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-בשרת  הדיו של משושיקיפו את תקופת לימ, כתביםהוא ראשון בסדרת כרכי מ 1291-1290" לונדון ימי"
(L.S.E) Economics of School London , אלה  םבשני .1299והסתיימה במאי  1290שהחלה בנובמבר

כמה , "אחדות העבודה"ולאישים בהנהגה הציונית ובראשות מפלגתו  םלחברי, כתב משה שרת לבני משפחה
ולאין , ייו כסטודנטחאמצעי ומיידי את המעשה וההלכה שגדשו את -בלתי חהמתעדים באור םמאות מכתבי

 ".הגנה"בזירה המפלגתית ובזירת רכש נשק ל, שיעור יותר מזה כפעיל בזירה הציונית
שכתב משה , ן ומקוםמזמשותף של  כנהבעלי מ םד מארבעה מצבורים של מכתביחהם א" לונדון ימי"מכתבי 
בבירת  יומתקופת לימוד 1214-1213טא שמכתבי קו: הם םהשלושה האחרי .וייחבמהלך [ ש"מ: להלן]שרת 

ידי -על 1228-יצאו לאור ב) 1218-1216 העותומאניפת השירות בצבא ומכתבי תק; העותומאניתהאימפריה 
נובמבר -יוני, ה לטרוןחנצר בממכתבי תקופת המע ;(נתראה ואולי לא בכרךהעמותה למורשת משה שרת 

 וחלקם, עיפרוןומאסר עם נייר בכרך  מותה למורשת משה שרתהעידי -על 9000-לקם יצאו לאור בח) 1246
 (.נמצאים בתהליך ההדרה

כתובים ללא , לפרסום מלכתחילה םהנועדי זיכרונותשלא כמסמכים וכתבי , מטבע ברייתם, םמכתבים אישיי
 מזוויותלאפיין , היסטוריים םתהליכיו םעיונוסף על איר אוריש בישירותם כדי לשפוך לפיכך . בקרה וסינון יתרים

חשיפת . ובראשונה את הכותב עצמו-ובראש, חשיבות שעמם בא הכותב במגע יבעל אישיםראייה חדשות 
 .יןיהתלמיד והמתענ, ודית לאוצר הדעת של החוקרחייש מימיו בלונדון מעלה אפוא תרומה "מכתבי מ
בחזיתות  העותומאניושש אחרי שלוש שנות שירות בצבא -ת יצא ללמוד בלונדון בהייתו בן עשריםמשה שר

ערבים וקרקעות  ילקה לעניינחושנתיים שעשה כמזכיר המ, ּבל  הירדן ובצומת עורפי בעיר ח  -מקדוניה ועבר
בסיימו את  1213-ל לעשות בחבצאתו ללונדון חזר על מה שה. נקיןחיהושע  הרו של מנהלזבוועד הצירים ועו
מדינית בבירת המעצמה השלטת -לקנות תורה משפטית: זורה הראשוןחכבוגר מ" הרצליה"לימודיו בגימנסיה 

את לימודיו בקושטא קטעה מלחמת העולם  .כדי להכשיר את עצמו לשאת בתפקיד לאומי כלפיה, ישראל-בארץ
גמר אומר , 1292בשלהי , עתה .נהש 400-שמוטטה לבסוף את האימפריה ששלטה בארץ ישראל כ, הראשונה

 .יתה מובנת מאליהיירה שהחב -בלונדון  םוהפע, את שהתחיל םלהשלי
ש "ראינו להביא בראש כרך זה מבחר ממכתבי מ, ימי לונדון ותקופת נתראה ואולי לא כדי לגשר בין תקופת

בא בתום שירותו  ולשם, 1217אביב באפריל -לשם גלתה משפחתו בגירוש תל, ם שעשה בראש פינהייודשחב
אחדות "בר פעיל במפלגת חאביב ובירושלים כעובד ועד הצירים וכ-כך בשתי שנות פעילותו בתל-ואחר, הצבאי

 .ישראליים אלה סומנו באותיות ולא בספרות-מכתבים ארץ. שקמה זה מקרוב "העבודה
 ובאום היור נספחבמד .יותבר משל מכּווא-ושופכי םש ראינו להוסיף כמה מכתבים משלימי"על מכתבי מ

 .מסמכים המאירים נושאים הנדונים במכתבים
 

* 
 

לחיק משפחתו  - העותומאנירון בצבא חמקום שירותו הא - ּבל  מח   1218בשוב משה שרת בתחילת דצמבר 
ואחיו  -אביב -בתל 1211-האב יעקב שרתוק מת ב -ניה היו בבית המשפחה אמו האלמנה פ  , שבראש פינה

מה חניהלו אז בית יתומי מל, צעירה ממנוהרבקה הבכירה ועדה , תיויושתי אח .ה וגאולהואחותו הצעירים יהוד
רתם זלקראת ח ויו ולאחותחשעשה במושבה הגלילית הקדיש משה שרת לסייע לא םודשייחאת ה. בצפת

ר ושכעבור חמישים ושש שנה ראו א -מרוסית לעברית  םלתרגום שירי, "הרצליה"ללימודים סדירים בגימנסיה 
 .שפת השליט החדש, וללימוד אנגלית -" שירה ימחברת תרגומ"בקובץ 

פרשת  .ה כשנה עבדה בכנרתזש, צפורה מאירוב וברתחמה אחרי הגיעו לראש פינה פקד משה שרת את -זמן
מכתביו לצפורה  .נתראה ואולי לאבשהובאו , אהבתם נחשפת במכתבי משה שרת אליה בשנות המלחמה

מה שהקשר ביניהם נתהדק סופית כאשר בשלהי דו. אינם רביםלונדון דרת ימי בתקופת הכרך הראשון של ס
ואכן בספטמבר , קים משפחההנו של משה שרת ביכולתו כסטודנט לביטחוהתקופה המתוארת בכרך זה גבר 

 .נישאו בתוך זמן קצר םהצטרפה אליו צפורה וה 1299
. יכלה רק לאחר סופה הור ארצזשם ולח" עהנתק", 1-ע"אמה של צפורה יצאה לרוסיה לביקור הורים ערב מל

בתום . כך בבית דודתה שרה עזריהו שבחיפה-אביב ואחר-הללו ברחובות ובתל םצפורה עשתה את השני
יתה להם יאבת לצעירים אידיאליסטיים שעצם העבודה בשדה הואז אבן ש, המלחמה הלכה צפורה לכנרת

כנרת מילאה תפקיד . ודה חקלאית ובחיפוש עצמים בעבייועשתה שם למעלה משנת, ייםחמשאת נפש ודרך 
, וממרחק הקרינה השפעתה גם על משה ורבקה שרתוק, יי עדה שרתוק ואליהו גולומבחמכונן בחיי צפורה כב

 .(497' עמ, "וויית כנרתח" חנספ' ר)שלימים נקשרו כולם במסגרת משפחתית משותפת 
ולהתלבטויותיה כצעירה  קבוצה בתקופה ההיאיים בחרה מתקופת כנרת הם ראי מהימן לומכתביה של צפ

 :אביב-כתבה למשה בתל, 9.9.1212-מ, ד מהםחבא. ושבתח
עתי המון דל עלים עומייד  -ני ימע םאתה נעל קר. ת לךבכות יאנ עתנפרדתי ממך וכ וםק שלשר
על  נוא יםתך נדמה לי לפעמים שעומדינמצאת א ניא ראשכ... םשוכחת עליה ניא בנוכחותךש בריםד

 נייימשך גם הש - תנויפול אחד מאייו קוהיה אם יתחל. לתוכה יםכלתמסועמוקה  םתהו זופי אי
מן זר בוכע קאותם ר םייח ואנ - םם בהחיי ושאנ יםע זה הרגעדומ ?םתשאל מהי התהו םהא .יואחר
יא ריה בה   ?כ רוצה לראותך"כ שאניבשעה , עכשיו, יתיע אתה אינך פה אומד, משה, ומדוע זה, ידוע

. שבת עליךוחול ואני תולשת פ. נעימה עכשיו ידה דוהעב. לא כדאי -מאוד  תתגעגעאל . ושמח
 .זהבאני איני מרגישה וגלי רואת  ידיאת  ופוצעיםדוקרים  םיחהשי
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חיילים בגדוד העברי שאז , "הרצליה"רעיו מימי גימנסיה , זכאשר בא משה לראש פינה היו אליהו גולומב ודב הו
כך הושאר שם בכוונה ברורה למנוע בעדו להגשים את משאת נפשו -אימוניו במצרים ואחר טרם סיים את

שכמי שהתמיד בשירותו בצבא , ייתכן .טעם קיומו והמניע להתנדבות - 1הארץלהשתתף בקרב על כיבוש 
-עד התמוטטותו ממש ולא חווה את רוממות הרוח ששרתה על תנועת ההתנדבות לגדוד הארץ העותומאני

ואולי לפיכך התכנס בבית , זושהיו מראשי תנועה , חש משה שרת קושי מסוים בחידוש הקשר עם רעיו, יישראל
חברו , מכתב שקיבל מיקותיאל בהרב. משם רק כדי לבקר את חברתו שבכנרת חה שבגליל העליון והגיחהמשפ

לעבור בהדרגה ממצב של , משה, יש את נפשך םא: "יו בכיוון זהדחיזק את י, ה והצבא העותמאני"הטוב מימי ג
אם  השלש םליפו ולו גם ליומיי הלום על ביאחאל ת[ ---] םמציאותיי םלמצב של חיי אילוזיוניםתקוות ותיאורים 

 ."חיים אתה חפץ
מכתב נוסף מבהרב בישר  .שבראש פינה זווית-יי משה שרת מהפך שחילצו מקרןחאולם עד מהרה התחולל ב

קרא לו בכמה מכתבים  בואליהו גולומ, קיןחניהושע  "גואל האדמות"ליד  םציריהלו כי מצפה לו משרה בוועד 
ן בהתכנסות סוברל כצנל ישמע משה שרת מפ יורעיון שעל, 2"דהות העבודחא", דשחלהשתתף בהקמת הגוף ה

 .3חנייםפועלים במ
המפלגתית ית ובשייה היישוהע שכן נבלע באחת במוקדי, ליהודה ושוב לא חזר לגליל" קפץ קפיצה"משה שרת 

 .י"במסגרת המציאות החדשה של השלטון הבריטי בא
רו של חנקין וזוכע, ני ערבים בוועד הציריםיילקה לקרקעות ולענחמשה שרת כמזכיר המ םהעבודה שאליה נרת

בי חזימנה לו מסעות בר םהיא ג. יתה תפורה לפי מידותיו ותאמה את כישוריו ואת שאיפותיויה, שעמד בראשה
מתקופת עבודתו בוועד הצירים . בעיותיהםולו להכיר מקרוב את הארץ ואת יושביה הערבים  שאפשרו, האזור

כי על יסוד סיוריו ומגעיו גיבש  ספקאולם אין , לא נותר תיעוד שבכוחו לצייר תמונה מלאה ובהירה של פעילותו
" מעמדית"ה םתלק על השקפחהוא . משנה סדורה למדי על מהות הניגוד שבין שני הלאומים היושבים בארץ

שגרסו כי למעשה מתמצה הבעיה הערבית בניגוד האינטרסים שבין , "ת העבודהואחד"של כמה וכמה מראשי 
פן יתקוממו נגדם הפלחים הערביים  םוששיחה, בעלי הקרקעות הערביים, מגשימי המפעל הציוני ובין האפנדים

 4.מייםוורשיו לאשל העימות וטען שש זוש כפר בתפישה פשטנית "מ. םבהשפעת היהודי

הוא ניסח טיוטה . ש באותם ימים"בתיקי ועד הצירים נשתמרו מספר מסמכים המרמזים על קשת פעילותו של מ
שנהגתה ככל הנראה במסגרת הקשרים שטיפחו יהושע חנקין " אגודת כל האומות לשם טובת הארץ"לתוכנית 

שהתיימרה ללא כל , רי  פ  יב צ  'ירותי נגיי הבסורים בראשותו של העיתונא-והוא עצמו עם חבורת ערבים לבנונים
וכן ניסח ההסכם שחתם יהושע ( 412' עמ, 1נספח ' ר" )המפלגה הלאומית בסוריה ובלבנון"יסוד לייצג את 

הוא תרגם מרוסית לעברית תזכיר (. 490' עמ, 9נספח ' ר)עם אותה חבורה , בירושלים 96.3.1290-חנקין ב
שהוגש לוועד הצירים בין שלהי אפריל  -ואולי גם תרם לו רעיונות  כֹושגם ער  נראה  -מדיני של יהושע חנקין 

, אז מלך סוריה, ובו עמד על הצורך להגיע לכלל הסכמה עם השכנים הערביים ועם פייצל, 1290לסוף יוני 
 הרברט סמואל למען תשפיע על אופן [וןיהנציב העל]בואו של  ניצריכה להתחיל דווקא לפ"ולנהל תעמולה ש

--]לבל יצטרך לשקול תמיד את כוח ההתנגדות של הערבים , םניודי הערבים ותקל על צעדיו הראשי-קבלתו על
תם לבל יגדל בינתיים יכי מעריכים אנו את חשיבות ההתפשרות א, ב מאוד להראות לממשלת דמשקוחש[ -

הירדן -גדול לעברסיכום מפורט שחיבר משה שרת על מסע  .5"הפירוד היכול להביא לידי הרבה אסונות
העיתונות "שחובר על , סיכום אחר .לא אותר, לבירור אפשרויות של רכישת שטחי קרקע נרחבים, המזרחי

' עמ, 4 חנספ' ר)אשר בן המשיך גם בימי לונדון , מלמד על עיסוק נוסף שלו 1290בספטמבר " הערבית כיום
499). 

ש "הציבה את מ, י"ת הציונית באוההסתדרול היישוב אז המוסד העליון ש, העבודה לימין חנקין בוועד הצירים
שלפניהם ניצב היישוב המתאושש  םהאתגרי דבמוק, מדיניותה שאך זה החלו צעדיו הראשונים בשדה, הצעיר

קשר יחסי קרבה עם זאב , ם וייצמןחייכך הכיר מקרוב את . והפגישה אותו עם מנהיגיו, ממשבר שנות המלחמה
למגעים עם . גוריון-לסון ואל דוד בןנבתנועת העבודה קרב אל ברל כצ. חס רוטנברגבוטינסקי והתיידד עם פנ'ז

 .ימי לונדוןנודע מקום נכבד במכתבי הכרך הראשון של  ולאפיוניהםאישים אלה 
 

* 
 

ו הוא שהה בארץ רק כארבעה זשהרי בתקופה , ית למדיחילה שטחיתה תישה, מןציים וייחההיכרות עם 
 זא-או, שנות לונדון, העמיקה בשנים הבאות, 1290אפריל -עיים במרסוכשבו 1212 דצמבר-שבועות באוקטובר

-וני ארצותימנהיג צ, לרבות אחרי מאבקו העז בלואיס ברנדייס, ש לעקוב מקרוב אחרי פעילותו המדינית"יכול מ
דתו של כן את עבותותו הכספית היא שקטעה את פעולות רכישת הקרקעות של חנקין ורוקנה מושמדיני, הברית

רת הישראל שכלל את הצ-בר הלאומים למנדט הבריטי על ארץחואחרי מאמציו להשיג את אשרור , ש לידו"מ
ופעל  1291לאחר מאורעות  "הגנה"ופיע לפניו בלונדון כנציג ההצמן נפתחה כאשר ייש אל ו"דרכו של מ .בלפור

-מארץ' א-שנה-הסטודנט, ש"את מ הערכת נשיא ההסתדרות הציונית. וההנהלה הציונית" הגנה"כמקשר בין ה
רש מסוריה וג םשבינתיי, צליילפגישה שם עם פ, למסע לבגדאד יוהשתקפה בהזמנתו אותו להילוות אל, ישראל

 (.מסע שלא יצא לפועל)הומלך על עיראק ו םבידי הצרפתי
כל  העמיק והלך מאז ונמשך, שנתרקם בלונדון במחצית הראשונה של שנות העשרים, צמןייו-הקשר שרת

 .םהימי
 

* 
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בוטינסקי 'לבוא ז יהוא היה מודע לציפיית חיילי הגדוד העבר. בוטינסקי ידע זעזועים'ש לזאב ז"של מ יחסו

לו רבים מהם משנתחוור להם כי מנהיג זה החשיב את הגדוד בעיקר כאמצעי להשגת יעד חאליהם ולאכזבה שנ
, מה על שחרור הארץ מן העול העותמאנימדיני ולא העריכו כציבור מתנדבים המשתוקקים להשתתף במלח

עם ששלל את . בוטינסקי לא האמין בו'זרעיון ש, אחת שאיפה להקמת כוח לאומי עצמי-ובעונה-בעת ומטפחים
העריך , 1290התנפלויות הערבים עליהם במרס  חבוטינסקי כי יש לנטוש את יישובי הגליל העליון נוכ'עמדת ז

אחדות העבודה "היה שותף לאהדת ו 1290ושלים במאורעות אפריל ריש את עמידתו בראש הגנת יהודי "מ
, באותם ימים עם מגיני הרובע היהודי ש עצמו נמנה"מ .ולתמיכתה בו כאשר נעצר ונשפט למאסר בשל כך

 :16.4.1290, ד"ל "קונטרס"וסיפר על כך ברשימה שכתב ב
. מאוד הרבנות ללמוד התה הזדמייהעתיקה ה ירהע ריימים האלה אל מסתבו רתנו שחדילאלה מא

, פגשונו בהערצהוה ביחב. אלינו, םרייכצע םקניזכ, הישן רדי הדווהיחס יה ימעודד הון ימרנ
לטובת כלל  ין שהואינעתנו לורבהוקרת מסיו וצמנעלנו על בבהערכה נאמנה של המעשה שקי

 דובמן הכ םג, ש בו קצת לטיפהיזה גם מן הלגלוג ש בכינויוהיה . ראו לנוק, "ןעטסציוני". שראלי
השגור כל כך , כנוי מיוחד זה תנואונה הפליא ואשרבובראש . םהיל שבינינו לבינדאלינו והכרת ההב

 םייוהכינ ועם .אנו ונפיכינויים להם ב אך הן כמה .כקטנים םליוגד, יםכנש ריםגב, ם אלהידובפי יה
תאמצות להבליג בה, והעלבוןהאחדות הגמורה בעוצמת הכאב  תבנו הרגש הייתהפה יהאלה תק

 .פורענויות ימים יבואוועה האילמת לעמוד בובש הייאושל ע
 

ש על ארבע "סיפר מ, הנשבעים ש כבוד של ירושלים במלאות לו חשא בטקס הכתרתו לאזרנאום שנב, םלימי
 :רעליותיו לירושלים ואמ

ם לומלחמת הע רעם גמ. בפתח תקופה חדשהתה אף היא ייהשנייה לירושלים ה העלייה
לה של והישועה הגדורה הגדולה והבש ץהנ םע, בריטיל מעותומאניהשלטון  בורע םע, שונההרא

עלי מה שעבר אז על  ברוע, ועד הציריםדי בכאחד מעו םשליותי בירבעליתי והתייש, לפורבהצהרת 
העתיקה להגן על  רלעי םודריחה עםהייתי ו, 1029 חשל פס ותאשונררעות הו הפ  יוה, רושליםי
חורים בעשר -הה או חמישראו שני אקדחים על עש באקדח -ד יאפס בודי שלה היה ישוביה

 .(1264' עמ ,זא "יומ). תוורובח
 

כבעלי זיקה משותפת לשירה  ,בוטינסקי זה את זה'ש וז"בימי עבודתם בוועד הצירים בירושלים שיתפו מ
בוטינסקי לקראת צאתו 'זב נועץש "מ .בתחביב של תרגומי שירה משפות שונות לעברית, ולעניינים שברוח

במסגרת תפקידיו בהנהלה , טינסקיוב'זהעסיקו , בלונדון, כך-אחר. במכתב עידוד ללימודים בלונדון ונענה
י ובסוריה ותרגום קטעים מתוכה "סיקור העיתונות הערבית היוצאת בא - ובעבודה כלבבו וככישורי, הציונית

, כבר בלונדון זא, ש"התרשם מ 1291ץ מאורעות בפרו (.םרימטלה שבה התנסה עוד בימיו בוועד הצי)
 .עדרו של וייצמן מלונדון באותם ימיםיבוטינסקי כבכיר אישי ההנהלה הציונית בה'מהתנהלותו היעילה של ז

ף עצמאי ובשל התבדלותו וכג" הגנה"בוטינסקי להקמת ה'זלל עקב התנגדות חוהת םק וסופי ביניהוקרע עמ
בניגוד  -יטי רי אך ורק במסגרת הצבא הב"בא הודיילהקמת כוח צבאי  ווחתירת" הגנה"ום רכש נשק לחבת

 .ש וחבריו"גמור לעמדת מ
 

* 
 

בימי משה שרת בוועד , בין פנחס רוטנברג שבשעתולדידות והערכה ששררו בינו יי חסש מעידים על י"מכתבי מ
 1291מי מאורעות מאי י זמא .ווגם חושפים את הביקורת שחש כלפי, אף רצה להעסיקו כעוזר אישי, הצירים
 1291ל שיגר בתחילת יולי "חונה על הוצאת הכספים לרכש נשק בווכממ, "הגנה"ס רוטנברג מראשי החהיה פנ
 -ותו רבקה חתה מעורבת גם איפעילות שבה הי -לפעילות הרכש  זמרכ זששימשה א, לווינהש מלונדון "את מ

. יקציב סכומי כסף למימון הרכישות שעל הפרק ם זה בטרםחודעת על הנעשה שם בת-כדי לקבל ממנו חוות
 .מבליטים את קפדנותו העקרונית על שימוש נאות בכספי ציבור זווינה בתקופה וש מ"מכתב מ

 

* 
 

יתה עמידתו על ית פעילותו בארץ לפני צאתו ללונדון הופמשה שרת בתק ההחוויה המכוננת העיקרית שחוו
, (1212מרס -'פב)תקווה  חבוועידת היסוד שלה בפת חא נכהו". אחדות העבודה"ערש הולדתה של מפלגת 

שבראשם עמד ברל , ("יםהבלתי מפלגתי") םעלים החקלאייווהסתדרות הפ" ןיופועלי צ"גו מפלגת זשבה התמ
הפועל "בהתאחדו עם , ארגוני זה שכעבור עשור-ברתיח-בית רעיוני"מנאמנותו ל. ד גוף חדשחוהקימו י, כצנלסון

 .ש כל ימיו"לא סר מ, הומר במפלגת פועלי ארץ ישראל, "ירהצע
. גאון ושבר היו בהם .מים נהדרים ונוראיםיאלה היו " :על ועידת פתח תקווה כתב משה שרת לצפורה מאירוב

יתה ינהדרה ונוראה ה .םושיכור והמ ישבת: "זולדב הו ,"כי אם בהדגשת כל מילה ומילה לחוד םלא במליצה סת
אימוץ כזה , שבהחצפיפות כזאת של מ .יתה בה איזו זעקה עד לב השמיםיה. אור לא יערוך להכל תי. הוועידה

 ".יצוירולא , של עצבים ומוח לא יתוארו
 :ב"ע" קונטרס"כתב משה שרת ב, י"ערב הקמת מפא, 1292במאי 

, לדאוג לה פקידשעלינו הוטל הת, לעתידה של ההתיישבות בארץ יםארחהננו הא וה שאנרהכ
 יא אוליו הזה רהכ -ך דרלה את ה תת לה ולהתווות הצפויוע על הסכנילהתר, את חשבונה בשוחל

ש בתוכנו יכשם ש [---]. שראלי-לתנועת פועלי ארץ "ודהבאחדות הע" נחילהשה העיקריש והרכ
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 "הבודת העודחא" רתוכנו כאלה אשבכך יש , "ודהדות העבחא"את  רצוילקם עלה לבחאשר  כאלה
ת ודחא"וללה חש הגדולהפלא  [---]. דיפתחה לפניהם עת, על דרך ותםאהעלתה , םה אותריצ
ך הכרה ולא מת יכ ,ולהדהג הבאש האה - תתה בלבבויתה האש שהצייה בהיווצרה" ודהבהע

ך ואלא מת, "הדות העבודאח"הצטרפו אנשים ל יםיאות החיצד ולא רק בדחיפת מבשכלית בל
זם התאהבו בסוציאלי, והרהזדשה את חי "ודהבאחדות הע" רציונות אשבהתאהבו , שהתאהבו בה

 .רימהא היאת דגלו ה ראש יישראל-הארץ ,יברהע
 

 :אמר 4.7.1237-מגוריון -במכתב לבן
הסתדרות "אחרי האב יעקב וה ,בחייו]ה ל  ע  כוח מעצב ומ  וללות השלישית של חההת[ ---]

יבנה לות הזאת לולחההת. ותקופת הגבורה שלה" ודהעבאחדות ה"ת יריתה יציה "[המצומצמת
י כך הקנתה לי את די-ועל חיילה עלי עול לכל ימי יהט ,בידי עצמי יסיימה את כיבוש ,וחישלה אותי

א זימנה יה, יילכל ח[ כצנלסון]ל בראת  יא נתנה ליה. לזכות בה יולתכביותר שי הגדולהרות יחה
 6.שיוכוהרו גם עז יאותו ברגע יוהרו ושמרה לבזן יצחק טבנקילתה לי את יא גיה. תךיאותי א

 

 :אמר, בהספידו את אליהו גולומב, העבודה חדותשנה להקמת א 96ומקץ 
נפגשנו  -מה חלאחר המל[ זהו באליהו גולומב וד, עים משה שרתשלושת הר  ]שוב  שנוכשנפג

מה את הדרך כאביב וסי-על גבעת חול בתל םנסה פעכורה שלנו נתבהח. "בודהדות העחא"ב
חתירתה , "ודהבדות העחא"בקד ה שי  ירצילהט ה. וחפצנ זלמחו שהגענוה שרגיתה לנו היה. הרשעב

. רו אותנויכוש בותינושבו את ל, תהבשחרוחה וחדות מ עוז, והעזתה המדינית רותהיע, לגדולות
: נו לעצמנוראמ. קונםיאת ת, םיטוייבה את במצאו , רחשי לבנו הסמוייםל כה שיה הומד
ל שהעלתה אותנו והמסל, יינוחללה בחוהמפנה ש. חותהימילאה את של "הסתדרות המצומצמת"ה

 7.במערכות התנועהומנו קתפסנו את מ. וםאונו עד הלביה -נו בחה ישהפ חוהר, עליו
 

* 
 

קשישים , שיבהח חבמזג ובאור, שונים זה מזה במבנה נפשי, "דות העבודהחא"ם מקריני סמכות בישני איש
בחייו תפקיד  ומילא - גוריון-ברל כצנלסון ודוד בן -ם ד בשבע שנים והאחר בשמונה שניחממשה שרת הא

 .מכריע
אך הדעת נותנת כי שמעו של , "אחדות העבודה"הקשר ההדוק בין משה שרת וברל כצנלסון נרקם עם הקמת 

שכן הוא , "הרצליה"יו עוד בהיותו תלמיד בגימנסיה זנברל כצנלסון כמנהיג פועלים וכאיש הגות הגיע לאו
בחופשה  שמןשיצא לעבודה בבן , אליהו גולומב. ין במפלגות הפועליםיגילו ענ, הראשון זורחמה תלמידי, וחבריו

-ואכן ב, שעבד שם, נלסוןצודאי נפגש עם ברל כ, בסוף לימודי המחלקה השביעית, 1219הגדולה של שנת 
לים תחת פוע התיישבויותדש של ברל להקים חסיפר לו על רעיונו ה, לרעו משהלקושטא  יוכתבבמ, 1213

, הגליל יהתכנסה בכנרת ועידה של הסתדרות פועל, 1219בספטמבר . במושבות" כיבוש עבודה" אבק עלילה
ירה חוהב, הסתדרות בוגרי הגימנסיה נתבקשה לשגר לוועידה זו שני נציגים .לה לנושאי תרבותושהוקדשה כ
ו זוויותיו בוועידה חקב כבשנה במשה שרת שיתף את רעיו אליהו גולומב ויע. יהודה-ך בןוש ובר"נפלה על מ

 :9.10.1219-ב םבמכתב שכתב לה
. מהוועידהש את הסניף וספרתי רשמים "כבואנו יפואה אספנו במוצ, ידידי היקרים אליהו ויעקב

ת רלמח. מה שאמרתי לברל ביותר הרחבה - הרציתי את תוכנה כשהוא לעצמו וגם רשמים כלליים
ז נגע "אך בכ, מנם בקיצור נמרץוא, תנויאת שיחתו של ברל אסיפר גם . יהודה מילא אחרי דברי-בן

ובהטעמה מיוחדת , מובן שהציקתני רוח בטני ולקחתי שוב רשות דיבור .קרייריזםבמבכל חוץ 
 .מסרתי את דבריו בכל העניין הזה והדברים היו כמתלהמים

 
ע את דברי ברל כצנלסון שבאו לשמו, ת מחנייםוצש בהתכנסות חברים בקב"מ חבו ארצה נכומה אחר ש-זמן

 .הדברים ששמע במחניים נכנסו אל לבו ים כימלמד, באו לעילושה, דבריו .בנושא איחוד תנועת הפועלים
" אחדות העבודה"וד על רקע החלטת חמכאן ואילך נתהדקו והלכו קשריו של משה שרת עם ברל כבנלסון וביי

אותו  םורת, אז בן עשרים והמש, ש"במ ועינ םש, ןברל כצנלסו, רךוהע .מוש" קונטרס", להוציא לאור שבועון
אין  .ש תוך כדי עבודתו בוועד הצירים לימינו של יהושע חנקין"עשה מ וזאת, לכתיבה ולמשימות ניהול, לעריכה

כי תחושות  חאך יש להני, "קונטרס"הפעולה בין השניים בעשיית ה-בידינו עדויות בכתב על היבטי שיתוף
ויוזמתו של , מלונדון יושל משה שרת אל םם מכתביו המפורטייכפי שמעיד, העמיקו ההערכה ההדדית ביניהם

-לאור ב ום צאתומי, של ההסתדרות הכללית היומיהעיתון , "דבר"לרתמו למערכת , לימים, ברל כצנלסון
1.6.1299. 

החליט , ת הכללולרעיון הקדשת החיים לשיר וונאמנות" דות העבודהחא"חרף הזדהותו המלאה והעמוקה עם 
הרגשתי שאין ברכתך " .מצעד זה מסויגברל כצנלסון היה  .ללכת ללמוד בלונדון 1290משה שרת בשלהי 

 בייחוד עליך": והוסיף בהתרגשות ,7.3.1291-כתב לו משה שרת במכתבו הראשון אליו מלונדון ב, "מלווה אותי
 ".מי למשפט לפניךצשב אני כל הזמן ומעמיד את עוח
 "דבר"דשות והשבועון האנגלי של חכעורך עמוד ה "דבר"ש ב"חמש שנות עבודתו של מ ץכאשר מק, 1230-ב

" דות העבודהחא"כי הנהגת , ה מקרובזהסוכנות היהודית  מנהל המחלקה המדינית של, דרש חיים ארלוזורוב
רל היה ב -" דבר"אביב לירושלים ולפרוש ממערכת -לעקור מתל יומהלך שיגזור על -ש לעוזרו "תמנה את מ

ברל כצנלסון הובס במאבק זה ואילו משה שרת נקלע . נלסון יחיד בצמרת המפלגה ששלל צעד זה בתוקףצכ
ירת זורוב פתה לו שער לזואילו חיים ארלו, ב את קידומו בשדה העיתונותחלברל כצנלסון : בעטיו למצוקה כבדה

 .שור ההדורים ביניהם ולמידת יישורםייאין תיעוד לתהליך  .המדינאות
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לוקה שהעלתה ועדת חה הצעתבעין את -עין סוןלא ראו משה שרת וברל כצנל 30-חצית השנייה של שנות הבמ
 יאך השונ, וברל כצנלסון שללּה משה שרת חייבּה; היום של היישוב והתנועה הציונית-פיל על סדר

 :בהערכת משה שרת אותוווההדוקים  םהלבביי םבהשקפותיהם בסוגיה זו לא פגם ברקמת יחסיה
בהתפלספות , אבל כוחו לא היה במחשבה מופשטת, בספירה של רעיונות, תמיד חי בעולם הרוח

כל [ ---] יצר הביצוע וההגשמה לא עזבו מעולם[ ---] רעיונות כבשו את לבו כמניעי פעולה. לשמה
, כולה בר ללא מוץ –למוחו סגולה מיוחדת במינה  הייתה. מה שאמר או כתב היה נעלה באיכותו

 8.מפתיעה של גרעיניות השכלתופעה 
 

* 
 

גוריון בצאתו ללמוד -הקדימו בן םש, ש פנים אל פנים בראשונה בקושטא"גוריון נפגש מ-עם דוד בן ינראה כ
ריהם וצבי במג-ברו יצחק בןחריון ווג-קר את בןיב םעם שניים מחבריו לספסל הלימודי. 1211-ב םמשפטי

י ושר, רחוק ומנותק"ון ממיטתו ונשאר ירוג-לא קם בן, םו הצעיריצבי הסביר פנים לאורחי-בעוד בןו, םהמשותפי
 9."םריחבעולמות א

, ות נפשית אמיתיתברחוקים מאוד היינו מהתקר": גוריון אותה פגישה בקושטא-ש במכתב לבן"לימים הזכיר מ
 10."תך המוסרית והאישיתוההכרה בסמכ -ואף על פי כן נכס זה הנחילו לי ימי קושטא 

אך כפי שהתגלגלו , גוריון מנושאי דגל תנועת ההתעתמנות-ש והן בן"יו הן מה 1214-מה בחפרוץ המל םע
 -אמריקני -ייל בגדוד הקנדיחזר אליה כחריון גורש מן הארץ ווג-ואילו בן, ש לצבא העותמאני"ס מייהתג םדברי

 .םייד משלושת הגדודים העברחא
, המפלגה האחות בבריטניה םעמוד בקשר עביקשה ל, מהחשקמה מקץ שנה לתום המל, "אחדות העבודה"

הצהרה משלה כי  -' ורג'לפני הצהרת בלפור בידי ממשלת הקואליציה של לויד ג -שפרסמה , "בורילי"מפלגת ה
, ובה יגיעו אל גאולתם, אשר אליה יוכלו לחזור, ישראל תוכל להיות מדינה חופשית בערבות בינלאומית-ארץ"

, ואת שלמה קפלנסקי גוריון-ע ללונדון את בן"קשר זה ולהידוקו שיגרה אחה לקשירת  11."היהודים הרוצים בכך
בניהול  םע לשניייילפעילות מפלגתית וס םנרת, מןזבאותו  םשהגיע לש, ש"מ. משרד מדיני כדי לכונן שם

שעד מהרה השתקפה בתכתובת גלוית לב , בות רבהרהתק וןגורי-לה בינו ובין דוד בןחבתוך כך  .משרדם
 .ביניהםשנקשרה 

בתקופה הנידונה בכרך זה . ם בתחומי הלכה ומעשהייין בפער ניכר בין השנחכבר בימי לונדון ניתן להב םאול
ידי ארגון פעילות חברתית -ת עליה הערביגוריון להתמודד עם הבע-שלל משה שרת בתוקף את הצעות דוד בן
עדו נוגוריון בכספים ש-ש שעשה בןופסל את השימו, (103מכתב )ותרבותית בקרב הפועלים הערביים בארץ 

 םבשני םיחסיהם המורכבים של שני האישי(. 79, 74מכתבים )למימון רכש נשק להגנה למטרות מפלגתיות 
 .ק מתחומי כרך זהחהר םורגיח, יהסתיימו בקרע מוחלט וסופ, מת סיניחלקראת מל, 1296-שב, הבאות

 

* 
 

שבהן אחז כל אחד , ראשיתו םוינקודות ס -ז הוב ודוב ש אליהו גולומ"מ -היו לשלושת הרעים  1290שלהי 
 .מהם בדרך משלו

, לגדודם לא ניתן להשתתף בכיבוש הארץ: בריטי בתחושת החמצהההצבא השתחררו מ זאליהו גולומב ודב הו
שנשאר , ודווקא משה שרת) םרבייעשובים בפני תוקפים ילהשתתף בהגנת י הםומשהוצבו בארץ נאסר עלי

. (1290 חכה במצוות הגנת יהודי העיר העתיקה במאורעות פסז, רוןחעד הרגע הא עותומאניהנאמן לדגל 
את ; בגימנסיה םהלימודי םכשם שהלך לדגניה עם סיו, מב החליט בשלב זה לצאת לעבודה בכנרתואליהו גול

ות נשאב לניהול מפעל העבוד זדב הו(. 749' עמ, 9 חנספ' ר)ראה אז בעבודת האדמה  וותיקונ ועתיד
מכבר את  חשטיפ, ואילו משה שרת, (439' עמ, 6נספח ' ר)מוקד קליטתה של העלייה השלישית , הציבוריות

 .כןונתרוקנה מת םעבודתו בוועד הצירי יכ חהחליט להוציאה לפועל משנוכ, תוכניתו לחדש את לימודיו
שא בעול הוצאת ונו" דות העבודהחא"כחבר פעיל ב .לא היה צעד קל 1290-ש את הארץ ב"צאתו של מ

הקשישים , "אחדות העבודה"סדי יימ. נטישת מערכה םדיוהיו שראו בהחלטתו לצאת את הארץ ללימ, שבועונה
לא ירדו לסוף , ליתאסרי השכלה פורמח םככול םת אך רוביבעלי עבר עתיר פעילות תנועת םכול, כבעשורממנו 

 . כעלול לשמש מופת רע לאחריםזה  מעשהכמה מהם אף הוקיעו , הצורך העמוק שלו בלימוד סדיר
בהפעלת  ם סייעש ושל םהראשוני יםודשחב .םשאנני אוניברסיטאייםש לא היו אפוא ימים "לונדון של מ יימ

" פועלי ציון"ות חלועידת המפלגה הא שניהםצא עם י, יגוריון וקפלנסק-ד המדיני שפתחו בלונדון בןרהמש
-בלונדון ושיגר כתבות לכתב" קונטרס"שימש נציג ה, בברייטון" ורבליי"עידת הווצ ב"סטר וייצג את פוע'במנצ
לנטוש את ספסל הלימודים  םתיו אוהתלבטוי .1291י התרגשו מאורעות מאי "באורבים  םלא עברו ימי .העת

ף ולסייע באיסון ולונדבובין ההנהלה הציונית " הגנה"ין הבמייד ארצה התפוגגו כאשר נקרא לקשר  חזורלו
. שוגר לשם לבחינת ההתנהלות, בווינההרכש  זמשהוגברה הפעילות במרכו, "הגנה"ש נשק ללמיזמי רכ םכספי
ב "בקונגרס הציוני הי חכדי לנכו םהפע, שוב יצא ליבשת 1291ובאוגוסט , ש כחודש ימים"עשה מ בווינה

 .בקרלסבד
 

* 
 

תו הבכירה של אחו, יתה רבקה שרתוקיה 1029-1021 לונדוןבימי הנמען הראשי של המכתבים המובאים 
בצאת משה שרת ללימודים בקושטא ונמשכה כל שנות , 1213-מסורת ההתכתבות ביניהם החלה עוד ב .משה

 -בנוסף לצאת שניהם את הארץ ללימודים , ליכדו אותם, םייהחבשלב זה של , עתה. ינשירותו בצבא העותמא
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האחיות והאח , מה על נטישת האםושה אשחבדידותם בנכר ות -כך משה ללונדון -אחר, וינהותחילה רבקה ל
שהתקשרויותיהם עם אחיותיו רבקה ועדה , ואליהו גולומב זהם דב הו םאחרי בולטיםנמענים . םמה םהצעירי

לברל  םהמכתבי. ןוגוריון וברל כצנלס-דוד בן ;צפורה מאירוב ;רבהקותיאל בי ;םש רגשות עזי"עוררו בלב מ
ברו הבכיר בעולמו הרוחני המתפתח חף הכותב בהרחבה את שכן בהם משת, טיבה לעצמהח םכצנלסון מהווי

ונו גם לשאר בני והמכתבים כרבים מ .ש סביבוחבלימודים ובמתר, עם ההעמקה בקריאת ספרות יפה ומקצועית
 .(49מכתב )" מובן שהמכתב הוא לכל, אני כותב לבהרב מפני שהוא כותב לי: "םהמשפחה ולחבורת המקורבי

משפחתית ולאצור בה כל דף " גניזה"דות למסורת בית שרתוק לקיים וזה נשמר המצבור המכתבים בכרך 
ולהגעת כמה מן המכתבים , נמנעים אחרים םלמנהג להעתיק מכתבים כדי לשתף בה, שנכתב בידי אחד מבניה

המוסיף ברבגוניותו פיסות , ראוי לברך על היש, שרדו םכי לא כל המכתבי יעם שבר. לארכיונים ציבוריים
 .יפס ההיסטוריה הציונית והיישובית ומעשיר את ספרות האיגרות העבריתלפס

ת ישכותבם בן עשרים ושש ואילו האישים בתנועה הציונ, םייטיב הקורא לזכור אגב הקריאה בשלשלת המכתבי
פנחס , עשרה-בוטינסקי בארבע'זאב ז, שנה םן בעשרימוחיים וייצ)ובתנועת העבודה קשישים ממנו למדי 

באספקלריית המכתבים , אכן(. םן בשבע שניוגוריון בשמונה וברל כצנלס-דוד בן, עשרה-חמשרוטנברג ב
 .באים בזה מצטייר דיוקן המדינאי כאיש צעירוהמ

באות שונה , אלה הובאו בכתיב עברי. בערביתוברוסית  םמשה שרת נהג לשבץ במכתביו ביטויים ומילי
אך השארנו שימושים לשוניים יוצאי דופן , ם הבאנו במלאסר שבמכתביחאת הכתיב ה. בנוסף לתרגום, ובמנוקד

 .ינתםכנת( לגמרי)" לגמרה"כ
מובאות ללא אזכורים  .הסימוליםו יצוריםרשים בעמוד הקומפוהמקורות המצוינים בהערות מובאים במקוצר 

 ובאום במכתבים היפיעושמות האישים המ .(ש"מא)לן מארכיון העמותה למורשת משה שרת וות כחלקו
. כולם מפורשים בנספח הקיצורים והסימולים ;כך בקיצוריהם-אחרו, לואם בהערות באזכוריהם הראשוניםבמ

פרטים נוספים לגבי המרכזיים  ;ו פרטים בסיסייםילגב ובאואדם ה םבהערות המתייחסות לאזכור ראשון של ש
 .גרפיהוהביבליו קיצוריםהרות מובאים בנספחי ומלאים על המק םפרטי. ביוגרפיםציונים  חשבהם מובאים בנספ

 
 הדולארכיון מפלגת העב, "הגנה"ן היולארכ, תודת העמותה למורשת משה שרת נתונה לארכיון הציוני המרכזי

 .נסקי על המכתבים שהועמדו לרשותהיטוב'זן ולארכיון וש פנחס לב"לארכיון העבודה ע, ש משה שרת"ע
 

* 
 

מערכת . הניחה תמר גדרון - וליוויים בהערות דורםסי, ינוס המכתביםכ - אלונדון  ימיאת התשתית לכרך 
חברו אליה בשלבי העריכה , ששותפיה האחרים הם יעקב שרת ורנה שרת, העמותה למורשת משה שרת

תודתנו ליעל מדיני על הערותיה ולאהוד שרתוק על  .וות העמותהצהנמנה עם , ס עופרחר פנ"ד ועמםם ייהסופ
 .התרומתו להגה

 
 עקב שרתרנה וי, תמר גדרון
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 כנרת, צפורה: אל
2 

 [15.12.1918] ט"ע טבת ב"י 2,פינה ראש       1!ציפורה
 

 כי תחשדי נא ואל, בטוחה הזדמנות מחוסר - עתה עד לענות יכולתי ולא אחדים ימים לפני קיבלתי מכתביך את
 אם דע לכתוב שלא החלטתי מראש, לא. כותב הייתי לא אלו לולא וכי  3פתקותיך על תשובה אלא מכתבי אין

 מי - העתיד ועל, לזרא לי היה כבר העבר על לכתוב כי. החדשים חיי ותוכן בסדר, בבית מה זמן עלי יעבור
 אושר של טעם וטועם" זמן"ל לצרפם בלי, עצמו בפני ורגע רגע מכל ונהנה שלי בהווה רק עתה אני חי. ישורנו
 השאיפות את להרצות שוב זה הרי, עונקב נתהווה בטרם זה הווה על לכתוב ואולם. ואחד אחד בכל מיוחד

 .צנפתני אשר החדשה רוחי לפי אינו וזה .והתקוות
 אני יכול, ולעבודה למעשה ברכ ושבוע ולהסתכלות למנוחה שבוע, בבית שבועיים כבר עלי שעברו לאחר, עתה

 .גמורה הבשלוו לכתוב
 פנימי לוהכ אלא - שהוא-ימ מצד ניחרו לסעד צורך בלי, המעבר היה וקל מהיר כה .ממני עברה קחור, רחוק

 מזכירני, וענווים פשוטים כה לכאורה שהם, העת חייב רואה שאני, ידושחשב היופי, ידושחה ורק ...םושל עצמיו
 ובכל 4.לב מחלת ממושכה תוחלת עם תמידי וכאב מחנק, נפשהו הגוף עבודיש, שחורו מר זמן פעם ההי כי

 כלב  , תה כוס בכלו צהריים ארוחת בכל, הדיהו עם שח שאני חהשי בכל, לגאולה וא מאילא שקונ אניש נשיקה
, ללמוד לתיחהתו נולדתי מחדש וכאיל, דשח אושר אני מרגיש ביבחוה והיקר הקרוב, החם, המשפחתי כלב  

 .האל שבכל הטוב את ולהרגיש להכיר
 השני החצי 6,לאנגלית ינא מקדיש םהיו-חצי .חלבב 5,"אתרה"ה אצל מוכ כמעט, םהיו כל, הרבה עתה דבעו אני

 ממיז את לבצע בידי יעלה אם .ויותר יותר מקפתו מסודרת העבודה נעשית ליום מיום 7.ריםחא םלדברי
 .מאושר באמת אהיה, בשלמות

 אין, עלי רובצת ניתוצחי" תוכנית" וזאי אין, לאיש דורש איניו דורשני איש אין .ולמקום מןזל מחוץ עתה חי אני
 עם כולי מסור אני .שהוא-למי כוח ושל זמן של אחד קורטוב אף למסור צריך אני איןו לאיש חשבוןו דין חייב אני
 ליוא .כרצוני בהן ולעשות ךולהפ, תיועת בכל תובשלמ שליטו חופשי .לעצמי לי, לתיויכ, זמני, מחשבותיי כל

 אילו, כן ."בזה אתה רואה שוידח ומה, טוופש טבעי כה זה הלא" תאמרי ואולי ומשונה זר הדבר לך ייראה
 ולאחרים לאחרים א"כ, לעצמי רגע מוצא הייתי כשלא, קודם ייח את לעצמך לתאר את יודעת אולי או, ידעת

 .ריםז
 8.אוכל לא, זאת הביני .אוכל לא ליהודה לנסוע .תךוא לראות זהו להימלא ניתן נושאיו לי שיש היחידי הרצון
, אותרלה, לעשות מנת על רק אז לבוא אם .מרחוק גם רוברו עדוי לוהכ ?מה ?עוולשמ לראות ?ליפו אבוא למה
 באתי אשר למרות כי, זקוק איני 9"תרּוש  ילה" .מוכן איני כי, יכול איני דוע ולעשות .עיקר כל לדבר מבלי גם ולו
 חיוב יותר הרבה בעצמי אני מרגיש, עלי בצתור תןותלאו עמלן כל עם 11ניםש משח אבידתו 10"רבותחה מבין"

 12.(בא טרם עוד הגדוד הרי) היפואים מאשר רעננות גםו ואמונה ומרץ כוח ,ושלמות
 .אבוא אז ובכן! כן הלא תשובי עוד הרי אבל, אחת לשבת אליך יורד תיייה 13,בכנרת נשארת לו
 מכנרת לכתי אחר רק .ומקוטעה צרה והשיחה חטופה כה שוב יתהיה פגישתנו .לראותך אני רוצה כמה ידעת לו

 לא אם אבל .אבוא ואז שובך אחר יידמ לי תבייכ .עליהם תךיא לדבר הייתי יךרשצ דברים מוניה דעתי על עלו
 אדווה, אילמת סערה סוערת הנפי וב יש, בלב השוררים השלו האושרו השקט כל עם .באביב רק נתראה תשובי
 ?וז פינה םג תשקוט מתי .[רוסית] ה זיּבי  ו  ט  ר  יֹומ  , מתה
 שווא פחד אולי או ?לי בו אצור מה ."לי שלחת לא אשר" המכתב לשמע פחד איזה יב הוטל מה-משום יודע איני
 14?הוא

 לגמרי יהיה א"א 17לרבקה ודיחבי כי, להם אמרי ,[16זהו ודב 15גולומב אליהו" ]שלנו" את תראיו הגדוד יבוא םא
 .הנה יבואו כ"עו 18ליהודה ועסלנ
 .האחרי מרלו רךצו ואין - נסיעתך לפני לי כתבי - תספיקי עוד אם
 ,לך םשלו

 
 משה

 
, מאוד םח, חם נשמתי דריחוב בתוכי אבל .םבשמי אור וקו תכלת מפלש ואין בטרדה יורד גשם, קר עכשיו בחוץ

 .אלי בואי ...לך םג אולי םחוי אלי בואי ...הפנימית והשמחה האורה וגדולה
 

 הערות
                                                           

1
ש ולימים "חברתו של מ, (ה"להלן ג)של גימנסיה הרצליה ' בוגרת מחזור ג .(ש"צ, צפורה: להלן( )6891-6891)צפורה מאירוב  

 (.נתראהמכתביו אליה באותה תקופה ב' ר)ש בצבא העותמאני "הקשר ביניהם התחזק בימי שירותו של מ. רעייתו
2
. 6869א באפריל "בי תגלו לראש פינה לאחר גירוש תוש -יהודה גאולה , עדה, וילדיה רבקה"( ממה)"האם פניה  -, משפחת שרתוק 

 .הדרים מחלב לראש פינה והצטרף למשפחה 6869ובהתמוטט צבא זה בשלהי נובמבר , הבן משה שירת אז בצבא העותמאני
3
בדצמבר  16-ו 61-מ, ש"בידינו רק שני מכתבים שלה אל מ. לא נשתמרו, ש שנכתבו עד מועד זה"ש למ"פתקאותיה של צ-מכתביה 

 .הערות להלןשקטעים מהם יצותתו ב, 6869
4
 .61יג  משלילפי  
5
מנהלת התעבורה הצבאית   Eizenbahn TRansport Abteilung)," )אתרה"ש ב"בשנתו האחרונה בצבא העותמאני שירת מ 

 .שפעלה בצומת הצבאי החשוב שבחלב, ברכבות

9



                                                                                                                                                                                                       

6
, לכן החל ללמוד שם שפה זו, י"ש כי בתום המלחמה תהיה האנגלית השפה השלטונית בא"עוד במהלך שירותו בחלב היה נהיר למ 

, ר חנה ברכיהו"ש לד"בהגיעו מחלב פנה מ. תורכית ויידיש, צרפתית, גרמנית, ערבית, עברית, רוסית: שמינית באוצר לשונותיו
כשזו הסתייגה . וביקש ממנה ללמדו אנגלית, (רופא במושבות הגליל 6869-68בעלה מאיר שימש בשנים )רופאה שלמדה באנגליה 

 (.6891, עדות עדה גולומב ליעל מדיני" )עליך לדעת מה ללמד. אני אומר לך -איך ללמד : "ש"אמר לה מ, עולם לא לימדהוטענה שמ
7
ש גם "מ. ה"לחזור ללמודים סדירים בג( 61)וגאולה ( 69)היה סיוע לאחיו ולאחותו הצעירים יהודה ו" הדברים האחרים"אחד מן  

ש "עיסוק נוסף של מ. שנמנעה מהם בשל צעירותם, 6861-יעקב שרתוק שמת ב, ל האבביקש להעניק להם מן המורשת הרוחנית ש
, (6811 ,עם עובד" )מחברת תרגומי שירה"כשהוציא שירים אלה לאור בקובץ , לימים. היה תרגום שירי משוררים רוסיים לעברית

התעוררתי לנסות את כוחי [ ---]דה סדירה עם שובי מן הצבא התורכי ועד שנכנסתי למסלול של עבו, ט"בשנת תרע: "כתב בהקדמה
אתגר משובה להריק לעברית שירים [ ---], המשורר שהיה אהוב עלי משנות ילדותי ברוסיה, תחילה משל לרמונטוב, בתרגום שירים

 ".תוך שמירה קפדנית על משקלם וחרוזם, מתנגנים
8
בקה בו ההסתייגות שהביעו שתי אחיותיו מהשמחה אפשר שד. ש ממה שהתרחש ביהודה"לא נהיר ממה נבעה הסתייגותו של מ 

, היו שותפים לה, "השומר"ובייחוד אנשי , הסתייגות שרבים בגליל" )החלפת אדון באדון"לדידן , ששררה שם לרגל הכיבוש הבריטי
העותמאני עד נוחות על שום שנשאר נאמן לצבא -ואפשר שחש אי, (שכן לא האמינו שהשלטון הבריטי החדש יבטיח את שלום היישוב

נמנו עם הצד  -חלקם לאחר שערקו מן הצבא העותמאני המובס והולך  -שעה שחבריו שהתגייסו לגדוד העברי , לרגע האחרון
 .ניצבה לימינו" ההיסטוריה"ש, המנצח

9
 :16.61.6869-ש  מ"ש נזקקה למושג זה במכתבה למ"גם צ. לספוג השראה 

מראה , הירק שסביבי, ובאמת". להשרות"באתי לשדה . שבור ועל סל מלא חציליםיושבת אני על כד [ ---]אני כותבת לך בשדה 
 .רעננה, ידי ממלאים אותי רוח חדשה-הבצלים ושאר הירקות שנזרעו על, האפונה

10
 .מקור הביטוי לא נתחוור 
11
 .העותמני ואת שנות שירותו בצבא, 6-ע"שנקטעה בפרוץ מל, ש את שנת לימודיו בקושטא"במניין חמש השנים כולל מ 
12
היה זה תפקיד הרחוק . "והועסק בשמירה על אלפי השבויים התורכיים שרוכזו שם, מצרים, כביר-אל-י חנה בתל"הגדוד הא 

קשה "; "'ארץ ישראל נשתחררה ואנחנו בגלות': היא מצאה לה ביטוי בקריאה. התסיסה הפנימית בגדוד גברה. מלרומם את הנפש
רק בשלהי דצמבר (. 191, 192' עמ, הגדודים/עילם" )גדוד לא יזכה להשתתף בכיבוש הארץכי ה, היה הרגע שבו נתברר סופית

 (.199' עמ, שם)הועבר הגדוד לחיפה  6869
13
. ושנה כחברת הקבוצה, ששכנה על שפת הכנרת" קבוצת הצעירות"שנתיים ב, ועבדה שם כשלוש שנים 6869-ש יצאה לכנרת ב"צ 

, ש"כי במכתביה למ, נראה(. 6811, ש"זיכרונות צ)ש בכנרת פעמים אחדות "ביקר את צ 6869פ בסוף נובמבר "ש לר"מאז בוא מ
-ב. כוונה זו נתחזקה למשמע הידיעה על בוא אונייה לנמל יפו. מה ליהודה-הודיעה לו על כוונתה לנסוע לזמן, שקדמו למכתב זה

 :כתבה לו 61.61.6869
ד המכתבים "ד האנשים וע"הידיעה ע[ ---]שבו הגולים . איש 211או בה ב. ז שבאה אונייה מאודסה"הערב באו מיפו וסיפרו ע

כאשר . אין לך מושג עד כמה מצטערת אני על שאסע בלעדיך[ ---]הרבים שהביאו איתם אינה נותנת לי אפשרות לשבת במנוחה 
בטוחה אני שאתה [ ---]נו לדבר כ מבולבלים עד שלא הספקנו לדבר על כל מה שהיה ל"היית זמן כה קצר ושנינו היינו כ, היית פה

 .מה בי ומה איתי, אינך יודע מה לי. אין לך מושג ברור אודותיי
14
 :כתבה צפורה 16.61.6869-ש מ"במכתבה למ 

. ד השדים הקטנים שרוקדים בתוך תוכי ושאינם נותנים לי מנוח לעתים כה קרובות"אינן יודעות ע[ ---]הצעירות שעובדות איתי 
. ולשלות לך כל מה שאני כותבת אליך, השדים הקטנים האלה הם שאינם נותנים לי את האפשרות לכתוב לךש, משה, אתת יודע

והרבה , מפני האצור בהם אני גונזת אותם ולפעמים קורעת? מה אצור בהם בשבילך. ולא מכתב אחד נשאר בקופסא בלתי נשלח
 .שאתה אינך מכיר אותי כמו שאני מכירה אותך, מכאיבה לי עד מאוד הכרתי. שלי אינן מגיעות עדיך" האמיתות"מן 

15
 .1' עליו במכתב ג הע' ר 
16
 .61' עליו במכתב ג הע' ר 
17
מהיותם (. ה"ד, להלן דב)לימים רעיית דב הוז . ש"אחותו הבכירה של מ, (קה'רבצ, להלן רבקה( )6981-6821)רבקה שרתוק  

 6861ש בסוף "סורת של חליפת מכתבים התקיימה ביניהם מאז יצא ממ. קרובים בגיל נרקמו בין משה לרבקה יחסי אחווה מיוחדים
, רבקה. ל"ונמשכה כל ימי לימודיהם בחו, 6-ע"כ במהלך שלוש שנות שירותו בצבא העותמאני בימי מל"ואח, ללימודים בקושטא

עליה בנספח ' ר) 6811ל ויצאה לווינה בספטמבר "החליטה להשתלם במקצוע זה בחו, שמנעוריה הקדישה את עצמה לנגינת פסנתר
 (.296' עמ" על בני המשפחה"

18
 .שנטלה על עצמה יחד עם אחותה עדה, שכן לא יכלה להיפנות מניהול המעון ליתומי המלחמה בצפת 
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 ב
 פינה ראש, המשפחה בני: אל
3 

 [91.1.9191] ט"תרע' א אדר ט"י 1יפו
 !יקיַרי

 
 תנמעניי עבודה לפני הוקרתה 2!כםאלי אשוב לא בֹווש אןכ אני רנשא רנשא  . להעציבכם ואולי להפתיעכם עלי

 כנההה והמשכת הגלילה השיבה מן מובן כל אחת-בבת נטלה היא. לב-ולוקחת מושכת והעיקר - מאוד שובהחו
 .ייניחומ בקרבי פועם העבודה דופק ברכ מרגיש אני [.םללימודי]

 3.נקיןח יהושע עם איה שהעבודה קר מרוא ע"לע .דיםחא יםימ בעוד אכתוב יםפרט
 .רבות ונשיקות לכם שלום .הבא במכתב והשאר - שעה לפי זאת
 ,שלום

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 (.נפש 1,0,9א "מנו תושבי ת 9191-ב)א עדיין נחשבה פרבר של יפו "ת 
2
השנה  -" לגשר על התהום של שנת הפרידה"שנועדו , לרבקה( ג"א: להלן)פ את מכתבי רעו אליהו גולומב "ש קרא בר"שמ, אין ספק 

ג על "סיפר א, ,919' נוב-'שנכתבו באוק, במכתבים אלה. שבה דרום הארץ כבר נשלט בידי הבריטים בעוד שבצפון שלטו התורכים
כמה . כמה צר שאין עוד האפשרות לבוא בדברים עם משה: "ה מקום מרכזי ובאחד מהם אמר"ההתנדבות שבה נטלו הוא וד תנועת

! משה: "ג"פנה אלין א, ,91.91.919-ב(. 951' עמ, חביון א. )"וכמה חסרו לנו כישרונותיו וכוחותיו[ ---]חסר הוא לנו במשך כל הזמן 
במחננו מתחילה עכשיו [ ---)לבקשך שתשתמש בהזדמנות הראשונה כדי לבוא אלינו [ ---]ני רוצה וא[ ---]סוף סוף מתכנסים פזורינו 

 :הפגיע בו, 9191מפברואר , ובמכתב שני; (961' עמ, שם" )המחשבה להתנער
כי  ואני חושב[ ---]תוכל לדעת את זמן האספה במחניים , בכל אופן[ ---]שאתה תבוא לאספות , משה, אני הייתי רוצה מאוד

אני ארגיש . משה, כל תקוותי עליך[ ---]האספות האלה יש להן ערך רב מאוד בשביל קביעת הצורה של חיי הפועלים בעתיד 
בזמן האחרון בייחוד מרגיש אני לפעמים צורך גדול מאוד . בעצמי יותר עוז במחשבה ויותר כוח במעשה אם ארגישך איתי

 .ךלעוררך ולהתעורר על יד, לראותך ולדבר איתך
הפועלים החקלאים ביהודה שקרא לאיחוד ' מנהיג הסת, ש נענה להפצרת חברו ונכח באסיפת פועלים במחניים עם ברל כצנלסון"מ

 :ש"ככל הנראה לפי עדות מ, כ מאותן שנים"עורך איגרות ב, לימים תיאר אותה אחיו יהודה. תנועת הפועלים
כ את דבריו בפני המתקהלים "השמיע ב, דים של חייל בגדוד העברילבוש מ, לאור מנורת נפט זעירה, בעליית מחסן תבואות

במערכה קשה עמד נגדם במאמציו להבקיע את חומת [ ---]אדוקי מפלגה מתוך קבוצת מחניים " פועלי ציון"הנמנים עם , סביבו
 (.991' עמ, ,' הע 1,9מכתב  ,כ ג"איגרות ב" )ציונית-הפועל"הדוגמטיות 

אך הגורם , אל מוקדי העשייה, ש להדרים ליהודה"כ במחניים נודעה השפעה מסוימת על החלטת מ"ג ולפגישה עם ב"למכתבי א
 .'כמתחבר ממכתב ג, (צ"וה: להלן)העיקרי והמיידי לכך היה יוזמתו של חברו יקותיאל בהרב לרתום אותו לעבודה בוועד הצירים 

3
 .ב"ש עליו בנצ"דברי מ. 1,,9-עלה ב. י"גדול רוכשי הקרקעות בא(. 9115-9,61)יהושע חנקין  
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 ג
  פינה ראש, המשפחה בני: אל
4 

 [01.1.0101] ט"ע ,'ב אדר 'ח, יפו
 !אהוַבי, חביַבי, יקיַרי

 
 איך עדיו יאנ ואין - ישבתי .לכם חבתי אשר והמקיף  הרחב, הארוך המכתב אותו את לערוך ישבתי סוף סוף

 כה דרך כי, לי ונדמה, שנפרדנו מיום עבר קצר כה זמן הרי .לסיים דיצכו לבחור רדס באיזה, להתחיל ובמה
 ואין, דרכתי בו המסלול ונמחה ניטשטש כאילו לי נראה, מאחורי אשר את לסקור בנסותי אך. עברתי רוכהא

 .הדהאבו המסילה את יהן"עפ ולהתוות עיקריות רזע-ותדנקו לקבוע הזיכרון בכוח
 וגם לסביבה מסביבה בעבירה גם, שקפצתי הפתאומית הקפיצה אולי הנהו זה נפשי ולבלבול שלטשטו הטעם

 שבחלהת יךרוצ, נעשה הדבר .ולהתחרט לבקר כבר אין אך. דיה להש  ב   תהיהי שלא, ביפו להישאר בהחלטה
 .מציאות כבכל וב

 אשר המלאכה" את עלי להקל וגם 1(טר  פ  יל) העולם-אומות-מחכמי דחמא גאולהו יהודה עם שלמדנו מה ייםלק
 סדר את אנקוטו, הזמנים סדר והוא, תמיד דווקא עלי ביבחה דרהס את חאני -( ובתרגום בסגנון)" לפני
 .סתם ניםוש תיאוריםו המעשים, רעותוהמא
 קרה איך. מה יהיו, פ"לר לשוב תקיפה בדעה נוסעי למרות ביפו הישארי דבר הוא יל שאירע חשוב היותר הדבר
 4.בשבילי" כיןה" 3שבהרב" דהועב"ה על, בבית תיובהי עוד שנתקבל, האחרון במכתבו כתב כבר 2והיאל? הדבר
 .העניין לעצם נעבור 5.עוד ידובר זה על. בהרב של" ושיטת"ב עתה לנגוע צהור איני

 לגאולת", נאצלות ותרי במילים - קרקעות לקניית חייו את שהקדיש אדם הוא נקיןח. נקיןח הוא ימ כל קודם
 ילוא, מאוד חשוב מומנט זהו הארץ גאולת .זה במונח נכון יותר, זה יבביטו מאוד מאוד קיילד צריך ."הארץ
 מומנט הוא זה עם יחד .לוהכ נכון עליו סדהמֹו סודי הוא .בעבודתנו שנויש" ראשון" היותר פ"כע, שובח היותר
 קשור אינו זה מושג .יותר לא, הל  ח  נ  וה   שלילה, לרשות מרשות העברה אלא אינה זוהי. מאוד צר, דומא מוגבל
 או לאומי אידיאל שום, מוביל רעיון ושום עולם-השקפת םשו מחייב אינו זה ומתוך, "רץהא בניין" למושגי כלל

