באדץ. הוא נעשה כובש
 עבודה. לא נשאר הרבה ממה שדובר על הפרודוקטיביזציה, מלבד תנועה זו. ללא
 מדדיה ללא נםיון והכנה, הסתערו הצעירים האלה לכבוש עבודה. הס הלכו אפילו
 לשדת בבתים, לעשות כל עבודה קשה. בשנה אחת הקיפה התנועה את כל עיירות
 פולין. אלפים יצאו להכשרה. בפולין מונים 8.000 איש בהכשרת ״ההלוץ״, מלבד
 ציונים כלליים, ״המזרחי״, בית״ר ועוד. ובתור אוירה של עבודת כיבוש של מאות
 צעירים אתם יכולים לראות לפעמים בהורים ובהורות עם המםבה שלהם ועם בתי•
 מלאכה ללא נםיון משקי. איז יודעים אפילו איד לנקות הדר׳ איד לנהל מטבת. לא
 להינם נפוץ שם מאד הפסוק הבא, שאין יודע מי חיברו: ׳׳תורת החלוץ אכזרית
 במציאותה ונפלאה במהותה״. דבר־מה אכזרי ישנו בכל ההסתערות הכיבושית הזאת.
 התנועה הזאת התנהלה בלי עזרה. איני יודע היכז האינטליגנציה אשר תמיד
 ששה לדברים שיש בהם משום חזוז. לא ראינו שם את האינטליגנציה הבלתי־ציונית
 המדברת על פרודוקטיביזציה. ומאידך עמדו כצר ואויב סביב תנועת כיבוש העבודה
 סוציאליסטים וקומוניסטים ו״בונד״. הם טענו שחותרים תהת עמדותיו של הפועל
 המאורגז. האיגוד המקצועי לא עזר, ואדרבא, בכמת מקומות נלחם נגד הבאים לעבוד.
 גם התנועה הציונית וגם המורה לא הושיטו עזרה לתנועה זו. אם היתח עזרה מן
 ההוץ — הרי היתה דק מכוה שליהים מועטים מז הארץ, שחתנדבו וחיו בתור התנועה
 על כל םבלותיה. גם אלה מהמתנדבים שהלכו לעבוד לא מעצמם הלכו. לא ראינו
 שיקום חבר ויאמר: לאחר היותי מסודר אצא לגולה ואהיה בה שנדדשנתים בשביל
 הפעולה החלוצית. רק חוגים מסוימים — הקיבוץ המאוחד, ״השומר זמנעיר״,

 גורדוניה — הם שעשו שליחות זאת.
 בזמן האחרון הולכת ומתרקמת תנועה הדשה מקבילה ל״החלוץ״. במידה
 ש״החלוץ״ בגיל צעיר עומד בגזירה של הכשרה, הדורשת תנאים קשים ואכזריים,
 הנה-הפועל בעל המקצוע פטור מזה. מתוד שכבה זו קמה לפני חדשים אחדים תנועה
 נשם ״העובד״. היא מתרקמת בארצות שונות (בגליציה היא נקראת ״עולינדפועלים״).
 בה משתתפים מבוגרים מבני 25—35. הם בעלי מקצוע. דרושה להם הכשרה תרבותית.
 וגס תנועת ״העובד״, ההסרה כל עזרה והדרכה׳ מקיפה כבר אלסים. אני מקוה כי
 כאשר יעלה בידינו להתגבר על גזירות העליה, עתידה תנועת ״העובד* למלא תפקיד
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 גדול בהיינו, בארץ ובעליה. ״העובד״ הרגיל בעבודה קשה יסתגל לבעל״המלאכה,
 לסבל, ולא יפול טרף לשרלטנים ולדממגים. הפועל והעמל בגולה ימצא

 ב״העובד״ את דרכו לצבא העובדים בארץ.
 יש לי יסוד לחשוב כי שתי התנועות הללו. ״החלוץ״ ו״העובד״, עלולות לגדול
 מאד. לפני שנים אחדות לא האמינו כי אפשר להביא תנועות נוער עברי למספרים
 שהננו רואים היום — והנה נוכחנו בזה. אם רק נפרוץ את שערי העליה — יפרצו
 מעינות חלוצים חדשים, שיביאו שינוי גם במערכות חיינו בגולה. המפלגות חיו
 בגולה במשד שנים רבות חיים עלובים למדי, אם כי תפקידן לא היה קטן. גם כרגע
 תפקידן עלוב למדי בהשואה עם התנועה החלוצית. המפלגות חיפשו ולא מצאו דדד
 השפעה על המונים. ,,פועלי־ציוך האמינו כי במידה שיתקרבו אל ״הבונד״ יכבשו את
 נפש הפועל היהודי. כשבאו פועלי אדץ־ישראל אחרי המלהמה, כשבאה ״אתדות-
 העבודה״ והכריזה על דרך ארגון הנוער והחלוץ — ראו בזה אפיקורסות, הוסר
 אורינטציה על הפועל היהודי. אך זו היתה טעות. המושג ״פועל יהודי״ אינו ענין של
 כרטיס חבר. אין זה ענת של הווה, כי אם של עתיד. תנועה צריכה לכוון את פניה אל
 המהד. מי שראה כי הנוער עתיד להיות נושא הפועלות היהודית הבין מדוע נחוץ
 קודם כל ארגון הנוער. בשעה שכל העסקנות הפרוסםיונלית עלובה, עמדות האיגוד
 המקצועי נהרסו מתור מלזזמות ברבריות שאין להן עניךאמת במצב, — מתרכזת
 בצורת *החלוץ״ ו״העובד״ מסביב לתנועה הציונית תנועת פועלים גם בבתי-הרושת,
 וממנה עומדים למעשה להתהוות גרעינים בריאים של פועלות יהודית בגולת. גם
 המעבר לארץ, ההכשרה, הקיבוץ, ההשתתפות בתנועה, נותנים כוח אהד ומשקל אחר

 למפלגות שלנו בגולה. הן נפגשות ברעיון משותף לכל התנועה הציונית בגולה.
 הוסר המנהיגות. גם מי שראה מה שנעשה בציונות הכללית, בתנועות שתות,
 יתמה על הרמה הנמוכה של השכבה המנהיגה. המחנה שלנו עודנו צעיר מאד. הוא
 עומד רק על סף הבגרות. לגבי תנועתנו בגולה הננו משולים לקוצרים. צומח ירק —
 ממהרים לקצור. כל עליה לארץ — קציר הדש, וזד. ממריץ את הקציר הבא. זוהי
 זכותה הגדולה של תנועתנו. על ידי הקציר אנו מדרבנים את הגידול. הננו המלאד
 המכה על ראש דשאינו הצעירים ואומד להם: גדלו! אבל משום כך קשה למצוא
 בתנועתנו אדם מבוגר. אפי המפלגה בגולה הוא שהנאמנות וההישארות בגולה הן
 דבר והיפוכו. גס באולם זה נמצאים חברים שהיו חברי ועדים בחוץ-לארץ, נואמים,
 םיוסיייס. עגזקגיס מויהזייס. מדריכים. כרגע הס במערכה שלנו. ושם נשארו — לא
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 נאמד הפהותים ביותר, החלשים ביותר — אבל ודאי שהסריס לבו שם כוחות הדרכה.

 ומשום כך אין למפלגתנו בגולה האפשרות למלא תפקידים גדולים להנהגת היהדות.
 מבחינת הבגרות אין כל תקוזז שתנועתנו תוכל לעמוד שם במקומה הראוי. מכאן
 הזיונות קשים בתנועת הנוער והחלוץ שלנו. גורל סידור משקים נמצא בידי בני
 18—20, שהשכלתם. הינוכם והכשרתם הארץ-ישראלית חלשים למדי. ועליהם לעבוד
 בין אויבים, נהשולי קומוניזם׳ התבוללות, קריריזם. עם כל זה עליהם להילחם, מלבד
 אשד יש להתכונן לארץ, לנהל ועדי קיבוצים, לפתור שאלות אידיאולוגיות. כל זה

 על שכם דור הלש מאד מאד.
 מכאן מסקנות אחדות לגבי אפשרויות ותפקידים המהכים לנו בגולה. היה זמן
 שחובתנו היתד, להסתיר פנינו מן הגולה. היה עלינו לכבוש את פנינו בקרקע המולדת,
 לעשות את אדץ-ישראל מהלום למציאות. ועזרתנו לגולה היתה אז בהליכה לארץ-
 ישראל, כדי להיות מה שהננו. זה היה הדבר היחידי שיכולנו לעשות ואשר עשינו.
 לקחנו אז מהגולה כמעט כל מה שהיה לנו לקתת. והיינו רשאים לעשוק את הגולה.
 הוצאנו ממנה כל בעל-יכולת. והנה באו ימים אהרים. היום אנו החזקים, המבוססים,
 העשירים בחומר. הננו עשירים גם בנכסים דוהניים לגבי הגולה. והנה כיום, כדי
, ולא רק מתור רגש רהמים לגולה, אין לנו אלא לכוון את פנינו ו נ  להבטיה את עצמ
 לגולה. יש להבין כי הגולה של היום היא ארץ־ישדאל של מהר. אלה שאנו מדברים
 עליהם היום בביטול ובזלזול - הם יהוו מתר את ארץ־ישראל. מהם יצאו כוהות
 הבנין. מתוך דאגה למה שיהיה מתר בארץ עלינו לשוב ולהושיט יד אל הגולה. הסכנה
 הגדולה הצפויה לתנועת הפועלים היא סכנת ר מ ת י ם, שתי רמות: ציבור אהד ותיק
 ומושרש בארץ, נבדל ונפרד במשקיו, בקיבוציו, בשכבותיו העליונות! והוא יתהיל
 להביט על ההלוץ הבא כמו שהביטו האכרים עלינו כשבאנו אנו. מאידך גיסא,
 הפועל ההדש לא ידע את יוסף, לא ידע את הירושה שהוכנה לו, לא ירצה
 לקבלה. לא ירצה להיכנס אל המערכה. בהתלכדות הגמורה בין השכבות, בברית
 האהים בין הכוחות הראשונים לכוהות הצעירים — תלוי גורל התנועה. או שתהיה
 תנועה שתוסיף נדבד על נדבה תעשיר את הדור הזקן בכוחות נוער ותצייד את הדור
 הצעיר בעושר דוח, בנסיון תבדים ותיקים — או שניכשל תתפורר וכל כיבושינו

 יהיו למרמס, וכל דמגוג ואויב יוכל לנעוץ הרב בכל תנועתנו.
 האדמה קשה ודלה. ועם זאת במידה שמותר לי להסיק מסקנות, אני מהפה
 ליבול נפלא. אס הדור בגולה היא דור יתום חסר השכלה •יהכשרה תרבותית.• הרי
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 ישנם פותות דוהםים, הדוחפים את הדור בגולה למעשים שגם המשכילים לא היו
 מסוגלים להם. הדור מבקש הוראה והדרכה מאתנו, אינו מביט עור על ארץ־ישראל
 כמו שהביטו עלינו הברינו לפנים. היה זמן שהביטו על הבר ארץ־ישראלי כעל
 ילד־שעשועים או כעל בן סורר ומורה, ותמיד היתד. ארץ־ישראל מתקוממת: כל ציר
 מארץ-ישראל בקונגרס, בועידה עולמית, היה כמכביד, כמקלקל יתםים: תמיד תובע,
 תמיד בלתי־מרוצה, מכרית את התנועה ללכת בדרכים שאינן רגילות. הארץ היתה
 צעירה ורכה ודרשה לעצמה הגמוניה, הרגישה את עצמה מבוגרת! בעוד שהתנועות
 בגולה ראו את עצמן בעלות סמכות ומבוגרות, וקשה היה להן לקבל מרות. בא שינוי
 גדול. הגולה כולה, הגולה התלוצית, הנוער הציונייםוציאליםטי זקוק למרות, למצוות,
 למורי הוראה. הגולה מוכנה להכיר בהגמוניה של ארץ־ישראל. התנועה בגולה
 מהכה שארץ-ישראל תשלים את עצמה בכוהות גדולים. הנה יש בית־םפד עברי
 בגולה, בעל ערך עצום בשביל עתידנו. החלוץ הטוב ביותר בא מבית־הםפר העברי.
 אולם בית־הםפר הוא כיום עני ומפגר, הוא זקוק לעזרה מן הארץ. גם ,,החלוץ״,
 ,,העובד״, ,,הפועל״, תנועות הנוער, מחכים להדרכה שתבוא מארץ־ישראל ותוליך
 אותם לארץ דרד הכשרה, ארגון בקיביצים, לימוד־עברית עקשני. גם היום אנו מוצאים
 איים ירוקים של תרבות קנאית, דיבור עברי מוחלט. יש התחלות. הדבר תלוי באיזו
 מידח ימצאו כוחות חלוציים שירצו להיות את היי הגולה, למלא הוכה כלפי הגולה

r 

 שהיא גם החובה לאדץ-ישדאל.
 ומלים אתדות על העבודה הזאת בקשר עם המצב הנוכהי. התהלתי את דברי
 על שעת־הנםיון הקשה. אנו רק נכנסנו לתוכה ואיננו יודעים אם שעת־הנםיון
 קצרה היא, אם נשבור מיד את המנעול מעל שערי העליה או שהשעה הקשה תהא
 ממושכת. הננו נכנסים וצריכים להיכנס למערכה כבדה. שאלה היא באיזו מידה. יעלה
 בידינו לגייס את ציבור הפועלים ואת הישוב, באיזו מידה נוכיה שת,'םר עובדים
 מעכב את בבין המשק. אך יש צד אחד השוב מבנין המשק. עלינו לרעת מה קרה
 ביבתים. איזה שיבוי רדיקלי בא בערכה של ארץ־ישראל לגבי הגולה. עד לסבי זמן
 קצר היתד. ארץ־ישראל באופן היותר טוב אידיאל, חזון. עכשיו חדלה להיות תזון.
 היא ל.םכה ללהם בשביל הגולה. בקונגרסים היו קוראים לאדץ־ישראל עבודת־העתיד
 ולעבודה בגולה ״געגענווארטם־אדבעט״ (עבודת ההווה). בינתים הפכה עבודת אדץ*
 ישראל בגולה ל״געגענווארטם־ארבעט״, ואיננו יודעים כיצד נכנה עכשיו את עבודת
 הגולה בשביל הגולה. זהו השינוי הקובע את יהם העם לארץ־ישראל. לו אמרנו לפני
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 שלוש שנים שארץ־ישראל תקלוט 20.000 נפש לשנה היו אפילו מכםימליםטים שבעים
 רצון. והנה העלינו בשנה אתת 40.000 נפש׳ ולולא המעצורים מן ההוץ יכולנו להעלות
 עוד ועוד. ודבר זה אומד ליהודים מה עלולה להיות ארץ־ישראל. ועכשיו הונף הגרזן
 על התקוות. העם שעמד בנםיונות קשים ופתאומיים, בכשלון העליה הרביעית. במשבר
 1926—1927. ביציאה מן הארץ, במאורעות אב, כאשר כפעם בפעם עמדה אמונתנו
 להישבר, — םםק אם יתזיק מעמד כעת ויוכל להתזיק באמונתו בשעת אכזבה כזאת.
 ולפיכך תפקידנו הגדול הוא מלהמה בלתי־נרתעת על עליה, לא רק על ידי
 עבודה פוליטית ולא רק על ידי אסיפות־מחאה. אלו אינן כל כך קשות. המצב מסייב
ר מסוים, יחסים ציבוריים מסוימים, גישה מסוימת לעולה וגישה מיוחדת ט ש  מ
 לגולה. בלי משטר מסוים של מלהמה לעבודה עברית, בלי שמירה על איחוד הישוב,
 אפילו במהיר קדבנות, לשם בידוד ההותרים תתת העבודה העברית — לא יעלה
 בידינו ולא־כלום. אין יפה מזה להישבע אמונים לעליה. הוץ מ״האור״ והפרקציה
 אץ בישוב איש מעיז לדבר נגד עליה. אבל משטר עליה בישוב אינו מן הדברים
 הקלים. הוא מטיל חומדות. הוא מתייב נכונות להכאיב לעצמנו יותר, לשלם קרבנות
 בעד העליה. הוא מהייב יהםים אתרים בין שכבות בהסתדרות, מחייב יותר השלאה,
 לא ליצור שכבות מיוהםות בהסתדרות, הוא מהייב יהם אקטיבי לגולה, חרדה למה
 שנעשה בה. ידרשו לא רק עשרות שליחים לחוץ־לארץ. אולי תצטדד ההסתדרות
 לגייס מאות חברים וגם הברות. המטבה האומלל בקיבוץ ההכשדח גרוע מכל מטבח
 בארץ. מצב ההולה בקיבוץ הכשרה קשה ממצב כל חבר בקופת־חולים שלנו. נחוצים
 לנו אנשים לא למלחמה בעד הבראיזם, כי אם להעלות ארוכה עברית במקומות
 ההלשים ולכבוש כיבושים בשביל התרבות העברית. תנועתנו תיתבע ותתבע. ובמידה

T 

 שתגדלנה האפשרויות תגדל התביעה לתפקידים גדולים בגולה. ולא רחמנות ולא
 פילנטתפיה יש בזה. גם הרהמנות והפילנטרופיה יפות וטובות. אד בדאגה לגולה יש
 קודם כל דאגה לעצמנו, לארץ-ישראל עצמה. הדאגה לגולה היא כיוס הדאגה לבנין

 העם והארץ.

2 
 עמוד 131, שורה 28: ״סכנות מרובות אורבות לנוער העברי הארץ־ישראלי, בחלקו
 הגדול אינו מסתפק באפשרויות החינוכיות שיש לו בארץ, והוא נושא את עיניו
 ל״השתלמות,, בחוץ־לארץ. משמעו של דבר: קריריזם, בריחה מהתפקידים
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 הקשים שהאדץ מציגה ליהודי הצעיד, השתמטות מ החיים הפשוטים שהארץ
 מאפשרת״.

 על נושא זה הרצה בדל באסיפת הנוער שנקראה על ידי ועד הקהילה
 ליהודי ירושלים. אור לד׳ באב תרצ׳יד, 15.7.1934 (לפי הםסנוגדמה של י.

 מימון). הדברים לא פורםמו עד פה.

ר מ ג ה ל כ י ל  ה

 אולי זאת היא הפעם הראשונה בתולדות קהילת ירושלים. שועד הקהילה
 מסדר אסיפה מיוחדת לשם דיון בשאלת ההליכה לפפר. אולי זאת היא הפעם הראשונה
 בתולדות הקהילות בארץיישראל, בימי הישוב ההדש, ואולי זאת היא גם הפעם
 הראשונה שעל במה אתת מזדמנים בימים מרים אלה, בימים של פירוד לבבות.
 אנשים השייכים לזרמים שונים בישוב, כדי לדבר על ענין אהד ולהתנבא כמעט
 בסגנון אחד. אפשר לברך ״שהחיינו״. אבל מאידך גיסא זה גם מוכיה שבאו, כנראה,
 מים עד נפש, אם באנו לידי כך שיש צורך לכנס אסיפות ולדבר על דברים שהיו

 נחשבים לפעמים כדברים פשוטים וראשוניים.
 חברים צעירים! אינני יודע מה אתם חושבים בלבכם על אותם האנשים
 המשונים׳ שבזמן כזה, בשעה שהחיים בעיר הם כה נוחים, והרבה אנשים שהיו קודם
 בפסר עוזבים את מקומותיהם והולכים לעיר (ולא לכל עיר ילכו: עוזבים את העיר
 ירושלים והולכים לעיר אהדת, מפקירים את העבודה פה והולכים לעיר אחרת, שבה
 החיים הם אולי יותר קלים ונוחים ומושכים יותר מאשר פה), אם בזמן זה אומרים
 הם לכם: עזבו את העיר, לכו לכפר, לעבודה הקשה, לעבודה שאינה משתלמת כל
 פד! בשעה שכאן מאיר לכם תלום ללמוד עוד מעט אנגלית, לפטפט קצת בשפה
 זו, בתקוה לקבל פעם משרה, להיפנם למשרדי הממשלה, להדור בין אנשים ״הגונים״,
 הלבושים הרבה יותר טוב, שהרבה תענוגות פתוהים לפניהם. מה האנשים האלה
 רוצים מפס? מה הם באים לדבר אליכם בשם העם, בשם התלוציות ובשם בנין
 הארץ? והדי במשך שנים רבות הורגל הנער הארץ־ישראלי לכר שענין זה של
 חלוציות הוא ענין בשביל אנשי הגולה: הללו אין להם מה לעשות בגולה וגם פה
 אינם יכולים להסתדר יפה, ואם הם רוצים לעלות לארץ הרי הם צריכים לשלם את
 המחיר הזה של עבודה וחלוציות, להתרגל שם בגולה לעבודה בכדי שיוכלו לקבל
 סרטיפיקט ולהשחיר את ימיהם כאן, אבל למה לנוער הארץ-ישראלי ללכת דוקא
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 לעבודה? לו יש הרבה אפשרויות בארץ׳ ואם אינן בארץ, אפשר למצוא אותן
 בחוץ״לארץ. כי הנה בשעה שהנער העברי בגולה מתחבט ומתיםר בכל מיני יסורים
 בכדי להגיע לשערי ארץ-ישראל, מעסיקה את תגער הארצישראלי הדאגח איד להגיע
 להוץ-לארץ. היו ימים שגם ההורים היו עוזרים לו בזה, היו מלמדים אותו צרפתית
 ודאגו איד לשלות אותו לאמריקה׳ לאוםמרליה ולאפריקה! שם היו מכדות־זהב, שם
 לא צריך היה לתיות כאכר בארץ־ישראל. עכשיו הגיעו ימים שבארץ נעשה יותר
 קל. אין בני הארץ צריכים לברוח להוץ-לארץ בכדי להיות היים קלים. ילדים
 עברים גומרים גימנסיות ובתי־םסר תיכוניים אחדים בארץ. והעיקר הוא שתהיה תעודה
 בכיסו של הנער, הפותתת לפניו כל מיני אוניברםיסאות ואת כל חעולפ פולו, את כל
 בתי־הקפה ואת כל בתי־הריקוד. אם בארץ־ישראל יהיה צורר ברופא או בעורד״דין
 יעשה תםד אתנו, ישוב אלינו ויקבל כאן משרה וירויח מהים םובים, ואם אדץ-ישראל
 לא תתן לו משרה הגונה, יהיה את חיי חאמיגרנס חארץ־ישראלי בחוץ-לארץ, כמו
 שהרבה מילידי ירושלים ויתר קתילות הקודש מוסיפים לחיות במשד שנים רבות

 והם מתהלכים שם ומתגנדרים ביהום מיוהד של ילדי ארץ־ישראל.
 והנה במצב כזה באים אליכם אנשים ואומרים לכם: ילדים! תחשבו על
 דרככם, תחשבו על הייכם ותתבוננו אם אתם הנכם עלים תלושים מן העם, אם
 הנכם דבר־מה שאין לו קשר לא עם היםודים של העם, לא עם תקוותיו ולא עם
 בנינו, או אולי בכל זאת יש לכם הלק בדבר הזח ולא לחינם לימדו אתכם מורים
 ודיברו אתכם במשך שנים רבות על עם, ארץ ומולדת! האס היו אלה דברים בעלמא
 או גם תוכן היה בהם י אם היה תוכז, הרי זה גם מחייב. והתוכן הזה אומר: יש חשגוז
 חיים של פרט ויש תשבון תיים של כלל. אני יודע שבבתי־הםסר שלנו מדברים הרבה,
 כמובן, על לאומיות ועל גורל העם ועל זכויות העם ועל תקוות העם. אבל האם גם
 מדברים אתכם על ההווה של העם כיום הזה, על ההווד. שלו בחףךלארץ ועל ההווה
 שלנו בארץ ? אולי רבים מכם נהנים בהייהם, אולי מורגשת בביתכם הקלה חמרית,
 מצב של גיאות, של חחים, קוניונקטורה ופרוםפריםי, יתכז שכל המצב הזה הגיע
 לבתיכם ויתכן שבבתי הוריכם המצב ההמרי הוקל קצת, יש יותר מחים ויש לכם
 יותר תקוה להגיע למשרה ולעלות בסולם ההברה. אבל הייתי רוצה׳ ילדים, שתחשבו
 גם על הצד השני של המטבע: מה היא העליה הזאת, האם היא עליה אמיתית של
 בניננו בארץ, האם יש בזה ממשיות, הבראה, התגברות, האם אנחנו הולכים ומתבססים
 כאן בארץ הזאת, או יתכז שהפדיהה הזאת היא פריחה מדומה, פריחה חיצונית, לא
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 •ריחה של התוצרת, כי אם של הצרכנות. הצרכנות בארץ פורחת, ההוצאות גדולות,
 תענוגות ההייס הולכים אולי ומתרבים, אבל האם מרבים אנו לחכות שרשים כאן
 באדמה ז זו היא השאלה. אם נתפוץ לראות נכותת, נינכת שיש הרבה סימנים המראים
 לגו כי הגידול שלנו בארץ עכשיו, אותם הבנינים הגבוהים והרלחים השונים הם
 מהים מפוקפקים, מחים שהעם איננו נהנה מהם, אולי דק מעטים נהנים מהם, והשכר
 הזה יוצא לפעמים בהפסד קשה מאד. כולנו שמתים לכל התעשרות שלנו בארץ, אנו
 שמהים לכל הון הנכנס לארץ, אנו שמחים לכד שההיים בארץ נעשים יותר קלים,
 שהעובד יכול לאכול להם לשובע. אבל לפעמים צריד לראות מה הוא הרוח הזה
 בארץ, האם זחו מה מפני שהאדמה הגבירה את תנובתה לעובד, מפני שהתעשיה
 פורחת וכובשת שוקיס חדשים או שהמחים באים ממקורות אחרים לגמרי ז צריך
 לראות אם הדלהים באים מזה שרוכשים אדמה חדשת, שמקימים מושבות, משקים
 ופרדסים הדשים, או שאולי הדלחים הם מפוקפקים. נדמח שהמחים שלנו עכשיו
 הס לא פדי של בוהות יצירה, לא פרי של התרבות והתבצרות העובדים, אלא מהים
 חעוברים מיד ליד ויוצאים לבסוף מידינו. אס, למשל, מגרש אחד בעיר עובר דרד
 עשר ידים, מרויהים אמנם עשרה אנשים מזה, המגרש מתיקר, כל סרסור וםפםר
 שהתעסק בהעברת המגרש הרויה ו הוא עצמו מפזר אהד כד את הכסף שלו בארץ ובחיץ-
 לארץ. אולם השאלה היא, אם עם ישראל מתעשר על ידי זה. וצריד להגיד. שלא.
 יתר על כז, עם ישראל מתדלדל על ידי *מחים״ כאלה. זהו עושר השמור לעמו לרעתו.
 עשרות יהודים בודדים עושים כאן רלחים על השבון זה שמיליונים יהודים בגולה
 נמקים בענים ובאמונם והולמים לבוא לארץ־ישראל ומוכנים לשלם בעד זה קרבנות
 גדולים. בעקב צרת המיליונים האלה ושאיפתם החזקה להיאחז בצפרניהס בארץ-
 ישראל ובאדמתה בעד כל קרבנות שבעולם יכול מספר קםז של אנשים לתיות בארץ,
 להתעשר ולהרויה כל זמז שהגלגל הזה מסתובב. הרוצים אתם להיות שותפים לרלחים
 הנבזים הללו. להיים הריקים האלה או ברצונכם להיות ביז אלה הבונים את הארץ
 בשביל המוני היהודים שיבואו הנה. חיים וייצמז אמר פעם: כיצד יודעים מה זאת
 עליה מועילה לארץ־ישראל. מה זאת עליה ציונית ומועילה — ומד. זאת עליה לא-
 מועילה. כי אם מזיקה ז הוא אמר: עליה אמיתית ומועילה היא זו הפותחת את השער
 בשביל עוד עליה שלאהריה. עליה שלילית היא זו הסוגרת את שערי הארץ בפני
 היהודי העומד מעבד לשער ומתדפק עליו. ואם הקת הקימת לישראל קונה אדמה
 ומאפשרת על ידי זה למספר יחודים לעבור מחיי אויר ומחיי תלישות לחיים פעורים
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ר יהודים פ ס ת מ ם ם ב ק מ א ד , הרי על ידי זה היא ל ם בקרקע ת שרשי להכו  בארץ ו

ל אם ב ת ואלפים. א ו א ם מ י ך להתקי ד כ ח וכלו א ו י ת בסים שעלי ר צ ו  בארץ, כי אם י

ם את ר ומרימי ע ש ת ה י ומפקיעים א ד מידי השנ ה ע א ק ר ם ומוציאים ק לכי  יהודים הו

ם כלום, פי אם י נ ם בו נ ק שאי א ר ל למעשה ל ב ים דבר־מה, א נ רה, בו  המהיר, הם, לכאו

־הארץ ת שערי גרים א ת הבצע הם סו פ י ד על ידי ר ת שלהם ו י ע ק ר ק ליטיקה ה  על ידי הפו

י יהודים. י אלפ  בפנ

לם. יש מין שיטה ליטיקה של המטבע בעו נפלציה בפו ת של אי ו פ ו ק  יש ת

ה כסף, ב ר : יש להם ה ם י ת מ ם ש ד א י י נ ב , ו ר המטבע י ה ת מ רידה א ת כזאת המו סי נ נ י  פ

ם ם אלה הוא אפס, משו י נ ו י ל ל סי רם ש ה מחי ש ע מ ל ל ב ל סדקים. א ים ש נ ו לי  הרבה מי

ד הפםף ה ער נפלצי . בימי אי לו ת בשבי ו נ ק ר ל ש פ א ה ש מ ם ב כי ד הכסף מערי ר ת ע א  ש

ס והולכים. י ר ק י ת ת, ההסצים מ רו ל הםתו ב ל של כסף, א ם גדו דו סכו כל אהד יש בי רד ו ו  י

, ת ם במםבעו יחים, מצלצלי ה. מרו נפלצי ו בארץ־ישראל מין אי ו עושים עכשי  אנ

ו של א בחוץ־לארץ א צ מ נ ד שהכסף של היהודי ה די כ ם לי ל גורמי ב , א ת ו ב ת ר ו ע ב ט מ  ב

ה ת ממה שהי ו ה ה פ ב ר על הנמצא בארץ, שוה ה ר לארץ, או של הפו ב א כ ב  היהודי ה

ש ר ג ת מ ו נ ק ל ל כו ה היה י ר י םו 500 ל בכי א ארצה ו ב דם יהודי ש  שוד. קודם. אם מקו

ת של ו א צ ו ת רה. אלה הן ה ד 5.000 לי ם כ ש ו ל ת ל צו חו ו נ ת עליו, עכשי ת בי ו נ ב ל  ו

דים מה אס לא די ליהו . ו ו בארץ־ישדאל ם עכשי הלי ת שיהודים מנ י ס נ נ י פ ליטיקה ה  הפו

ה ובמנעד. ת העלי ה ו״עוזרת״ להם. בצמצמה א ל ש מ מ ד ה  שהם עושים, הרי באה עו

צה ב הרו ל אהד בישו כ ב כזה ש צ צרת הממשלה מ ו ת לארץ י ו ד ב ו ת ידים ע ס נ כ  ה

ת, ו ת קל ו ד ו ב ע ס מ נ ר פ ת ה ך הזה יכול ל ב ס ר ה ו ת ת מ ו י ג ל בי ו פרי ז ת מאי ו הנ לי  ״להסתדר״ ו

ם עבודה. ואם לא ת בזה שהממשלה ם יהודים המבקשי י נ ותר להץ של המו ב י  ואין בישו

ת ו ד ו ב ע ת בארץ ב י ש מ ת מ ו ס ס ב ת ל ה ת ש ו ר ש פ ו א נ ת א ללת מ ו ושו נ ת צעדי ה א ר צ  מ

ת ו ד ו ב ע לא מ י ממי ר ב ע על ה ק הפו ה ד ד נ ם ושעל ידי כ י ד ב ר פועלים ע ס ו ר ה ו ת ת מ ו נ  השו

לו ת ואפי ו ב ר ו ע מ ת ה ו ב ש ו מ ת ב ו ד ו ב ע ת הממשלה, גם מ ו ד ו ב ע ת, מ ו נ ת שו ו רי בו  צי

י > ואם לא די בזה, ל הפועל העבר י ת בשב ו ר צ ו ב מ תן ל ו או נ ב ש ה ת ש ת התדשו  במושבו

ל ת העו ו א י ק מעל ו ר ס ע ל ג ר א ה ב ב ש ש ו ה ריה הדשה, היהם של האכד, ה  הרי באה שערו

ד י מ ל זה. ת ק מעו ל ת ס ה י ל ד כ ת ב נ י ה מצו ל ת מ ה בידו א תנ י ו נ ת. עכשי דה העברי  של העבו

, זקוף ד ם יותר׳ בעל דגש כבו י ז פנ , הוא גם מעי ר מהערבי ק תר י ו י י על העבר  היה הפו

ת ג י ה ב על שהוא ב ד עם פו ו ב ע ל ל ל כ ה ב ד ו ב ע ך ת ו נ ל ר ו כ א וה ל תר נ ו ד היה י ; ותמי ה מ ו  ק

ל ע ו פ ש ו כ ק. עכשי רה ולשתו ל םםי ב ק ת שלו, ל י ב ה ־ ל ע ב ף ל י ודע לההנ ד ומשרת, הי ב  ע
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 עברי מהוםר־עבודה איננו בנמצא והמשק סובל מחוסר הפועל העברי, עכשיו נמצאו
 כל מיני אמתלאות בכדי לההריב באופן גלוי בלי בושה ובלי פהד את העמדות

 שנהשבו עד עכשיו לנהלה איתנה של הפועל העברי.
 ואם אתם חושבים שזוהי הצרה האחרונה, הרי עלי להגיד שיש צרה עוד גדולה
 ממנה. עד עכשיו דיברנו על הכוחות ד״היצוגיים שהם שוגים וחוטאים במצב הזה.
 דיברנו על הםפםרות שבארץ, על יחם הממשלה ועל נותךהעבודה המתנכר. אולם
 אל תהשבו שהפועל העברי הוא חף מפשע. אם הפועל העברי במושבה איננו מבק את
 ערד העמדה הזאת ואיננו מוקיר אותה ואיננו מוכן להקריב קרבנות בשביל לשמור
 עליה, מפני שכרגע יש לו במקום אהד עמדה יותר קלה ויותר נוחה, שכעת יותר קל
 לו לעבור מעבודה פשוטה לעבודה מקצועית, מן הכפר אל העיר, מחיי עבודה קשים
 לחיים קלים, וחוא אומר: מד. חטא יש בזה, גם אני רוצה לחיות, גם אני רוצה לחסוד
 קצת כטף ־־־ חדי שמבחינת פרטית אי אפשר לטעון כנגדו ולא־כלום, אבל חדי חפועל
 שלנו אמר כל השנים שהוא חלת, חלוץ האומה, שחוא סולל דרכים חדשות לאופח, ואם
 הוא מפקיר היום הזה את עמדת העבודה העברית במושבות, מזניח אותה ומשאיר אותה
 לידים אחרות, חוא מתחייב בנפשו ובנפש תנועת הפועלים ומפסיד עמדות, שאתר כד
 לא יוכל לכבוש אותן. ואם ברצוננו לשנות את חמצב הזח, לא די שנצעק חמם כנגד
 אחרים, כי אם נצםרד לראות מה נוכל בעצמנו לעשות. עשינו בחדשים האחרונים
 הרבה במלהמתנו למעז העבודה העברית. גייסנו חברים ממשקים, ממוסדות, מעבודות
 מקצועיות, והם עזבו את מקומות העבודה שלהם והלכו לעבוד עבודה קשה בפרדם
 במחיר נמוד. גייסנו הברים שיש להם בעצמם משקים מסודרים בדגניה, בעיךחרוד
 ובנהלל והם הפקירו את משקיהם שסבלו בלאו הכי מחוסר ידים עובדות והלכו
 והתיצבו בשורה בשרון כדי לשמור עד כמה שאפשר על העמדות של העבודה
 העברית שם, כדי שהעמדות האלה תישמרנה בשביל עולים חדשים. מאות חברים
 הלכו ועמדו במשמרות, בידעם שהמשמרת אינה הוקית, כי ממשלת המנדט עשתה יד
 אחת עם האכר המתנכר והכריזה את המשמרת בלתי-הוקית והשתמשה בכל הזדמנות
 כדי לשבור אותה ולשלות את חבריה לבתי־הםוהר. בבית־הםוהר בירושלים מתענים
 טובי הברינו מפועלי כפריסבא שניהלו את מלחמת העבודה העברית בכסר־םבא
 ונדונו ונשפטו לכמת תדשים של מאסר. אבל אם אתם חושבים כי מלחמת המשמרת
 מספיקה והתכוננות ללכת למאסר מספיקה, הרי אינכם אלא טועים. גם המלחמה הזאת
 היא חשובה, מכיון שאותה המשמרת השקטה, שבה אין הפועל העברי עושה שום
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 פעשי-אלמות, כי אם רק םרים דגל שעליו כתוב: *בל תנשלו את הפועל העברי״,
 אותה המשמרת השקטה זועקת עד לב השמים ומביעה את כל הטרגיות וכל האסון
 שבהיינו. היא אומרת שכאן מתהילים להכין לנו את כל אותם החיים הידועים לנו פן
 חגלות, חיים של תלוש מהקרקע, ששרשיו באויר, תלוי על בלימה, חיים של עם
 מנושל מכל פרנסות פרודוקטיביות ו כי גם כאן בארץ, כאן במולדת, במקום שהאסגו
 שתהיה לנו קרקע תהת רגלינו, גם כאן אורבת הסכנת של גלות חדשה, כלומר׳ של
 חיים לא בריאים, לא מבוםםיס, חיים ללא קרקע וללא עבודה פרודוקטיבית. את כל זה
 אומרת המשמרת. אולם המשמרת הזאת אינה מספיקה בשביל להילחם למעז העבודה
 העברית. אנהנו צריכים גם להוכית שאנתנו מוכנים בתיינו אנו למלא כל תלל ריק.
 אם הממשלה אינה מאפשרת לנו להכניס את מספר הידים העובדות הדרושות לנו, הדי
 הובתו של כל אהד מאתנו למלא את ההלל הריק בכל אשר יוכל. וכל ילד, כל נער וכל
 צעיר יכול למלא כאז תפקיד חיוני. ראינו בפשד ימי חופש הפסח אתה תפקיד חיוגי
 מילאו אותם מאות תלמידים שעבדו בעבודת חקםיף. במשקים בעמק מתקרב בציר
 גדול ומוצלח. אולי המשקים שלנו לא יתעשרו מזה, אבל הבציר יוכל לאפשר להם
 לאכול השנה לשובע. אולם חסרות ידים עובדות בשביל חבציר. לא רק בשביל
 העבודות הקשות, אלא אפילו בשביל העבודות תקלות של חבציר חסרות עכשיו ידים
 עובדות. ובמצב כזה יכול כל נער וכל צעיר, כל נערה וכל צעירה למלא תפקיד. אם
 הם פה בארץ״ישראל, אם חם חניכי בית־הםפר העברי. אם אינם זרים לעמם, ליםורים
 של עמם ולתקות עמם, אזי כל אהד מהם איננו רשאי לשבת בהיבוק ידים ולהצטרף
 למחנה הפרזיטי והבטלני הגדול החולד ונוצר עכשיו בארץ, איננו רשאי להצטרף
 אל אותו המהנה הגדול המשמש כבד גשר להתבוללות הדשה בארץ-ישראל.
 התבוללות מסוג של המתמנים בימי הבית השני. יש כבר בארץ זו צעירים. לא רק
 אלה שהתחנכו בבתי־הםפר של המיסיון ובבתי״םפר לועזיים, כי אם גם הרבה. עשרות
 ומאות, מיוצאי בתי־הםפר העבריים׳ שבכל חייהם, בכל האמביציות של הייהם ובכל
 הקרירה של הייהס הם משתדלים להסתגל לעם השולם וללשון של העם השולט
 ולסגנון ההיים שלו והם הושבים שבזה הם מתעלים לגזע יותר נעלה מאשר אנהנו
 היושבים בהושד. ואם יש ממש בתינוד, שקיבלתם בבית־הםפר העברי. שאתם מקבלים
 בהםתדרויות הנוער, הרי אל יתבטא זה רק בכינוסים, בשעשועים ובספורט. כי אם
 באותו הדבר הרציני של הצטרפות לעבודה, לאותו המהנה שהעבודה היא אצלו שאלה
 להיים ולמות. אתם נדרשים לכד לא רק לערב זה, ולא רק לימי התופש, כי אם זוהי
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 הדרישה האמיתית — שלא אבי דורש מכם, כי אם גורל ישראל ועתידכם אתם דורש
 מכם. יתכן שרבים מכם תושבים שעכשיו בארץ יש במל ויש חברות ביךלאומיות, ויש
 גם תקוה למשרות שובות, והלהץ שהיה קודם לםבי שבים אחדות על רוב הצעירים
 והעולים, הלהץ של מעבר לעבודה איבבו עכשיו! אפשר שבער עברי יעשה השבון,
 שהבה כל עורכי-הדין בארץ מרויהים יפה, כבראה שיהודים אוהבים להישפט, כל
 הרופאים בארץ מרויהים יפה, כבדאה שיהודים אוהבים להתרפא, יש מסהר רב
 בקרקעות, משרדים של תיווד בקרקעות שורצים לרוב, יש תקוה למשרה, למה איפוא
 ללכת לעבודה הקלאית בכפרו אבל אם אתם עושים את תשבון עולמבו ואת חשבון
 עתידכם לא רק לשעה קלה זו של גיאות, — שאין יודעים כמה תארה כי בכל שיטת
 תייבו אבו מקצצים אותר. — צריכים אתם לדאוג גם למהר וגם למתדתים, גם לימי
 התבגרות ולשבות עמידה שלכם. ואז תביבו שכמו שבכל העולם כל המעמד הזה
 של לבלרות ושל עורכי־דץ, של האיבטליגבציה — את הדוגמה הבולטת בתבה יהדות
 גרמביה, שבבתה את כל עתידה על התעודה האוביברםיטאית, על המקצוע ההםשי ועל
 ההצלהה במםהר, — כשם שבכל העולם המעמד הזה חולד ובהרב ברגע שעולים
 כוחות כלכליים הדשים, הדותקים אותו החוצה, ככה גם כאן בארץ, כאשר לא יהיו לבו
 שרשים בקרקע, בעבודה בריאה ובמשק בריא, קיומבו לא יהיה קיום ועתידבו לא יהיה