 כל עליו תנח  ילה שיוכל סדן - ליצירה הסדן התקנת א"כ, יצירה לא זוהי .זה שבבניין - דחי שניהם או - חברתי
 לו אומר אם יןיב יהודה) המניפו או הקורנס אותו בה שירצה בצורה יכל כל ועלי חשלילה   ויוכל קורנס

, "הארץ גאולת" על ישהבעת זו בהשקפה" בניין"ה כל על מביט 7בוטינסקי'ז, אגב .(רעיון בתור 6"םליליינבלו"
 צורה איזו, ייעשה אופן ובאיזה איך ;הדבר שייעשה העיקר. טפלים - הסגנון, הדרך, האופן ;הבניין - העיקר א"ז

 וגם, ההגיונית רבההקּו משום קר בזה נוגע אני. אגב רק זה אבל .אכפת לא זה כל - מכוון יהיה מהול   ילבש
 של העצום ברוב השלטת ידאובו תהיה היא כי ,זוה ההשקפה את לדעת[ וגאולה הודהי] םהילדי את ללמד

 .בארץ העובדים שבמחנה הרעיונות ובין בינה הרובצת התהום על לחשוב ולהעירם, עתידנו-ישובי
, לכישרונותיי, לי חותותשב המון נאמרו .האחרון של רוזעו בתור לעבוד - נקיןוח 8טהון י"ע - ניפל הוצע והנה

 הכביר ומרצו החזק ושכל םע - נקיןח כי, לדעת צריך .[האיש זה" ]homo ecce" הובע .'וכו 'וכו לידיעותיי
 וכתוב קרוא עיוד שאינו אדם הוא - 'וכו 'וכו הפוליטיקה, הקנייה אופני, הערבים, הארץ בידיעת העצום וניסיונו
 תיצרפת מפטפט. הרוסית היא הגון באופן בה שולט שהוא היחידה השפה[. בער: רוסית], ינט  ֹומ  ר  ג  ז  ב   ,ממש

 כאפס בןוכמ שובהחה, מרוסית חוץ - שפה בשום יודע אינו לכתוב. עברית מאוד מעט מדבר. יותר ולא וערבית
 ועל ואיך מתי, ממי, שביישוב תוהקרקע כל תולדות: נקיע בניין מגובב וחובמ. חוצה ןה פנימה הן, עבודתו לגבי

 בעלי בין היחסים שלשלות ;לספחן שצריך שונות שאריות ;מקומות בהמון קניות של יותואפשר ;'וכו נקנו מי םש
 קרתה וכבר .נקיןח יהיה שלא ביום אחת-בבת יאבד זה וכל, פה-שבעל תורה בבחינת זה כל .'וכו 'וכו הקרקעות

 9.סהרּולב   ֹותֹובגל זו אבדה

, קרקע לקנות רשמית אפשרות אין עכשיו אומנם. םניומ כמה יודע מי להתרחב עתה העבודה עומדת, לזה נוסף
 אבל

 ;האיסור נגד םג לקנות כיצד תחבולות מוצאים ,ראשית
 במובן ריגול של, ובעליהם הקרקעות מצב קירתח של רשת, הארץ כל על רשת עתה לפרוש מאוד חשוב ,ושנית

 .זמרכל   הודעה של אמיץ קשר םע - דועי
 .שלי העזרה, לבוא צריכה או, באה וכאן, אתז לנהל נקיןח בכוח שאין בןומ

-  ניוהזמינ: יוצא, ולסכמם ונוזבא שנאמרו הדברים את לנסח אם
 כתובות הארץ בכל הקרקעות תעודות כל הרי כי, מאוד שובח) ותורכית ערבית יודע ינשא משים ,ראשית
 ;(תורכית

 ;מושלם מזכיר להיות ואוכל שפות עוד יודעו בכלל משכיל אדם שאני משום ,שנית
 על להתעשר קלהו נוחה אפשרות כאן יש כי, בהחלט ישר איש ודורש מאוד חשוב שהעניין משום ,שלישית
 .לדידם בטוח םאד זה בעניין ואני, גשורמ לאו עדין היותר באופן הציבור חשבון
 ביקותיאל לומר צריך ואיני) 10ובדב באליהו ממושכה היוועצות ואחר, עצמי םע ארוכה וטריה-שקלה אחר

 11םהדודי את גם .זו עבודה לקבל עלי יכ אחד פה הוחלט, (תמיד איתי והוא המחולל ידוע במובן הוא כי [בהרב]
 .הדבר על םדי סמכו הם וגם, עצה בבקשת ישיתפת

 
 הרגשתי כאן והנה, כולכם םדעתי, ל"לחו ינסיעת עד בארץ יח עניין באיזה ידוע זמן לעסוק ציפח את :ינימוק
 לדרוש, לגמרי כמוני אדם-בן לספק להועל לעצמה כשהיא העבודה. יבשביל יצויר לא מזה ומתאים טוב שעניין

 יש. כך לומר אפשר אם, בכלל" העבודה מלאכת"ל בנוגע וניסיונותיו ידיעותיו בכל ושימוש מרצו כל התערות את
 היא. םריחא לדברים יואמצע בסיס לשמש זו עבודה יהועש, זה מלבד. 'וכו עצמית וזמהי וילגיל םמקו בה

 והקיפולים סתריםהמ לכל, הנידחות הפינות לכל האדם את מחדירה ,ץהאר עם ממשי מגע לידי מביאה
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. םערביה עם -" לשמה" תפלה דיפלומטיה בלי - יומעש תמידי מ"מו לידי מביאה היא. העין מן לכאורה םהסמויי
 כלפי ושלנ הפוליטיקה של המידה-ואמת היסוד כי, בזה לאמור רצוני) קרקעות - ועצמ העבודה נושא הן

 םליועל, בה שישנו הערבים םע התמידי המגע עצם והן -( ושבינינ הקרקעות פוליטיקת להיות צריכה םיהערב
 שלא, ומציאותית ממשית דרך, םהערבי כלפי שלנו לפוליטיקה הנכונה הדרך למציאת טוב היותר כבסיס לשמש
 איזו תוצאת לא םוג, יותמנ  ּו   תוספיר סהוהמכ הירוק השולחן של המופשטת ההגיונית החשיבה פרי לא תהיה

 .כוזבות מאותחמ בחילופי מתובלות ותיטרקלינ שיחות מתוך, עצמית םעיניי ואחיזת תרמית
 אשר, הדברים םבאות וניסיון ידיעות להקניית זו כעבודה אין עצמית תועלת לשם יכ, להביע כוונתי זה בכל

 .תמיד םאליה והתכוננתי חשבתי
 לב םנשי לא גם אם כי, הוא ברור .ודב אליהו בעיקר עמדו זאת ועל, הסכמתי את חייבה הכלל תועלת גם אבל
, ותהלהפר והיכולים זו לעבודה המסוגלים בארץ היחידים אחד הריני - 'וכו הכישרונות, הנטיות - יהאיש לצד
 עבודה בענף כי ערוך לאין שובח, מזה חוץ. דייב דווקא םנמצאי זו לעבודה םציונח היותר המכשירים היות מפני
 מצח להיות, עהודי למטרה המעשים את ולכוון, ידועים עניינים משמר על לעמוד דעייש םאד בן מצאיי זה

, אחרת כבכל זו הודבעב המצויות, תאישיו ותועליות פרטיים יחסים של הפוליטיקה לכל קשה ועורף נדושה
 .ביותר לה להזיק והעלולות

 פסח אחר ורק הגלילה לשוב הקודמת החלטתי את לקיים א"כ, מייד להחל לא חשבתי בראשונה .הסכמתי וכך
 כבר כי, תיכף ולהחל זו מדעתי לחזור במפגיע ביקשוני "גדולים"ה אך .פ"מר בצאתי שבתיח כאשר, הנה לבוא
 הלא השינוי ובצירוף במצב ההסתכלות עם, וזה והדרישה .האדם את תובעת והעבודה ההעזוב רבה עתה
 לשוב כי, רובר יל ונעשה אחר באופן השאלה כל את אחת-בבת הציגו - הסביבה השפעת בעקב בי שחל מוחש
 ובהסתכלי, זו דעה שינוי אחר ידוע מןז כבר עבר עתה. הוא מובן חסר כאילו - בלימודי שוב ולהיכלא פ"לר עתה
 .השפ  " אני" עם או פ"שבר" אני" עם, הצדק מי עם מרוול להכריע יכול אני ןיא, עתה
[ היגיון, םהקיו םטע] d'etre raison היה אז כי, כלל הנה עתיסנ ולא פ"בר נשארתי לו: ברור דחא דבר

 קפיצה שקפצתי כיוון אך. עליו מרץ ושהוצא, וב שהותחל עניין של פוסק-בלתי המשך בתור שם להישארותי
 - זמן לכמה אותה דוחה ואני, עבודה כבר לפני פה. חזרה צהילקפ היגיון כל היה לא שוב, פויל עצמי והטלתי
 דבר ואינ זה גבול יהרו. ידוע גבול עד, קצת עוד ישל ההתכוננות המשכת לשם, חודשיים-שדוחל רק? מה ולשם

. וז בהתכוננות בהחילי לעצמי ויתיושהתו מפני, בדמיוניו בהכרתי רק הוא קיים ;לעצמו כשהוא ייםק אינו, החלטי
 ?דשח דבר לי שמזדמן בשעה, להמשיך עלי זה משום רק םוכל
 להיכלא לגמרי יהיה א"א ואולי, מאוד עלי יכבד 12,האספות רחא בייחוד, מיפו שאשוב שאחר יהרגשת: דבר עוד
 היה יךרצ לא: שבהחמ אותה שוב. ותשפ בלימוד קטנות פסיעות על ולשקוד שלמים לימים דחא בחדר שוב

 ואם, פה גם הערביתו האנגלית לימוד את להמשיך אפשר כי, נוסף לזה. לשוב אין - עתיסשנמ אך כלל לנסוע
 .'וכו בדיבור להתאמן האפשרות - תרחא תהבּור   זה תחת יש הרי, העיוני ללימוד זמן די יהיה לא

 שולחן על מזונות אוכל, טפיל בתור פ"בר םידחא דשיםוח תלשב לעצמי תייהרש .מריחוה והוא - דחא צד ועוד
 לעתיד כי בחשבי, עצמי את זיכיתיו אלה לחיים בי יהה נפשי שצורך ימפנ, סתם זה דבר לעצמי הרשיתי. ערוך
 דרכי יפושח של - הדודים שבבתי באטמוספרה קצת ושקעתי ליפו באתי והנה. כפליים כפל "אשלם" לבוא

 עבודה, עבודה מציעים ומבוגר גדול לבחור, ולי .בעתיד ביטחון-איו החדש המצב באפלת גישוש, פרנסה
 הרגשתי אך, כלל הז צד על דיבר לא וולודיה[ הדוד]? המוכן ןחהשול לאותו ושב ּהדוח   ואני, כמובן המשתלמת

 .דשח פרנסה מקור היווסף דבר מאוד ובעיני חשוב כי, שלו הטון מן
 .אותי הבינותם בוודאי .יותר אוריםיבב ולהפליג לפרט שאין חושב אני

 העבודה. ודלעב לתיחהת 'א וביום, הוועידה מן, ת"מפ שבתי, א אדר ח"כ, 'ו ביום. עתה המצב על בקיצור אומר
 אני, אדון יל אין ובכלל, קבועות שעות יל אין. בשבילי שובח עיקר זה. כלל דיתרמש תהיה ולא משרדית אינה
 אך, מאוד היא מעייפת גם, עבודה הרבה מנםוא יש ע"לע. יל אדון עצמה העבודה - ןונכ יותר וא, לעצמי אדון

 אמרתי לא עוד, כן. לבדי ע"לע עובד אני. המצריימ נסע הוא, עתה פה אינו חנקין. הגעתי טרם עוד יןיהענ לעצם
 .השפ המשכורות לפי הרבה לא גם אך, מעט לא זה, שדוחל טנופ 02: ורתכהמש את םלכ

. הדבר יתפוש ומקום זמן מדי יותר כי אני רואה עתה. ת"בפ הוועידה על בחר באופן לכם לכתוב בדעתי היה
 עידהוהו את לפניכם להציג בידי צליחי לא הפירוטו תהרחבּו כל שעם אני חושש, העיקר .כ"כ אכפת לא זה אבל
 ואז 14,אצלכם היהא שבפסח ושבח אני. פ"בע לשיחה הדבר את אדחה אם, ייקיר  , ותקפיד נא אל כ"ע 13חיה

 עניין בשבילכם אינו אך, בושחמ ויותר ממעניין יותר הוא הדבר. ומפורט וטרי יח פןובא לוהכ םלכ אספר
 .יותר ואמיתית ברורה הרצאה ותשמעו מה-זמן חכושת מוטב. לו דוחקת שהשעה

 ,יקיר  י, לכם מספר אין ונשיקות םשלו
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5
ואפשר , (להלן' ר)צ "לקבל על עצמו משרה בוה -צ "אז מעובדי וה -המליץ לפניו בהרב , שלא אותר, ש"שבמכתבו למ, קאין ספ 

אך בדיעבד שוכנע להישאר , פ"ש גמר אומר לבדוק הצעה זו ולחזור לר"שמ, נראה. שכבר הסדיר זאת בלי להיוועץ עם בעל הדבר
 :כתב 14.10.1019-ש מ"שהרי במכתבו למ, נראה גם שהצעת בהרב התגבשה זה מקרוב. ביהודה
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אם יש את נפשך לעבור בהדרגה [ ---...]עוד לא באת מחלב . אל תחלום על ביאה ליפו ולו גם ליומיים שלושה אם חפץ חיים אתה
ה ולרחצה מעט מ, ממצב של תקוות ותיאורים אילוזיונים למצב של חיים מציאותיים פ  ק  ן הרחוקים מאוד מלתת חום לנפשך הנ 

הן יש , שב לך שם עם אחיותיך ומשפחתך והתחמם לאורן ולחומן, אם יש את נפשך במעבר הדרגתי, הזוהמה שהקיפה אותך
 .בכוחן לעשות מה שאין בכוח היפואים לעשותה

6
החל  1991-וב" ציונות מעשית"דגל ב". חיבת ציון"מראשוני . מבקר ופובליציסט, סופר עברי(. 1012-1941)משה לייב ליליינבלום  

 .י"לקרוא להתיישבות בא
7
 1019בסתיו . ממייסדי הגדודים העבריים 1-ע"במל. סופר ונואם דגול, מנהיג ציוני(. 'ז"ז, בו'ז: להלן( )1042-1992)בוטינסקי 'זאב ז 

 .צ ומדצמבר חבר בו"צורף לסגל וה
8
י "רופין בהנהלת המשרד הא' סגנו של א. 1021-עלה ב. ר למשפטים מאוניברסיטאות לבוב וברלין"ד(. 1012-1992)יעקב טהון  
 1001-מ. 02-סגן נשיא הוועד הלאומי בשנות ה. של היישוב" הוועד הזמני"ממקימי . ואחריה מנהלו 1-ע"בשנות מל( 1002-1011)

 ".הכשרת היישוב' חב"מנהל 
9
ב "בהשתדלות שגריר ארה. מרצונה ורעייתו אולגה נלוותה אליו, מאל פשה לעיירה נידחת באנטוליה'י ג"גורש חנקין ע 1011-ב 

 .1-ע"חודשים לפני תום מל 1-י כ"משם הורשו לחזור לא, לא הרחק מאיסטנבול, באיסטנבול הותר להם לשבת בעיר הנופש ברוסה
10
ע מ(. ה"ד, דב: להלן( )1041-1904)דב הוז   ערק והתגייס לגדוד , התגייס לצבא העותמאני. ה"ש מימי המחזור הראשון של ג"ר 
 .י"הא

11
ברוך ורעיותיהם היו , וולודיה. בעל גוטה אחות יעקב, וברוך קטינסקי, שנה 11-אחי יעקב וצעיר ממנו ב, וולודיה שרתוק-זאב 

תמך קבע , איש עסקים, וולודיה(. 1029-1021)סיניה שמצפון לרמאללה -שותפים ליעקב בניסיון ההתיישבות בכפר הערבי עין
 .במשפחת אחיו

12
שתי הראשונות . ש נכח בשתיים האחרונות"מ. דנו באיחוד מפלגות הפועלים, 1019קיימו זו אחר זו בפברואר שהת, ארבע ועידות 

. שהכריעה בעד האיחוד, (צ"פוע: להלן" )פועלי ציון"ושל , ששללה את האיחוד, (צ"להלן הפוה" )הפועל הצעיר"היו של מפלגת 
הייתה של הסתדרות , הוועידה השלישית שהתקיימה בפתח תקווה"( לצ שמא"פוע"מתנגדי האיחוד במפלגה זו התארגנו במפלגת )

, צ והסתדרות הפועלים החקלאים"מייד אחריה נפתחה שם ועידת האיחוד של מפלגת פוע. שהכריעה בעד איחוד, הפועלים החקלאים
 (.ע"אחה: להלן" )אחדות העבודה"את  10.0.1019-שהקימה ב

13
הגדרותיו את הוועידה ' ור". הדבר היה יותר ממעניין ויותר מחשוב: "ש לאחיו יהודה"תב מכ 01.0.1010-ע ב"על ועידת ייסוד אחה 

 (.19' הקדמה עמ)ה "ולד( מכתב ד)במכתביו לצפורה 
14
בלעדיך לא יהיה . כל תקוותינו עליך. אתה נחוץ לנו פה מאוד? מה יהיה בפסח: "א"ש בת"כתבה רבקה מצפת למ 11.1.1010-ב 

אשר לימים , במעון היתומים שניהלו רבקה ועדה, ש אכן הצפין לגליל לפסח והסדר בנוסח משפחתי נחוג בצפת"מ ".י השולחן"מלך ע
 :סיפרה בזיכרונותיה
משה עשה את ההצגה עם האפיקומן . מקהלה ממש, הייתה שירה. משה ישב בראש השולחן ועל ידו ממה. היה סדר נהדר
 (.רשמה יעל מדיני" )תלילדים במעון הייתה חוויה נהדר. ואליהו הנביא
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 ד
 כנרת, צפורה: אל
5 

 ]11.1.1111] ט"ע 'ב אדר 'ט, יפו
 !צפורה

 
 !צפורה - אלא וניא שוב, דיח זה שכל אלא, ותרי הרבה הרבה, לא ?ותרי ולא" הרצפו" קר

 כאילו, לך לכתוב עתה יובשבת תמיד תמיד יובתוכ יתיא את הלא 1?את ךי  וא אני יא  , עבר ומה; עבר זמן כמה
 רחוקה - אחרת צפורהו ילבב של חדריו דריחב תמיד השוכנת אחת צפורה: תייםלש תהייו נפלגת, תיצחנ

 .תמיד תמיד היה כך והלא... והזמן קחהמר יבעננ מעורפלת, יממנ רחוקה
 .ומרפה התוקפת, ומשתתקת המנקרת השאלה זוהי ?תחלא אלו צפורות שתי דנהחתאת ימת
 היו יכ, פוי הממתני יכ, ללבך ששח התגנב שמא. יעל חשבת מה ודעי ימ .הזמן כל לך יכתבת לא יכ יל היה מה
 - מנפשי רותי היה הבלבולו. ותרי ולא קצת ינתבלבלת רק. ולא ולא לא .המסילה מן ינגּוישה   פגישות ואל ילוא לי

 ינשארת. יזרתח ולא - לחזור מנת על יקפצת קפיצה. הנפש על שהשפיע ישל המציאות םעול של בלבול, ימעש
 יבפרט עליה שאול לך סיפר יבוודא .ת"בפ אסיפה יתהיה. קצת יתוא סכסך זה. עצמי את ישהטלת במקום
 ומילה מילה כל בהדגשת א"כ, סתם במליצה לא. םבה יוה ושבר גאון .ונוראים נהדרים מיםי יוה אלה. פרטים
 .יכול את ספגה, בלעה היא. לחוד

 אומר ואני. ערערה לא אבל עזעהיז ,ישל המוסריים האושיות את קצת עזעהישז 2יעקב עם שיחה יל תהייה
 מרמז יאנ. כמוני פרטים אוסף אלא וניא אשר, העולם כל יכלפ להעיז מותר יכ, ושוב .הצדק יתיא יכ, שוב ילעצמ

, אצלך להתעורר יאול שיוכל הספק את לפזר. מזה שאחדל מוטב. מה ודעי ימ בולחש כולהי ואת מדבר יניוא
 כולנו עם ל"חול העיולנס ללמוד שואף, עתידנו - בעתיד מאמין, ברוחו ילגמר בריא ,ורענן רע   עקבי יכ, לך אומר

 ...לעקור כנראה הוא אומר זה קוץ, באליה ץקו שיש אלא, דחי
 עמוס עתה גםו. חלנו קתיספה ולא מאוד עייף הייתיו - שלי דשהחה בעבודה דיימ לחלה עלי היה ליפו ובשובי

 מפני אך. דבר אין .הנאה ללא מעסיקים, יםמטריד, קטנים םדברי לוהכ. מרכזי, גדול דבר םשו אין. צד מכל אני
 .לכתוב הקש כה מזה
 גםו. בהגשמה מלהחל להתכונן טוב תמיד .בה שהתחלתי ההכנה עבודת ואת פ"ר את ישעזבת טוב לא אולי
 .ההתכוננות זמן יל ישוב עוד כי, בתקווה עצמי את אני משלה עתה
 כי, הייתי רוצה .(זה על םג יחסל) ישל אהובה, האנוכיות על לי סלחי .אלה םבימי שנתראה דומא רוצה הייתי

 יכול אני ;ידועה בהשריה אני ומרגיש, עלי החנ ורעננה טובה חרו .טובים ערבים לפעמים יל שי. עתה תראיני
 ...ימ ואין. ולהלהיב ולעניין ולספר, יפה ולדבר הרבה לדבר
 וגם בודדים ניצוצות; םיונעלמ מבהיקים יםחרופ, םוכבי זיםנית  ; ניצוצות, צוצותני אלא אינם אלה שכל אלא

 חק  ולל   להבעיר בכלל אני והמסוגל אני עלולהו ? והתהיה, תהיה ומתי. איננה השלהבת אך; ניצוצות. אלומות
 ?עומם אפר גל - אשארו, דלחי זה שגם םיו גיעיו, ניצוצות ניצוצות רק ממני ניתזים יהיו תמיד או? שלהבת

 !דיהגי – הידחי, אהובה, יקרה! יהגיד
 קשה והכול .ליהובגב תישאר םא וזעומה צרהו פעוטה והיא; תתפתח אם - ונאדרה בהחור גדולה שלי העבודה

 כי, באמת לתיחהת לא עוד כי, לספרו שאפשר מסוים מה-דבר עוד אין םוג, הכול לך לספר קשה .מסביב ורע
, עצמי לתוך שוב אתכנס - באהל גם סיפוק יהיה לא ואם .בסבלנות אני מתאזר .להתחי לא דבר שום עוד בכלל

 .מזה טוב אין .יעצמ לתוך ולאגור ללמוד בוט אתחילו
 ?כותבת אינך למה ?תבואי ימת
? רתהנכ תשובי ואת הנה אני אשוב חהפס ואחר .הנה לפסח תבואי בוודאי אתו. פינה לראש לפסח עסא אני
 .תוכניתך על כתבי ?שרהאפ. נתראה לא יואול

 יאול, תוכחה ממך לשמוע אני רוצה רק. פשעתי לא, חטאתי לא: דעוי יאינ - ועדמ. בי נזפי, בי גערי - שמעי
 .אהבה ארגיש מתוכה
 .עתה אני כך. םניתזי ניצוצות .ומרוסק מקוטע המכתב. לך שלום

 
 משה

 
 ,מכתב יל תכתבי שוב ואת

 ,רוח עליך תעבור למחרתוו
 ?ותשלחיה ולא

 
 הערות

                                                           

1
 .ש ביפו כבר חזרה לכנרת"יצאה צפורה מכנרת ליפו ועכשיו בהיות מ, פ"ש בר"כששהה מ 
2
ֶנה  שְּ ב  , בתום הלימודים, ובשליחותה יצא" ההסתדרות המצומצמת"הוגה רעיון . ה"של ג' בוגר מחזור א(. 2891-2981)עצמון -יעקב כְּ

ע למ. ת והיה מדריך לגידול בקר ומראשי התחנה לחקר החקלאות ברחובותכ השתלם ברפואת בהמו"אח. לעבוד בכנרת , ש"ידיד ור 
 (.104' עמ, נתראה 'ר)ה "ג וד"א,רבקה ועדה שרתוק
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 ה
 רפיח ,הגדוד מחנה, גולומב אליהו: אל
6 

 [9191.3.3] ט"ע תמוז' ה
 ,אליהו

 
 המספר כי, רהוכש מתנהל בגדוד תוהמני מכירת עניין אין כי, לי רסיפ אוה 1.שנירוק שמעין עם התראיתי םוהי

 ריפה 2צבי-בן כי, לי זרמ הוא, לא ותו, מניות 3 - אברהמי - אחד רק קנה' ג גהובפל כי, 051-ל רתוהי לכל יעלה
 אינני 3.הפועל ועדוה לטתחה על ערעור ומעין הספרים-צאתוה מפעל אל קר יחס הבעת - בעדתו העניין כל את
 ,זו דהובעב בייחוד המנוף של המשען נקודת הם 01,4 חודביי ,דיםוהגד כי, לדעת עליכם אך הדבר נדון אם יודע
 ומעוררות מקום בכל החברים את תומעודד ההוצאה תלטוב עצומים כסף סכומי ספיםוא שבגדודים תועוהשמ כי
 .וובוה והולת לחזור לוהכ יכול ועוד ההוצאה של יפסהכ סהבסי את ביצענו טרם עוד כי, לפעולה םאות םג

 זה הרי - לרעה הדבר יתהיה צבי-בן שהשפעת, הדבר נכון אם, כל קודם. הכל, הכל לעשות עליכם הכז במצב
 הכרוז נחתם המפורש ובשמ אשר זה, [ע"החא של] הפועל הוועד חבר בתור, הוא. יכופר שלא מעשה

 בהשקעה תףתשי כי ממנו לדרוש צריך .בסתר ן  ג  ר  לה   לאו משמעתה על רלשמו היה צריך', ה" נטרסוק"ב
 של הראשונה הבשורה רושם הוא טרי עוד כל .חובתו זוהי שהרי, םהספרי הוצאת לטובת בעבודה ובתעמולה
 ייווספו ידו-שעל המרץ. ההכנסה את להגדילו והציבורית האישית ההשפעה ותחכו כל את מץלא צריך, ההוצאה
 .חודש איזה ריחא מ"ל 0 להמצאת יספיק לא, עכשיו מ"ל 5 להוצאה

 .המצב ומהו קושניר דברי נכונים אם, יל נא כתוב
 ,שלום לוהכ אצלנו

 
 משה

 
 !תקדשוי יתגדל 5.יסדתיהמ האסיפה את ותחדל הוחלט כבר. אליו גם םמכווני שהדברים מובן. לדב שלום

 
 הערות

                                                           

1
 .ע ומפעילי התרבות בה"ממייסדי אחה. י"ממתנדבי הגדוד הא. סופר. איש העלייה השנייה, (0891-0995)שמעון קושניר  
2
, בתקופת המנדט הבריטי מראשי היישוב. י"מאבות תנועת העבודה בא. יליד אוקראינה(. צ"ב: להלן( )0813-0990)צבי -יצחק בן 

" פועלי ציון"ממנהיגי . 0811-עלה ב. המרכסיסטית" פועלי ציון"ייסד עם בר בורוכוב את מפלגת . הנשיא השני של מדינת ישראל
ללמוד משפטים בקושטא כדי להכשיר את עצמו , ג וישראל שוחט"ב, יצא עם חבריו למפלגה 0801-ב". השומר"וממייסדי , בארץ

שם היה מיוזמי . ב"הוגלה ויצא לארה 0805-חזר ארצה וב 0-ע"בפרוץ מל. פרלמנטרית באימפריה העותמאנית-יתלפעילות פוליט
נבחר לנשיאה השני  0851-ב. חבר הכנסת הראשונה והשנייה, כ נשיאו"ל ואח"ר הוע"יו 0830-מ. ההתגייסות לגדוד העברי וחייל בו

 .של מדינת ישראל
3
הוצאת ספרים לחינוכו ולהשכלתו "על הקמת . שהוצעו למכירה בציבור הפועלים, ע"הספרים של אחהמדובר במניות למימון הוצאת  

" כרוז"ב, (11.1.0808)' ה" קונטרס"ב(. 0' עמ, א ע"ילקוט אחה. )0808ע במרס "הוחלט באספת הייסוד של אחה" של העובד
לגשת " 00.1.0808-ע ב"פ של אחה"באה החלטת הועההו, "לידידנו ולידידי הספרות העברית, בעיר ובגדודים, לחברינו בכפר"

בבד עם התמנותו לעוזרו של חנקין נשאב -שבד, ש"מ". אחדות העבודה"בשם , ליצירת הוצאת ספרים על יסוד מניות חברים: למעשה
שיצא , "ונטרסק"ה". קונטרס"ע "עורכו הראשון של שבועון אחה( כ"ב, להלן ברל)סייע לברל כצנלסון , ע"לפעילות מפלגתית באחה

 .י"צ והוקמה מפא"ע אם הפוה"אז התאחדה אחה, 0831עד  00.0.0808-לאור מ
 :כ"ש לב"כתב מ( 11.3.0811" )קונטרס"א של ה"לקראת גיליון ל, למשל

אך בשום אופן , זה מאוחר. ב"אני אערוך מטעמים לל. השגתי אחדים ובהם חומר מעניין. שדליתי מעיתוני דמשק, קבל קטע, ברל
אתה ראשי להקדים ולהוסיף . א"בל, כמובן , ייכנס[ על מגמת צבאו של פייצל להיכנס לגליל העליון]קטע זה . כולתי להקדיםלא י

. מצב ערבי-שכיום הזה נמצא כבר בגליל העליון חיל, כי יכול מאוד להיות, צריך שיהיה ברור. לפני גוף הידיעה ואחריו כרצונך
הנֹוטה ששלחה הממשלה הערבית לוועידת השלום , החלטת הכנסייה הסורית)דות אחדות תעו: אשר אני עורך יהיו" מטעמים"ה

פרטים בנוגע לתנועה בלבנון ובעיראק בקשר עם , החדשה לפי העיתונות[ הסורית]השקפות אחדות ותפקיד הממשלה , (ועוד
 .נופך משלי -אולי  -ובנוסף , (מאורעות סוריה

4
 .קנדי והאנגלי-האחרים היו בגדוד האמריקני". העבריםהגדודים "אחד משלושת , י"הגדוד הא 
5
אסיפת "כעבור חודשים שונה שמה ל) 0811לאוקטובר " אסיפה המייסדת"נדחו הבחירות ל 1.1.0808-ב" הוועד הזמני"באסיפת  

, נה ביפוהראשו" אסיפה המכוננת"הוחלט ב, י"על הקמת האסיפה המייסדת כגוף הייצוגי של היישוב היהודי בא"(. הנבחרים
1.3.0809. 
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 ו
 1רפיח, הגדוד מחנה, גולומב אליהו: אל
7 

 [9191.3.3 ,יפו] 
 !אליהו יקירי

 
 אך, הוברר טרם עוד - 3מזרחה אסע מתי 2".משרתי ניייענ" לרגלי, ליומיים או ליום, לירושלים רחמ נוסע אני
 .אסע דאיובו

 דונם 0,222,222 יכ, אומרים 4;שלנו" החוזים" נחתמו כבר כי, אומרים .שמועות על תושמוע. אין חדשות
 ?םניופתר מיול. ואומרים אומרים ועוד 6,הבקהיר כבר שלנו" גדולים"ה כי אומרים 5;לנו נמסרו יפתליק'ג

 תימתח את רק דעתך על העלה .בראשיתו בייחוד, רב זמן גוזל "הספרים הוצאת" עניין. ורבה הולכת עבודתי
 !השוברות אלפי כל

 להכין התחלתי אשר את לגמור עלי היה כי, לשבת מאוד ירתחאי אני. בבית ישנים לוהכ .ולדב לך שלום
 .נוסע אני בבוקר רחומ היות 7,'ה" רסקונט"ל

 .ע"החא של חבר-כרטיס קיבלתי 9.סוף בלי ופולט פולט, לציוח כגבר אוזר 8ברל
 ,שלך

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
" למחנה רפיח[ מחיפה]פקודה לעבור עם הגדוד , [י"הא הגדוד] 02מפקד גדוד , קיבל הקולונל סקוט[ 9191]בראשית מאי " 
 (.080' שם עמ)סילוקו של הגדוד מחיפה בא לאחר תקיפות מצד הגורמים הלאומניים הערביים המקומיים (. 082' עמ, הגדודים/עילם)
2
 .ולימים הועברה מחלקתו למשרד בירושלים, צ שביפו"ש במשרד וה"תחילה עבד מ 
3
מה גם שתאריכי כמה , פרטי המסעות ומועדיהם לא נודעו. י לשם איתור אדמות לרכישה"ארץ ובעבהש עשה כמה מסעות ב"מ 

 .מהמכתבים העוסקים בהם לא נרשמו במלואם וחלקם משוערים
4
 .השלום בעניין טיוטת כתב המנדט' ובין המשלחת הבריטית לו' הצ' ההסכמות בין נציגי ההסת 
5
היוזמה הציונית לקבלת . שאן-רובן בעמק בית. שהפכו לאדמות מדינה, מאני האחרוןאדמות הסולטאן העות -" יפתליק'ג" 

השטח נמכר במחירים . העלתה חרס, לשם התיישבות יהודית, שאן מממשלת המנדט-יפתליק באזור בית'דונם אדמות ג 0,222,222
 .נמוכים מאוד למעבדיו הערביים

6
נסיעה זו . י"לקהיר ומשם לא, חד עם המנהיג הציוני האמריקני לואיס ברנדייסי, לצאת( ו"להלן ח)עמד חיים וייצמן  9191במאי  

, 1ו "איגרות ח)מיינרצהגן ועם גנרל אלנבי ' ו הגיע לקהיר רק בנובמבר ונועד שם עם קול"וח, י בסוף יוני"ברנדייס הגיע לא. נדחתה
 (.028-022מכתבים 

7
יעקב "ש נהג לחתום על רשימותיו "אבי מ)משה יהודי  -. י.בחתימת מ" רביםשכנינו הע"נכללה רשימה ( 01.2.9191)' ה" קונטרס"ב 

 .ומספרת על נאום שנאם פייצל בביקורו בחלב, "דידה'סוריה אלג"ו" מוקתבס", הרשימה סוקרת שני עיתונים ערביים סוריים"(. יהודי
8
ע "הרוח החיה בהקמת אחה. עת העבודהבתנו. הוגה דעות ומורה הלכה. איש העלייה השנייה(. 9100-9881)ברל כצנלסון  

 .ומראשיה
9
 .מאמרים פרי עטו 91הובאו , כ"שבעריכת ב, "ע"ילקוט אחה"בכרך הראשון של קובץ  
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 ז
 רפיח ,הגדוד מחנה, הוז ודב גולומב אליהו: אל
8 

 [9191.4.4] ט"ע תמוז' י, יפו
 !יקיַרי ודב אליהו

 
 תהיה)!!(  חודשים 2-3 ימשך התיור .אדע טרם דעו הנסיעה פרשת את. ירושלים דרך היום למסעי יוצא אני

 .באמצע להתחלף ברירה כמובן
 התבטל הדבר כי לאמר תוכל - ראוי שאיני למי במקרה סיפרת אם .חשאיות טעון העניין כי, להעיר שכחתי לדב

 .לחלוטין
 אפשר איך אך, זה על לבי ניכ  מ   מאוד. ממש לאנחות" קונטרס"ה ואת ברל את כאן עוזב אני. אליכם לי בקשה
 ?תחזור מתי? הארץ ללימוד כזו נפלאה הזדמנות לאבד
 .לברל וחושיל - שאפשר כמה עד - בגדוד מיםג  ר  ת   סדרו ובכן
 ,לכם םושל
 
 משה          
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 ח
 יפו, בהרב יקותיאל: אל
9 

 [.209197.7]' א יום ,םרושליי
 ,יקותיאל יקירי

 
[---] 

 היום. אדעהו לא אשר ערבי כפר יישאר לא שבארץ הדרכים בכל נעבור םא כי, לי נדמה .יע  במס מאושר אני
 !נהדר. והים החולות, פלשתים ארץ כל את ראיתי אחד הר מראש .עזה-שליםויר הדרך על היינו

 .הלאה וכן, וחלירי יסענ רחמ
 צ"ב של המאמר בתיקון קצת אני עושה אתז בכל אך, אפשרות שום כמעט לי אין"[ נטרסוק"ה למען] לעבוד

 סגנונו רוע מפני הן למלאכה האיש חיצל לא ח  ֹלצ   כי, דבר לו תת  מ   דלח   ע"לע .אשלחהו ובקרוב[ צבי-בן קחצי]
 הבשפ מילים הבנת אי מתוך ותגס שגיאות םג יש. בכלל בוכת דבר בנתהב דייקנותו-אי מחמת והן, העברי

 1.האנגלית

 הרצל לנשף םג ז"בכ הלכתי. נפשי פהייע מאוד כי, כדרכי שלא, הרבים" יקיםחהתמ" ועל הכתב צורת על סלח
 כותחל חרו בי עמדה ולא - 3בלסקיוק של תזמורתהו 2ןאידלזו של המקהלה - לצורמים אוזני ונתתי מיהירושל

 מה .חביבתנו ליפו ירושלים בין הבדלות אלף להבדיל, יא  . לונההמ   ואשוב נעצמות םהעיניי התחילו יכ, חיזיוןל
 !לדבר יש

 ,ימחמד, שלום
 

 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .המאמר לא אותר 
2
ס "ייסד שם ביה 8383-ב. ם-ורים ביד למ"חזן ומורה בביהמ. מחלוצי המוסיקולוגיה היהודית(. 8391-8311)אברהם צבי אידלזון  

 .כרכים 81-ב" אוצר נגינות ישראל"פרסם את . ב"השתקע בארה 8318-ב. למוסיקה
3
מנויים שנתיים לכיוון , תווים לפסנתר ולכלי נגינה שונים, מחליף ומתקן כל מיני כלי נגינה ומיתרים, מוכר", קובלסקי' כנראה מ 

 .(8383' אוג, "הארץ"מודעה ב) "י יפו מול גן העיר"משרדי ע. פסנתרים
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 ט
 ברפיח הגדוד מחנה, "העבודה אחדות" חברי: אל
01 

 [9191 ,יולי]
 !יקרים   חברים

 
 על - האל יםבימ כצערי היה לא עוד י"לא שובי םוימ יונוהמל יהתמיד בצער יכ, נא דעו 1האלה הקשים ברגעיכם

 .בגדוד תיוהי-אי
 3םמש באי שמקרוב שיםחד. תוזקח תקוות הדי 2,מעודדות שמועות מגיעות לוחה שוב .התסיסה גדולה ל"ובח

 לעמוד, לדעתי צריך זאת כל תולמרו כ"ואעפ. 4.תוולק ויכולנו ווינוישק מהמ ותרי לקבל אנו עתידים יכ, מספרים
 של לא סכנה היהות, בגידה, רודיפ עתה קרהי ולאסונכם להוותכם אם, הגדוד כל לא ואם. תוקף בכל במרד

 םא ודעי איני .במרד עומד יהיית אני - לאחד אפילו, ליחידים דמאו קשה צבאי משפט א"כ, הגדוד מרד הכנעת
 מה: עצמכם את אליםווש פעם בי נזכרים אתם כי, בדעתי שבהחמ שעולה יש אבל. אלה בדברי צורך לכם יש

 .אמרתי לכך .איתנו היה אילו העניין אל חסוי היה
 ,לכם םושל

 
 משה

 
 .םוי 51-51 בעוד ליוא .בטוחה לגלעד עתינסי, נפרדתי 5םלוגיואיהג מן .ביפו עתה נמצא אני

 
 הערות

                                                           

1
שם )לפני חייליו שלמעלה ממחציתם חנו אז ברפיח  5151שראשיתה בהצעה שהובאה ביולי , י"הכוונה לפרשת המרד בגדוד הא 

הוצאה , שרבים התנדבולאחר . לצאת כמתנדבים לקפריסין לשם שירות במחנה שבויים, (הועסקו בעיקר בתפקדי שמירה על מתקנים
שהיה נחוש בדעתו כי ַאל לחיילי , אליהו גולומב. חיילם נוספים לשמירה מחנות שבויים ליד אלכסנדריה וקהיר 511פקודה ליציאת 

התקשה מאוד באומרו , אפשר לעבור על הדבר בשתיקה-כשפניתי לדב והעירותי לו כי אי" :היה מחולל המרד, י"הגדוד להתרחק מא
. וכל תנועה לעיכוב ההליכה תהיה בעיניה כנרגנות, יודעת על הרצון הרב ללכת לקפריסין( המפקדה)יען כי ההנהלה , קצתכי איחרתי 

לולא הכבוד הכללי " ;"עבדנו באמת בחירוף נפש: "ג"שמאז פעל דב יד ביד אם א, נראה ".ובכל זאת החלטנו לעשות את אשר נוכל
להתנגד בהחלט "באסיפת חיילי הגדוד הוחלט ". רוצים ללכת ויש מפריעים על דרכםכי הם "היו רבים מודיעים " שרוחשים לדב

' ג וש"משם הורחקו יום לפני כן א, ר אידר למחנה רפיח"צ ד"ר וה"נוכח המצב הבעייתי שנוצר עקב המרד בא יו". לשליחתו מהארץ
עם המפקדה הבריטית כי המתנגדים לשירות  אידר סיכם. למחנה צבא בקנטרה ונאסרו שם באשמת המרדה -ראשי המרד  -יבנאלי 

חיילי הגדוד שוב לא יישלחו מן ; ואילו המצּווים לצאת למצרים יישמעו לפקודה אך יוחזרו ארצה עד מהרה, בקפריסין לא יצאו לשם
של נציגי הגדוד הגדוד נכנע לסיכום זה ואידר הבטיח למנהיגים כי ישתדל להשיג רישיון לשיגור משלחת . הארץ והמורדים לא ייענשו

ש עקב אחרי השתלשלות המרד "מ(. 612-611' עמ ,הגדודים/עילם ;511-515' עמ ,אחביון )שם יעלו את מכלול בעיות הגדוד , ללונדון
בלומנפלד [ דוד]אני מבקש את משה למסור את תוכן המאורעות אצלנו ל: "שם נאמר, 61.1.5151-ג לרבקה מ"כמתחוור ממכתב א

 (.115' עמ ,אחביון " )ולאידר מייד"[ עד הזמניו"נציג הפועלים ב]
2
בלפור הורה ' שכן שר החוץ ארתור ג, משם נשמעו קולות אוהדים, עיקר המאבק הציוני התמקד אז סביב ועידת השלום בפריס 

 (.521' עמ הגדודים/עילם)לאנשיו שם לשתף פעולה עם הציונים 
3
 .צ שנהגו להתחלף כפעם בפעם"כנראה חברי וה 
4
י "ובזכות היהודים לכונן את א, י"ו לכלול בנוסח המנדט הכרה מפורשת בקשר ההיסטורי של העם היהודי עם א"ב זה השתדל חבשל 

 (.616-1' עמ ,היסטוריה/עילם ;1-55' עמ ,ו"איגרות ח)י "קהילייה יהודית בא, בסופו של תהליך, כביתם הלאומי ולהוות
5
 .עניין זה לא נתחוור 
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 י
 רפיח, הגדוד מחנה, הוז דב: אל
11 

 ]9191 ,אוגוסט] 
 !דביק

 
 מצב את לתאר מילים אין בכלל .מאוד מאוד ודואגים חרדים אנו 1?ואליה עם מה. כמובן ,תבוא אל וליפ הלא
 .אלה בימים רוחנו

 .ונהרס מתמוטט לוהכ יכ, מהוד 2.ליהיד וכת מאל'ג של הראשונות זרותהג מייב שנשבה וחהר בהש  
 3..שלנו הספרותיות ההוצאות על שחלו הגזרות על אחרים לך כותבים יוודאב

 .עתה אצלכם להיות כדי ,נסיעתי את בכוונה הקדמתי. שבע לבאר בדרכי - חברפי 01-ב בערב רמח אהיה אני
 !כוח הרבהו לך שלום

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .ג היה עציר בקנטרה"א 
2
דין האנטישמי הוציא פקודת גירוש -י ובסוריה ובהשפעת יועצו בהא אד"בא 4למפקד ארמייה מאל פשה 'מונה ג 0-ע"בפרוץ מל 

אסר הנפת הדגל הציוני והתכתבות בעברית ועוד , פלשתינה ביפו-סגר את בנק אנגלו, אסר מנהיגים, ליהודי יפו בעלי הנתינות הזרה
 (.ואילך 715' עמ ,מלחמת העמים ;441, 434, 01-01' עמ, בתולדות היישוב" י"שאלת א", ישעיהו פרידמן)
3
כי אסור להדפיס ולפרסם ביפו שום , לפני ימים אחדים הודיע המושל הצבאי לכל מערכות העיתונים והחוברות היוצאים לאור ביפו" 

עכשיו  -מסיבה זו לא יצאו לאור העיתונים והקונטרסים במשך שני השבועות האחרונים . עיתונים וקונטרסים עד בוא הודעה חדשה
 (.10.1.0404, "הארץ" )"יופיעו העיתונים שוב אבל רק העיתונים שהורשו מטעם הממשלה
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 יא

 1בקנטרה במעצר, גולומב אליהו: אל

21 
 [9191 ,אוגוסט] 

 !אליהו
 

 היינו שחיים ?לכתוב היה אפשר מה. לך כתבתי לא, אותנו םג צנפה ואשר אצלכם שהתחוללה הסערה ימי בכל
, גדודאי איזה ממנה ירד שמא, ורכבת רכבת כל לבוא חיכינו ממש לבב-ברטט, תמידי עצבים-אימוץ של במצב
 בכל שכחתנו לא אשר על, ותודתי תהילתי את לך להביע עלי .רעה או טובה אם, בשורה איזה ולנ אביי ושמא

 יכ, הדברים מתוך ראיתי .ומקיפות מפורטות כה, בידיעות אותנו מפקוד חדלת ולא, המסוכניםו הקשים הרגעים
 אל אנו וקרובים עלינו מןזה כל באמת אתה חושב םא יכ, בלבד" אינפורמציה"ה חובת יומיל בזה כוונתך אין

 .כפליים תודת - אתז ועל. מצבך ואת אצלך הנעשה את נדע כי, אתה צהוור, לבך
 גם. ידיעות ללא וםי אצלנו עבר יכ, שמה 2אידר של ונסיעת רחא המצב את דעת ןעלמ תיענס[ רפיח] לרפה

, יל הניחו לא - 4לטובה לא להתפרש יכלה אשר דב של שתיקתוו 3המבורכה בקנטרה ולעתידך לך הדאגה
 5.לדרך לצאת מתכוננות השונות והקבוצות לוהכ על הגולל כבר נסתם והנה - בבואי

, למפלה הפשרה את חושבים הכרה בעלי. מאוד תוהרוח מדוכאות" בחהר קהל"ב: כזה רושם קלטתי בגדוד
 שהשתתפו אלה, קלון דתולתע - התנדבות שוב יתהישה ריםומא - שנעשתה בצורה בייחוד - הנסיעה ואת

 שלא היה מוטב םלדעת, הם םג רצון שבעים אינם, חברותה לשם רק א"כ, עצמית הכרה ךומת לא במרד
 לא אחר אצמו כי, "ראשים"ה חושבים זה כנגד. אחרת לגמרו היה צריך התחילו אם אך, כלל בעניין ילחתהל

 היה לא לדבריוו 7,ברל ותלהצע התנגד בהתחלה אשר 6,פלר גם לי אמר כך .טובה יהכ הדרך יתהיה זו .היה
, לקטנות הדבר את מפרט היה א"כ, פיזור וא דיכוי באמצעי אוחז היה לא המפקד .המצב את להמשיך חכו

 .'וכו 'וכו םידחהמשו 8(שניאורסון של תעמולתו) המתנדבים, םיהנכנע את לקיםח חלקים חשול
 סדר פריצות םמעוררי, קטנות רעותהפ על מקפידים, במשמעת מיריםחמ [הבריטיים םהמפקדי] היו שני דצמ
, (צבי-בן דעת גם זאת) חוץ כלפי כבוד וב יש 9המוצא .אחרות תותואנו סיבות על העניין כל את כ"אח מטיליםו

 דרישות והלא הפרינציפיוני הצד אלא, העיקר לקיפרוס 105 של משלוח לא הן כי, מצדנו ויתור הוא אין םובעצ
 .לשהיה המצב שוב ורחזי תימלאנה לא שאם עידר י"ע הוגשו

 היו, אידר םע מ"במו אתה היית לו כי, בגדוד רבים שחושבים כמו, אני שבושח אלא, פלר לדעת מסכים אני
 נוישא, דב גם חושב כך .רחא צביון מקבלת יתהיה אליו ביחס העמדה כל וגם, תקיפות ותרי אליו הדרישות

 כי חושב  הוא .ואלי חסיב האשמתך את הוחד ברל .לניצחון לא, פ"עכ, צאוהמ את ושבחו פלר לדעת מסכים
 .דרישות בלי להיכנע מסכימים היו הוא לולא כי, הגדוד כבוד הצלת םלש רק יתהיה התערבותו

 .להפסיק אולצתי פתאום אך, דומא הרבה עוד לך לכתוב ישבתח
-כבשנה] ליעקב גם אנקר אז .לשבת מכל רצוי - השבוע ליפו בוא למען האפשר כל את לעשות םצריכי דבו אתה

 10?אימתי עכשיו לא ואם, לדבר צריך .צפורה את נעצור[ עצמון

 11.ל"ולח תחהמשל בדבר - אחרים לעניינים גם יועיל אךוב

 .כשהיה ופשיח 12, חרא בשם צאי "קונטרס"ה
 .מיוחד שיוןיר יבל תצא 13"אדמה"ה

 .בעצמו הוא דרש כך 14.ריוןוג-בן מאמר בלי יצא בץוהק
 .לי גם פ"לכה, לי זאת כתוב[. כבשנה] יעקב בשביל נחוץ כסף כמה [דמייו ףתיכ] מ"תו כתוב

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
-השני לרבקה מ, ללא נמען, הראשון מראשית יולי, בתגובה לשני מכתבי אליהו על מרד הגדוד, ככל הנראה, מכתב זה נכתב 

 (.181-181 ,אחביון ) 9.9.1313
2
נטל חלק בגיוס הגדוד . סוציאליסט פביאני. רופא פסיכיאטר מתלמידי פרויד. יליד לונדון. ש ועד הציריםרא(. 1391-1811)דוד אידר  

ו לאנגליה אחרי חודשים ספורים כיהן "ומשחזר ח, ו עמד בראשו"צ שח"י עם וה"בא לא 1318-ב. 1-ע"הלונדוני היהודי בשלהי מל
 .1311צ עד "כראש וה

3
חופשים אנו [ ---]אבל בכל זאת מאסר , מאסר נרחב ידיים, קונצרטים, עם סינמה[ ---]מאסר נפלא : "ג שם"לרגל מאסרו של א 

, אם משה עודנו ביפו[ ---]איזו הרגשה מיוחדת של שלילת החופש ממלאה את הנפש , ובכל זאת, לעשות פה את העולה על רוחנו
 (.181' עמ, שם ,ג לרבקה"א" )יכתוב לי מה עם הקונטרס

4
 .ג"אך נראה שהייתה מתונה מזו של א, ה בפרשת המרד לא נהירה"עמדתו של ד 
5
 .לשמירת מחנות השבויים במצרים 
6
לימים מזכיר ארגון החיילים המשוחררים ומפעילי מועצת . התנדב לגדוד העברי. 1311-עלה ב. יליד רוסיה(. 1391-1831)זאב פלר  

 .ד"עו -טים באנגליה ומאז שובו ארצה למד משפ 1311-ב. א"פועלי ת
7
 .כ לא נתחוורה"עמדת ב 
8
 .ג במרד"נראה ששלל את דרכו של א. שירת בגדוד העברי. נאסר וברח. י"חבר ניל(. 1319-1835)מנדל שניאורסון  
9
רה צריכה להישאר בידי הפיקוד היוק. להפריד בין ניצחון של יוקרה לבין ניצחון ענייני"כי יש , אידר טען באוזני חיילי הגדוד המורדים 

ושוב לא ישלחו חיילים עבריים אל , במעמדו הלאומי המיוחד של הגדוד[ ---]הניצחון הענייני יושג משיכירו הבריטים . הצבאי הבריטי
 (.130' עמ הגדודים/עילם" )י"מחוץ לגבולות א

10
 .11התצלום מובא במכתב . ש התקיימה וששת משתתפיה הצטלמו"הפגישה שיזם מ 
11
 :ג נאמר"ש לא"במכתב לא מתוארך של מ, יוזמה זו לא נתממשה. שהסדיר אידר, ג"אחד מהם א, משלחת שני נציגי הגדוד ללונדון 

אני לא רציתי לדבר מאחר שכבר קיבלתי . עם אידר בטלפון בשאלת הכספים למשלחת[ צ"ל וה"מזכ]אתמול דיבר עליאש ! אליהו"
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כוח לא של הגדוד ולא של -באשר אינני בא, נוח לי לבוא בדברים עם אידר בשם הגדודוגם בכלל לא , תשובה שלילית בהחלט
צ שיתנו "כי הוא מסכים להציע לפני הוועדה הכספית של וה, הפעם ענה אידר! הלא תבין. פקיד של המשרד -ע ונוסף לזה "אחה

אלא רק להציע לפני , לקצוב כסף לאיזה דברכי אין ברשות אידר , עליאש ביאר לי. והשני יחול על הגדוד, להוצאות איש אחד
אני אסע [ ---. ]זה' ישיבת הוועדה הקרובה תהיה ביום ה. והיא הפוסקת בדבר( ואן פריזלנד ועוד[ הגזבר)]הוועדה הכספית 

 .לגלעד -אולי משם ישר דרומה , משם לדמשק. לשבת לחיפה
ר אידר כי כינה "הסותר את הכחשת ד, (1.8.1315" )קונטרס"ג למערכת "ש בפרשת המרד מלמד מכתב א"עוד על מעורבותו של מ

 :בין היתר אמר שם". בוגדים"את חברי הגדוד המורדים 
דברים אלו נאמרו באוזני . כי הננו בוגדים, שבו אמר, והזכרתי לו את פרטי המצב, ר אידר במכתב"אחרי ההכחשה פניתי לד
פעם , ר אידר פעמיים"הוא נכנס אל הד. את דבר סירובנו לוועד הציריםשנשלח מטעם הגדוד להודיע , חברנו אהרון שידלובסקי

 .מלתת את עדותם בעניין זה, כמובן, וגם שני אלה לא ימנעו, בלוויית החבר משה שרתוק ופעם בלוויית יצחק טבנקין
12
 ."מכתב"או " חוברת"העת בשם -יצאו שלש החוברות הבאות של כתב, 18.9.1313-מ" קונטרס"לאחר חוברת  
13
 .1313אוקטובר -החל להופיע בספטמבר. ח ברנר"ע בעריכת י"ירחון אחה 
14
עם שלמה , יצא בשליחות מפלגתו ללונדון להקים שם 1315ביוני . ע"ממייסדי אחה(. ג"ב: להלן( )1399-1881)דוד בן גוריון  

הייתה מסונפת , ע"אחות לאחה-מפלגת, צ בבריטניה"מפלגת פוע. צ ולנהלו"של פוע" הברית העולמית"של " משרד מדיני", קפלנסקי
" ע ביקשו ליצור באמצעות קשר עם הצמרת המדינית של הלייבור"מנהיגי אחה ;שהייתה פדרציה של ארגוני פועלים שונים, "לייבור"ל

 (.111-150' עמ, דוד בקנאת )הדבר לא נסתייע . ולהשיג ייצוג בוועדה המדינית שלה
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 יב
 סרפנד, הגדוד מחנה, ודב אליהו :אל
31 

 [9191 ספטמבר]' א יום, יפהח-מרחביה
 ,יקיַרי שלום

 
 רחומ אלין פה. חיפה-כנרת-דרעא עמאן ;עמאן-דמשק ;דמשק-חיפה-יפו יתהיה תושפר. סעממ עתה רזחו אני

 1.ביפו אהיה

 למילויה אך. המדיני במובן רךע-מתועצו ענקית אחת מהן .הקרקעית דתיועב בחוג דשותח כניותות הרבה צצו
 2.בפרוטרוט לכם אכתוב מיפו. אנשים והרבה כסף הרבה, אומץ הרבה נחוץ

 .שבועות איזה בעוד יתחדש ליוא. שונות מניעות מפני עלה לא הדבר אך, תרוי הרבה להימשך היה ריךצ מסעי
 ,לכם שלום

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 (:מכתב ט)ש על מכתבו "ב תשובה למג מכת"כתב א 9191ביולי  

' עמ ,אחביון )? התהייה לך אפשרות לכתוב מהדרך. כתוב פעם על עצמך. לפני שתשוב מהגלעד, כנראה, אנחנו לא נתראה כבר
981.) 