 עתיד.
 יהשוב כל אהד את השבובו הפרטי, יזזדיר את עצמו בהכרת חשיבות ההיים
 על ידי הצטרפות למפעל בעל עדה יתשוב כל אתד את חשבון העם שממבו הוא בא,
 שבכוהו בא הוא עצמו או אולי באו הוריו לארץ, יחשוב גם על אלה שהם עוברים
 בגביבה את גבולות הארץ והם יושבים עכשיו בעכו ובבתי-םוהר אחרים, גם כאן
 בירושלים (בבתי־חםוהר בירושלים תמצאו כלואים יהודים, אבשים ובשים׳ היושבים
 שם בגלל ,,החטא״ היחידי הזה שביםו להדור לארץ מבלי לקבל רשיון מן השוער). אם
 כל אהד ידע שגודלו קשור לא בפדאזיאולוגיה הציונית, אלא באותה המלחמה
 הנואשת שהעם מנהל אותה לתיים ולמות במשד כל הדודות שלפביבו, כי אין לו כל
 מוצא וכל שער, אלא אותו הםדק הקטן המוביל להיי העבודה בארץ, אז אני בטות
 שלמרות שלהלקו הגדול של הנוער הארץ״ישדאלי ישנה מסורת רעה, שהוא השלים
 עם זה שהתפקיד התלוצי יפול על כתפיו של הנוער בחוץ־לארץ והוא יקטוף את הפרי,
 למרות שהנוער האדץ־ישראלי במשך עשרות בשנים מימי ביל״ו, העליה השניה
 והעלית השלישית נתן דק קומץ קטן של נוער חלוצי, שנכנס בעצמו ובגופו לחיי
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 עבודה בארץ, — בטות אני שהפרה זו של שיתוף עם היי העם תהא מוכרהת להביא
 לשינוי נמרץ בהיי הנוער. הוא ידע שבריהתו להוץ-לארץ פביכול לשם תורה ולשם
 מדע, אבל בעצם לשם קרירה, שהבריהה לחוץ־לארץ, ההתאהזות במשרה הקלה
 שנפתתת, יש בה משום דישוש ודלדול וטשטוש קיומנו הכלפלי בארץ. הוא לא יוסיף
 ללכת באותה הדיד שבה הלד הנוער ממאהישערים, מבתי ההונגרים והעיד העתיקה
 וכל קיק, שהספיק לכל הגולה שוחטים, הזנים ושמשים וכל מיני כלי-קודש׳ אולם לא
 יכול להספיק לארץ-ישראל קומץ קטן של אכרים, הוא לא יוסיף ללכת באותה הדרך
 שהלכו בה בני אכרים שעזבו את כל העמל של הוריהם והלכו לאוםסרליה, לאפריקה
 ולאמריקה, בדיד שהלד בה הנוער מבתי־הםפר התיכוניים, שהלכו לחוץ־לארץ
 ובינתים שכהו את הירושת שנתן להם המורה העברי, שכהו גם את הספר העברי, ודק
 באסיפות ובהזדמנויות של פיבודים הם נזכרים שהם יוצאי מהזודי בתי״הםסר העבריים
 בארץ ומופיעים פמיוהםים. אני מקוה שדרכים אלה לא תהיינה עכשיו דרכיו של
 הנועד הארץ־ישראלי, והוא ירגיש שהוא הייב, ראוי ומסוגל לשאת בעול המפעל

 ובעול הבנין החלוצי של ארץ-ישראל לא פחות מאשר הנוער הבא מהוץ־לארץ.

 ג
 ל״לןודמי־פןודמינד״

1 
 עמוד 162, שורה 2 : ,,תערוכת העתונות — מפעל תרבותי שמן הראוי שיהסד ממעשה

 ארעי למוסד קבע״.
ן פ ב זג ר״ מאסף מ ל  בתקופה ההיא נערכו שתי תערוכות על ידי ז
ה (בי״א נאייר י נ ש  העתונות הארץ־ישראלית. בזה דברי בדל בתערוכה ה
 תרצ״ה בתל-אביב) שפורסמו ב״קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות כארץ-

 ישראל״, בעריכת דויד יודילוביץ, כרד ב׳, עמוד 194.

כת זזעת^דת  *תערו
 לא ההרצאה פה עיקר, אלא התערוכה. ואץ ההרצאות באות אלא לשמש את
 התערוכה העתונית, הראויה באמת שישמשו אותה וילמדו הימנה. ואכז, עשויה
 תערוכה זו ללמד אותנו לא רק דעת העתונות הארצישראלית וקורותיה, אלא גם...
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 צניעות. נכנם אדם לאולם התערוכה, ואפילו הוא רואה עצמו למדן, כיון שהוא
 מתהיל להתבונן מיד הוא מכיר בעצמו כמה עוד יש לו ללמוד וללמוד. הנלמד ז

 קירות התערוכה ומוצגיה אומרים לנו כי יש ויש ללמוד, לתקור, לדעת, ולא
 רק על עתונותנו כשהיא לעצמה, אלא גם על ישובנו וקורותיו. מה שהושקע בשטח
 אדמה זה ראוי שיךןקר. ועדיין אין לנו שום םסר רציני אשר יספר את תולדות ישובנו.

 אין לנו אוםף־חומר רציני הראוי לענין.
 אולם בשעה מאותרת זו לא אטרית אתכם בדברים ארוכים ולא איגה אתכם
 במתשבות נוגות׳ איז כונתגו הערב אלא לעסוק קצת בסדםומי־מלים. למי כל חמדת
 • ב ז נ ר וכל עמלו וםרהו, אם לא לנו העתונאים, אשר את מעשי ידינו הוא מקיים
 ומשמר שלא תשלט בה — לפחות כל כך מהר — כליה ושכחה ז מז הראוי איפוא שלא
 נהיה כםויי־טובה ונטה גם אנהנו שכם לטרהו ולעמלו. ולכבודה של התערוכה ולכבודו

 של ז. פבזנר אסתפק בשעה זו בשתים־שלוש מתשבות קטועות:
 השנה מלאו 75 שנים לעתונות הארץ והשנה מלאו 75 שנים למעשה ישובי
א הקטנה. פבזנר, שומר העתונות, הוא גם צ ו  ראשון שלנו — לראשית בנינה של מ
 ששמר את העתונים הבלים שבהם נשתמר זכר ימי מוצא הראשונים והרפתקאותיהם.
 קרבת שני התאריכים הללו אינה דבר שבמקרה: עדות היא לקשר העמוק שבץ העתוז
 הארץ״ישראלי לביו המפעל הישובי, ביז הספרות העברית לביז תקומתגו הלאומית.
ת עם העם ומזווג הספר עם א  וכשם שאיז זה מקרה שזה שלושים שנה פזולג ה
 המהרשה, כד אץ זה מקרה שזה האיש יואל משה םלוםוז, אשר יסד את ״הלבנון״,
 העתון הראשון1 בארץ-ישראל, הוא אשד היה נם מיוצרי השכונה הראשונה — גחלת-
 שבעה — בירושלים החדשה, ומיוצרי המושבה הראשונה כארץ — פתח-תקוה, נםרם

 התחילה תנועת ההתישבות.
 התערוכה פורשת לפנינו לא רק את הקשר שבין העתונות לבין הציבוריות
 ותגועותיה, כי אם גם את הקשר שבין העתון והספד. מן חנוםח חםוב הוא לבכות על
 שהעתון ״אוכל״ את הספר. לאור הדברים שאנו רואים כאן בתערוכה עלינו לומר שאין
 חעתונות צוררת את חםסר ואינח גובלת (םורוגם) של חםסר ודוחקת את רגליו, אלא
ת של הספר. כשם שהעתונות העברית ־־־ מן .המאספים״ ודרר •חשחר׳ ר ש ב מ  ה

 1 העתון הראשון בארץ היה העתון ״תורת ציון״ בעריכת אריה ליב הוריות

ם. הערת דויד יודילוביץ. י  ויואל משה סלומון. ״הלבנון״ כבר נתשב למספר שנ
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 ו״האמת״, עתוניו של בךיהודה, ו״השילות״ ועד עתונות הפועלים בארץ ־־ הלכה
: השכלה, סוציאליזם, חיבת־ציון, ציונות, תנועת ת ו י ר ו ב י צ ת ה ו ע ו נ ת  בראש ה
ת ו ר פ ס  העבודה, וסללת את הדרד לישוב העמקים, כד הלכה עתונותבו בראש ה
 ופילסה דרד לשירה ולמהשבה העברית. לא מקרה הוא שכמעם כל שיריו של ביאליק
 פורסמו בעתונות, ולא מקרה הוא שכמעם כל ,,על פרשת דרכים״ הוא פרי העתונות —
 ולאו דוקא עתובות ירהונית, אלא אף יומית. וכן הכרכים הגדולים של לילינבלום ושל
 ברדיצ׳בםקי ושל ברנד ושל א. ד. גורדון וארלוזודוב כולם באו לספרותנו לא מתוך
 עבודה אקדמאית, לא במפעלים ספרותיים מבוססים, חחיים בפני עצמם, ואשר רוח של
 בתי־מתיבתא נושבת בהם, לא! כל אלה אינם אלא פרי מחשבת שוםפת, לוחמת,

 לוהטת, הקשורה בפעולה ע ת ו נ א י ת.
 הנואם שקדמני1 דיבר מתיר התפעלות על ההישגים המכניים והמשקיים של
 עתונותנו הצעירה. נשמה לשמוע דברי שבה והכרה, אולם הבונים את העתונות
 הצעירה והכובשת הזאת הם יזכרו בהכרת־סובה והערצה את אלה אשר הביאו לארץ
 את מכבש־הדפום הראשוז, אשר העיזו להוציא את הדפים הקםנים והתמימים, אשר

 לערכם הציבורי-המלתמתי איז עריה
 מאידד גיסא, עלי להודות שכל הטכניקה המשוכללת של עתונותנו אינה מניהה
 את דעתי. יודע אני את הישגיה, אד ידעתי גם את תפקידיה. ומלבד תפקידית
 המדיניים־ישוביים־ציבורייםיםסרותיים יש לה עוד תפקיד אתד, אשר שום עתון
 בעולם לא ידעו: לשאוף להיי הארץ ולבנינה ברבבות עולים הדשים, להנהיל להם את
 הלשוז העברית וספרותה. בימינו, ימי עליה עממית, הרי זת תפקיד כבוד וכבד מאין
 כמוהו, וזה מטיל על העתון העברי תובות שעדיין איננו יודעים למלא אותז. וכל עוד
, ד ק ו נ  לא תהיינה לנו מכונות לסידור ו ל נ י ק ו ד, למען שהעתוז העברי יצא כולו מ
 וכל עוד לא נלמד להסביר את כל השאלות הגדולות בלשון עברית קלה ופשוטה, וכל
 עוד לא נלמד להרצות את השקפותינו ולנהל את מלחמותינו בצורת־ביטוי בהירה
 ומובנת להמוני קוראים, לעולים מן המזרח ומז המערב, — הרי עוד רבה הדדד

 לפנינו.

 1 איתמר בךאבי.
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2 

, שנתקיימה שלוש שנים לפני כן, הרצה ברל ה נ ו ש א ר  בתערוכת העתונות ה
 במוצאי-שבת בד׳ באייר תרצ׳יב על עתונות הפועלים. ההרצאה נדפסה בכרך א׳ של
 קובץ העתונות הנזכר, עמוד 53, שלא בעריכתו של בדל. ראשיתה שימשה אהד פך
 יסוד למאמר ״קודמי קודמינו״, שנכתב על ידי בדל באייר תרצ״ה (כרשום באהד
 הפנקסים שלו) ונדפס בגליון העשור של ״דבר״ (מספר 3056, כ״ת באייר תרצ״ה,

 31.5.1935). בראשו באה הערה זו:
 ״ביום ש״דבר״ משקיף על עשר שנות הייו יש צויד להעלות את זכרם של אלה
 שקדמו לנו בשדה העתונות העברית והמעוררים בנו רהשי קרבה והכרת סובה. הפרק
 הקטוע הניתן בזה מצטמצם בתהומי העתונות הארץ־ישראלית שקדמה לעליה השניה.
 הוא נרשם בעקבות דברים שנעל־פה שנאמרו בהזדמנויות שונות, מהם גם שהופיעו
 בדפוס מבלי שתהא אתריות מסירתם עלי. שאד הפרקים העתידים לבוא בקרב הימים:

 על ״האמת״, ״המעורר״, ״הפועל הצעיר״, ״האתדות״, ״קונטרס״.׳,
ה של אותה ההרצאד. בתערוכה הראשונת מוקדש לתקופת ״המעורר״ פ ו  ס
 ולעתונות הפועלים בארץ, והוא ניתן בזה מתוד קובץ העתונות ולפי סטנוגרמה מן

 העזבון בתיקונים קלים.

 המשמרת ההדשה של העתונות העברית:
 עתונות הפועלים הארץ־ישראלית

 עוד נםיונות בודדים של בימוי, אמנם דלים מאד לעומת אלה של יהושע
 ברזלי ואלת של זאב יעבץ, נעשו על ידי פועלים מתקופת יצירת רחובות וחדרה,
 מאותו ההוג הקטן שנשאר בארץ, בצורות שונות, למשל: בלותות של א. מ. ל ו נ ץ,
 של אדם אשר המשיך עוד את העתונות תירושלמית! היו בלותות אלה גם מתקדים
 וכבר אפשר היה בהם למצוא בפרוזה ובשירה מפעם לפעם איזה כיסויים, דלים מאד
 אמנם, של עבודה וקרקע בארץ, כגון של האיש אשר היה משוררם של הפועלים, נ ח
א (בפםידונים ״ברנש״), אשר זכה שהשיר שלו ״יה תי לי לי״ יתפרסם בגולה. ר י פ  ש

T 

 הוא היה אהד מאלה אשר השתתפו באותה העתונות. מגדולות על כל פגים היו הדברים
 רתוקים מאד. בערך שנים אתדות לפני העליה הקרויה העליה השניה, במידה שהונף
 הגרזן על קיום ציבור הפועלים במושבות של הבדוז, בזמן שנתנו לרבים מתם כסף
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 כדי שיעזבו את הארץ, הלך עבין העבודה העברית בארץ הלוך והתדלדל. ואגודת
 הפועלים שהיתת קיימת בארץ היתה רחוקה מאד מכל מיני הלומות ספרותיים.

 וכשהפועלים הראשונים מהעליה השנית באו לארץ, תם ספרות, על כל פגים,
 לפניהם לא מצאו, את הספרות הקודמת לא ידעו, ושום דוגמה אשר אפשר להידבק
 בה, אשר אפשר להמשיך בה, הם כבר לא מצאו. השאלה היא מה המשיכו הפועלים
 בארץ ז כדי להבין מה נוצר אז בארץ צריך להקיף ולהבין מה היה אז מצב העתונות
 בגולה. אין לשכוה מה עבר באותן השנים, אשד עליית הפועלים התהילה לבוא לארץ,
 נאמר בשנות 1904—1905, מה עבר אז על העתונות העברית שבגולה, ולא רק על
 העתונות, כי אם על כל הספרות העברית. בחיי הטבע אפשר את זה להשוות עם איזו
 קםםםרופה גיאולוגית, עם דבר־מה שפורץ ומהריב ומשאיר רק הרבות. המצב האמיתי
 של העתונות תעברית בזמן ההוא גיתן על ידי השיר של ביאליק אל אהד־העם1. הוא
 מתאר שהנה היה אי יפה, והנד! באו סערות, פרחו החיים, ונחרב האי. תמונה זו, אשר
 ביאליק מעלה בשירו, היא היא התמונה הנכונה של העתונות העברית באותן השבים.
 אלה היו שנים של נחשול, שנים של פרעות, לא נהשול של 1882, כי אם נהשול של
 קישינוב, חומל, אשר רק בישר את מה שעתיד לבוא אתריו — את הפרעות של 1905,
 הורבן של קהילות ואנשים, גל היציאח חגדולח, גל חבריחה הגדולה לאמריקה. אבל
 עוד יותר סזה אולי גרם ליאוש של הספרות העברית לא השמד הפיסי ולא רק גל
 הבריהה, כי אם הנהשול הפוליםי היהודי אשר עלה אז ברחוב היהודי. רק זמז קצר
 לפני 1905, נאמד 7—8 שנים לפני זה, כמעט באותן השנים אשד הופיע הרצל, כמעט
 בתקופה אהת עם התתלת הציונות המדינית׳ ראתה הספרות העברית בפעם הראשונה
 באמת סימנים אמיתיים של פריחה: החזיונות של הוצאות ,,אתיאםף׳, *תושיה׳,
 ההוצאות של בךאביגדור, הנםיון חראשוז ליצירת ירחוז מודרני כמו ״השילות״,
 הופעות של כוחות צעירים, נאמר של ביאליק בשירה, אשר הקדים לזמן ההוא ואשר
 גדל ופרח בזמז ההוא, של םייארברג, אשר ניצנץ באותז השנים הראשונות, אפשרות
 של הופעת ירחוז מודרני ספרותי, כ״הדור״ של פרישמז בזמן ההוא. בבת אחת צצה
 שורה של סופרים ומשוררים, התחילה פריהה אשר הספרות העברית לא ראתה כמוה
 בסשד הרבה הרבה שנים, וגם נדמה היה שהפריחה הזאת ברוסיה בזמז ההוא יש לה
 יותר מזל מאשר בשנים הקודמות׳ מאשר הפריהה אשר היתה בגליציה, או חפריחה

 1 [הוא השיר: על כף ים מות זה]
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 אשר באה בליטה בראשית שנות ההשכלה, מפני שאהרי הפריהות ההן תמיד באו
 תנועית של אסימילציה, של הסתגלות ללשונית הארץ, בה בשעה שכאן נראו תקרית
 מדיניית, התעיררות לאומית ידועה. אולם מה מוזר הדבר, שהפריהה הזאת היתה
 קצרת־ימים מאד. כל איתן הביבלייתיקית אשר פדהו אז הוציאו שנתים־שליש,
 ומיד הלכו תמס. הירהון היתידי תעברי בגילת התקיים בכמה וכמה הפםקית מפעם
 לפעם, וכשבאת שנת 1905, נתגלה כי אזלו הכותות, נתגלה שיש איזה נתשולים
 הדשים, אידיאולוגיה הדשה, והספרות העברית התדשה ונושאיה אין להם כוה
 להתזיק מעמד. עשרות בשנים חיו בשלום שתי הםפרויות — העברית והאידיש:
 כמעט כל אותם הסופרים אשר יצרו את הספרות העברית הס הם גם היו אבות
 הספרות האידישיםסית, אלח היו הזקנים יצחק בר לוינזון, גוטלובר. זאת אומרת,
 זקני הספרות בגליציה, בפולץ. גם אהד כד היו הזיונות, כמו מנדלי בזמנו, אשר
 בשתי ידיו עבד בשביל שתי השפות (והיו גם םוםרימ ממדרגה יותר קטנה, אשר אף
 אהת מהםסדויות אינה זוכרת אותם), גם תובבי־ציון, כמו לילינבלום, כמו לוינםקי —
 נל אלה לא הדגישו שום ניגוד בץ עבודתם בשתי השפות. אד בבת אתת נהפדה תהום,
 וזו היתד, לא רק תהום בלב הסופד, כי אם תהום ציבורית גדולה׳ אשר הסופר לא מצא
 כוח לגשר אותה. הקורא העברי מהדור הישן, אותו הקורא התביב, אשד אליו היה
 פוגה כל עודד, אשר היה שולה לו, לעודד, את הרובלים שלו, אותו בעל-הבית אשר
 את בניו היה שולה כבר לגימנסיה שילמדו שפות זרות, אבל הוא בעצמו עוד היה
 קורא עברית, בעל־תבית הזת פתאום ביום בחיר אחד נתמוטט, נהרס, עבר מהעולם!
 חחיים חחדשים נחיו זרים לו, כוחו חציבורי ניסל ממנו לגמרי, יתכז שגם כוחו הכלכלי
 כבר התהיל להתמוסס באופן רציני. בדור חצעיר צמחת בבת אחת, במשד תקופה
 קצרה מאד, אילוזיה גדולה נהדרה של תרבות עממית, של אפשרות של ויתור על
 קנינים קודמים, או אילוזיה של אסימילציה, על מנת בבת אתת להפוך אותה לקניז
 קבוע לעם, לעשות אותח בשביל חעס גם פולחן, גם מרכז לכל עניני התרבות, אילוזיה
 זו ניצנצה וכיבושיה היו עצומים. כרגע אנו יודעים דק תזיונות של סופרים שתתחילו
 בזמנם כסופרים עבריים, כמו פרץ הידשבייז וכמה ממהנה ה״בונד* (גם ליטבקוב
 התחיל כפובליציםם עברי. לרבים יהית תמוה ומתר — דויד איינהורן התתיל כסופר
 עברי, אלא שלא זכה בזמנו ששיריו יודפסו) שנסחפו בזרם זה! אבל העניו היה הרבה
 יותר עמוק מזה: לא דק השכבה הקםנה של הסופרים או של האיגטליגנציה נקרעה
 ונתלשת מז הספרות תעברית, כי אם האמונה ניטלה מההמונים הגדולים, מהקוראים
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 וגם מהסופרים. זה לא מקיה שבשנת 1905 נפסק ״השילוה״, זה לא מקרה שנפסקה
 כל העתונות העברית: הבסיס הציבורי הרהב כבר ניטל מהם, הקורא הישז כבר הלך

 למות, אבד את יהםו, הדוד הצעיר, המסוגל לקיים ספרות, לא היה, לא גדל.
 לא רבים אולי מהסופרים שלנו, מאלה אשר הגם בעצם פריתתם, יחפצו לספר
 לכם את הוידוי שלהם׳ איד הם התהלכו ימים ולילות ביז שתי השפות, ביז תעבדית
 וביז אידיש, או גם — השפות תלועזיות. אין אני אומר את זה בכדי לומר למי שתוא
 שאני בא להזכיר עוון, אבל יתכז שגם אנשים בעלי שרשים עמוקים גם הם מתגועעים
 בסערה. אם לגבי ברנד עוד אפשר להשוב שנאמנותו לעברית היתד. פרי של אנליזה
 חריפה מאד של מצב ההמונים ושל התרבות העברית, הרי לגבי אגשים אחרים׳ כמו
 שופמן, או כמו א. ג. גנםיז ־־ אשר לכאורה כולם משכו אותם ואמרו להם: חנח פח
 אין לכם קורא, הדור הצעיר איננו, וכאן ישנם לא רק פרץ, אש׳ רייזין, כי אם דור
 צעיר, אשר מתתיל לעלות על במת תתיים, — אני אומר, כי למרות כל הנםיונות אפשר
 להביא לידי ביטוי את הבלי הסופר והיוצר העברי, אשר נשאר, במצב של מפולת

 גמורה מסביב, נאמן לעצמו, נאמן לעסו.
 אתרי כל זד. עוד לא קיבלנו אולי את התמונה המלאה של כל עומק תתםיםה
 ההיא, זו התמונת של התמוססות ההמונים בכלל, תמונה של אבדו האמונת אצל
 השכבות אשד מימים ימימה היו נושאי הספרות העברית, עמודי הספרות העברית
 היהירים, אשר אליהם פנו בשעת צרה והם בדהו מהמערכה, ואצל כל אותם הבוהות
 הצעירים, אשר אפשר היה לקוות שהם הם יהיו נושאי הספרות העברית ההדשה,
 מטפחי הספרות הצעירה. אם תשאלו עכשיו, היכן היו אז כל אלה אשר בנדאי אץ
 לפקפק בנאמנותם, היכן היו אנשי ,,השילוה״, אנשי ״בני משה״ ז המפולת הזאת,
 הקטסטרופה הגיאולוגית הזאת כל כד הדהימה אותם, כל כר עקרה מתתתם כל קרקע,
 שהם לא מצאו את עצמם. הם לא בגדו, הלילה, אבל הם עשו דבר אשר היה הרבה
 יותר גדוע מכל הםא, הס לא מצאו בקרבם כל כוה פנימי להרים את הדגל. שום כוח
 לכנס תחת דגלם את שארית הפליטה, או לגלות את שארית כותות היצירה, לא נשאר
 בהם, לא מצאו בקרבם. בזמנו ביאליק כתב את דבריו המחרידים, שירי חזעם, אולי
 בסתר פינה עסק גם ב״םפר האגדה״, אבל בשטה הציבורי היה הורבן גמור. ואז בא
 מעשה קטן, מעשה אשר אולי בשביל כל בני הדור ההוא, בשביל כל אנשי הרות
 בזמן ההוא, גם עברים וגם פהות עברים, היה זה כמעט בגדר אפיזודה, דבר משונה,
 גם דבר הםר״טעם. אני מדבר על יסוד ״המעורר״ בלונדון על ידי יוסף היים ברנד, על
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 ידי אדם זה אשד כולו, כל הייו וכל מתשבותיו, תיו בניגוד גמור לכל מהשבת לאומית
 מםרתית — בניגוד גמוד לא דק לקונםרבסיביות של יעבץ ופעם, כי אם גם בניגוד
 גמור ללאומיות של אחד־העם, גם בגיגוד לאמונה הציונית, גם בגיגוד גמור לתלומות
 של ״שפה בדודה* — אדם זה אשר היה אהד הנבוכים של הדור, אשר לא הציע במשד
 כל ימי הייו שום פרוגרמת תיונית. זכות זו של הצלת הספרות העברית, של נעיצת
 הקנה, אשר ממנו תצמת מתדש, נתגלגלה ליד ברנד, לידי האיש הזה אשר עלה בידו
 לגשת לדבר אתרי שנים של מלהמות רבות, אחרי שריסת כתבי־יד, אחרי יאוש גמור
 מערד הספרות תעברית, ממציאות סופרים. מסביבה של קוראים, במדתק גמור
 מההמונים היהודים, ובעיר אשד כלל לא היו בה סופרים עברים, ולא קוראים, בעיר
 אשר היה זר בה, בעיר אשד יהודים היו בה חיי אמיגדנםים. מנייםשפל אשר בלונדון,
 אשר שם היו הפליטים מרוסיה, התרכזו קביצות אנרכיםטיב שהיו מסדרים
 משתה ביום־הכיפורים, דוקא משם נשמעה המלה העברית, אשר הניהה יסוד לספרות
 העברית החדשה, אשר נתנת אות זה, אשר בלעדיו מסופקני מאד אם הית נמצא אתר
 כד גם הכוה הזה, אשר נמצא אצל אנשי העליה השניה, להקים את העתונות בארץ.
 ותכונות אתדות אשר נתגלו באותו ״המעורר״ עברו בירושת גס לעתונות הפועלים
 בארץ. אמנם, יתכז מאד שיוצרי העתונות בארץ בזמנם קיבלו פתות או יותר את
 חינוכם על בדכי הספרות העברית. בודאי רבים מהם חייבים הרבה לאהד־העם, או
 לספרות הלאומית כולה, ואף על פי כן הסגנון הפנימי, היסוד האינטימי של עתונות
 הפועלים בארץ. וגם מגמות אנושיות ידועות עברו אליהם בירושה מ״המעורר״! אינני
 מתכוון לשוס ממואריםטיקה׳ לשום זכרונות, לא עמדתי ליד עריסתה של עתונות
 הפועלים — אני אהד מאלה אשר הגליונות הראשונים של ״הפועל תצעיר״ מצאו אותם
 בגולה — ואינני בא לספר את הצד הרוסנםי אשד עבר עליה. כלנתי היא רק לציין את
 אסיה המיוחד, במה היא שונה מהשכבות אשר קדמו לה׳ מה הם הנכסים המיוחדים

 אשר היא הכניסה לספרות העברית. ואציץ את זה בקוים קצרים מאד.
 הקו הראשון המציץ את העתונות הזאת זהו לא הסופר ולא העורר שלה, כי
 אס קודם כל הקורא. יותר מאשר לאיזה סוג עתונות קודמת ניתן לעתונות הזאת
 להגדירה על פי הקורא המסוים שלה. לעתץ ההשכלה היה הקורא שלה, זה היה הוג
 רחב למדי — אם זה היה בהור-ישיבה או משכיל, או בעל־בית, אס זו היתה קריאה
 בסתר על גבי עליה. אם זו תיתה קריאה של שבת אהרי ״הםשולנס״ — אבל אלה
 היו הוגים שונים, אשר, מלבד בודדים, הקשר שלהם עס העתונות תעברית לא הית
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 קשר של תיים, אלא קשר ארעי, אשר תיה מתחיל ונסםק מפעם לפעם: בהוד־ישיבה
 אשר יצא לתרבות רעה והלד לתיות אקםטרן כבר יצא מהספרות העברית ועבר
 לספרות אתדת, ובעל-הבית, אותו בהוד אשד לפני הנישואין חיה חותם על *הפליץ*,
 אהדי הנישואין, כשהיה םמוד על שולהן תותנו והתעשר קצת, הרי כבר הזניח את
 הדברים הבטלים הללו. לעומת זאת, הרי לעתונות העברית בארץ היה כבר נושא
 מסוים. נושא קבוע, זאת אומרת, הצרכן הכלכלי, הקורא אשר בשבילו היתד. צורר
 ממשי, צורך מלחמתי, היוני, אנושי, אינטימי. הדבר אשר תיפש אולי ברנד
 ב״המעורר״ — את הקורא העברי, אשר בשבילו הספרות העברית אינה לוכםום, פי
 אם צידד ההיים, הדבר הזה נמצא על ידי עתונות הפועלים בארץ. ואס תשאלו מי הוא
 יוצר עתונות הפועלים בארץ, אזי, בלי לקפת את זכותם של עורכים שונים,
 מהראשונים ועד האתרון, צריד לומר, שתזכות תאמיתית של יצירת עתונות הפועלים
 ושל קיומה היא לא זכותו של העורר דוקא, פי אס היא זכותו של הקורא. אותו
 הפועל בארץ, שהיה בה בבדידותו הגדולה, שהיה זר לכל הסביבה כאן והיא היתה
 זרה לו, בחוסר פל תנהומים ביאושו הגדול, גם בהוםר פל פוה של אתו יצירה משקית
 להישען עליה, היח לו קודם כל צורר לבוא במגע עם אתה חבר שלו, היה לו צורד
 לכתוב מכתבים, והצורר הזה, לא הפטיש הספרותי, הכוח הגדול, כי אם הצורר הנפשי
 של חבר פועל בארץ, הוא אשר נתן את הדחיסה הראשונה העצומה לעתונות המועלים.
 מי היו היוצרים של עתונות זוז — אם תתבוננו לשנים הראשונות של עתונות
 הפועלים בארץ ותשאלו מי הם האנשים אשר עשו את הדבר הזה, מאין באו העורכים,
 מאץ באו הסופרים, תעבהו שכל אלה תם כמעם פנים תדשות, לא אנשים אשר באו
 מתוך שכבות הספרות העברית, לא אנשים אשר המשיכו את העתונות הישראלית
 הקודמת, את המסורות הקודמות, לא אנשים אשר היו להם במות, ואשר היה להם צורר
 לחדש או לתמשיד את במותיהם, — אלה תיו אנשים אשר כתיבתם באה מתיר מפעל
 הייהם, מפעל הייהם הוא שעשה אותם לסופרים ולעורכים. יש קובץ מאמרים אחד
 ,,הארץ והעבודה״, אשד יצא לפני המלחמה ובו הקדמה קטנת מאת א. ד. גורדוז, שבה
 הוא מנסה להביע את האופי של תםסרות הזאת, ותוא אומר: כאז כותבים אנשים
 אשר אילמלא העבודה לא היו כותבים, אילמלא באו לארץ ספק אם מי שהוא מהם היה
 לו צורד להביע את עצמו בספרות. הקו הזה אשר היה בראשית יצירת העתונות בארץ,
 זאת אומרת, בראשית היצירה הספרותית שהיא פרי מפעל־היים ידוע, שהיא נוצרה
 דק כדי לשמש את המפעל הזה, והנופלת ברגע שהוא נופל, — הקו הזה הנית את
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 הותמו על עתונות הפועלים גס בשנים לתר מאותרות. אמנם מאז כבר נשתנו הדברים
 בהרבה. בעתונים הראשונים לא תמצאו אף שם של סופר מפורסם, באו צעירים, פחות
 מפורסמים, ואתר כך באו לתר מפורסמים, נתגלו כותות ספרותיים מקצועיים בעתונות
 הפועלים, אבל הקו הזה של שיתוף עם היצירה, הקו הזה של ספרות מן תחייס, נשמר
 בעתונות הפועלים שנים רבות! ואני מקוד. שהוא ישאד תמיד, כלומד, אני מניח
 שברגע שהקו הזה יפסק בו ברגע לא יהיה סעם לעתונות זו, היא תיפסק« על כל •נים

 היא תהדל להיקרא עתונות של פועלים.
 בשנים הראשונות של יצירת הפועלים בארץ התלקםו הנה כמעט כל אותם
 הנוחות העיקריים אשר השתתפו ביצירת •המעורר״, זאת אומרת, כל אותה קבוצת
 הסופרים הצעירים העיקרית, אשר תתחילה להתגבש בתקופה שהכל מסביב התפורר.
 בזמן ההוא היו הם סופרים צעירים, לא מפורסמים ביותר׳ אבל כבר מלאי כוח. הם
 התלכדו אז מסביב לעתוגות הפועלים, וכד נתגלה כוהו הספרותי הפובליציםםי של י.
 וילקנםקי, כד נתגלה בספרות כשרונו של ר׳ בנימין, גס דור של סופרים יותר צעירים.
 מובן מאליו, שברנד, הכופר, הפםיפיםם, העוקב בהרדה אתרי כל התהלה קטנה ומכריז
 מראש שהוא איננו מאמץ בה, ברנד, אשר אימוץ־ידים אמיתי היה בשבילו לא תיאור
 הדברים בפריחתם, לא תיזוק ה״אתה בתרתנו״ שלנו, לא היזוק האסקים הרהבים שלנו,
 אלא לומר: ״אץ משיח לישראל — ולעבודה״, ברנד זה מצא לנהוץ מיד לבוא לארץ

 ולשתף את עצמו ביצירת הספרות חזאת.
 גם שכבות שונות של סופדים יותר צעירים באו לארץ, ואמנם שירתם או
 כתיבתם ינקה ממקורות אינדיבידואליים שלהם, אבל המרכז, הבית — היתד״ עתונות
 הפועלים בארץ: אם זה היה המשורר שמעונוביץ, עגנון או יעקב שסיינברג(אץ אני
 קורא הרצאה ביבליוגרפית). אולם ההזיון האסייני ביותר בשביל עתונות הפועלים״ —
 יותר גם מאשר יצירת במות לכותות אשד נתתדשו, אתרי עשרות שנים של קיום
 עתונות מפוקפקת בארץ, עתונות תצי״בולברית, אתרי כל מיני נםיונות לתקיס דברי
 סופרים, אשר לא הצליהו ־־ הדבר האפייני ביותר הוא לא רק יצירת הבמה
 הספרותית, כי אם גידול כוחות היצירה. יודע אני כי רבים ממבקרי הספרות בודאי לא
 יסכימו להערכתי זו, ורבים אולי גם יפגעו אם אומר שתדבר ד״תשוב ביותר בעתונות
 הפועלים בארץ הם לא אותם תכותות הספרותיים הגדולים, אשר נתבלטו בתוכה (לא
 היא יצרה אותם, אבל היא נתנה להם מקום להתבטא), כי אם אותם הכוחות, אולי
 הרבה יותר צנועים, הדבר, יותר חלשים מבחינה ספרותית, אבל המקיימים צרכים,
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 אותם הכוחות אשר אילמלא תנועת הפועלים לא היו מגיעים לספרות, אילמלא תנועת
 הפועלים לא היו יודעים לכתוב עברית, ואולי גם לא היו יודעים לכתוב בכלל, אולי
 גם לא היה להם מת לכתוב. תנועת הפועלים נתנה להם גם את התוכן וגם את תיכולת
 לכתוב. גדםה לי שזוהי הזכות הגדולה — הפעם הראשוגה אהרי הבעל־שם־םוב, —
 להוציא את איש העם ולעשות אותו לאיש עדה ציבורית המונית, זאת אומרת. להרים
 המונים יהודים גדולים ולשתף אותם בשמהה הרוחנית הגדולה ולעשות את המתשבה
 הלאומית, את התרבות העברית לא רק לנהלה של רבנים, של תלמידי-הכמיס, כי אם
 לתעלות אליהן שכבות רבות של המונים יהודים. הדבר הזה נעשה במידה ידועה על
 יחי עתונות הפועלים בארץ. הדבר התשוב ביותר הוא לא אותו המאמר תפובליציסםי
 אשר זכה להיכנס לתוד הקובץ, הדבר התשוב ביותר זוהי אותת הקורספונדנציה
 הקטנה הראשונה, אותו מכתב־תברים מאיזו פיגת בגליל, אשר נכתבו בלי כל יכולת
 ספרותית, אולי מתיר רסס פנימי של אדם חדש בארץ, של כובש הארץ. כל זה אשר
 הופיע בצורות שונות בזמן הדאשוז, אולי בצורה של קורםפונדנציה פשוסה, בצורה
 של גמגום, אשר בודאי שהעורר היה מסופק אם לתכנים את זה לעתון או לזרוק לסל.
 הדברים האלה הגיעו כעבור זמז גם לידי גובה גדול, גם לידי גובה מהשבתי וגם לידי
 גובת ספרותי. ויודע אני שבשביל התיםטוריוגרף של עתונות רשמית עדייז הדברים
 אינם באים בהשבון. אבל לא דק בא. ד. גודדמ היתד. הפסגה, כי אם היו כמה וכמה
 פסגות שונות מפוזרות אשר הנתילו נכסים, אשר כבשו קניניס מתשבתיים. ישוביים
 בספרות תעברית. די אם אזכיר, למשל, תופעח כמו יבנאלי, חזיוז כמו לביא(לבקוביץ)
 מעיךהדוד, אהד מהוגי המחשבות אשר ישנם בספרות שלנו בזמננו, כשם שאני יכול
 לגבי תתתלות של ם פ ר ו ת י ס ה בתנועת הפועלים לקרוא בשני שמות — בשמו של צבי
 שץ ובשמח של רחל. כל אלה הם הנם ילדיה של ספרות הפועלים בארץ. הם גדלו על
 ברכיה, אבל הם היו גס בלתי־אפשריים אילמלא הספרות הזאת. והספרות הזאת היא
 גם סוכיהה לנו שבינה ובין הקורספונדנציה הקםנה, בינה וביז מכתבי ההבדיס
 הפשוטים יכול להיות הבדל גדול בכשרון, הבדל גדול ביכולת של הביטוי, אבל
 במהות הדברים, בהתלכדות הפנימית של המלה ושל ההיים, של הדיבור ושל המעשה,
 בהתלכדות הפנימית הזאת, בלשד הזה של המלה המלאה — בזה אין הבדל. רשימה
 בודדת של שומר שנהרג אשר אולי פעם אחת הספיק לדאות את שמו בדפוס, איזה
 מכתב של הברה אשר אולי לא חלמה שדבריה יודפסו, תעודות בודדות שונות כאלת
 המפחדות בספרותנו, מן הקורספונדנציה הראשונה עד הקובץ של *דברי פועלות* —
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 כל אלה הם נםיונות מיותרים במינם גם להוציא את איש־המעשה ואת איש־העם אל
 במות של יצירת תרבות, וגם להפרות את התרבות, אשר תמיד צפויה לה סכנה של
 התנוונות, של השתעשעות בעצמה, במתשבותיה המופשטות, להפרות את התרבות
 העברית ביצירה תיונית, ביצירת כיבוש, במאמצים של תיי אדם, בספר של היי האדם.
 נדמה לי שזהו אולי הקו הבולט ביותר, ואולי גם היקר ביותר, של ספרות הפועלים

 הארץ-ישראלית.