2
 :שם דיווח, 91.1.9191-ג מ"ה לא"נרמז במכתב ד" הערך ענקית ועצומת"אך על העבודה ה, המכתב המפורט לא אותר 

תבין להעריכה ולאשר [ צ"וה]תוכנית אשר אם הקומיסיה  -מעבד תוכנית עצומה של רכישת שטחי הגלעד מידי הדרוזים משה 
 .תביא גאולה לשטחים ענקיים על גבול מדינתנו -אותה 
דמותיהם י לחזור לארץ אבותיהם שבקווקז והביעו נכונות למסור את א"רקסים בעבה'באותם ימים שקלו תושבי כפרים צ, ככל שידוע

רקסים חזרו 'ואפשר כי גם הצ, שכן במפעל גאולת האדמות חל קיפאון בשל היעדר משאבים, תוכנית הרכישה לא נתממשה. ליהודים
 .בהם מתוכניתם לשוב למולדתם וכי צצו קשיים אחרים
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 יג

 סרפנד, הגדוד מחנה, גולומב אליהו: אל
41 

 [1919 'אוקט או 'ספט] שבת
 !אליהו

 
 כמה ועד משרדי באופן כמובן, כתובה היא 1.למכתבי ףוריבצ השלוחה ההרצאה מן תעמוד לעמאן נסיעתי על

. מאוד דולג, גדול הדבר. המילים בתוך חירּו םע  פ   את תרגיש בוודאי אך - ואובייקטיבית שקטה בלשון שאפשר
, שלי דבר כאל, לב קרבת של יחס כבר לי יש הזה העניין אל .מפעל בפני, אני בתור, אני עומד הראשונה םבפע
 - נמרצת פעולה תתחילו 2"נגידינו" של הקרה הל  ק  והש   האדישות ומתחב להבקיע קריאתי תצליח אם. רוחי-יציר
 ידרוש והמשכה, זו בעבודה השנה תעבור םא כי, לי הנדמ אך, עתה רולאמ חוששני. כולי לה סראמ   כי, לי ברור
, יותר אשאר לא ואז, מאוד יחרו תרפה - םוכל השנה ייעשה לא אם אך. שנה עוד אקריב, להבא הישארותי את

 .זו שנה כעבור אמיתית עבודה ילחתת אם אפילו
-אל-עבד אדמת כל את כורחל אפשרות יש: השנייה מן אחת נאדרות, הצעות עוד יש, רקסים'הצ עניין מלבד
 מהיקד זכות עם השנ 03-ל דונם 033,333 חבשט( קוניטרה עד - החיטב - מהירדן) שבגולן פשה רחמאן
 .נםוד 03.333 - בטיחה חכירת על ובשחל התחילו למעשה .זה מועד לאחר לקנייה

[ רחה]מז-[נהו]צפ ,חדש בגליל קנייה או חכירה מציעים. מטולה יד-על 03,333-כ מ"ות תולקנ אפשרות שי
 מן ליםגדו םשטחי קניית של יותואפשר תהיינה בגלעד גם .שאן-בית יפתליק'וג הירדן ערבת גבול על, משכם

 3.השריף עם הדבר שיסודר לאחר ובןכמ - הבדואים

 פוליטי סעד הבטיח והלה אצלנו סוכנות לו הבטיח, פייצל של יוממקורב דחא עם יןנקח התקשר בדמשק
 ".גבוהה [שתדלנות] סרסרות"ו

 שלנו ניםיעניב נכנסתי טרם עוד כן על, משרדית עבודה מאוד הרבה יל יתהיה אך, הרביעי ביום שבתי אני
 .מחרתיים-מחר זאת לעשות אאחר לא. להודיעך שדח בפי ואין [ע"האח ניייענ]

; וכלל כלל יאצל שכיח ושאינ דבר - קצת קראתי, שקטתי, נחתי. לטובה מאוד מאוד עלי פעלה בכלל הנסיעה
 .[העותמאני] בצבא] הנעימים נדודי בימי הורגלתי כאשר םיאנש, מקומות ראיתי, התרעננתי

 הבאה לשנה. מכנרת כבר נפרדה היא. פה שנית תהיה שבוע ובעוד לחיפה מחרתיים או רחמ תיסע .פה צפורה
 את] ע"א ניסתהש רחלא, זה שדה על עצמה את לבחון רוצה .'וכו מחנכת-גננת-מורה בתור 4הר  מ  ח  ל תלך

 .'וכו םהחיי תנאי של המיוחד הקושי, והסביבה המקום ידושח, חמרה אותה מושכת גם .בעבודה כבר[ עצמה
 טלטלתני, לדמשק נסיעתי שלפני האחרונים בלילות - אומר אם, יהא לגמרה נכון, בערבים נכון יותר וא, בימים
 לפעמים ורוגזים עוברים עוד קיםמבמע, במעמקים רק. שקט בנפשי .לוהכ עבר עתה... יגורתי אשר. ..סערה

 ?חדשה סופה הם מבשרים או. חוקר, רחוק סער של ההד יגל
, נדבר אז .בשבת או עוהשב במשך אצלכם אהיה בוודאי. כתוב אוכל לא כאלה םדברי ועל 5,כרמי משה איני

 .נדבר
 ,לך שלום

 
 משה          
 

 .(ותרי לא אך 6,יליבנאל ספר - תרצה אם) לאיש ע"לע תספר נא-אל רקסים'הצ יןיענ על
 

 הערות
                                                           

1
 .מ"צ שבאצ"המזרחי לא אותר בתיקי וה" צ על מסעו לעבהי"ש לחנקין ולוה"דוח זה של מ 
2
 .צ בלונדון"אנשי ההנה 
3
את . ר לעתיד לבואבעותמאנים בתמורה לשלטון באזו" המרד הערבי"על  9091-שבדרבון הבריטים הכריז ב, חוסיין השריף של מכה 

 (.9000)י המזרחי "ואת בנו עבדאללה השליטו בעבה, (9009)כ המליכו בבגדד "ואח( 9003)בנו פייצל השליטו הבריטים בדמשק 
4
ה  ר  מ  -9091-להתיישב ב, במספר ובראשם ישראל גלעדי 93-כ, "השומר"ביקשו אנשי , מ לכפר גלעדי"ק 5-כ, באדמות הברון שבח 

שאחרי מות גלעדי , כ באתר מערבי יותר"התיישבה אח, "קבוצת חמרה", קבוצה זו. אך לא השתרשו שם, יתופיולהקים יישוב ש 91
ראשון )בהנהגת נתן חרובי שאמרה להקים שם מושב , הגיעה לחמרה קבוצת מתיישבים גדולה יותר 9090-ב. נקרא כפר גלעדי

ה "סת; ט"י" קונטרס)"נהרס בידי ערבים כעבור יומיים ושוב לא חודש , 9.9.9009-נעזב ב', חמרה ב, יישוב זה(. בתולדות ההתיישבות
שם אכן , נראה כי בהליכה לחמרה נתכוונה ציפורה לכפר גלעדי(. 9091צ "יב ,היוצאים אל ארץ הצפון, נקדימון רוגל; 511' עמ, 2-א

 .כ שבה לכנרת"ואח( 900' עמ, 1ספח נ' ר)עדשים -וכן הורתה לילדי השומרים בתל" השומר"מה בהוראה לילדי אנשי -עשתה זמן
5
" שולמית" ס לנגינה"מורה בביה, כנר. שירת בצבא העותומאני, ה"של ג' בוגר מחזור א. תקווה-יליד פתח, (9050-9909)משה כרמי  

עליו  ש"הספד מ. ש ומאוהביה הנכזבים של אחותו רבקה"רע קרוב למ. מורה ומחנך, חרוד-לימים חבר עין(. 9003-9099)אביב -בתל
 .01' עמ אורות שכבווב 9059" עיינות", קובץ כתביו ומכתביו של משה כרמי, דליות הגפןמובא ב

6
 .ע"ממייסדי מפלגת אחה. מראשי תנועת ההתנדבות לגדוד העברי(. 9019-9999)שמואל יבנאלי  
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 יד

 סרפנד, הגדוד מחנה, הוז דב: אל
51 

 [9191' אוקט או' ספט] שבת, יפו
 !דביק

 
 גם, עצמו העניין רושם גם, הרושם את לי נא-כתוב. תקרא ההרצאה את גם. לאליהו במכתבי תקרא נסיעתי לע

 קצת אני. בידי הדבר עלה אם יודע ואיני, ח  צ  נ  , פועל באופן להיכתב תהיהי צריכה היא. ההרצאה רושם
 בימים אצלכם להיות אני מקווה[ ---] .רוח-לתמורות הורגלנו כה הן. ודעי איני, זה מצב יאריך כמה .תברוממּו

 של האוכל דרח] שלכם הס  במ   בוש פיעולה ישיאתב כי [םהטוראי] טיםויו  ר  הפ   עם אותי תסדר הפעם רק. אלה
 ,נשיקות[. הסמלים

 
 משה          
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 טו

 לונדון ,רץושו וצבי הכהן דוד: אל
61 

 [9116616262] פ"רת כסלו' ד ,יפו
 ,חביַבי 2שוורץ וצבי 1הכהן דוד

 
. למכירה ז"י" קונטרסים" 02 היום לכם שלחנו לזה בהתאם. לידכם רהסנמ בלונדון סוכנותנו כי, לנו כתב ברל
 .שילינג 1 וברתחה מחיר

 .זה בשבוע תופיע' ג חוברת 3".האדמה"וה" קונטרסים"ה מן לכם הדרושה הכמות מה מייד לנו נא-תבויכ
 םיימנו לקבל ותוכל" קונטרס"ה על גם". האדמה"ל החתומים אסיף בעניין במרץ הראשון בזמן ודלעב םאבקשכ

 ץנחו זה" חומר" כי, עיכובים שיהיו צריך לא הכספים במשלוח .למפרע כסף םמה ולקבל - החוברות מספר ילפ -
 .ודמא עד פה לנו

 שהסוכנות מאחר, "קונטרס"ה של חוברות 5 רק להם חנשל מעתה כי, צ"פוע של לוועד לברר צבי את אבקש
 ?הכסף אי - מה-דבר כה עד דופ   אם. לידכם עברה
 ,רב שלום

 
 משה          
 

 חולשלו הכסף את ממנו לקבל כוחך את מייפה אני, לשלם רצון הביע 4העם-אחד כי, לנו כתב ברל: לדוד וזאת
 :בעד ממנו מגיע .ולנ

 .א"כ שילינג 1 ז"י-'א" קונטרס"ה
 .שילינג 4" ע"החא קובץ"ה

 .לשנה שילינג 0, כרצונו -" האדמה" על חתימה
 

 הערות
                                                           

1
 .יצא ללימודים בלונדון כמה חודשים קודם. ש"ֵרע קרוב של מ. ה"של ג' בוגר מחזור ד, (1894-1981)דוד הכהן  
2
לפי קריאת המועצה לענייני , 1815יצאו בקיץ , בת מחזורו, הוא ורעייתו רחל. ה"של ג' בוגר מחזור ג(. 1881-1981)צבי שוורץ  

יצא  1818-ב. 1819לַלמד במרחביה והתמידו בכך עד , "ההסתדרות המצומצמת"וברוח , תרבות של הסתדרות הפועלים החקלאים
בשובו ארצה . צ בלונדון"היה פעיל בפוע. שבו גם הופיעו רשימות משלו, "סקונטר"ופעל שם כאחד ממפיצי ה, ללמוד משפטים בלונדון

 .רחל וצבי היו מבאי ביתם של משה וצפורה שרת. ד"פעל כעו
3
, 1801במאורעות מאי , ח ברנר"עם הירצחו של י. ח ברנר"כ ונערך בידי י"ע שיצא לאור ביוזמת ב"קובץ ספרותי של אחה -" האדמה" 

 .נפסקה הוצאת הקובץ
4
-1821)בלונדון " תה ויסוצקי"מנהל המשרד הראשי של חברת . הוגה דעות וסופר(. 1801-1951( )אחד העם)אשר צבי גינזבורג  

 .רוזה אחות דוד הייתה רעיית בנו שלמה גינוסר(. 1801
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 טז

 כנרת, צפורה :אל
71 

 [72.11.1111] וכסל 'ה, יפו
 ,צפורה

 
 לא אני. רוחי-מצב כל את שינתה, יכול את הפכה היא: הקטנה פתקתך לי גרמה םפתאו-שמחת וזאי, תעדי לו
 מעיקה, לפניך החדשה אשמתי הכרת הכובד במלוא עלי מעיקה הזמן כל. לי שתכתבי כלל פיללתי לא, תיייכח
 שנית שהשתררה היהדומי את קרעה תקתךפש מפני לא לך יאנ כותב כי, לי שתאמיני רוצה ניא. אותי נהע  ומ
 כאילו, כך יצא אשר על, אני סובל זה ומשום. מספר שורות םג ולו, הפעם לך כותב הייתי אופן בכל אם כי, נינויב

 .לכתוב ראשון מתחיל ולא עונה אני
-דבר לי שי כי היא האמת. םניייע כסות רק נןיה אלה כל ךא. תחסרנה לא סיבות - ?כתבתי לא מדוע: ולשאלה

 פנאי חוסר הצטרף הזל. החונד הדבר הלך כ"וע - ביטויו מפני קצת פוחד ואני, לך חלשי כבדו רחמּו, גדול מה
 קצת ביקשתי בעבודה. לך יספר ודאי בהרב. הזמן כל ומבוהל טרוד אני .במחשבה ופנאי בזמן פנאי, גמור

 .דעוי הוא אין כי, לך יספר לא דאיו - זה. והכבד מורחה הדבר מאותו הדעת-חהס, עצמית שכחה
 הרוח הלך .קרה בו אך, קרה לא לו .שלך עג  המש   לילד קרה לא דבר שום. הקרי, תיראי אל ?דברה מהו

 .כבראשונה אינה העתידות על ההשקפה, נשתנה
 קצת אהיה, שם אשאר אם, היהו .הנה תכף אשוב לא םא - ועייםבכש אשהה שם .ּהמ  ירושל   'א ביום נוסע אני

 .הרבה, הרבה נדבר אז, אליך מייד אסע הרי, תיכף אשוב ואם, ארוך, ארוך מכתב לך אכתוב זוא החבמנו
 .יהח את איך, בזכרי ומאושר בך מקנא אני כמה דעתי לו
 ,פעמים רבבות אלפי, מרחוק לנשקך הרשיניו שלום יהי
 

 משה          
 

 1.לשאול שלום

 
 הערות

                                                           

1
(. 7891)חי -ממגיני תל. הצטרף לקבוצת כנרת 7879-ב. ה"של ג' בוגר מחזור ו. אחי צפורה -( 7891-7988( )מאירוב)שאול אביגור  

יוזם ספר . ועמד בראשה"( נתיב"לימים " )לשכת הקשר"הקים את . 'ראש המוסד לעלייה ב. ש"י ותע"מקים הש". הגנה"מראשי ה
 .עלום ונוכח בכל, אריה בועז: ביוגרפיה. עם גור ;ב-א עם דור ההגנה: ספריו. ומעורכיו ההגנהתולדות 
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 יז

 כנרת, עדה: אל
81 

 [11.1.1029] טבת 'כ, ירושלים
 ,לך שלום ,קה'עדוצ

 
 באופן[. משחקים: רוסית] םי  וריו  יג  ז  ר   1ףלֹוח  ומ   שאני האידיליה על, ייח אופן על במקצת לך תספר צפורה [---]

 לא אף, לימוד לשם לא הרי ?מה לשם: עצמי את ושואל תוהה ואני 2,לבית מחוץ אל שוב ינקלעת וטיפשי משונה
 על הדין את המצדיק ההרגל נוצר, החדש םייחה אופן נקבע כברו, הדבר נעשה שבוע ןב   ז"בכו. באצ משום

 .טענה כל  והסותם לוהכ
 .תצק לנסוע שוב אולי אתחיל - כך רחא. יותר וא ודשחכ" בתיש   על" כאן נשאר אני

 .עכשיו םחכרו מצב מה כתבי 3.מרגוע תניםונ אינם האחרונים המאורעות
 עלמה .5.ודוד הלל של" תםינ  זקּו", הלל-בן. מ של אחיו בת, 'ב ןהכ וזהר, כהן הרוז   היא 4כזתוהמ העלמה

 .פטרוגרד יד על בולשביסטי ח"בבי אחדות שנים עבדה אך, סטיתיבולשב לא, ציאליסטיתוס, ינר'אינג, "השובח"
 לשם מאשר שלנו והתנועה הארץ הכרת לשם ותרי - לעבוד ורוצה י"לא נקלעה. עניינינו מכל דומא קהחור

 היא אך, קיבל לא תשובה, אליכם עליה כתב הוא. ברל של הטובה ומכירתו ורעי בת היא. עצמה העבודה
 לב תשומת לה להקדיש יהיה ריךצ - תישאר אם, םאצלכ שתישאר דומא דומא היה רצוי. לנסוע ליטהחה

, (הי  ט  י  'צ  ש  ב  אֹו) הוות  צ   חייל גם חוששת. לזה וששתח יאה ועתה, שנים זה דיהוי פני ראתה לא היא. מיוחדת
 הרוסית הנערה טיפוס את יודעת את - חנקמ בשבילה הןכ בית. מאוד פה בודדה יאה .בהם ילהרג שאינה

 יכולה אינה ושוב, ברתהח  ו תהחמשפ עם הקשרים כל את ניתקה אשר, הגבוהה מהבורגנית האינטליגנטית
 באופן לא אבל, קצת בה טפלי בכלל .ע"לע רוסית איתה דברי .לעבוד אותה הדוחף חהכר זהו םג .לשאתן
 וחשוב, לנו םיקרי כאלה" חוזרים. "עליה לדבר מרבה כה שאני, תתפלאי אל. בהבנתך בוטח אני. ביותר מורגש
 6.תתאזרח םא, מאוד מועיל עובד םג תולהי תוכל היא. ברתנוח אל שיתקשרו מאוד

 

 משה          
 

 רותהע
                                                           

1
 .כינויו של יקותיאל בהרב בפי חבריו הקרובים 
2
 .2' מכתב כב הע' ר, צ"לשם עברו משרדי וה, ם-ש מיפו לי"על מעבר מ 
3
 -למרות אזהרת פייצל כי צפויה שם שפיכות דמים  -אך הבריטים , י עמד להיקבע בין הבריטים והצרפתים"הגבול הצפוני של א 

שמרדו ונאבקו בנוכחות הצרפתית , ותיהם מאזור המריבה והוא נשלט בידי כוחות התנועה הלאומית הסוריתמיהרו להוציא את כוח
, כפר גלעדי, מטולה: ובאוכלוסייה הנוצרית של האזור ובתוך כך איימו גם על ארבע הנקודות היהודיות הקטנות שבצפון אצבע הגליל

ההתקפה . חי-תקפו ביריות את תל 22.22.2121-דה בכפר גלעדי ובשדדו המורדים בהמות עבו 22.22.2121-ב. תל חי וחמרה
 .חי-קורבנה הראשון של תל, נהדפה אך במהלכה נהרג שניאור שפושניק

4
ז ת    .מוסר כתב זה: ז"לפי מוכ -מֹוכ 
5
 יומן, מלחמות העמיםמחבר ". הוועד הזמני"ממארגני . א"ממייסדי ת. סופר ועיתונאי, איש ציבור(. 2191-2481)מרדכי בן הלל הכהן  
 (.רעיית ארתור רופין)וחנה ( רעיית שלמה גינוסר', רוזה א)רוזה , דוד, הלל, אבי שמעון(. 2124' ספט-2128' אוג)
6
 .אם רחל ויצחק רבין -( 2191-2411)רבין -מדובר ברוזה כהן 
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 יח

 חיפה, חנקין יהושע :אל
91 

 [1.1.91..1] פ"תר טבת ח"כ, רושליםי
 ,היקר אדוני

 
 אך, ביפו שעברה בשבת תויא להתראות קיוויתי .נמצא הוא איפה נכון אל דעתיי לא יכ, הזמן כל לו כתבתי אל

 .לו להודיע דוחמי דבר םג לי היה לא בעצם .לחיפה מעזה עבר כבר היא כי לי נודע
, וילהלמהּו נהרוׂש על שנאסף החומר את מעבד: רב תוכן בה אין אשר, משרדית בעבודה הזמן לכ עסוק יאנ

, במשרד ישיבה כדי תוך, תמיד םהמזדמני שונים םקטני םיועניינ נגמרה כמעט זו עבודה .'וכו תוטבלא מסדר
 .ממשי מה-דבר אני שעושה שארגיש ימבל, העבודה מןז כל את למלא םדיי
 ענינו לא ראש על מתפלא, מדמשק כותב הוא .אלדין-מ'מנג מכתב, הרבה לשמחתי, קיבלתי םיימ שלושה ילפנ
 םמתכווני עוד םא, אותנו ושואל תהּויריב לו ששלחנו הטלגרמהו המכתבים ועוהיהג לא כנראה - יומכתב על ול

, אצלנו בא לא שינוי םשו כי, במכתב עניתי .רחא מישהו םע םיבדבר באנו כבר שמא או ,מ"במו תויא לעמוד אנו
, להתראות וזמן םמקו דשחמ לקבע נצטרך כי, בא לא אשר על מאוד הצטערנוו חשבוננו על לבוא ותוא הזמנו כי

 אדוני יחשב. לאיש הדבר את עדיין אמרתי לא כאן .התשוב ממנו ואקבל ילאדונ שאכתוב לאחר אעשה וזאת
 .יודיעניו לו לקבוע זמן איזה
 המקומות בביקור לילהתח חושב אני. כבר הבטיח כאשר, בכל לשרתנו נכון הוא. רהבמק ראיתי הר  ש  ב   את

 .םיבינתי אחרת עבודה תזדמן לא רק אם, שלושה-יומיים כעבור לנו הציע שהוא
 .בדבר צורך יהיה אם, למצרים לנסוע מתכונן. ביפו עכשיו טהון
 ?הנה יבוא מתי. לעשות מה כלל ןיא סוף-סוף. כאן הישיבה יעל נמאסה כבר יכ, האמת את לו אמור
 .שלו ולגברת לו שלום

 
 שרתוק משה          
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 יט

 סרפנד, הגדוד מחנה, גולומב אליהו: אל
02 

 [.209191.2] תטב ט"כ, לוד
 ,אליהו

 
 צ"הפוה של להצעה בנוגע העניינים מצב על מלא רושם לקלוט בידי עלה לא גם ;לך בולכת הספקתי לא ומיפ

 .לקצה מקצה הן שונות הדעות פ"כע אך, [ע"אחה של] הפועל-בוועד
 איחוד לשם י"א פועלי כל את כללית לוועידה לקרוא מסכימים[ ע"החא] ונא: ךכ תולענ צריך כי אומר בנאליי

 לאו   .יציג לא צ"הפוה םג יכ, ודורשים למפרע תנאי שום מציגים אנו אין כזו לוועידה .המפלגות ביטול עד גמור
 דרךב רותחנב, משותפות מועצות ביצירת רק להשתתף נוכלו, המקצועיות האגודות לביטול מסכימים אנו אין

 1.למשל, "המשביר" כמו - ליתאפרופורציונ

 דבר בעד ואנ ושיכע: בעמדות צ"הפוה עם שהתחלפנו, יוצא םיידוע במובנים כי, לו הראיתיו איתו התווכחתי
 תהיינה מה! ותיכלל[ ונליותי]'פרופס אגודות ליצירת םנסכי זה איך: "הפליט, למשל יבנאלי) פדרציה מעין שהוא

 2"(.?לא או יסטיותציאלוס - אלה אגודות

 הסוציאליות את להפקיר חוששים כאילו ואנו, שלו" צרופה"ה הציונות את להפקיר חושש צ"הפוה יכ, לו אמרתי
 אמון מץש לי ואין" הצעיר פועל"ב מדי יותר רכב ניגף הוא. לדבר קשה בכלל איתו - והתמרמר כעס הוא. שלנו

 .'וכו 'וכו חצנל, לרמות, שולל להוליך מ"ע ורסח-ורחוס עקיפין רק הוא ואהר מצדם הצעה בכל. וב
 שיהיה לתוקף בנוגע ברור יותר חוסני לדרוש ךיצר כי אומר רק, להצעה םמסכי הוא. לגמרה אחרת - ברל דעת

 .'וכו מקצועיות אגודות של יתרהב רעיון, למשל, אין צ"הפוה בהצעת. זו להתאחדות
 המפלגות לביטול השואפת מפלגה" בתור תישאר" העבודה אחדות" כי הוא ושבח ?איתנו אז היהי מה לשאלה
 עכשיו נוכל לא כי מראש לראות יש אשר, הדברים אותם כל בעול לשאת תישאר ;"שלמה אחדות וליצירת

 יתרהב ןיורע, ל"וח עם הקשר, המדינית, הספרותית העבודה: הםו, שתיווצר עיתוהמקצ לברית םילחלהנ
 אנו זה י"ע כי, מבין הוא .ציאליתסוה הציונות משמר על תישאר - יחניסו לפי אחת במילה - סוציאלית-ציונית

 אך, [ע"החא יסוד]" והותק-פתח מעמד" קודם שהיינו למה אנו חוזרים ידוע במובן כי, המונים על בגלוי מוותרים
 רבהה אופק הייה לה אשר ומקיפה תקיפה מקצועית ברית תיווצר שעוררנו התנועה מתוך כי, בזה הוא םחמתנ
 ."העבודה אחדות" שלפני החקלאית 'ההסתד משל לגמרה אחר וכוח רחב יותר
 ,שלום .בכנרת גם ודאי אהיה. ליומיים לחיפה נוסע אני
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .21.5..0.2-י ב"מדובר בצעדים לאיחוד מפלגות הפועלים שהוליכו בסופם להקמת ההסתדרות הכללית של פועלי א 
2
 .גל בסוציאליזםצ לא ד"הפוה 
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 כ
 צוין לא נמען: אל
12 

 151.1.5.52 ,יפו סניף, י"לא הצירים ועד
 

 2:רוטנברג ימפ ושליםרמי בהרב לי מסר 01.01 בשעה 0251 מאי 52 פ"רת סיוון' ח ביום

 4."ושליםירל תיכף אויב הגדוד כי, הצירים ועד בשם 3,םחממנ שמיתר פקודה"
 ".הסכמתו ליב - ולא; מוטב - 5ליןומרג יסכים אם: "המשיך שאלתי על

 ".ועצמ ישקיןוסא של פקודה הוא שמסרתי שמה תידיבר   על(: "ברוסית) טנברגור מסר 00.02 בשעה
 

 קושרת .מ          
 

 הערות
                                                           

1
 .צ ביפו"ש בשלב זה במשרד וה"לא מחוור מה עשה מ 
2
 .ם-קד ההגנה ביהיה מפ 0250-י ב"בא 0202-מ. מהנדס ומנהיג ציוני( 0295-0782)פנחס רוטנברג  
3
 .צ"עמד אז בראש וה, מראשוני וראשי התנועה הציונית(. 0290-0795)מנחם אוסישקין  
4
חייל הגדוד יוסף חריט (. 051) 57.00.0250-ה מ"ש לד"מכתב מ' על אפשרות העלאת הגדוד לירושלים ביום השני למהומות שם ר 

 :כתב בזיכרונותיו
, היה זה בימי הפרעות בירושלים. באוהלו של דוב הוז, שהשתתפו בה תשעה חברים בלבד, בישיבה מצומצמת, נזכר אני למשל"

, על גיוס פלוגתנו: דנו איפה באותה ישיבה על תוכנית נועזה. ואנו ביקשנו לעשות כל מה שביכולתנו לעזור למגיני ירושלים
ראש המימשל הבריטי ]בולס [ לואיס]נרל ג[ ור'מייג]כדי להפסיק את משחק הדמים ש, הפלוגה הארצישראלית בגדוד העברי

' עמ, ספר השומר, "ימי הגדוד העברי)"עלה בדעתנו לתפוס רכבת בלוד ובה תעלה כל הפלוגה ירושלימה . ארגן בירושלים[ י"בא
 (.085' עמ ,אחביון , "ראשי פרקים לתולדות ההגנה"ג על פרשה זו ב"גם זיכרונותיו של א' ר; 520

5
-משחדלו להתקיים גדודי המתנדבים האמריקנים 0202בשלהי (. האמריקני) 02מפקד גדוד , (0299-0782)ין קולונל אליעזר מרגול 

 (.015' עמ, הגדודים/עילם" )הראשון ליהודה", י"קיבל מרגולין את הפיקוד על הגדוד הא, קנדים והאנגלים
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 א"כ
 1צמח-טבריה כביש, בהרב יקותיאל: אל
22 

 [81.1.8.81] אלול 'ד, 'ושרי
 ,יקותיאל

 
 עבודת דבר ועל 2תיאוהרפ לעזרה בנוגע[ רוטנברג סחנ].מפ תקבלהנש הידיעה על הזמן במשך לך יקתרב  

: בתשובתך שאלת  . היטב הבינות לא כנראה הראשון המברק את 3.מייד גמירתה את שרדו .שפ המדידה
 הוא א"ז. ףסכ חושליש צריך .מספקת אינה בלבד פקודה יכ, אמר 4לנדיזרו ון: יכתבת יאנ. 'וכו דרושה ימ קודתפ

 .מועילה אינה בציהתק את הגדיל ימבל 5האז-יד תןנש הפקודה כ"וע, מספיקים אינם" הדסה" יפסשכ, חושב
 אתה יכ, יןבמ יאנ. האלו הידיעות יל יוה 6עייפה נפש על קרים כמים[. בכביש] העבודה על טובות רבהה שמעתי

 נמצאת 9סולד' הגב כי אם) A.Z.M.U8. ואת P.W.D,7 את, יםשלירו את דולפק יעצךימ הייתי אך, שם נחוץ
 רופין. לסדרו להזדרז היית וצריך, מאוד לפיני חשוב המדידה שעניין הנראה יכפ. 'וכו 10רופין את, (בגליל עכשיו
 העזרה ד"ע הידיעה םע אליו יכשבאת ורק, יל לאמר ימבל ,אצלו אחדים מיםי יניפ של המברקים את השהה

 את תדע למען, םיהמברק יהעתק ובו, עבורך מכתב לחיפה 11הילדונ ישלחת יאנ. מאמתחתו הוציאם, הרפואית
 .תויא לדבר בבואך, לעשות עליך אשר

 שלחו זה לחודש 12.התקציבים כל על נגזרה כליה כי, מלונדון ידיעה באה. ואיום מחריד והעיקר. העיקר ועכשיו
 מקבלים לעתיד כי, העיקר. ראונ לא עוד זה אבל. משכורת ציח קיבלנו. 10,222 רק 00,222 במקום ע"לע
 פי א"ז, (בותחהמור התוכניות לפי) 022,222 שדרושים בשעה, דשולח 12,222 רק עצמם על" האמריקנים"

 לאפס עד צמצום, ספר בתי של בועל קיום, העבודות כל הפסקת, המשקים כל סגירת הוא הדברים משמע !02
 נטייה כנראה שי לאמריקנים .'וכו 'וכו 14ותחהרו לכל החלוצים פיזור 13,!(פנימית) השערים נעילת, צ"וה של

 ברותח, ברותח תחתיו ולהקים הלאומית תוההתיישב מפעל את, לגמרה להכחיד או, למינימום עד להפחית
 אדירה התקפה תיערך אם רק כי, זה על מדברים. כאן רשור רוח מצב איזה ערלש תוכל 15.ומרוויחות פרטיות

 המוקדם לכל, זמן איזה ריחא אז כי, לזה רק [עצמו את] ע"א ויקדיש בעצמו 16ייצמןו שמה סעיי, אמריקה על
 עד. שינוי איזה להיראות ילחית( הקהילה תונשיא של) באמריקה הבחירות גמר אחרי, בסופו או החורף באמצע

 .נואשים, נוראים מניםז לנו נכונו אז
 לא צ"הומ יכ, הדבר את ןושבחב הבא אך. כאלו לידיעות מקור לשמש אוהב איני. אתז כל לאיש תספר אל ע"לע

: ערבית] תיפ  ז רוחי מצב. יינתן טרם ועוד שהובטח מה לא גם יאול, כלום יותר[ הכביש לליסו עבור] ותקבל
 [!גרוע

 
 [.1.8.8..8] אלול' ה

, המדידה בדבר רופין אל שלך המברק בא": מאורעות" עוד אירעו והנה המכתב את לך לשלוח שוהה ודניע
 [---". ]המדיצינית[ "העזרה] ד"ע לרופין מכתבך הגיע, אחרון ואחרון, מפנחס מכתב נתקבל

 נםמוא המצב .מאוד עליו שמחתי, שקראתיו מובן .שלחתו רבקה. מיפו תמול קיבלתי פנחס של המכתב את
 !ייפול כמוהו אדם לא .לעבודה יחסו, אליך יחסו, ולמצב אלי יחסו הוא נפלא אך נורא
 מאוד דואג. ומניע 17הצ  צ  פ  מ   חוישל קנה( 0.2) כותב פנחס: "הלשון בזה היום לך ברקתי הדברים שני סמך על

 ."בגליל סולד עם תתראה המדיצינית[ העזרה] בדבר[ ---. ]לעבודה
 .ודעי איני בפיו מה. כלום אין סיויכ יקיםר .שקיןיאוס בא לותמ

 .צפורה. ליפו אסע מחר
 

 [81.1.81] אלול' ו
 מדי ותרי. יועל םפע שחשבת ההיקף באותו הכביש עבודת על מאמר" קונטרס"ב לכתוב הזמן שבא חושב אני

 איםלחקל מקלט, כרחיה רע מין והז הכביש כי שונים ובמאמרים חברים במכתבי" סנטרוק"ב ונשלש נשנה
 .שבדבר היישובי חוההכר החיוב את להבליט צריך .'וכו עבודה וסריחמ

 הארץ בכל. בכביש העבודה מצב על אינפורמציונית ידיעה שום רוןחהא" קונטרס"ב אין כי, מתפלא אני
 .הכביש על דיעהי של מקומה להיפקד צריך לא" קונטרס" בשום. 'וכו ראותונ לותחמ על שמועות מתהלכות

 השיענ מי והיש ע"באה התעניינות הסוללים לוציםהח בין היש ?הדבר המסודר, םהסוללי בין" נטרסקו"ה הנפוץ
 ?לשואלים
[ מאוד משמח זה: תיגרמנ] יליךרֹופ  ר  א  ר ז   איז סד  : מאוד שמח .לרופין [בהרב במכתב] P.S-ה את קראתי הבוקר
 ".בסוף רק( חלשמו) ךֹומלׂש צריך י"שבא, יוןסמהני יודע אני אבל: "והוסיף

 ,סוף סוף, םשלו
 

 משה          
 

 .לוציםח מלשלוח לחדול ינהוול( ?מלונדון) פקודה כבר שלחו: ברכבת
 

 הערות
                                                           

1
 .504' עמ 6ונספח , 10' מכתב כב הע' צמח ר-על כביש טבריה 
2
 .צמח-עזרה רפואית לסוללי כביש טבריה 
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3
 .מל על הירדןכנראה מדידת שטחים במסגרת תכנון מפעל החש 
4
צ כמנהל המחלקה "עלה מהולנד והצטרף לוה. 1-ע "הציונית בארצות השפלה עד מל' מזכיר ההסת(. 1305-1226)צדוק ואן וריזלנד  

 .1303-1306א "מנהל נמל ת, 1303-1313גזבר ההנהלה הציונית . הכספית
5
. עוזר של הרצל ומזכיר הקונגרס הציוני הראשון. ב"בארה כ"עיתונאי ופעיל ציוני באנגליה ואח, סופר(. 1300-1200)יעקב די האז  
 .מחסידי ברנדייס. 1301-1312ב "ר התנועה הציונית בארה"יו
6
 .04כה  משלי, "מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק" 
7
 Public Work Department - עבודות ציבוריות של ממשלת המנדט' מח. 
8
 American Zionist Medical Unit - הדסה"הנשים הציוניות ' היחידה הרפואית של הסת." 
9
יחידה "וריכזה את ה 1302-עלתה ב". הדסה"הנשים ' מייסדת הסת. ב"פעילה ציונית בארה(. 1354-1262)הנרייטה סולד  

 ".רעליית הנוע"בראש  1300-ל כראש השירות לעבודה סוציאלית ומ"בהנהלת ועה 1301-מ. בארץ" הדסה"של " הרפואית
10
, של ההסתדרות הציונית ומאז" המשרד הארצישראלי"החל לנהל את  1322-ב. משפטן וכלכלן. 1355-1206)ר ארתור רופין "ד 

 .צ וראש המחלקה להתיישבות"חבר וה 1313-מ. היה האישיות המרכזית במפעל ההתיישבות בארץ, במשך עשרות שנים
11
נשא לאישה את . ובחיפה( א"ימק, לרבות מלון המלך דוד)ניינים רבים בירושלים הקים ב. מהנדס וקבלן, (1302-1200)טוביה דוניה  

 .1302-נהרג במאורעות בחיפה ב. ו"אחות ח, גיטה
12
כספים מן הראוי להשקיע . שלפיה אין לתמוך ביישוב בתרומות, הגזירה נבעה מההשקפה ששלטה בהנהגה הציונית האמריקנית 

 (.15' הע' ר)בארץ רק לפי שיקולי כדאיות משקית 
13
וזאת בשל היעדר משאבים לקליטת , אלא מכוח החלטת המוסדות הציוניים, לא מכוח החלטת השלטונות, הפסקת העלייה החלוצית 

שיוכלו להתקיים בלי תמיכה , גרסו שאת שערי הארץ יש לפתוח רק לפני בעלי הון מסוים, ספקי הכספים, הציונים האמריקנים. העולים
 .מסיבית

14
. שם ידעו מצוקה ומחסור, וינה וטרייסט, חלוצים שכבר התרכזו לקראת עלייתם בערים שונות באירופה בעיקר ורשהמדובר ב 

 :תיארה חוויה זו בווינה, (01.4.1301)י "ג בא"במכתב רבקה לא
עד ? ריקניהאמ Joint-מן המשרד הציוני ועד ה -עד מתי תהיה העלייה מתרפסת בביאות ובפרוזדורים של מוסדות צדקה שונים 

לחם אל בית החלוצים -הלב הנכנסת עם סל-למן אניטה מילר ועד האישה רכת -מתי תהיה מתפרנסת מחסדן של נשים רחמניות 
על ? אך הזאת היא הדרך אשר בה יעבור החלוץ, תבוא הברכה והתהילה על נדיבי אמריקה? ומעניקה את הכיכרות במו ידיה

לפני הפתח מי הוא הממלא את צרכיו בדרך " תור"הזכיר ולשנן להחלוץ העומד במוסדותיה של אניטה מילר מתנוסס שמה ל
פתקאות לארוחת הצהרים ואנשים נבהלים ורצים להמציא את  36כי מעתה יש ביכולתו לתת , מודיע יום אחד Joint-ה. חלוציותו

כה מכתת החלוץ את רגליו ממוסד [ ---. ]למען לא תאבדנה הפתקאות לחינם ולא יימצא חלוץ רעב ללחם, מספר החלוצים הדרוש
ומשאת נפשו אך , אינו מוצא את ידיו ורגליו בהמון הדואגים לגורלו, פתקאות ותמיכות, נהנה משפע מצדקות וחסדים, למוסד

 ...להיחלץ מרוב הטובה הזאת ולעלות על אונייה: אחת היא
15
כי מן הראוי שפיתוחה , קבע ברנדייס( 00-00.0.1302, 1-ע"התכנסות ציונית ראשונה  אחר מל)במסמך שחיבר אחרי ועידת לונדון  

להתבטא בהקמת " ב לבניין א"הציונית בארה' על סיוע ההסת". קרן היסוד"כמו , ולא מכספי הקצבות, י יבוא מכספי השקעות"של א
 (.42' עמ ,תולדות ב/שפירא; 130' עמ ,היסטוריה/עילם)מפעלים כלכלים נושאי רווחים בלבד 

16
-ב. 1312-י ב"עמד בראש ועד הצירים שבא לא, פעיל בהשגת הצהרת בלפור. מראשי התנועה הציונית(. 1340-1205)צמן חיים וי 

 .נשיא ההסתדרות הציונית 1356-1304-וב 1302-1302
17
 .כנראה מכונת ריסוק אבנים לחצץ 
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 כב

 וינה, רבקה: אל
32 
 

 1,יקרה ַקה'ִרַבצ  

 [0191.9.7] פ"תר אלול ד"כ 2,תלפיות
 

 .לה שקדמו השעות ועל הפרידה על ודווקא ,לך לכתוב נדחף אני וכבר, היפרדנו מיום עברו אחדים ימים רק הנה
 וגם יום אותו כל התהלכתי וכחולם לירושלים שבתי ונבוך הלום .הזמן כל בי נוסס כאב אך, לי מה יודע איני

 ?מתוכנו אותך עקרה זדון-יד באיזו וכאיל אשר, המבוהלת, החטופה הפרידה רק השפיעה האם .לאחריו
 לך חדשה תקופה פתח שהיא, נסיעתך את הערכנו די לא כי, הזמן כל לי נדמה אך. לך אכאיב פן, חושש אני
 אך .הנסיעה את היטב היטב הערכת - לעצמך תא  לכש   כי, לי נדמה ועוד .הבכירה אחותנו את - הן. כולנו, ולנו

 שוויוננו הכרת ךומת תךיא שחייתי שנים הרבה זה". בכירה לאחות" באמת לנו והיית התנשאת הפעם דווקא
 יךחא, ראשינו ומעל ,בלבך מאושרתו, היית שקטה .בכורתך את פתאום הרגשתי כאילו - נסיעתך ביוםו .הגמור

 פתרון זהו ליווא .כזאת תהיי - ?זה בשם נשתמש לא למה - יךא  נישו םובי יכ, תמיד שבתיח אני .הבטת ,הקטנים
 ?החידה

 לא על, נהורחהא בשנה בינינו הוקמה סין ומתח .עצמי בפני אני טנקֹו אך, זה על בך ףזנו איני, שלי יקרה ותחא
 דבר מין .תועשל הספקתי לא זאת אל .חמה, קלה נשיבה רק הזל יתהיה דיה .להרסה בידי .דבר לשם ולא דבר

 ?כן לא, היקר   ,מאוד קרובים, קרובים אנשים בין רק ואשר פשר לו שאין משונה
 .לא דב עם גם, כן .תהיא יחודיב - צפורה, עדה, בהרב, אליהו עם - עליך דיברתי לא ומה ימ עם עולם של נובורי
 לא אווה .לפתוח היה צריך שהוא מפני דיברתי לא .דיברתי לא עליך אך, הרסתי וובינ שביני הסין חומת את

 גיליתי תוכי את .[שתקן, סוד שומר אדם כלומר, קבר איבן - חידה איבן: רוסית] ה  יל  גן מ  איב   - הק  ד  ג  ן ז  איב  , פתח
 3.שתק והוא, לפניו

 .אחדל כן על .לי עולה זה מאמצים באיזה, לשער יכולה אינך .כך להמשיך יכול איני, קה'רבצ
 אשוב לא - כשורה ילך לוהכ אם .לבית מחוץ כבר האחת רגלי 5זר כבר אני הצירים עדלוו 4.רבה במבוכה אני

 .הנה מיפו השנה-ראש אחרי
 קחור אוה הנעש כן, בזמן אליו מתקרב אני אשר לוככ .רחוק, רחוק - הנסיעה עצם - השני הצעד אך

 אני מה לשם .אותי ואוכלים ריםמתעור ספקות אלפיו. שאסע לעצמי לתאר יכול איני, פשוט .מדמיוני, ממחשבותיי
 יבנאלי 6.ברל של לשובו אני מחכה רדהחב .מאיר דבר שום, ממש םשו, סתומה, ערטילאית שאיפה איזו ?נוסע

 הוא אם .בברל היחידה תקוותי 8.לאויב לי יהפך כי בטוח אני - טבנקין עוהשב יבוא 7.להתקפה כבר מתכונן
 גם אם אך .מרץ בי וייצוק אופקים לפני יפתח אוה .בי שיתמוך בזה רק תתבטא לא הסכמתו אזי, לדבר יסכים
 9.יהיה רע - יכחשהוא 

  10.אמן עונה רק הוא. אותי מעורר אינו אליהו כי, מרגיש אניו

 ולעזוב בארץ להישאר אוכל כיצד, לעצמי לתאר יכול איני בגללו רק לו .הדין את עליו ומקבל יודע כבר חנקין
 .מנוס, הכנרא, אין מנסיעתי. אותו
 ודאי שם אהיה אני .ממנו הד עדיין אין 12לכנרת נסע אליהו 11.בלוד קט רגע ראיתיה. להבהחבו, שבה קה'עדוצ

 יודעת אינה"ו מחטטת, השנה ל"לחו התכוננות לשם, יפו ובין כנרת בין מתהפכת, ביפו צפורה ."לעשור כסה בין"
 ."בנפשה ושל  
 לא עוד דב את .ממש הוד ראונ ,הראשונה במחלקה, ייםשקפמ רכוב, דרך-אדרת עוטה 13,לכביש נסע לוףחמ

 הכבידה ממך הפרידה .קצת עגומה מאיא .חדשות אין בבית 14.שבע לבאר סר - עדה עם בא לא הוא, ראיתי
 .מאוד עליה
 לא אופן שבשום, סק  ל  ק   לו הורישה תיהב .שלו מהתלמידות צרורות צרות לו יש .בעול מושך  15יודקה

 הל זב הוא אשר, הגימנסאית התורה את להרביץ חההכר מן הוא סובל, בעצם .מזה סובל הואו 16"תספקנה"
 ריחא להיגרר לו נותנת אינה והיא, לה פיללתי שלא תמעשיּו וב יש אך .זה בעד כסף תחלקו 17,נפשו מעמקי

 .ליום מיום מעניין ונעשה הולך הכביש, אגב) מאוד אותו מושך הכביש .יועל לי צר כך כל, אלה הרהורים
 .(18נושל" הבשקירים" וב מתקבצים

 .ש"רה אחר 20ברנר םע ללמוד תתחיל 19.נחמדושקה - מדושקהחהנ
 ?עוד מה

 מרוממים שבים הם .ברל הבא בשבוע, [טבנקין] יצחק יבוא השבוע, צבי-בן בא 21.ל"חומ לשוב מתחילים
 כי תקווה יש .הכול על ראיקות "קונטרס"ה של וחמשל לך אסדר אני 22.שעשו הגדול המעשה בהכרת, ואמיצים

 23.ארץב יחודא תנועת שיוכע םתקו

, מאוד מעטים, מעטיםה בין .חשכה עם, ש"במוצ יתהיה הלוויה .בבוקר בשבת, השבוע מתה 24יסיןח הגבי
, יותזרלאכ עד, וגסה פשוטה יתהיה הלוויה .ואני יהודה 25,הדודה, מאיא - ונחאנ והיינ הקברות בית עד שהלכו
 מאוד מאוד דיכא מותה - 26.השנים במשך קדישא בחברה דמהק   - ז"כב .תהוליו המשפחה .פובי אצלנו כנהוג
 .מאיא את

 Sic transit 27.ק אידה ...עם .ו קיליח שואיינ: בארץ חתונה תהיה השבוע כי, לך אודיע מהחבנ לסיים ובכדי
Gloria mundis! [םעול תהילת חולפת כך: לטינית.[ 

 .ול וםשל 29נדב את תראי דאיובו .28לרבקה םושל
 30.נמצא לא עוד וגופ .קוגל, אחד קרימאי בכנרת טבע .לוףחממ לגרמהת קיבלתי עתה זה

 .הכל על לנו כתבי, יקרה לך שלום
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 משה

 
 הערות

                                                           

1
צ    ב  צ  'ר  ב   .שם חיבה נוסח רוסי לרבקה -ָקה 'ָקה או ר 
2
, מה בתלפיות עם קבוצה מיסודו של האגרונום עקיבא אטינגר-זמןש "התגורר מ, צ כעוזרו של יהושע חנקין"בזמן שעבד בוה 

התגוררה בבית גדול שנחכר ", פועלים ופועלות 51שמנתה , הקבוצה. נוי ופרי, צ ועיבדה שם משתלה של עצי יער"י וה"שהופעלה ע
, "יעך בחדשה רצינית מאוד בשבילנועלי להפת(. " 242' עמ, 98מכתב ; 04למכתב  3' הע ,5 כ"איגרות ב" )מיווני ומסביב לו גן גדול

 :לאחותה עדה שעבדה בכנרת, א"מת, 9.52.5858-כתבה רבקה ב
, והנה נתברר בימים אלה כי גם משה יעבור ירושלימה, כולו עוברים ירושלימה[ ישראלי-הארץ]צ וגם המשרד "הן יודעת את כי וה

ובלי משה תהיה הי תמּות , חוץ מזה שגדל פיזורנו. בשבילנואין לי צורך לבאר לך את חשיבות הדבר . באשר גם חנקין יהיה שם
אומנם . אחר כי הוא יצטרך לגור בירושלים יחידי, מה יישאר לבית מהמשכורת של משה. הרי גם קושי חומרי בדבר -רבה בבית 

פק גדול אך ס[ פונט לחודש 24ש בסכום של "נקב מ 54.3.5858-במכתב לבני המשפחה מ]עומדת שאלת הגדלת המשכורת 
 .בייחוד את אימא, ידיעה זו החרידה אותנו מאוד. ואגרוף קמוץ, אגרוף -[ צ"העומד בראש וה]אוסישקין . בדבר

 :52.0.5824, ד"ל" קונטרס"ש את הקטע הבא ב"פרסם מ, 5824לאחר פרעות פסח 
. ההתנפלות נמשכה שעות אחדות. י יריות וזריקת אבנים"ע( על יד ירושלים)בליל אחרון של פסח ניעורו חברי קבוצת תלפיות 
אך הם הצליחו , פעמיים עלה בידי חברי הקבוצה להבריח את המתנפלים. משמר הצבא שעמד בקרבת מקום לא בא לעזרה

על סמך . והלה שלח ידיעה לממשלה, למחרת היום הודיעו על המעשה לוועד הצירים. בינתיים להריק את מחסן כלי העבודה
הוא השתדל למצוא הכחשה לדברים . לערוך חקירה ודרישה, הממונה על המשמר הקרוב, ן אנקליידיעה זו בא לקבוצה קפט

כי אין זה מעניינו של המשמר לרוץ לכל , בדבר הקובלנה על המשמר ההודי אמר. אך לא הצליח, צ"הכתובים בידיעה שמסר וה
 !"הן זה הוכח, אבל היהודים התנקשו בנפש המופתי: "ובסוף אמר. מקום שיריות נשמעות בו

3
 :22.8.5824-ה לרבקה ב"על כך כתב ד. ל לאלתר"ש נחרצות לצאת ללימודים בחו"ה הפציר בו מ"בשיחתו עם ד 

שאלני למקום שאליו . דרש ממני', אמור נא פעם איזה דבר? ומה יהיה איתך' 'זה עתה היה פה משה דיבר אתי על נסיעתו וכו
. הוא צחק לי ודרש קביעת תוכנית. בציוויו של מי שהוא, דבר מוחלט וכי רוצה אני בעצתו כי איני יודע, עניתיו. ומתי. אסע אם אסע

בשביל זה אעבוד באופן כזה וכזה למען אהיה מוכן . של כסף zבשביל זה נחוץ לי סכום . yחודשים למקום  xאנוכי אסע בעוד 
עבודה תוטל עלי . שה לי לחזות מראש מתי ואיך יהיהוק. כסף אין. אך יהיה קשה לי לנסוע[ ---. ]למילוי התוכנית שקבעתי לי

 .די לא הוסיף עוד להטרידך לשווא בספקות אלה? ואת הבית? על מי אנער את כל זה מעל כתפי, הרבה בחברתנו
4
גם במפלגה היו שהסתייגו . התנגשה עם מחויבותו להתמסר לפעילות במפלגתו, ש לרכוש השכלה גבוהה בלונדון"שאיפת מ 

 .זאתמשאיפתו 
5
נוכח בסיכויים גדולים , הירדן-לרבות בעבר, שכן בסיורים ברחבי הארץ, ש החל את עבודתו לימין יהושע חנקין בהתלהבות"מ 

נהפכה לריקה "ש, ש לא ראה עוד טעם בעבודתו"אלא שעקב חוסר משאבים חל במפעל גאולת הקרקעות קיפאון ומ, לרכישת קרקעות
 .55.52.5824-אברהם שמיון ב, תבה רבקה לחבר משותףכפי שכ, "מכול תוכן עד כדי עלבון

6
": מחפירים"שהיו לדעתו , ו ונאומיו בוועידת לונדון"י וינה וכתב מאמר ביקורת נזעם על ח"כ בכפר ע"ישב ב( 5824יולי )באותה עת  
קטגוריה  -פני קהל שומעיו הגיש המנהיג ל, של עיקרים התיישבותיים, במקום בירור של השיטה המדינית, במקום סקירה על שנעשה"

 (.230-235' עמ, אכ "כתבי ב" )י"על א
7
צריך לעכב בעד משה לנסוע לחוץ : "אמר 34.8.5824-ע ב"פ של אחה"בישיבת הוה. שלימודים הם מותרות, שמואל יבנאלי גרס אז 

 (.525' עמ, גולן א" )הוא צריך להיכנס לעבודה, לארץ
8
. ש ללמוד"שלל לחלוטין את תוכניתו של מ. חבר גדוד העבודה וממייסדי עין חרוד. ע"אחהממייסדי (. 5895-5999)יצחק טבנקין  
פ "בישיבת הוה. 5824ש באוגוסט "כתבה רבקה למ, "הוא בטוח כמעט שיעצור אותך[ ---]פגשתי את טבנקין ושוחחנו ודיברנו הרבה "

האנשים העובדים בתנועה מביטים על עצמם כעל . נוערנסיעת משה היא סיגנאל בשביל ה: "ט"אמר י, 34.8.5824-ע ב"של אחה
דב ומשה צריכים לקבל על עצמם את כל [ ---]מי שיכול מציל את עצמו ! באו ימים שחורים ונוראים. משליכים את העול, חופשיים

 (.522' עמ, גולן א[" )הבריטית]היחסים עם הממשלה 
9
אך , כ לא השמיע דרישה כזו"ב(. 59להלן מכתב ' ר)ותר על חלומו ללמוד ש מו"כ היה האדם היחיד שלדרישתו היה מ"כי ב, דומה 

 .ש"גם לא חיזק את ידי מ
10
הוא -שאיפתו. ש בלימודים אקדמאים"אולם נראה שלא הזדהה עם הצורך שחש מ, אין בידינו דברים מפורשים מפי אליהו בנושא זה 

כי בעבודה נמצא , גברו בי המחשבה והאמונה: "ה"כתב לד 1.8.5824-ב. עם השחרור מהגדוד העברי הייתה לצאת לעבודה בכנרת
הרצון לעזרה הדדית והכרת תודה בעד כל הטוב שהענקנו , האהבה והידידות האמיתית[ ---. ]דרך לנו ולחברינו שאינם עובדים עדיין

: ש"שנה כתב מ 34-כעבור כ(. 254-248' עמ, חביון א" )זה נשאר ויוסיף לנו כוח למצוא יחד את דרכנו, איש לרעהו במשך ימי חיינו
הלכה , ומשלב לשלב הלכה וגברה. הפך לטבע חיינו, על כל צעד חשוב ועל כל מפנה, לטכס עצה במשותף, הצורך הנפשי ללכת יחדיו"

 (.55' עמ, שם" )והתגבשה סמכותו המוסרית המיוחדת של אליהו
11
משם הפליגה רבקה בדרכה , ה ללוותה עד אלכסנדריה"ד עם דבאה להיפרד מרבקה ונסעה יח, שבאותם ימים עבדה בכנרת, עדה 

 .לווינה
12
 :5.8.5824-ג ב"ש כתב לא"מ 

אך אין בי כוח להתגבר , [5853-ב, ה"בראשונה יצא לדגניה עם סיום ג]מה לצאתך שנית לעבודה -רציתי להגיד לך דבר! אליהו
יש אצלנו אכזריות '[: ש היה מזכירה"מ; 5824סיוון , ע"אחה הוועידה הראשונה של]טבנקין אמר בוועידת כנרת . על חבלי הביטוי

אך כנראה , היו זמנים שלא הייתה. אכזריות כזו יש גם אצלנו. 'שאנו על הרגעים היותר גדולים ונשגבים בחיינו עוברים בשתיקה
את את תעודתך בשביל כולנו: אומר לך רק, יהי כך. נשתננו ש  חושב ברצינות לבוא לכנרת אחר אני . שלום לך, שלום. אל תיָעף מ 

 .ראש השנה
 :ג ענה"א

, ודע. תראה בעבודה ותשתתף בה קצת לפני צאתך את הארץ. בוא נא. אני מקווה על יסוד מכתבך לראותך עוד מעט בכנרת
אתי תקוות בעבודה, משה ר בשביל איך נצטרך להסתד. נמצא דרך של חיים בעבודה, כולנו, ואני חושב כי כולכם. כי אני שוב ָמל 
דברים מעטים אלה אני מוצא לנחוץ לכתוב לך אחרי . זה הכרחי לכל אחד מאיתנו. אולם דרך בעבודה נמצא, ימים י ראו -כך 

אבל הסיפוק , דלות כוחות, פה אולי אפשר להרגיש עייפות. רק הבטלה והעיר מביאות לידי ייאוש. שזכרתי בשיחות הייאוש שלנו
 .אליהו, שלום ולהתראות. ניישר את ההדורים, את הכול נסדר, ה כי הכול יסתדרמתוך העבודה מביא לידי האמונ

13
שסללה הממשלה בארץ לארגוני פועלים , בהשפעת פנחס רוטנברג הורה הנציב העליון סמואל למסור חלק ניכר מעבודות הכבישים 

במשך השנה וחצי סיפקו עבודות . צמח-בריהכביש ט, ע על עצמה סלילת הכביש הראשון"קיבלה אחה 5824יהודיים כקבלנים וביוני 
רוטנברג היה בהרב פעיל בארגון ' כעוזרו של פ. שהיו נתונים במצוקה כלכלית קשה, הסלילה תעסוקה לאלפי חלוצי העלייה השלישית

 (.031' עמ, 2נספח ' ר)שלרוטנברג היה בו עניין מיוחד לקראת הקמת מפעל החשמל בנהריים , צמח-סלילת כביש טבריה
14
 .שבע-שימש קצין משטרה בבאר, אחי דב, יצחק הוז 
15
הפעיל את הספרייה : נטל יהודה על עצמו את עול פרנסת המשפחה, ועדה לעבודה בכנרת, ל"עם צאת רבקה ומשה ללימודים בחו 

 .ע ונתן שיעורי עזר"הניידת שהקימה אחה
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16
שנזקקו לשיעורי עזר , הפנתה אל יהודה אחדות מתלמידותיה בצאתה ללמוד בלונדון. ה"של ג' בוגרת מחזור ב, (ייבין)בתיה שטרן  

ס . במתמטיקה ק  ל   ".מספיק"שאין להם סיכוי לזכות אפילו בציון  -" תספקנה"שלא ( לא יוצלחיות: יידיש)ק 
17
ולא , ולכן נמנע מלגשת לבחינות הבגרות במקצוע זה אף שהיה תלמיד מצטיין, ה"יהודה חלק עקרונית על דרך הוראת הספרות בג 

 .י הגשת עבודה מיוחדת"בספרות ע 54זכה בציון , לקראת צאתו ללימודים בברלין, 5834-ב. קיבל תעודה
18
שהצטרפו לגדוד העברי אחרי כיבוש הגליל בידי הבריטים במטרה לצבור , "השומר"כינוי לקבוצה שכללה שמונה חברי  -" בשקירים" 

-355' עמ ,הגדודים/עילם" )השומר"שנחלו ב, "ואי אמון יסודי כלפי השלטון הזר מסורת מושרשת של קונספירציה"אפיינה אותם . נשק
בימים ההם הגיעו ארצה הסיפורים על . "5824שחזר ארצה מהכלא התורכי בראשית , שמואל הפטר" השומר"היוזם היה איש (. 354

מע הבשקירים הפרועים מישהו מן . חמה זו באזורי הרי אורלשמילאו תפקיד לא קטן במל, תלאות מלחמת האזרחים ברוסיה וש 
שם זה ציין את טיבה של החבורה ככת בחורים . והוא דבק בהם, הליצנים קרא בשם זה את בני החבורה ששכנו בצוותא במחנה

הסתלקות מהגדוד להגן על יישובים יהודיים , סחיבת נשק והברחתו: העושים במחשך מעשיהם ומוכנים לכל מעשה מסוכן, נועזים
 (.290-295' עמ ספר השומר, "הבשקירים"קרול ' א; 214' עמ, 2-א ה"סת" )וכדומה

19
 .ש"אחותו הצעירה של מ, (5838-5843)כינוי חיבה לגאולה  
20
. יהודה וגאולה היו בין תלמידיו ונרקמו ביניהם קשרי נפש(. 5852-59)ה "הורה ספרות בג( 5825-5995)הסופר יוסף חיים ברנר  

עזבה את הגימנסיה והתחילה ללמוד ספרות עם ברנר , סלדה מתכני הלימודים ומדרכי ההוראה שם, שכאחיה יהודה, גאולה
, (5848) יית"הפנמה האותרגם מרוסית לעברית את ספרו , אבי המשפחה, ברנר הכיר מקרוב את יעקב שרתוק. בשיעורים פרטיים

 (.ר שטיין ליציקת ברזל"גל של ביחשלדעתו הוליכה לפשיטת ר), ק"שבו השיג על מדיניות ההשקעות של בנק אפ
21
שנמשכה , בווינה" פועלי ציון"של ההסתדרות הציונית ולוועידת הברית העולמית " ועידת לונדון"שיצאו ל, ע"מדובר בשליחי אחה 

 .5824מסוף יולי עד אמצע אוגוסט 
22
צ "מפלגת הפוה -( ות הפועלים החקלאיםחברי הסתדר" )בלתי מפלגתיים"י עם ה"בא" פועלי ציון"שנוצרה מאיחוד מפלגת , ע"אחה 

שלמעשה הייתה אגד של מפלגות מקומיות , צ העולמית"מטבע ברייתה עם מפלגת פוע, הייתה קשורה -סירבה להצטרף לאיחוד 
? מה קודם -ציונות או סוציאליזם : ל עמדה השאלה"בוועידה הנ. שהתפתחו בכיוונים רעיוניים שונים, ב"ברחבי אירופה ובארה

המפלגה (. 599' עמ, ברל א" )?י"לקידום המהפכה העולמית או לקידום בניין א -את איזו משימה יגויס המרץ היוצר של התנועה לקר"
ע תנתק את קשריה עם ההסתדרות הציונית ותצטרף "ותבעו שאחה, ברוסיה וגרורותיה שמחוצה לה היו מזוהות כליל עם המהפכה

נחושים  -צבי -בן, יבנאלי, ט"י, כ"ב, בן גוריון -ע לוועידה "ולפיכך היו צירי אחה, (ינטרןקומ)הקומוניסטי , לאינטרנציונל השלישי
, ותקים עם ארגונים נוספים" ימינה"צ שנטו "ע תוכל לרכז סביבה את פוע"מ שאחה"מלכתחילה בדעתם שיש לפלג את המפלגה ע

צ "שתי תנועות נבדלות של פוע: ף סוף נגמרה ועידתנו ותוצאותיהסו. "סוציאליסטית-ע כמפלגה ציונית"עורף עולמי לאחה, "צעירי ציון"כ
נקרעה הברית שלנו "; (52.9.5824, 22מכתב , א כ"איגרות ב" )ברכה בו[ ---]הפירוד הזה היה הכרחי [ ---[ ]צ שמאל"צ ופוע"פוע]

שלדעתנו הולכות , צ"של פוע שלא רצינו לוותר ולהתפשר את אותן מפלגות, ע"צירי אחה, והקרע הזה נגרם על ידנו, לשתיים
הפלגים הימניים התאחדו (. 59' עמ, 59.8.5824, לאביו 295מכתב  ,ב ג"איגרות ב" )ומתרחקות מהציונות הסוציאליסטית האמיתית

 . גוריון ושלמה קפלנסקי-שם פעלו בן, בווינה ובלונדון, שנוהלה בידי שני משרדים, משלהם" ברית עולמית"ע והקימו "אז עם אחה
23
יווצרו תנאים שיאפשרו איחוד עם , והקמת המסגרת החדשה שדחתה את הקומוניזם, צ העולמית"שעם הפילוג בפוע, ש"תקוות מ 

" י"ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"הוקמה , 5824בדצמבר , בינתיים. 5834-התגשמה רק כשהוקמה מפאי ב, צ"הפוה
וזאת בניגוד לשאיפתה השורשית לכונן מפלגת פועלים כללית , את ההסתדרות ע לאחת משתי המפלגות המרכיבות"וכל הפכה אחה

 .אחת ביישוב
24
 .ש"הורי מ, שניהם היו מידידי יעקב ורעייתו פניה שרתוק. ר חיים חיסין"רעיית ד, פרידה 
25
 .קטינסקי( בנדט)אשת ברוך , אחות יעקב שרתוק, גוטה 
26
עדיין שרר נוהג , 5853-בהלוויה של אבי המשפחה יעקב שרתוק ב. א"בתהקבורה הייתה בבית הקברות שברחוב טרומפלדור  
 (.זיכרונות עדה)לא הלכה [ האלמנה]ממה [ אחי יעקב]משה הלך עם וולודיה . לנשים לא נתנו ללכת"ש
27
 .הורי עזר וייצמן, קרישבסקי( יהודית)ואידה ( אחי חיים)יחיאל וייצמן  
28
 .רעייתו הראשונה של לוי אשכול. ה"של ג' בוגרת מחזור ב, רבקה מהרשק 
29
התרועע עם אנשי העלייה השנייה . יר'ואמו ילידת אלג( 5992)מראשוני עולי תימן  -אביו . יליד ירושלים(. 5823-5984)יצחק נדב  

טרף הצ 5842-ב. צבי גזז פאותיו-בהשפעתם ובהשפעת בן. שעלו לירושלים ללמוד סתתות אצל התימנים, אלכסנדר זייד ומשה גבעוני
שהה  5852-ב". הגנה"כ מפעילי ה"בעמק יזרעאל ואח( מרחביה)מכובשי אדמת פּולה ". השומר"גיורא ול-בר"ל 5849-צ וב"לפוע

 .5892א "ת ,"השומר"זיכרונות איש  ;קובץ השומר, "מהחדר התימני לשדות מסחה: "כתביו. ש"בדמשק ושם התיידד עם מ
30
לקול צעקתם . הוא ואחיו שמואל קוגל התחילו צוללים שניהם. החבר אריה קוגל[ רתכנ]באפלת הלילה טבע בים  55אתמול בשעה " 

הגוף . החיפושים במשך כל הלילה לא הביאו כלום. והשני אבד באפלה בלי זכר, את הראשון הצילו. התעורר כל המחנה ובא לעזרתם
 (.52.8.5824, ב"נ" קונטרס" )"אבד לנו עוד חבר יקר וחלוץ ומסור. איננו
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 כג

 כנרת, עדה: אל
42 

 [1201101.81] א"פ חשון 'ו, יפו
 ,לה'חבוב, קה'עדוצ

 
 כתיבת, אריזה, עניינים מיני כל רסידו. פךלהה   כבר מתחיל הבית. בבוקר רחמ נוסע אני יכ" בדיוק רורב"

 פחות אניו, נוסע שאני זה מהו מבין אינו איש םוש .הבוקר אור עד ודאיוב יימשך זה כל - 'וכו תוופתקא מכתבים
 .הרכבת תזיז   עד דאיווב משךיי כך. הדבר של לתוכו רולחד יכולה שאינה, שוריבפ אומרת מאיא .מכל
 קיבלתי לא 1מדוד. סבפרי להתעכב אצטרך. מעט לא הנסיעה תימשך בכלל. נהוויב להיות מאוד מקווה אני

 זה !לפלא. נסיעתי על לו סיפר ודד כי מזכיר הוא בו אשר, גוריון-מבן מכתב כבר שיש בעוד, תביכמ על תשובה
-אי אבל .וירובא לעוק יאנ וכאיל .רגלי מתחת היסוד את מערער כאילו - ממנו מכתב אקבל בטרם נוסע שאני

 .תרוי הנסיעה את לדחות אפשר
 .לכנרת שלום, לי כתבי .תונשיק, נשיקות, קותינש .לך םושל
 .גדול לםוג-ראש .םתמוני לכם אשלח .הצטלמתי םוהי
 .חשק אין, קר .ודלף סגריר ימי, קרות רוחות, ערפלים, גשמים, םשלגי .החורף לקראת פהולאיר נוסע אני
 !ונגמר ח'צ   ח'צ   ח'צ  ---ּוּוּופ רחמ! ם---ֹוֹוֹוֹוֹושל, םושל, םושל
 
 משה          
 

 .והתראי םא - 2ףסולא, לעבריה ודחל שלום מסרי
 !םשלו, רהוצפ
 

 הערות
                                                           

1
 .מכתבו אליו לא אותר. הכהן בהגיעו ללונדון' ה להיעזר בדש ציפ"מ 
2
. התקרבו יהודה וגאולה לעבריה ואסף, ש לשם"א כשגלתה משפחת מ"בימי גירוש ת. ילדי המורה שמחה וילקומיץ בראש פינה 

 .ה"ש מימי המחזור הראשון של ג"ֵרע מ, לימים נישאה עבריה למשה כרמי
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1 

 כנרת, צפורה, עדה, אליהו :אל
52 

 
ָ[3201201.32]ָא"פ[תר]ָחשווןָא"יָשבת,ָיםבָ 

 
 1ובתוכם/ חבושים ימים ינש אז שניהם/ונעיב לרקיע דומה יםו

 
 שקע כאילו - בה הקשור וכל .נצחל   תהוםב   צללה, נבלעה כאילו, זכר אין ליבשה. םימ, מים, מים. כהכ ממש

 שווה קצב, קלה האדוו גלים תנודת. מחשבות אין, טרדות אין, תוערס אין. איננו, זכרו החמנ  , היש  נ   למעמקי
. רחוק, רחוק לוהכ. גמורה הוחכמנ נהיה פוסקת בלתי קצובה תנועה: פיתוסוהפיל המסקנה. היהאוני בתנועת

 ?לי היה זה מה. שבהחהמ גם תשיגהו לא כך, תֹוא  רו   העין שאין כשם. לאופקים מעבר חבוי
 העבודה עולם יא    3?"דהוהעב אחדות" של" הפועל הוועד" הקרויים אלה, יפו אנשי צתוקב, ךי  א    2?נרתכ ךי  א  

, לי אין כרונותיז, ירעיונותי חוט ניתק. אני יחידי. יןא   ?לי נדמה כך - 4לבי בשרירות ועזבתי אשר, שבהחוהמ
-מחלת זוהי כי, זאת אין, לא אך, ?דשחה מצבי זהו האומנם. םולמק, לזמן, למציאות מחוץ. נולדו לא געגועים

 ,מכם חהניד, כנרת שלום. עצמי אל אני גם אתכם ואשוב, כולכם אלי תשובו הלא - בשהיה על יכ  ר  ובד  , שלי הים
 

 משה           
 

 הערות
                                                           

1
כפי שכתב " בתוכם"ולא " )ים שלישי ובינותם לבבי: "שהמשכן, מאת יהודה הלוי, "שירי ציון והמסע אליה בים וביבשה"שורות מתוך  
 (.ש"מ
2
ה "ד" )בהרב בכביש מחמי טבריה ואנוכי בדרך העולה טבחה. אליהו ועדה בכנרת. השארית הקטנה שלנו מתרכזת על יד כנרת" 

 (.724' עמ 5נספח ' על כנרת ר. 12.11.1.21, בגלויה לרבקה בווינה
3
 .דוד רמז, ברל כצנלסון, רחל ינאית, שמואל יבנאלי, יצחק טבנקין, (הרפז)נטע גולדברג , צבי-יצחק בן 
4
בהוצאת הספרים שיזמה ובעשיית ביטאונה , ע"אך למרות זה פעל רבות במפלגתו אחה, צ תבעה את מרבית זמנו"הש בו"עבודת מ 
ש "מ. והביא דיווחים מתוך העיתונות באנגלית ובערבית ללא חתימה, "בן קדם"שבו פרסם רשימות בשמו או בשם העט , "קונטרס"

, נוסח החלטותיה המקורי; א"סיון תרפ, כנרת)ע והיה מזכיר הוועידה הראשונה שלה "פ של אחה"השתתף ברבות מישיבות הוה
להשתתפות מרבית של היה אחד הפעילים שדאגו  11.4.1.21-וכשנקבע מועד אסיפת הנבחרים ל(. כתוב בכתב ידו, ה"השמור באת