 בסוף דברי אני רוצה רק לציין, שבינינו, בתוך הקהל הזה, יושב אדם אחד
 אשר היה העורך הראשון או מהעורכים הראשונים של עתעות הפועלים בארץ — זהו

 החבר אהרון טודקניץ.

3 

ל ״דבר״ ר ש ו ש ע ה ״ ג ת ח ב י ס מ  ב

 דברי בדל אלה כתובים מקצתם (עד ״ובהרבה השקעה נפשית,׳)
 ב כ ת ב ־ י ד ו, יתרם — על ידי אחר. לא פורסמו עד כה.

י רואה עצמי הייב לדבר על ״דבר״. לפני היות ״דבר״ נ י  זאת הפעם א
 דאיתי עצמי חייב לעורר בעצמנו את תכרת הצורר בעתוךפועלים יומי ואת האמונה
 כי בידינו להקימו ולקיימו. בשנים הראשונות ל״דבר,,, כשעוד נאבקנו על עצם תיינו
 ודאגת קיומנו ליום מהר היתד. מטרידה יום יום, הייתי אנוס לצאת לעזרת ,,דבר״
 בדברים שבעל״פה. עכשיו אני פטור מהובות אלה, ואיני מדבר מתיר חובה ל״דבר״,

 אלא מתור רצון לענות לקהל הידידים אשר באו לברכנו.

 פלוגתה ישנה היא: מי רשאי להעריך י הצניעות המקובלת גוזרת על
י איני מקבל ב ל  ״הנוגעים בדבר״ שלא יהיו מעריכים את מפעלם ואת עבודתם. ב
. העומד מבהוץ רואה על פי רוב ו  גזידת־נימום זו. מאמין אני ביותר בהערכה מלג
 כמה סימנים היצוניים להערכה, מידת הצלחה מוכרת, פגמים אמיתיים או מדומים,
, העושה במלאכה, ם י נ פ ב  הישגים ממשיים או מוסכמים. כנגד זת ניתן לאדם מ
 לעמוד על כמה מסודותיה, אשר עין זר לא תשודם, ולראות את המעקשים וההדורים
ה אל ההישגים. וכבר הורה ג. שופמן, שרק האמךהיוצר בכוהו לעמוד על כ ר ד ב  ש

 ערכם של דברי יצירה.
 על סף העשור השני של ״דבר״ רצוני לומר משהו להברים ולידידים. לא
 הערכת ההישגים מעסיקה אותי ברגע זה (עוד מוקדם לנו!), אלא ציון והערכה



 402 ב. כ צ ב ל ם ו ן

 לתפקידים, לאהדים מן התפקידים. ואודיע מראש, כי מתוך רצוני לומר מה שאני
 הושב אצא מגבולות הצניעות המקובלת.

 מי יאמר מהו מקורת של עתונות, ברוך או ארור ן האם טהור מעינה או מזוהם ז
 יש שאתת מעיין בעתוניס, עתונים גדולים, מהם *עולמיים״, בעלי שם הגמדה, בעלי
 אמצעים גדולים והשפעה עצומה, ולדשותם מכשירי אינפורמציה נפלאים וסופדים
 מזהירים, והנה אתה נוכה שהמכשירים הללו טבולים בשוהד׳ בהנופה, שהם נמכרים
 למרבה במהיר, שהם משרתים לתקיפי העולם, או משרתים חליפות למי שהשעה
 משתקת לו. ואתה רואה עתונים אשר מכשירי היכולת וההשפעה שבידיהם נתונים־
 נתונים לטמטום ההמונים, להעלמת האמת, לתסחת כזבים, לשיפוי, לשנאת האדם,
 לרדיפת נרדפים, לנקמה במוכים, כלום לא יעלה על דעתד כי העתונות היא מן
 השסן, מממשלת הזדון, וראויה היא שיעבירו אותה מן העולם. ואם גם יש בת קב של
 ברכת ותועלת יוצא שכרה בהפסדה על ידי כמה וכמה קבים של זוהמה וכסל ורשע ?

 אד יש עוד עתונות. אהדת. וכל רבבות תגליונות אשר עיניהם לבצעם ולכזבם
 אין בכותם לעקור מלבד את ההכרה הודאית כי יש ויש עתונות אתרת. עתונות אשר
 אינת נקנית ואינה נמכרת. עתונות אשר אינת מתכוונת לתנאת השאננים ולתרדמת
 ההמונים. וגם בימינו, אשר כל השמות הקדושים נתהללו, לא אהיה תושש לומד שיש
 עתונות אשר גם בהיותה בת־יומה, נתונה ללהם הרגע, היא שואבת ממקורות שאנו
 רגילים לקרוא לתם מקורות״עד, מהעפלת האדם אל האמת, אל הדעת, אל הטוב ואף
 אל ההםד. ישנה עתונות אשר עושית נכונים לשלם בדמי לבם, במתםור וביםורים,
 בעד אמיתם, אשר עליה תם כותבים ולה הם נלהמים. ועתונות זו, אף כי היא לובשת
 צורת, יש לת ,,שלשלת קבלת״ ארוכת, אולי עוד מאותם ימים קדומים אשר בני־אדס

 ראו את האמת כ״אש עצורת בעצמות״.
 ותראו בזת תמימות או יהירות: בימינו אלה, הפיקהים והמפוכתים, ,,שהכל״
 יודעים שאמת וצדק הם מושגים מפוקפקים ומעורפלים, וכי רק הדיפה ותטיםת תם
 מושגים ודאיים וממשיים, נוצר ,,דבר״ במתשבת תתילת לשמש בתפקידים שדורות על

 דורות עשו אותם אנשים במעט ,,הצלחה״ ובהרבה השקעה נפשית.

 יש כמה סתירות ש״דבר״ רצה לפתור אותן. היה מקובל שיש סתירת בין
 עניניו המצומצמים של הפועל, הענינים הקטנים, הישרים והצודקים, לבין עניני
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 האומה בכללה. היה מקובל כי הפועל וציבורו מהוים כת, קרךזוית. יש לי זכות
 למשהו, לפינת משלו. אד אץ לו זכות לעלות ולעמיד ב״מזדת״, במרכז, בראש
 האומה. אמש סיפר דויד שמעונוביץ במסיבת קטנת יותר מה שאמד לו הוגדרהדעות
 המנוה אחד־העם עם הופעת ,,דבר״: למה ז מה הצורר בעתץ מיוהד לפועלים ו האץ
 עתונים ז ובמה ימלאו הפועלים את עתונם ז פעם בימי הבתירות ופעם ביום שביתה
 יפרסמו מה שיש להם. אבל מה יש להם לומר יום יום ז ולא רק הוגה-הדעות אחד־
 העם, כי אם גם אנשים השובים מבפנים לא האמינו שיש לפועל העברי מה לומר
 מהוץ לשטה הקטן, ביהם, של מפלגה והסתדרות. לא האמינו שיש לו מה לומר

 בעניני תרבות עברית, שאלות הלאום, הסוציאליזם.
 ו״דבר״ הציג לעצמו תפקידים לא צנועים. הוא לא הכריז עליהם, אד העיז
 לטפת בקרבו מתשבות גאות, שיש לפועל לומר הרבה דברים, לעצמו, .לעם, להמוגים
 היהודים. אם הצלהנו בזה, לא אדון בכד כאן. האמנו כי הםתירת בץ עניגי הפועל
 לעניני האומד! סתירה מדומה היא ויש לבטלה. יש להוציא את הפועל מבמותיו הקטנות

 ואזעמידו כחלה האומה.
 ועוד היה מקובל, ולא רק אצל פועלים יהודים, כי אם גם בתנועת הפועלים
 העולמית: גם בזמן שהיו כבר לפועלים צירים בפרלמנטים, ובאגודות המקצועיות
 שלהם היו מאוגדים מיליונים, לא תפסה תנועת הפועלים מקום בהיי התרבות. העתץ
 היה לתעמולה, אד תרבות ז ספרות ז שירה ו אלה נמצאים, תשבו, בבמות הקבועות,
 הספרותיות, ב״טיימם״ים, בשבועונים ובירהונים, שבהם משתתפים האקדמאים

 הגדולים, אנשי־הדוה המקובלים. שם, אמרו, פועמת מתשבת האומה.
 ו״דבר״ טיפה מהשבה גאה לבטל עד היסוד את המהיצה בין תנועת־פועלים
 לתרבות־האומה. הוא שאף לראות צירוף אמיץ של כוחות היצירת הספרותית עם
 כוחות העבודת המדינית ותםוציאלית. ושוב איני דן באיזו מידה השיג ״דבר״ את
 התוצאת הזאת. סבורני כי לא השיג זאת במידה מספיקה כלל. אד כל מי שרואה את
 ״דבר״ ומקומו בארץ ומעשיו בשביל הספרות העברית יאמר כי ״דבר״ עשה צעדים
 ניכרים לביטול הסתירה בין תנועת הפועלים למתות שליטים בעולם הרוה היהודי.
 למי הייב ״דבר״ על הישגיו ? איני רוצה לקפה את זכויותינו אנו, זכויותיהם
 של האנשים שעבדו ב״דבד,, עבודה ספרותית וטכנית וארגונית, אד למען האמת איני
 רשאי לקתת לנו את תזכות כשלימות. מיום היוםת, ועוד לפני זה, ראה ״דבר״ אר
ם הארץ־ י ל ע ו פ ת ה ע ו נ ם של ת י ר ב א ד ה ה א  עצמו לא כעתון סתם, אלא כ
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 ישראלית. אולי בזה צמצומו ותכונות מסוימות לגבאי, אבל בהרגשה זאת כוחו
 האמיתי. אם עלה ״דבר״ מתפוצה של 2.500 עד 17.000 — 18.000 טפסים, הרי קודם
 כל בזכות העליה העובדת שאותה שירתבו, שלמעבר. נוצרנו ואשר אותה אנו

 מתכוננים לשרת.
 העליה שהרימה את הציונות ממדרגת חלום, ואולי חלום־שוא, אל מדרגת
 מעשה ריאלי, העליה שהפכה מאויים של תבועת פועלים, מאויים אוטופיםטיים, הזיות,
 לכוח כביר מדיני, לכוח כלכלי עצום, אשר יותר משהוא מתגלה כיום יתגלה אולי
 בעתיד, לעליה זו אנו מכירים טובה, שהביאה את ,,דבר״ עד הלום. ויתכן שגם
 כוהותינו אנו — האמונה בעליה והמלהמה בעדה וואיני מתנה עתה את התנאים
 הרוהניים של עבודתנו, ואיני מזכיר את הסיוע ואת המשברים המדיניים), הועילו.
 והכוה״השני שאיפשר ל״דבד״ לההזיק מעמד הוא אותו הבר אנשים — לא
 במובן הצר של צירוף המלים האלו, לא רק אלו שיום יום נשאו על גבם את העול,
 כי אם הבר האנשים הרהב, אנשי עבודה ומחשבה ושידה שעמלו אתנו והתיצבו
 לעזרתנו ושרובם עמלים אתנו עד היום. ובענין זה היו לנו גם נסיעות מרים. לא
 כל מי שהפצנו בו האמין בנו והתיצב אתנו ולא כל אחד שבא אל דגלנו גם שמר
 אמונים לנו והיה לו כוח לעבוד בתנאים החמורים שלנו. ברגע זה אנו מודים לכל

 אנשי העבודה, המהשבה והיצירה, אשר בשמהה ובאהבה וברצון נשאו בסבלנו.
 ומכאן עלינו לשלות את דגשי הכרתנו לשני תברים שעבדו אתנו למן הימים
 הראשונים: זלמן רובשוב ובךגוריון. רובשוב הוא מעורכי ״דבר״ ובךגוריון השתתף

 ועבד אתנו למן היום הראשון.
 ואזכיר שמות הברים שכל אהד מהם תרת את שמו בתולדות תנועת העבודה
 והיי הרוה של אדץ״ישראל, כל אהד על פי דרכו. אזכיר בעת שמתתנו את הנעדרים:
 אליעזר שיין, רהל, נלי מושינזון. ואזכיר את האדם שאין הל עליו התואר חבר,
 משום שהוא למעלת מתאדים, גדל״האומה היים נתמן ביאליק ששיתף את עצמו
 ב״דבד״, בשיר ובנאום ובמובן נפשי, מן ההתיעצות הראשונה בענין העתון עד
 השיתות הפרטיות בימיו האהרונים. גאותנו היא שזכינו ליהנות מעזרתו ומאהבתו

 ומהערכתו.
 ובשעה זו, הבדים, בתתילת העשור השני, רצוני לומר לכם׳ כי לאהד אותו
 לילה ש״דבר״ שמע כל כד הרבה שבהים, לא נשכהו מלבנו כלל כל דברי הביקורת
 עלינו. ואם סבורים אתם כי בעשור השני נהיה כבר אתכם בשלום ובשלוה — הרי
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 אתם טועים. מקרה הוא ששמענו דברים טובים על ״דבר״. שמענו הרבה דברים מרים
 וקובלנות קשות, ולא אומר שהם היו תמיד בלתי־צודקים. פעמים היינו מוכרהים
 להרכין ראשינו, להצדיק את הקובלנה ולספוג את הנזיפה. ולא פעם יכולנו לעמוד
 בראש מורם וזקוף נגד קטרוג לא דק מבהוץ, אלא גם מבפנים. עמדנו בהכרת
 צדקנו. וכד יהיה גם להבא. רתוקים אנו מאד משלימות. הברי המערכת יודעים יותר
 את השגיאות. הם הכואבים בוקר בוקר את השגיאות, אם הן שגיאות־דפום ואם הן
 מסוג אהד. מבהינה זו אנו מוכנים לקבל גם להבא ביקורת ותרעומות ונזיפות. אנו

 לומדים. לא נתעקש.
 אולם, הברים, יש דברים שאינם בגדר טעות. יש דברים שהם בגדר היאבקות
 בין העתוץ לבין הציבור. אנו — עתון הציבור. עתון הרוצה בכל לבו לשרת, לעזור,
 להילחם את מלהמתו של הציבור. גם בדברים קטנים: על כל יום עבודה, ועל כל
 גרוש של שכר, ועל מצב התימני הקטן המנוצל, ועל מצב עחרת־הבית, ועל זכות״
 הבהירה של פועל• אד לא רק זה. הגנה זו היא התפקיד הקל ביותר לעתון פועלים.
 אבל יש גם תפקידים אהרים, ושוב לא צנועים. נבהרנו להיות צופים לתנועת העבודה,
ת גם בזמן שהמחנה שמת ואיתן וחזק, ואינו  ומהובת השומר״הצופה להזהיר על םכ̂נ
 רוצה לשמוע שום דבר שלא לפי טעמו. השומר שנכנע לטעם הציבור אינו שומר.
 הוא מועל בשליתותו. אנו מאמינים בתום לבנו כי נבתרנו לא כדי לומר הן לכל מה
 שהציבור אומר הן, ולא כדי לומר לאו לכל מה שהציבור אומר ברגע ידוע לאו.
 בעתונים שכל קיומם בנוי על הרמוניה נפשית עם התנועה, ולא על שירות קומץ
 קפיטליסטים, השאלה היא לשמור תמיד על מגע נפשי׳ אד לא לותר על מה שנראה
 לנו יקד וצודק. זוהי הבעיה הקשה ביותר. היא קשורה עם קונפליקטים והיאבקות
 בלתי־פוםקת. מפעם לפעם נתנסינו בכד. ואולי עוד לא במידה המלאה והגמורה.
 תנועתנו כל מה שהיא מתקרבת יותר אל הדרכת האומה, אל ההגמוניה בחיי התרבות,
 גובר בה יותר ויותר הצורר לרכז כוחות רוחניים ולעמוד גם נגד המחנה כשהוא
 טועה או כשהוא, גרוע מזה, חוטא. ובהיות שאני רואה את העשור הבא כשנים
 חמורות מאד, ודוקא משום שבאות שנים של גידול מהיר יותר, משום שאני דורש
 שנילחם על עליה מוגדלת ועל טמפו גדול יותר, אני דואה ומרגיש את חבלי הגידול,
 את סכנות הגידול ואת מתלות הגידול. וסבורני שציבור הפועלים נמצא במצב גיאות
. אולי הגיאות מרדימה בכל העולם את התושים העמוקים ת ו א י ג ״ ן ו ר כ ש ב  ו

 של תנועת הפועלים ומאפילה על סכנות המצויות בתוכה.
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 לי נראית כל תקופה של גיאות כתקופה של םכנ1ת. גיאותנו גם מרגיזה
 כותות־חוץ, גם מולידה כותות-הרם מבפנים. מתוץ מתרכזים כותות שאינם מוכנים
 לראות את גידולנו והתתזקותנו, ומצדם עלולים לבוא צעדים נואשים כדי להדום את
 גידולנו. מבפנים אתם רואים את צעדי ה״הבה נתהכמה, פן ירבה״ ביציאת
 הרביזיוניסטים, בשאיפת אהרים לבודדנו בקונגרס, ברצון להפוד את ההסתדרות
 הציונית לדברימה צדדי, שהטובים ישארו מחוצה לד.ן כל אלה אינם אלא סימנים

 של מצב נואש שעלול להביא לידי צעדים מסוכנים.
 ונהוץ כוה רוהני ונהוצה זהירות לעמוד בפני כל אלת. יתכן שבינינו וביניכם
 תפולנה מלתמות פנימיות גדולות. אני אבטיה לכם רק דבר אהד: אפשרות לתנועה
 להביע את השקפותיה: הירות המהשבה והויכיה, כאשר נהגנו בויכוח על ההסכם.
 לא הבטהנו להוריד את דגלנו, לסגל את הכרתנו לדעת אחדים, כשדעתנו לא

 תהא רצויה לרבים.
 הברים! בעצם הרי צדיד חג־עשור זה לתיות ליום השבון גדול של התנועה
 כולה, אולם איני מתכוון לעשות עתה את התשבון. תפצתי דק לומר ולהזכיר כי שעה
 זו עכשיו — שעת גיאות המדית, בצרון מדיני מסוים, בצרון בתנועה הציונית, הישגים
 כלכליים השובים, — מוכרהה להיות שעת התכוננות לקראת תימים תתמורים תבאים,
 זו מוכרהה להיות תקופה של קבלת תפקידים קשים ביותר. ואם לא תתגבר תנועת
 הפועלים על חפיסות אגואיסטיות, צכיכםיות, אם לא תעמוד התנועה במבהן בשטה
 הקואופרציה והאיגוד המקצועי, בקליטת עליה וביהםים עם המונים שמהוץ להסתדרות
 ועם פועלים שטעונים עוד כיבוש דוהני, אם לא תםגל לעצמה מושגים נכונים
 ומושגים אמיצים, נכונו לנו ימים קשים. ומחובתו של העתון להזהיר על כד. אולם
 ״דבר״ מאמין כי אם גם איננו לומדים במהירות הדרושה, תרי צפונים בציבור כותות.
 וימצאו עוד כוהות־רוה הדשים להתגייסות פנימית, כדי להתגבר על הסכנות הבאות.

T 

 לזה מזמין ,,דבר״ את עצמו ואת כולם.

4 

ו י א ר ו ק * ל ר כ ד ן ״ י  פ

 דברי בדל במסיבת מערכת העתון עם באי״כוה הקיבוצים ותקבוצות
 (״דבר״, גליון 3286, ד׳ באדר תרצ״ו, 27.2.1936)

 הברים התאוננו שאין ״דבר״ משקף את הלי הקבוצה. אכן זה ליקוי כבד
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 ב״דבד״. אבל במי האשם ? האומנם לא רצה ״דבר״ לטפה דברים כאלה ז והרי דוקא
 כאן יש מה לשקף ומה להביע.

 נדמה לי: כל עיד לא יתעירר באנשי הקיבוצים הרצין והצידד לשתף את
 הציבור בתליית חייהם — לא נמצא דדד לכד. לפנים היה אתרת: הבד שחי ביבנאל
 אי בכנרת היה לי צייד לימד משהו לתבריו, ועל ידי כד ניצרת םפרות העבודה.
 וספרות זי היתד. מקירית. התיים בקיבוצים עכשיו עשירים ייתר. אבל להברים אין
 צייד לדבר אל הציבור — הוץ מהבריהם, הברי הזרם שלהם. ואולם גס הבמית
 המיוהדית לא הצליהו בזה, ואנו, ״דבר״ — אץ לנו תקוח להצליח כל עיד לא ישתנה
 מצב הבדילות. הנישא הזה רציני מאד! תיצא,4ת המצב עלולית להיית מתרידית. אנו
 מתפצלים לשבטים שבסים. וזה האםיז הגדיל ביותר שיכיל לקרית לציבור הפיעלים.
 והעתץ, שהוא יכיל להיית קשר ומכשירישיתוף לכל ההסתדרות, איני יכיל לקיים
 את תפקידי, כשאין לאיש צידד לשתף את שאר ההברים בחלייתיו ובדעיתיו, אלא אם

 כן יש לי משתו לתביע ממישהו.
 אם יש בידכם הצעית למערכת: מת לעשית כדי לחצליח — אנו מוכנים

 לעשית כל נסיין כדי לשתף הברים.
 ההבר ג. דידש להיסיע כמזמץ לגבי הםיפר: הפיעל ריצת בספרות כזי ולא
 אתרת. שאלה גדילה היא, מ ה הפיעל דיצה. אבל סבורני שצרכינו ־־ אף כפיעלים —
 שינים הם מצרכי הפיעל בלדשה קירא ה״סילקםצייטונג״. לא הרי פיעל ביגת
 מדינה כהרי פיעל סתם. איני מאמין ב״הזמנה םיציאלית״ מהםיפר. השובה אולי
 ההזמנה שההיים מזמינים, בלא יידעים׳ אד לא ההזמנת ש״ניתךהעבידה״ מזמץ. את
 ברנד לא הזמינו, הוא הזמץ את עצמי. אם יכתיב שניאור על פי הזמנת ״השימר
 הצעיר״, לא יהיה שניאור. ביאליק ומנדלי לנו יצרו׳ אם גם לא על פי הזמנה. ג. סבור,
 כנראה, שהיהם לםםם״ר ב״דבד״ הוא מעשה־נקמה צייני. טעות. כל הנכתב אצלנו על
 רוסיה נכתב מתיר קריטריין םיציאליםטי. ההשבץ הציוני הפיליטי הוא גדיל, וחבל
 שאין אנו מעמיקים בהשבין עד היםיד. אבל השביניתינו עם רוסיה הם קידם כל
 השבינית םיציאליםטיים. לצערנו, ריב עתיני הפועלים יש להם השבץ םיציאליםטי
 זעום מאד. יש להם תפיסה איפירטוניסטית, טכםיםית׳ אד לא םיציאליםטית. איני
 ריאח יחם מעמיק אפילו מצד המחייבים. יש גם יסי־רוח םיציאליםטי: עמדתם של
 םיציאליםטים אנגלים, המקבלים את הקימוניזם בשביל רוסיה ודיחים איתי לגבי

 אנגליה, איננה עמדה םיציאליםטית.
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 אשר לזכרונות ויובלות: דוקא רוסיה, אשר ג. מסתמר עליה, מעמיקה לחפור
 בשכבות המראות את הקודמים וקודמי־הקודמים. הקורא הצעיר שלנו בארץ הוא הסר
ת מינימלית. אף המשכיל בקיבוץ משולל פה כמעט אינטרסים רוחניים י ר ב  השכלה ע
 עבריים. אין זה מצב נורמלי אפילו בלא יהם מיוהד לתרבות לאומית. ספק גדול אם

 הדבר נכון דוקא מבתינת הקריטריון הסוציאליסטי.
 אמנם ה״מוםף״ לוקה בהוםר היוניות׳ אד אין הדבר תלוי במערכת, כשאין
 כשרונות מתגלים. במידה שישנם הם מוצאים מקום. בתהילתו של ד״״מוםף״ היתד,

 הדיד הזאת לקו׳ אד במשד הימים — נצטמצמה.
 אין טעם רב לסיורים במשק מטעם המערכת. גם אין המשק מכבד את הכתיבה
 מתור סיור, כל הבר מהמשק ייטיב לכתוב מכתיבה כזאת. גם משעמם הדבר. אד
 הציבור רוצה לדעת ולהרגיש את דופק החיים. היו זמנים שהיו םופרים־פועלים
 במקומות, ב״קונטרם״ וכדומה. אנו נכונים להדש זאת בכל לבנו. שמעתי על התסיסה
 בקיבוצים בענין האיחוד בתנועה הקבוצתית׳ אד לא נמצא איש שירצה להגיב או
 להשמיע. גם נשתמש במידת האפשרות בכל העתונות הפנימית. אך העיקר שיהיה

 צויד במקומות לכתוב ולהשתתף.
 האם נכון הדבר ש״דבר״ אינו מגיב למדי על הענינים הפנימיים המנסרים
 בציבור? אני מודה ש״דבר,׳ אינו אוחז במידה מספקת בציצית ראשו של ציבור
 הפועלים ומכוונו. אמת׳ אד אם אתם אומרים זאת איני מקבל את זאת. אם אשאל
 באיזו מידה ניסו 10,000 איש אלה, שהם גרעין תתנועה וההלוץ ההולד בראשה, לכוון
 את התנועה, לא אמצא תשובה. בזמן האהרון נדפסו ב״דבר״ שני מאמרים חשובים
 ביותר של יבנאלי, מופנים כלפי פנים! פרקי ״במרי שיח׳ינ לא רבים כמוהם

 בספרותנו, — היכן התגובה ?

 1 [מאת מ. בילינםון]
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ת דרכים ומושגים נ  בחי
 (על הםכם-עבודה עם התאהדות האנדים הלאומיים.

 הערות לויכוה במועצת ההסתדרות, י״ח באב תדצ״ד)

 ״דבר״, גליון 2837, כ״ט באלול תרצ״ד, 9.9.1934.

 ביולי 1934, בעת המהםור החריף בפועלים עברים בגלל הגבלות העלית

 על ידי הממשלה׳ נחתם הסכם בין ההסתדרות וההקלאים הלאומיים על משלוה

 700 עולים, מתיר ה־2000 שעמדו לבוא לארץ, אל מושבות העבודה העברית,

. הוסכם כי להדרכת העולים בעבודה ישלה המרכז ההקלאי כ~30  בעיקר בשתן

 איש מותיקי הפועלים ההקלאים, וכי בכל מושבה תיבהר נעדה משותפת של

 המעבידים והעובדים לקביעת רמת פריון העבודה והשכר בהתאם לכד. כן

 נקבע בהסכם כי ״בעשרת ימי עבודתו הראשונים של העולה ההדש בארץ

 הריהו מקבל את שכרו המלא בעד עבודתו גם אם לא הוציא את מכסת העבודה

 הנדרשת על ירי הועדה במקום. עולה הדש שעבד עשרת ימי עבודתו

 הראשונים אצל מעביד אהד, והלה רוצה להשאירו לעבודה אצלו גם להבא,

 אינו יכול לעזוב את מקום עבודתו זה לפני עבור חדשים מהיום שבו התחיל

 לעבוד אצל המעביד הזה. ואם הוא עוזב אותו לפני זה, איננו נהנה מהזכות

׳, גליון 2792, ר באב תרצ״ד, 18.7.1934. . עיין ״דבר, ,  הנתונה לו למעלה,

. בשבט תרפ״ה הוקמה על ידי הועד ר ש ע ־ ה ש י מ ה ת ה ד ע  עמוד 19׳ שורה 1 : ו

־ י  הלאומי ועדה בת המישה־עשר איש מורכבת מבאייכוה ההסתדרות, נותנ

 עבודה והמוסדות הלאומיים, המישה המישה מכל צד, עם די׳ר א. רופין

 בראשה, לעיבוד הוקה להגנת העובד וליחסים עם נותני־עבודה. הועדה באה

 לידי הסכם בעניני יום עבודה, שכר עבודה, מם מקביל לקופת־הולים, ביטוה

ד במקרי סכסוכים בין ו ו י ת ת ד ע  ממקרה אסון, והחליטה על הקמת ו

 פועלים ונותני־העבודה המחוה את דעתה׳ אד אינה מתייבת את הצדדים,

ת המהייבת׳ אד בתנאי אם בירור הםכםוד נמסר לת ו ר ר ו ת ב ד ע ו  ו

 בהסכמת שני הצדדים. אולם ועדת ההמישה־עשר לא באה לידי הסכם בשאלות

 קבלת פועלים ופיטורים, ולאתר משא־ומתן ממישד נתבטל כל הענין. עיין
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 ״קונטרס״ ר״ז (אדר תרס״ה), דם״ז (אייר תרס״ה)! ״אהדותיהעבודה״, מאסף
 מפלגת פועלי ארץ-ישדאל ,,הפועל בחרושת״, תליאביב תש״ג׳ עמוד 271.

 שם, שורה 23 : ההםכם בשרון. מתור משא־ומתן עם ״חבר התקלאים הלאומיים*
 במושבות השרון, נחתמו בקיץ 1930 הסכמי עבודה קולקטיביים עם
 מגדיאל ורעננה בדבר לשכת־עבודד. משותפת לפועלים ולנותני־העבודה, תנאי
 העבודה ושכרה, קביעת התוצרת המינימלית של הפועל, דאגה לעבודה בעונת
 הוםר־עבודה ועוד. ההסכם כולל סעיף על בוררות לאמור: ״כל םכםוד בדברים
 שלא הובררו ולא הוסכמו בסעיפים הקודמים בין נותני״העבודה וםועליהם
 מובא בפני בוררות של הלשכה המקומית ואין לשום צד הרשות להכריע על
 דעת עצמו. להפסיק או להפריע בעד מחלד העבודה. הבוררות וסםקי־דינה הם
 חובה לשני הצדדים״. עיין: ״ההסתדרות התקלאית ופעולותיה״, דיךוהשבון
 לועידה התקלאית הרביעית. הוצאת המרכז התקלאי, תל־אביב תרצ״א,

 עמוד 160.
 עמוד 32, שורה 10 : פ. פ. ס. המפלגה הסוציאליסטית הפולנית, נוסדה ב־1892, כרכה
 יהד את המלהמה הלאומית והסוציאליסטית. דגלה בפטריוםיזם פולני שפניו

 לעצמאות מלאה של העם הפולני.

 שם, שורה 12 : ״פרוליטריאט" — מפלגה סוציאליסטית מהפכנית בפולין בשנות
 דד80 במאה שעברה. התקיימה במרכזי הפועלים ההשובים של הארץ הזאת.
 נלהמה בנציונליזם הפולני ודגלה בסולידריות עם המהפכה הרוסית. תכגיתה
 כללה גם את הטרור כאתת הדרכים במלחמתה. מאנשיה הומתו והוגלו

 למרהקים.
 שם: פ. ם. ד. — הםוציאל-דמוקרםיה הפולנית. מפלגת בעלת תפיסה בינלאומית•
 סוציאליסטית. קמה ב*1893 בניגוד לפ.פ.ם. שהדגישה הדבר. את יסוד
 העצמאות הלאומית של פולין. ב־1918 התאהדה עם ״לויצה״ (השמאל שנפרד

 ב~1906 מפ. פ. ם.) ויהד יצרו את המפלגה הקומוניסטית.

ל א ש מ ה ב ע ר כ ה ם ה ו י  ל
 (על הםכם־העבודה עם הרביזיוניסטים)

 ״דבר״, גליון 3000, י״ט באדר ב׳ תרציה, 24.3.1935.

 על ה ם כ ם - ה ע ב ו ד ה עיין עמוד 351.

ת פרומין. השביתה בביודהחרושת לביםקביטים של ת י ב  עמוד 37, שורה 5: ש
 סתמין בירושלים בחורף 1932—1933. בבית-חרושת זה שרר מצב קשה
 בעבודה: הפועלים עבדו לסירוגין ללא יכולת להתפרנס מעבודתם. למרות
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 זאת התהילו הבעלים להכניס פועלים נוספים לביודתתרושת. לאהד שהוסבר
 המצב לפועלים עזבו את עבודתם, מלבד פועלת אתת אשד סירבה לעשות
 זאת. בעלי בית־ההרישת לא הסכימו לדרישת מועצת פועלי ירושלים להפסיק
 את עבודתה. המועצה ראתה בזאת תתירה תתת ארגון הפועלים והכריזה על
 שביתה ב־7 באוקטובר 1932. ארגון עובדי בית״ר שלת 25 מפירי־שביתה. היו
 התנגשויות, מאסרים ומשפטים. בראשית פברואר 1933 נתתם הסכם עם בעלי
 בית־ההרושת, בו נקבעה בין השאר קבלת פועלים על ידי ההסתדרות, פרט
 ל־20% שנשארו ברשות בעל בית־התרושת. עיין ״אתדות־העבודה״, מאסף
 מפלגת פועלי ארץ-ישראל, ״הפועל בהרושת״, תל־אביב, תש״ג, עמוד 291.
. בשלהי פברואר 1933 הוכרזת שביתת ה ו ק ת ־ ח ת פ ה ב ת י ב ש  שם, שורה 7: ה
 בעבודת הבנין בפתה־תקוה בגלל םירוב הקבלנים לעשות הסכם על עבודה
 מאורגנת. כניסת מפיריישביתת מבית״ר לעבירת גרמת לתגרות ומאסרים. 25
 מהברי ההסתדרות נדינו להרשים מאסר ולקנס. ב־5 במאי נתתם הסכם בין
 הקבלנים ומועצת פועלי פתדרתקוה בנוגע לתנאי העבודה, שכר העבידה ועוד.
 מספר סעיפים, ביניהם סדר קבלת פועלים ופיטוריהם, נשאר למשא״ומתן
 נוסף. כל הפועלים, בכללם הבדי בית״ר, שעבדו עד יום פרוץ השביתה, שבו
 לעבודה, בהתאם להסכם. עיין ״דבר״, גליון 2421, י״א אייר תרצ״ג, 7.5.1933.

. עיין כדך ששי, עמוד 439. ח ס ל פ י ש ע י ב ש ע ב ר ו א מ  עמוד 38. שורה 26 : ה
. עיין למעלה. עמוד 351. ה פ י ח ת ב ו צ ר פ ת ה  שם, שורה 27: ה

. . מ ר מ ל מ ו ש י מ ו י א ו ו ב צ  ע

 ״דבר״, גליון 2995, י״ג באדר ב׳ תרצ״ה, 3.1935 18. התתימה: ידובעל.

. ועידת מפלגת פועלי ארץ-ישראל לענין הסכם* ח ר ד ת ח ד י ע  עמוד 42, שורה 20 : ו
 העבודה עם הרביזיוניסטים. נסתהה בי״ב באדר ב׳ תרצ״ה.

י נ ו י צ ל ה ע ו פ ד ה ע ו  ב

. ״דבר״, גליון 3012, ד׳ בניסן תרצ״ה, 7.4.1935. י ל ה הכל ו כ י ו  ב
ה על •העברה״. תוברת: מושב הועד הפועל הציוני בירושלים, ו כ י ו  ב
 כ״ז באדר ב׳ תרצ״ה. הוצאת ההנהלה הציונית, ירושלים—לונדון, עמוד 251.

. שם, עמוד 242. ם י ק נ ב ת ה ד ע  ל ד י ן ־ ו ת ש ב ו ן של ו
 על י ת ם י מ ם ל ג ו ת׳ שם. עמיד 277.

ה ש ע ן ש ו י ם נ ל ה ן ע מ ס ו ר ר ג מ ה ל ב ו ם אנו• ט י ב י י ח  עמוד 59, שורה 17 : ו
. בועידת הרביזיוניסטים בקטוביץ בשבת 1933 נתפלגה קבוצה, ץ י ב ו ט ק  ב

, שהתנגדה ליציאת הרביזיוניםטיס ן מ ם ו ד ר ג י א  בראשותו של מ
 מההסתדרות הציונית! היא שיסדה את ״מפלגת המדינה היהודית׳-.
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ך י ר ב ת ה ו א ע די ב ר ש ב י כ ק ם נ י מ ו ב י ז ח ש י נ י מ נ  שם, שורה 28: א
. לעבץ זה שייכת ת ו ת י ר ר כ פ ב ם ו ר ק ם ב ח ן ל ת , וחו-א י ם י נ ו י ר ב  ח

 הרשימה מאת בדל ״מה מתרהש בין ז׳בוטינםקי לבין ידידיו ה״מכסימלים־
 טים״?״ (״דבר,/ גליון 2960, ב׳ באדר א׳ תרצ״ה, 5.2.1935, תוספת ערב.