שנשלחו , ש שני חוזרים"לקראת התכנסות האסיפה ניסח מ. בייחוד בגליל. ולשם כך ערך מסע ברחבי הארץ, ע באירוע זה"צירי אחה
נ "ע מאסה"פירט את ציפיותיה ודרישותיה של אחה, ע"פ של אחה"בחתימת הועה, (21...27)בראשון , ע ברחבי  הארץ"לצירי אחה

החוזר הראשון מובא )נדרש לסידורי כלכלה ולינה של הצירים , בחתימתו, בשני; ות השתתפותם של כל הציריםוהדגיש את חיוני
 (.771' עמ, 8בנספח 
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2 

 אביב-תל, המשפחה: אל
22 

 [3201201.32] א"פ ןוחשו א"י שבת, ים-בלב
 !חביבי

 
 .םשמי – ממעל .ים, ים, ים - מסביב. הקצב ובאותו הפסק בלי, םהגלי על םמחליקי שאנו השני לעת-המעת זה

 מצוינה תהעצמי ההרגשה. אין טלטלה אך, כראי אינם הים פני. מסעות בסיפורי כמתואר לוהכ, אונייתנו - בתווך
 ערפל כמתוך ראינו תמול. נטורבט נעגון - סוברים - ערב לפנות. וקר וירוהא הולך והצפיננ מדי .כביר והתיאבון

 ר"וד 1דיהווול – ברתיח  . מעשיות ומספרים םקוראי - הזמן מותר. כדת וישנים אוכלים .םי - ותּו .תהר  כ את
 -' וכו במועדו אוכל, מסודרת רחיצה, מיטה, תא .מתחרט איני', וד', ג [מחלקות] בין המחיר הפרש על. 2שרמן
 .שבוחנ במה
 .נשיקות ולכם. אתר ובכל ביפו בריאחה לכל םושל ומיסר
 .כיתבו – חדש מה

 
 משה          
 
 ,םושל, ביקד  
 

 הלא 3."ויו  ד   לבי בד   על םי-בלב: "אומרו יל  ש  מ   נושא הייתי, "לשון על נופל לשון" אחרי דףוהר ליץמ   הייתי אילו
 .תבין
 .בבית והי לא - מהן נפרדתי לא 4.רפ  לש   ונשיקה לאמך שלום מסור
 ,שלך

 .מ
 

 הערות
                                                           

1
 .יעקב האב אחי ,שרתוק זאב-וולודיה 
2

 .כרופא העותמאני בצבא רתיש 9-ע"במל .9199-ב לארץ עלה. ציבור ואיש" הדסה"ב בכיר רופא ,(9191-9889) שרמן משה ר"ד 
3

 .(9' הע 91 מכתב להלן' ר) בווינה ללמוד בגפה ויצאה עובדה בפני אותו העמידה, ברתוח רבקה 
4

 .להוריה זקונים בת. דב של הצעירה אחותו, הוז שפרה 
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3 
 1אביב-תל, המשפחה: אל
72 

 [5201201.52] א"פ חשוון ג"י ,טרייסט
 
 מאשר אחר םקומול יהתגברת ז"בכ .רבתי טלטלה יתהיה. אופל ויקחה - לואתמ - האחרון םוהי .הגענו סוף ףוס

 תנודות את מודדו השמים בלב עיני נועץ, פרקדן ,עץ בולכ   מספר שעות הייתי מוטל רק. נסעתי לא טרייסט
 .התורן
 עגנו בבוקר 9 תחת .יום חצי במשך הנמל אל מבוא יהיהאונ את מנעה אשר 2וחזק גדולה וחר ופגשתנ טסייבטר

 3הכלים על נשארנו ואנו וינהול הרכבות מהלך על להיוודע הלכו חיםשלי. היניובא עוד כותב אני .צ"אחה 2-ב
. תוצחב ניסע כי לוודאי בוקר. (בשתיקה הטוריסההי תעבור שמותם על אשר, םאישי ועוד שרמן ר"ד, אני)

 הערב אותו אפגוש יאנ. הטלטלה בשעת לואתמ הצטיין, כארז חורב הוא .ולעסקי ההעיר רכב הלך וולודיה
 .במלונו
 .4ווינהמ נכתוב או - אכתוב. םקיריי, שלום
 .לכ  ל   םשלו

 המש          
 

  הערות
                                                           

1
 .ןכא מובאת שחזיתה כגלויה נשלח 
2

 .11 יט, א מלכים, "סלעים ומשבר הרם מפרק וחזק גדולה ורוח" 
3

 .22 ל, א שמואל 
4

 .רבקה עם דחי, כלומר 
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4 
 אביב-תל ,המשפחה: אל
82 

 ]6201201.62] א"פ חשוון ד"י, יסטטרי
 !ייקיר  

 
 יםשבועי פה המנשבות הרוחות בשל שזה יםראומ. הקור גדול פה .וינהול סעני הלילה קור יום פה עכבנוהת
 מה - ךכ 1"שלנו התיכון הים" שפת על, כאן אם. אימים אירופה של אקלימה עלי ךל  מה פ"עכ. בשנה עיםוקב
 מ"ג 52 הראשונים גוז. מרצ מעשה וגרביים" וניםיעל" כאן קניתי ע"לע. ירחם השם! דוןונובל ובפריס וינהוב
 .מ"ג 7-25 ייםהשנ  , [מצרי גרוש]

 ניא יכ, חושדת אינה היא: קה'צריב את אראה, בבוקר םרתייחמ המאוחר לכל וא, בלילה רחמ כי להאמין קשה
 .התלוכ מאחר עומד
 ,שלום

 
 משה          
 

 3.דויחיב לזקנה, בנדט לדוד 2,לדודות בר םושל

 .ללונדון חשל ז"נ" נטרסוק", דהוהי

 
 הערות

                                                           

1
 ."נֹוְסְטרּום ַמֶרה :ברומית כינויו לפי 
2

 .(קטינסקי ברוך) בנדט רעיית( שרתוק יעקב אחות) ולגוטה, (שרתוק יעקב אחי) וולודיה רעיית ,לאנה 
3

 בעוד שניהלה בעצים הסחר ובעסק בביתה רמה ביד משלה .פינסק בעירה שם לה שיצא חיל-אשת ,ש"מ לש סבתו, שרתוק יהודית 

 .עמם אמם את העלו וגוטה זאב ,יעקב, ילדיה ושלשת 2091-ב המשפחה עליית לפני נפטר הוא .בתורה עוסק בעלה
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5 
 צמח-טבריה כביש, בהרב יקותיאל: אל
92 

 [6201201.62] א"פ חשוון ד"י ,טרייסט
 

 ,חביבי ףומחל
 
 טהיה שלנו יכוןהת יםה. הצליחה לכל בדרך בים הנסיעה. אמש ירגל   דרכו עליה, אירופה מיבשת לך לוםש
 לטרייסט תחת ועלנס בסכנה אףו הרבה לושח והייתי 1"ים ימשבר םיאדיר" הכתוב ייםנתק יאתיראדב אך, סדח

 םזזי הלילה .תמים יום חנויות פתחי על בחזרה פה וליניב, סטיילטר באנו .הבלגתי – דבר סוף .רחא למקום
! ובא הקרב מיהו שדתוח האינו שאננה אחותנו שבתוי שם םמקו, ינהולו כבדה ברכבת( שרמן ר"ד בצירוף אני)

 2[.בערבית] חביבי, שלום

 

 משה          
 

 .כבישים יכובש לכל שלום. כנרתלשלום 
 

 הערות
                                                           

1
 .4צג תהילים  
2

ושיפר , שאותה רכש בשתי שנות מגורי המשפחה בכפר עין סיניה, ש לתבל בביטויים בשפה זו"את מכתביו ליודעי ערבית נהג מ 

 .(9191-9191)בצבא העותמאני  ורותיבשלוש שנות ש
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6 

 אביב-תל, המשפחה: אל
03 
 

 [0.11.11.8] חשוון ז"כ, ברכבת לפריס וינה בין בדרך, טירול
 !ייקיר  

 
 זה ומדוע וינהומ םלכ כתבתי לא זה איך. דומא תתמהו - גלויתי תא שתקבלו חראול, דמאו דאיבוו דואגים תםא

 .שהיא כמו העובדה את קבלו .הדברים השתלשלו כיצד לכם לספר עכשיו אספיק לא. כך כל שם יהתמהמת
 לפני כבר לכתוב רציתי, בבואי, מ"תו כתבתי שלא מכיוון וגם .לכתוב זמן היה לא שממש, כך עברו ינהווב הימים

 .הספקתי ולא, כנהוג, בהלה יתהיה הנסיעה ולפני, לוהכ על ח"דו למסור אוכל למען הנסיעה
 מןזה מלבד ?ינהובו עשיתי מה .מזה זה הרבה ונהנינו דחי תהיא יואכלת גרתי אני .לכם תכתוב רבקה

 י"מא) קטנה חברים בקבוצת בארץ המצב על למסור: הספקתי', וכו נסיעות, םלחיפושי מבהיל באופן שנתבזבז
 באופרה פעמיים להיות ;בארץ העבודה מצב על קטן לא מאמר לכתוב; ארוכות שיחות בשלוש( צ"עופ דוממשר

 .בגד לקנות ;םאנשי הרבה לראות; בתיאטרון פעמייםו
 ייחל הכניסה. וינהוב נשארה כי על להצטער אין. המסלול אל להיכנס ומתחילה טוב עכשיו מסודרת קה'ריבצ
 .נעימה ותרי וגם, בברלין מאשר יותר דשח לאדם פה קלה מובנים הבהרב ותרבות נגינה
 .מפריס אכתוב. ונשיקות םלכ שלום

 
 משה
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7 
 צמח-הטברי כביש, בהרב יקותיאל: אל
13 

 [8.33.3291: משוער] 
 ,יק'מחלופצ

 
 כל .מכתב תקבל מפריס. ינהו ןושבח על יהוהגל אך, [שווייץ] ציהווהלו יהרסטוא לוגב על כותב אני. לך שלום

 .להלן זה על לך בואכת. תיפגשנה הן .רבקה עם חדי 1.ס.פ אצל הייתי. הכביש עםו תךיא ישבותיחמ
 .נשיקות, וםלש
 

 משה
 .בכביש לחברים שלום

 
 הערות

                                                           

1
 :עליה כתב קיסרי אורי העיתונאי. סגל פנינה 

 במחקר עולמו שקנה רופא. צפת יליד. המפורסם סגל ר"ד של היחידה בתו הייתה היא. סגל פנינה את ידע השלישי המחזור
, ווריח כמעט, גשלּו כאילו, לבן היה פניה עור.תואר-יפת הייתה פנינה. צרפת נשיא של הפרטי רופאו לבסוף שמושי המלריה

 מנזרים היו אילו. כאלה עיניים – אין כמעט או - היום ואין, ברות, זכות עיניה. תקופתנו פיותהיפ של השיזוף כללי לכל מנוגד
 בין הנערה נסתגרה, אלה טיםמקל של עדרםיבהש, דומה אך. מנזר תליוכ בין מסתגרתזו  פנינה, אולי, הייתה אז כי תליהדּו

 המדונה הייתה פנינה -" הרצליה"ב נהדֹומ   הייתה אם. לעולמה הלכה והיא .נטרפו ועיניה בינתה נסתתרה כי עד, נשמתה תליוכ
 .(015' עמ ,סיפורה)

 :רבקה כותבת ,15.1.1.01, בלונדון ש"למ במכתבה
 אני. קרובות לעתים אותי מבקרת פנינה[ ---] בתשלום יהיה זה. מעט יודעת כבר היא)!( לנגן אצלי ללמד התחילה סגל פנינה

. מאוד דומא ומשונה דומא היא אומללה[ ---. ]לנפשה לעזבה ממש שחטא וראיתי אצלה פעמיים איזה הייתי. אלי אותה רבתייק
 יכולה נייא אך ,דומא לפעמים תהיא קשהלי  .אצלי לשבת אוהבת, לבוא אוהבת היא אלי. בזה נאחזה ואמה לנגן רצון הביעה
 בדברי הגבורה ומידת, גיבורים עבודת, גיבורים על]  קרלייל של" גיבורים" את יחד לקרוא התחלנו. להזניחה יכולה איני, אחרת
 אך, לי תהיה לא זו בקריאה נחת הרבה - [.1.1-ב בעברית לאור יצא, קרלייל תומס הסקוטי המסאיו ההיסטוריון מאת הימים

 .משונה כה היא. לתוכה לחדור קשה ,להכירה דומא קשה .להמשיך אנסה ז"בכ
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8 
 אביב-תל, הוז דב: אל
23 

 [8.11.11.1] חשוון ז"כ, פריס - ואוסטריה הלווציה בולג
 !דביק

 
 רבקה עם הפגישה. המקום יושינ על אפילו, שחלו השינויים על פנימי ח"דו לתת קשה, אירופה בלב - כן כי הנה

 י"עפ א"כ, מוקדמת החלטה מתוך לא, הרבה וינהוב שהיתי. להכעיס, מאוד ומובנת טבעית אילוכ יתהיה נהוויב
 .מפריס אני םג אכתוב ואולי רבקה לך תכתוב פרטים .יוםל מיום דחייה
 בשלוש מפורטת הרצאה פה מסרתי .בוורשה שניהם 2.ימינסקיומר 1בורובש את וינהוב מצאתי שלא בלח, חבל

 מצבה 5;ודחהאי( ג 4;עבודה גדודיו הכבישים( ב 3;נ"אסה (א :על ומעלה שעות לושמש תחא כל משך - שיחות
 6.אחד אחד עבודתה ענפי וכל ע"אחה של הפנימי

 אולי שם שי .םוהתרג את לראות יהספקת לא .8לוקר הזמנת י"עפ 7רארביט  [ היש  ].ד  יּו[ רד  ]ל מאמר כתבתי
 .י"א בשביל נכתב לא המאמר .הכרחי היה זה אך, היתר פופולריזציה

 רקש יש [שמאל צ"פוע] לשמאליים. םמכ וקצובות תכופות עותידי חוסר על תלונות -[ העולמית] הברית במשרד
 .יוח אמיץ יותר
 ממהר אני .9כמובן דלחו הפרש זוהי. עצמך על - עיקר עוד. בעיקר זה .והכבישים ודהאיח מצב על ללונדון כתוב

 !שלום. לרכבת
 !םוווושל
 .חבריםה לכל שלום. בןוכמ לחווה גם .קתונשת לשפר. שלום  10לחוה ,מאילא
 רושם עושה קפלן 11."דותחהתא"ב גם ימסרת בארץ יטיהפול והמצב נ"ואסה, כבישיםה, העולים מצב על ח"וד
 14.מפריס אכתוב קחוליצ לברל 13.הסוף רק דרוש ולנו. הגיע לא הסוף עד אבל 12.חמדנ

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 שזר היה בווינה ש"מ כששהה .(להלן 7 'הע' ר) בווינה במשרדה" יתהעולמ הברית" כנציג כיהן. (4791-4887( )רובשוב) שזר זלמן 

 אתמול" :97.42.4792-ב מווינה לו כתבה כצנלסון רחל רעייתו. ופולין גליציה, אוסטריה, גרמניהב לעלייה תעמולה מסע של בעיצומו
 להיפגש התנינו[ ---] .מרחוק היא רתאח .לכול קרוב איש י"ע ישראל מארץ ש"ד זאת מה. ללונדון בדרכו ליומיים שרתוק משה בא

 .(444' עמ 4777 הציונית הייהספר, השניים החופים, שזר' ור' ז" )נשאל ואז משה עם, הארצישראלים, מחר
2

 .עיתוניה ועורך ובפולין ברוסיה צ"צ תנועת ממייסדי ,(4791-4874) ,(מרימינסקי) מרום ישראל 
3

 בריכוזי האסיפה של חשיבותה בהסברת מאוד פעיל והיה" העבודה אחדות" של" יםהנבחר אסיפת לענייני הוועדה" חבר היה ש"מ 

 מיושן היה נ"לאסה ביחס הרוח מצב .ובכביש בגליל הייתי": מפלגתו של פ"והול ווחיד 4.42.4792-ב(. 1' הע 4 מכתב' ר) הפועלים
 נ"אסה התכנסות לקראת". הרוחות את קצת וררלע שהצלחתי לי נדמה. בואל שלא בדעה היו אקטיביים הכי החברים. לגמרי[ רדום]

 הושג יכ, לציפורה נא אמור[ ---] נ"לאסה המס גביית בעול עצמי את הכנסתי מהבוקר": א"בת לדב מירושלים 1.42.4792-ב ש"מ כתב
 בשליחות אז שעשו] וןגורי ובן[ כצנלסון] ברל בדןובא דיינו .מת או חי, חולה או בריא תביא טבנקין את. הפתיחה לישיבת כרטיס עבורה

 החברים של התאמצות ידי על: "ע"אחה של פ"הוה בישיבת יבנאלי דיווח האסיפה אחרי. כמזכיר ש"מ שימש האסיפה במושב [".ל"בחו
 .(431' עמ 'א גולן" )נ"באסה לכבוד וזכינו חברינו כל באו הוז ודב שרתוק משה

4
 .(79' עמ, ב תולדות/שפירא" )העבודה גדוד" התהווה ומתוכן, "העבודה גדודי" נקראו הכבישים בסלילת שהועסקו הפועלים חבורות 
5

 .צ"והפוה ע"אחה גם מזגותי שבה, פועלים של כללית הסתרות להקמת המגמה 
6

 :לבעלה 9.44.4792-ב כצנלסון רחל כתבה ש"מ ההרצאות על רשמים 

 הנבחרים לאסיפת מוקדש, שרתוק משה עם נפלא ערב ולנ שהיה אחרי בשבילי הם מה אך, לך תודה "הצפירה" [גיליונות] בעד
 .(שזר-כצנלסון משפחת ארכיון) חסרו לא, לזה מוכשר משה אשר, וסצנות אנשים תיאורי גם .הייתה ישראל ארץ כל [---]

7
 .בגרמנית וינהוב לאור יצא .באוסטריה צ"פוע של עת כתב 
8

 .י"מפא מטעם צ"הוהפ ושל שלה ר"ויו ס"הנה חבר םלימי .ומנהיגיה צ"פוע מראשוני .(4794-4889) רלוק ברל 
9

 שנסעה, שרתוק רבקה חברתו אל כמיהתו ביןו" ציבוריות לעבודות המשרד" בהנהלת תפקידו למילוי חובה רגש בין קרוע היה ה"ד 

 .אליה להצטרף בו והפגיעה בווינה נגינה ללמוד
10

 .ה"ד אחות, (בורודובסקי ימיםל) הוז חוה 
11

 ציונית אגודה - "ציון צעירי" תנועת עם" התאחדות" צ"הפוה מפלגת, (ימין) צ"פוע של העולמית הברית עם ע"אחה לקשרי במקביל 

 .צ"והפוה צ"צ של "העולמית ההתאחדות" את בפולין צ"צ הקימו 4792 במרס .נוספות ובארצות ופולין רוסיה ברחבי
12

 הפגישה את. ישראל של הראשון האוצר ושר י"הסוה גזבר לימים .צ"פההב כ"ואח ברוסיה צ"צ מפעילי, (4779-4874) קפלן אליעזר 

 :קפלן' א למות בשבעה בדבריו ש"מ אזכר בווינה
" התאחדות"ה מרכז את אז ניהל הוא. בלונדון ללימודים מהארץ בדרכי, בווינה שנה ושתים שלושים לפני לראשונה תויא נפגשתי
 שונים למחנות אז שייכים היינו .4-ע"מל לאחר מפולין שפרצה, החלוצית יההעלי של הראשונים הגלים על לַנצח בווינה שהוקם
 הראשון הכביש בשורת, בארץ חדש עבודה בושיכ על בשורה איתי הבאתי. כחברים נפגשנו אבל ,הציונית העבודה בתנועת
שמול כניתות היא אהל ,הראשונה הנועזת הפיתוח תוכניתבשורת  וכן, צמח-טבריה כביש, עבריות ידיים סללוהו , רוטנברג של הח 
 שם עצמו לו מצפה ומה לארץ החלוצים מאות את שולח הוא מה לשם לו מספר הייתי. הכללים בקוויה עוצבה זה אך אשר

עלותו  חדש טיפוס לפַני ראיתי .וכמהנדס משק כאיש שאלות והצג, מעשית בהבנה אלא בהתלהבות רק לא לסיפור האזין הוא .בְּ
 האחרונים ימיו עד בשבילי נשאר כזה. בתכלית ומאוזן היראי-בהיר, שקט, שקול, מקשיב אלא, רתחני לא, עצבני לא, בתוכנו

 .(79' עמ, אורות)
13

 את לממש בידיה עלה טרם אך, י"א פועלי כללי את בתוכה לשלב שחתרה, ע"אחה של ולנחרצות לדינמיות הכוונה" סוף"שב ,נראה 

 .צ"הפוה עם האיחוד
14

-ועין" העבודה אחדות", המאוחד בוץיהק ממייסדי .העבודה תנועת ממנהיגי. השנייה העלייה איש. (4794-4889) טבנקין יצחק 

 .חרוד
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 אביב-תל, המשפחה: אל

33 
 [1211111.21]כסלו ' א, פריס

 ,יקיַרי

  
. הנסיעה מהכא להתם תימשך מבוקר עד ערב. מחרתיים אפליג ללונדון. אני בפריס זה היום השלישי

. חשבתי שמפריס תהיה לי היכולת לערוך אליכם איגרת כיאות. בדרכי מווינה הנה, כתבתי לכם מהרכבת
. כמה יש לדבר איתו, ותבינו בוודאי 1נפגשתי פה עם יצחק כהן. לפועל ויידחה עד לונדוןאך הדבר לא יצא 

. כי לא אכתוב לאיש מפריס, לדב מיסרו". אחדות העבודה"מלבד זה יש פגישות עם אנשים אחרים בענייני 
הוא עוד לא בא וידיעות אין . לא מצאתי פה למרות איחורי הרב 2את ְגוֶוְרץ: מזל אין לי. על הכול מלונדון

 .זה כרוך בהיּכזבּות הרבה תקוות. ממנו
 .'וכו" קונטרס", מכתב, לפלא כי לא מצאתי פה שום דבר ממך, יהודה

 ,שלום לכם ונשיקות
  

 משה                                                                                                    
  

- לגאולה 
 ברכת בת צחוק

 האמיתית 3יוקונדה'מג
 ,אשר ראיתיה בלובר

 ,הסובל, זו שידי האדם
 האוהב והאמן הגדול

 4.יצרוה
  

 הערות

 
 

1
, ללמוד משפטים 1111לקושטא בסוף  ש"יצא עם מ". ההסתדרות המצומצמת"חבר . ה"של ג' בוגר מחזור א, קדמי כהן-צחקי 

כתב ספרי . כ סיים לימודי משפטים והשתקע בפריס"אח. התגייס ללגיון הזרים הצרפתי 1-ע"בפרוץ מל. אך העדיף לימודים בפריס
עמד איתו בקשר עד , ש שהעריך את חריפות שכלו ורוחב אופקיו"מ". פרס הגדול של האקדמיה הצרפתית"מחקר והגות וזכה ב

 .נספה בשואה. 2-ע"לפרוץ מ
2
 .נתראהנזכר פעמים רבות ב. ש מימי שירותם בצבא העותמאני"חבר קרוב של מ. ה"של ג' בוגר מחזור ב, משה גווירצמן 
1
 ".לובר"י המוצג במוזיאון 'ציורו הנודע של ליאונרדו דה וינצ, "מונה ליזה" 
4
 .שצורפה למכתב" מונה ליזה"שורות אלו נכתבו על גלוית  
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01 

 אביב-תל, המשפחה :אל
43 

 [14.11.1029] כסלו 'בג ללונדון באתי)
 [22.11.1029] כסלו ב"י: הגמר תאריך

 ,ייקיר  
 

 .מסעותיי פרשת את כסדר בוולכת לשבת אפוא צריך. נדוןובל ףוס סוף הנני
 שיםושל - ןכבו. ודאיוב אתכם מעסיקה זו שאלה? וינהוב כך כל התמהמהתי נכון ותרי וא, שהיתי זה מדוע
 עד קרומב עבר, למשל, ןואשרה םוהי: סיבות ההרב של הכרחית השתלשלות יתהיה זו. לדבר סיבות ושלוש
 את לחפש יצאתי בבוקרו, ןומל באיזה לנתי ;בלילה וינהול באתי .הוא כך .רבקה אחר בחיפושים בערב מאוחר
 שראלי-ארץ על דברים רולמס תיייה ךצרי 1.נטע אחרי בחיפושים עבר םוי חצי. בערב 9-ב רק אתיהצומ, רבקה

 לכתוב ביקשני לוקר .שונים ימים בשלושה, אחת כל שעות 3 בנות תחושי שלוש: מאוד רב זמן לקח זה - 'וכו
 ועל. נפלאים דברים שמעתיו ראיתי .באופרה פעמיים, בבורגתיאטר פעמיים הייתי .רב זמן לזג הז גם - רמאמ
 שלא או 2.שישנם הדברים המון על ימים שני זהאי במשך הזמנה י"עפ רבקה עם לדבר היה אפשר אי - לוהכ

 .שבוע תחולפ רבקה עם לבלות שאצטרך הרגשתי דיימ - באתי כבר אם - וא, אולב הייתי צריך
 התרגלה, ברוחה מאוד ערה .דבר בכל רגליהו ידיה מוצאת. פיקחית, הזריז, עצמאית. מאוד מדהחנ רבקה

, גלר כף מדרך כל על שם כהושפ תואמנ, דומא ביבהוח מהנעי העיר. מפליא פןובא הגדולה לעיר והסתגלה
 .וירוהא ללח כל את ממלאת ההמוסיק

 טירול דרך פוסקת בלתי נסיעה של שעות 33, לפריס ברכבת נסעתי וינהוב האלה הדברים כל ריחא, בכן
 .לווציהוה
 כי, בקיצור אומר .בנסיעתי העיקר םה תיירה ירשמ   לא סוף וףס. הדיבור את יבחלהר רוצה איני עצמה הדרך על

? אלינו זאת כל מעתיקים יצדכ: שואל הלב. תווחלומ מיםסק ארץ זוהי. נפלאה יתהיה וינהול מטרייסט הדרך
 באישון חלפתי הלווציה ואת כבד ערפל עטופה יתהיה, עברתיה   שביום, טירול .הצליחה לא ספרי-וינה הדרך
 .לילה

. כלום בלא נפטר אינו כזה רעושמא תבינו. כהן יצחק עם שם ינפגשת: תוהסיב .םימי מישהח שהיתי בפריס
 זה למרות אך, האחרונות לבחינותיו ההכנה בקדחת עכשיו עושק הוא. לו לספר הייתי צריך דברים של םהות
 דותחא" ענייני לרגל שונים אנשים עם להתראות הייתי צריך זה מלבד. םיו לכב שעות 3-5 מדברים ויינה

 .הרבה בזה עשיתי לא כי םא, מה-דבר לראות גם רציתי המז וץח. "בודההע
 סוער היה, למנשה א"ז, הים) לדובר יהיבאונ םמש. הל  ק  ל ברכבת מפריס נסעתי. נדוןולל הגעתי סוף סוף והנה
 22-מ, שעות 21 זה כל, ללונדון ברכבת משםו( סבלתי לא לתימהוני אך, בסתיו חוריום ב יפו םי כמו, מאוד
 .מפריס לו ששלחתי קרהמב י"עפ, דוד בי פגש ובלונדון .כ קחיצ ליווני בפריס. צ"לפה 22 עד בלילה

 שם איש ואין אותך מכיר איש אין, גדולה עיר .תושט – ההאופנ על ההקפדה םע לונדון על יםרפסשמ מה כל
 שקניתי, [מזוודה] תחההמל. היד אל הבא מכל לובשים, קבצנים קהל - העולם בכל כמו הסטודנטים. אליך ולב
 עד, רבקה של מיטתה תחת החמנו מקום שמצאה, והמבוקעת הבלה, המושבעת ימלתחת במקום באה וינהוב

 בשלום הגיעה 3!רוגמ איש - הגדולה החהמלת אבל .כורותיהמ י"לא איתו להעלותה ץולח איזה אותה שירחם
, לפריס ינהוומ בדרך .דונד תוסיף לא כי והבתקו, אותותיהן בה רוישהשא הדרך מתלאות החנ העתו לונדון עד

 לא אשר, שלישית מלתחה ימסע במת על הופיעה, קיבולם ליכ את שתבעו םדשיחה פציםחה שפע עקת תחת
, להשכיל גרמניה לארץ שנסע בחור. םממצרי ערבי, חר  ולא בריח לי הוריש אשר, יקר כלי יהה זה. אותה ידעתם
 תחת אותו אספתי. ינהוו עד ניח  נ  , מיאו אבי אתה[ אנא: ערבית] !ּכחיל  ד  : ואמר ומעיל יבשול שהחזיק םת תינוק
 ברעותה ותחמלת את החליף נסיעתו ולפני, הלאה הבחור עסנ משם. אחד במלון התאכסנו וינהוב. חסותי

 וצמצמתי חבילותיי מרובי יהשתחררת בפריס. בה זכיתי דרחה אל ובבואי, הפקיר הישנה את. ממנה החדשה
 המלתחה פרשת זאת .כהן ליצחק הורשתי הערבי של המלתחה ואת, םהספרי וצרור מלתחות בשתי ציפח את

 .השלישית
 .יסכ של ועט שעון: ביוקר שתעלינה, הכרחיות קניות שתי לפני עומדות

. לטעמנו ומתאים רב, מאוד טוב פה האוכל .וסיהמר הודיתי החמשפ .בה גר שהוא בדירה דרח לי הכין דוד
 ארון, שולחן, ספה, (לטוב זכורה איהב  ע  ה םג אך ;כמובן, וסמיכות לבנים עם) מיטה: היטב ומרוהט גדול החדר
 השיטה. וערב בוקר ארוחת כולל הפנסיון .קמין גם יש. חשמל מאור, רכים אותסיכ, שידה, בגדים ארון, ספרים

 ארוחת, (ריבה, מאהחב םלח, חלב עם תה, ביצה, מעושן דג מקבל אני) יסודית בוקר ארוחת אוכלים: הלונדונית
 םביו רק, םברסטורני, בעיר לוהכ אוכלים הצהריים ארוחת את ובכן. בשפע ערב-וארוחת מאוד קלה צהרים
. הטפלה הערב תחוארו תידוהיס היא ואז, בבית הצהריים ארוחת את גם אנו אוכלים הראשן וביום השבת
 זה .מה-בדבר ההסקה לי תעלה זה מלבד. לשבוע רותלי וחצי 1 אשלם 'וכו דרחה םע זה פנסיון בעד? בנתם
 המצטרפות, יתרות נסיעה להוצאות רםוהג העיר ממרכז המקום ריחוק היא הסיבות תחאו, מאוד לזול נחשב

 רגון'ז המדברת, דיתוהי במשפחה ההימצאות - זו לדירה אחד חיסרון עוד. וזמן כסף איבוד של הגון שבוןחל
 אנשים סביבך אין: בבית מאוד הבוט עצמית הרגשה של המעלה ישנה אלה ותחסרונ תחת. ורוסית[ דישיי]

 דוד .רב ביוקר ברסטורנים והעולה אנגלים בפנסיונים חשכי שאינו דבר, מאוד טוב האוכל - זה מלבד. םיזר
 נעבור אם .טעם עוד ולי .(שאריי הוא םשג, מובן) פה להישאר נוטה אני אך, העיר למרכז עבירה על עוד ושבח

 בחור והוא, מצוינים הכי ביחסים אנו כי ואם, דחא חדר שנינו לקחת נצטרך ואז, רב ביוקר דרח יעלה - למרכז
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 .מיוחד בחדר להימצא רצון לי יש זאת בכל - מצוין ברחו מושלם םאד בן, נפלא ממש
 להתכונן כבר שהתחלתי משום ולהימשך להימשך סכנה לה שנשקפה, אחדים ימים של הפסקה להח כאן
 את אגמור. תיכחוהנ בדירתנו פ"עכ נישאר ע"שלע הוחלט בינתיים .ממשיך אני ובכן. לי יקר רגע וכל ינהחלב

, םיצהרי תחארו, (יחודש ולא ישבוע תקציב לפי ייםח הכול פה) לשבוע פונט וחצי 1 - דירה. ההוצאות חשבון
 לא בזה. פ"לכה לחודש פונט 23 הרי - פונט ציחו 2-ב להעריך צריך שונות תוצאוה, כביסה, הסקה, נסיעות
 .לימוד שכר - רוהעיק, ריםספ, קניות נכללו
 מרוסית תרגום עבודת, ערבית םע בקשר עבודה: מזהירות תקוות הרבה נשקפות לבוא לעתיד: להכנסות ואשר
 אני. בעברית שיעורים - אחת דרך רק ישנה אז ועד, האנגלית בשפה צרותהתב דרושה אלה לכל אך .ועוד
 מהלכים אמצא אשר עד, ידוע זמן שיעבור צריך לזה גם אך, בערבית שיעורים םג אמצא לעתיד כי, חובט

. לשעה שילינג 20 עד יצחו 7, כלל רע לא משתלם זה .שניים או שיעור הבא בשבוע לקבל עומד אני. וז לסחורה
 .בזמנו הגיע הכסף. פונט 15 ס"ע קש   דיהומוול קיבלתי שעה ילפ

 תולעש מוכרח ואני, להחליט צריך, דוחקת השעה אך. םמצאתי לא אולי או, פה אין יועצים. תורה ילעניינ ועכשיו
 שייכות שום הזל ואין, כניסה נתיבבח לעמוד עלי יכ שתדעו רוצה אני כל קודם אך. עצמי דעת על ורק אך זאת

 אדם ילבנ להיבחן אפשר הכניס בחינת. ס"לביה להיכנס יכול או רוצה אני שבו ולזמן בו בוחר שאני למקצוע
, באוקטובר .בשנה פעמים 'ג( רבה הקלה שלהם, אנגליה זולתי מארצות בגרות תעודת בעלי א"ז) מסוגי

 .הבחינה עד יום 10 לי בהישאר, להתכונן התחלתי םשלשו. בדצמבר 22-ב להיבחן ילטתחה .במרס, בדצמבר
 להיבחן םושביח השנה שבאו אלה רוב םוג ,במרס נבחנו, במברונ-באוקטובר הנה אשתקד שבאו בריאחה כל

 ורק בטוחה ההצלחה. זאת לעשות יעל כי מייד הבנתי עצמי אני וגם עכשיו ןחלהיב אותי המריץ דוד אך. במרס
 םהיו זה מהבית יוצא איני עכשיו !מעט לא. פונט 5,15 עולה ינהחהב, כן. יםחדו מןז על סיםח שאינם פחדנים
, [המישור הנדסת] ריהט  נימ  ל  הפ   את הנשייה מתהומות להרגיז צריך. לילה דע מבוקר ספרים חונק, השלישי
 .שטויות השאר כל. האנגלית ז"בכ הקושי עיקר .אלגברה וכן, שנה 22 לפני שפלטתי הרוק את לבלוע
 הם הם אשר, למשפט הלוואי מקצועות כל. חוכםמ דבר עשו פה 4".כעץ היה יבש" - המשפט למקצוע אשר

 ס"בי הוקצע םולה מהמשפט הופרשו - 'וכו הכספים תורת, הכלכליים המדעים כמו - המפתחיםו המעניינים
 .הדעות לכל מענייןו שובח הנהו זה ס"בי. 'וכו 5ןהקט גליק ,ץורוש צבי, דוד לומדים בו אשר ס"ביה הוא, מיוחד

 ראיון לי יהיה מחר .הזב גם, בזה םג וזחלא כיצד השאלה עומדת ולפני .המשפט מן ידי להניח רוצה אני אין אך
 שהריד תהיה למשפט, כן. בשני אכסטרן להיותו באחד ללמוד אפשר םא רראבו המשפטים של הדיקן עם

 .רחמ נראה. הדבקתני ועתה ממנה נחלצתי שבשעתה צרה, רומית
 ןשבמוזיאו ייהלספר להיכנס רק. איך ועוד, אפשר - ללמוד א"שא שקר .מאוד טוב .ישבאת טוב - כלל בדרך

 .אדע וזאת. מןזה את לנצל ואיך להסתדר איך לדעת רק צריך .עליך נופלת אלוהים רדתח - הבריטי
, נורא קר וינהוב: למשל !מתאמת הזה המדע, בכלל) וערפל ערפל - הגיאוגרפיה בספרי ככתוב - םהאקלי
 בעירת היום לכ. צריך להסיק. םבהירי םימי גם יש 6.(םלפשטרווהג -" מיםח" ממש בלונדון, פחות סבפרי

 .נעים האש מראה עצם. דריחב םמיחפ
 יעל צלחה לא ובכלל, לכתוב םדברי המון שכחתי יבוודא .הבחינות אחרי עד לכתוב אשוב לא. הפעם אסיים

 !הבחינות לקראת 7,אינטנסיבי משק אצלי: מכבש בתוך וכאיל שראשי מפני זה - נשמט והרבה וחהר
, כמוהו מאין [סיכון] קריס   תהיהי נסיעתי .לך להגיד יכול איני יותר !יפולת אל, קה'יוד .בלתייק היהוד מכתב את
 דילעת ביחס אך  8,בחינות מכמה פשע היא יעתיסנ - יחהנוכ המצב כלפי .להחזיר ואין, נשרפו כבר האוניות אך
 תכללהס צריך כי, תאמר 9ילמרדכו. זה על יתחרט לא י"בא שיא .בזה מאמין אני. כמוה מאין מצווה זוהי

 הנדודים ירושת סבל על במטפיזיקה הקומה שיעור מלוא לולצל לאו ינותח  ב  ומ   פקוחות ייתר בעיניים בעניינים
 .כעסי אל .לו םשלו. ברנר של לספרו אותן ניחי ."וכישלון לושכ" םבמלי אימים ךל  לה   פעם נא-ויחדל .'וכו

 .נשיקות, ונשיקות לכם שלום
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 ממייסדי. ומפעיליה" העבודה אחדות" מפלגת ממייסדי. השנייה הייבעל צ"פוע מפעילי( 2970-2992( )גולדברג) הרפז נטע 

 .הכללית ההסתדרות
2

 ממכתב קטע כעדות, מתוכו להיחלצות גם נועדה לווינה רבקה שנסיעת, ג"א-ה"ד-רבקה" המשולש" נושא נכלל ודאי" דברים המון"ב 

 :(21.22.2910-מ) אליה ה"ד
 שייווצרו החדשים הקשרים .הקודמים חיינו קשרי כל את מה-לזמן הפסיקה כי וטוב, להפסיק הייתה צריכה, הפסיקה נסיעתך

 .ומתרקם ההולך החדש החיים לתֹור מתאימים יהיו עתה
 :ג"לא מווינה רבקה כתבה 21.21.2910-ב

ופרידתנו הייתה , כשהנני כבר בנכר, כי עתה, להגיד לךחפצה אני [ ---. ]בחרדת קודש ובחרדה נפשית ניגשת אני אל מכתבי זה
בהמשך החיים הקודמים לא נצבור לעולם כוח לצאת ממעגל [ ---]נתברר לי בירור מוחלט הצדק שהיה בנסיעתי , אלעובד

נימיים מי כמוך יודע את כל סבך המעצורים הפ[ ---]הקסמים אשר הקיף את כולנו ואשר אני הייתי ביד הגורל לנקודת שרפתו 
 .ומכיר כי המוצא הזה היה יותר אפשרי בשביל כולנו

3
 .המושלמת ,כלומר 
4

 .8 ד איכה 
5

 .ה"ג של' ז מחזור בוגר, גליקמן יוסף 
6

 .בבריטניה הטמפרטורה את ומווסת הבריטי לאי מערב מדרום העובר, החם" הגולף זרם" 
7

 ההתיישבות של הראשון השלב את שאפיין" אקסטנסיבי משק"ל גודבני, י"בא אז אקטואלי היה, ענפי רב, "אינטנסיבי משק" המושג 

 .(107-9' עמ, א יית"הא םהפועלי תנועת, ברסלבסקי משה' ר) הפלחה - בלבד אחד ענף על והתבסס החדשה
8

 .הוא תוכניותיו על לוותר לצויוא, ללונדון ש"מ צאת עם יהודה האח כתפי על שנפל המשפחה פרנסת עול - הבחינות אחת 
9

 ."העבודה אחדות ילקוט"ו" קונטרס" מעורכי, השנייה העלייה מאנשי( 2931-2991( )קושניר) שניר מרדכי 
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11 

 וינה, רבקה :אל
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 [91.11.510.] א"פ טבת' ד, דוןונל
 ,שלום, קה'רבצ

 
 .עמדתי כי חבטו אני אך, התוצאות את הודיעוני לא עוד רשמי באופן .בשלום ברע לכה. הבחינה התיהי שלשום

 כל על מפלה לחנו יהיית בפירוש - עבדתי לולאו, הזמן במשך מעט לא עבדתי. רוח לשאוף אני יכול עתה רק
 - י"מא עמי ישהבאת היסוד אך, באנגלית ייידיעות את כמעט הכפלתי יום 02 במשך נמרצת עבודה י"ע .החזיות
 בזמן בקירוב, אשתקד שבאו( הקטן גליק 2,כהן בנציון 1,שמואל, צבי, דוד) בריאחה כל כי תשכחי אל !יהיה ברוך
 בתיה ,3רזילי – ילפנ   רב זמן, השנה שבאו להא לכ םג. סמר עד הזאת ינהחהב את דחו - םקוד עוד ואולי, בואי

 - והעיקר, לעבוד צריך איך מושג להם אין .קצת ואכל והם, רקורד יתהיה ינתיחב .במרס נבחנים - ועוד[ שטרן]
 יום 02 במשך יעל היה עודו. כך השנה אף, במרץ נבחנו לוהכ שעברה שבשנה כיוון: רולאמ ולא להעיז ריךצ כי

 זמן גזל זה. 'וכו' וכו במשרדים לחכות, םמנהלי םע להתראות, לאוניברסיטה שלי הכניסה ענייני את לסדר אלה
 שעות 0 פ"לכה לאבד עלי שעה הנמשכת אהצהר לבקר בכדי) פ"לכה ימים חצאי םא כי, שעות ולא, מעט לא

 לא למרס דחיתי שאילו גם אפשר. כעת שנבחנתי בזה" שנה הרווחתי" באמת אם בבירור עוד דעיו איני .(וחצי
 0 ןיב ווחהר את הרחבתי כי - והעיקר, הדאגה את מעלי פרקתי כי הוא וחוהר אך, זו שנה מאבד יתייה

 .הקיץ בראשית שתהיה, הראשונה השנה בעד ינהחוהב זו בחינה: הבחינות
 ,הנ  ע  מ   ודי ארוכה וטריה שקלה חריא .בבחינה אעמוד כי תנאי על, לאוניברסיטה נתקבלתי אבחן בטרם עוד

 עם לשוב אך, שאפשר כמה עד' וכו כלכלה להוסיף. םלמשפטי ללכת וףס ףוס לטתיחה, יחידי כמעט בה שהייתי
 .תבוא שלא צרה כל על, מקצוע

 מזה מושג דחא לו יש לא - שוטפ ,ברורה עצה איזו לי לתת ממנו רצנב .יתקוות   את הכזיב אוה אך, פה  4וב'ז
 העיתונות ולשכת לשכתו עבור הערבית תונוהעית קוביע: עבודה לי והציע לפרנסתי דאג רק הוא ,העניין

" הנהג"הו התעמולה ועבודת" היסוד קרן" של לההתעמו לשכת בראש עכשיו ומדע הוא .5פה אשר העברית
 והעבודה. ברירה תההיי לא פשוט אך - ציוני מכסף שוב לאכול שקח לי היה לא. בכלל הציונית( פולוגיהא)

 ציחה זה .לחודש פונט 20 אקבל. םיעיתונ ואויב טרם כי, בה התחלתי לא עוד. מאוד מאוד לי ומועילה מעניינת
 פרנסה שויפחל. למפרע השנה בעד פונט 21 לשלם עלי הלימוד בעד רק. הוא כך, תתפלאי אל: לי ץוחשנ הממ

 .ינהחמהב שנפטרתי לאחר, עכשיו רק להימסר אוכל
 .אנגליה רותכמ של הפדיון לד  ג   בבית ובשבתי, חא יש בחדרי .גשל וירד נורא רוק פה השתרר האחרונים ימיםב

: אחד ספר לי קני, מילא .לי תקני אל וספרים, ויגון צרה ליום למשמרת אצלך תשימי הפונטים שלושת את
Sozialismus zum Ruf Der רולנדאו   סטבוג של. 

 יהיה לא שלעקרם כאלה ורשיםש שלח כבר הוא. הדבר ברור כמעט לי 6.ל"וחל יבוא לא דב הלא, קה'בצר
 .ולנסוע לעזוב, האכזריות ממש, והאכזריות הכוח ול נמצאו מניין - עצמי על מתפלא אני .אותי הנ  ע  מ   זה. חוובכ
 ...אתז בכל אך, דיםוחמי תנאים שהיו, נכון
 ,שלום, די נו
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 ענף ראש לימים. ואגיפטולוגיה ארכיאולוגיה ובברלין בלונדון למד .ותמאניהע בצבא שירת. ה"ג של' ב מחזור בוגר .ייבין שמואל 

 .והתרבות החינוך משרד של העתיקות
2

 הטכניון של הראשון למזכיר התמנה 2101-ב. המסחר למדעי כמוסמך בלונדון לימודיו סיים. ה"ג של' ג מחזור בוגר .כהן ציון בן 

 .בחיפה
3

 .התחבורה משרד של ל"מנכ לימים .העותמאני בצבא שירת .ה"ג של' ד מחזור בוגר. (רזניק) רזילי חיים 
4

, 2102 במאורעות ירושלים בהגנת חלקו על בעכו ממאסרו שחרורו לאחר 2102 בקיץ ללונדון בא ז"ז. בוטינסקי'ז זאב של כינויו 

 להנהלה גם ימונה הזמן במשך כי ,לו והבטיח המדיניים לתנאיו הסכים ו"שח אחרי" היסוד קרן" של התעמולה מחלקת לראש ומונה
 (.215, 212, 251 מכתבים, ג ז"ז גרותיא) הציונית

5
 יוסף שגבה עדות לפי. זה במוסד חנקין יהושע של עוזרו - ש"ומ צ"וה חבר היה ז"ז כאשר, 2121-ב זה את זה הכירו' ז"וז ש"מ 

 ברחוב לוי בית) בירושלים בית באותו מה-זמן שניהם והתגורר', ז"ז של הביוגרפיה חיבור לקראת ,52-ה שנות בראשית ש"ממ שכטמן
' ז של יחסו היה ידידותי: "להתראות והרבו, השנייה בקומה' ז"וז( בהרב יקותיאל עם) קרקע בקומת ש"מ ,"(הרוסים מגרש" מול, יפו
 השירה מן תרגומיו את' לז להראותהיה  הגונ והוא' ז לפני אותו הציגו ג"וא ה"ד. התורכי בצבא רותוימש אז שחזר, הצעיר ש"למ

רי אנונציו'ד משירת' ז מתרגומי וליהנות, לעברית המודרנית  ,2151-ב אלול-בן למשה ש"מ עדות לפי(. 101' עמ, א שכטמן" )וסּול 
 וז ידידות(. 22.20.2151, אלול-בן) הימים באותם ש"מ י"ע רוסית שירה תרגומי רקע על השניים בין" מיוחדים ידידות יחסי אז נוצרו"

 הרובע להגנת הנזעקים בין והיה ,עליה פיקד' ז"ז אשר ם-י בהגנת השתתף ש"מ. שונים פוליטיים למחנות השתייכותם חרף התקיימה
 בראש למשפחתוא "מת ש"מ כתב 22.1.2121-ב. הבריטים בידי להניחה ובקש חשיבות לה ייחס לא' ז"שז, העתיקה בעיר היהודי
 ילבש צורה ואיז, ייעשה אופן ובאיזה איך .הדבר שיעשה העיקר. טפלים - הסגנון ,הדרך, האופן. יןהבני - העיקר"' ז לדעת כי, פינה
 ההשקפה את לדעת[ וגאולה יהודה: ואחותו אחיו] הילדים את ללמד[ ---] רק בזה נוגע אני[ ---] אכפת לא זה כל - מכוון יהיה ולמה
רוב שלטת ודאיוב תהיה היא כי, הזו  שבמחנה הרעיונות ובין בינה הרובצת התהום על לחשוב ולהעירם ,עתידנו יישוב של העצום ב 

 ,ש"מ. בציונות המפלגות משטר את, לאהוד שכן כל לא, להבין רצה לא' ז: "שכטמן' י אור שופך אלה דברים על ."בארץ העבודה
 במרס יסודהי עם] ע"לאחה הצטרף אהו כאשר דומא מאוכזב היה' ז כי זה ספר למחבר סיפר ,'ז עם הרבה ההם בימיםהיה  שמתראה
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 השקפות בעלי ציונים שיכלול, מפלגתי-אל מועדון או חוג: אז בו היה שהוגה, לגמרי שונה גוף אל ש"מ את למשוך ווהיק הוא .[2121
 על(. 121-21' בעמ' הע, א שכטמן" )הציונות של המדיני הצד על לשים יש הדגש את כי - אחת בנקודהרק  מאוחדים יהיו אשר, שונות
 :0.1.2102-מ הבנ'בז ברלין[ אליהו בנות] ונינה בלה אביביות-התל לאחיות מירושלים' ז ממכתב הבא הקטע גם מעיד השניים קרבת

 לו: מעניין משחק אלה יםמבי המצאנו עמוםיהש בשל. מתחתנו המתגוררים ושרתוק בהרב אצלנו מבקרים קרובות לעיתים
 סירב שרתוק .שמות שלש למנות אפשר? בוחר היית במי, השני המין מן נוסף ואדם מךעצ את רק להציל ויכולת מבול התרחש
 הוא? מבול יתרחש הבנ'בזגם  האם: שאלתיו. ארבע בגימטרייה בעברית השם של התיבות שראשי רק אמר הוא, בשמות לנקוב
 .(202' עמ 202 מכתב ,ג' ז"ז גרותיא) אוסיפובנה היובסופ, נינה, בבלה בחרתי ואני. שלי התפיסה את שיבח

 אומר' ז את שמע שרתוק מר" :הרכבת לתחנת במלוויו ש"מ גם היה, 02.1.2102-ב עכו לכלא ם-בי הכלא מן' ז"ז של הסעתו בבוקר
 (.151' עמ, א שכטמן) "'חיל בן יהיה בני כי מקווה ואני ,חיל אחות אחותי .חיל אם אמי .חיל אשת אשתי': בגאווה
 :לו שהשיב ,'ז"בז ש"מ נועץ ונדוןבל מודיםילל צאתו לקראת
 1.22.2102 ,לונדון                                                                                                                        ,הנכבד יידיד"

 עזיבת"ל שלילי באופן התייחסתי גם ול. ואחת אלף בותיס מפני, לארץ לחוץ כעת תיסע אם תעשה דומא טוב כי נדמה לי גם
 .ואחת אלף סיבות מפני כןגם  ;הכלל מן מוציא הייתי אותך אז גם - יחסי זה ואין - "הארץ

 אסע אם. החומרי לסידורך לעזור בידם יש אשר, ומוסדות אנשים לפני אותך להציג יכולתי בכל אשתדל, פה תמצאניעוד  אם
 להשאיר אנסה אז - אשתי דברי פי על 'חורים חורים כולו' הוא כרונייז כי - הכהן דוד וידידנ יזכרני רק ואם, הנה בואך טרם

רי[ בני]ו אשתי וגם ,"מחלוף"ול לך רב שלום. והמלצות מכתבים  מקווהאני . בדצמבר לשוב מריםוא אנחנו. ברכות לכם שולחים ע 
 .(252' עמ, ג' ז"ז גרותיא. )פה עוד נתראהכי 
 :ש"מ סיפר 2111' בנוב "המאוחדת התנועה" ריחב לפני בהרצאה לימים

 הציונות בתוך לשמה ראויה נוער תועת שאין וראיתי וכה כה פניתי, מודיילאת  לחדש, 2102 בשנת לאנגליה באתי כאשר
 זאב עם טובים ביחסים עוד הייתי זמן באותו. חלוצית נוער תנועת הקמת של אפשרות על אפילו חושב איש ואין האנגלית

 בו תלוי שלא רק לא. ריק לארון משול זו  בארץ יהודי שנוער, לי אמר( בלונדון הציונית ההנהלה חבר שהיה) המנוח נסקיבוטי'ז
 (.21.22.2111" משמרת)" מה-דבר עליו לתלות שאפשר מסמראפילו  שם שאין אלא ,דבר שום

6
( ש"אמ) 20.22.2102-ב לרבקה ה"ד כתב ,[בכבישים דושעב" ]אלה נוער חוגי בקרב קודם יותחל מבלי[ לווינה] אליך לבוא אפשר אי" 

 עובדים הם, הקורה בעובי נכנסו אליהו שפיגלמן, הוז דב"; כפרט ויצרכ על והעדפתם הכלל לענייני מסירותו את אלה במילים ושיקף
, בלונדון ג"לב כ"ב" )עבודה לקבלת, עובדים להכנסת, לטובתנו בממשלה בקשריו משתמש הוז דב[ ---] כמוה מאין במסירות

 והחשוב הגדול המעשה [---] וברכבת בכבישים הציבוריות העבודות לסידור כולו נכנס ה"ד" ;(212' עמ 2 כ"ב גרותיא, 02.22.2102
 בזה הכנסנו הוז דב ואת בהרב את[ ---] הצלה עוגן זהו - הנורא והיישובי הציוני במשבר. הכבישים עניין - עכשיו בו עוסקים שאנו
 .115 'עמ. 1 פחסנ ראה .(211-1' עמ 02.22.2102 שם, ג"לב כ"ב) "לגמרי
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 אביב-תל-כנרת ,משפחה ובני חברים, צפורה :אל
63 

  N.W.6 ,.Rd .Buckley 63 - 1םהגיושנ וכמו, לונדון
 [60.12.1020: המכתב וםיס [

 2,ייקיר  , יידיד  
 

 לתת יוחבכ אין עוד !הכ  הפ   ואיזו, רץהא את תיאצ מיום עברו שיםדחו שני רק. לכם כתובל ישבתי סוף ףוס הנה
 י"ע או, לוהכ עשיתי ברורה וכוונה אמיץ וברצון יבעצמ הייתי השליט. ללתיוח אשר כל על שבוןחו דין לעצמי
 ניופל ובחבר אשר ידרחב יושב אני היום: בא השינוי כי, רק לי ברור. יודע נייא? נדחפתי תריםס חכו איזה

 כאן תהומציא עצם ;שכחתי השמש של פניה תואר את ;מבוערת אח יוליד וסגריר 3אפ  ק   בחוץ ;יהיקרה בלונדון
 אפלולית ובחדר - דיוקב םרייהצ םא כי, בערב מאוחרת ולא בבוקר מוקדמת שעה לא עכשיו. לדוג בספק מוטל
 נבלעים, המתפתלים האש לשונות עם נטרפים יימחשבות רורייופ, בתוכה מבהיקה חהא אש. קודרת, כהה
 ...רחקה, הרחק נישאיםו, הבארוב איתם

 בחומת עושה נישא םהפרצי ;בחינה יעל עברה ושלשום, עייםושב זה טהייברסנהאו תלמיד כבר אני, כן
 לעשות" הולך אני, למשל, הערב ;תתערער החומה וכל מעט ועוד, ורחבים ורבים הולכים יסביב אשר האנגלית

 אם כי, לכנרת ולא "ודהעבה דותחא" של לא העידולו עוסנ ניא הבא בשבוע ;יתוורעי 4סקינקפל ברנוחל" קוריב
 תוךב כולי אני עומד יכ מעידים כולם אשר, מובהקים סימנים ועוד ועוד ועוד סטר'ולמנצ 5".ציון פועלי" של

" הראשונה", לקושטא ייכיציאות   לא הן. מפחידני הזה והמעבר. חדשים חיים כלפי עדמּו, הדשח מציאות
 שבע כל במשך, ומתי, הפעם שרכא אכזרית כה שורשים בעקירת כרוך הדבר היה מתי. זו ציאתיי 6,"השנייה"ו

 בראשית מדיובע, מעתה וכבר 7.בגרותנו שנת, האחרונה בשנה כמו אנחנו התאחינו, הגימנסיה מגמר השנים
 זרוי 8,"אחור נסוג" להישאר, להיתלש הסכנה בפני הפחד לפעמים מתגנב, לעבור עלי אשר הארוכה הדרך

 החששות. ויגעים ידועים דברים', וכו' וכו סדבהפ השכר יצא לא אם ספקות מטרידים; והלאה מהתנועה
 רק זה כל אבל .כך כל עתה יל הדרושה הנפש מנוחת את ועוכרים ההכרה את מאפילים האלה והפקפוקים
 וענפה רחבה אומנם היא .למטרתה ומכוונת נכונה הדרך כי, באמונתי ושלם בדעתי אני תקיף ולעולם, לפעמים
 יש בלבד זו מפני וגם, לתעייה בהם מקום יוד  , ומצטלבים מתעקלים, ממנה מסתעפים שבילים והרבה, מאוד
 עצם על הלא. ובמזל בחוש אז כי הנולד ובראיית הבהירה בהכרה לא אם, הביטחון גובר בזה גם אך .לפחוד
 גרם ומזלי, להחמיצו ואסור, האחרון אולי, המוכשר הרגע זהו יכ, הרגשתי. אלה לשני להודות עלי נסיעתי

 לשם בארץ הישארותי את עשו שם בה קשור שהייתי מהעבודה והסתלקותי הצירים מוועד תישהתפטרו
 לא ובתוכנו שלנו מעבודה. הגורל את הכריעה וז העובד 9.בהחלט אפשרית לבלתי אחרת בעבודה התקשרות

, דחא דרקו או בהיר ביום לי מתברר היה אשר עד, הוחוד דוחה והייתי, להינתק הכוח אופן בשום בי עומד היה
 מעיקה, רב נזק, הכוחות ודלת ההתעוד לתוגד, לעבודתנו גרמתי בנוסעי כי, רגשההה יכ ואם. עוד לקוות אין כי
 המאושרת המסיבות תוצטרפה על מחתיש   הנה, דחא לרגע אף ממש ממני מרפה ואינה, מאוד לי ומכאיבה עלי

 .םינותריפ לעתיד - להפך או ההפסד על השכר יתרון ולשאלת .גוברת
, ה'עדק) 10 "אופניו על דבור דבר", כסדר יעל עבר אשר את לכם ולספר שבעיון הדברים את להניח מוטב אבל
, זכורני. חכל עליה עבר כי, בותכא לא נדוןול עד הדרך על. !(איש, תפשת, טוב 11?לרוסית אתז יתתרגמ איך

 קיבלתם בוודאי. לפריס וינה ןבי בדרך, היבשה פני על אחת וגלויה המים יפנ על קצר מכתב לכם ששלחתי
 והגדולות וינהוב שהייתי על. החסר את עכשיו למלא אנסה לא אך, שנהגתי הצמצום על "בצדק" וכעסתם
, לעשות שעלולה או, שעושה לרושם בנוגע .לכתוב מה אין פריס ועל. רבקה לכם כתבה בוודאי בה שפעלתי

 ראוי אחד דבר רק 12.אתחרה לא ברולן ;"כריסטוף ן'ז" של הרביעי שבחלק הראשון בפרק לקרוא תוכלו העיר
 יל, מאוד מאוד וקשה מעניינת, שובהח יתהיה היא 13.יצחק עם יפגישת והוא, לכם מסופר להיות מאוד מאוד

 14.הבאה בפעם לאו  , הפעם עוד אותו אכתוב אספיק םא .מוצע בפני רגוסמ פרק זהו אך. יחודיב

 את לעצמי מקצר אני כי, ידעתי. מראש מששיערתי יותר הרבה נמשכה יאה כי, רק אומר לונדון עד לדרכי בנוגע
, (וב 11-ב יתהיה היא שבאמת בעוד, דצמבר בסוף הלח שהיא שבתיח עוד אני) בלונדון ינהחהב ישלפנ הימים

 הוא. כליל נכזבה זו תקווה .דותחא כספיות התקפות אעשה בעזרתו בפריס רץובגו   אפגש כי יתהיה נחמתי אך
 יד   להן היה. הרב במסירות 15ופנינה יונה בי טיפלו סבפרי. בכלל יבוא ואם, איתו מה יודע איני היום ועד בא לא

 .ללמוד תתחלנה בטרם עוד היה הדבר כי, לכך פנאי
. ללונדון!( גודל הבו) ייומלתחות   אני א"ז - באנו - בים ושוב, ביבשה ושוב, ובים ביבשה הטלטולים כל חרא, ובכן
 תיאור את תמצאו בו אשר, והפרק פרסה את בדיוק לציין כלוא לא האירופית תובספר מספקת תובקיא רסמחו

 על מדבריו בנעורינו שהתפעלנו, הפלאי המשורר של לעטו הראוי אורית פ"עכ. רג   על וז עיר שעושה םהרוש
. ומדריך ןאומ   יבל זו רותחת ליורה ינקלעת שלא הוא יאושר 16.בוגרטש ר"הד של הגיאוגרפיה במחברת קושטא
 כל ונעשים ושענ כך, דוד בעזרת עשיתי, נהחהת רחבת אל מהרכבת, ןובלונד שלי ןוראשה הצעד שאת כשם
 נהה  נ   לא אם, אדמות עלי תכליתנו מה כי. דתוופק םוג עצתו, הדרכתו י"עפ המכריעים עד מהפעוטים, צעדי יתר

, אוכל, דירה יינימענ לחה ערכים כוללה רויק דולג אוצר הוא דוד של והניסיון ?שקדמו הדורות של מניסיונם
 על בהשקפות, אנשים לע משפט בקביעת וכלה האדמה ותחת ובאדמה האדמה פני על תונסיע, לבנים כביסת
 ךבסבו. 'וכו 'וכו ומחלקותיה האוניברסיטה וענייני, והמפלגות הפרלמנט, הממשלה םעול, פוליטיקה, עיתונות
 .17שיעור לאין יקרות והוראתו ועזרת והי יבוא לאחר ידימ ליע שהשתרגו והקושיות השאלות

 יןיענ, והבחינה הכניסה סידור ,יהרשמ הלימוד עומקצ קביעת: המבראשונ תרונןיפ שתבעו השאלות ויה שלוש
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 לחץ תחת נעשה הדבר. בהדרגה, תלאח תחא תרןוולפ הזמן את לחלק יהה אפשר אי כי, מובן מאליו .הפרנסה
 .לחוד דבר כל על ואספר הזמנים סדר על אוותר הסיפור תווחנ לשם קור. סדר בלי ,הטכניות הסיבות

 השליש נסתיים דצמבר ובחצי ,אוקטובר בראשית להחה הלימוד שנת(. 15) נובמבר באמצע ללונדון באתי אני
 מיוחד רישיון להשיג הייתי צריך הזאת השנה את לעצמי חבטיהל בכדי .מעט לא שאיחרתי הרי. הראשון

 עומד שהייתי יכול .עיקר כל הכניסה בחינת בתוצאות התלוי דבר זה אין .איחורי למרות לאוניברסיטה היכנסל
 אוכל לאו מדי יותר החסרתי כי, להגיד יכולים םהפרופסורי או שהמנהל מפני, מתקבל תיייה ולא וז בבחינה

 םשא, תנאי על, הבחינה לפני ודע 'לאונ להתקבל אפשר, להפךו .הראשונה השנה לבחינת זו שנה בסוף דולעמ
 את להחמיץ מבלי הכניסה את להבטיח היה צריך, מעט לא ואיחרתי היות. מראשיתה השנה שבחתי תצליח
 של ידועה למחלקה אם יכ, סתמי באופן לא כניסה בקשת בדבר לפנות היה שצריך, כמובן. יותר עוד הדבר
 סוף סוף להחליט התכוף ההכרח בפני נמצאתי .יוהזאי ודעי איני וז הלקחמ כי לי התברר וכאן. לפעול ובה 'האונ
 אשר, "חיצוניות חוכמות" בבחינת אני מניח ומה, דרוומס קבוע באופן מדוולל מנת על רוחב אני מקצוע באיזה
 שמיעת ,מקריאה ניזון אם כי ,'וכו לבחינות עמידה, בהוח תוהרצא שמיעת, ס"לבי כניסה מצריך אינו בהן העיון

 .זמן אאבד לבל, לטהחבה למהר הייתי צריך ,ישאמרת וכמו. 'וכו תובספרי עצמית עבודה ,ופשיותח הרצאות
 םהשוני התנאים את לי לברר היותר לכל יכלו פה אשר בריאחה בני. למצוא יכולתי לא וגם מצאתי לא ועציםי
 השאלות לגבי 18םאד בבני כתרנגולים אתיםצמ( 'בוט'כז) מעצתם ליהנות ויתיושקי אנשים ;רופיהםיוצ