 החתימה: עין הקורא).
 ״רק הדים עמומים הגיעו לקהל ההיצעי ממה שנעשה מאהורי הקלעים
 בועידת קראקא', בין דבוםיבםקי לבין נושאי־כליהם של אהימאיר וא. צ.
 גרינברג, אגף זה שהחליף את שמותיו הקודמים בפםידונים הדש — מכםימ־
 ליסטים. אולם ב״הירדן,, מא׳ בפברואר נתפרסם מאמר מאת ז׳בוטינםקי על
 אומת הפםידונים המפלגתי ההדש. שם המאמר ״על המכםימליזם,,. מאמר זה
 ראוי שיקרא בעיון, כי למדות לשונו הזהירה והמנומסת ו ה מ ם ו ג נ נ ת יש
 בו כדי לגלות טפח מהתפתהות הענינים בתור המהנה הרביזיוניסטי. ואל נא
 יחשב לי לעוון שאני עושה פרסום למאמר זה מעל עמודי ״דבר״. דבוטינםקי
 פותח בהודעה שאיננו רוצה בשום אופן שמצבי־רוח ״מכםימליםםיים״ יחדלו
. , , ן ו י ג  מקרב הצה״ר. אולם הוא ״דורש מן המכםימליםסים רק דבר אתד: ה
 דרישה קטנה ויהידה זו, ששמה ״הגיון,,, מתהלקת בפירושו של המנהיג לכמה
 וכמה הלקים. ראשית — לא ארגון מיוהד. ״עם הנםיון הקטן ביותר לארגן אגף
 מכםימליםטי, או אף רק אפרם תעמולתי בשביל הרעיונות המכםימליםטיים,
ם ן מקו ת נ י ר ש ו ס  אהיה מוכרח... להגיש אולטימטום,,. שנית — א
ת של הצד. ״ר י מ ל ו ע ה ה ב י ט ו ק ם כ א ם ב י ט ם י ל מ י ם כ מ  ל
. ,,המפלגה אינה צריכה לשאת אף ם י י מ ו ק מ ם ה י ז כ ר מ גם לא ב  ו
 בצל של אתריות לדברים או פעולות שאינן מתאימות לדמותה הקונסטיטוציו
 נית״ (פירוש הדברים: אנשים בעלי ״מצב־רוה,, מכםימליםטי יעשו את שלהם,
 אולם המפלגה צריכה לשמור על עצמה ולנער את הצנה מהם). שלישית, אם
 עשה המבםימליםט מעשה שהמפלגה אינה יכולה לשאת באתריותו — אל
 יבהלו הבריו מכד, שהאהריות תהול עליו עצמו. ״אם באמת הכה על הלהי
 את מי שאסור להכות, או שבר שמשות במקום שאסור לעשות את הדבר,, —
 אין הבריו צריכים ״להגיב״. רביעית, מודיע דבוטינםקי, כי ״פעולות מסוג
 סיסי,, הוא חושב ״בכלל לגסות,,, ו״מיעץ ברצינות שימנעו מכד בכל
דה צריכה להיות בכל דבר,  המסיבות,, (ההדגשה לז׳בוטינםקי). המישית, ״מי
ן משיבים בשמשות י  ואף במכםימליזם״. ״על 40.000 עולים ועל החולה א
 שבורות״. ״אהדת יוצרים בעולם רושם שאין אלו ״התפרצויות״ אלא אםפורט,
 וכל הענין נעשה זול ומאבד כל טעם והשפעה״. ששית, הדבר הבלתי־הגיוני

 1 !הועידה העולמית של הרביזיוניסטים שנתכנסה בקדאקא].
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 ביותר הוא ״שבירת שמשות במלים,,. דבוטינםקי אומר שהוא שומע׳ למשל,
 ״ש מ ד ק ל מ י ם אצלנו על כפיית אנגליה באמצעות בריקדות,,, והוא מזהיר
 מפני דקלום זה. ״להכריח״ (המדכאות לז׳בוטינםקי!) ״את אנגליה לעשית מה
 שהיא בעצמה אינה רוצה לעשות, אלא שהיא, מסכנה, מפהדת מפנינו ולפיכד
״ (כך!) ; ״להכריה,, ת י ט ו י ד י  היא עושה זאת — תסיסה כזו היא תפיסה א
 את אנגליה לפעול לטובת הציונות יכול רק כוח אחד ומיוחד: מצפונה של
 אנגליה עצמה — מצפונה המוסרי של אנגליה במובן של ,׳פיר פליי״ או
 מצפונה האגואיסטי של אנגליה, במובן האינטרסים העצמיים שלה״. אין כאן
 תרופה אתרת: ״רק מצפון״. שביעית, מזהיר דבוטינםקי ״מפני
 גבורה סגנונית״. ״כבר נעשה משעמם קצת לשמוע ולקרוא כיצד
 מחרפים אצלנו את המנדטור ״הלא־יוצלח״, ״זהו כבר ענין רגיל, זול,
 משעמם — ודבר שכבר נמאס,, (כד!). שמינית, ואם ביום מן הימים יהיה
 צורר ב״גבורה סגנונית,׳, אזי מוטב שהמכםימליםטים יסמכו בזה על המנהיג.
 ״איני ערב שבקרוב לא תיעשה שוב איזו שערוריה, שצריד יהיה להגיב גם
 עליה במרץ סגנוני, ואולם — ואולם — מכיון שאני מדבר כאן ביחוד אל
תר, אפשר, סלחו לי את העזתי: ו ם לי בי י ב ו ר ק י ה ד י ד י י ו ר ב  ה
 אפשר, תשאירו את היזמה בנדון זה — בידי, למשל?,, זהו בקיצור תוכן
 המניפסט ההדש של המנהיג אל ״הבריו וידידיו הקרובים לו ביותר״. ותק״.
. בקונגרס השמונדדעשר (אלול י ג ל ה ש ר צ ה ה י צ י ל א ו ק  עמוד 73, שורה 29: ה

 תרצ״ג) נבהדה האכםקוטיבה מאנשי ציונים כלליים א, ואגף־העבודה.

ה כ ר ע מ ל ה ה ש נ כ  ת

 (באסיפת פעילים ערב הבהירות לקונגרס הי״ט)
 ״דבר״, גליון 3100׳ כ״ב בתמוז תרצ״ה, 23.7.1935.

ל כ ף מ י ת , ו ה ע ר ם ה י ד ח ל פ כ מ : ״ ר ר ו ש מ ר ה מ א מ  עמוד 79, שורה 27: כ
. מתור שיר מאת שמואל יעקב אימבר בתרגום עברי מאת דב שטוק: ״ ם ו ל  ח

 ומה שם במולדת ולא יבין לפשר
 — שואל אותי פלוני — תשובתי כמתום:
 האם כהרדתי היא, מכל פהדים הרעה
 האם כתזוני? ותיף מכל חלום.

 (״המעורר, לוח תרצ״ו, הוצאת המרכז לנוער, עמוד 224).

ע ק פ ו , ה ת י ד ו ה ה י ב ש ו ב מ ל , ב י ר ב ע ב ל ש ח נ ס ש ד ר : פ  עמוד 80, שורה 3
. עיין למעלה עמוד 102. ל א ר ש י י ד י  מ
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את הרביזיוניסטים. הדבר היה באפריל 1935, זמךםה צי  עמוד 81, שורה 26: י
 לאחר ישיבת הועד הפועל הציוני.

 עמוד 89, שורה 23 : נלבלןי וקירפירסטנדם. נ ל ב ק י — שם רתוב בודשת, מקום
ם — ד ג ט ם ר י ם ר ו  מושבם של יהודים בעלי פרנסות גולת טיפוסיות. ק

 רובע בברלץ, מקום מושבם של יהודים מתבוללים.

ת י ר ב ה ע ד ו ב ע ת ו י מ ו א ה ל מ ד  א
 (בועידת הקרן הקימת בלוצרן, לפגי הקונגרס התשעה־עשר)

 ״דבר״, גליון 3129, כ״ז באב תרצ״ה, 26.8.1935.

. מם יתיד. הצעת הסופר והוגה הדעות ״ ס ק  עמוד 103, שורה אהדונה: ״סינגל ט
י ג׳ ו רג׳ (1839—1897) בספרו הידוע ״פרוגרס ועניות״, ר  האמריקני ה נ
 שהופיע בשנות השבעים של המאה שעבדה. לדעתו של הגדי ג׳ורג׳ צריכה
 המדינה לקיים במקום המסים השונים, כגון מכם, תשלומים בעד רשיונות
ה על הקרקע, שינבה מאת ט נ ר ת ה י ב ר  וכד, מם י ה יד, והוא מ

 בעלי האהוזות.

י נ ו י צ ת ה י ב ק ה ד ב  ל
 (בקונגרס התשעה־עשר, בלוצרן)

 ״דבר״, גליון 3135, ד׳ באלול תרצ״ה, 2.9.1935.
 הקונגרס נפתת בכ״א באב תדצ״ה, 20.8.1935.

, קרימנר. ראשי התעשיה בארץ. ר ק נ , גובומייסקי, ש ק ל ו  עמוד 109, שורה 26 : פ

' : מכמן למאמר של ׳ , לשבור! ה המפורסמת: ״כן ז ר כ ה  עמוד 113, שורה 13 : ה
 ז׳בוטינםקי ב״הזית העם״ בשנת 1932, אתרי םכםוד השביתה בביודההרושת
 פרומין. עיקרו — לשבור את הסתדרות העובדים. עיין בקובץ מאמרים של

 ז׳בוםינםקי ״שאלות עבודה׳,, ירושלים, 1932, עמוד 63.

, נוסד בשנת תרנ״ג, על ידי ו פ י  עמוד 116, שורה 7 : בית־הספר (לבנים) ב
 הבורת עסקנים לאומיים מטובי בני העיר. בהשתדלותם קיבלה הברת ״כל
 ישראל הברים,, את בית־הםפר לרשותה ו״הובבי־ציוך באודיםה הקציבו
 בשבילו תמיכה שנתית. עיין ״םפר־היובל של הסתדרות המורים בארץ־

 ישראל,,, עמוד 66 ן אהד־העם, ״על פרשת דרכים״, תלק א׳, עמוד נ״ט.

ת (שם) י ת ו ב ר ה ת ל ו ע פ ת ל ע ב ת ת נ י נ ו י צ ת ה ו ר ד ת ס ה  ה
 ״דבר״, גליון 3141׳ י״א באלול תדצ״ה, 9.9.1935.
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ו י י ל ח ע פ מ ״ ו ע ו ד י ב ה י ד נ ה  ״
 (אזכרה באםיפת־האבל מטעם הסתדרות הפועלים ההקלאים,
 באמפיתיאטרון התערוכה בתל-אביב, אור לכ״ד בכםליו תרצ״ה)

 •דבר״, גליון 3201, כ״ד בחשמ תדצ״ו, 20.11.1935.

 תאריד
 (שבעים ותמש שנים ליסוד מוצא)

 •דבר״, גליון 2930, כ״ו בטבת תרצ״ה, 1.1.1935.

ת ר ש ר ש ה ב נ ו ש א ה ר י ל ו  ה
 (שבעים והמש שנה ליסוד מוצא)

, גליון 2933, מוסף לילדים, כ״ט בטבת תרצ״ה. התתימה: בארי. ,  •דבר,

 עמוד 159, שורה 22 : םפר זכרונותיו — הוא •זכרונות לבן ירושלים,, מאת יהושע
ר דוד יעלין, ירושלים תרפ״ד.  ב״

. הסתדרות יהודית גדולה במגמה לאתד יהודים ,  עמוד 161, שורה 1 : ,,בני־ברית,
 לטובתם הם ולטובת הכלל. נוסדה בניו־יורק בשנת 1843. מאמריקה גתפשטה

 בארצות הגולה האתרות. בארץ־ישראל נוסדה בשנת 1888.
בה והרחמניה של פועלי ת הטו ו  שם, שורה 15: שרה שמוקלר, האה
 ארץ־ישראל. ילידת בוברויםק. עלתה לארץ בשנת תרע״ג. עבדה כפועלת
 תקלאית בכנרת ובדגניה, ואתרי כן בתור אהות בזכרוךיעקב וביםוד־המעלה.
 כאן תלתה בקדתת שהור־השתן ומתה בר באייר תרע״ט. עיין קובץ •אתדות־

 העבודה,,, יפו, תרע״ט, עמוד 133.

ו נ י מ ד ו ק ־ י מ ד ו  ק
 ״דבר״, גליון 3056, כ״ה באייר תרצ״ה׳ 31.5.1935.

 עמוד 164, שורה 14 : היהודי גרשנזון. 1869—1925. סופר והוגה״דעות רוסי.
 שם, שורה 15 : דקבריםטים אנשי דקבר (דצמבר). כינוי למהוללי המרד ברוסיה
 בדצמבר 1825 בראשותם של קציני צבא, במגמה להקים משסר קונםםיםוציוני

 ברוסיה. המרד נכשל וראשיו נדונו למות או הוגלו לסיביר.
 שם: סלבופילים. תנועה ברוסיה במאה התשע-עשרה ששקדה להבלים את הקרבה

 הדותנית שבין כל ענפי העמים הםלבים: דוסים, פולנים, צ׳כים ואתרים.
 עמוד 166, שורה 2 : לאחר מותו של יל״ג. נפטר בשנת תדנ״ג.

 שם, שורה 4 : יצהק יעקב וייסברג. 1840—1904. סופר עברי מתקופת ההשכלה.

 שם, שורה 10 : שדייל, שמואל דויד לוצטו. 1800—1865. משורר והוקר עברי באיטליה.
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, יצאו לאיר בפשמישל בשנית תרמ״ב—תרנ״ד על ידי ת ש ד ״ ל, רו אג  ״
 שאלתיאל אייזיק גרבר.

. אייזיק הירש ״ ו י ש ר ו ד ר ו ו ר ד ו ד ל ״ ע ס, ב י י ש ו ר י ק ה י ז י י  שם, שורה 12 : א
 וייס. תקע״ה—תרם״ה. ״דור דור ודורשיו״ — ספר דברי־הימים לתורה

 שבעל־פה.
 זכרונותיו של וייס יצאו בתרנ״ה על ידי יעקב הכהן גינצבורג.

. הוא ״יידישר וויםנשפטליכר אינםטיטיט״ ה נ ל י ו י ב ד ו ה י ן ה ו כ מ  שם, שורה 22 : ה
 (ייוו״א), מרכז לעבידה מדעית היםטורית־פילולוגית באידיש, בעיקר לחקר
 לשון אידיש וספרותה. נוסד בשנת 1925׳ בימי המלהמה האהרונה עבר לביו־

 יורק.
. אוסף האוטוגרפים והפודטרטים של אישים ן ו ר ד ב ל ש ף ש ס ו א  שם, שורה 23: ה
 יהודים, הנאגר משנת תרנ״ז על ידי הסופר אברהם שבדרון (שרון) והימצא

 כעת בספריה הלאומית בירושלים.
. נוסד לאהר המלהמה העולמית הקודמת. תחילתו בברלין י נ ו י צ ! ה ל ב ר א  שם: "

 ועתה בירושלים, ליד הםיכנות היהודית.
. הארכיון המרכזי של הסתדרות העובדים. נוסד ה ד ו ב ע ה ־ ן ל כ ר  שם, שוךה 24 : א
 בשנת תרצ״ג בתל־אביב. מכיל את האוסף הגדול ביותר של ספרות

 ההסתדרות ותנועת העבידה בציונות בארץ ובגולה.
י ר וסף פ ל י ו ש ת י י ר פ ס ן ב ו ר ד ב ר ש פ י ס ה ש ש ע מ  שם, שורה 27: ה
. יוסף פדל (1773—1839), מאבית ההשכלה בגליציה, חניח ל ו פ ו נ ר ט  ב

 ספריה עשירה בספרים ותעודית שהיתה שמורה עד פרוץ מלחמתיהעולם
 השניה בטרנופול. א. שבדדון ביקש בשביל הםפריה הלאומית ואספו כמה
, מאת א.  דברים מאוצר זה ולא ניתנו לו. עיין ״עיד לשערוריית גנזי פדל,

 שבדרון, ״דבר״, ח, בניסן תרצי׳ב.
. נוסד בשנת 1906 עיין ״מבית־העם ם י ל ש ו ר י ״ ב ם ע ה ־ ת י ב  עמוד 169 ,שורה 15 : ״

 להיכל התרבות״ (תיברת), ירושלים תש״ו.
. 1803—1867. הוקר הספרות הערבית־יהודית בימי־ ק נ ו ה מ מ ל  שם, שורה 16 : ש

 הבינים.
. הוא ר׳ יצהק פראג הנקרא ר״י אופלטקה. עלה לארץ ר נ א ר ק פ ה צ  שם, שורה 17 : י
 מלפני מאה וארבעים שנה והיה ראש ישיבת ״דירש ציין״ בירושלים. נפטר

 בשנת תר״מ.
. תר״ט—תרצ״ב. היה רבה הראשי ד ל פ נ נ ו ף ז ס ו ם י י י ׳ ה  עמוד 170 שורה 4: ר

 ומנהיגה של ״אגודת ישראל״ בארץ״ישראל.
. ״ ר ו א ה , ״ ״ ה פ ק ש ה , ״ ״ י ב צ ה : ״ ה ד ו ה י ־ ן ל ב ו ש י ג ו ת  עמוד 172, שירה 2! : ע
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 שלשתם בירושלים. ״הצבי״ — שבועין, נוסד בשנת תרם״ה; ״השקפה״ —
 הופיע פעמים בשבוע התל מתרנ״ז ? ״האור״ — עתון יומי, נוסד בתר״ע.

א צ מ ״ ש ל ב ז ה ל ״ ר ע מ א מ ם ל ע ה ־ ד ה ל א ו ש ת ו ב ה ל ת  שם, שורה 13: ה
, . עיין ״סם היים״, רשימה מאת אהד־העם ב״השילוה״,' כרד א, ״ י ב צ ה ״  ב

ד אהה הוצאת ״דביר״,  הוברת ד׳, שבט תרנ״ז; כל כתבי אהד־העס בכי
 עמוד רנ״ד.

. מכתבים " י ו ל ת ה י י ב ב ת כ מ ת ״ א א י צ ו י מ ל ז ר ל ב י ח ת  עמוד 174, שורה 1 : ה
 מאדץ־ישדאל שהוציאה אגודת ״בני־משה״ בעריכתו של יהושע ברזלי במשד

 ארבע שנים מתרנ״ד ואילה
, עמוד 382. . עייז כדד א, י ל ז ר ע ב ש ו ה  שם, שורה 12 : י

. נוסדה בשנת תרמ״ז על ידי עשרות אחדות ה נ ו ש א ר ״ ה ם י ל ע ו פ ת ה ד ו ג א  שם: ״
 פועלים בראשוךלציון. תכניתה היתה, כמתואר באהד המכתבים מהזמז ההוא:
 ״כי הועד שלהם יתפש תמיד אהרי עבודה, למען לא יאלצו ללכת בטל ו מי
 שאין לו עבודה יעזרוהו מעט! לתיות בצוותא הדא, לבשל מאכלם במקום
 אהד אשר בזה ירויהו הרבה כידוע״ (עיין ״כתבים לתולדות תיבת־ציון״,
 בעריכת א. דרויאנוב, כדד ב׳, עמוד 132« ״ארגוני פועלים בימי העליה
 הראשונה״ מאת משה ברםלבםקי, ״מבפנים״, השון תש״ז, הוצאת הקיבוץ

 המאוחה עמוד 116).

ן איננו• י ו לו ה י ר מ  ש
 ״דבר״, גליון 3063, ט׳ בםיון תרצ״ח, 10.6.1935. ״בחבלי אדם״, עמוד 97.

ם י ד ה ם א י מ י י נ פ ) ל ן י ו • ל ו ה י ר מ ל ש ש ו ( ב ת כ  עמוד 175, שורה 18: מ
. להג העשור של העתון. במכתב נאמר בין השאר: ״דעו לכם, אהי, ״ ר ב ד ״  ל

ה ידעתי להעדיד י ע  כי מיום שהכרתי אתכם בעבודתכם לפני שלושים שנה ב
 אתכם כחלוצי התחיה. המפלסים את הנתיב לעתיד עמנו, ידעתי להעייד את

 מסירות נפשכם ואת פעולותיכם״. ״דבר״, גליון 3056, 31.5.1935.

ו י י ה ה ר ו  א
 ״דבר״, גליון הנ״ל, תוספת ערב. ״בחבלי אדם״, עמוד 98.

. ״ ש ד ו ק ת ה ר ה ט ״ , ב ה נ ל י ו ף ב י ט מ ת ה ר ש ן מ א כ  עמוד 177, שורה 28: מ
 ״טהרת הקודש״ — בית־כנםת מיסודם של משכילים בוילנה. שמריהו לוין
 היה מרצה בו הרצאות עממיות בעניני היהדות ותולדות ישראל. עיין: ד״ר

, עמוד 239. , ג, ,  שמריהו לוין, ״מזכרונות היי,
. אברהם דב הכהז לבנזין. 1789—1878. משודד עברי ן ה כ ם ה ״ ד  שם, שורה 29 : א

 מתקופת ההשכלה.
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. בית־הבבהרים הראשון ברוסיה שבפתח בשבת ת י ס ו ר ה ה מ ו ד : ה  עמוד 178, שורה 2
.1905 

. לאתר פיזור תדומת על ידי ממשלת הצאר ביקולאי השבי, בשבת ג ר ו ב י ז ו ו ר  שם: כ
 1906, התאסף הלק גדול של הצירים בעיר ויבורג (םיבלבד) והתליס לסבות
 בכרוז לעם לא לשלם מסים ולא להתיצב לצבא. הצירים שתתמו על הכרוז

 במסרו למשפט ובדונו לשלושת הדשי מאסר.

ת ו צ ו פ ק ר ה כ ת ה צ ע ו מ  כ

 •ביב הקבוצה׳׳, ה׳ בשבט תרצ״ד, עמוד 87.
. בראשית תרצ״ד קמה ן ד ר י ק ה מ ע ף ב ו ת י ש ת ה ל א ש  עמוד 185, שורה 26: ל
 תבועה בעמק הירדן לשיתוף ביךקבוצתי, כלומר, לתכבית משקית כללית
 ומוסדות מרכזיים משותפים, בד בבד עם המשכת ההיים העצמיים של כל תא

 קבוצתי. למעשה לא בתגשם השיתוף הזה.
• ו צ ק ה ה ש ע ש ן ב ד ר י ק ה מ י ע ק ש ו מ ש ר ע ש ר א ב ד  עמוד 190, שורה 21 : ה
. בהתיעצות מיוחדת ״ ר י ע צ ר ה מ ו ש ה ץ ״ ו ב י ק ה ל ט ש ת ה ם א ת מ ד א  מ

 של משקי עמק הירדן בהשתתפות הברים מהמרכז ההקלאי והועד הפועל של
 ההסתדרות, שבתקיימה בדגביה בביםן תרצ״א, ההליטו המשקים להפריש
 מאדמתם שטה של 500 דובם ליסוד בקודת התישבות של קיבוץ ,,השומר
 הצעיר״ מם.ם.ם.ר. — היא אפיקים. כן הוסכם לחבר אל הבקודה את מערכת

 ההשקאה של הדגביות.

ה י נ ג ד י כ ר כ ה כ ל ת כ  מ

 ״דבר״, גליון 3179, כ״ת בתשרי תרצי׳ו׳ 25.10.1935. התתימה: הבדכם ב. כצבלםון.
 הובדת ״ערעורים על המצב הקיים״, הוצאת מרכז המפלגה, תל־אביב, יולי 1944, עמ׳ 2.
ף ם ו י י ו ל ג ו ט ר ו ל פ ד נ ן מ י ם ב י י ג ו ל ו א י ד י א ם ה י ד ו ג י נ  עמוד 194, שורה 14 : ה
. מ ב ד ל פ ו ר ט ו ג ל י — היה ממיםדי ״השומר״ ומבהיגיו ו ם כ י נ י ב ן ל מ צ ל  ז

ף ז ל צ מ ן — הבר קבוצת כברת, מראשובי הקבוצת שעלתה להתישבות. ס ו  י
 שניהם היו הברים למפלגת ״פועלי־ציון״, בעת שרוב הברי דגביה במבו עם

 מפלגת ״הפועל הצעיר״.
. מתור ר כ ן לנו•״ ו י ן א מ א ם נ ו ק ף מ א : ״ ק י ל א י ן ב ו ש ל : ב  עמוד 195, שורה 4

 השיר: ״מה רב, אוי, מה רב השממוך.
״ וכוי. ״שידת רהל״, ה ק ו ה ה ר ב י ת נ ם ל י ז , ע ם י ז י ל ע ו ״ א צ  שם, שורה 16 : י

 הוצאת ״דבר״, תל־אביב, תרצ״ס, עמוד י״ד.
. גבהרה בפגישת הקבוצות בדגביה בםילז ״ ת ו צ ו ב ק ת ה ד ע ו  עמוד 200, שורה 21 : ״
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 תרפ״ג. זה היה שלב ראשון להתארגנות התנועה הקיבוצית, אשד נתגבשה
 אתרי כז בדמות ,,הבד הקבוצות והקיבוצים״, שהוקם בועידת הקבוצות בבית־
 אלפא בתשנן תרפ״ו וכלל את כל התנועה הקיבוצית בעת ההיא• עיץ כרד ב׳,
 עמוד 268 ! קובץ ״הקבוצה״, תל-אביב תרפ״ה, עמוד 115 ״קונטרס״ ד״מ,

 כסליו תרפ״ו.

ם י ד ב ו ע ל ה ך ש ו נ י ח ת ה ו ד ס ו ל מ  ע

 (בישיבת הועד הלאומי בירושלים, ב׳ בתמוז תרצ״ה)
 ,,דבר״, גליון 3087, ז׳ בתמוז תרצ״ה, 8.7.1935.

, בדיד ויינשטיין. אתד מצירי הרביזיוניסטים ן י י ט ש נ י י ר ו  עמוד 201, שודד, 17 : מ
 בועד הלאומי.

ת 1920. עיין כדד א/ עמודים נ ש ן ב ו ד נ ו ת ל ד י ע ו  עמוד 202, שורה 2: ב
 227 ו~375.

־ ך י ש ב ״ ( י ה ר ז מ ל ה ע ו פ ה ל ״ ר ש פ ם ־ ת י ם ב ו ק ל ל ו ל  עמוד 204, שורה 16 : ע
ק הוא המושב ״שדה־יעקב״, י ר ב א ־ ד י . ש ( ס ג ד ו ץ ר ו ב י ק ק או ב י ר ב  א

ץ ר ו דגם, היה קיבוץ ,,הפועל ו ב י  מיסודו של ,,הפועל המזרהי״. ק
 המזרתי״ בסתת-תקוה. הבריו היו במיםדי טירת־צבי.

 דיסוננס
 ״דבר״, גליון 3091, י״א בתמוז תדצ״ה, 12.7.1935.
 מתור סדרת מאמרים ״משוט״. ההתימה: עיךתקורא.

ם ז י י ר י א מ ־ י צ י א ־ י ט נ ל א  כוהד ש

 ״דבר״, גליון 3189, י׳ בתשון תדצ״ו׳ 6.11.1935. התתימת: ירובעל.

ל פ. ק. פ. ביום 26.10.1935 נתקיימה שביתת י ש מ ת ג ו ז פ ו ר  עמוד 211׳ שורה 3: כ
 מתאת ערבית אנטי־יהודית בענין ארגזי הנשק שנמסרו מטעם הממשלה
 לישובים יהודים לצרכי הגנה. לקראת השביתה נתפרסם כרוז פ. ק. פ.

 השופע הסתה ביהודים. נדפס בתמציתו ב״דבר״, גליוז 3182, 29.10.1935.
. מומר (כינויו הנוצרי הירונימום די סנטא פידה), י ק ר ו ל ע ה ש ו ה  שם, שורה 11 : י
 הי במתצית השניה של המאה הי״ד ובמתצית הראשונה של המאה הט״ו. הוא
 היה הקטיגור והמסית בויכוה בין הנצרות והיהדות שהוטל על היהודים על ידי

 האפיפיור בנדיקסום הי״ג בשנת 1413 בטורטוםה (ספרד).
, יוהן. מומר. הי במחצית השניה של המאה הט״ו ובמתצית הראשונה ן ר ו ק ר פ  שם: פ
 של המאה הט״ז. נודע בהםתתו הפרועה ביהודים ובמלחמתו עם יוהן

 ר ו י כ ל י ז, מראשי ההומניסטים, שהגז על היהדות.
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, יעקב. 1825—1879. מומר וצנזור ברוסיה. מהבר ״ספר הקהל״ ברוסית, ן ם פ ר  שם: ב
 שהיה אוצר כל־בו בעניני יהודים בשביל האנטישמיים למיניהם ברוסיה.

ת ? י מ ו א ה ל ד ו פ ע - ת ק ו ה ת ל י פ ־ ל ע ק פ ק ו ת ש י מ ת  מ

 ,,דבר״, גליון 3190, י״א בהשון תרצ״ו, 7.11.1935. החתימה: ירובעל.

ו נ י ר ב ו ד נ ב ל ת י ו ו ד ר פ ת  י

 ״דבר,/ גליון 3214, ט׳ בפסליו תרצ״ו, 5.12.1935.
. א מ ו ר ר ו ר ח ש ם ב י ל ש ו ר ת י י י ל ת ע ה א ל ם ת  עמוד 219. שורה 6: ח
 ״משנשתהררה עיר־הנצת על גדות הטיבר פתחה תרצובותיה גם עיר־הנצה
 על תועפות מוריה, ויהד עם תקומת איטליה התלת תהיית עם יהודה״ (״רומא
 וירושלים״ מאת משה הם, תרגום דויד צמה, הוצאת ״תושיה״׳ ורשה תדנ״ט,

 עמוד 3).

פ י פ א ־ ל ת ת פ ו ר י ה פ ל ה י ש נ ו י צ ה י ו פ ו ש י ן ה כ ו ת  ה

 ״דבר״, גליונות 3218, 3219, י״ד, ט״ו בכםליו תרצ״ו׳ 10.11.12.1935.
. באחד בדצמבר 1935 ירדו בתל־אביב ן ו פ ט ש ם ב ש י א  עמוד 230, שורה 1 : מ
 •גשמים עזים ובעקבותם פרץ שטפון במקומות שונים בעיר וגרם נזקים
 ואסונות. לפי דיךוהשבון מישיבת מועצת עיריית תל־אביב, שהובא ב״דבד״
 מ־5.12.1935, נאשמה העיריה, שאילולא עיכובים טכניים מצדה בביצוע

 עבודות התיעול היה נמנע השטםון.
. מכוון לסיפור הדמיוני של הסופר י ק ם נ י ו ל ל ה ש י פ ו ט ו א  עמוד 231, שורה 14 : ה
/ שנדפס ב״פרדם״ בשנת  א. ל. לוינםקי ״מסע לארץ״ישראל בשנת ת״ת,

 תרנ״ב. נכלל בכל כתבי א. ל. לוינםקי(כיד ב׳).
. נחום טברםקי. היה תבר עיריית תל־אביב י ק ס ר ב • ט ו  עמוד 237, שורה 21 : חברנ

 מסעם סיעת הפועלים בזמן ההוא.

ו ה ז ע ש ר פ ק י ע ל ה  ע

 ״דבר״, בליון 3278, כ״ה בשבט תרצ״ו, 18.2.1936.

ו נ ת ל ו ת ז פ א י י ה נ ה - ו ש ע , נ ן י ת מ ל נ  א

 ״דבר״, גליון 3281, כ״ת בשבט תדצ״ו׳ 21.2.1936.

ן י מ י ת מ ו ע י מ י ק ל ע ל פ  ע

 ״דבר״, גליון 3286, ד׳ באדר תרצ״ו, 27.2.1936. התתימה: ירובעל.
. בקונגרס הציוני התשעה״עשר תציעו צירים ת י ל כ ל ה כ צ ע ו  עמוד 249, שורה 6 : מ
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 מהציונים הכלליים להקים מועצת כלכלית בארץ-ישדאל, כמוסד סיעץ ליד
 האכםקוטיבה, בהשתתפות באי־כוח ההקלאות, התעשיה והמםהר. הקונגרס
 ההליט על הקמת מועצה כלכלית והטיל על האכםקוטיבה להגיש הצעה

 מפורטת בנדון זה לועד הפועל הציוני.
ה םנלואל. בינואר 1936 יצאה משלתת יהודי אנגלית ח ל ש  עמוד 255, שורה 18 : מ
 לאמריקה, בהרכב הרברט םמואל, סימון מרכס ולורד בירםטד, לעדוד מגבית

 מיוהדת להצלת יהודי גרמניה.
. פרצה באוקטובר 1935. ש ב ה ־ ה י ל ט י ת א מ ח ל  עמוד 256, שורה 20 : מ

ך ב ר ו כ א א  ז

 ,,דבר״, גליון 3312, ר בניסן תרצ״ו, 29.3.1936.
. מיוצרי קיבוץ ב׳ של ,,השומר הצעיר״ מלטביה, ן מ ק נ ה ש מ ו י : ס  עמוד 258, שורה ך
 שהצטרף אל כםר־גלעדי. טבע בכנרת עם הברו יוסף אביאן ב־20

 בינואר 1931.
, מנהם. מיוצרי קיבוץ הכשרה של ״התלוץ״, ״שהדיה״, בסביבת ק י ד נ ו  שם: פ
 םמיאםיץ שבפולין. עלה בשנת תרפ״ט. עבד עם הקיבוץ שלו במגדל. טבע

 בכנרת בתשרי תרצ״א.
. היה הבר גבעת־ברנר. יצא בשליתות לאירופה ה ד ל ו ־ ר ד ־ ן , ו ד ר פ ל  שם, שורה 8 : א

 ושם מת בשנת 1930.

ם י י ק כ ה צ מ ם עד ה י ר ו ע ר  ע

 ״דבר״, גליונות 3319, 3322, 3323; י״ד, י״ה, כ, בניסן תרצ״ו* 6,10,12.4.1936.
 ״ערעורים על המצב הקיים״ (הוברת הוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל, 1941).

. מכילן לקיבוץ הכשרה של ״החלוץ״ בן מאות ה ב ו ס ו ל י ק נ  עמוד 296, שורה 2 : ב
 הבדים בעיירה קלוםובה, ווהלין. נוסד בשנת 1924. הקים רשת של קיבוצי
 הכשרה ברהבי ווהלין והתקיים עד פרוץ המלהמה. ההבורה הראשונה שלו
 עלתת לארץ בשנת 1925. מרבית הבריו השתקעו במשקי הקיבוץ המאוחד,

 בגבת, ביגור ועוד.
ה ו ק ת א ב ו ד ה ו ה י א ר ה ו ק מ : ״ ר נ ר ר ב מ ר א ב  עמוד 299, שורת 8: כ

. כל כתבי י. ה. ברנד, כדד ז/ עמוד 13. ״ ת ו א ת ב ו נ י פ ס  ל

ר מ , א ״ ת ו א י ר ב ה ה נ י י ה ת ר ו פ ת ילהכו• ע ו ל ב ו נ ה  עמוד 300, שורה 21: ״
. בשיר ״גבעולי אשתקד״. ק י ל א י  ב

ה ס נ כ ה ־ ס ץ מ נ ע  ב

 ״דבר״, גליון 2279, י״ם בהשון תרצ״ג, 18.11.1932.
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 ממונם של ישראל
 ״דבר״, גליון 2280, כ״א בהשון תרצ״ג, 20.11.1932.

ם מאדמתם (משקי עמק הירדן, כפר־ ת שטהי א צ ק ה  עמוד 309, שורה 2 : ב
: ל ״ ל מ ־ ר פ : עיין למעלה עמוד 190. כ ן ד ר י י עמק ה ק ש  מל״ל). מ
 מושב זה, לאהד שבטה לדרד של משק איבטבםיבי בהשקאה, הפריש בשבת

 תרצ״ג מאדמתו שטה של 586 דובם בשביל יסוד המושב ירקובה.
ן הירש הקדיש למטרות  עמוד 312, שורה 7: אותו הון עצום שהברו

 לאומיות. עיין כיד ג/ עמוד 413.

ת פנים לויקטור צירנופ ל פ  ק
 ״דבר״, גליון 2934, ב, בשבט תרצ״ה, 6.1.1935.

 ויקטור צירנוב. בולד בשבת 1877. ממבהיגית של מפלגת ה״םוציאליםטינד
 רבולוציוברים״ ברוסיה.

 עמוד 315, שורת 26 : קלייאב, איבן. 1877—1905. תבר פעיל בהסתדרות הלוחמת
 של מפלגת ה םוציאליםטים־רבולוציובדים ברוסיה. השתתף בארגון רצת
 המיביסטר פלבה בשבת 1904, הרג את הבסיד הגדול סרגי אלכםבדרוביץ בשבת

 1905. בדון למות.
 שם: גרשוני, גריגורי. 1870—1908. מהפכן יהודי ברוסיה, ממבהיגי מפלגת
 הםוציאליםטים-דבולוציוברים. ספרו ״זכרובות גרשובי״ תורגם על ידי א. ז.

 רביבוביץ. עיין כתביו, כדד ר, תל־אביב תרצ״ו.
 עמוד 316, שורה 9 : ז׳יטלובםקי. עיין בדד ב/ עמוד 310.

 שם, רטנר מרדכי. 1871—1917. עורד־דין יהודי בודע ברוסיה. עסקן חשוב במפלגת
 הםוציאליםטים־רבולוציונריס ברוסיה ומנהיגה של מפלגת הםיימאים.

. 1863—1920. סופד ם ר ו פ ו פ ל ד י ב נ ה ז מ ל  שם: אנ-םקי. כינויו של ש
 באידיש וברוסית. מהבר ״הדיבוק״.

נים ן שמו  קרל קאוטסקי - פ
 ״דבר״, גליון 2869, י״ג בתשון תרצ״ה, 22.10.1934.

 בסבקם־כים של בדל רשום בכתב־ידו בי״א בתשון תרצ״ה: כתיבת
 רשימת על קאוםםקי.

יע צייט״. ירהובה המרכזי של  עמוד 317, שורה 5: הירהון העיוני ״די ני
 הסוציאל־דמוקרטיה הגרמבית. בוםד בשנת 1883.

 שם, שורה 12 : הוא (קרל קאוטםקי) לא ארה אתם להברה בהצביעם בעד
בי המלהמה. בפרוץ מלתמת־העולם הראשובה פרש קאוםםקי מהבריו  תקצי
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 הםוציאל־דמוקרטים, שהצביעו בעד תקציבי המלהמה בבית־הנבהרים הגרמני.

 ב~1917 יםד יהד עם הוגו האזע את מפלגת הםוציאל־דמוקרטים הבלתי־תלויים.
 שם, שורה 21: קרל זייץ, ראש העיריה. נולד בשנת 1869. ממיםדי הםוציאל•

 דמוקרסיה בקיסרות אוסטריה בשעתה.

ה ? ת נ נ ה ב  ה

 ,,דבר״, גליון 2990, ז׳ באדר ב׳ תרצ״ה, 12.3.1935. ההתימה: ב. כ.

ת פרגר. מהזה מאת יעקב פוער, באידיש. א  עמוד 318, שורה 8: ״הנםיון״ מ
 תורגם והוצג על ידי ה״אוהל״.

ת ו נ ו ל ת א ה ר ק מ  ל
 ,,דבר״, גליון 3203, כ״ו בתשון תרצ״ו, 22.11.1935. התתימה: ב. כ.

 מאמר זה הוא תשובה לרשימת •מתלונותיהם של עולים
 הדשים״, מאת מ. ש. מאן, שנדפסה בו בגליון של ,,דבר״.

פ י ר פ ע ם ה י ט נ ד ו ט ס ת ה ד י ע ו  פ
 (ירושלים, ט׳ בטבת תרצ״ד.)

 •דבר״, גליון 2917, י״א בטבת תרצ״ה, 17.12.1934.

ה ט י ס ר פ י נ ו א י ה נ י נ ע  פ
 •דבר״, גליון 3230, כי׳ת בכםליו תרצ״ו, 24.12.1935.

 (לפי סטנוגרמה בשיטת מימון)

 עמוד 334, שורה 20: הנשיא. נשיא האוניברסיטה, ד״ר יהודה ליב מגנם. נולד
 באוקלנד (קליפורניה) בשנת 1877. עלה לארץ בשנת 1922.

 עמוד 342, שורה 6: הםפריה הפילוסופית. םדרת םפרי־מופת פילוסופיים
 שהופיעו בהוצ׳ האוניבדםיםה, ביניהם: ספרי אפלטון׳ אריםםו, רוסו, הרמב״ם.

ה ו ת י ם פ ו ק מ ת - פ י ר פ ע ת ה ו פ ש י ת ה ש ל ק ו מ ח ו ל פ ד ל ו פ ע  ש

 •דבר״, בליון 3264, ט׳ בשבט תרצ״ו, 2.2.1936.

 עמוד 343.
 מאמר זה דן בהודעתו הרשמית של הנציב העליון סיר ארתור ווקופ
 ב־29.1.1936 (ה, בשבם תרצ״ו), שבאה כתשובה לדרישות מנהיגי המפלגות



ת ו ד ע  ה

 הפוליטיות הערביות מאת הנציב שהוגשו לו בנובמבר 1935, והן: הקפת
 שלטון דמוקרטי בארץ, הפסקת העליה ואיסור מכירת קרקעות ליהודים.
 בנקודה אהדתה זו הודיע הנציב כי מיניסטר המושבות אישר באופן עקרוני
 הקיקת הוקים ״שעל פיהם לא יותר לשום בעל קרקע בארץ־ישראל, פרט
 לנפת באר־שבע, לאזורי העיר ולאדמה הנטועה עצי־הדר, למכור שום הלק
 מאדמתו, אלא אם כן ישאיר לעצמו שטח מינימלי שיספיק לו להשגת אמצעי
 מהיד, לעצמו ולבני ביתו. כתרים בפני מכירות הנעשות אגב קנוניות לא יהיה
 שטה מינימלי זה בר־העברה ויקום לממשלה לקנין אם יחדל בעליו המהזיק

 בו לעבדו״. עיין ״דבר״, גליון 3262, ר בשבט תרצ״ו, 30.1.1936.
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