 .החלטתי עצמי דעת עלו. האישית, הפרטית שאלתי אלא אינה זו כי, מייד והבינותי, שהטרידוני
 Science Political and of Economics  :המלא מובש, לכלכלה ס"ביה. ומשפט כלכלה: ירהחלב עמדו שניים

School London ,איש ירזיל, הצעיר גליקמן, כהן בנציון, יצב, דוד) ישראלית-הארץ הגולה לכל מקלט ונישה 
-בן חכם] ב"הח של בנו עד ועוד עוד - ןמשרד   כ"ואח בגליל ההסתדרות מזכיר פעם שהיה מי, קלינמן, סגולה
 יהח רותיע מתוך בו נלמדים רבים ומדעים ומגוונת עשירה תוכניתו. מאוד ומעניין חשוב ס"בי הוא, !(עוזיאל [ציון

 גדולים מדע תומאור כםובת, הגונים ותחכו בתוכו אוצר הוא. ובפוליטיקה הבכלכל, שבזמננו הבוערות לשאלות
 בין ישנם אחרת מפלגה כל מבני יותר .לשנה משנה משמאילו לךווה, ובהלכ שמאלי יד הוא .ומפורסמים

 הספר שבבתי מעניינת הכי נהיה שבו הסטודנטים חברת 19(.בו   סידני בתוכם) בורייהל אנשי שלי וריםספוהפר
; 20יניםפ  -סין אירים של מעניינים םקיבוצי בה יש .דמוקרטית והכי ומפותחה מבוגרת הכי, בלונדון יםהגבוה

 תמונה שום למצוא אין( הסטודנטים חברת תוברש נמצא) זה ס"בי של הקריאה חדר כותלי על .לאומיים הודיםו
 הקומונה ושל 21נציונלהאינטר של, העולמי לטריוןוהפר אחדות של סמלים-תמונות - זה תחות. פטריוטית
, זה כנגד לדוגמה) יבוריהל את ווהמשיל 23אליציהוהק את כבר זה מיגרו ס"ביה של "פרלמנט"ב 22.הפריסית
 יכ, האומרת לטהחה, אחת לונדונית באוניברסיטה, הסטודנטים של היוניון מאספות באחת השנה נתקבלה
 הם אבל, העצמי ערכם מפאת, כמובן, םחשובי אינם אלה דברים(. למולדת סכנה הוא 24יוניוניזם-הטריד
 רוב את לספק עלול באנגליה אחר גבוה השכלה-מוסד מאיזה ויותר, אהוד םוג טוב ס"בי והז - תחבא. םימציינ
 .יכצר
 ומועיל טוב דבר הוא הכלכלה מודיל: וז מסקנה לידי ובאתי וטריתי שקלתי. דעתי את חהני לא הדבר םלווא

 תולפקיד וא מכשיר הוא י"א בתנאי .מקצוע שאינו םומש מספיק איננו הואו .יקמספ אינו אך, ץחוונ ןייומענ
 העיקר. ביותר בושח אינו הז דבר אבל .מניח אינו חופשית דהולעב אפשרות". פועלית" לפקידות וא, ממשלתית

 אזמ ואותנ המניעים ותחהכו דחא. קבועה, דתחמיו מומחיות מקנה הוא אין שלנו תירוציב בעבודה שגם הוא
 מסוכן להיות מתחיל הוא אבל. ופורה חיובי כוח זהו. 25ריזםייהקר נגד הריאקציה הוא מהגימנסיה יצאנו

; יכול-לכל, יודע-לכל להיהפך היא הסכנה .במקצוע תמחותה - אחר חיוב תחת חותר והוא גבוליו כשמיטשטשים
 איני כזה להיות .יהח אזהרה ןנישה, דוגמאות די ישנן - ע"החבא - ובתוכנו י"בא .בכל ולעוסק לכל למוכשר
 לםושע מפני - וקהחר .מאוד היא רחוקה אך, עיני לנגד תמיד עוד גמורה רבולוציה של אפשרותה, אומנם. רוצה

 צרתוהי ושלנ הברחה, בחברה םהתפקידי לחלוקת בהתאמה 26"הסופית התועלת" תורת, ביבסשמ המעשה
 בחלוקת כההפ   יחוללו אשר שינויים, בימינו זו ברהחב רייםעיק לשינויים מלקוות יינוח קוצר - והעיקר, בכלל

 להתגבר יהיה כדאי םוא, הכוח דויעמ אם יודע מי אשר, םקשי כה מעצורים יםחמני אלה כל - הזאת התפקידים
 .לדעתי, רסוא - במקצוע להתמחות מבלי ל"וחב שנים ארבע או שלוש שהיית אחר לשוב, כזה במצבו. עליהם

 באופן אלה שני את מזווגים כיצד היא השאלה כ"וע. סגי לא בלבד משפט שגם אלא .משפט אאל אינו והמקצוע
 ?נאות הכי

 את דוללמ אם; (אפשר זה) להיבחן ורק ס"לבי מחוץ המקצועות שני את ללמוד םא: פירושה למעשה וז שאלה
 מי - האחרון קרהבמ; יחיצונ באופן השני ואת פנימי באופן דחא מקצוע ללמוד אם ;ס"ביה בפנים שניהם

 .הפנימי יהיה משניהם
, רבים מטעמים נובע זה .יהחיצונ הלימוד מן ס"יב בתוך הלימוד יףדע כלל בדרך כי לקבוע שי כל ודםק, ובכן

; ברהחה ייח םעצ; ברהחל הודות ובין אותצהר שמיעת ךומת בין, השפה לימוד הם העיקריים. וטפלים עיקריים
 בלתי הדרכה, ההרצאות למסגרת דותוה הלימוד קלות: אזכיר מהטפליםו. האוניברסיטה יתימספר ההנאה
 המצדד יהעיקר הטעם יכ, נוסף הזל. ןחהנב את להכרתם ותהוד ינותחהב קלות, הפרופסורים של אמצעית
 בחינת: בנמצא כאן אינו, הקץ את וקחולד זמן זה י"ע לקמץ האפשרות והוא, החיצוני דוהלימ בזכות כרגיל
 הכניסה-לבחינת עמדו מיום שנים שלוש תעבורנה בטרם אופן בשום לחול יכולה אינה חיצוני תלמיד של הגמר

 המקצועות שני את ללמוד ואולם, (בפנים, באוניברסיטה הלימוד זמן הוא שנים ושלוש)( להלן יבואר זה מונח)
 ההרצאות התגבבות, התשלום כפל לרגלי אפשרי בלתי וכמעט קשה דבר יהורה, בזמן ובו, ס"ביה ךתוב

 הבחירה לורג את. פנימי ללימוד דחא במקצוע לבחור שצריך הרי. תחא בעונה הבחינות והזדמנות המחייבות
 וקבלת בחינות ביימח השני טבע - והמשפט הכלכלה - המקצועות משני. משפט ללמוד החלטתי מראש גוזרת
 והכלכלה האוניברסיטה בתוך להילמד עלה המשפט שבגורל הרי. ואת מחייב אינו שהראשון בעוד, תעודה
 היא המשפטים מחלקת תוכנית: אחד ימעש יתרון עוד מדבר וזה ירהחהב בזכות". חיצונית וכמהח"כ נשארה

 באוניברסיטאות המשפט על הנלווים לדברים כי, משפט נייעני רק בה נלמדים) המחלקות שבכל מצומצמת יהכ
 בחינותיה וגם החובה-בהרצאות זמן תופח גוזלת היא כ"וע ,.Sc.of Econ - דחמיו ס"בי כאן מוקצע רופהישבא
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 והודות .יוחופש יעצמ ללימוד זמן היא מפנה רתחא לקהחמ מכל ותריו .(זולה הכי גם היא). יותר קלות קצת
 הצמדת של האפשרות את מקסימלי באופן לנצל הדבר עולה הלונדונית 'האונ תקנות י"ע הניתן מוצלח לצירוף

 מורכבת הלונדונית האוניברסיטה) תי'קולג-בין היא המשפט מחלקת אלו תקנות לפי .והכלכלה משפטה
 אליה להיכנס ואפשר, (המחלקות כל עם, עצמה בפני אוניברסיטה הוא מהם אחד כל אשר, אחדים ים'מקולג
 גם, המשפט לימוד עם דחי, האפשרות את נותנת השלישית הדרך. לכלכלה ס"ביה ודרך םי'גקול שני דרך

 טעון הדבר אהשי ימבל) המעניינות ההרצאות את חופשי באופן בו לבקר, לכלכלה ס"ביה בחברת להימצא
 .הלכתי וז ובדרך. 'וכו יתויבספר לעבוד, (נוסף תשלום

 - שהושגו התוצאות לידי חבהכר מביאה ישרה הגיונית שהשתלשלות נדמה .ופשוט לקח לוהכ נראה הנייר על
 םפקפוקי בהרבה האלה לטותחוהה תרונותיהפ כל לי עלו באמת אך. נכונות היסוד שהנחות כמה עד, מובן

 כל את םלפניכ ולתנות םאתכ גיעולה רציתי לא אני אבל .למעשה וקפנדריות בכישלונות םוג, םוהיסוסי
 .לוהכ סךב   דייכם .לעיל העולה לכלל הגעתי אשר עד, ובעובדה במחשבה, עלי שעברו םהגלגולי

 אנגלי, המשפטים מחלקת של( ןק  ד   - אחרית בשפות)" "deanה אל הישר ייתפנ למעשה הכניסה סידור םלש
, י"א) האקזוטיות והשפות הארצות. גבול כל עברה ממני התפעלותו .בואי אחר כשבוע היה זה. שיבה והדור זקן

 לשקולה שבהנח המשפט תורת בהיכל הייתי שכבר העובדה .אדיר רושם ועש( 'וכו תורכית, עברית, קושטא
 עשיתי. ההרצאות את לבקר מייד אתחיל כי, ודרש - האיחור למרות - טענות כל בלי קיבלני הוא. דמאו

 מפני, לבחינה בהתכוננות זא עסוק היותי ולמרות הרשמית קבלהה של הפרוצדורה תיגמר בטרם עוד וכדרישת
 את לבצע בכדי. בסכנה היה שבסופה ינהחלב לעמוד שאוכל בכדי השנה במשך לבקר שעלי ההרצאות שמספר

 "דין"ה כי, תיע  הוד   אך, ופקפקה רוהאיח שאלת את עוררה פקידותה. משרדיים םליוגלג עוד עשיתי הסהכני
 .וחסל, כרטיס ונתנו( שנה בעד ש"לי 11) מלא כסף וקיבלו רשמוני .ההכריע, סרחה את למלא שאוכל חושב
 מספר אני ההרצאה ותחנו לשם ורק, אשוןבר מסורג, שאמרתי כמו, היה זה פרק .הבחינה על, חדש פרק ועתה
, זוהי .המושג את םהול אינו זה כינוי. "כניסה בחינת" בשם אחדות פעמים השתמשתי לעיל .לחוד אחד כל על

 ס"בי יד על א"כ, התיכוני ס"בביה וז לבחינה םעומדי אין באנגליה(. Matriculation) הבגרות-בחינת, פשוט
 .אכסטרן בתור תוהמחלק אחת כגומר, לתעודה כ"אח להיבחן או אוניברסיטהל להיכנס זכאי בה עומדהו, גבוה

 זמניהן לקביעת דסווהי, שתיים נןיה, לאכסטרנים ובין פנימיים םלתלמידי בין, עצמו הגבוה ס"שבביה הבחינות
 שנתיים תעבורנה םבטר - והשנייה, שנה תעבור בטרם תחול לא הראשונה: הבגרות בחינת תאריך הוא

 הגבוה ס"ביה לטרקלין כבר שנכנסו וא, תרחא בארץ בגרות בבחינת לעמוד כוז שכבר םברנשי. זו מבחינה
, התקנות בספר דחא מושיע סעיף מותדב םלה מופיע הטוב שמלאכם אלא .הם גם בחינה חייבים, אחר םבמקו
 אשתקד נבחנוש שלנו הבחורים .להלן פירוטם: דברים 'דב בבחינה אותם ופוטר םלעּו את המקל, מספרו 116
 המזכירים בין שלו הבגרות תעודות ואת College Herzlia-ה את בפרסמם אחריהם הבאים בפני דרך סללו

 היו מישהח) בבחינה כולם מדםובע טוב שם אלו לתעודות הנחילו םג הם ;םניחוהבו הדבר על הממונים
, (יהודה אחינו של" משגיח") 27הריפז  ֹוכא ורדיסאב טיפוס הופעת י"ע זה שם במקצת נכתם ריהםחא .(במספר
 את לבקש נסע הוא) נצחים לנצח הלונדונית האוניברסיטה מעדת ונפש נכרתה אשר עד, למשואות נפל אשר
 כבוד את לגאול אני נשלחתי יכ, הדבר היה ההשגחה מאת, הנראה יוכפ (.ארצנו כדור של השני מעברו אושרו

 בגדנו -" העבודה-אחדות"ל נכנסנו מאז כי, אומרים ועוד. הועם אשר והרוז את לשמה ולהשיב הגימנסיה
 !במסורת
 מנת על י"מא שיצאתי ובהיות, דצמבר בסוף תהיה לבואי קרובה יהכ שהבחינה, מה משום שבתיח, כאמור
 לבוא תחת אך. להכנה יספיק עותושב שמונה-שבעה של זמןש חשבתי, נובמבר בראשית ללונדון להגיע

-ב תהיה היא כי, לי הוגד, הבחינה על להיוודע - בואי אחרי אחדים ימים - בלכתיו, באמצעו באתי 'נוב בראשית
 העזתי לא ראשוןה ברגע .נשארו שבועות שלושה - םיהימ את ספרתי .במרס – אחריה והבאה, בדצמבר 11

 דיםחא םרגעי כעבור אך .למרס העניין את לדחות הוא יהכרח כי, היה ברור .הראשונה ינהחהב על לחשוב
 אחת שעה מהבחינה להתפטר רק היה להקדים הטעם. ןחלהיב יהחלטתו.. .ז"בכו ?יואול: מהרהר לתיהתח
 ;םחודשי לכמה מתמזמזת וז תהיהי למרס יתיחד אילו כי, ההתכוננות בזמן ולקמץ, המעמסה לותג למען, קודם
 כל איבוד של סכנה .ינהחהב דמי - ש"לי 5,,5 ולאבד מפלה של במקרה( מוסרי) [רא]'ח לאכול - היה הריסק
 למסורת חסבי .המראשית השנה את לי חושבים היו במרס נבחנתי םג אילו כי, בדבר יתהיה לא השנה

 םוג, באוקטובר שבאו בעוד, במרס הבחורים כל נבחנו אשתקד: בהחלטתי תּוזע הייתה ם"האיי פה שהנהיגו
 בכל אותי שאימץ היחידי .(ועוד רזילי 28,יןייב ['גב] סיסמי = שטרן בתיה) במרס בחנויי ילפנ   השנה שבאו אלה
 .שלו ינהחהב יוןסוני באנגלית ידיעתי הערכת סודי על - דוד היה תוקף
 הדבר. במרץ ולהתחיל, בעבודה להתחיל היה ריךצ דיימ .וםי ציח אף לאבד אסור כי היה ברור, לטתיחמשה
 בתוך: זמני את לוגזש דברים הרבה היו הזמן במשך. להתמיד ההכשרה את איבדתי לא שעוד נוכחתי. עלה
 עם שיחותיי את ;הרצאות ביקורי; סטודנטים קבלת על םהממוני ויתר" דין"ה עם הראיונות כל היו הימים אותם

 עניינינו על ארוכות להם סיפרתי פעמים שלוש - עותושב הלשלוש ותחלד כמובן, יכולתי לא לנסקיפוק גוריון-בן
 .להלן עוד זה כל על - שלהם את תבעו ם"האיי של אירבחה םוג .הימים ותםא במשך בארץ

 למרות(. עובשב פעמיים רק םאומנ) מייד לתת לתיחהת אחד ושיעור, זמן באותו החל הפרנסה ענייני סידור םג
-דברי, מתמטיקה, אנגלית: היו בהם ןחלהיב הייתי שצריך םהדברי ארבעת. אינטנסיבי די באופן למדתי אלה כל

 גם שביניהם, לימודים של שורה מתוך םנבחרי םניוהאחר ושני, הכרחיים םה הראשונים ניש. וצרפתית הימים
 רתיחב אני - הריחלב תקופות ניתנות בזה גם) י"ובדבה בצרפתית בחרת. 'וכו אוגרפיהיג כימיה, פיסיקה
 כל. לתועלת תמיד נהיה דישהחה התקופה על והחזרה תרוי קלים שאלה משום, (1871-מ, החדישה בתקופה

 .דוד של עצותיו היו אלו
 רק אומטריהיבג, בכתב שאלות תרוןיפ - במתמטיקה ;חיבור כתיבת - באנגלית: היא נהיהבח תוכנית

 תרגום - בצרפתית; בכתב, שאלות על תשובה - י"בדבה ;כ"ועב המערכות עד ובאלגברה, ימטריהנלפה
 עיקר .באנגלית ההכנה עם משותף הלמכנ, אפוא, הובאה רוןחהא לדבר ההכנה. בכתב, לאנגלית מצרפתית

 לךה לא פינה-בראש וז השפ בלימוד שהשקעתי העמל יכ נוכחתי אך. האנגלית מפני היה - היה אם - הפחד
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 במשך שפה בלימוד עשותילה ניתן שהדבר כמה עד חדשות דיעותי והוספתי הנשכחות את חידשתי, בודילא
 לעבור הייתי צריך המתמטיקה על .'וכו םבתרגומי תנסותה, םמילי לימוד, אינטנסיבית קריאה י"ע - יום עשרים

 למונחים הסתגלות םלש ןהו עצמו העניין ידיעת לשם הן, שאלות הרבה ולפתור יסודי ובאופן מהתחלה
 .רוןחהא בשבוע רק כי אם, מעט לא יהזעת י"דבה על וגם. האנגלים

. שעה - צרפתית, שעה - םהימי דברי, שעה - תאנגלי, םשעתיי - מתמטיקה: היה דרּהס  . ונהייתה באה הבחינהו
( 1: מהם אחד לבחירת נושאים 4 ניתנו באנגלית. (3 יחההכר המינימום) 6 פתרתי .שאלות 1 ניתנו קהיבמתמט
 כי, לזכור צריך) ארצו אדמת על רגלי כף דרוך מיום( !בכלל) האנגלי םהע על( הפרטית) בדעתי ולחש השינויים

 153 רק כי לי נודע כ"אח. במספר 363 והם, םעיזהג כל ובני תבל ארצות כל כוח באי, ל"חו בני יוה הנבחנים כל
 של הגיוני וביסוס ביותר עלי האהוב ספרותה סוג( 3 ;יעל הרבה שהשפיע, םאד של אופיו תיאור( ,; עמדו מהם
 ומות יח-לת הגנת על יוכתבת רוןחבא אחזתי. ארצי מגיבורי דחא של תהילה מעשה סיפור( 4; זו נטייתי

 קטעים שני - בצרפתית .עשיתי. מהן 5 על רק לענות - שאלות 13 נתנו י"בדבה: הלאה. טוב העל .טרומפלדור
 שהוא איך אך, בו שהתקשיתי ידיחיה הדבר ההי זה .ספרות ידבר, קלים לא היו םהקטעי .'לא 'צמ לתרגום

 הביתה כתבתי כבר הז סמך ועל, הצלחתי כי, חבטו הייתי ?עוד יל מה". מספיק"ל ראוי שדבר בהרגשה לצתינח
 .וקיים שריר לוהכ ובכן, היום דווקא נתקבלה זו. רשמית הודעה אקבל בטרם
 פותורצ שנים שלוש תימשך עליה תנועתי אשר, המסילה על ישהעלונ המכריעים הצעדים שני פרשת זוהי
 בינתיים. חושב איני פטבמש שביקרתי דותחהא ההרצאות את. התחלתי לא עוד התנועה בעצם .(נקווה)

 ואת הזה הזמן את .ינואר ציח עד תימשך אשר, שלהם השנה-ראש חופשת והתחילה הראשון השליש נסתיים
, השפה לימוד לשם יפה ספרות רק אקרא הראשון בזמן. קריאה םלש ודיחבי אנצל, בכלל םהראשוני ודשיםחה

 לוהכ לעשות טוב .מאוחר יותר לזמן אדחה המדע תוספר את. ואנגליה העולם להוויית כניסה לשם - ועיתונות
 יהיה צריך השני שלישה ילחשית אחרי. כך אעשה כי יננה בטוח, לעצמי אדון עכשיו שאני וכיוון, ובשיטה בסדר
, זו על) ההפרנס ולזשתג ולשעות ובכלכלה במשפט שאבקר להרצאות בהתאם, מסוים חיים-אורח לקבוע

 עברו הראשונים השבועות: כאלה היו לא עכשיו עד .רגילים יום-יום בודתע חיי יתחילו זא(. להלן, המדחהנ
. בטלנות משהו התגנב" החופש ימי" השפעת תחת וקצת עייפות ךומת קצת ועכשיו, מדי יותר מאומצת בעבודה

 .ףותע היא אך
 יאנ רוצה עתה אך. שנית אלה עניינים על כמובן, לכם אכתוב, קבוע מסלול לתוך ייכנסו וחיי לגמרה לכשאסתדר

 כל והשוללת החמנו תמיד המדריכה, וסואנת הומה עיר בתור, לונדון ניבפ הפחד כי והוא, אחד דבר רמולא
 כי ;מדי ותרי ורעש אנשים בה ויש מדי ותרי גדולה שהעיר, נכון .התאמת לא - שקטה עבודה של אפשרות
, כך חבהכר חייםה מסתדרים והאפלים הקצרים םהימי בגלל כי; רב זמן גוזלות והנסיעות נוראים םהמרחקי

 זמן להקדיש האפשרות, זאת כל למרות. ועוד עודו .1 לפני ולהתעורר בלילה 1 לפני םרדילה יכול אתה שאין
 .אחרת אירופית עיר כבכל ממש בעינה פה עומדת עצמית ולעבודה ללימוד
 ושלוותם עדיהם מגיע אינו 29"הייהקר המון" אשר - בו גר שאני הזכ - שלמים רחובות שנםי ורובע רובע בכל
 במידה הפנאי תושע את לנצל בכדי הזמן של נכונה קהווחל ייםחה של מושכל סידור רק ודרוש. רתופמ אינה

 יהא שלא כך להסתדר ואפשר, מהרצאות לגמרה פשיםחו - והראשון השבת - בשבוע םימי שני. מקסימלית
 כל) חפס של, ש"רה של הפגרה: ופשח מיי יש בשנה פעמים שלוש .החוצה הבית מפתח םבה לצאת צורך שום
 כל םבה לצקת ובידך יקיםר כלים נםיה אלה כל .(םתמימי חודשים 3) ץיהק ימי ושל( בערך שבועות 4 בת אחת
 וםמש - הכרחי יהיה שזה ברור כמעט כ"א, פה יםציהק בילוי את למפרע עצמי על לגזור עוד פוחד אני) תוכן
 .להפך אולי. הלימוד בעד םימפריע בעיר והתנועה הרעש םשעצ נכון לא - העיקרו .(פשוט, יםעצאמ חוסר
 יש תמיד ולא, בוהט את בה למצואו דשהח סביבה לכל במהרה להסתגל אני כשרומ יכ, חסרוני את יודע אני

 את, לונדון את אני אוהב כבר כי, להגיד אני ומוכרח אעשה מה אך. הדרושה תההחלטּו ממידת יבמשפט  
 כל. שבה והברק הרעם את, דיתמ הסוערת תנועתה תסופ את 30,והמונה שאונה את, הענקית הבירה מתתעצו
 וכל שחורה מרה טיפת כל ממני טורד, םוי מדי כוחותיי את ומרענן מחדש, מץווא ערות, חיים-חור בי ךוסנ זה

: לגמרה אחר רושם אחר םאד על לפעול םעלולי ממש הדברים םתוא כי, אני ודעי מןזב בו. חולני תוגה-רהרהו
 להתעודד מאשר; םייהפנימ ותחהכו של הגמור לחידלון לגרוס, עצמי ביטול לידי להביא, לדכא עלולים םה

 כי בראותו רצונו-חכו שארית את לאבד האדם לויכ, פעמּה-םמהול השראה ולקבל ביבסשמ התנועה מעוצמת
, הוא ראשים ישנ בעל לב  ח  . צד מכל עליו חומצרי הנגרש החיים בים קבותע  -ללא כאילו הוא ואובד טובע

 .לתפוש מהם זהיבא, אדם בן, בידך והברירה
 נסיעתי לרגל םרצופי ימים ישהחמל הפסקה בכתיבה חלה באחרונה. עותוושב ימים נמשכת זה מכתב כתיבת
 יעניינ סדרת ;שלי הפרטיים העניינים תרי; הפרנסה ענייני: דברים ןוהמ עוד ילפנ   .צ"עופ ידתעלוו, סטר'למנצ
 של החברה; ועוד 32סטר'ממנצ הרשמים ,31קיקפלנס ועם ג"ב דוד עם פגישתי, "ציון עליופ"ב, תונויצב - הכלל
 י"לא חסיב אותי תוהמטריד השאלות המון - והעיקר יל הנשקפות הציבוריות והעבודות בלונדון ם"יהאי
 שמונת את ע"לע אני שולח ולכן. יכתבלה המכתב תום עד נכתב אשר את להשהות היא סכנה אך .ונינייולענ

 .הלאה ממשיך ידיומ, הגיליונות
 .ליעקב הלאה החנתשל היא .לרבקה חשול אני תחא העתקה
 .ולי לה כיתבו. רבקה מכתב בזה רצוף
 .לכולכם ונשיקות םושל
 .האהוביםו הטובים והידידים החברים לכל םושל
 

 60.12.20 א"פ טבת ט"בי המכתב םסיו
 

 !בוועידה יהיה מה המחשבות הטרידו פה שקיבלנו לגרמהטה ועד נסיעתי מיום 33.הוועידה על כתוב, אליהו
 מטרידה שוב ,(אחרים רותומק ולנ אין אך כמובן לקוי הוא" )הארץ"ב שנמסר ח"והדו לגרמהטה לאחר עכשיוו

 תותדרסהה רוהתעצ או 34!לדוכתיה אקשי והדרא כמפלגה נתקיים האומנם ?הוועידה אחרי יהיה מה: השאלה
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 35"?סהמפיי את ולהקיא לוהכ את לעכלו עולבל וחכ שהדחה

 .השני מכתבי את קיבלתם םא עד משפט תחרצו אל .באנגליה צ"פוע של 36.ק.לצ אותי" ירוחהב"
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 זהים דברים על חזרה למנוע ד, בעולמו המתרחש את נרחב במכתב פעם מדי לסכם ש"מ התכונן באנגליה שהותו בתחילת 

 .בכך לעמוד היחידי ניסיונו הוא זה שמכתב, דומה .שונים במכתבים
2

 נכתב דצכי ש"מ מדגים (בסוף הנמען ושם תחילה והרחוב העיר) התורכי בנוסח המען את שרשמה, גאולה אחותו מכתב על בתגובה 

 ההיגיון אך, דומא הגיונית שפה היא תורכית מנםוא .בתורכית כמו, להפך ולא" :והוסיף זה על חזר יותר מאוחר ובמכתב .באנגליה מען
 ."המצב עם להתפשר יםכוצרי בעולם התקבל לא שלה

3
ל משקל על. ש"מ של לשוני חידוש  ע  ה ובדומה פ  ר   .לק 
4

 של הראשית הלשכה מזכיר ,ם-בי צ"הנה חבר ,העבודה תנועת ממנהיגי ,באוסטריה צ"פוע מייסד .(1153-1774) קפלנסקי שלמה 

 .הטכניון מנהל לימים .(1111-1113) בהאג ל"קק
5

 .,' הע כג מכתב' ר באנגליה ציון פועלי עם ע"אחה קשרי על 
6

 פרוץ עם נקטעו אלה מודיםיל. ניתאמתועה האימפריה בבירת משפטים ללמוד הלך כאשר, 1113-ב לקושטא ש"מ יצא בראשונה 

 .העיר בעיבורי שנערך, קצינים לקורס הישלחוב שנית לקושטא יצא, העותמאני לצבא כשגויס 1116-ב. 1-ע"מל
7

 התמוטטות עד בשירותו התמיד הראשון בעוד אך, העותמאני לצבא התגייסו ה"וד ש"מ. ג"וא ה"ד וחבריו ש"מ בין הפרידה 1-ע"מל 

 ההתנדבות תנועת מראשי, מאניתועה לצבא התגייסות ששלל, ג"וא הוא היו ולימים, י"לא וחזר השני ערק, העותמאנית האימפריה
 .ע"אחה במסגרת עתה, לעתיד וגיסו רעיו עם המשולשת האחווה של התעצמותה ואף חידושה על פה מעיד ש"מ .העברי לגדוד

8
 .בטעם טעם ידבק לבל הקודמת ברההל לאחור הטעם נסוג, ליתימלע להימ באה אחריה כאשר, מלרעית במילה :דקדוקי מונח 
9

 :ימים אותם על כרונותיז ש"מ מפי רשם לולא בן' מ העיתונאי. 4' הע 1 מכתב' ר 

 היו לא .המצב את והקפיא, סמואל הרברט, הראשון העליון הנציב בא. קרקעות לקניית הכנה בעבודות עסק הצירים בוועד
 אחרי - 11,3 בסוףו? אוניברסיטהאת ה לגמור, מודיםילל לשוב עוד מאוחר לא אולי :משה אמר. גדולות לפעולות סיכויים
 (.1153.,13.1 ,"השבוע דבר)" .ללונדון יצא - כציר השתתף בה ,הראשונה הנבחרים-אסיפת

10
 .11 כה משלי 
11

 .המשפחה תיבספרי שקראה, בספרותה בקיאה והייתה הרוסית בשפה היטב שלטה תשע בת הייתה עדה המשפחה שבעלות אף 
12

 .המשכיל הנוער בקרב חובה ספר ונחשב עברי בתרגום לאור יצא, רולן רומן הצרפתי הסופר מאת כרכים רב רומן ,"כריסטוף ן'ז" 
13

 .1' הע 1 מכתב ראה. כהן קדמי יצחק 
14

 בעקבות" המצומצמת ההסתדרות" ומחבורת י"מא רעו התנתקות על נסבה" הקשה" שהשיחה נראה. זה אבנוש הוסיף לא ש"מ 

 .1114.,.6-מ ולחברים 1113.,4.1-מ לרבקה מקושטא ש"מ מכתבי כך על) שם ולהשתקע בפריס ללמוד החלטתו
15

, לאלכסנדריה משפחותיהן עם 1-ע"במל יצאו שתיהן. ה"ג של הראשון המחזור בוגרות ,הורביץ-לבונטין ופנינה אבידר-פפו יונה 

 .להתעמן שלא כדי ,מצרים
16

 .רבות שנים ומנהלה מוריה מראשוני, ה"לג היסוד ממניחי. לפילוסופיה ר"ד. 1136-ב עלה( 1163-1786( )בוגרשוב) בוגר חיים ר"ד 
17

 :זיכרונותיו בספר הכהן דוד דברי מלמדים ביניהם הקשרים עומק על 

 והעמוקים האמיצים הקשרים. אליו ולאהבה לרעות נכבשתי מדוע להסביר טעם שאין ודומה לרבים מוכרת כה משה של אישיותו
 פני על שהשתרעה תקופה - שנים גבי על שנים ,יום-יום, שעה-שעה שנמשכו חברות-יחסי כדי תוך. מותו יום עד נותקו לא בנינינו

 את, שלו העבודה וכושר כישרונותיו את הערכתי. מדמותו שקרנה בהשראה וחשתי מידותיו בטוהר הבחנתי, שנה כחמישים
 יןלא ממנו הנחות, אלי ליחסו, הליכותיו לפשטות מלהשתאות פסקת ולא הדעת כבהיסח לו שבאו בלימודים הספקיו ואת חריצותו

 הנעורים-מימי וליא ההערצה בהשפעת שעוד וייתכן, לונדון בתקופת כבר. שווה אל כשווה, ובהישגים בכישרונותיו ערוך
 עת) .דעות-וחילוקי יריבות על להתעלות היודעת מוסרית ולרמה הדעת לצלילות, להגינות למופת החבר משה לי היה, בגימנסיה

 (.1,' עמ ,לספר
18

 אומר ראשו מעל אותו המסובב כאשר לו צפוי מה מבין שאינו" כפרות"ה כתרנגול - עיניהם לנגד עשההנ את מבינים שאינם מי 

 ".וצלמוות חושך יושבי אדם בני"ב הפותחת תפילה
19

 את אינטלקטואלים וקבוצת רעייתו עם יחד סדיי 1774-ב. דעות הוגה, סוציאליסט, מדינאי, (1148-1715( )פספילד לורד) ו ב סידני 

( ,,11,1-11) פרלמנט חבר .שם ומרצה L.S.E ממייסדי". לייבור"ה ממייסדי. סוציאליסטיות ברפורמות שדגלה" הפביאנית ההאגוד"
 העלייה על צמצום גזר תקיף שבסגנון י"א על" לבן ספר" את ניסח 1133-ב(. 1131-11,1" )ליבור"ה בממשלת המושבות ושר

 ".מקדונלד איגרת"ב מקדונלד רמזי מ"רוה י"ע ובוטל נעקף ציונית מבחינה זה קטלני מסמך. היהודים של וההתיישבות
20

ין"  ין-ש   שהיו המושבים לרוב, ולירה-דה בהנהגת, זכתה 1117-ב הכלליות בבחירות .1135-ב שקמה לאומנית אירית מפלגה -" פ 

 אירלנד כינון השיגה ,,11-ב. בריטי אנטי רוריבט והחלה אירלנד לעצמאות קראה 1111-ב. הבריטי בפרלמנט לאירים שמורים
 .ריבונית

21
 באוגוסט פעולתו את וחידש 1-ע"מל בימי התפורר, 1771-ב נוסד. סוציאליסטיות מפלגות של בינלאומי ארגון, "השני האינטרנציונל" 

 (.קומינטרןה) הקומוניסטי, "השלישי האינטרנציונל" יצא נגדו. פרלמנטרית בדמוקרטיה דגל .11,3
22

 בוורסאי שקמה, הזמנית בממשלה מורדים י"ע 1781 במרס בפריס שהוקמו מהפכניים ומשטר משלימ - תהפריסאי הקומונה 

 להתנגד הייתה" קומונה"ה אנשי מגמת. השלישי נפוליון של הקיסרות ונפילת פרוסיה -צרפת במלחמת צרפת תבוסת בעקבות
 והפכה קורבנות רבבות שתבע דמים מאבק לאחר מאי בסוף נפלה "קומונה"ה. המלוכה השבת את ולמנוע העיר על שעלו לפרוסים

 .מהפכני עממי למאבק סמל
23

-ב הכלליות בבחירות ניצחון לאחר .1116 בדצמבר השמרנים עם בשותפות הליברלי' ורג'ג לויד שהקים ממשלה - הקואליציה 

 .,,11 עד לשלוט הקואליציונית ממשלתו המשיכה, 1117
24

 חברתיים-כלל מאתגרים ולהתעלם, חבריו מעמד לשיפור לחוד אחד כל להתמסר המקצועיים האיגודים לנטיית נוייכ - יוניוניזם טרייד 

 .לאומיים-וכלל
25

 מוחלטת להתמסרות חבריה את שחייבה, "המצומצמת ההסתדרות" של היסוד מעקרונות הייתה" הקרייריזם נגד הריאקציה" 

 ואש - מועקה, מתיחות, תדהמה מלאה, דב של בביתו, ההיא האסיפה תא כהיום זוכר אני. "האישי הרצון הקרבת תוך הלאום לעבודת
-משאת את. רחם ידעה לא לשונו שבט .קרייריזםה על בהתקפה פתח הוא. לבותינו סדני על אליהו דברי הלמו כבד כקורנס. מתלקחת

 ממעיינות בצמא שתייה עם, הגדולות אירופה מבירות באחת באוניברסיטה לימוד על ,שנים של חלומות טיפוחת, היקרה הנפש
 ;6.1145.,1-ב מותו למחרת ג"א על בהספד ש"מ" )ברגליים ורמס בעפר הכפיש, לגזרים קרע - הקוסמת דורנו תרבות של היצירה
 ההסתדרות של תרבות לענייני בוועידה ה"ג בוגרי כנציגי נכחו יהודה-בן וברוך ש"מ כאשר, 1115-ב, כן לפני עוד .(16' עמ אורות

 א"לת השניים כשחזרו. שניהם עם בשיחה" קרייריזם" נגד כ"ב מדברי עמוקות ש"מ שם התרשם, בכנרת שהתכנסה החקלאית
 מובן. מקרייריזם חוץ בכל נגע [---] תנויא ברל עם שיחתו את גם סיפר [---] אחרי מילא יהודה-בן [---] מהוועידה רשמים פרתייס"
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 ג"לא במכתב" )כמתלהמים היו והדברים ברל דברי את מסרתי מיוחדת בהטעמהו, דיבור רשות שוב ולקחתי בטני רוח שהציקתנו
 (.5.13.1115, כבשנה וליעקב

26
 מן המופקת התועלת והולכת פוחת יותר שמשקיעים ככל :(law of diminishing returns" )השולית התועלת חוק"ל הכוונה 

 .ההשקעות
27

 .ליהודה הקשר נתברר אל. ה"ג של' ו מחזור בוגר( משגיח) אופזיהר בנימין 
28

 .7.1.11,3-ב בלונדון שאוינ ביןיי ושמואל שטרן בתיה 
29

 .8 לט איוב לפי 
30

 .14 ה ישעיהו לפי 
31

 .צ"פוע עידתובו נאמו השניים 
32

. 17-11' עמ ,(11,1.,.,1) ח"ס" בקונטרס" נדפס, "קרוב-רחוק .מ" בחתימת סטר'במנצ צ"פוע ועידת על ש"מ של מפורט ח"דו 

 :כך מסיים "(מלונדון מכתב) באנגליה צ"פוע ועידת - הסוציאליסטית ציונותב", ח"הדו
 לפני העובדת ישראל-ארץ ושל הלאומית הברית של שליחה להיות :עיקריים תפקידים שני המפלגה של בחלקה נפלו י"לא ביחס

 הסוציאליסטי הבניין לשם רחבה כספית פעולה בתוכה לרכז. בקיסרות השלטון של העתידה היורשת הבריטית העבודה מפלגת
 נוח) ליצרה – איננה ואם, באנגליה היהודית הפועלים תנועת את להקיף( א: המפלגה צריכה הראשון התפקיד מילוי לשם. בארץ
 כלפי שלנו הפוליטיקה תעמוד לא האלה המכשירים שני בלעדי. פעילה אינטליגנציה של חוג לה לרכוש( ב ;(הדברים את להגיד

 רופפים זו אדירה מפלגה עם קשרינו יהיו, הדדית להבנה המוכשר הקרקע ולמרות והמוצק הנכון בסיסה על[ פרטי לייבור. ]פ.ל
 בראשית עוד כיום המפלגה עומדת האלו התכליות לעומת. מאורגנת פועלים תנועת דרושה שוב - השני התפקיד שםלו. וארעיים
 והמשבר, וכישרונות עבודה-כוחות חסרים ובפנים, והאדישות הבערות הגדול בחוץ. וכבדים איטיים זו דרך פני על וצעדיה דרכה

 גם עניין בכלכו, פה גם כן מקום כבכל. חשובה כספית לפעולה התחלה כל בספק מעמיד ליום מיום כאן ומתמיד ההולך הכלכלי
 .הצרכים למידת מגיעה יכולתנו ןיוא הראויים המעשים את אחריו גורר רצוננו אין, בזה

33
 .11,3( דצמבר) בחנוכה בחיפה שהתקיימה ,הכללית ההסתדרות יסוד ועידת 
34

, בה להיכלל רביס צ"הפוה שכן ,אחת לתנועה י"בא הפועלים כל את לאחד בידה עלה שלא ע"אחה. למקומה הקושיה חזרה: ארמית 

 אחד בארגון י"א פועלי חודלאי לשאיפה - התחלה לנקודת הבעיה חזרה וכך, לרצונה בניגוד, למפלגה ההסתדרות סודיי עם הפכה
 .ויחיד

35
סים" כונו חבריה ".סוציאליסטית פועלים מפלגת" ונקרא 1111-ב צ"מפוע שפרש, קיצוני שמאלי פלג - ס"מפ   זו מפלגה". מֹופְּ

 .ביידיש, פארטיי קאמוניסטישע סטינערעפאל -. פ.ק.פ קומוניסטית למפלגה התפתחה, הציונית בהסתדרות לחברות התנגדה
36

 .מרכזי ועד -(  (Centeral Committee.ק.צ 
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31 

 כנרת, צפורה: אל
13 

 0321021.03, א"פ טבת ט"י, לונדון
 ,שלי יקרה, ציפה

 
 וקרב זה על מיעצ את מייסר ואני לך גורם אני צער איזה יודע אני .ינואס - לך יבתיכת-ואי, אומלל איש ממש אני

 .ממני מכתב ןיא ולך - םודשיחל והשבועות לשבועות מצטרפים הימים, נמשכת שתיקתי כ"יואעפ, וערב
 לא - פשוט .לך נשבע אני, האמת היא אך, לא או מצדיקה איה אם ודעי איני .הסיבה לפשטות יתאמינ לא את

 יתוכל ולא מכתב ממני תקבל כי, לעצמי לתאר ייכולת לא .כללי דחא מכתב אשלך םבטר לך לכתוב כולתיי
 קתיוסשהפ העיקרית והסיבה 1.הארוך מכתבי רייגמ אשר עד זאת ותחלד הייתי חמוכר כ"ע .שילא להראותו
 .ותניומיד את יותר אתש   ייכולת לא כי - היא באמצע

 סרוולמ חשכ ואה .סיבפר קיבלתי, דב י"ע שלחת אשר - לדרך לטיפההו האהבה מכתב - רוןחהא מכתבך את
 יתהיה ולולא (התקבל שב) יונה של הרדחב וקראתי אני .לקראתו התרגשתי כמה לך לתאר אוכל לא .בלוד לי

 2.לבי יברחש ונישקתיך בירכתיך, לך תייהוד כך כל .יבבכ פורץ הייתי - דרחב היא
 כל את למצות ידיב השעל לי נדמה .רבה בהתאמצות כתבתי הגדול המכתב את .ודחל לך אכתוב לא פה חיי על

 ליונותיהג את .הבאים יבמכתב   אמלא עוד שהחסרתי ומה .אחדים לדברים בנוגע להגיד יבלב היה אשר
 .נפסקת-ילתב, אחת הכארו להילמג צטרפוי הם - בתמידות מעתה תקבלו הזעיר הכתב םע הגדולים

 .נושנים דברים .לפניך להתוודות רוצה יאנ דברים ישנ על אבל
 ימבל דילעת משותפת תחא דרך לבור האפשרות איו ,םהשניי אנחנו, נוייח ןיב הריתסה כרתה יכ, ראשית

 ודעי אני .מוצא-אין של תיתמיד להרגשה ברתועו ומשתרשת הולכת זו הכרה, תנוימא דחא ייחב רשב חוליש
 לי ואסור .זו מדרך מנוס יל אין .יהכרח רע זה אז יכ - רע דבר זה ואם .חהכר והז .קנותסבע ועברי ייחש מראש

 .בוריהצ מתועלת הנובע, לטחהמו לציווי שיש ירסהמו הכובד בכל זאת תובע שבזמננו המצב .ממנה להסתלק
 את לראות, פנים משוא ובלי מורך יבל המציאות חנוכ ולהביט החולרו העיניים את לפקוח ךיצר תחא פעם

 .יודע אינני - ינויח דרך את ולסנ ואיך "םהשניי תנויא" יהיה מה .יוהי וכאשר הינם כאשר םברידה
 כיה במובן הביניני ובכך .זמרמ אני למה יודעת את .מאוד יעל קשה הבדידות כי, לך דיגלה אני רוצה - והשנית
 .הגידי - יש אם .מוצא אין מזה םוג .ממש באכזריות, ובסערה ברתיחה שלהם את תובעים גיזומ גילי .ימקסימל

 זהו .הכרה מתוך אליו להתקשר צריך שאני דבר כבר זה ואין .אשמור - בלבי כנרת לי לבנות - שלך הציווי ואת
 בידי שעלה, מאושר אני .מכם אחד כל סביב םומסתרגי נאחזים, בכנרת נעוצים נשמתי ירשוש .מעצמי עצם

 על ספרי אנא - לי וכשתכתבי 3.שלה ןילוהח ואת מציאותה את ולהכיר רצופים אחדים ימים בכנרת לשהות
 .היחסים ואת האנשים את ומכיר היודע םאד כאל, בפרוטרוט שבקבוצה החיים
 הייתי בבוקר בקומי? הלילות באחד הבכית, הגידי .בוכה ראיתיך, עליך חלמתי פעם: תחא פשותיט שמעי, ציפה
 .מאוד יוהתעצבת .לילה באותו שבכית, בטוח
 ...ונשיקות, ונשיקות, ונשיקות .לך ושלום םוושל שלום

 
 משה

M. Shertok, 36 Buckley Rd. London N.W.6 
 

 הערות
                                                           

1
 .21 מכתב 
2

 .אותר לא המכתב 
3

 כב במכתב המובאים, ג"וא ש"מ במכתבי ביצועה לקראת מאזכורה לבד .פרטים נודעו לא ללונדון צאתו סף על בכנרת ש"מ שהות על 

 .21' הע
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 אביב-תל, כרמי משה: אל
83 

 [0291] טבת, לונדון
 :מעשה שמע

 
 רקס'הצ עם .םהחדשי מן, חלוץ - ידי ועל, כמא-מכפר רקס'צ ישב מולי. לחיפה מלוד ברכבת נסעתי פעם

 אחרי. חפל לי והושיט חפל ולעצמ נטל, אותו בצע, אבטיח רקס'הצ קנה רםכ-לובט. תורכית דיברנו. התיידדתי
 רקז םודברי אומר בלי .סירב ושוב טיהוש שוב. סירב הלה. חפל לו םג הושיטו החלוץ את פקד מספר רגעים

, אבטיח חפל לו נתתי מלבי אני: כמסביר, שלמה במנוחה לי אמרו פנה. החוצה החלון בעד חהפל את[ רקס'הצ]
 !הפקר - תיוזרק ולכן .תיומרש הפקעתיו כבר כי, בהנאה חהפל רואס לי אך .כרצונו - לקבלו מיאן אוה

 :הנמשל והנה
 את ששמת עד דעתך נתקררה ולא, אותה לקבל לבלתי והחלטת לאספה קראת אתה 1.תמונה לך נתתי יאנ

. ישל איננה התמונה אבל! צריך לא - רוצה נךיא. לים מעבר אל וקהרח בדרך אותה תחשלו במעטפה התמונה
 .המבוערת האח אל זרקתיה

 זה כי, הבנתי זאת ישעשית אחרי. לי םיקרי היותר האנשים תמונת, נהותמה את שרפתי ?עשיתי מה מבין אתה
 יום ובאות. שטות ואיז בשל רבקה על כעסתי, ברוסיה, קטנטן בהיותי פעם: כרתיזנ. אהרנו שעותר מעשה היה

 .לגזרים אחד-דחא הכותרת-עלי את יוקרעת השושנה את חטפתי .נהדרה, נפלאה שנהוש אושה ממי קיבלה
 .גרמת אתה .ככה שרפתי התמונה את וגם .קרה רשעות הכרת מתוך זאת ועשיתי
 רק. והפשוטה הישרה התפישה כישרון את איבדת חיטוט ומרוב. מרפא לאין, החיטוטים חולי נגוע אתה

: בריאחל יאמרת. גדול יותר במספר נהיה לא רבקה נסיעת שעד ראינו. ביפו נּות  ש  ש   היינו. וקפנדריא עקלקלות
 .לך בתיושת זוהי לא אבל, המעשה גוף זהו. והצטלמנו .נצטלם מחר

 תוכנית עורכים נוייה ואילו( ?זאת אנו יודעים מתי) נמצא אתה איפה ידענו אילו או, פויב היית אילו: תשובתי
 תנויא מצטלם היית לא - להצטלם אותך תופשים פשוט או - הודעה לך ושולחים, למפרע יום וקובעים, לצילום
 כי, בתוכנו ונחלה חלק לך אין כי, ומחליט לאספה אז קורא היית אתה. הקהעמו הכרתי והיז .אופן בשום

 לנו מגיש והיית .'וכו' וכו לתמיד כשרטת בעיניך יהיה זו בתמונה פרצופך כי, לחיים ראי להיות צריכה התמונה
 ."בורח: "לשונךב - תנוימא משתמט היית רזולוציה כל בלי, פשוט או, הפרוטוקול את ומצניע רזולוציה

 .עושה היית כך כי, הודה
, זוכ במידה הנפשיים טיוויטח בפני ניםוא-אין נהויה, לו קרובים היותר האנשים תמונת שמקבל, אדם שאם ימפנ

 מעשה לידי ומגיע לבו שרירות אחרי לךוה הוא, זו לתמונה וקרבה אהבה של הבריא לרגש ישמעהל שתחת
 .ההפך את תמיד, תמיד יעשה כזה אדם - ללונדון מיפו, חזרה התמונה חכמשלו

[ מעיק: רוסית] ללֹוו  ּבנ   והשמש אנשים יש ההיא בתמונה, מילא. מהתמרמרות חרות אני 2.נתיולתמ בנוגעו
, התאפקת לא סוף סוף ?הלנקוד מסביב הכרכורים פה זה הלמ: מהוןית כמוכה הייתי? אני אבל .אליהם ךיביחס

 את שאל ?זכייה זואיו ?כהז כן מי ?"כיתיז"הו "גם"ה פירוש מה". לתמונה זכיתי אני גם: "והפלטת, כדרכך
 ?תמונה פעם להם נתתי םא - דב ואת ואליה
 תמונה קיבלתי לא מעולם אני: הווהעל חיטוטיך רק, דעתי על עולה היה לא לעולם אשר, זרומ דבר, נא-והבט
 ?כאן יש אשמה ואיזו. אותך םמאשי ומי. יטבע כך כל הזו !זאת יודע אינך בוודאי אתה !םמעול, ממך
 ?אשמה בי אתה נהומ למה ובכן
 .אותי הבאת מה לידי ראה, נא-ראה
 .ואנוכיי רשע כה להיות בזמן ובו, "הטוב" על לדבר טוב כ"כ אתה ודעי זה מדוע

 בטלים כה םדברי על, םהבוא ניוכמ מי אשר, שלך הנפלא ההומור ואת סגנונך פניני את תחמש אתה זה עומדו
 ?םופעוטי
 תךוא אוהבים 3,(מי את לרבות יודע אתהו) כולנו אומר אני, אותך אוהבים כולנו כי, תאמין ולא תבין לא ומדוע

 .וחדותימ תונותכ, לנו ולא, שלך מפני - חדותהמיו תכונותיך ועל - הפורש שאתה מפני - פרישותך על
 .סוף בלי לעלבונות תואנות ולכפור ולנקר לחטט, ולתמיד אחת, דלחת לא ומדוע

 אך. תגיד המ, אהרנ. לפניה למשפט שנינו נעמוד. הבכירה תנוולאח שולח אני, שליו שלך, המכתבים שני את
 4".חדתוהמי דעתה" את תצרף -[ הרבק] תרצה אם. אושה וכמ לקבל צריך אתה מכתבי את - שתגיד מה

 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 שהשתייך כרמי המש. ג"וא צפורה, ש"מ, רבקה, כבשנה עקבי, דב היו המצולמים. ללונדון ש"מ צאת לפני מה-זמן שצולמה תמונה 

 .ממנה ונעדרות על נעלב, הצילום לעת נזדמן לא אך ,לחבורה
2

 .ללונדון צאתו לקראת ביפו שצולמה ,משלו תמונה גם כרמי' למ שיגר ש"מ 
3

 .לרבקה הכוונה 
4

 :62.16.1.62-ב ש"למ כתבה רבקה 

 כתבתי יעקב של סיפורו רושם תחת[. כבשנה] יעקב מפי יל נודע לך התמונה את החזרתו דבר, [כרמי] למשה מכתבךל בנוגע
 כי לי נדמה. זה על להתווכח אין - הראשון ברגע לבך לך שאמר מה עשית אתה, דומא לי מובן מעשך[ ---. ]מכתב למשה

59



                                                                                                                                                                                                       

. הכול את מקיף אינו אך, דומא קולע הוא .בשבילו ובריא דומא נכון מכתבך. כביר רושם משה על לעשות עלולה הזאת העובדה
 דומא קל דווקא אשר, אצלו כזאת בתכונה מודה אינך כאילו ואתה .העלבונות כל מעל להתרומם גם יכול משה כי יודע אתה הן

 .לטפחנה
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 וינה, רבקה: אל
93 

 [031.21.023] א"פ טבת ט"י
36 Buckley Rd. N.W.6 

 
 ,יקרה קה'רבצ

 
 :תמצאי פהטבמע .תחילה טביהל המ על עידת ולא כוֹויּב עשתונותיך .שלמה חבילה מקבלת את הנה

 ;הז מכתבי את (5
 ;כשבועיים לפני שקיבלתי, יהודה מכתב (2
 ;מאימא מכתב (9
 ;מחלוף של ח"דו (4
 .המשך, רבד אותו (1

 יעיבו רק לוףחמ של שברפורטים מעשייםה הפרטים רוב .שלשום רק יהשנ אתו רכב זה יבלתיק הראשון את
  1.אלה את גם לך לשלוח ממהר אני כזו בדלות שאת ןוכיו אך .העניין עצם את לפניך
 יאחר .י"לא תיששלח המכתב העתקת יהזו .[12 מכתב] ישל ארוך-ארוך מכתב אליך נוסע אלה כל מלבד

 קדמי] שיצחק ירצית יאנ .סבפרי יועכש שהמכתב משום, "עסנו" אומר יאנ .[כבשנה] עקביל תשלחי ויהשתקרא
 ההמשכי את ואשר, תיפסק לא אשר מגילה של ראשון חלק הוא המכתב .ורכד שלחתי כ"וע אותו יקרא[ כהן

 .בסדר תקבלי
 יסולח לא זה .זוכ במידה בעצמך לשלוט הולשחל נתת ראש על הגונה נזיפה בך לנזוף רוצה יאנ הז כל ריחא
-יא" את, מילא !לך הא - םופתאו, ועובדת ערה שאת ראיתי - הקודמים ממכתביך ניתיהנ כ"כ אני .לך

 באמת הז - 'וכו 'וכו ישנה שאינך הוז, זה מפני נפלו שפניך זה אבל .וצהחה משליך אני בגרמנית" התקדמותך
 עכשיו בה שקוע ואהש הפרסאטמוה את רגע לנגדך יווש ?דב על םיהימ עוברים יךא לעצמך מתארת את 2.נורא
 בכללו .יהודה מכתב את קיבלת כבר כי, אני חבטו - ומהבית .אותו אוכליםה התמידי והרוגז העבודה תחקד ואת

 םהמכתבי ילופיבח לפקידה מפקידה מזדמנים ריקים לחללים אשרמ יםלהסכ צריך ל"בחו כשנמצאים -
 .ךב לתסוס שטות לרוח יתתנ ואל 3יקומ מעפר התנערי ובכן .סיוןיהנ עלבכ חכם ואין .איתם רפשולהת
 יתקבל הראשון את .לקראתם בסבלנות אזרייה .לוהכ את יכללו םליוהגד ימכתב   כי ,עצמי על םוכל כותב איני

 .אותו שההי   לא יצחק, במהרה
 .וכנשיקה כלטיפה - ממך מכתב כל .ותרי תכופות תיםלע לי תבייכ .לאיש יוהי הרגעי באמת .יקרה, לך םשלו
 .יסכונו זאת לבכ אך, אומנם, פה ולפח כבר הקור ימי .שלחי הנעליים ואת
 פחותו ןי  א   בכלל כסף .כלום יצא לא יצמןו עם תוהתרב תקציב בעניין כי, לה הגידי .ולרחל בשובולר םושל רימא

 4מונד אלפרד את תוולל, י"לא סעיי ומשם להולנד עכשיו נסע הוא .כספים בענייני דעה וייצמןול יש ממישהו
 .הגדול פ"והוה לישיבת, הנה ישוב פברואר בראשית .(ציון שמי על החרזש חדשה נדבות-שמש)

 ?אותו את הרואה 7?ורגל מה .ילדבומ 6,מלך-בן 5,ללוברני שלום .[מהרשק] לרבקה, לנטע םושל
 ,אחת נשיקה עוד

 
 משה

 
 זוהי .(אני תמונתי)" לתמונה אני גם זכיתי סוף סוף"ה בייחוד הכעיס אותי: [כרמי] למשה למכתבי נוגעב

 .ממנו אחת תמונה אף אין ליו, תמונתי איננה איש בידי הלא באמת .פראית האשמה
 .שעה לפי תווא מעכב אני ולכן, גוריון-לבן יקראת לא עוד מחלוף של השני טורהרפ שאת, ינזכרת

 
 הערות

                                                           

1
 ש"מ, הרעים שני .נשתמרו לא ,הציבוריות העבודות ובמצב רוטנברג' פ לימין ובפעילות שעסקו, בהרב של והדוחות המכתבים 

 .צ"בוה יחד עבדו מאז במידע זה את זה לשתף נהגו, ובהרב
2

 תוךאני מ מתנרד, דומא נפלו פני" :כך בשל מתענה היא כמה ועד מהבית מכתבים עדריה על רבקה התלוננה, למשה במכתבה 

 שישפיע מרשה היית לא בוודאי אתה[ ---]. פה להתקיים יכולה הייתי לא הפסנתר לולא. צודק בלתי, מר עלבון של רגש עם, דמעות
 .(22.12.1.22) "עבודתך ומהלך רוחך מצב על מכתבים חוסר

3
 .2' מב ישעיהו לפי 
4

 העבודה שר .(1.21-1.22) ליברלי פרלמנט חבר .יהודי פטןומש ציבור איש, תעשיין( 1.92-1121) ט'מלצ לורד, מונד אלפרד 

 והפדרציה ס"קהי נשיא. בלפור הצהרת אחרי פעיל לציוני והפך כנוצרי גודל( 1.22-1.12)' ורג'ג לויד בממשלת הבריאות כ"ואח
 הספר" על במחאה הז מתפקיד התפטר 1.92-ב. .1.2-ב ייסודה עם המורחבת י"הסוה ראש יושב, (1.92-1.21) באנגליה הציונית

 ו"ח גרותיא" )באחרונה שרכשנו ביותר הגדולים הנכסים אחד הוא לעניינינו מונד אלפרד סר שכיבוש סבור אני. "מנספילד של" הלבן
 .(151' עמ, 2.1.1.21, 121 מכתב, 12

5
 הנחלת ואיש מורה. ילוסופיהלפ ר”ד. העשרים בשנות בווינה באוניברסיטה למד. ה"בג תלמיד היה(. ..1.25-11), לוברני עזריאל 

 .המנדטורי "יםשלרוי קול" מראשוני. הלשון
6

 .נתראהב עליו' ר. העותמאני בצבא שירת. ה"ג של' ז מחזור בוגר, מלכזון מרדכי 

61



                                                                                                                                                                                                       

7
 הוא פצע אייר' ה שייש ביום" .רפואי טיפול רכיולצ בווינה ושהה, (1.22 אפריל) בגליל נפצע .ה"ג של' ח מחזור בוגר, מולדבי יצחק 

 מה זמן .שגגתו הכרת את לנשוא כנראה יכול לא, ויתורים ידע שלא הישר לבו - מולדבי - מהחברים אחד את בשגגה[ פריץ שלום]
 .(22' עמ, 1.22 מאי, ו"ל "קונטרס") "מהחיים נפרדשם ו לעמק נסע, סוסתו את חבש השגגה אסון אחרי
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 ירושלים ,בהרב יקותיאל :אל
04 

 115151.5 ,א"פ טבת ה"כ, לונדון
 ,ואישוניהן עיני שתי, ידידי לוףחמ
 

 ירחא 1.חניוהר כזנורמ שם אשר, מכנרת לך ישלחו, תקרא - קראת לא ואם .קראת ודאיוב ילתימג ראשית את
, זאת עושה יאנ מה לשם עצמי את ידקובבו .מכם דחא לכל דיםחמיו מכתבים כותב התחלתי - ששלחתיה

 את אחד לכל כך לשם ולהציג, יל ויכתוב יעל חםיר כי דחול מכם אחד מכל לבקש הוא התכלית עיקר כי מצאתי
 לא יכ, נפשי בואה, לך נודעת מונים אלף יתרה זכות, באמת .אליך בנוגע ןהדי הוא .לו מיועדותה השאלות
 ותהי, ריפדתני םיומלא םירב ליונותיובג ברפורטים סמכניתו לי שבתח לא הכבדים ייעוונות   אתו בצרה ינטשתנ

 הטובה רוב ואת 2.רכנ-אדמת על המולדת וירוא בישמ  , ישועה-ולצוהר תלאובות בארץ חיים מים למקור יל
 עבודה-רב  לד   הצמאים 3,הברית במשרד לחברינו גם ממנו צלתיא   אם יכ, לעצמי כלאתי לא עלי שהשפעת

 אקּויפ  ת  א   אמ  תּו :הקיל   דיל  כ   ,נוחם-ידבר ןיבא הק  מ  הנ  , רבקה ולאחותנ גםו, יםננע םואינ םימבקש, חיםא-מארץ
 ועל ההורים על שמקובל במה סכימוה כ"אח: שנאמר מוכ: ערבית] 'חא  ל  א   דעּוי  ו   אןו  ח  א  ל  ו   לה  א  ל  א   דיר  יּו אמ   יפ  

 .[האח ויחזור האחים
 סודרה ואיך אמך שלום ומה ?מסעיך אנהו רבצךמ   יוא   שלומך המו אתה מה: שונות כןו רבות אליך השאלותו

 החזקה דוי את תש  ה  , וזרוע תחונ האיש 4?סחפנ ומה ?וביתנ לתוך םג ולהציץ לפעמים לבקרה דךי לאל שיוה
 גזרים לכמהו 6?םכקד ותחנכנ ךנ  ח   ואם, ובינו בינך והשלום 5?עתה חוכו אז חוכווהכ יוט  ט  ר  ש  ו סיומהנד על
 קהוצּו הרצ איזו עוד העבודה יה  ואל לך זימן אםו( והכבישים פנחס: שניים, יונבשח לפי) ושיכע נקרע תהא וקיבד

 שישהור הפגעים נטל והכבד, ראשיה ומי, טיבה הומ, זו ברייה ההנולד, דחמאוה העבודות משרד ומה? מהצד
 אחד שכל, שיטתי זוהי - וליע כתוב אתה גם אך, בויכת הוא גם דב וידידנו 7?בכבישים צ"הפוה זה למשרד

 פניו בנועם לחזות תנוותקו הנצמתה - תונוש ראות-זוויות תחת האיש על להשקיף אוכל למען ורעה על בויכת
 אכלת בכלל או, ממנו תנח אתה אהוהרו דהובעב ותפישת ואיך? הציבוריות ותבעבוד נקבר נקבור חהלנצו כאן

 .בכללו מאז כוכדר, "ולמוכ על עלה" הוא כי, ראיתו[( רא]ח)
 התסיסהו הערבים לשכנינו בנוגע מה: מדינאות ענייני על ומקיפות כלליות השקפות תוסיף אלו כל על ולתשובות
 עניין) ראחא-טראיהס ולכל  10"םהיו-דואר"ל מסביבו מקרוב ומה 9?"אחינו" הנציב מתחנך ואיך 8;החדשה

" היום-ארוד" של ושמו הממשלה של בהכחשה רונגמ גדול רעש פה הטיל" ל"מחו דורש שהנציב, איש 0,111"ה
ת נ  ע  ל   12,ריתוהחמ המשלחת של תוקפה מעשי על לי תספר ובפרוטרוט ?מה הצירים ועדווב 11;(לשמצה ניתן

 תקווה והיש 13,מהן תוכניתו להגשמת פנחס של ותוכניותיו, [עליה היםואל קללת: ערבית]א ה  י  ל  אללה ע  
 14?ריתןחלא

 - הקרובות לשנים כניתךותו רוחך ומצב עצמך על, ברצינותו, ואמיתיים פשוטים דבריםב יל תספר זה לכל וץחמו
 אתה הנפגש, לא או חרו ענייני עבורך התמו .תווא ממלא אתה ובמה פנאי לך היש, לי תגיד גם .ישנה אם

 אחת - התאמצות לעשות תוכל ואם .מה-דבר םמה אתה והשואב [טבנקין] צחקי םע או 15ברל םע לפעמים
 16.ֹודלר  ב   הבחור את זה לשם נצל .אנגלית למד: יעצךא

 שמך מתגלגל 17עלינו עבר אשר כל על לדוד םסופיי-האין יובסיפור   .מאוד מאוד אליך מתגעגע אני כי, ותדע
 18."ובמעגל וערב שתי"

 תנותמונ לא אף, כלום לי אין .מצילומיך תמונות קבוצת לי חתשל כי, האחת: ותימעש בקשות שתי רק עכשיוו
 .ממך מזכרת םג יתיוה, טוב מה, םאלבו בתוך לשבצן תוכל אם .בשלג
 לי יםחשול אינם אשר עלס ד  ק  ית אל מ  ב  ק ו  ר  ש  -ת אא  ר  מ   בירושלים םהערבי העיתונים מערכות את תחרף, אנא
 .ואין עונה כסף שלחתיו שניהם על חתמתי .םהילוליה מפרי
 ,לרוב קותינשו לך םוושל

 
 משה

 
 .זה בנידון אותן חינכתי .םוכל להן תבוכ שאינך על עליך תומתרעמ[ פפו נהווי נטיןולב פנינה] מפריס הילדות

 .הרבה עובדות לדבריהןו עכשיו לומדות הן .מילים וזאי פעם להן זרוק זאת בכל
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3

 .קפלנסקי' וש ג"ב 
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8
 ,(המנדט בכתב בלפור הצהרת הכללת תוך) בריטניה בידי י"א על המנדט את להפקיד 0221 באפריל רמו-סן ועידת החלטת בעקבות 

 בבירור והשתקפה הארץ ערביי בקרב התסיסה החריפה ,השלישית העלייה זרם והתגברות 0221 ביולי י"לא יהודי עליון נציב שיגור
 בלפור הצהרת ביטול, עצמי ערבי למימש בהחלטותיה ותבעה בחיפה 0221 בדצמבר שהתכנסה השלישית הפלסטינית בוועידה
 .י"א ערביי את יצגימה כגוף שנבחר בוועד וההכרה, המנדט כתבב הציונות ומעמד

9
 .בו שתלו התקוות ומכאן יהודי היה, י"בא בריטניה של הראשון העליון הנציב ,(0261-0741) סמואל הרברט 
10

 והימין האיכרים חוגי את ייצג(. 0216-0202) בשנים לאור יצא .(יהודה-בן אליעזר בן) י"אב בן איתמר בירושלים וערך שייסד עיתון 

 .וראשיה הציונית ההנהלה כלפי נחרצת ביקורתית עמדה נקט העיתון(. 0211-0227)-ב עורכו היה' ז"ז. הימים אותם של
11

 .נתחוור לא העניין 
12

 של ניהולו שיטות את לבדוק מנת על בלונדון צ"ההנה בשליחות 7.00.0221-ב י"לא שבאה" אורגניזציהיהר ועדת"ל שהכוונה נראה 

 לימה-דה נחמיה, סימון יוליוס היו הוועדה חברי. לעתידפעולה  תוכנית ולהתוות יעילה עבודה להבטחת נוייםיש להנהיג, הציוני פעלהמ
 באופן לקצץ ועדהוה תבעה שהגישה בדוח .כעוזר אליהם נספח ,בלונדון צ"ההנה מזכיר אז ,(סונה) יצחק-בן המשורר .סולד ורוברט
 ועדת" כינוה שם הפועלים במחנה בעיקר ,עזה תרעומת עוררה ךובכ, י"בא הציונית ולפעילות להתיישבות בתקציבים דרסטי

 .(222-220 ,205, 207' עמ ביין' ר" )הליקבידציה
13

 מפעלים שני להקים הבריטים מאת זיכיון קבלת על מאבקה של בעיצומו הציונית' ההס ובברכת ביוזמתו אז נתון היה רוטנברג 

 גבולות קביעת על יצרפת-הבריטי מ"במו, שוביהי של יחיד כנציג, מעורב היה זה מכוח. הירקון ועל הירדן על נןשתכ, חשמליים-הידרו
 לא י"בא הליטני להכללת תביעתו. החשמל צורילי יספיקו שם המים שמקורות באופן תוווי שהם תבעו ,בצפון י"א על הבריטי המנדט

 .בנהרים החשמל עלמפ במסגרת הירמוך הכללת על עמד ולכן, נתקבלה
14

 .06 לא ירמיהו לפי 
15

 .ר"פ של כעוזרו צמח-טבריה בכביש לעבודתו שקדמה בתקופה" קונטרס"ה בהוצאת כ"לב סייע בהרב 
16

 של הוריו בבית חדרים שני למגוריהם שכרו הכהן ודוד ש"מ .בלונדון י"הא החשמל חברת מזכיר לימים. ר"פ מאנשי, ברדלו' ורג'ג 

 .מסורת רישומ יהודים, ברדלו
17
 .צ"ש ובהרב עבדו זה לצד זה בווע"בימים שמ 

18
 .נתחוור לא הביטוי מקור 
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 אביב-תל, ויהודה גאולה: אל
17 

 6.2.1221 ,שבט שלהי, לונדון
  ,יקרים ילדים

 
 מכתבי את כתבתי מתי זוכר איני באמת .מאוד מאוד לפניכם אשמתי, כשבוע לפני, גאולה, גלויתך את קיבלתי
 ימכתב את קראתם בוודאי. הכול כמעט, מאוד הרבה נשתנה ובינתיים מעט לא זמן עבר .הביתה האחרון
 מחשבה"ו הפשטה מתוך ההיא במכתב והסקתי שהנחתי, והמסקנות ההנחות מכל. [21 מכתב] כגלות הארוך
 שמח ואני, משוגות הרבה הוכיחו מעשה-וניסיון ממש-חיי של אחדים שבועות. זכר כמעט נשאר לא, "תחילה

 .הכול כמעט, דברים הרבה ושיניתי הפכתי מועד ובעוד, במסגרת נאחזתי שלא מאוד
 עלי שהילכו הנורא בשיעמום בחילה מתוך כי היא העיקר. הכול את לספר עכשיו זמן די פשוט לי יהיה לא

 מקובל אשר ,א"ז, "המסודר" הלימוד מסילת מתוך לגמרה הּוצאתי זה ובאופן, מבקרם חדלתי המשפט שיעורי
 מאוד מאושר אני. יכרצונ ודוחה בוחר, ובזמני בעצמי מוגבל בלתי שליט נעשיתי .למסודר לחשבו בעולם

 אני אך, רב אינו, לדאבוני ,הוא – הפנוי זמני כל את אני מוציא עתה. לשווא זמני את שיחּתי ולא זאת שעשיתי
 סיפוק אני ומרגיש אחריהם נמשך לבי ואשר לי הנחוצים לדברים ורק אך - האחרונה הטיפה עד כולו את מנצל
 .211% - מלא
 ספרים קראתי. וירחונים שבועונים בעיקר - בעיתונות טובע. מאוד הרבה - לומר אפשר, הרבה עכשיו קורא אני

 לקרוא מתחיל אני ועכשיו, שבעולם הנוכחי במצב א"ז, ממש הזה, הזה העולם בהוויות העוסקים אחדים
 בכלכלה מעניינים היותר הדברים את רק - מאוד מצומצמת במידה הרצאות שומע אני. כלכלה ספרי מבראשית
. שלו הקריאה ובחדר בספרייה 1,הזה הגיליון על שמו אשר, ס"בביה היום כל כמעט אני נמצא .הובפוליטיק

 .טוב כ"כ - מעניין בירחון או בספר ומשתקע גדול בכיסא משתקע כשאני
 ולא מייאש די" בינתיים" של זמן לי היה. הכול סודר סוף סוף. תבינו הלא, הפרנסה .זמן די לי שאין אמרתי
 הכול שלבסוף אלא, בשערה תלויות היו שלי המזהירות התקוות כל אבל. זה על כתבתי לא כ"וע לצערכם רציתי
 .כשורה עלה
 :מקורותיי אלה

 א"ז, הביתה משם ושעה שמה שעה חצי ונסיעות 21-8) שעתיים פעם כל, בשבוע פעמיים ערב שיעורי .א
 2.שילינג 28 שעתיים כל בעד, (22-ב ערב אומרת

 .שילינג 5 שיעור כל, בשבוע פעמיים, אחד עברי שיעור .ב
 .שילינג 6 שיעור כל, בשבוע פעמיים, אחד ערבי שיעור .ג
 זה אך, לימוד ענף כמו רב זמן גוזלת היא 3.מאוד מעניינת עבודה זוהי. לחודש פונט 21 - בוטינסקי'ז עבודת .ד

 כל על בתמידות עכשיו צופיה ניעי .יבואו לימים, לעצמי תועלת 211%-ו לימוד זהו שבאמת משום, מכדאי יותר
, סוריה, והסולטאנית הכמאלית תורכיה, במזרח הסובייטים של מהפוליטיקה החל, בו והמתרחש המזרח עולם

 .חשוב גם וזה, הערבית שכחת-באי כרוך גם זה. אז'וחיג נהריים-ארם, מצרים, י"א
 כל על מסועפת אך קצרה ירהסק עם, שבוע מדי מכתב לקבל רוצה הייתי ממך. מכתוב תחדל אל, יהודה

 .העניינים
. ממתחילים ליותר קריאה ספרי, ערבים ספרים 5 לי קנה. פונט שולח אני לזה רצוף. אליך לי בקשות עכשיו
, חושב אני. קמח אין תורה אין ואם, תבין הלא, לפרנסה נחוץ זה .אפשרי הכי בהקדם דואר-בחבילת לי שלח
 .זאת תעשה. תצטלם גאולה כי הוא חפצי ואדיר הפונט כל ֵיצא שלא

 תדאגו אל פ"עכ .מהעודף לשלמם יהיה שצריך, חובות עשיתי כבר בינתיים. זה מחודש רק הוא הזה המאזן
 שבהם, החופש לימי 4יד על לקבוץ יהיה צריך לי שיישאר העודף את. והותר די לה לשלוח אוכל מעתה, לרבקה

 .פ"לכה לחצי עד הפרנסה מתמעטת
 25-21 שיעור כל, בשבוע פעמיים - יסתדר בוודאי .ערבית קבוצה ללמד - שיעור עוד לפני הוצע אלה בימים
 .פונט 01 עוד - האחרון השיעור ועם, לחודש פונט 15-כ לי יש כ"שסה הרי .שילינג
 אין מהאוויר רק כי, סוף סוף נוכחתי. באנגלית עברים שיעורים בשבוע פעמיים אני מחליף אלה עסקים מלבד

 .מושכלת הדרכה דרושה .נגליתא לומדים
 יותר או וחצי כשעה א"ז ,שעות 6 עוד לשיעורים נגזלות הזמן מיתר. בשיעורים מלאים בשבוע ערבים 4 ובכן
 - וראשון שבת .יותר ולא. קריאה השאר .בוטינסקי'ז ועבודת אחדות הרצאות שמיעת - הזמן מיתר .יום בכל

 עם להתראות חשק או צורך גם יש. קרובות לעתים הזמן מתמזמז ושנית, 21-22 לפני לקום יכול איני כל קודם
 התוכנית י"עפ. מעניינים אינם והקונצרטים פה אין אופרה. אחת פעם רק כ"בסה הייתי בתיאטרון .מישהו

" קונטרס"ל ושלחתי הדבר את הגשמתי שעבר בשבוע". קונטרס"ול מכתבים לכתיבת 'א ויום השבת מוקדשים
 .עלה לא ועהשב .כרסתנית מעטפה

 על מכתב שוב כתב שקפלנסקי אלא, בכלל באירופה והמשבר העבודה-חוסר על לכתוב רציתי כי 5,לרמז תאמר
 חשק לי היה. לי היה נעים לא כי אם, לסרב יכולתי שלא מובן, לתרגם לי שייתן לו כתבו שמיפו, לי ואמר זה

 ."קדם-בן, מ" בחתימת קטע םג יהיה אולי. השבוע במשך מעטפה אכין פ"עכ .מקורי דבר לכתוב
 לאמור ובמקום. מאוד טוב, והותר די - נאמן יחס ."נאמנות יחס" אומרים אין כי ,למרדכי או, לרמז תאמר עוד

 מילה כבר מדפיסים ואם .המסורת את לשנות צריך ולא" קונטרס"ב בא כבר, "חוקים-מתן" מוטב - "חקיקה"
 .ועוד עוד ויש, (עובד הוא) Travaille ולא( עבודה) Travail ולגרוס הכתיב על להקפיד צריך, לועזית
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 השנתיים של ובספרות העיתונות ברחבי מטייל כשאני אך, הבנה יש 6?"בעולם" את עכשיו ממלא מי
, וקוראיו" קונטרס"ה בפני וחתומים כמוסים שנשארו, ערך עצומי דברים יש. החסרנו כמה אני רואה, האחרונות

 על אשר, המאורעות שפע כל לעומת רפות הידיים, ובכלל. וחדשותיו יום יום כי, סרהח את למלא אפשרות ואין
 כוח אין - הכול את להקיף. ואותנו לנו דווקא - נדמה כך - ומלמדים חשובים כולם ואשר, לספר חשק יש כולם
 ?מתי. עובדים-מחנה ודרוש יומי עיתון נחוץ. רחוקים, רחוקים עוד אנחנו. כישרון אין וגם וזמן
 שיעוררו שאלות על תשובה להכיל צריך המכתב כ"ע, זולתכם שהוא למי אכתוב מתי יודע שמי, רואה כבר אני

 יספיקו החופש וימי ס"לביה מחוץ להיבחן אוכל - בתעודה אזקק או ארצה אם - לימודי לאופן בנוגע .אחרים
 .רגע בכל ולשוב" די" לאמור לתיביכו ויהיה תמיד חופשי עצמי את ארגיש - אזקק לא או ארצה לא ואם, לכך

 ?עבודתו-יומן את לי משלוח חדל מדוע .ליקותיאל, לדב, לכנרת המכתב את שילחו .לכולם שלום
 המצב כל ואת אותה לעצמי מתאר אני .מסכנה מסכנה 7.ַלְזקנה התחמץ לבי. לי כיתבו .אותי תזניחו אל, ילדים

 .אצלכם
 ,אהובים, יקרים, שלום, שלום

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .מכתביו לכתיבת" לכלכלה ס"ביה" של הרשמי המכתבים בנייר פעם מדי השתמש ש"מ 
2

 .שכרו את ש"מ קיבל וממנה, פל'וייטצ רובע מועצת מטעם נערכו לעברית אלה ערב עורייש 
3

 .(22 מכתב' ר) ערבית עיתונות סקירת 
4

 .22 יג משלי, "רבהי יד על וקובץ" לפי 
5

 ."קונטרס" ומעורכי ע"אחהב מרכזי פעיל, (2552-2886) רמז דוד 
6

 .בלונדון ובשנותיו בארץ בהיותו רבות לו תרם ש"שמ" קונטרס"ב מדור 
7

 .02.2.2512-ב נפטרה, למשכב נפלה יהודית שסבתו ידע טרם ש"מ 
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 אביב-תל, כצנלסון ברל: אל
24 

  119173.71 ,לונדון
 ,ונאמן יקר ברל

 
. לרפאה בבית להישאר הייתי ומוכרח הלחי על" מכה" איזה צצה - נס התרחש והיום 2.רוטנברג נוסע מחר

 של אפשרות ממני השוללות הטרדות כל מלבד הלא כי .ולכתוב לשבת, בכף עצמי את לאחוז והחלטתי
 כמוהו אין בזמן ובו, הזמן כל מכתיבה מונע זה מה-דבר, מה-דבר עוד ישנו - כתיבה לשם חדותוהתיי התרכזות

, העזיבה מחטא ויותר. נפרדנו מאז עלי הרובצת החטא הרגשת זוהי - נשוא לבלתי עד אותי ומייסר מענה
 מיעצ את ידומעמ הזמן כל אני ושבח ודבייח עליך. בנתיהּו לא כאילו כי ההרגשה ומכאיבה קשה, היציאה
 יכול אתה ואין דעוי אתה אין הלא .והאהוב היקר, כך כל, כך כל אלי והקרוב וקחהר - לפניך. לפניך למשפט
, ריותחבא אותך לחייב בכדי גם זאת שהוע אני. וגלוי פשוט זאת לך להגיד חושש איני, לי הינך מה לשער

 את אומר אני. לעיניים כאור, לנשימה וירוכא יל דרוש אתה. ניממ תרחק אלו אותי תעזוב אל .עצמי בעד יותראח
 רךלהיכ   העלולה התנכרות על רעים ששותח ליםוע בהם, קשים רגעים לפעמים לי יש יען האלה םיהדבר כל

 .עלי שובח .אותי תעזוב אל. כהואר פרידה בעקב
 על הוקל ילווכא, הזה רעה הזמן כל במשך לבי על העיק אשר דבר, אחת הייביר, תחא-בבת לך אמרתי הנה

; טהור זהב שכולו בל, יחמא יותר ינעור   ער   הוא .ואלי בלבי נוססו הכואב את לשיח עלי דחא לאיש עוד .בלה
 העבודה ים לתוך, המט   ראשי, עצמו את והטיל נשאר: יתוא" רימה"ו יראח לבוא חהבטיו לנסוע לי נתן אשר

 לו וגם, אליו חסבי אותי מדכאה כבדה אשמה-רגשתה. לו אין, לו אין וחוף, ומרקחה סופה כולו אשר, הקדושה
 .לגמרה ואולי. יותר עוד לי יקל אזו, [21 מכתב, לדב] היום אני כותב לו וגם. כתבתי לא
 איני. שניפרד שבתיח כך לא, ממך להיפרד הייתי צריך כך לא. כלבבי דיברתי לא איתך הן. בנתיהּו לא כאילו, כן

 ההמהפכ ריחא, השנייה בפעם ל"לחו ובצאתי. היה כך - פ"כע. ההאשמ יתהיה בי ליוא, הדבר קרה כיצד זוכר
 הברכה - ברכתך שאין כאילו הרגשתי - 3"העבודה-דותחא" מהפכת - המעטים חיי במשך בי להחש עצומה יכה

 רגשות םפתאו שטפוני, באזל בתחנת בעומדי, ברכבת, הליל בחצות, ניר  ּוזכ .לי יהה רע .אותי ווהמל - הנכספת
 מדי תרוי .שהתביישתי כמדומני. שלחתי לא אבל. לך כותב לתיחתוה עיפרון יחטפת. אליך נוהרים החלוו

 ואבד נוזמ עבר - בכיס המכתב שהושהה ןווכיו. סיני-הר לרגלי עמדתי כאילו אז עצמי את הרגשתי: היו ותצמלי
 .שובח הז אין אך. ערכו
 נראה אך. ונדבר תבוא כי, כבר יתחשמ. יכיל לא ניירה. פרסל יש הרבה כך לכ הלא ?ילחאת הממ. ברל, ברל
 4.זא עד אוחט סיףהול רוצה ואיני - הרשמית המליצה בלשן -" למועד חזון עוד" פ"עכ, תבוא שלא

 או, כבושה ממסילה התחלתי .לימודי בתוכנית חליפות הרבה אצלי חלו פה שאני ציחו םהחודשי שלושת במשך
 וחשבתי המשפטים למחלקת בראשונה נכנסתי: םיהדבר פירוש ."םישביל"ה אל ועברתי, "מלךה דרך"מ

 שומע איני בכלל א"כ, כל משפטים לומד שאיני רק לא ועתה - 'וכו ינותחב, הרצאות שמיעת - כסדר שאלמד
 לעזאזל, המעט - הפנוי ובזמני .הלאה השאר כל וזורה ייןוהמענ הרצוי את לעצמי בוחר אני. כסדר הרצאות םשו
 מתוך, פה ייח גלגל תנועת עצם ךומת א"כ, תחילה מחשבה ךומת נעשו לא אלה נוייםיש .רצוניכ יאנ עושה -

 מדע שום כוללת וז מחלקה אין פה .המשפט םעמויש את שאת יכולתי לא כי, הזמ הדבר ילחתה. הדברים טבע
 ומשעמם יבש והכול, לאט-לאט ומדברים, קניםז-םזקני והפרופסורים. לא ותו - משפט .אירופה בכל כאשר, טפל
 .בחללו נישא - פ"לכה 5טיניאןסמיו, הדורות כל אבק אשר גדול דחא פיהוק כאילו - הלקחהמ. מוות עד
 איבדתי םבינתיי .מזה דלתיח אחד ערפל-וערב .חטא – זו ובסביבה ירהוובא מבלה שאני שעה כל כי רגשתיה

. לכלכלה ס"לביה רגיל כתלמיד להירשם אופן םבשו יכולתי ולא - מלכתחילה איחורי על נוסף - אחדים שבועות
 של המדינית ההתפתחות( א: רסיםוק שני עכשיו - בודדים נושאים על הרצאות רק עכשיו בו מבקר שאני, נמצא

 - האנשים גם מענייניםו הדברים םימעניינ. זמננו-בת החברה של גיהוהפסיכול( ב ;ט"הי במאה תוהמעצמ
 תלמיד] כאכסטרן או ישיבה-רוחכב רחרחוש םוצנ, צעיר רובח, אמריקני-אנגלי יהודי - 6לסקי – הראשון. ריםוהמ
 חריפותו בגלל אמריקה ניברסיטאותומא נטרד .לגילו סחבי כחידה ונראית גבול כל עוברת למדנותו[. חוץ

. דבר בונה ואינו מהרס. קדוש כל מכבד אינוו רחם יודע אינו. ומבקר שולל, חריף יהודי של עילאי טיפוס. היתרה
 ונובלש גם לטבנקין מאוד דומה .נשפכה היהודית ֹותר  ר  שמ   אדם סתם. איננו מיולא יהודי, איננו סוציאליסט

 גוי, סֹולֹוו הםר  ג  , השני. בפניו - וגם, הדק הפסיכולוגי בניתוח גם, הנפלא הארסי ההומור בכישרון םג, השנונה
 תומוא חסיד" של טיפוס .טובות-פיקחות ילד ועיני ראשו על שיבה-רעמת, וחסון גבוה, צעירה נפש עם ישיש

 זה. כאחד ניוקיצ אינדיבידואליסטו המילה מובן במלוא אוניברסאלי. ומאמין ביוחי, וישר בריא שכל, "העולם
 .זה לעומת

 .כרצוי דרוס לא זמני וגם, רסוהק באמצע מעןולש להתחיל היה נוח לא אך, לביקור ראויות תוהרצא עוד ישנן
 .רחזהמ תובשאל הרבה קורא .ודשיתחו שבועית ,יומית – נותועית הרבה ראוק. העיקר וזה, מעט לא ארוק אני
 בזמן. וערב סוריה, הודו, [נהוהתיכ ובאסיה זבקווק] המזרחי הבולשביזם, היתורכ בענייני הגונה די במידה בקי
 מחלקת את דשחא - פנאי יהיה רק ואם, ומהארץ מסוריה תיערב עיתונות גם מקבל סוף סוף לתיחהת חרוןהא
 לרגלי בא המזרח ענייני עיקוב. מדי להוגד תהיה" הספרותית דיסטנציה"ה כי אם, "קונטרס"ב" קדם-בן"

 .בןוכמ, משתלמת העבודה .בוטינסקי'ז בשביל עושה שאני העבודה
 שבתיוח - השפה לשם - יפה ספרות במרץ קראתי בראשונה .ספרים ראוק אני. החשובה הקריאה זוהי לא אך

 לתוצאות ביבסמ. השעה בענייני פתחתי. מדע פריס לקרוא ילתחהתו התאפקתי לא אך .זמן איזה בזה להמשיך
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 כבר נוצרה 'וכו המרכזית אירופה הרס, "כליותלכ"ה תוהאמנֹו תונוהש" השלום" בריתות מהות, המלחמה
 העבר דעות, לאומיות-ובין יותלאומ שאלות, וכלכלה פוליטיקה, ופובליציסטיקה מדע - וזה הספרות. ספרות

: סיתור] יהנ  ט  ס  ר  ט  ס  , עצבנית, נפש-מרת כה היא לכן. בערבוביה בה משמשים - םיחדש משפטים ריב  ּווע
 של ספרוו" השלום של הכלכליות התוצאות" - 7סינ  יק   של הידוע ספרו) ומושכת נתימעני כה היא ולכן[ נלהבת

 לרדת, העבר בספרות ולשקוע ההווה מן לפרוש ז"בכ אני עומד עכשיוו .("השלום אחרי פהואיר" 8רדולספייבר
 .נחוץ כ"כ זה. תֹותהש   אל

 את מבינים אינכם[ טבנקין] ויצחק שאתה, הרגשתי תמיד. גמור בור ממש. הנני בור כמה עד מכיר אינך אתה
 מודיתהלי ההכנה ,ארץה לא באתם בטרם לכם שהייתה הגדולה קדמההה את אתם שוכחים .לנו החסר

 ויה וייאוש צער - הבושה על דבר שמבלי עד, ענקיים כה םריקי לליםח ישנם" השכלתנו"ב הן .תינחהרו וההבנה
 אתם. בזה האשמים ויצחק אתה - מוחלט לציווי תורה םש  ל   לנסוע פץחה בי נעשה ואם, םלפעמי םקפיות

 את האדם את חהמשכי, הידוע קהחו שנשנה הרי, הבינותם לא ואם. הגנוז האור מן קצהו אפס לי גיליתם
 בו נמצא עצמו שהוא, ממש מצב באותו נמצא שזה בשעה לרעהו להבין האפשרות את ממנו ושולל הוא-עברו
 .םפע
, ציאליזםסוה אל" העבודה-אחדות"מ הדרך את, צעד צעד, עכשיו עובר אני. חשוב פרוצס עכשיו מתחולל בי

 זה בכיוון( העבודה-מאנשי אינני הלא) ןובעי וז דרך העוברים יםאנש כבר יש כי. העולמי הסוציאליזם אל כוונתי
 בשביל אך, יםחידבי א"כ, אומנם ברבים לא, "העבודה דותחא" שחוללה הפלאים אחד הוז - להיפך ולא

 .לכל ואב ראשון, עצום דבר זהו האלה היחידים
 החמנו באה אחריו ךא, נפש-מפה מעין תחילה גוררת הפתעה כל. הפתעה - צעד כל על. נפלאה ךהדר

 השקפת בבניין לאחד דחא שנצטרפו העיקרים אותם כלש, לי מתגלה כי הן ההפתעות. ותוקף ביטחון הרגשתו
, טבעי לצבע בהם לי נדמה שבארץ הדברים צבע אשר העיקרים, בניינה ושאלות ץהאר מסגרת בתוך עולמי

, הסוציאליזם של אידיאליםה עצם על מדבר ניא ואין .כלב ושרירים קיימים, העולם כלב לפני זריםחו, ראשוני
-הארץ המציאות" לו קוראים שאנו במה םיעמוק כה ששורשיהם, הדברים אותם כל דווקא .התורה של כ"הסה

, ומופיעים צצים אלה - נחלתנו, הם שלנו, לנו הם םדיחומיו רנוצשי ואנ כי היה שנדמה דברים, "ישראלית
 בארץ זולה עבודה ;העולם ןיובנ הארץ בניין": העולמית המציאות" בתוך הפינ כלב, דשח בלבוש נושנים םכמכרי
 הריסות את שתקים פרטית ציאטיבהיואינ ץהאר את שתבנה פרטית איניציאטיבה ;פהואיר במרכז זולה ועבודה
 וביסוס אירופה מרכז לבניין לאומית-בין והלוואה הארץ בניין לשם לאומית הלוואה, אוסטריה של כלכלתה

 משק התפתחות; פהו - אצלנו ומקצועית פוליטית פעולה בין גמור ואיחוד םגבולי טשטוש; דשותחה נותהמדי
: הפרטים פרטי ועד. 'וכו 'וכו ;ובאיטליה – אצלנו ייםהק המשטר של בארץ סוציאליסטי ויישוב קואופרטיבי

 ס"למפ ועד ;פה הענקי בנייןה דיל  גו שלנו הקטנטנה הבניין קבוצת; באיטליה העבודות ואותן שלנו" םהכבישי"
 [זימ]'ר נגד האנגלים הקומוניסטים של והכרוז 9"היישוב סלע[ "מגבית] נגד שלהם הכרוז) םועמדת, אפילו

 10(.המורשים-לבית להיבחר בעמדו מקדונלד

 תמיד שווה כלוה - לעולם נחדש לא ומאומה, חידשנו לא מאומה בכןו ?זה מה: נפש-מפח בא דםוק, כאמור
-מפח אחרי אך. וממציאים סגולה ליחידי לשווא אך םומתנשאי אנו ומתנפחים, הים מן טיפה אלא ואיננו, כלבּו  

 דותחא של תהווגדל וכוחה לםוהע תודחא של ההכרח מובנים נעשים. כוח נוסף. ביטחון ובא החמנו באה הנפש
 יצרנו םא - חשוב ;לא וא דשח דבר המצאנו אם שובח לא. הגדול הכלל בתוך העצמי הערך הרגשת לדתוונ, זו
 מי בושח לא" Babel und Bibel:11 על אחת בשיחה פעם שאמר, המנוח אבא בדברי אני ונזכר .העתקנו או

 ".אותו ייםשמק מי חשוב ;'חתרצ לא'[ דיברה את] הראשון אמר
 נעצרת שהנשימה יש ראווק שבוי כשאני .שווה חבר ובלי קרוב מדריך בלי, זו בדרכי בודד כה שאני רק לי צר

, השוואות, מתערבבים וחדש ישן, חובמ קמה סערה כאילו ;אותי המציפים דשיםחה והמושגים הרעיונות משפע
 וליישב לעכל חכו ואין בערבוביה רוחשים לעתיד שיםווניח ידותח תרונייפ, קותסוה ותחהנ ,ודמיונות פרשיםה  

 לך לספר, מוצא לו המבקש העודף את להעניק, ומבין קרוב מישהו עם להתחלק עזה תשוקה ישנהו .כלה את
 הבדידות גם מכאיבהו. יןא   ואיש. בעיניהם ניצוץ ולהדליק ולדב לאליהו ספרל, צחוקכם בת את לראותו וליצחק

 .לבדי אני רק נהנה כי ההרגשה וגם
 הההרצא .ורתות על 13,הגילדי הסוציאליזם "נביא" זה  Cole G.H.D.12 של הרצאה שלשום שמעתי, הנה

, דבריו וחבר נול היה בוקר כך כל .ותקיף מאמין, מדחונ רענן, צעיר הוא. ספרנו בית של 'הסוצ באגודה יתהיה
 חדש ההי כלה. עתידות לו המגלה ובהשראה המציאות מן מלאה ביניקה, "לשמה" עקרה תוניועי כל סרחוב

 של דהוהעב-יכולת על ?עמלים אנו למי: העובדים המוני בלבות לנקר ילהחהמת השאלה על הדברים. וישן
 מכונת זו, הקפיטליזם את בראותו, ועתיד אופק מאין, תכלית מאין להידלדל כרחהוהמו דלהו ההולכת עלוהפ

 בלחמ, מהרס והוא, הוא סתירותיו את ליישב, קיומו את להבטיח, צרכיו את לספק ניםוא חסרת, הרווחים
 את העם ישקיע האומנם": "בעבודה"מ ההזכור האמרה באוזניים ומצלצלת). ולכלכל לבנות תחת תיומשח

 תשלוט הלאומית רותיחל מתחת אשר, בו רויׂש[ אחוזות בעלי] רדיםֹולד  נ  ל   אשר לאומי בית בבניין ותיוחכו
 ולמען, היושר משום רק לא, עובדיה בידי התעשייה מסירת - היחיד תרוןיהפ ועל 14("'ווכ 'וכו כליתלהכ עבדותה

 על, חברתי תפקיד בתור, העבודה מילוי בעד האחריות הטלת לשם בעיקר אם כי, למושכלת העבודה את תועש
 את אך, כמובן, הבין לא הרבה - אותו סחבתי - בהרצאה היה בהרב. הדבר תלוי בהם רק אשר האנשים
 .רצינית צחוק-בת יתהיה פניו ועל, הסכמה תולא, ראש והניע הבין האלה הדברים

 רתהוצ האת מה -" הפרקטיקה" עלו, "בתיאוריה" שקע מדי יותר כי, מישהו ועלי השיג בוויכוחים: אלה דבריו או
 מה: "ענה זה על ;כלל כמעט דיבר לא - הגילדים יסודות על נהשתיב   ציאליסטיתוהס החברה של טיבה יהא ומה
 המ השאלה זוהי, אותה מבין שאני כפי, הפרקטיקה .אוריהילת עניין זהו, המטרה כשתושג, לבוא לעתיד יהא
 רק תנווא לעניין צריכה לבוא לעתיד ברהחה צורת של השאלה. מחרתיים, מחר, היום, תיכף לעשות עלינו
, כן לא, טוב אחדותניק להיות היה יכול הוא". בהווה פעולותינו את להדריך עלולה הדבר שידיעת מידה תהובא
 ?ברל
 להאזין לפעמים אפשרות גם ויש. ייםח אלוהים דברי גם וז םיערפיל-בעיר פעם לשמוע עוד אפשר, כן כי הנה
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 וזב התנדבות-לביקורי זקוק ממש, עני היותר הוא הטוב התיאטרון םאומנ. בוט תיאטרון גם ויש, טובה למוזיקה
 בעושר, התפאורה צבעי בשלל רק והמבריקות, תוכן כל חסרות, טיפשיות שקומדיות בעוד. המיליונים עיר

 תמיד הלא אך. ביומו וםי ימד הן ומוצגות( 5, 4) םשני זה הבמה מעל תיורדו אינן, ההארה ובקסמי המלבושים
 .אין, אין זמן כי, היא הצרה כלש אלא 15."ברע מאוסו בטוב בחור" אפשר

 רסקין בדבר לי עץילי ביקשת עוד אתה. לכולנו מאוד פה קשה .מדי יותר .ומרץ זמן הרבה גוזלת הפרנסה
, עכשיו להאריך כדאי לא, ההצעה עצם על כבר מדבר איני)? פורדבאוקס מתפרנס יתיהי במה החשבת 16.'קולג
 (.לגמרה בשבילי אינה - לדעתי אך

 - השיעורים אך. אותי מנחם הזו, בשבילי תועלתה מפאת מאוד שובהח היא םאומנ .רב זמן גוזלת 'בו'ז עבודת
 אחת אסיפה אף לבקר יביד עלה לא היום עד, למשל, הנה. יקרים ערבים גוזלים - והפרטיים הערב שיעורי
 תוובא מלמד תמיד אניו, בערב 'ג ביום אסיפות שם תונערכ שתמיד מפני, הסטודנטים של הציונית באגודה

 אני אבל. מזה אני סובל כמה עד לפניך ולתנות זה לעניין לשוב צריך ואיני, עלי הכעס גדול מה יודע אני. ערב
 הפצת בנידון - באמונה אליכם חובתי את לעשות רוצה הייתי אילו כי, לי ותאמינו, כולכם תבינו וכי תבין כי רוצה

 הייתי ואילו - מיצבע רוצה הייתי כאשר םעליה פקוחה שעיני העניינים כל על כסדר כתבות ומשלוח הספרות
 כל את םמכסי היו לפרנסה צאּוהמ לזמן בהצטרפם אלה עסקים אז כי -" ציון-פועלי" בשביל משהו לפחות עושה
 מה אזו .הנה באתי לשמם ורק לשמם אשר הדברים - וללימוד לקריאה אחת שעה אף השאיר לבלתי דע הימים
 .בארץ ית  ב  ש   מוטב ודאי זא הלא? בתקנתם חכמים הועילו
 כי, בטוח כ"כ, וחבט אני .אחדות לשנים, כן, אחדות םלשני אותי םבדתיא כי, ולהסכים זאת להבין עליכם, ייקיר  
. ווכחותיו זאת תראו כולכם אתם כי 17,םכפליי אשיב כי, רתיזשג הזה הדין את אצדיק אני כי, כולנו לטובת זה
 יכ, גם וניתב ?יאמונת בקול לשמוע לא עלי לגזור לויכ זה מי -" לא םא"ה מפחד אך. אבדתי באמת אז - לא אם
 .הצירים מוועד פעם נחלץ תיייה אם דעוי מי בארץ נשארתי אילו
. בה ושוקע הביצה י"ע נמצץ והייתי ונמשכת נמשכת יתהיה, 'וכו תוקרקע לקניית, לגדולות הממושכה לתחהתו

 .עצמי של אהיה ליוכ - אומרת זאת - םשלכ אהיה כולי, םאליכ ורק ואך אליכם ישר, אליכם אשוב כךו
 של[ מרכזי ועד] ק"צ שנקרא למה רתיחנב כי, בוודאי לכם נודע .ריתוציב עבודה בשום עוסק איני עתה לעת

 ברחכל ונכנעתי עלי גזר גוריון-שבן אלא. חרו למורת פשוט לי והיה רצוני למרות נעשה הדבר. פה "ציון-פועלי"
 .גדול
 םוהמקו המכתב גודל שבין הפרופורציה-אי על תתפלא אל לכן .לך לכתוב שחשבתי מהמ השליש בערך זהו

 .בכך מה של פרטים להרבה מקדיש שאני
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .אותר לא ההמשך .הבאים ממכתביו בכמה ש"מ מדבר כתיבתו שעל, מתוכנן מכתב של הראשון חלקו הוא זה מכתב 
2

, המושבות לשר התמנה מקרוב שזה ,יל'רצ'צ וינסטון כי לפתע נודע, החשמל מפעל להקמת זיכיון להשגת בלונדון פועל ר"פ בעוד 

 עם שנפגש, ו"ח(. קהיר ועידת) מדיניותו קבעית שבהם לדיונים לקהיר צאתל עומד, למשרדו החוץ ממשרד הועברו ת"המזה וענייני
 שעלולים ,יאנג ויוברט"( ערב איש)" לורנס עוזריו על להסתמך עשוי, בתפקידו חדש בהיותו , לדעת נוכח ,22.2.1.21-ב יל'רצ'צ

 עם שם נפגשו שאכן, "(ימי'ג)" רוטשילד-דה יימס'וג סוקולוב נחום, ר"פ את י"לא בדחיפות שיגר ולפיכך, יםיערבה בגורמים לתמוך
  ביקור בעקבות. כערבים יהודים, י"א תושבי כל של הכלכלי מצבם את ישפר שתכנן החשמל מפעל כי יל'רצ'צ את שכנע ר"פ. יל'רצ'צ
 ךתו י"עבה על בלפור הצהרת תכולת את, 1.22-ב המושבות משרד שפרסם, "הלבן הספר" ביטל, עוזריו ובהשפעת יל'רצ'צ

 וציין, וקיימת שרירה בלפור שהצהרת יל'רצ'צ הבהיר י"בא ערבים מנהיגים עם בפגישותיו, זאת עם. הבריטי המנדט בתחום שהשאירה
 מכתבים, 01 ו"ח גרותיא) לאומי כבית כולה הארץ את להם לכונן התחייבות לבריטניה אין אבל, י"בא ליהודים לאומי בית יוקם לפיה כי

 (.215, 211' עמ, וריההיסט/עילם; 141, 121
3

 .(12' הע ג מכתב' ר) ש"מ בחיי מכונן אירוע הייתה ע"אחה למפלגת צטרפותהה 
4

 .בו 22-ב הגיע וללונדון ביוני י"א תא יצא כ"ב 
5

 פרסם שאותו, הרומי המשפט לעריכת ועשה הפרובינציות במינהל רפורמות גיהנה ,(565-521) ביזנטיון קיסר, הראשון יוסטיניאנוס 

 .המודרנית האזרחית לחוקה חשוב מקור ומהווה" יוסטיניאנוס קודקס" המכונה, האזרחי החוק עיקרי ,"סיביליס יוריס קורפוס"ב
6

 מן. L.S.E-ב הורה. המדינה למדע פרופסור. ב"ארה יליד, בריטי ציבור ואיש דעות הוגה .(1.51-1.22) לסקי הרולד וזף'ג 

 חבר 1.26-מ, (1.41-1.22" )פביאנים"ה של פ"והוה חבר .מדור למעלה במשך יהבאנגל הבולטים השמאליים האינטלקטואלים
 לפנות נטה בנעוריו: ניגודים של בסימן עמדו וחייו אישיותו. והעמיד תלמידים רבים רבים ספרים חיבר .הלייבור מפלגת של פ"והוה

 מקדונלד רמזי הממשלה ראש על בהשפעה פעיל והיה לציונות התקרב 1.21-ב. הציונות את שלל 21-ה שנות ובמשך ליהדות עורף
 (.154-151' עמ ,גורני" )פספילד של הלבן ספר"ה את, למעשה, שביטלה" איגרת" לפרסם
 גם ולו, ניטרוגליצרין של חרושת בבית לפועל יצירה חופש לדרוש אפשר אי': תלמידו כשהייתי ,לסקי מפי שמעתי" :ש"מ כתב לימים
 .'חיים של מאפשרות פשוט אלא, היצירה מחופש רק לא – ייהנה לא אחר אדם שום הרי, יצירה חופש יקבל הוא שאם, זה מטעם
 תוכן העשרת י"ע אלא בעבודה אישיותו לוייג י"ע לא תרונהיפ על תבוא הפועל של היצירה-ייח בעיית כי ,לסקי לנו הטיף ההם בימים
 הפועל של התרבותית להעלאתו לחתור יש לפיכך. ממש בעבודתו צירהי לחיי, החדיש התיעוש בתנאי, להגיע יכול הוא אין. שלו הפנאי

 כישרונותיו תוחיופ הרוחניים צרכיו סיפוק י"וע והשכלה חינוך י"ע - כאדם אלא כפועל לא בו הגנוזה היצירתית היכולת גילוילו
 .(1.55' פב-'ינ, .1' חוב, " מולד". )"'זה דין לקבל לי היה קשה. האמנותיים

7
 The Economic Consequences of the בספרו. 21-ה המאה כלכלני מגדולי, בריטי כלכלן, (1.46-1222) קיינס רדמיינ ון'ג 

Peace (1919) ורסי בחוזה גרמניה על שהושתו הגבוהים הפיצויים את תקף. 
8

 אוהד .הרחוק והמזרח ת"המזה בבעיות התמחה .הלייבור מפלגת מראשי .וסופר עיתונאי .(1.52-1.12) בריילספורד נואל הנרי 

 כ"ב גרותיא) ."ביכולתנו מפקפק אולם בצדקתנו בטוח, אמיתי ידיד, וזך טהור, בחוכמתו צנוע, דומא חכם אדם": עליו אמר כ"ב. הציונות
 (.46-45' עמ ,ב מ"יומ' ר) רבות שנים קשרים תויא וקיים" קונטרס"ל ממאמריו תרגם ש"מ .(211' עמ, 5
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 גרושים 5 בסך, פעילותו למימון, י"בא בוגר יהודי תושב כל על 26.11.1.21-ב הלאומי הוועד שהטיל וןראש מס - "היישוב סלע" 

 עליו אשר איתן לסלע יהיה ישוביה סלע. אחד מאוחד לעם ורנויבצ חלקי כל את ימזג אשר השלום לסלע יהיה שוביהי סלע: "שנה לחצי
 (.26 ,21' עמ, תעודותה ספר" )מולדתו בארץ חופשי עם עתיד - עתידנו ייבנה

10
 הסוציאליזם את ושלל דמוקרטי בסוציאליזם שדגל, (1.21 יולי" )השני הסוציאליסטי אינטרנציונל"ה ממייסדי היה מקדונלד' ר 

 .קומוניסטי-המהפכני
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11
ליץ פרידריך הגרמני המזרחן   והאשורית הבבלית והחברה תרבותה חוקר, החדישה האשורולוגיה יסודות ממניחי ,(1.22-1251)' ד 

, (Bible und Babel) "ובבל ך"התנ" הנושא על, עצום הד שעוררו, הרצאות סדרת 1.12-2-ב ערך, לאכדית וקרבתה העברית והלשון
 וקבע" ביבל"ה על" בבל" של מוחלטת לעליונות טען, התורה לסיפורי והמבול העולם אתיבר על הבבליים המיתוסים את השווה שבהן
 (.העברית האנציקלופדיה) מוסרי דתי ערך כשלעצמו ך"לתנ ואין הבבלית מהתרבות גנובים ך"התנ ערכי שכל

12
 הקבוצה ר"ויו פביאני סוציאליסט כ"ואח לדותיהג של הסוציאליזם חסיד תחילה ,אנגלי כלכלן(. .122-.1.5) קול דגלס הוארד' ורג'ג 

 .(1.51 מ"הקה) בעברית אורל יצא באנגליה הפועלים תנועת תולדות ספרו. רבים ספרים כתב. הפביאנית
13

 החברה ותיקון השלטון להשגת הפוליטי במאבק להתמקד במקום כי שגרסה, בבריטניה הסוציאליסטית במחשבה מגמה 

 י"ע והן הקיימים המפעלים להנהלות העובדים הכנסת י"ע לאלתר במשק הסוציאליסטיים היסודות בהשרשת להתחיל יש, באמצעותו
 .המקצועיים גודיםיהא דיבי עצמיים מפעלים ייסוד

14
 הפועלים' הסת' הוצ, חברים קונטרס – בעבודהב שהובא, "הבאים הימים לקראת" כ"ב של הנודע במאמרו פסקה היא זו אמרה 

 .26-61' עמ, א כ"ב ובכתבי ח"תרע יפו, החקלאים
15

 .16, 15 ז ישעיהו 
16

 ברסקין העניינים מצב את לחקור ישכח אל, אגב. מאנגליה םמכתבי בדבר קדם בן. מ עם ידבר כי, שרתוק למשה כן כמו תאמר"...  

 "אוניברסיטה מאשר יותר לו יתאים זה אולי[. התנועה פעילי להכשרת באוכספורד הבריטית העבודה מפלגת של גבוה ס"בי]' קולג
 .(111' עמ, 0 כ"ב גרותיא, ג"לב כ"ב)

17
 .2 מ ישעיהו 
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 יבאב-תל, הוז דב: אל
34 

 [7219173.7-ב ונשלח 119173.7-ב נכתב כנראה] 
 

 ,ונחמד יקר דביק
 

 .לגמרה חיצונית סיבה דוחפת, הראשון, זה מכתבי לכתיבת כי, לכאב עד ומשונה מוזר
 נהיה, היחיד הדר אתה שבה, שבלבי פינה אותה. לתנות אתחיל לא עכשיו עד שתיקתי לי עלתה עינויים בכמה
 בלי שיחות ;המאובנת, והאילמת החטופה מפרידתנו החל. לחולניות עד ממש בזה הגעתי .מכאוב כולה

, נסיעתי עצם כ"ואח. נפש-מפח רק שגרמו פגישות, הובנו אם ביטחון מבלי רמזים, סוף בלי פ"ועכ התחלה
 את הניח למען, וקהמת תרמית, בדבר תרמית כי לשנינו היה ברור כאילו - רפה בשפה שניתנה, לבוא הבטחתך

 באותה שניםה תמונת את לצייר אפשרות כל ואיבוד, בעבודה וטביעתך, שנוצר זה מצב כ"ואח. אסע כי דעתי
 על שרבצה, עקהוהמ, והמעמסה, באנוכיות אשמהה, עצמי כלפי והקטרוג הנפש וייסורי ;רבקה ובשביל בשבילך

 לא ותחכו אשר התאמצות, ולכתוב השתיקה את פעם לקרוע בכדי רבתי התאמצות נדרשה בגללה ואשר הלב
 אותי פותדהרו אילמותה וגערותיך .דועו ועוד דועו .המועקה את הגדילה עוד אשר, השתיקה והמשך .לה נמצאו
 1 .תכלית ואין קץ אין הלא, מזה נחדל - עיניךב רואן אני כאילו, שומען אני כאילו, תמיד

 :הוא הענייןו .ותוהשהל שאין דבר שיש מפני, לך כותב אני
 לך אומר .איתו נסע 3לפנזוןוו - הזל שתקרא איך - ימינו-יד, סודו-איש, ושליש 2.י"לא נסע העין-שתום ימי'ג

 בעל: ערבית]ה יפ  דו   בח  אצ   ולהיות לצוץ הוא רוצה 4הכללית האנדרלמוסיה ךומת .למלוך אשמתנ ימי'ג: בקיצור
, מזה בוטינסקי'ז וקנאת מזה צמןויי קנאת, ושררה להגדּו תשאיפו, למנהיגות אמביציות י"ע נדחף הוא .[תפקיד
 .ראשם מעל לגזול היא רוצה המדומה רהז   את אשרו, ידועים וגיםח בעיני ריםוגיב הם כי חושב הוא אשר
 עד, בתכלית האירציונאלי האדם, האבנטוריסט, הוא ?לך לבאר הצריך, אישיות תורב הוא מסוכן כמה עד

 .ללכ לשער אין להזיק זה אדם שיכול מה .ידוע במובן מניאק, מנוון אציל, ולדברו לפעלו וקח אין אשר, תּולתינוק
 6זהא-די פקודת תחת - 5יורק-בניו האחד שאגפה יתחז, קדימה אותו חפתוהד היא יתחז .כלה עוד זהו לא אך

 בחוגי פריס דרך עוברתה - 8מדומה תורכי מפקד בתור 7וברנדייס, גרמני [ל"רמטכ :ערבית]ב ר  ח   כןא  ר  א   בתור
 האגףו ;11הנ  זו, הנרגנות גאון - המלשין - והמרגל 10סימון בלונדון יהנסוכ אשר, (9!שפירא דווקא ולא) הברון
 13.ראחא טראיהס כלו 12"םהיו דואר" - השני

 את כתפיו על שישים איש, [הנממו: רוסית]ניק ל  וו  ט  ס   דרוש, שם-בעל, [נסיך] רינץפ  -דמפק דרוש זו זיתחל
 את הוא בויחש אם םלה אכפת ומה, ושמ כסות תחת לנהל ידעו, החביבים, הם .לא ותו[ כותפות] לטיםֹוהאפ
 רכש ,Economic Council15 שם" ארגן" 14(?אותו שלח מי) באמריקה היה[ מיי'ג] הוא .למונע ולא למניע עצמו

 נסע עכשיו, (מבחוץ יילחמו או ונלחמים עכשיו התפטרו םה) כן גם 17ןבלונדו הנרגנים 16.איתו פריס .אנשים
 על" עבה" רמז כבר והפליט[ התאפק לא: רוסית] פילר  י  ט  ּוה אי  נ   "םוהי דואר" .הלבבות את שם לרכוש 18י"לא

 זה ךמ  לס   תיחושמ 20המאמר את איתיר הבוקר רק .(אוסישקין נגד  19י"אב-בן במאמר)[ רוטשילד מיי'ג] האיש
 "איש"ה על הקטע .שונים ורמזים עובדות צירופי מתוך דמּוול   תוהשער רבּוח  , בזה מקים שאני ןיינהב לכל

 כל תלדמוקרטיּו ושריד צל בתור, הציונית ההסתדרות חורבן את לבצע בלבם גמרו האנשים .הז את ממחיש
 בהיכל, האלו תורבחוה על יכתירו והם 22הארץ-בני ואת 21םקאונסלי האקונומיק את חורבותיה על ולכונן, שהיא
 .ימי'ג - דשח ממין מנהיג, ויבנש החדש
 נעשה זה גבירים-בן נדסוק .םמי ממנו ונעשה וןנזוולפ את נא-ניקח ובכן ?הדבר את לך מספר אני למה: תשאל
 איתו נסע ."ואני מיי'ג" או, "מיי'גו אני" שפירושו, "אנחנו" בלשון למדבר - יודע איני, פתאום לא או - פתאום

 ותוא .'וכו בשמו ומתחמק בשמו מבטיח, ושל םהכספי ענייני, ראיונותיו, עיומס, ענייניו את מנהל, לאמריקה
, נהחהב כל חסר, גבול בלי פטפטן, ביטחון בעל בור, דחכא מטומטםו ערום .מסכן תינוק הוא בעיני .מכיר אתה

[ מקושר-לא שקושק: רוסית] טפ  ני ל  ז  י  ו  ז  ס  ב   היה זה .השיחה את לי מסר דודו דוד עם דיבר הוא .ומבולבל מערבב
 על .לעתיד תוכניותיו ועל באמריקה ימי'ג של תוקפו מעשי על (סטוייבסקידו של לוגיהובטרמינ להשתמש אם)

 איש לו שדרוש הז על -? מי בתור, מה בתור מיי'ג ?עבודות אלו - ינהלן מיי'ג אשר, י"בא שתתחלנה העבודות
 ימי'שג זה על ;צמןויי ממקורבי לאו 23בוטינסקי'ז של אויבו בובקר ושיהיה, שלו שיהיה אדם, י"בא נאמן

, זוה דב, אתה הוא" לנאמן" שהמועמד זה על העיקרו .דועו ועוד מצוין דבר זה" דהוהעב תודחא"וש, סוציאליסט
 .מוכשר אתה הלמ ויודע אותך מכיר, וולפנזון, הוא .בעתיד י"בא בושח היותר התפקיד את קחלש העתיד האיש
 אותך הציע, וולפנזון, אוה .(בוט יותר אתה ז"בכ אך 25,נסוןואר ּכאל הואו, מועמד דוע יש, אומנם) 24.האיש אתה
 חוצנך את שתנער רק .בעיניו מאוד ישר הדברו, אותך ומעריץ אותך מכיר הוא םג, בזה נאחז ימי'וג יימ'ג לפני

 לעיין כדאי, ץחולנ ושבח הכהן דוד ואם .'וכו 'וכו בגללך בייט" העבודה דותחא"ול .מצוין כלה ואז, בוטינסקי'זמ
 עדיין, כנראה, היה כשלא, מאמריקה שובם אחר ידימ יתהיה החשיה) בטלגרמה מ"תו הנה לקראך בהצעה

 .השמשות שני את י"א שמי יכילו איך כי 26,משם מןייצו של ולשוב חיכה הוא ;י"לא סעיי ומתי אם ימי'לג ברור
 עסק .המסד תחת ייצמןו רויחת תחוהטפ את שם נהוב הוא בעודו, לאמריקה נסע ווייצמן י"לא נסע הוא ועכשיו

 ."תתקשרו"ו - בו תלוי י"א שעתיד, הז דבר לעומת השטויות ויתר הכבישים מה - הנה תבוא .(ביש
: רוסית] ,יקד  דּו - ייבחולהת, שאפשר כמה לסחוב כסף: תולהי צריך והכלל, להתנהג איך ותדע .תדע זאת כל
 27[!לא םינפ םובש

 שלא תורכית או בערבית םמילי שתי] - 28"מואלסו ייצמןו כי, לדעת שובח - וצרולהי העלול המצב עם רבקשו
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 הרברט] ס.ה של היחסים עבר את לדעת צריך, בזה דעה הביע למען, כ"א, בשבי לנפול הנציב ויכול .[חופוענ
 .ימי'גו[ סמואל
, ימי'ג של והתנשאות - העובדות .איראח איני - ןונכ קבדיו כלה אם .ישו יש יסודות .בדמיוני - כולו הבניין, רוכאמ

 םיקדי" היום דואר"ש מפני, י"בא כלל תצוף לא ליוא זו הצעה .לך וההצעה .םידועי דברים - בו'זוב בחיים קנאתו
, אחרת אותה משלים אולי היה אחר .התמונה להשלמת באים הפרטים ויתר .פ"עכ אך .ויבאיש לתפוש בוודאי

 .הכל זה והפעם .בשוח זה אין אך
 לו חייב אני 29.ח"דו לו בייח אני .אליכם ולא יואל המכתב כי, עלבוית נא-אל, נא-אל .לברל ארוך מכתב כותב אני

 .בה שליט איני שפרצה כיוון ,מניחה אינה המחשבה תנופת - לחצאים לכתוב .ותבינו זאת יודעים אתם 30.בכלל
 בוליםגשה, דברים יש סוף סוף הלא .אליכם הישר נכתב וילכא ויהא המכתב את תקראו .אפשר אי כ"ג זרחול
 .בהם טשיםש  ט  מ  

 (מצומצמת היא) שידיעתי כמה עד, מיי'ג ענייני עם בקשר םוג - בכלל מצבה הסברת תמצא לברל במכתבי
 31.הנציב-ייםח עניין גם יתברר שם .מגיעות (?) והבנתי

 .כלל   בר ושלום, לך ונשיקות ונשיקות ונשיקות, שלום כשיועו
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
עים  : היו סבוכים ומורכבים משתי מערכות שהשתרגו זו בזו -ורבקה במרכזה  -משה דב ואליהו , היחסים של חבורת שלושת הר 

ם שיהיו מבוססים על עקרונות אנושיי, אחריות מלא זה כלפי זה וכמיהה לחיים אוטופיים משותפים, חברות עמוקה ומחייבת -האחת 
אבל העכבות שכפתה , זה מכבר היה ברור לרבקה מהי בחירתה; דב ואליהו אהבו את רבקה: רומנטית -האחרת ; חברתיים נעלים

לא כן . אך משגמר אומר קם ועשה, התלבט לפני נסיעתו, כדב, ש"מ. עליה מערכת היחסים בחבורה מנעו בעדה להבהיר את הדבר
היה מצבה , ימשיך לתמוך במשפחתו, איש העסקים וולודיה שרתוק, ת הארץ בידיעה שדודוש יכול לעזוב א"בעוד שמ, יתר על כן. דב

 .שם נפל עול הפרנסה על אמו האלמנה, הכספי של משפחת דב קשה יותר
2
 ו"סייע לח. באנגליה' הצ' מפעילי ההס. השתקע באנגליה". הנדיב הידוע", בנו של הברון אדמונד(. 5791-5191)רוטשילד -יימס דה'ג 

של הגדודים העבריים והופקד על גיוס המתנדבים  97-ור בגדוד ה'שירת כמייג. בקשרים עם הבריטים בפעילותו למען הצהרת בלפור
שתום . "ם-בתרומתו נבנה משכן הכנסת בי. א"בראש פיק 5791-מ. צ ושלטונות הכיבוש"שימש כמקשר בין וה. י"לגדוד העברי הא

 (.99מכתב ' ר. )ולףשכן איבד את עינו במשחק ג -" העין
3
י)חיים וולפנזון   אשר ידע להתקרב לתנועת , אופיצר צעיר וולפנזון[ לגדוד העברי]א לנהל את משרד הגיוס "במקרה נשלח לת(. "וֹולפ 

י התכונה הכ. אפשר לסמוך עליו גם אחרי המלצותיו של דב-וולפנזון איש שאי -דעתי " ;(965' עמ, חביון א)המתנדבים ולהסתגל אליה 
כי הוא רוצה למצוא חן , אבל לא יעמוד על דעתו, אם יוכל, י כך ירצה לעשות מה שנדרוש ממנו"ע. רצונו למצוא חן בעינינו -חשובה בו 

 (.5.1.5795, ש"ג למ"א" )אבל לא צריך שהוא ידע סודות מחדרנו, זה חשוב לפעמים. הוא נכון לגלות לנו סודות מחדרם. בעיני אחרים
4
ועדת "וכן לפרשת ' ז"ברנדייס ובין ויצמן וז-למחלוקות הקשות שנתגלעו בהסתדרות הציונית בין ויצמן שהכוונה, נראה 

 .צ ומתחה ביקורת קשה על התנהלותו"נשלחה לארץ לבדוק את פעולת וה 5791שבסוף , "הריאורגניזציה
5
טי של התנועה הציונית הסתיים ושאפה קבוצת ברנדייס שטענה שתפקידה הפולי -ו "נראה שהכוונה לאופוזיציה האמריקנית לח 

 .לא על בסיס שיקולים ציוניים, לבוא במקום ההסתדרות הציונית ולנהל את בניין הארץ לפי שיקולים כלכליים כעסק לכל דבר
6
 .ו"יד ימינו של ברנדייס במאבקו בח 
7
כידיד הנשיא וילסון פעל (. ראשון בתפקיד זה שםיהודי )ב "שופט בבית המשפט העליון של ארה(. 5715-5116)לואי דמביץ ברנדייס  

 –הראשון "(: מצע פיטסבורג)"י "הציע כמה עקרונות לבניין א 5751בוועידה הציונית בפיטסבורג . לרכוש את תמיכתו בהצהרת בלפור
אומי והמדיני של טען שבכך תם תפקידה הל, י לבריטניה"כשנמסר המנדט על א. בפני החוק, יהודים כערבים, שוויון כל התושבים
 (.7' הע 95מכתב ' ר)עליה לפעול לפיתוח הארץ לפי שיקולים כלכליים טהורים  ;ההסתדרות הציונית

8
 .היה הפיקוד הממשי נתון בידי קצין גרמני שעה שהמפקד הרשמי היה תורכי, 5-ע"בשנות מל, ביחידות רבות בצבא העותמאני 
9
צ "בהמלצת הברון רוטשילד צורף לווה. יצא ללמוד בפריס 5171-ב. 5111-תו בעלה עם משפח( 5769-5119)שפירא ( ק'ז)יעקב  

 .חזר ארצה והיה מנהל אגודת הכורמים 5719-ב. מטעם יהודי צרפת
10
חבר . צידד בתוכנית אוגנדה 5719-ב. 5795ציר לרוב הקונגרסים עד . 5751-באנגליה מ. יליד גרמניה(. 5761-5115)יוליוס סימון  

שעלה בקנה אחד עם , ח שחיברו"ובדו" ועדת הריאורגניזציה"עמדו בראש ( 59' ראה הע)הוא ודה לימה . שונים מוסדות ציונים
ושללו רכישת אדמות עמק , יתר בענייני היישוב-סדרים ומעורבות-אי, צ בגין בזבוז כספים"מתחו ביקורת על וה, השקפות ברנדייס

, "קרן היסוד"צ בלונדון והנהלת "השניים הציעו גם ריאורגניזציה בפעולת ההנה. יזרעאל שביצע אוסישקין באין לכך כיסוי תקציבי
בבואו ". רשלנות וסדרים לקויים"גם אם הם מחפים על " העדיפו חדוות יצירה וכושר אלתור"שלדעתם מייסדיה והעומדים בראשה 

, "נצטרך לגמור איתו[ ---]ע מה היה לו ליוליוס אינני יוד. "ו על התנהגותם המתנשאת של סימון ודה לימה"שמע ח 5795י בראשית "לא
 (.566' עמ 559מכתב , 51ו "איגרות ח)כתב לרעייתו 

11
היה  5791-ב. ם-מה בבית המדרש למורים בי-הורה זמן 5-ע"לפני מל. משורר ופעיל ציוני(. 5711-5119)אברהם בן יצחק סֹונ ה  

נחשב . עלה ארצה 5791-ב. ח שלה"דה לריאורגניזציה והיה בין מחברי הדוי כמזכיר הווע"יצא לא. צ בלונדון"מזכיר ראשי של ההנה
שם ישנם . אל תזלזל בפקידי הלשכה: "כ"כתב לו ב 5791-ג ללונדון ב"ערב צאת ב. לאחד ממבשרי השירה המודרניסטית העברית

( 77' עמ, 9.5.5791, 5 כ"גרות באי( )המשורר אברהם בן יצחק)תפגוש את סונה . אנשים הראויים לתשומת לב וגם להשקעת כוחות
ח "אך נראה שכינויים אלה הוטחו בו על שום שמּונה לוועדת הריאורגניזציה ונתן יד לדו, לא נתחוור" וההלשנות" מרגלּות"עניין ה

איגרות )" נהפך לתליין הממלא את פקודות הציונים כביכול שבאמריקה"ו "שבעיני ח, ועל שהיה שותף ליוליוס סימון, השלילי שהגישה
 (.66' עמ 59שם מכתב )על סונה אין לסמוך ביותר  :ואילו על סונה ;(511' עמ 519מכתב , 51 ו"ח
12
במכתב לסמואל על . ו"נקט עמדה עוינת ביותר לתנועת הפועלים וכן לח. 5757-נוסד ב, ביטאונם של חוגים ימניים ביישוב, יומון 

אשר מיררה והרעילה את , "דואר היום"לקרע עם ברנדייס מוטל על קבוצת " האחריותחלק מן "ו כי "כתב ח, העימות בינו לבין ברנדייס
אנו מוקפים אויבים : "ובמכתב אחר(. 991' עמ 519מכתב , שם" )ירד לשפל המדרגה", ו"לדעת ח, עיתון זה. ב"י לארה"היחסים בין א

 .להלן 57' הע' ר(. 999' עמ 955מכתב , שם" )בנוסף לאנטישמים', וכו' וכו' דואר היום, 'ימי'ג: רבים
13
 .היה להם לפה" דואר היום"ש, והכוונה לחוגים העוינים את תנועת הפועלים, כינוי לשטן, הצד האחר 
14
 515מכתב ; 599' עמ 9' הע 596מכתב , 51ו "איגרות ח' ר)ו "כד לפעול שם נגד ח, רוטשילד יצא לאמריקה ביוזמתו שלו' נראה שג 
 (.519' עמ

15
התגבשו מוסדותיה של ההסתדרות הציונית תוך , (5795ספטמבר )ב בקרלסבד "והקונגרס הי( 5791יולי )ונדון בין ועידת ל 

אך , "ועדה כלכלית" "קרן היסוד"ו עמל קשה לכונן בצד "ח. י עמד אז בראש מעייניה של ההנהגה"מימון בניין א. מחלוקת ומשברים
כשגובש נוסח , לבסוף. ף לוועדה כיועצים או כתורמים דרשו גם סמכויות ביצועו הציע להם להצטר"אישים שח ;הדבר לא עלה אז בידו
(. בכרך זה מכתבים רבים בנושא הוועדה הכלכלית' ר 519, 511מכתבים , שם)רוטשילד לחתום עליו ' נמנע ג, הסכם להקמת הוועדה

 .סכנראה בנוסח ברנדיי, ב"בארה" ועדה כלכלית"רוטשילד יזם הקמת ' מתברר איפוא שג
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16
 .אנשי הברון רוטשילד שם 
17
שבסופן התפטרו , שדוחותיהם על ארגון העבודה הציונית בלונדון והצעותיהם עוררו מחלוקות קשות, לימה-בעיקר יוליוס סימון ודה 

 .שניהם
18
ילד ידע מעלות רוטש' ו לג"יחסו של ח. 99.9.5795-מ 599מכתב , שם' ר(. ואולי ביוזמתו שלו)ו "רוטשילד בשליחות ח' י נסע ג"לא 

הוא נאלח : "בנוסח העברי; ""rotten-ו  "dirty brute":כינה אותו 91.9.5795-במכתב מ. אך בכללו נעשה שלילי יותר ויותר, ומורדות
 (.596' עמ 591מכתב , 51ו "איגרות ח" )ומושחת

19
סגן . שנה 51ועורכו " דואר היום"יסדי ממי". הילד העברי הראשון. "יהודה-בן דבורה ואליעזר בן(. 5719-5111)י "איתמר בן אב 

 .ימי'ואביו של ג" הנדיב הידוע", ש הברון רוטשילד"שנקרא ע, ארגון ימני של בני הדור השני במושבות, "בני בנימין"נשיא 
20
את  י ביקורת על אוסישקין ועל ניהולו"בן אב' מתח א, "ובכל זאת לא אתה האיש"שכותרתו , "דואר היום"במאמר ב, 99.9.95-ב 
 :צ"וה

ר יבוא, בזרועות פתוחות נקבלהו -[ ו"ב עם ח"אוסישקין עמד לצאת לארה]יבוא מי שיבוא אחריך לכאן  שחדש , אך צריך שאח 
. קוראים ידידך על פי פקודה מאיתך -! איננו. שהאיש יבוא אשר מסביב לו נתקבץ כולנו ואשר אל דגלו נרוץ לפעולה ולניצחון, יבוא

גם המנהיגים . ופעמיו כבר נשמעים בסביבותינו -עונים אחריהם אנחנו  -! ישנו. איננו -ם בו כל כך האיש החדש שאתם רוצי
נא איפוא האיש -יבוא. וכבר נלחש שמו לתוך אוזנינו יותר מפעם אחת, יודעים הם את זאת היטב, שהזמינוך אמריקתה, עצמם
אשר ידע לדחות הצדה , קיף את עצמו בגדולים ולא בקטניםאשר ידע לה, נא האיש אשר ידע להתרומם מעל לסיעות-יבוא ;ההוא

ה לשמוע אל האמת כשיֹאמרּוה  לו, את כל החנפים רק האיש הזה רודף . אשר יושיט את ידו גם לאויבו אם עברי הוא, אשר יֹאב 
הכושי  -ר לאוסישקין אש. לפקודתו -ואנחנו , נא אלינו-יבוא, צחוק לשפתיו ובחום נעורים מעיניו-בבת, השלום ומכניס האחדות

 .הכושי יכול ללכת, עשה את שלו
21
 .כגרסת ברנדייס, גופים שינהלו את המפעל הציוני לפי עקרונות כלכליים טהורים 
22
 "בני בנימין"בני הדור השני במושבות וארגונם  
23
 (.9.9.95', ז"זעל " דואר היום" )"כוח מהרס הוא ולא כוח בונה, שאין איש אינו מטיל ספק, למרות כישרונותיו" 
24
 .9יב ', בשמואל לפי  
25
אחרי פגישה במלטה אם אחיו , 5756-ב. אחיהם הצעיר של אהרון ושרה. יליד זיכרון יעקב( 5711-5111)אלכסנדר אהרונסון  

, הגיע עם הצבא הבריטי הכובש ארצה. נספח שם למודיעין הבריטי ורכש השפעה מסוימת במטה גנרל אלנבי, יצא למצרים, אהרון
שאישור "משקמה תנועת ההתנדבות לצבא הבריטי התברר . להשלים איתו -בהשפעת וייצמן  -נאלצו , שדחו אותו, ומנהיגי היישוב

א את הנטיות השמאליות ואת המוצא הרוסי של חוגי הפועלים "ההתנדבות לגדוד העברי מתעכב משום שבדוחות לבריטים הדגיש א
א "פעלו א, (51.6.5751)שאושר רק כחצי שנה אחרי ועידת המתנדבים , שית הגיוסעם רא(. 111' עמ, 9-אה "סת" )המתנדבים
היו למעמסה קשה על , שהתגייסו, בני ירושלים מן היישוב הישן. יימס רוטשילד להרבות מתגייסים מקרב שכבות אחרות'וכמוהו גם ג

 .הגדוד
26
שהיה מעוניין מאוד לרתום את מונד , ו"ח. 5795בינואר  י"ו להצטרף  לנסיעתו עם בתו לא"הציע לח( אלפרד מונד)ט 'לורד מלצ 

 (.519' עמ 511מכתב , 51ו "איגרות ח)נענה , לעבודה הציונית
27
 :פתק זה, 51.9.5795-ב, ה"ש לד"צירף למכתב מ, ששלל עצה זו, בהרב 

ם לעכב את המכתב אך לא כדאי בשביל, יש לי אומנם להוסיף הרבה פרטים חשובים. אני מצטרף בכל לבי לנאמר פה, דב
המסומנים בעיפרון , 6' אינני מסכים בשום אופן לדברי משה בעמ. י ולכן אגמור שם"אנו שבים לא. ימי'י לפני ג"המוכרח להגיע לא

ביקש [ רוטנברג. ]פ. בטרם שתהיה ברורה עמדתו, בייחוד בהתחלה. אף פרוטה לקחת ממנו[. כסף לסחוב כמה שאפשר]על ידי 
ח כבוד "כל אלה הן ספקולציות שונות ע. בלבל את המוח ואחר ביטל ואמר בכלל כי הוא נוסע ושם ייתן, "ההגנ"ל 111פה ממנו 

חלה. תתחמק. מ עד בואו"פיני מצדו מבקשך לא לבוא איתם בשום דברים ומו. 'וכו  99-יבוא ב. פ. ובבואו תעשו חזית אחת. ת 
 .הדבר חשוב מאוד. מ שמור לרשות פיני עד בואו"ם ליאת האלפיי. טוב שבחוגים הרשמיים לא ידעו מזה. לירושלים

28
חנינת תוקפים ערבים ) 5795-ו 5791החלטותיו נוכח מאורעות . 5791י החל מיולי "נציב עליון בריטי ראשון בא -הרברט סמואל  

ופת המימשל שהתקבלו בהשפעת הפקידות הבריטית האנטישמית והאנטי ציונית שירש מתק, (הפסקת העלייה, ומגינים יהודים
 .עוררו עליו זעם ביישוב ובתנועה הציונית, הצבאי הבריטי

29
ש לשגר דרך קבע "התחייב מ, כ"ע ובעידודו של ב"למרות התנגדות רבה מצד מנהיגיה של אחה, ל"ש ללימודים בחו"עם צאתו של מ 

 .דוחות מלונדון
30
-קדמו מגעים ביניהם ב, (5791-5757" )קונטרס"בעריכת  כ"שבמהלכן עבד לימין ב, לשנתיים. ש מורה רוחני ומדריך"כ היה למ"ב 

בוועידת , (9' מכתב ב הע)בהתכנסות במחניים  5757-וב, (9 'הע 511' עמ נתראה' ר)בוועידה לענייני תרבות בכנרת , 5751
 .ע"הסתדרות הפועלים החקלאים ובוועידת ייסוד אחה

31
 .והנציב אינו מופיע בחלק ששרדו "עניין ח(. 51מכתב )כ אותר "רק חלק ממכתב זה אל ב 
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02 

 משפחה ולבני לחברים ובאמצעותו, בהרב יקותיאל: אל
44 

  10.3.1291, .ל
 

 ברדלו 'לגב ועשיתי, בארון שמצאתי המינים מכל שיירים מיבעצ והרבצתי תה לי ישעשית רחלא, עכשיו
 לכתוב אני כולי[ בוקר לפנות] םיישת כבר כי ואם, הרוגז לףחו למנוחתה יחרו שבה, וחלב בשר בכלי ערבוביה

, הספקנו לא הן לדבר יכ, ריךצ ולכתוב. פותייומע ומכעס מרעב, יכולתי לא לדבר גם אז כי 2,נשארתי ואילו 1.לך
 3.לשווא הכתיבה כל הן זוא, קום רחאא פן, להירדם סכנה וכה הכ בין .בהישאלך תדע לא עלי לספר וגם, כנהוג
 .ולכתוב לישון לא, אפוא, הוא הגיוני היותר הדבר
 .יכדא - קישאספ כמה אך. כבד הראש כי, כלה את האמצ לא בוודאי. תמיד כמו, בההר שי לכתוב

 מחלקת את .התפוררה פור - לדבריך, קראתו לא אשר - אליכם הארוך במכתבי שבניתי התורה כל .א
 כמן. בלונדון זה מקצוע הוראת באופן בחילה מתוך זאת עשיתי. הרצאות מבקר חדלתי, עזבתי המשפטים
 כי שהתברר שמאחר, והעיקר .בכלל המקצוע את - מאוד קצר בזמן - השניא זה 4.מבקושטא ער   - לך שאמרתי

 ?י"לא זה כל נחוץ אם השאלה אתׂש ביתר מנקרת החלה, ברזל של סבלנות לי תהיה דרושה בעול למשוך בכדי
 כל - פרנסה-לעבודת םהדרושי, ערבים - נוח לא וזמן, גוזלות הן זמן ז"בכ, רבות ההרצאות אין כי שאם ,יצא גם
 כיוון אבל, לא ותו הנבחן, כאכסטרן, במקצוע להמשיך מנת על כאילו זאת עשיתי כשעזבתי, אומנם .יחד זה

 כי שוחל הוא .יאמׁש והוא. יאלהׁש חופשי והיצר ומעצור עיכוב שום עכשיו אין, המסילה מן עצמי את שהפקעתי
 אם כי; ואות עבתו רגע באותו ימיהפנ הצורך אשר הדבר את ההווה מן תחלק וצריך, עתידות על לחשוב שטות
 אני מובטח זא כי, בה לבטוח, השתנותה עם מודייל תוכן את לשנות, ינותייהתענ אחר ללכת, זו בדרך אמשיך
, בהיח מתוך יהרצו בדבר אעסוק שתמיד רחמא, חשובה הדירחו לימוד והכשרת עצום רוחני רכוש לי שאצבור

 - קוהסיפ הרגשת עצם .אותל  לה   לי לתת ולא ותחהכו את לחדש עלולה היא קר אשר, קפויס ובהרגשת תוירסמ
 אני המ  ל   .וחיטוטים םמייפני םעינויי, הצרות כל על נוסף, תמיד יש אחרת .ייםחה ישק   להקלת הוא חשוב דבר
 ?עמל
 - הארוך המכתב את כשכתבתי יראתי כך כל פניהמש הסכנה אותה, כל קודם .זו בדרך גם סכנות ישנן אבל

 דבר איזה פעם ללמוד לשוב תקווה באין י"לא כזה בתור ולשוב, מקצוע-מחוסר יודע-כל להישאר הסכנה
 על פיני הצעת, למשל, הנה .ערהס בכל להינשא אני נתון, םייבח קבועה מסגרת כל שאין כיוון, ושנית .מהתחלה
 יכולתי שלא רק לא ועכשיו .אותה מקבל הייתי לא םהמשפטי לימוד את בתיזע אילולא 5.לאמריקה הנסיעה
 כי אני יודע ןוכ .לשעשוע רק ולא, לתועלת יל אותה אחשוב ואני מאוד מושכת שהנסיעה אני מודה םא כי, לסרב
, (הבולשביזם יפולי לא אם, כמובן, אמורים םהדברי) יוחכ בכל בה איאחז, רוסיהל לנסוע אפשרות לי תזדמן אם
 .הנ  ע  א   בודאי, זה םלש ידרשוניו, לה להועיל אוכל אהוש אופן שבאיזה, ל"וחב ושלנ תנועה איזה תתחיל ואם

 שאין כמה עד, ידוע במובן חיוביים - הנוכחית המבט נקודתמ .םשליליי דברים אלה תמהקוד מבטה מנקודת
 .בעדי ועצר - להיזהר עלי כי, ותמצאו תחשבו םא .רע דבר פ"עכ שהוא, המוחלט הפיזור מן בזה

 .הסף על אני בכלכלה .האנגלית השפה, חרזהמ, וסוציאליזם כלכלה ע"לע ?אלמד ומה מתעניין אני במה .ב
, העיתונאית העבודה את מקרוב יותר להכיר אני רוצה עוד .ועדי מקצוע אחרי אמשך, אעמיק אם כי להיות יכול

 מאוד שובח" בהם נותלע העניינים" בחירת במובן .עניינים עוד ודאי וצופי מןזה במשך .הטכניקה את םג
 של חובתו ילוא זוהי .לשני דחא עניינים-גחומ בארץ הכובד מרכז עובר ואיך אם אדע למען, בקשר אתי שתעמדו

 .ודחביי אליהו
 לפרוש יכול אינני .מהעיר רצון שבע אני .בלונדון, באנגליה ודאי הגדול רובן ?האלו םשניה תעבורנה איך .ג

 שרוופ שקט ימד יותר דבר זהו אירופה במרכז שקטה ניברסיטאיתוא עיר וזבאי לימוד .הלימוד לשם ייםמהח
 סבכיה בכל יומית-םהיו הפוליטיקה את .החמרק תמיד ופה .מופרש עבודה-דרחל להתכנס כאילו דומה, בשבילי
 נואי זה .להינסך לתרדמה נותן ואינו המוח את רוו  א  מ   זה .אדרבה .רע לדבר זאת ושבח ואיני .בצמא אני שותה
 ולא לותחל לא, מרוגזים םעצבי בלי בעולם עכשיו לחיות אסור .ירגעהל נותן אינו, םשבעול הנוראות את משכיח
 סוף .והותר די לייבשב - בכלל דמוללי ובנוגע .ולשלילה לחיוב .ללמוד הרבה-הרבה יש" הלייבור"ומ .להרגיש

 םירוגילס דבר איזה יאנ קורא ידתמ וכמעט חכוש איני גרמנית) אחרות בשפות גם יאנ שולט לאה סוף
 6.(תבגרמני

 כחטיבה י"לא ץמחו מןזה את לבלות מוטב .יהיה כדאי ולא .יהיה לא כסף .י"לא הזמן במשך שאסע חושב איני
 .הפסק בלי, בהתמדה אותו ולנצל אחת

 גם םינוגע היינו דיברנו אילו הן אך, זה על לדבר מיותר באמת? י"לא שאשוב לאחר הזמן ד"ע חושב אני מה .ד
 מה ויעשו ."יהננ: "רואומ   7(!יאווהל) ע"החא של ליורשתה או ע"לאחה אבוא יאנ .פה בה אגע כ"ע, וז בשאלה
 ואני .להחליפם תהיה ובהוח ותרי עוד אז עד יתעייפו עכשיו כבר העייפים האנשים .יהיה שכך ברור .שירצו
 פרטים ועל, ברור בכללו שהדבר חושב אני .דשח הרבה להכניס גם אוכל - ובקטנות .להחליף אוכל שאז חושב

 .לדבר צורך אין
 מבולבל אצלי היה האחרון החודש .מהמסילה אותי הוציא בואך עצם יכ, ברורה תמונה קיבלת לא מחיי .ה

 ושידעו שתדע רוצה יהיית אך .כמובן, יחהכר היה זה, מאשים איני .ממך ולא ממנו לא נחת שבעתי לא, מאוד
 את מסכם כשהייתי, ערב שבכל כך .עבודה ומלאי בתכלית מסודרים, מאוד טובים שבועות כבר יל היו כי, י"בא

 מרוב אשכב 8,גוריון-מבן טראפ בבוקר ובשבת, ממך פטרכשא   ועכשיו .וחשוב גדול ממש לפני היה, עשיתי אשר
 מתוך עבודה של שבוע תחילי השני םומיו, חפץ היש את עולשמ אלך הראשון םוביו, השבת לכל לישון צער
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 זה) 9"וניה דוד"ב האחרונה בסצנה וכמ .הפסק ובלי ובשקט בקצב לטקטק תתחיל והמכונה, עצובה נפש-מנוחת
 לווהכ, לקריאה הרבה עוד נשאר אך זמן הרבה גוזלים, 'וכו והנסיעות, בו'ז ועבודת השיעורים .(עדה בשביל
 היה יכול לא שאחרת, כך בה חמונ לושהכ, היטב הזארו למלתחה ?דומה שלי השבוע מהול   .בסידור תלוי

 .הכול את מכילה המלתחה יתהיה לא אחרת היה ולו, להיות
 .בהחלט זה על ההבית כתבתי .לרבקה להותיר מקווה ועודני יתיוקיו אני .בטוח הוא .ומריחה למצבי בנוגע .ו

 בערך םפונטי 4 של הפרש זהו .התמוטט( לערבית קבוצה) לבטוח שבתיוחש דחא ושיעור המזל שגרם אלא
 10.ב של השיעור .תמיד המצב כך הנה .םחיסורי הרבה - קצת צולע םמהישני אחד שיעור גם זה מלבד .לחודש

 ביחס .להתאונן יל אסור ז"כב .ואקחנ זה לשם לא הלא .הרבה סייכנ לא - יהיה םג ואם - בעיני בטוח אינו
 .לרבקה חלשלו כדי עד הסכום את אעלה כי, מאוד מקווה ואני, טוב מצבי לאחרים

 מכתב כתיבת כדי תוך עכשיו נמצא אני .יסרתיח מה ולראות לסקור מוכשר איני .לי נדמה כך .הכל, רובקיצ, זה
 .ישלים והוא .והותקרא אתם .לברל גדול
 :י"בא תושונ
 הל'למשה - הקטנטנים לידידי וםשל תמסור ודחל .ארוכה מדי תרוי השמות רשימת .לכולם תמסור םשלו
 ואם רמז אצל ומה .בכלל ומכםשל ומה 13ייבנאל ילדי םשלו מה לדעת מאוד רוצה הייתי 12.לרנה 11,ןיבנקט

 14.הילד בריא

 15.הם באשר םשלו תלפיות לאנשי

 יםויהשינ על פופולארי ובאופן בקיצור 16רעש  -ולאב תספר.מאוד להם חטאתי.רב שלום, םנקיניחל שלום תאמר
 .אצלי שהיו

 ינותק לבל, ידידות-מכתב סתם לו לכתוב רוצה אני כי, ול תאמר .רקס'הצ םע התראה אם, תשאל נקיןח את, כן
 ואני .פה לי נחוצות הידיעות .עכשיו הירדן בעבר למצב בנוגע אחדות שאלות על יל לענות לבקשו םוג, הקשר
 את .שעברה הבשנ לו כותבים שהיינו האינטימיות מידת ובאותה ןוהט תוובא לו בולכת אני יכול אם לדעת רוצה

 אותו להעתיק כוח לי שאין אלא, הערב L.S.E] של] Room Business-ב בתיבש   כבר כתבתי רקס'לצ המכתב
  17.דיעניות - לאו  , אותו חתשל חיובית נקיןח תשובת ואם אליך, כתוב מען עם, אותו חאשל אני .(תורכית) כשיוע

 .ולרנה צקרי לרבקה - דרכה .םשלו תמסור 18תיליהוד
 לרשימת עוד מחכה אני .הכל קיבלנו יואחרו לפניו .(צ"פוע של בילהחה) פה קיבלנו לא ו"ס" ונטרסק"ה את

 מהרוי .למניות םג .במכתבו הבטיח 19קלעי םג ואשר, לרמז במכתבי שביקשתי לחשבונותו[ הבאנגלי] החתומים
 .חלשלו
 בה תפגיע - כסף שלחתיו זה על כתבתי אני - הצטלמה לא עוד גאולה אם .כותב שאיני על יכעסו נא אל בבית

 .תמונתה בלי יכול איני .תכף שתצטלם
 ותבקש" וחיסכון הלוואה"ל תיכנס ובכן .עכשיו חלשלו מה לי אין .םפונטי 3 בירושלים מלווה לקופת עוד חייב אני

 .ותודיעני תשלם - תוכל רק אם - תוכל םאו. שיאריכו
 .םקצרי ומכתבים גלויות כתוב, בכלל
 את שתדע רוצה אני .לרבקה אליו מכתבי את חשלי - בכללם התאמתו ימי'לג בנוגע יחשד   אם יכ, תאמר לדב

-וא-פחות החשובים המכתבים מכל העתקותו מקבל שאני המכתבים כל את לה לשלוח אני נוהג ובכלל, העניין
 .לפעמים מעיתונות תרוי, תוכן הרבה לה נותן זה .שולח שאני יותר

 ןוושנ קצר דחא במשפט זאת יעשה - יב לנזוף הוא מחויב ואם .גלויה גם ולו, שבוע כל יאל לכתוב חמוכר יהודה
 אותה כותב שהוא כיוון - הגלויה ואת, הגלויה מלוא נזיפות יעל כשימטיר ממש הפעולה אותה תהיה הפעולה -

 .ממשיים ותרי בדברים שימלא מוטב - כבר
 .0.36 עד ירדםולה בעבאיה להתעטף שכדאי חושב ז"כב אני .4 עכשיו

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .עמו בהרב חזר יל'רצ'צ את לפגוש ר"פ כשיצא אך, ב"לארה עמו לנסוע מנת-על, פברואר באמצע ר"פ עם ללונדון בא בהרב 
2

 .הרכבת תחנת אל צאתו עד במלונו נשאר לא ש"מ 
3

 .מכתבה את בידיו לתת ושם ,הרכבת בתחנת מבהרב ולהיפרד להשכים התכוון ש"מ 
4

 .0' הע 21 מכתב' ר 
5

 ש"ממ קשיב, בנהריים החשמל מפעל במימון להשתתף מוכנים שיהיו וארגונים אישים שם לאתר כדי ב"לארה לצאת שעמד ר"פ 

 .זו כניתות דחתה, ארצה ר"פ של הבהולה נסיעתו. שיהכב עבודתי ב"אב להישאר אמור היה בהרב. ועוזר ריכמזכ אליו להצטרף
6

 .גרמני קצין ליד העותמאני בצבא מתורגמן שימש כאשר זו בשפה שליטתו את שיפר כ"ואח גרמנית ש"מ למד ה"בג 
7

 .2336-ב י"מפא והקמת צ"והפוה ע"אחה איחוד אחר רק התממשה י"בא הפועלים כל את שיאחד ארגון להקמת השאיפה 
8

 .12' מכ' ר ג"מב הפרידה על 
9

 .כוב'צ של מחזה 
10

 .אותר לא 
11

 .טבנקין ויצחק אווה של הבכור בנם ,(2373-2327) טבנקין משה 
12

 .(22, 8 ,7 הערות, 13 במכתב עליהם' ר) יהישנה העלייה אנשי, יצקר ורבקה שץ צבי הסופר של בתם - רנה 
13

 .יבנאלי ושמואל הניה בני ,ומנחם אראלה 
14

 .בבריטניה ישראל שגריר, כ"ח, האוויר חיל מפקד לימים .רמז ודוד אהבה בן אהרון 
15

 .1' הע כב מכתב' ר תלפיות על 
16

ער-אבו"   .וזקן שיער מגודל שהיה, חנקין יהושע של כינויו -" ש 
17

 עורר והדבר אדמותיהם את למכור אפשרויות בדקו הם. שבקווקז למולדתם לחזור נטייה התעוררה י"בעבה רקסים'צ תושבים בקרב 

 הנכבדים אחד עם בייחוד אמיצים קשרים ש"מ קשר זורהא פני על במסעותיו. שנכזבה, קרקעות של עצומה לרכישה תקוות
 (.1' הע יב מכתב' ר) "רקס'צה" שכונה, רקסים'הצ
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18
 .ע"אחה במזכירות עבדה זו בתקופה. חרוד-ועין העבודה גדוד ממייסדות .דלמןיא יהודית 
19

 ומעורכי הכללית ההסתדרות סדיממיי. ע"אחה חבר. שלה הארצית המזכירות וחבר בפולין צ"צ ממייסדי .(2348-2838) קלעי דוד 

 .ע"אחה של הספרים והוצאת" קונטרס"
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12 
 וינה ,גוריון-בן דוד: אל
54 

 22.1.2.22 ,לונדון
 ,יקר דוד

 
 אותה לחונ יתייוה מעט ודע 1.יהשליש ביום, סוף סוף, ויתיךולי אל שרא על ערתיטהצ כמה לשער תוכל לא

. בבוקר ראש להרים יכולתי לא ופשוט םדהקו בערב לשכב ירתיחא ישרושלא אלא, הראשונה שבפעם המפלה
 הלא .כולתיי ולא - אליך כנסהיל תחבולות יבלתחי השבוע כל. נסעת לא הפעם גם יכ, ימהונילת יל נודע כ"אח

 יכ, ידעת על עלה לא מה םמשו. לרוב יכדרכ שבת במוצאי אכנס, יחשבת. תאשים ולא המצב את יודע אתה
 יתהייכש, צ"האח נהוה 2.'ץידיינ עם ןוראי לך ההי, מאוד רחמאו, בערב ישיבש יכ, הבמקר יידעת .בשבת סעית

 .פניה הלחא. יעל סהכע יאודבו אשתך .הלום הייתי 4.נסעתם יכ 3פומרנץ לי אמר, ק"צה בישיבת
 המכון תקנות חנוס כ"וכמ. נוךייעני בוודאי .,בהרב בשביל פה שנתקבלו שונים םיכתב חבילת בזה לך חלוש אני
 - 6הבנק תקנות בידי עוד ישנן 5.בידי הבמקר נשאר אשר, בנאליי י"ע שעובד כפי מיםה ותחכו ניצול של
 .חואשל כתוב - לך תוצחונ אם .העתקה

 אחרי. לעתיד תקוותיכם ועל וינהוב מעשיכם על, מסוכם ובאופן בקיצור ולו, לי לכתוב מאוד מאוד אבקשך
 םמכתביה את בכותבה כי, אותה ומבקש[ אידלמן] ליהודית כותב אני. מהכל ומנותק תלוש פה נשארתי נסיעתך

 .ברל של ממכתביו בעיקר, אלי נהח  ותשל   אחת יתרה העתקה תצרף םאליכ
 שבגללו 8,לזלטופולסקי גם, לכולם ותזיו סוף סוף שיתנו סברה. מחר או, מחרתיים תצא 7יירההש. שדח אין פה
 אם. ברור בלתי כ"כ המצב ?םאליה ביחס באמריקה[ צ"ופ של] םבריחה עמדת תהיה מה. העיכוב כל היה

 ידעו ולא יוכלו לא כ"ג ולעזור, האמריקנית שבציונות 9"ראחא הסיטרא" את לחזק זה עלול - מנגד הלגמר יעמדו
 .י"מא משלנו איש שם באין, לעזור תנאים ובאיזה כיצד
 ,האחרים ולכל לך שלוס

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
הבקשה : ללא תוצאות של ממש, ע"אחה חודשים לקידום המשרד המדיני של 3ג יצא מלונדון לווינה לאחר שעשה בלונדון "ב 

' ר)והמקורות הכספיים שמהם המשרד היה אמור להיזֹון יבשו  9.01...91-נדחתה כבר ב" לייבור"להתקבל לוועדה המדינית של ה
לה מצב העניינים בארץ מחייב לפעו[ ---]זוהי מכה קשה לתנועתנו : "כ"על סגירת המשרד בלונדון הגיב ב(. 931-911' עמ, קנאת ב

אילו ידעו באמריקה [ ---]בשביל הממשלה בארץ הננו כוח משום שיש לנו קשרים ישירים עם לונדון [ ---]שיטתית ומתמידה באנגליה 
 ,9כ "איגרות ב" )היו אולי מוצאים איזו תחבולה, היא סגירתו, מכת רצח, ואיזה מכה, מה זה בשביל תנועתנו כולה המשרד לונדוני

 (.1.-9.מכתבים 
2
יחד " היסוד-קרן"ממקימי . סייע בהקמת מפעל החשמל בנהריים. ו"ידיד קרוב של ח. פעיל ציוני. תעשיין(. 9191-.9.9)' ניידיץ יצחק 

 (.1' הע' ר)עם הלל זלטופולסקי 
3
שחל בפילוג . צ שם ומזכיר מפלגה זו שנים רבות"ממייסדי פוע. היגר לאנגליה 9.19-ב. יליד פינסק(. 9.19-91.1)יעקב פומרנץ  

 .ע"ששיתף פעולה עם אחה, צ נמנה עם האגף הימני"בפוע
4
שבת )ש על המועד הסופי "ולבסוף לא ידע מ, פוליטיות ואישיות, ג מלונדון נדחה כמה פעמים בשל סיבות שונות"צאתו של ב 

 .ומכאן החמצתו( 3.9.09..9
5
אולי בהקשר  -מקורות מים והולכתם שתכנן יבנאלי  אך נראה שמדובר במפעל ארצי לפיתוח, ותקנותיו לא נתחוור" מכון"עניין ה 

" קונטרס" )"פתיחה לעבודתנו"שהתווה במאמרו , על יסוד תוכניתו לפיתוח ההתיישבות העירונית והחקלאית בארץ -ר "יוזמותיו של פ
 (.על מים 091' ושם בעמ. 010-090' עמ ,אכתבים , שמואל יבנאלי ;.9.9...99, ג"י
6
-90-ותקנונו נתקבל במועצת ההסתדרות ב, .9.9' ע בשלהי פב"ם החליטה ועידת היסוד של אחהעל הקמת בנק הפועלי 

91.3.9.09.) 
7
" השיירה"עם חברי ". קרן היסוד"כדי לפתוח שם מגבית ראשונה ל 09.3.9.09-ב ב"שעמדה לצאת לארה, ו"משלחת בראשות ח 

 (..להלן הערה ' ר)נשטיין זלטופולסקי ואלברט איי' ה', ניידיץ' י, נמנו מנחם אוסישקין
8
ממייסדי רשת , "הבימה"תרם למפעלי חינוך ול. תעשיין ונדבן. צ ברוסיה"מנהיג ציוני מראשי חו(. 9.30-9191), הלל זלטופולסקי 
 .9.9-ב. י"העבירה מרוסיה לא, שבתו שושנה פרסיץ, "אמנות"ייסד את הוצאת ספרים . של מוסדות חינוך בעברית ברוסיה" תרבות"

 .ב"ז נתקל בקשיים בהשגת אשרת כניסה  לארה"ה " קרן היסוד"מיוזמי . ר לפריזעק
9
ו והעומדים לימינו בהנהלה הציונית ובין קבוצתו של שופט בית המשפט העליון לואיס "מדובר בפרשת הקרע החמור שנתגלע בין ח 
נות האמריקאית התנגדו עקרונית ונמרצות מנהיגי הציו". סיטרא אחרא"ש "שאותה מכנה מ, ב"ברנדייס בהנהגת ציוני ארה' ד

ברנדייס ותומכיו טענו כי . כמכשיר כספי של התנועה הציונית" קרן היסוד"להקים את , 9.01ביולי , להחלטת הוועידה הציונית בלונדון
טית ולא בכספי על כל אלה לקום בכוחה של יוזמה פר ;אין זו חובתה של ההסתדרות הציונית לממן מפעלים כלכליים ומיזמי פיתוח

, "אל יהודי אמריקה"מנשר גלוי  91.9.9.09-ואכן במהלכו פרסם ב. ב"ו היה צפוי איפוא מאבק עז בארה"לח. קרנות וארגונים ציונים
הגיע , ו"ביוזמת ח 1.9.9.09-שהתקיימה ב, בוועידת ציוני אמריקה בקליבלנד. מלחמה על ברנדייס וקבוצתו, למעשה, שבו הכריז

בתגובה התפטרו תומכיו של ברנדייס . 19נגד  993ו נחל שם ניצחון מוחץ בגברו על יריביו האמריקנים ברוב של "ח. מאבק זה לשיאו
איגרות על פרשה זו ' ר)מתפקידיהם בהנהגה הציונית וברנדייס עצמו התפטר מכהונתו כנשיא כבוד של ההסתדרות הציונית העולמית 

 (.ואילך 911, 913, 911הסבר למכתבים -הערות ,91ו "ח
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  וינה, רבקה: אל
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 [31.1.2.32] אסתר תיתענ, ןדולונ
 ,יקרה קה'רבצ

 
 ןניא אך, סיבות יש באמת .כתבתי לא: המצב הוא כך אך, יודע איני - ולמה מדוע, איך .מנשוא כבדו חטאותיי
 זמני כל ז"בכו, מאחיו איש נוינהנ לא .אחת ומהומה סערה היו ונסיעתו פה תויישה  , לוףחמ של בואו .מצדיקות

 אותו חבס רוטנברג .רושח טעם כל סרתח יתהיה ועתינס שכל מפני, נהנינו לא .עליו הוצא פנוי והלא פנויה
, עילאית, דתוחמי חשיבות איזו בזה צפונה כי - תמיד כמו - לו היה נדמה .ריוחא ועקוד כפות הלך והוא, סתם
 להישאר או, רב ולזמן אירופה לשם רופהלאי לבוא או: משתיים אחת שוי וריק הבל לוהכ כי נוכח ולסוף
 אלא, מאוד חשובים אומנם עצמם שהם, רוטנברג נייבעני פה ולעסוק בחטיפה ללונדון לבוא אך .שיםיבכב

 כל כמו, שרוטנברג? מאי אלא .טעם אין הלז - תםולעש יוכל פה צעיר כל אם יכ, בהרב כלל נחוץ לא פה שלהם
 ובכן, בזה מוחה איני ובהרב, רחמים בלי אותו לנצל והתרגל לבהרב" גלהתר" הוא; דמאו הוא ייאנוכ ,"גדול"

  .וייסעו - עסני: לו אמר
 לא מחלוף יכ, מרול צורך אין 1.שבאו כלעומת רוחזו לפועל יצא לא שהדבר אלא, הלאמריק לנסוע בדעתם היה
 .יתבינ את אך, מוזר הז .ודשחה כל במשך לדבר פיקסה לא איתי יכ, נוראות מזה סבל הוא כי, מכלום נההנ

 והוא להתראות קבענו, כנהוג .עהיהנס לפני דומא מבולבל היה הוא .מספיקים ןיא .כך קורה תמיד הלא ואצלנ
 יניםיהענ כל על לו וכתבתי 4 עד לילה ותובא ישבתי .ביתהה לשוב תיייה וצריך הליל ובינתיים .למועד בא לא

 וגם, לדב ולא בכנרת ולא בבית לא, בארץ עלי לספר מה פשוט ודעי ההי לא זה לולא יכ, איתו לדבר שרציתי
 את ביקשתי רוטנברג ענייני על .יועיל לך וגם, לך חישל הוא הזה המכתב את .תייא מה יודע ההי לא מועצ אוה
 .ויספר ואות תבקשי, בעצמו ןיידע אתז עשה לא אם .לך יספר כי ןיורוג-בן
 .תיהמעש תיכנוובת חוהר בהלך, ויסודיים יםיקריע, יםינויש הרבה .לדעת "ילהחמת" אינך את גם הן - יאית מה
 עד מקצה לוהכ את שיניתי ."הרשמי" הלימוד דרך את זה עם ועזבתי םיבמשפט תורצאבה מלבקר ידלתח אני

 2.יבותס ושלוש שלושים .מדי הסיפור ארוך - הדבר ונהיה בא איך .הראשון הגדול במכתבי ישכתבת הממ קצה

 בערבים םהשיעורי .י"לא במשהו אף פה הלימוד יועיל םא שבספק ספק .מוות עד המשפט עמוםיש - בראשונה
 י"ע זאת אעשה, תעודה לקבל אצטרך או ארצה דווקא םא, העיקר .ועוד ועוד .הפרנסה ענייני ילגב נוח לא הזו

, הפחות לכל, כך .שנה שבכל החודשים במספר םא כי, השנים בסכום לא - זמן פחות שייקח, אכסטרני לימוד
 בכל גמור כמעט ערכין-שינוי אחריו גרר ההז הצעד םשעצ אלא .הרצאות מבקר דלתיחכש, אז היה נדמה

 ומסור לנפשי חופשי, מסגרת לכל מחוץ שנמצאתי, כך יצא .לאירופה נסיעתי תכלית ועל הלימוד על השקפתי
 יש אבל .םייח חרו הרבה בי הכניס וזה .יל ירצו שיהא תוכן בכל למלאו, יכרצונ בזמני לעשות יעצמ בידי לגמרה

 בהרב י"ע י"לא שהובל בימכת את כשתקבלי .גדול ריסק בזה כרוך .שליליים צדדים הרבה גם וז להחלטה
 .יותר העניין לך יתברראם  - [20 מכתב]
 המכתב: אמרו לֹואש  -מדוכא היה הוא .כמובן לו הראיתי 3[סגל] פנינה על הגדול מכתבך את .בהרב ד"ע עוד, ןכ

 לעניין דווקא התייחס פנחס .נסיעתו ד"ע פנחס םע לדבר[ לב-מוגי] וגיםמ ניסיונות עשה  וינהול לי קורא הזה
 יצא לא כ"וע, מהכרחי ותרי באמת בהרב י"באו, י"לא נסיעתם בערב היה שהדבר אלא, הדרושה הרצינות בכל
 זו שאלה של תרונהיפ את מסרתי .פה אהנמצ 4,לאב מכתבך את להראות אם שאלה התעוררה אצלי .םכלו
 .ממני לקח מכתבך את .הראה לא והוא, בהרב בידי

 .לברל ארוךמכתב ארוך  -או עוד יותר נכון כותב והולך  -או יותר נכון הולך וכותב  -בימים אלה כותב אני 
 שצריכים שטחים הרבה מכסה זה מכתב .נפשי צורך מילוי גם מזה יותר עוד אך, חובה מילוי והז .השתפכותי

  ממנו העתקה לך חאשל ולכן, ולארץ אליך ימכתב   לתוך להתכנס והי
 רוטשילד מיי'שג רבתי אינטריגה, חיצונית סיבה לכתיבה הניעתני .הראשון .מכתב וכתבתי - עוז אזרתי - לדב

 .דב את גם מה-משום ללכוד עודהיי פורש שהוא והרשת, בה הראשית האישיות הנהו[( סופה: רוסית]הציקלון )
 לבל מדב ביקשתי גם מכתב באותו .בארץ תעודתו את שימלא לאחר המכתב את לך לשלוח דב את ביקשתי

 סוף סוף הלא: "משפט םש היה .לברל מכתבי בתוך טופרוטר ביתר עלי יקראו םא, כולם כעסוי ולבל הוא יכעס
 .ברל - הוא .יל יקר כ"כ באמת הוא .את גם תכעסי נא-אל, ובכן 5."טשטשיםימ הםב בוליםגשה םענייני יש

  ?מה לשם. לערכו משתדל אני ןיוא .ומרוסק טעומק זה מכתבי
 .קצתם את אזכור אם יודע איני .לך לכתוב מזמן שרציתי םליוגדו םקטני דברים ןוהמ שי

 תמיד ווכמ .מאוד בודד, בודד פה אני .שלי" החברה חיי" ועל אותי הסובבים על, למשל, לך לכתוב רציתי
 .זה לא - ואת בכל אך, הבדלות יאלפ אלף להבדיל, פה 6?בחלב זוכרת את .םהמצויי עם ברהח יחי וחי פשרמת
 .ויהי לא, יהיו ולא, אינם הםו, דב נחוץ, אליהו נחוץ
, פשוט במובן, ממנו רוחני סיפוק כל יל להיות יוכל לא וגם לי אין אך .גמור מבשלום תרוי אני חי[ הכהן] דוד עם
 כל ומתבלט מתגלה רק שיתוף ייחב .מסור חבר, הבוא םאד ייד-על ישנו כי מרגיש שאני המההרגש חוץ

 עכשיו .ושעל עדצ כל על םציצ הראשונית בהתפתחותו עצומים םחללי 7,במובננו חינוך חוסר .שבינינו המרחק
 הוא) מהירהו נאמנה בתפישה כ"א, שטחי באופן, בהכרה, נעשה וזה[ פסגות: רוסית] יחר  והו   את הוא רוכש
 היסודיות מלבד אבל, (עליו כותב שאני כמובן ושדח ואינו, המסכן, ס"שבביה יהיבספר, דיי על עכשיו יושב

 מתוך באהה סקירה - מחשבה איזו באוזניו אומר כשאני .במובננו דקות פעם שוב, דקות גם לו חסרה
 הבנה אם כי, התפעלות לא שהדרו לי אך, מאוד ומתפעל, מתפעל הוא - 'וכו הערכה וזיא או, הסתכלות

 יותר אולי, דומא כאן השמאיל הוא .ממנו" להתפעל" םפע אני גם שאוכל, שווה כישרון לי נחוץ, והשתתפות
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 שמץ, בדוד, בו אין אך 8,להשמאלה רק המכוון לימוד, דולימ כור הנהו עכשיו העולם .י"בא משמאיל המשהי
, ידוע במובן הפועלים רתחבב כבר שהייתי, אני - בשובנו כי, בטוח אני .ישראלי-הארץ במובן לו סרחה הכרת
 כל אל אני אגש - בהרבו דב ידי-על, ידי-על שלא בה קשור אינו עכשיו ושגם, מעולם בה היה שלא, והוא

 ובהיות .כמוהו מאין ביטחון עלב יהיה שהוא בעוד 9,"ריךצ אותה וללמוד היא רהות" כאל, כתלמיד שוב העניינים
  .להבין ולא לסבול, הבהר לסבול הוא עתיד, י"לא ובובש םהפועלי ברתחל גמורה כניסה על ושבח ואהש

 כ"כ לא בקפדנות םולפעמי בגלוי, הזדמנות בכל, קרובות םלפעמי לו אני אומר כהנה ועוד האלה הדברים כל את
 ז"בכ ואולי .ליעמו זה אין אך .מעשה לאחר עליה מצטער אני ושגם, בגללה עלי כועסת את שתמיד וז, עדינה
  .[חרתיי: רוסית] טי  ד  פ  נ   מה-דבר
 לידי לפעמים מגיע יושאצל, לשמו מוחלט יושר לא .החיים קחותיפ עם מעורב היושר: בו חשוב אחד דבר

 םא יכ, פה ברהחה כל אהוב רק לא הוא זה ובנידון .לחיות ואפשר צריך יושעל היושר אם כי, פשותיט
, שלנו החברה חיה עכשיו עד םא .פרנסה בענייני בעיקר, בינינו שישנם ריותהסוליד ניייענ בכל ריטטואבט
 עזרה לש דוסי על אם כי התחרות של יסוד על לא, המטרידים התנאים ובאותם פרנסהה באותה כולה קתסוהע

  10.לו הודות בעיקר זה - הדדית והבנה
[ בנהיל] הק  ז  יֹור  ב   ואולי 12,"נשבר אשר, ליבנה עץ ראיתי יאנ: "רוסית] הנ  א   סל  מ  לֹוס   קּוז  יֹור  ב   לד  יו יה 11רץווש רחל
 אבל .גבול בלי נחמדה-נחמדה היא .נורא .ונשברת הולכת או, [נשברה] ומלססל פ"עכ אך, מעולם יתהיה לא
 .נורא באופן עובדת והיא חמור כמו עובד הוא .מאוד קשים ייהםח .ועצמות עור .ץע כשחיף, וצנומה רזה היא

 כל עם דירה, שלמה משפחה .בת להם ויש אחות לו יש .משביע הקומץ אין אך, םמלמדיו יםלומד םשניה
 שזמנם תשלומים, מקום מכל חשבונות, ודאגות צער תמיד .דיים אוכלים אינם - פשוט .יקר כ"כ לווהכ .ההוצאות

 אדם-בן .לו משלם ואינו כסף לצבי חייב .אותם מנצל פשוט הוא .כלום מקבלים אינם מאביה .'וכו עובר
 ביצים פה לאכול רחל יכלה -( ודעי ואני) מה על יודע מי שם מוציא שהוא בכסף .ותחמשפ מכל שהתפטר

 גרים םה אך .מלמד הפחות לכל שתחדל, תהיא לדבר הזמן כל מתכונן אני ."גביר" בבית שיעור איזה ולעזוב
 אותה רואה כשאני פעם וכל .לדבר מזדמן לא םוכשמתראי, מאוד רחוקות לעתים תהיא מתראים ואנו קוחר

 .נמוגה ממש .מתחמץ הלב
-פקוחות עיניים עם ,"ומרוכזת" שקטה .נפלאה, נחמדה לדהי לה שי .מאוד מדהחונ בריאה היא 13.הציל
 להשפעת .לטובה לווהכ, הרבה שונתה .'וכו לבשל יודעת, טובה בית בעלת, מופתית ואם שהיא היא .תחופקו

 החברתי במובן פשוט אדם זה ועם, מאוד מפונק, עשירים בן 14.במינו דחמיו םאד הוא .גבול אין עליה בעלה
 לא זה כ"ע, אוהל ויושב םת הוא בכלל אך, הפועלים עם" אוחז", בדעותיו מאוד שמאלי .להיהמ מובן במלוא
 כל את לחלוטין צילה ניתקה, כמובן, השפעתו תחת .ברורה תיונציח עמדה ובשום פעולה םבשו יתבטא
, ובטלן ישיבה-ורחב אך, מקצועות בהרבה למדן, רבות ידיעות בעל אדם הוא .וכו 15םארונסוני עם יםהקשר

 שתקן, מאוד צנוע .מנותאּו כל יבל רוחני פרולטרי הוא ועכשיו מוכשר אינו מיוחד מעשי דבר םשלשּו זה בןובמ
 מסוימות השקפות ובעל מוסר-בעל .כמוהו מאין קנאי הוא, כן .ומקפיד מחטט, מה ודעי לאיני עד וישר גדול

 םע םלפעמי, אליהם נכנס כשאני .התנשקנו לא - צילה עם כשנפגשתי: תבאר אחת קטנה עובדה .מוסר בענייני
 מתעוררת כ"ג צילה - נשכחות ולהזכיר םכחלהת מתחיל ואני, הרוח קצת עלי וצולחת, אחר מישהו או דוד

 והחיוך צילה של והמידרדר הצוהל הצחוק: והמזגים ליםהגי הבדל את ז"כב רואים אזו גדולה בצהלה וצוחקת
 .יופי הזב יש בוודאי, יודעת את בשבת מדליקה שצילה והנרות אדיקותו ד"ע .שפתיו על מרוכז-חהפיק
, םגבירי-בן ז"בכ והוא, יקרים והחיים .בחובות שוקעים והם מספקת אינה משכורתו .טוב אינו החומרי מצבם
 לא יהיה בבית אם או, אחר דבר או זה-דבר חסרי" ילצילת" יכ סכיםלה יכול ואינו, תברחבו ונוהג מדחקות סובל
 י"לא מתגעגעת צילה ?בלונדון ציונית משרה חהלנצ? תםיא יהיה מה .אין לעתיד תקווה םווש .שצריך כמו לוהכ

 םג אך .בממשלה משרה - ידייחה הדבר ?כמוהו אדם יעשה מה י"בא אך .אחר במקום םייח על ושבתח ואינה
 .םיגעי והדברים 16(...הפרדס על תולשב דרהחל ללכת צריך שהוא, חושב הכהן דוד) בהתחרות יעמוד לא בזה

  .אצלם ,בלונדון פנינה מתארחת עכשיו
 מכיל, ענקי -" הול אלברט" אחד .םגדולי קונצרטים אולמי שני שי פה .לקונצרטים הולך התחלתי האחרון בזמן

 .בכלל ועד 0 עד, שונים םממחירי םיריחמ .מלא ואינ םלעול, איש 51,000-כ
 .חפץ ישה את שמעתי .גדול מנצח הוא 17.מרוסיה אותו זוכר אני .חמנצ קוסוביצקי[ ייגסר] את" שמעתי"
, כמובן .בור אני יאול או .'וכד, נייבסקיו, נסס-ןס רק ."ברצינות" נוגע אינו פ"עכ .כמדומני, יותר ולא, זורטואיו

, וסיסיבל של דברים שמעתי .גדול בחור ."ישה" מלהיקרא לחדול כבר יהה ויכול .מזעזע ינוא אך .נפלא מנגן
 18.גרמני הוא? אותו מכירה את .םמקסימי עצמו הוא וגם הנגינה גם .הוא ווחבניצ בתזמורת

 ,אכזוטיות אופרטות-קומדיות: מאוד חשוב טעם המיליוני לקהל יש הלא הפ .לתיאטרון ללכת קצת אתחיל עכשיו
 פלאי, טבע מראות, תלבושות, ברק, צבעים המון, נהדרה תפאורה, קלילה-נעימה מוזיקה עם אבל, תוכן כל בלי
 המונח את] זה-ברגע יהמצאת -בקהנירֹוצ  ס  אינ  ) מוייב אלא שאינו, מחזה למשל יש .העיקר זה - הטכניקה הדר

 מדי, תמימות שנים חמש זה מציגים ההז הנשגב הדבר ואת ."דדיםוהש וארבעים בבא עלי" של([ בימוי יהעבר
 בכל מבוקר והפחות דל היותר, לתמיכה הנהו זקוק, רציניות דרמות עם, שו ברנרד של והתיאטרון .ביומו יום

  .שלנו ישראל-ארץ מבכל עשר פי, אומרים, פה יש ותושבים .הוא כך .לונדון
-לבן ותמסרים כולם את תקראי .דברים המון בזה שולח אני .זמן איזה בעוד לך אכתוב אבל, די לא .בזה אסיים
 .אליו המכתב עם חדי, גוריון

 
 

 21.1.2.22           ,קהירבצ
, לאמריקה... נסיעה אולי לי נשקפת ביותר רחוק לא בעתיד: הוזו .חשוב קצת דבר רכיזלה כליל שכחתי במכתבי
 יניניע לרגלי מחלוף את לקחת יוכל לא ואם, השנה עוד ייסע שאם, פה יל הודיע רוטנברג .וחצי חודש-לחודש

 תוצאה זוהי .בחיוב עניתי .עלי[ לסמוך: רוסית] תטיו  'צ  ס  ר   יוכל אם ושאלני אותי לקחת הוא רוצה בארץ העבודה
 לחורף החתיד   בוודאי .השנה לפועל תצא נסיעתו כי מאמין איני בעצם אך 19.עכשיו בה הולך שאני מהדרך
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 שתדעי רציתי ז"בכ אך, עליו שבחו ואיני ממני וקרח די העניין כל 20.ברל םע דחי הנסיעה תהיה פ"עכ .הבא
 .זאת
 .את םג תדברי אל, ובכן .לו סיפרתי לא פ"לכה אני .זה על יודע נויא גוריון-בן

 .יקרה, לך נשיקות
 

 משה
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 31.1.2.32, לונדון
 ,ינפש אהוב לוףחמ
 

 מגבול הנורחהא הגלויה .כהנה פסוקים ועוד 2"םולמיחכ נויהי" 1"'וכו ...ב עדי ולא" .באת יכ גם נודע ולא נסעת
 נסיעתך כל על האת מתרגז כמה לעצמי מתאר יאנ .תהחלמנו המסוערת נפשך בהש .הרגיעה היואיטל ההלווצי
 באת כי םח  נ  ה   .המהנעש במשהו אף עיהשב וללא אבוןיהת את לגרות רק לאה ?מה לשםו מי לשם .בכלל
 .םבשלו חזרה

 
[92.3.92] 

 
 .דב של כתבו הכרתי .עבורך[ ריותחבא] תראֹוחמא   מעטפות שתי נתקבלו בערב ישיהש םובי .שלישי םויה
 :ישמצאת בכתבים הנעש אשר הזו .עשיתי וטוב וחלפת לטתיחה
 הפתעה העניין כל היה לי ."הגנה"ה ענייני בדבר( הבז מוחזרת) דב של פתקה יתהיה םשבכול שובחה .א

 שמענו 4.פה הדבר את בק  לע   הצורך ד"וע 3םייח של הבטחתו ד"ע אחת להימ אף הפ לנו אמרת לא .מפוצצת
 וכתב עליך סמך שדב משום, תקצ הקשה זה 5.לא ותו רסח עלההש[ מיי]'ג עם ינפי של מ"והמ על רק ךימפ

[ לשווא: רוסית] הי  ר  ז   הבטיח םייח יכ, הבנתי כן כמו .כסף אלא האינ החבטהה יכ, יהבנת ז"בכ .סתומה בלשון
 שלו עהיהנס עניין) נורא באופן עכשיו ומרוגז מבוהל הוא כי, לו אין כסף יכ, כלום עשה לא פה יכ, תמיד כדרכו

 מן הנראה יכפ. אליו" לגשת" היה ךיצר כ"אעפ 6(.הצדדים מכל טריגותואינ מעצורים של סבך - לאמריקה
 נמרצת די שוןבל [וייצמןומ] דרשתי שבו 7,מכתב הקדמתי לראיון .היום תויא להתראות בידי ועלה עוייס השמים

 חהבטי[ נברג.]טור: "דבריו אלה ובכן .(רמח נוסע והוא) ייסע בטרם ברורה תשובה ניחי פ"ועכ תייא יתראה כי
 בענייני טרוד כ"כ הייתי אני .הדבר בידו לא כי, לי אמר נסיעתו נילפ .םהדרושי הסכומים את פה להשיג לי

 את אך .עכשיו להשיג אפשרות כל אין גדולים כספים .מכתבך את קבלי עד דבר עשיתי לא ראש עד הנסיעה
 אני חושב( זוכר איני, נטפו 1,555 או 055[ )הדרכה] אינסטרוקציה סידור בשביל להוז שהבטחתי הסכום
 ואני בוטינסקי'ז עם כבר דיברתי .והגנה שמירה של סעיף נכנס בתוכניתם הן, לתת היסוד קרן הנהלת שתוכל
 8" שצריך למי שם למסור מ"ע לסוקולוב הכסף את יעבירו .הדבר את יסדרו כי מקווה

 "?בוטינסקי'ז עם פה אדבר אני, ובכן"
 ליציהימ בדבר שלו הגדולות לתוכניות הדבר זיקי שמא, קצת מתיירא בו'ז כי, לך ראומ   שבינינו אלא .יבוודא, כן"

 ."'וכו
 .(פני על -[ שאלה סימן] ?)
 ."שיתנגד חושב איני, בןוכמ"
 "?בעד היהי 'היסוד קרן' בהנהלת מי - יתנגד הוא אם"
  ."..ץבאר תיהעבר ההגנה לסידור טובה הכי הדרך זוהי כי, להיפך ושבח אני, כן, כן"

 ביטחון .בו'ז עם אדבר מחרתיים רחמ .ול אין כסף אך, העניין לכל" מסכים" חיים, ובכן .מעניין לא הלאה, מילא
 למסור שם איזה יודע איני עוד .לובובסוק תפגעו למען, טלגרףא - סכום הזאי חויישל מעשי דבר יצא אם .לי אין

 את קובא ליוא .טיריט  ואבט יותר שם ידרשו נהלהבה חבריו אך, דב של לשמו, כמובן, יסכים בו'ז .פה להם
 בנידון שתקבלו ההראשונ הידיעה היהת זה מכתבי שאם א"ז .כמובן אטלגרף לא, מעשי דבר יצא לא אם .פנחס

 ...כי, וידעתם זה
 .לך מאשר יותר לדב בהושת, כמובן, זה כל
 ואת  10פרנק עם החהשי תא 9,בילנצ שהוגש המכתב את, הנציב םע השיחה כל-פרטי את - הכתבים מיתר .ב

 תוכל אתה .רבקה דרך, וינהול גוריון-לבן יתחשל - דשותחה העבודות על קצרה סקירה שבו דב של  מכתבו
 הברית למשרד חשוב בייחוד, םפני יכלפ רק, כמובן יהצאינפורמ בכל להשתמש צריך וכאן ההעתקים את ארולק

 .א"יק עם בקשר פעולה וזאי על עוד שביםוח הם אם, פרנק םע יחסיכם את, לדעת
 .בזה קבל הכתבים יתר את .ג

That's all. רועשת לעולם לונדון, כשהיה הכל .חדש כל אין אצלנו  
 יאנו מאהחב רוחץ רץוו  ג   11.תואבל St Russel. רכידו ...עדיין תיקנו לא St. Park Kilburn-ב המדרגות ואת
 בראשי ולחבמ יוצא העולם וכל םדומק עיתונים ותרי עוד קורא ינוא לבחינה מתכונן דוד .שיעורים םמרביצי ודוד

 .תפקעי שפעם ינפש יח, לוהכ שם נאצר איך - מתפלא רק אני .המסכן
 טובה ברעהו שהוחלף לאחר סינק   של ספרו ואת( (prevention of malaria סרֹו של הספר את שלחתי םלכ

 .הוא םג חלנש - אמצא ואם אבקש 12סחפנ אחי שמבקש הספר את .ממנו
 

 הוא החשבון
 ש"לי 1.1.- מלריה
 1.- משלוח
 6.8 קינס

 6 משלוח
 כמדומני 0.5 בריילספורד
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 ש"לי 1.11.1 כ"סה
 .נעליםה שימוש ח"ע - פנסים 6 אפוא נשארו הפונטים משני
 !כתבו .ושלום ושלום ושלום
 [וייקר כבוד: ערבית]אם ר  ת  ח  ד א  ר  ע  -ו שלום לפנחס

 
 משה

 
 .!צטערי אל מחלוף  13."וינה"מ גלויתך תקבלהנ הרגע בזה

 
 הערות

                                                           

1
 (.33יט  בראשית" )ולא ידע בשכבה ובקומה"לפי  
2
 .1קכו  תהילים 
3
ו "ה נפגשו בעת ביקורו של ח"ו וד"נראה שח. ה להשיג סכום כסף להדרכת פועלי הכביש בשימוש בנשק"ו לד"הכוונה להבטחת ח 

 (.183' עמ 110' מכ ,15ו "איגרות ח' ר)ה פועלי הכביש חברי גדוד העבודה במחנ, 51.1.1151-במגדל ב
4
 .ו ישגר את הכסף"לוודא שח, לעקוב 
5
 ".הגנה"ימי לשאת בחלק מהוצאות ה'ר ניסה לשכנע את ג"שפ, נראה 
6
רותם מההנהלה לימה ומהתפט-ח שהגישו סימון ודה"ו היה מוטרד גם מהדו"ח. 1' הע 51מכתב ' ברנדייס ר-ו"על מחלוקת ח 

ו לא פעל "צ הודיע על התפטרותו ונימקה בכך שח"שזמן קצר אחרי שמינהו לחבר ההנה', ז"ימי וכן גם מז'מהעמדות שנקט ג, הציונית
 ;111, 115' עמ 555מכתב  'ז"איגרות ז)י במסגרת הצבא הבריטי "בדרך הראויה להשגת הסכמת הבריטים לכינון כוח צבאי יהודי בא

ב כעוזר אישי "שטיין במשלחת לארה' וכמוהו חברים נוספים בהנהלה על כלילת ל)' ז"וכן ערער ז, (111' עמ 111' מכ, 21ו "איגרות ח
לא יתקבל ברוח טובה  -שאותו שכנע בקושי להצטרף למסע , איינשטיין[ אלברט]ו כי "לפני צאתו לדרך הוברר לח, בנוסף. ו"של ח
 (.115' עמ 110מכתב  ,15ו "איגרות ח)ב "בארה

7
 .המכתב לא אותר 
8
. ו במאבק להשגת הצהרת בלפור"פעל בלונדון לימין ח 1118-מ. מוותיקי ובכירי התנועה הציונית(. 1138-1601)נחום סוקולוב  

 .שר המושבות החדש, יל'רצ'צ' ו כדי לפגוש שם את ו"י לדרישת ח"יצא לא 1151במרס 
9
 (.31, 15' עמ, פר התעודותס) 5.5.1151-כנראה תזכיר נשיאות הוועד הלאומי מ 
10
 . א"כ ממנהלי פיק"אח. א ואחראי לניהול מושבות הברון"בהנהלת יק 1153מהנדס יליד פריז משנת (. 1131-1616)אנרי פרנק  
11
ל   ס   .צ בלונדון"שכנו משרדיה ההנה 11ברחוב ר 
12
 .ר בניהולה"היה פקיד גבוה בחברת החשמל ויורשו של פ. אברהם רוטנברג 
13
 ".וינה"י על סיפון האונייה "שלח בהרב מדרכו לאגלויה ש 
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 ירושלים ,בהרב יקותיאל :אל
24 

 9.4.1991 ,לונדון
 ,מחלוף

 
 1.םברקנהיי תולדות אלה

 מוצאו תיייה ולא פעמיים יטלפנת כ"אח 2.קרונשטדט סערת שוך עד, כשבוע עוד לו הנחתי נוסעכם יאחר
 ורק - תריו או ימים כעשרה יהמתנת .התשוב קיבלתי לא .פיני של מכתבו את צירפתי .לכתוב יהחלטת .במשרד

 כי בטוח אני 4.בזה החהשלו לתשובה - ורחבאי כ"גו - זכיתי ףוס סוף אז .שנית כתבתי  3"פנחס פחד" מפני
 עלי םא לטתיהח לא עודו .שהילפג ומקום זמן לי להועיד אלי יכתוב לא, מגרמניה לכשישוב, םשבועיי כעבור
 .יל חזרה מכתבו את .נראה .[חלטור: רוסית] יהס  ל  זיו  י  ב  נ   יצא זה סוף סוף .ימציאות על ולהזכיר שוב לו לכתוב

 שכבר, בטוח בו'וז .וכמשמע פשוטו, כסף אין פה .כבר קיבלתם ודאי 5בו'ז של המברק את .בהחלט, דשח כל אין
, [אכפתי-לא: רוסית] הוו  ר  ט  -יםרט   - 'וכו" סודיה קרן"ל שלו תוהמחאהו חיים של ההבטחות 6.מיי'ג את םלבתח

  .תמיד כמו
 איש אין - םמכ .חידהי הקשר זהו -" נטרסוק"ה .ברל יוממכתב י"מא הלגמר ניא תקומנ 7וןיגור-בן שנסע מןזמה

 מכתבי על תשובה אין ומאליהו 8.סוף סוף, כתבתי לדב ןהו .בואךכ אחדות םמילי לזרוק יכולת וףס סוף .כותב
 אני ןיא, םאומנ ?לה פהצמ אני כ"שכ, ולהגא תמונת את לי םיחלוש אין מדוע .אין מהבית וגם 9.ןוהראש הראשון

 ...ז"בכ אבל, רוןחהא בזמן כותב
 תודיעו הלא ?יאל בנוגע הומ ?הנכון .יחידי הפעם, לאמריקה בקרוב לצאת ושבח שפנחס, הנה כתב ברדלו .'ג
[ נייםיב] intermediate -ה בחינת את הקיץ בסוף אולי להיבחן ושבח אני .זאת לדעת עלי ?במוקדם לי

 חודש שאדע שטוב תבין אך .בדיבורי אעמוד לפיני שהבטחתי שלאחר, בןומ .לאל זאת תשים הנסיעה .כלהבכל
 .לגרףת - צריך םא .קודם דחא

 ,שלום
 

 משה          
 

 הערות
                                                           

1
שעסקה בניסיונות  ,חבר מרכזי בקבוצת גולים מרוסיה. ישב בפריז. מהנדס. מהפכן יהודי רוסי(. 2391-2881)אלכסנדר ברקהיים  

, לבקשת בהרב(. 138-133-ו, 93' עמ ,אשאלתיאל ". )הבונים החופשיים"רבים מבני החבורה היו פעילים בלשכות . סחר עם רוסיה
לקיים קשרים עם "והמשיך , י"שנמנה עם קבוצת ברקנהיים בתקופה שבין צאתו מרוסיה לצאתו לא, ש בשם רוטנברג"פנה אליו מ

. מה בארץ כעוזרו-רוטנברג ביקש לצרף את ברקנהיים להנהלת מפעל החשמל והוא אכן שהה זמן(. שם" )ימי חייוחבורת גולים זו כל 
' ש עליו ר"על דעתו של מ(. 291מכתב  ;181' עמ, 218מכתב  ;181' עמ, 218מכתב , 2כ "איגרות ב' ר)כ עם ברקנהיים "על קשרי ב

 .219' מכ
2
, שבראשו עמדו לנין וטרוצקי, דמוקרטי-וההתנגדות למימשל הבולשביקי הלא, זרחיםהמשבר הכלכלי ברוסיה שלאחר מלחמת הא 

-שפרץ ב, בנמל פטרוגרד" קרונשטדט"ששיאן היה במרד מלחי אוניית המלחמה , הולידו התקוממויות של איכרים ופועלי תעשייה
 .שבועות במרחץ דמים 9ודוכא כעבור  19.12312

3
 (.39, 21 לא בראשית)" פחד יצחק"לפי  
4
אני חושש . שלצערי אני נוסע לשבועיים לברלין, בתשובה למכתבך אני מודיע לך, רטוק'למר צ: "התשובה נכתבה ברוסית וזה לשונה 

 ".ברקנהיים' א, בכבוד רב. בחוזרי מברלין אשמח להכירך ולשוחח איתך על פלסטינה. שלא יהיה לי פנאי לעסוק בזה בכלל
5
 ".הגנה"הבריק לרוטנברג כי אין סיכוי לקבל כספים בשביל ה' ז"סביר שז. המברק לא אותר 
6
אשר " הגנה"שהתנגדו ל, אולי בשל קשריו האמיצים עם אלכסנדר אהרונסון ואחרים, "הגנה"רוטשילד סירב נחרצות לתת כסף ל' ג 

 .קמה במסגרת מפלגות הפועלים וההסתדרות
7
 .23.9.2312-ג יצא מלונדון לווינה ב"ב 
8
 .23כנראה מכתב  
9
 (.21מכתב )אפשר שהכוונה למכתב הכללי שנשלח לכנרת  
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94 

 12.1.1.51 1,הגדולה השביתה ערב, לונדון
 
 התוכנית את לבדוק אלכסנדריה עיריית מהנדס את הזמינה יפו יתעירי כי, קראתי הדמשקי" בא-אליף[ "ומוןי]ב

, םפרדסישב הההשקא מנועי הנעת םלש, חשמלית עוצמה להפקת הירקון ימ את לנצל 'גר  ב  מ  ת  ר   י"ע שנערכה
ג של תוכניתו ילפ. בה[ תישמלח] יוו  טרמ והרצת העיר הארת ר  ב  מ  ת   הכינון וכל, ס"כ 055 להספיק הירקון כולי 'ר 
 כי; הירקון של זרמו את לשנות מבלי עשותילה ניתן שהדבר, מצא ניוהאלכסנדר. מ"לי 055.555 לעלות צריך

 זו כמות אך, ס"כ 055-ל העוצמה מנםוא תרד םהקימוצי י"ע יכ ;ותחפ הרבה לעלות צריכה בכלל עבודהה
 תוהעבוד בינתיים גמרנהית - במקום כרתינ התפתחות איזו שתחול עד והן, שבהווה לצרכים לגמרה מספיקה
 .ירדןה על הגדולות

 .רותיתיהבי "קהיקח"ב גם באה, םיפרט בפחות, זוכ עהידי
, מילה אף ןיא שלנו בעיתונות .הערבית העיתונות מתוך פיני של עבודותיו מצב על ידיעות נשאבות, כן כי ההנ
 ?ערך ןהל שיוה ל"הנ תודיעי הנכונות .פרטיים במכתבים לומר צריך ואין
 של האקדמית הדוגבא רצהיה, שמו הרש  ב   ןֹומד  א  , דחא( ילבנונ או) ירסו מהנדס: קראתי יהדמשק" סבת  ק  ּומ"ב
 3.פרת רהנ הגדול הרבנ וסיים מיודעתנו 2הד  ר  בב   חפת ."בסוריה מיםה משק" על השבקהיר ולבנון סוריה יבנ
 .אפשר אי( הלבנון בקעת)אע ק  ב  ה להשקאת לונצל כי, מעטים מיוימ כי אמר הליטאני על .נגע לא ובירמוך ןדריב

 ימ כל את ואלי תזרמנה אשר, םההרי לרגלי [זניקו]ה י  וו  ק  -תעלות חפירת י"ע שבו המים כמות את להגדיל צריך
 ."מים משק" םע שנ-בר דוע לך הא .דוןיוצ צור של ףחוה שפלת את בו להשקות היהי אפשר ואז, הבקעה תברכ
 .חדש ןיא אצלי

 האחרון בזמן 4.לאמריקה סביח גורלי על ממך עהיליד המליצות יתר ובכל חרו ובקוצר נייםיע בכיליון מחכה
 .קסימונובאק ולהיבחן ץהקי לכל םיהספר על להתרבץ ההחלטה כמעט גמלה כי, כליל לזה שקחה ופג הולך

 זרוק .מסוימת עבודה תוכנית קביעתו העצמי הריכוז אפשרות את שולל המצב ררּוב  -אי .זה את לכ  ס  ת   נסיעהה
 יגיע לא זה זמן כי, שלמה מגילה לי לכתוב שתוכל ועד" לכשירחיב" עד תחכה אל, מברקית בלשון גלויה לי

 5.חטאתי לא םהפע .בינינו קשרה ניתק בוש יםובינתי, לעולם
 .נפלאה הגאול תמונת .בבית שלום אמור
 ניסה ולא מלחמה זלהכרי שמיהר םייח את קצת מאשימים פה 6.גמור קרע באמריקה יכ, בוודאי יודעים םאת
 8.נייםיש ניקיון" היסוד קרן"ב .לפשר 7סוקולוב את שמה ישלחו אולי .השלום אמצעי כל את

 ,שלום
 

 משה
 

 9?ומתי הדרך איזו? לבר הנוסע

 כאילו רוחי מצב". לייבור"ה נחל לא עוד כזאת מפלה. השביתה נתפקעה ובינתיים, כנהוג, אצלי שהה המכתב
 ."קונטרס"ל כותב אני[. השביתה של] העניין לעובי נכנסתי כך כל". העבודה אחדות" נתפלגה

 
 הערות

                                                           

1
ומכאן הסתירה בין , 00.1.0.10-יבת המכתב שהחלה ערב השביתה נשלמה רק בכת. 00.0.0.10-שביתת כורי אנגליה פרצה ב 

 .שני התאריכים
2
 .0-ע"כ שהו הוא ובהרב בעיר זו במהלך שירותם בצבא העותמאני במל"ואח 0.01-ש עבד בדמשק ב"מ. הנהר החוצה את דמשק 
3
 .01טו  בראשיתלפי  
4
 .שלבסוף לא יצאה לפועל, ר"הנסיעה המתוכננת עם פ 
5
 .באי כתיבה 
6
 .ו ונאמניו ובין סיעת ברנדייס"בין ח 
7
 ".קרן היסוד"לעמוד שם בראש מגבית , 0.10' ב בראשית נוב"סוקולוב יצא לארה 
8
 .ניקיון שיניים 
9
ני יצא לקונגרס הציו' באמצע ספט. וחזר ללונדון לשבועות אחדים, יצא לפראג ולברלין, לימים מספר 0.10כ בא ללונדון בסוף יוני "ב 
 .ב בקרלסבד ובאוקטובר יצא לאמריקה"הי
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 אביב-תל ,ויהודה גאולה: אל
05 

 [32.1.2.32] חדפס' א םוי, לונדון
 !ייקיר  

 
 .דיו, תכעסו אל .טעם אין צטדקהול להתנצל. אתחיל במה יודע איני

. מדי יותר צעקו, קצת סרהח נשמה. וכשורה כדת היה לוהכ. ישראלים-ארץ 62 .רמה ביד סדר ערכנו אמש
 1.לגמרי אני צרוד פ"עכ

 .זועפים שלי הבית-ובעלי, (צילה) יניםיהפינקלשט אצל ניא. ישנ סדר - בתורה כתובה שאינה מכה - הערב
 .כליל דשותח אצלי ןיא

 קצה אל מקצה, מחשבותיי והלך יחרו מצב וכן. ושמש םוח םויו ואפלה סגריר םיו, תהפוכות ימי בלונדון הימים
 יאנ םג בו והתעצמתי, בכיפה לוךמוי בעונתו סוף סוף יתבצר כי, האביב אל תקוותי. הקלע בכף
 שהשתרגו הפורענויות או 2?נפרץ אינו שמא וא ?חזונך םנסת מדוע. מכתביך את מאוד אני רחס, אהובי, הדיהו

 ...ואין 3,התוהו מסביב ונורא, והתוה ובעולמנו בעולמך גדול או ?מעכבות
 4.החזיות כל לאורך ומפלות נסיגות. חתנ אין. לווכ בעולם, לווכ בעולםו בעולמנו עכשיו רע כך כל, רע כך כל
 .להוהגא רחוקה קהחור
 

 .חיל-בן גיבור, תתעצב, תבכה אל
 ---
 לפתחו פהסוכ, עבורי הכל הן

 5.שורפת הלב את דמעה-ומרשעת

 
 :שפע רוב עליו יינתך בקרוב כי ,אמור, 6לרמז

 7קרוב-רחוק .מ -( 'וכו השביתה, המכרות) מאנגליה מכתב (1

 8םקד-בן .מ - בתורכיה (6

 םקד-בן. מ - בסוריה (3
 קדם-בן. מ - רבעב (4
 

 ,םאהובי םיקרי, לכם םשלו
 

 משה
 

 םפע-אי כתבי ?אמת. מרוגזה קצת-קצת את אבל, שתיכן .התמונה או את, יותר מדהחנ מי יודע איני, הגאול
 .מכתב

 
 הערות

                                                           

1
השתדלו בניו  9191-אחרי מותו ב. חשיבות רבה כערך לאומי, יעקבבהשראת אבי המשפחה , לסדר פסח ייחסו במשפחת שרתוק 

יורד הערב ואין הקודש : "ומשם כתב למשפחתו ערב פסח, מוצב בחלב , אז בצבא העותמאני, ש"היה מ 9191-ב. ללכת בעקבותיו
גים איתכם והחגים במולדת זיכרונות החגים עם אבא והח... אין רוח החג מרחיבה את הנשמה, אין התחדשות פנימית מורגשת, חופף

 (.901מכתב , נתראה" )אביב מדאיבים ומכאיבים כאחד-עם ערבי מילוי ירח בתל
2
 62ח  דניאל ;9ג  ,אשמואל לפי  
3
 ".וגדול התוהו מסביב ונורא התוהו ואפס מפלט: "ביאליק.נ.מאת ח" דבר"לפי  
4
-ו"עימות ח, של הנציב סמואל" השוויונית"מדיניותו , אומיתחושת החמצה נוכח היעדר משאבים לביסוס הבית הל: בחזית הציונית 

כישלון שביתת הכורים ואבטלה , י"התחזקות התנועה הלאומית הערבית בא: בחזית הכללית; פרעות ברוסיה: בעולם היהודי ;ברנדייס
 .עמוקה באנגליה

5
 .המקור לא נתחוור 
6
 ".קונטרס"דוד רמז היה אז מעורכי ה 
7
 .למאי 9-ונראה שלא נכתבו או לא נדפסו עקב אירועי הדמים שפרצו בארץ כעבור שבוע ב, לא אותרו 4-ו 1ת רשימה זו וכן רשימו 
8
נדפסה , רקסים'רקסית בבתי הספר של הכפרים הצ'שעניינה סירוב שלטונות סוריה להתיר הוראת צ, "מיהרו לשכוח", רשימה זו 
 (.444' עמ 1נספח ' ר) 69.4.9169ו "ע" קונטרס"ב
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 ירושלים, בהרב יקותיאל: אל
15 

 [92.4.1291] חפס של אחרון ,וןלונד
 ,מחלוף

 
. עליך מהחי נמלאתי, אדרבה, טועה הנך - חרו קורת איזו בזה לי שגרמת אתה חושב םא .בלנויק מונותהת את
 לחס. התעללות פשוט היוז - אחת להימ גם להוסיף ולא, נגטיב עם ועוד, פשיתיט תמונה מעטפה בתוך םלשי
 1דע  ר   אל לרוץ זמן מוצא היית לא זא כי כך הדבר היה אילו. הנך עסוק כ"כ כי, מאמין איני. להיהמ וזקח על

 [.עתךד על עולה היה לא הז: יידיש" ]עןניזדו וואלסט דאס ניט געיהאט אין " ובכלל, פעמיים
 אז כי זה לולא 2.וינהוב מברל םהמתקבלי םימכתבה את יל חשול ריוןוג-שבן עוד טוב. ניתקים הארץ עם יקשר  
 איני אני םג, םמנוא .מספק אינו" קונטרס"ה אפילו. מאוד שדופה וזו ,העיתונות על ךּוסמ לגמרה נשאר הייתי
, וכלל כלל מעניינים םנישא, יחי על מידיעות חוץ םלכ לכתוב אוכל מה. כך על לי למדוד אסור אך .ההרב כותב
 דב בין םיחסי אלה נקבעו אם, בדיוק אבל בקיצור, דיימו תכף לי לכתוב עליך .פרטיות ידיעות דורש איני ומכם
 .הםומ  , ןווולפנז-ימי'ג ובין בכלל ע"ואחה

 ןיא. דב םעו 3צבי-בן םע שכרת הברית ועל, תוקפו מעשי על סוף בלי באוזנינו מטרטר נפשי-שנוא וולפנזון
 עם אני", "לגמרה לזה םכיסה דב", "מאמין ינךא אם, דב את שאל" בצורת ר"עפי, דב שם בו נזכר שלא משפט

 ".'היום ארוד" את (דוד עם יתהיה החהשי; איזה זוכר איני) זה בעניין מצדיק דב גם" אפילוו, "תחא בדעה דב
 .לכך שקחה בהתעורר, בפנים פעם לו לירוק מותר םא, לדעת לפחות צריך לאה

 .צדקתי םא, לדעת לי מותר עצמי סיפוק לשם ואפילו, וירובא קליעות הרבה סוף סוף היו[ 91' מכ] לדב במכתבי
 כאילו או, ש"וח קרה אסון זהיא כאילו, ברל של כמבטאו, "נמרצת דומייה" רמוש .לסבול אפשר-אי באמת אותך
 דעוו, תמונות ופתאום - חתצינ שחורה מרה לאיזו טרף תייה כאילו או, מחשבה לאיבוד עד בעבודה אתה טובע
 .לעזאזל ךשתל. הנגטיב עם
 ואיל כי, מאוד מאמין אני; ימי'ג על, נסיעתו על, יפינ עבודת מצב על ימברק בסגנון קצר מכתב וא הויגל בוכת

 .אמיתי כתבמ תיבתכל מןז םג מציל היית, בידיים עצמך את חלוק היית
 ,וםשל
 

 משה
 

 להיותך האחרון להבלי כתבתיש אליך מכתבי את לרבקה שתשלח, כבר לך כתבתי או אמרתי אם זוכר איני
 באותו לך שהצגתי השאלות על פעם לי תענה גם ילווא, תישע לא עוד אם תכף זאת עשה .[02 מכתב] בלונדון
 ?מכתב

 
 הערות

                                                           

1
 .לא נתחוור למי הכוונה ובמה מדובר 
2
 .9 כ"באיגרות ב 922-10ש הם כנראה מכתבים "שנשלחו למ, ג"כ לב"מכתבי ב 
3
סמואל בראשית ' י הנציב העליון ה"מוסד שהוקם ע, "מועצה המייעצת"וב" ועד הלאומי"כיהן אז ב, ע"ראשי אחהמ, יצחק בן צבי 

-מרגלית' ילין וח' ד, בן צבי' י)מהם שלשה יהודים , המועצה כללה עשרה פקידים ממשלתיים בכירים ועשרה אנשי ציבור. כהונתו
 .ארבעה מוסלמים ושלושה נוצרים, (קלוורסקי
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 וינה ,רבקה :אל
25 

 [3-5.2.1251, 'ג יום], לונדון
 

 80, וגרהנ דיםהוי 22 .ביפו 1בלבולים אתמול" :זו לגרמהת הציונית 'סבה נתקבלה בערב[ 2.5.21] השני ביום
 ."םהצירי ועד, בואוי פרטים. נשדדו רבות חנויות, נפצעו

 
 :זו לגרמהת קיבלתי בבוקר יהשליש ביום

 כספית עזרה הכרחית[ש] וןזלוולפנ הודע. פצועים הממא יותר הרוגים עשרים .ביפו תוחמור רעותפ
 .דב .שלום לשלנו .לגרףתב
 2...הבטיח והוא, "הגנה"ל כספים בדבר תויא דיברו י"בא. רוטשילד 'ג של ורימזכ - וולפנזון: ביאור

 
 [:ש"מ בתרגום] זו לגרמהת מושבותה[ משרד] בווזרת נתקבלה בבוקר בו

 חזרה נהדפו יםנוהאחר. םהודיי םקומוניסטי קבוצת י"ע הופרעה במאי ו-ב ביפו יהודי ברובע םפועלי ספתא
 אך, התבררו טרם זה יראח מייד שבאו המאורעות. ואב שממנו םיהודיו למיםוסמ של המעורב הרובע אל

 קרא וזהמח מושל. דיםחא םומוסלמי םרבי יהודים נהרגו שבה, יהודיםו למיםסומ בין רצינית תגרה פרצה
 משוריינים ומוביליםתאו ושני מלוד נשלחו R.A.F. 50-ו Regt s'Wellington of Duke. של פלוגה. לצבא

 הבלבולים התחדשו הבוקר אך. שקטה העיר הייתה הלילה במשךו הבלבולים פסקו בבואם. מירושלים
 .משוריינים וביליםומתאו שני ועוד נוספים ומשטרה צבא-כוחות נשלחו. נהרגו רבים ומוסלמים ויהודים
 פקידי. הפרעות על הראשונות הידיעות התקבל אחר מייד ליפו דרישתי י"עפ נסע 3(סדיד  ) האזרחי המזכיר

 להשקיט והצליחו הבלבולים י"ע שנפגעו ברבעים עברו והעברית המוסלמית העדה חשובי עם הממשלה
 בוקר יכ ,להודיע עליהעמוק  רילצע. שקט של אחדות שעות העיר על כבר עברו עכשיו עד. התושבים את
 28-ו, םליחוה-בבית נמצאים ערבים 03-ו םהודיי 102-כו ביםרע 10-ו יםדויה 00 הםמ, גורנה איש 00-ל
 .נויותחב שוד מקרי קרו .הראשונה העזרה להם שהוגשה לאחר, לבתיהם נשלחו ערבים 20-ו םדיויה

 מצב להכריז ץוחלנ נמצא לא .אבדות וםש עצמו בצבא. יירה שהצבא צורך היה לא יכ, חושבים/םמשערי
 .אלוסמ. שקט הארץ ילקח ביתר. מאסרים 66 נעשו .מהחמל
 :םביאורי

 ."העבודה אחדות" י"ע סודרה. במאי 1 לכבוד פומבית םפועלי אספת יתהיה אביב-בתל: לעצמי מתאר אני
 שבו הם .םתוא וגירשו סקנדל פרץ. א"לת באו. םושל-והושבנ בוכובר קלוב, במרכזם התאספו  4סים"ופהמ

 5.דיםוהיה הבולשביקים נגד מאז מוסתים בארץ םיהערב .אדומים יםדגל ילוא נשאו .שלום-והולנ בתהלוכה
 למדי מרי נצטבר הן בארץ .הטובה ההזדמנות את לנצל והתכוננו" המואד הפגנה" שתהיה מקודם שידעו אפשר

 ילרגל, פתאומית יתהיה וההתפרצות יתהיה לא כנההש ואפשר 7.פהחי ומאורעות  6לי'רצ'צ של ביקורו אחרי -
 של יהראש הרחוב שבין הסמטאות. מאוד קלה ההתפשטות. להתחיל קטנטנה לקבוצה די. ההפגנה הופעת

 שני מצד הערבית המנשייהו אחד מצד םהיו חול מגרש פעם שם השהי המקום שבין והשכונה, והים םשלו-והונ
 .המערכה מקום זה -

 יתהישה ואפשר 8.בירושלים היה כאשר, לומתמ םריהמגּו הערבים י"ע הדבר נתחדש שני םושבי מאוד אפשר
 !םגיוהר 22 לאחר, מצדנו נקם-תאוות

 .בןוכמ, היפותזה רק אתז כל
 באור כמעט מופיעים הערבים. י"בא בולשביקים-יהודים בלבולים של צורה הדבר כל מקבל האנגלית בעיתונות

 .המהרס היסוד נגד המתפרצים, רץבא הסדר שומרי - מאוד יחיוב
 

 (:בלילה 0 שעה השני ביום מירושלים יצאה) הציונית 'סבה זו לגרמהת נתקבלה, [0.5] 'ד יום, הבוקר
 לבוא מחכים. צבא עוד נשלח .מהחמל מצב הוכרז .דשהח התפרצות הבוקר .מאוד חמור עודנו ביפו המצב
 .יפו. אידר, סוקולוב. אנושים מהם. ממאתיים יותר םעיופצ. ארבעים מתו היום. מהחמל אוניית

 :ביאורים
 מאוחרת נהישה, וז לגרמהתוב קטהש   לא שהעיר כנראה אך, הנציב של לגרמהתב כרתזשנ זו היא ההתפרצות

 פה. 10 ומת שמהפצועים, משמע( הרוגים 00 לא) מתו 00. 'וכו מהחהמל-מצב על ידיעה כבר שי, יותר
 איזה ובכלל". הצדדים משני" םכותבי היו כי, שטות זוהי אבל .הערבים את גם ללוכ 00 שהמספר, מתנחמים

 .םהערבי מספר את להודיע להם יש עניין
 

 :זו לגרמהת שלחתי הצהרים
 .בפריס מיי'ג .אפשרית-אי"( הגנה"ל כסף) עזרה אומרים( 'הצ 'בהסת) פה: זולה מסור. םשליורי טנברגור

 .שרתוק. שלנו [םהנפגעי] על גמורה אמת רףלגת .וב'וז ןוזולפנו י"ע( ורזלע) נתבע
 

 .ירושלים דרך הולך לוהכ. אחת לגרמהת אף שםמ התקבלה לא עוד פ"עכ. לגרפית קשר, כנראה, אין יפו עם
 .מהרתלג שום אין" העבודה-תודחא"מ
 9.מובן .ימדינ במובן לעשות מה הוראה ושום הארה שום אין בולווסוק הצירים-ועד של לגרמותתב

 .לדבר כדאי אין הרוח מצב על
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 .לך לגרףתא מדב תשובה לכשאקבל .הבוקר קיבלתי מכתבך
 .קיבלת ודאי הראשונה לגרמהתה את
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 "(.מאורעות: "לימים)בהודעות הרשמיות של הממשלה  DISTURBANCES-התרגום ל -" בלבולים" 
2
 .20מכתב ' רוטשילד ר' על הבטחה זו של ג.  
3
שם עמד , קצין מודיעין ראשי במצרים 1513-1516-ב. קצין מודיעין בגליפולי 1515-ב(. 1556-1880)גנרל סר וינדהם דידס -ירבריגד 

מזכיר ראשי של  - 1522-1520-ב. ו"י והתרשם עמוקות מח"שירת בא 1518-1513-ב. י"בקשר עם אהרון אהרונסון ועם קבוצת ניל
טובי הציונים בין הגויים "ש ציין כי היה מ"מ. פעל להצלת יהודים 2-ע"בימי מל. על הציוניאוהד מובהק של המפ. י"ממשלת המנדט בא

 (.152' עמ ,אא "יומ" )באנגליה
4
 .05' הע 12עליהם במכתב ' ר 
5
השקפת עולמם ובמסגרותיהם החברתיות את ההפך הגמור ממה שהיה מקובל בחברה , היוו באורח חייהם 0-בני העלייה ה" 

מתכוונים [ ---]הוכחה ברורה לכך שהיהודים "ומהווים " מנהיגיהם ההרסניים של היהודים מחללים את הארץ הקדושה" ;"הפלסטינאית
 (.03' עמ, צמיחת/פורת" )להציף את הארץ הזאת בדוקטרינות שאינן עולות בקנה אחד עם הדת והמוסר[ ---]
6
, "הוועד הפועל הערבי"יל לראיון את חבר 'רצ'קיבל צ( 2' עה 18ראה מכתב " )ועידת קהיר"אחרי  1521בבואו ארצה בסוף מרס  

וכן המנדט לא , יל הודיע להם שהצהרת בלפור'רצ'צ. הפסקת העלייה וכינון ממשלה לאומית ערבית, שדרשו ביטול הצהרת בלפור
 .י"אך הבטיח ששום סכנה לא נשקפת למעמד האזרחי והלאומי של הערבים בא, יבוטלו

7
קתולית -יצאו מוסלמים מהמסגד ונוצרים מהכנסייה היוונית 28.0.1521-ב. י"יל בא'רצ'בעוד צ, ות נעשה בחיפהניסיון לחולל מהומ 

ערבים שפוזרו פגעו בעוברי אורח ובעיר הוכרזו מצב חירום . אולם המשטרה מנעה את חבירתם באלות וביריות, כדי להפגין יחד
היו פורצות פרעות בצורה רצינית הרבה יותר ממה שקרה ", ה"כתב ד, "בעיר לולא החזיקה המשטרה בתוקף קיצוני את הסדר. "ועוצר

 (.60-62' עמ, 1-ב ה"סתגם ' ר ;000' מס, ל"תיקי הוה, מ"אצ" )בירושלים
8
 (.610-605' עמ, 2-א ה"סת' ר) 1520באפריל  0-ם ב-ש השתתף בהגנת העיר העתיקה במאורעות שפרצו בי"מ 
9
 .י"ת באש מלעיג על רפיסות המנהיגו"מ 
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 וינה, רבקה: אל
35 

 [119165.6] 'ו יום ,לונדון
 

 תודיעיה כל הפ) ודחל כםל גרפיםלתמ אולי. דשח מה-רדב מספרות ישל תולגרמטוה המכתבים אם עדיו איני
 .כותב אני פ"עכ .("וריוב ורספונדנץק ודישהי" של בת  כ  ה 1,ברגמן ומהוגו הצירים-מוועד הן

 :אומרת איה. הכל על רוא המפיצה הראשונה לגרמהתה וףסוף ס גיעהה בבוקר( 'ה םיו) תמול
 יתהיוה הממשלה י"ע רשתהוה היהודים הפועלים תהלוכת. ביפו קהיהעת בעיר פרעות פרצו במאי 1-ב

 יהודים על התנפלות לשם הנוצל הכושר-שעת. פריעהל םיסטיקומונ קומץ ניסיון למרות לגמרי השקט
 הז) 2םהמהגרי בית על ההסתערות הייתה( terrible) נוראה ריותה ההתנפלות. החנויות ושוד בותוחבר

 השתתפות על מעידים הכל .וילדים םנשי, םגברי על שהתנפלו םיהפורע כנופיות י"ע 3(קרּומ  ּוהג שבקרבת
 למנדט המתנגדות תומפלגה י"ע הולהבה ערביה ההמון קנאות .ותחיצברו בפרעות תיערבה המשטרה
 72. םוברובי יםחבאקד, בסכינים השתמשו פורעיםה(. ונייבוא י"ע - פשוט) העברי הלאומי ולבית הבריטי
 ןושלט תחת העיר נמצאת היום. סדר שיבהל הוטל 4טשיוובנטו דסיד על. נפצעו 105-ל ובוקר ונרצח יהודים
 נשאר סוקולוב. ודיםהי יםפיצרוא פקודת תחת םיררחהמשו םיהודיה םייליחל נמסרה אביב-תל הגנת. הצבא

 .יםרהצי דוע. פה
 

 רבים ערבים. אביב-בתל הגימנסיהמ תוהקורבנ תייוול( 'ג וםי) אתמול" 5.םיוגרהה רשמת נתקבלה (ה) אמש
 ".ברגמן". העיתונות ביקורת פקדה הממשלה. לפצועים מקלט נתנוו עזרו
 וצבי 7םהיצקרי .דבר קרה לא עצמה התהלוכה שבשעת ברור, פנים כל על 6.חדשים - ההרוגים של הגדול הרוב
 .טבח וערכו הבית על שהתנפלו כנראה. ערבים בין 9,יפו בקבוצת - יפו את בצאתי - גרו 8שץ

 זה סמך על 10.קיסקטינ, קושרת - ביניהן .חתימות של ושורה well all .משותפת לגרמהת הגיעה בבוקר תמול
  well families .our: לך לגרפתית

 .הפצועים לרשימת לחכות צריך
 עם גר ברנר כי, משער אני ."וביפ צרוחב גוהר נמצא ברנר העברי הסופר: "אומרת רנרב חרצ על לגרמהתה

 11!שלנו היחיד ברנר. יפו בקבוצת שץ וצבי היצקרים

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
. המפעל הציונידגל בסוציאליזם הומני בהגשמת . פילוסוף מאנשי ההגות של תנועת העבודה(. 1720-1881)שמואל הוגו ברגמן  

 ".ברית שלום"מפעילי . ממניחי היסוד לאוניברסיטה העברית". הפועל הצעיר"ציר לוועידת יסוד ההסתדרות מטעם . 1775-עלה ב
2
 .מי שביפו'עמד בשכונת עג. בית העולים 
3
 .בית המכס 
4
מבכירי הפקידים . י"ת ובא"בריטי במזהשירת בצבא ה 1-ע"במל. פעיל ציוני מנעוריו. יליד לונדון(. 1721-1881)נורמן בנטוויץ  

ברית "מקורב ל. ל באוניברסיטה העברית"פרופסור ליחסים בינ(. 1711-1717)יועץ מדיני ותובע כללי , יועץ משפטי. בממשלת המנדט
 ".שלום

5
 .שהושמטו כאן, הנרצחים 15להלן הובאו שמות  
6
 ".בית המהגרים"ששהו ב, עולים חדשים 
7
שהתאימה , מוקף חצר גדולה, ידיים-בית רחב( כיום קריית שלום)א "משפחת יצקר שכרה בפאתי ת. ער אברהםיהודה יצקר ובנו הנ 

 .להפעלת משק חלב
8
יוסף , ח ברנר"שם השתכנו גם חבריו הסופרים י, התגורר בבית חותנו, בעלה של רבקה בת בת שבע ויהודה יצקר, הסופר צבי שץ 

 .לואידור וצבי גוגיג
9
 .וררים בבית היצקריםכך כונו המתג 
10
והתיישבו  1751-המשפחות שרתוק וקטינסקי עלו ארצה יחד ב. בעלה של גוטה אחות יעקב שרתוק, בנדט קטינסקי-משפחת ברוך 

 (.עוגן)וצפורה ( מילשטיין)ידידה , (רבאו)ציונה : בנות גוטה וברוך. למשך שנתיים בכפר הערבי עין סיניה
11
יצאו , רבקה וצבי שץ ובתם הקטנה רנה שהתארחו בבית המשפחה. הו בבית חולים וכך ניצלובת שבע יצקר ובנה הקטן יעקב ש 
אך שני כוורנים , כשפרצו הפרעות הבין צבי שחיי דיירי הבית המבודד בסכנה וארגן מכונית לפינויים. במאי 1א לחזות בתהלוכת "לת

 -נראה שהנותרים ". שיסעו הם. להם יש משפחות: "רנר אמרב. ולא נותר מקום לכל דרי הבית, נכנסו לתוכה, שעבדו בפרדס סמוך
אך בצאתם מן הבית נתקלו בלוויה בבית , א"החליטו לצעוד לת -צבי שץ וצבי גוגיג , יוסף לואידור, ח ברנר"י, יהודה ואברהם יצקר

( איחוד)עין חרוד , שץ מפי רנה לבית, עדות שרה זיבנר)הערבים התנפלו על החבורה ורצחו את כולם . הקברות הערבי הסמוך
 (.057, 051' עמ ,בא "יומ ;87' עמ ,1-בה "סת ;19.1.1778ש "במכתב למערכת העמותה למורשת מ
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03 
 אביב-תל, ויהודה גאולה :אל
45 

 [119175.7 ,משוער] שבת, לונדון
 

, דדוחל דווקא צורך שוי. הכאב את מקהים וכאיל דידותהבו הריחוק אך .יותמכוח למעלת טכמע - לכתוב
 .כותב אני ולכן .בו להתרכז להעמיקו

 1?לנווכ יהחנ איך ?להבא יוחת איך .שאחריהם אלה את ייםח אתם ואיך .ההאל םהימי את ייתםח איך

 .היחונ, יהחונ חיינו .אווש שאלות
 נושא, חיה מצפוננו, הגדול םחוהמנ המוכיח ברנר את .והמית שלנו היחיד ברנר את .הרגו שלנו ברנר את

 כל ובשביל בשם, בעד וכתב תרשםה, חשב, שהרגיש האיש, צעירים לבבות ובוחן םילדיה-אוהב, אמיתנו
 .יתמות יזוא, ליא   .נםיא - עטו, לשונו, לבו .תנוימא וחלק תואו - םיידחי המוןו בורנויצ

 דחוא האב או, הילדים) םיצקרי שני, שץ צבי .םידועי-לא םשניי ועוד שמות שלושים של רוכההא מהיהרש
 תיב ירוגה ידאווב םינותרה רוב .שם גר ברנר םג בוודאי .טבח איזה .פוי קבוצת - 2םרקסקי'צה  , (הילדים

 דעו םיידוע םאינ פצועיםה שמות .שונות השערות מצירופי מתפלץ המוחו פרטים םיודעי איננו .רשבעי גריםההמ
 .פה

 הן תונותיע על אך .מכתבים, םינועית ושיגיע עד כותחל, כמובן, אומר הדעת-שוביי .מתפרצות תושאל כמה
 ?יכתוב ימ ומכתבים, ביקורת ההוטל

 תצקבו י"ע פרעההו במאי 1-ב פועלים אסיפת: "ףגרתל הוא .אותנו העכר ביהנצ של הראשונה ההודעה
 רעישא מה .באו ושממנ ויהודים םמוסלמי של ברוהמע הרובע אל חזרה ונהדפ םינורחהא .םיהודי סטיםיקומונ

 .'וכו" םילמסוהמו םידוהיה בין הפרצ ניתהמו תגרה אך, התברר טרם - זה יאחר ידימ
 ימ כלל התברר שלא - א"ז ."םהודייו מוסלמים בין תגרה" כ"אחו "יםודהי טיםסקומוני"ב היחפת כל-קודם

 .התנפל
 ןייהענ כל נתלה, בהן בייחוד, מפריס מותתלגרב וגם היהודים םהקומוניסטי נזכרו" יטרור" מותתלגרב גם

 .הסדר שומרו השקט היסוד זה, הערבים את והרגיזו אדומה תהלוכה שערכו היהודים בבולשביקים
 םלב על - בלהות צלם להם הוא בלבד" קומוניסט" שהשםו ס"המופ הם ומי מה שגמו םלה שאין, פה ויהודינ

 סקנדל בין פרשיות סמיכות כל אין כי, אמר הראשון מהרגע בוטינסקי'ז .באמצע םיהודי שיד מאוד התקבל
 מותתלגר באו סוף וסוף .םביהודי ערבים של הפרעות ובין םהפועלי יתר לבין סים"המופ בין אולי שקרה
 .והשמות םהמספרי מלבד, בערפל ועוד וכל העניין אך .זאת ותמאשר
 הסגנון לשלמות, נכון לא זה םג ילוא או .מהערבים הרוגים 11 נזכרים הנציב מתתלגרב 3?"הגנה"ה הפעלה

 ?שייבשלו, השני םובי היה מהו ?ושלנ
 שמאורעות מאחר, םהמעורבי םהגדודי מתוכנית וב ורזלח שהידר לסמואל האכזקוטיבה בחתימת ףתלגר בו'ז

 לא יהודי שום כי, הודעה; הציבור ביטחון שמירת בתפקיד לשאת ראויים םהערבי אין כי בעליל הוכחה - יפו
 יענשוי האשמים כי ביטחון הבעת ;4בריטי-יהודי בתור הגדוד קיום את שיךלהמ תביעה ;כאלה לגדודים יתנדב
 כי 6,ההגנה ועדּו 5הלאומי לוועד צ"הו דרך החנשל כזו מהתלגר .םעונש את יישאו ופקידים דיןה חומרת בכל
 ברוח לטותחה ולקבל אספות לערוך, הארציות ההסתדרויות לכל מותתלגר[ נשלחו] .הדרישות אותן לנציב יציגו

 על בתשובה - העלייה של מיידית הגברה לשם הכספית העבודה את להמריץ פנים כלפי נמרצת תביעה םע וז
 .הפרעות

 היוםו .בוהקר העולים משלוח את לעכב פקודה שמה נשלחה צ"מוה יכ 7,מטרייסט ידיעה פה מתקבלת בזמן בו
 9,קובן) פה האנשים ויתר בו'ז 8.העלייה את ע"לע להפסיק צריך כי, תחא בדעה צ"והּו הנציב יכ י"מא ידיעה

 .פה 10קפלנסקי הן .ומאנשינ מהתלגר עוד אין עומד .בשלילה ענו( 'ניידיץ
 .העברית ההגנה י"ע נהדפו .רחובותו דרהח על התנפלויות היו כי, לפרסם לא מנת על מסר 11אופיס-ניאלוקול

 .ערבים 3 וברחובות 2 דרהחב נהרגו
 מאוד לוכי הן אך 12.להגנה תכונה מועד בעוד החלה כי, רואה ואני .יהודה, מכתבך את קיבלתי כתיבה כדי תוך

-ביתו יפו כקבוצת םיקחמרוו נידחים כה במקומות חודביי .כחתף באה והשואה למוש   לא ההכנות יכ, להיות
 .המהגרים

 משתמש יהודי נציב .יחשוש הנציב - כמובן .לתלות רק .ולתלות לתלות צריך ?והדרישה קירהחה מתנהלת איך
 גם םהנאסרי ןיב יש וליוא 13.זיעי שלא ודאי העבד יטשוונטוב .מוסלמים על ותומ של דין-גזר להוציא ידבכ וחבכו
 כדרכו ?הווש סדח או הצדדים לשני הווש שבט או: משקל-ווייש של ברירה יעמיד והנציב, בפורעים שירו םדיויה

 14.מאז

 ההסת, גלוי שוד, רצח כל על .אנשים נתלים ודשובח חודש ומדי .הצבא דין-בית גרנס לא עוד ובדמשק רותיבבי
 .ששיםוח נםיא הם .גמור בשקט ומפרסמים תוכמוח כל בלי תולים - םליולבלב
 .כפרה כאילו .דמם את לבקש לנו חלילה: שיאמרו ומתחסדים צדיקים ודאי וריחס לא בינינו וגם

 
 [ההמשך חסר]
 

 הערות
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1
' עמ ,מבחר דברי זיכרונות, ח ברנר"י עלדברי גאולה עליו ב' ר)ש היה מודע לקשר המיוחד שנרקם בין יהודה וגאולה ובין ברנר "מ 

 (.221-221, 111-113' עמ, עוד זיכרונותודברי יהודה עליו ב ;1891, הוצאת המשפחה משלה ועליה, גאולהוב; 311, 311
2
התגוננה עד [ ---]בשורת המגינים הראשונה , טובה צרקסקי, כל אותה שעה עמדה אחת מעובדות בית העולים. "טובה ולייב צרקסקי 

[" שהשתתפו בטבח בבית העולים, הערבים]י השוטרים "שנורתה כנראה עהסוף בסכין מטבח גדולה ודקרה בה כמה מהמתקיפים עד 
 (.91' עמ, 1-ה ב"סת)
3
את . שני מחסני נשק אכזבו. א חסרת אונים נגד פוגרום ערבי"עמדה ת, בגלל רשלנותם ושאננותם של האחראים להגנת העיר 

[ צריפין]ה משרידי הגדוד העברי שהיו בסרפנד א באה ל"הצלתה של ת. לא הצליחו לאתר והשני נמצא ריק, בין החולות, האחד
 (.113-89' עמ 1-בה "סתלפי " )השומר"ומפעילותם של כמה מאנשי 

4
שיושתת על שרידי , י חיל מצב יהודי בפיקוד בריטי"כי יש לחתור להקים בא' ז"ו עם ז"הסכים ח" הגדודים העבריים"נוכח התפרקות  

, מצב מורכב מגדוד יהודי וגדוד ערבי-ועלתה הצעה להקים חיל, יטי שלל מהלך זההצבא הבר. י שטרם שוחררו"חיילי הגדוד הא
וכתב , שכן דבק ברעיון המקורי של גדוד יהודי להגנה על היישוב, שלל אותה' ז"ואילו ז, הנציב סמואל תמך בהצעה. בפיקוד בריטי

' ז"איגרות ז)י היהודים "שתאורגן ע, דיף על הגנה עצמיתככוח ע" חיל מצב בריטי הכולל גדוד עברי חזק"יל מכתב נמרץ בו תבע 'רצ'לצ
שהתנגדה להפנות , "פעל גורם אדיר כמו דעת הקהל הבריטי"כי נגד הקמת גדוד זה ' ז"משהתברר לז.( 213' עמ 229מכתב  ,ג

(. 329-321' עמ ,םהגדודי, עילם)צ שללה זאת "אך ההנה, (במסגרת בריטית)תממן גדוד זה ' הצ' הציע שההסת, תקציבים למטרה זו
-ב" קיר הברזל"כ במאמרו הידוע "ואח, ב בקרלסבד באותה שנה"ובקונגרס הי', ז"התקבלה החלטה ברוח ז 1821-פ הציוני ב"בוע

, ג"א. כי יש להקים ארגון הגנה עצמאי( שאז טרם התגבשה" )הגנה"למעשה התגשמה גישת ה. לעמוד על הצעתו' ז"המשיך ז, 1823
רה של גישה זו אל [ ---. ]הם יכולים להיהפך לצבא נסתר. יש לנו מחנות של מאות מסודרים בגדודי עבודה ובכבישים: "'ז"כתב לז ַדב 

 (.11, 98' עמ 1-בה "סת; 213, 191-119' עמ, היסטוריה/עילם ;213-4' עמ ,אחביון " )אמון להגנה בלתי רשמית-תתייחסו באי
5
חברים על פי מפתח המפלגות והסיעות  39מנה (. 1.11.1821)נ הראשונה "הי אס"י נבחר ע"הוועד הלאומי לכנסת ישראל בא 

 .קלווריסקי' וח' ז"ז, ילין' ד, דיזנגוף. מ: ארבעה נבחרו בתוקף אישיותם. נ"באסה
6
 ',ז"איגרות ז" )שקולניק, שטורמן, ברץ, גולומב, שוחט: חבריו. י מועצת ההסתדרות"ע 1821ועד ההגנה שהוקם במרס "הכוונה ל 
י "צ והוועד הזמני ליהודי א"י וה"שנבחר אחרי קרב תל חי ע, ר"ופ' ז"ועד זה היה המשכו של ועד שבראשו עמדו ז(. 1' הע 231כתב מ
 (.199' עמ ,היסטוריה/עילם)
7
שטיפל בעולים שהתאספו שם , "ישראלי-המשרד הארץ"ישב נציג , י"תחנה יבשתית אחרונה באירופה לפני הפלגה לא, בעיר נמל זו 

 .לקראת עלייתם
8
וזאת למרות , שחששה מעלייה בלתי מבוקרת, צ"בראשית ימי נציבותו היה סמואל נדיב במתן רישיונות עלייה אפילו יותר מההנה 

הוא הכריז על תקנות  3.1.1821-אך ב, נוכח מאורעות מאי הפסיק סמואל את העלייה. שמנהיגים ערבים תבעו להפסיק את העלייה
על סמואל " )צ לידי פקידים בריטים שנצטוו לפעול לפי כושר קליטה הכלכלי"האחריות לוויסות העלייה מההנה שמכוחן עברה, חדשות

 (.211-211' עמ ,אכ "כתבי ב, "טרייסט", כ"גם מאמר ב' ר; 11' הע 31' מכ' ר
9
י "היה בא 1819-ב. אוגנדההיה מקורב להרצל וצידד בתוכנית . ממייסדי ההסתדרות הציונית באנגליה(. 1832-1919)יוסף קובן  

 (.1829-1821)צ "חבר ההנה. ר קרן היסוד בבריטניה"יו. צ"כחבר וה
10
י "היה בא 1819-ב. היה מקורב להרצל וצידד בתוכנית אוגנדה. ממייסדי ההסתדרות הציונית באנגליה(. 1832-1919)יוסף קובן  

 (.1829-1821)צ "חבר ההנה. ר קרן היסוד בבריטניה"יו. צ"כחבר וה
11
 .יל'רצ'צ' משרד המושבות שבראשות ו 
12
זה , תוכנן מראש: כלומר, הדבר התלקח בכל קצות העיר: "13.9.1821-ש ב"כתב יהודה למ, כנגד דברים אלה. המכתב לא אותר 

ה ואלה בין אל. מביטים -התאספו יהודים ( מחנה יהודה)על יד בתי התימנים [ ---]איש לא היה מוכן לזה . ואיש לא ידע דבר. ברור
 (.229' עמ, עוד זיכרונות" )אבל לא הושם עוד לב לזה[ ---]רצים שוטרים ערבים רוכבים על סוסים ומגרשים את הקהל , במגרש הרחב

13
 .כיועץ המשפטי של ממשלת המנדט 
14
ת בפרעות סמואל היה להעניק חנינה כללית לכל הנידונים למאסר באשמת השתתפו' אחד מצעדיו הראשונים של הנציב העליון ה 

 .חוסייני-אמין אל' וחג 'ז"ביניהם ז, יהודים וערבים, בירושלים 1821פסח 
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 אביב-תל, המשפחה ינב: אל
55 

 [9.5.1991]' ב םוי, לונדון
 

 :בהרב של המען י"פע רפתיתלג םוהי
 ".כך בריםחה דעת אם רףתלג. אשוב לא - אבוא םא. לבוא רצוני"

 
 בנוגע מפקפק אינני - אני .לעצמי חיזוק לבקש בא אינני .לבאר ודמא יל קשה. בדמים לי עלה רמהתלגה חמשלו

 וירוהא רק כי לעצמי אמרתי - קר בהיגיון דבר כל לשקול - שבי הטבעית תותיוהמלאכ מתוך אולי אבל .לנסיעה
 אין. לבוא עלי באמת אם לפסוק יוכלו עכשיו בתוכו םייהח אלה ורק, זו בשאלה יערלהכ יוכל ץבאר עתה העומד
. לעצמי לי רק לא, גדול בהפסד ךוכר זה אך. ל"וח בלי - ובכן. נקלה על יירפא הוא. בחיי יביא שזה לשבר כוונתי

 1.בוא :לענות יהיה קשה שמא. רמהתלגה את הבינו לא שמא מאוד רדח אני. ילגרפתית ולכן

 אין כי, להישאר יכולה אינה כי כותבת והיא, מרבקה מכתב הביתה בבואי מצאתי רמהתלגה את ששלחתי יאחר
: אומרת היא. נהרגים ששם מפני, בבית להיות ךצרי עכשיו כי רק יודעת היא. היגיון לשום להישמע יכולה היא

 תיוושע לא בימינו. זמנה בא לא שעוד כנראה אך .ידוע במובן חלוציות יתהיה להשתלמות בשאיפתנו גם"
 2."דהוהי

 יבוודא התעוררו בה גם יכ, דעתיי. רבקה על כמובן ישבתח, השיבה על שביובח, האלה הימים כל במשך
 אקבל: ואמרתי, זה על לה לכתוב מדי ותרי יל היה קשה אך .תישאר לא דיעבל כי ידעתי פ"עכ .אלו מחשבות

 3.מהארץ תשובה תחילה
 .כמובן, לה כתבתי עתה
 .לכל שלום

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 :ש מווינה"ג למ"כתב ב. 32.5.32-ב 

ההרגשה שתקפה . ליך בדברי חברואני רואה חובה לנפשי לפנות א, רבקה סחה לי היום שאתה עומד לשוב לארץ ישראל, משה
גדולה . מסוכנה לארץ אם נשליטה על רצוננו -יחד [ להסתופף]לשוב ולסוף  -עכשיו את לב כולנו הקרועים ברגע זה מהארץ 

. ורק מתוך איזּור כוחות של העם כולו יוכל היוושע, הסכנה המרחפת עכשו על היישוב וגדולה מזו הסכנה המרחפת על הציונות
 -לארץ -בני חוץ. הארץ קרועה עכשיו מהעולם הגדול ומסוגרת. לארץ-אלא בחוץ, בארץ, שלנו אינו במרכז הסכנה מרכז הכוח

לעמוד על , משום כך, אינם מבינים כראוי את המתהווה ואינם מכירים את המצב ואינם מוכשרים -ואפילו הטובים שבציונים 
לארץ -הארץ הנמצאים בחוץ-י בני"יכולות לבוא רק מהארץ ורק עההוראות המכוונות את הפעולה הדרושה . הפעולה הדרושה

' עמ ,בכ "איגרות ב)לי מתוך מכתבים ומאמרים "לא ישיג החו -מה שבן הארץ מבין מתוך רמז קל . אפשר יהיה להעבירן בקהלנו
55.) 

2
 :וזה לשון המכתב 

איני יכולה עתה . מרגישה בי כוח להישאר אינני? מה אתה חושב לעשות, משה. היום בבוקר נתקבלה תלגרמתך על ברנר
, הרגש הטבעי אומר לשוב". לשם מה"כשבבית קורה אסון ממהרים בני המשפחה לבוא מבלי לשאול . י קול ההיגיון"להתנהג עפ

דה יהודה. לשוב יש גם חלוציות אך היא עוד [ להשתלמות]בשאיפתנו לשכלול . אנחנו שייכים לדור המעבר. בימינו לא תיפָּ
 (.5.5.2532)עתה צריך פשוט להיות בבית כי בבית נהרגים . קדמהמו

3
 :יהודה שרת כותב לאחיו 

וכי המצב הוא רע מכפי שאתה , בשום אופן, ואליהו[ טבנקין]זה החליטו יצחק , י"אליהו מסר לי לכתוב לך כי לא תחשוב לבוא לא
אני מצטער שלא שלחנו לך תלגרמה שלא [ ---]הקלע בכף , בימים אלה הן נורא הוא מה שנעשה איתך, משה. יכול לתאר לך

 (.ללא תאריך)מצא לסוף כי טוב עשית ותמך בנסיעתך , שקודם התנגד לנסיעתך, טבנקין. ואני חרד לך כל העת, תבוא
 :ש הוסיף יהודה"במכתב שני למ

לסתום פיות , על המשמר, תךאיתן על עמד. כי עליך להישאר בלונדון ולא לפנות לא למערב ולא למזרח[ ---]דעת טבנקין 
עלי [ ---]יבנאלי גם שאל עליך והתאונן מדוע אינך עומד בקשר איתם [ ---]התאונן על אשר אינך כותב כראוי . משטינים ומקטרגים

 (.33.5.2532)אין אתה ממלא זאת כראוי  -אשר לקשר : להגיד לך את האמת אשר איתי
 (:22מכתב ' קטינקא ר' על ר)ולרבקה  כתבה צפורה מכנרת לרחל קטינקא, 22.5.2532-ב

אני . ריחוקכן מן הארץ בשעה כזאת מענה אתכן מאוד. לא חיית בארץ, לא היית בארץ, עתה נעשה דבר ואת לא היית נוכחת[ ---]
וש עבודת ייא. ובעתיד נשקפים לנו מטעמים עוד יותר חריפים, הצדקה, נעשה דבר נורא שאין לו כפרה. מרגישה זאת בכל יישותי

עושים בנו כל מה שעולה על . בכף הקלע אנו? מה ילמדנו? איפה נמצא כוח להמשיך את אשר התחלנו, איך לעבוד. לנו עכשיו
, שנים של עבודת ייאוש. הכאב והצער משתקים אותנו, העלבון. נורא. לא יקשה עליכן לתאר את מצב הרוחות אצלנו. הדעת
אין קו . רציתי להחליף איתכן רק מילים אחדות. אין לי כוח יותר. מבפנים חולשה. המבחוץ איב. מלחמה ומוות נכונות לנו, הכנה

 .אור בוקע אלינו
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 וינה, רבקה :אל
65 

  11.1.1.11' ד יום ,לונדון
 

 כנראה - הפצצות .(םהפיינברגי של ביתם ביניהם) בתים 6 ביםער י"ע נשרפו חדרה על יתהישה בהתנפלות
 1.מאווירונים

 2.בהזנע סבא-כפר

 בכלל ואנ מפקפקים זה ךומת(. מתו כ"חאו נפצעו) ביפו וא ת"בפ נפלו 3םתקוואי-הפתח שלושת אם רובר לא
 .ידיעהה תותיבאמ

 
 :רונותחאה לגרמותטה
 (:שאלה על בתשובה) הצירים מוועד .א

 נפצעו פצועיםה רוב .ברצח( רוניםחהא על מוסב) הנאשמים יםערב שוטרים 02-ו יהודים 02 םירסוא וביפ
 .שקט בארץ .םימכדור רבים פצעים. בראשם

 .(:ב.ק.י של כתב) ברגמן מהוגו .ב
 ביירות. עתה הז שבאו אוניות משתי םילוצח הורדת הרסא הממשלה(. ?מילה סרהח) לחץ תחת שקטה ארץה
 קיימת ההפקוד כי, וובטחה. וחמ מיוהלא עדוו ציריםה ועד. סטיילטר ושב החלוצים. לרדת מרשות אינן םימצרו

 בושח המצב על למשפט. יהיהעל להגביר ליתע   התאמצות הכול דותהמהי דורשת לההק דעת. ייםעולשב רק
 להחזיק אפשר-אי יכ בריטיה םימיסה-למשלם להזכיר צריך': לפרעות קרוב כתבו הערבים העיתונים: דעתל

 .החוכהל הפרעות משמשות הכז באופן .'בריטי' מצב-לחי בלי בארץ סדר
 4.עדיין יתלבקי לא הבשות

 5המנדט התאשר אחרי. פעוט דבר - איש שלושים רגה  : דבריו קיצור .יל'רצ'צ עם מפה דיםחלא החשי התיהי
 בסכנה שהיה' וכו הצבאי התקציב) לשנה מיליונים 0 .םדתכועב את המשיכו .לערבים סחבי יותר םפייתק נהיה
 יגשוי בקרוב .מניז באופן רק נעצרה ההגירה. בטוחים( במושבות בזבוז נגד באנגליה החזקה ההתעמול לרגלי
 .טובים םימתנדב םמכ שיהיו השתדלו .יםיהמקומ םהגדודי לסידור בארץ

, ירבע דווגד ודיהי גדוד א"ז) מעורבים גדודים על יפו מאורעות אחרי הממשלה עוד ושבתח האם השאלה על
, וז תוכנית לבטל דרישה לנציב ילגרףת כבר בו'ז. לזה הסכימו י"בא מוסדותיכם הן: ענה 6,(יהודה מכתב ראי

 עתה 7.הביטחון שמירת בתפקיד לשאת הכשרתם-אי את יתרה םפע יפו במאורעות הוכיחו שהערבים מאחר
 .ץבאר ערבי גדוד גם יהיה םא תנדבי לא יהודי ששום לממשלה עידוולה דבר תווא לדרוש יהלאומ דועלו כתב
 .דההוי במכתב אליהו דברי וראי

, י"בא, בכלל ברנר עם, יהודים 32 איזה להם מה. העניין מכל התפעלו לא פה[ השלטון של] "בחוגים"
 ".לדבר סוף אין. ודשובח דשוח מדי הצדדים משני ומאות עשרות נהרגים באירלנדיה פה כשלעיניהם

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 022-אולם כשראה הטייס כ, ביקש לשלוח גם אווירון כדי לסייר באזור, שסייע בהגנת חדרה, לואיס אנדרוז , מפקד המשטרה באזור 

שוב , כשראה אותם עוסקים בשוד בתוך המושבה, כ"המושבה זרק בהם כמה פצצות ואחערבים המתקדמים בשרשרת צבאית אל 
 (.82, 98' עמ ,1-בה "סתלפי )שנס בבהלה , התקיף את האספסוף

2
בדרכם לשם התנפלו עשרות פרשים בדווים על . עקב מידע שהגיע לידיהם עזבו התושבים את כפר סבא והתרכזו בפתח תקווה 

 (.90' עמ, שם)את כפר סבא הם העלו באש . רכוש ומן העדרהשיירה ושדדו חלק מן ה
3
 (.99-93' עמ 1-בה "סת ;33מכתב ' ר)ת נפלו ארבעה וביניהם אבשלום גיסין "בהגנת פ 
4
 .על שאלתו במברק אם לחזור ארצה 
5
 .00.1.1800-י חבר הלאומים רק ב"י אושר ע"המנדט הבריטי על א 
6
 :כתב יהודה, אליו הכוונהשנראה כי , 00.0.1801-ש מ"במכתב למ 

הראה על הנזק אשר יביאו הגדודים המעורבים , אליהו גם העיר על עניין המיליציה אשר צריך לצאת אל הפועל בזמן הכי קרוב
לערבים אין שאלות העלייה (. הערבי בדרום והעברי בצפון, יעמדו בגבולות הארץ, העברי והערבי, אז אמרו כי שני הגדודים)

וברור כי בגדוד זה ירכזו את כל כוחותיהם בה בשעה שהגדוד שלנו יהיה , שאיפתם היא להגביר את כוחם הפוליטי וכל, והבניין
 .תנועת ההתנדבות כאשר הייתה לא תהיה עתה. לא כגדוד שעבר, אונים-חדל

7
 .013' עמ 009מכתב  ,ג' ז"איגרות ז' ר 
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 12.1.1.21[ 'ה יום], לונדון
 ,קה'רבצ

 
 .םנוספי םפרטי עם מכתב לך שלחתי צ"אחה אתמול

 תהיה לא אז עד םוא 2,אבשלום על ברור דבר להיוודע לבהרב רףתלגנ מחר. איננה היא 1.לתשובה מחכה אני
 מכביד זה םוג, איש עם פה לדבר כולי יאינ. ומרגיז מעיק וירובא ההתליי מצב .לענות מהרי כ אוסיף - תשובה
 .מאוד

 .לקראתו נכון אני, מפניו ירא איני, [משבר: רוסית] םלֹור  פ   במובן פ"לכה, שבר יבוא - אשוב םא כי, את המבינה
 .מוחלט, ברור דבר יל יענו רק

 הוא - 4אלנבי םע מפה מ"מו היה. בפניהם נכלא המולדת חוף 3.כאמד   טרגיזם יש החלוצים בשיבת. יןא   חדשות
. נמשכות ונרגנותו חתירותיו פ"עכ. האחרונים במאורעות לו יד כי סברה יש, אגב .להורידם בהחלט סירב

 !חרזהמ, עליך בולשביקים
 העלייה הפסקת על באה( מהנציב) להם שיש הידיעות לפי כי - שאלה על בתשובה - ענו תוהמושב מווזרת
 שהובעה אחרי רק. זה בדבר 5סוקולוב של הראשונה רמהתלגהמ םג לראות היה אפשר זאת. צ"וה הסכמת

 6".ותחלמ" םה גם החלו, בארץ סערה, בוודאי, וקמה מרצתנ התנגדות מפה

 והעיר. [דישיי] רגון'זב שרו. א"תל תהלוכה ערכו סים"מופ: כך בקיצור, הראשונה בידיעה שי למאי 2-מ" הארץ"ב
 הערבים. בתהלוכתם להשתתף םמינוזוה םהערבי שכונות לא הלכו. בתהלוכה העירה זרוח .גורשו .התמרמרות

 .השקיטהו תערבהה המשטרה .במכות ענו
 איני דבר םשו. רהחזו ס"יהב אל הציוני מהמשרד אני מתרוצץ םהימי כל .ס"בביה כתבתי הראשון הגיליון את

 .עושה
 אני. יודע איני - רע או טוב, שבלב הקול לדחיפת מהימסר עצמי את עצרתי אבל. שיבה על חשבתי השבוע כל
 יוכל ההפסד אך .לוהכ על יצלחו החיים, ממנו פוחד איני. שבר יהיה. יותר אשוב לא - עכשיו אסע אם: שבתיח

 .מאוד גדול להיות
 םג .לדעת כמובן יכולתי לא זה? מהו בארץ עתה העומד האוויר - להכריע שאוכל כדי עד לי סרח שהיה מה

 .םש הנמצאים רק נכונה םודעיי. ברור אינו ת"ופ דרהח ,רחובות על ההתנפלות יאחר
. מבינה את. להישאר תוכל, דבר אין: יל רפותלגשי כבקשה להבין ווכלי. לא או שאלה רףתלגל אם פקפקתי

 desire to come wire if chaverim approve : רפתיתלג ז"כב
jלתשובה לחכות לטתיחה אך, מאוד לך חטאתי אולי. שאריית לא בלעדי כי, ידעתי. עליך הזמן כל שבתי 

 .אליך לגשת כ"ואח ץמהאר
 אני: ולומר לבוא אפשר-יא אבל. נוסע אני כי, דעו: רק להגיד אפשר כאלה במקרים. דבר אמרתי לא לאישו לדוד

 כמו, לצבא הליכה כמו זה. לעצמו אחד כל .תעמולה לעשות אסור ?םאומרי אתם מה, לנסוע ושבח
 .מבין יאנ כך 7.תוההתנדב

 אני כי בעובדה לי ונתברר רמהתלגה את תיחששל ריחא כבר. מאוד לי הוקל. מכתבך את יומצאת הביתה באתי
 .יותר עוד ועכשיו .הוקל - לנסוע נכון

 יש כמה .בכסף תלוי יהיה זה .בטרייסט להיפגש איך נידבר או, דיח וניסע אליך אבוא יאנ. נתכונן, קה'רבצ, ןכבו
 הלימוד-שכר את זרהח לקבל תקווה םאומנ יל יש. הנסיעה להוצאות ללוות טרךאצ אני. תיכף לי כתבי ?לך

 .זירוחי שלא להיות יכול אך, למפרע ששילמתי
 הייתי אילו כי, נדמה לי .שהיא שאינני על מצטער שאני שי .נפלאה את ובכלל. מאוד םניונכ החלוציות על דבריך
 .נרגע אני, ניסע יכ ושבח כשאני, ועכשיו .דומא שקט עכשיו הייתי ץבאר
 םוריחב - ת"בפ שנהרגו האחרים שני. בזמנה קיבלת שבוודאי, רמהתלג לך ישלחת מכתבך את קבלי אחרי

 .כדבעי מלחמה שם תהישהי כנראה .ידועים םאינ פרטים 8.שפירא .א של מדרשו מבית כארזים
 את להרגיש כן אפשר ההנ שהגיעו אחרים וממכתבים ממנו 9.םושלש שקיבלתי, יהודה מכתב לך לחוש אני

 10.יגרווש שמסר כמו ולא. שבאוויר השריפה אבק
 .לשווא אך הדקיק והכתב .נצטמצמו םהדברי אך .לך מרול מאוד הרבה יל שיש שבתיח לכתוב כשהתחלתי

 11.לרחל שלום. מספר בלי לך נשיקות

 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .על מברקו השואל עם לחזור ארצה 
2
נהרג בעומדו יחד עם אברהם שפירא בראש מגיני . ה והצבא העותמאני"ש מימי ג"ֵרע מ. ת"יליד פ(. 1121-1911)אבשלום גיסין  
 :9.9.1121-ש מ"ת ואת הריגת אבשלום תיאר בהרב במכתבו למ"את ההתקפה על פ. 1121ת במאורעות "פ

מותו מבהיל . התעללו בו באופן נורא, לגזריםהמתנפלים הדביקו אותו בזחלו וביתרו אותו . בהיפצע אבשלום באה נסיגה קטנה
ווינו יקהרבה נעדר מתוכנו אחד אשר . הוא היה נחמד והראה את כל כישרונו ומרצו. יקשה לקבל עליו תנחומים. והחריד את כולנו

 .ממנו
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 .121, 122' עמ, נתראהב' גיסין ר' על א. 441' עמ, 11המכתב במלואו מובא בנספח 
3
, החזירו השלטונות הבריטים קבוצת חלוצים שהגיעו עד חופי הארץ פעם ופעמיים, ואל להפסיק את העלייהלאחר החלטת הנציב סמ 

ראיתי קבוצת אנשים שכבר עמדה פעמיים בשערי . ראיתי בעיני מה עשה הנציב היהודי בגזירתו למאות אנשים אלה. "כלעומת שבאו
[ ---]חיכו לידיעות . בטריפולי היו אסורים איזה ימים, שלחו לטריפולי. ידוםשם לא הור. בבואם לראשונה ליפו שלחו אותם לביירות. יפו

 (.271' עמ ,אכ "כתבי ב" )כ הוחזרו לאלכסנדריה ומשם לטרייסט"ואח, מבלי מזון, התגוללו על הקרקע מבלי משכב
4
י עד "שלטון הצבאי הבריטי באעמד בראש ה. י"מפקד הצבא הבריטי שכבש את א 1117-ב(. 1142-1974)גנרל אדמונד הנרי אלנבי  

ציוני במדיניות -לערב את המהלך הפרו"יעץ  ;(149' עמ היסטוריה/עילם" )התייחס בקרירות גלויה לעניין הציוני. "סמואל' מינוי הנציב ה
נציב עליון כ היה "אח. 1121( פסח)קצינים ששירתו תחתיו סייעו בידי הערבים במאורעות ירושלים אפריל (. 119' עמ, שם" )בריטניה
 .שם סירב להוריד עולים שלא הורשו להיכנס ארצה לאחר שסמואל השעה את העלייה, במצרים

5
 .צ עד אחרי פרעות מאי"ונשאר בארץ כנציג ההנה, יל'רצ'כדי לפגוש את צ, 1121ו במרס "י לפי קריאת ח"סוקולוב בא לא 
6
לממשלת , הבריק משם לבלפור, ב"אז בארה, ו"ח. י"את סוקולוב באוהוא שעורר לכך ', ז"בלונדון היה ז" ההתנגדות הנמרצת"יוזם  

מכתבים  ,11ו "איגרות ח)רוח מהפסקת העלייה והזהיר מפני כניעת האימפריה הבריטית לאלימות -והביע מורת, בריטניה ולסמואל
לחץ הערבים גרמו לזאת אולם למעשה יותר משגרם להן , ס אכן הפסיק את העלייה בעקבות מאורעות מאי"ה(. 211, 119, 111

 21.1.1122-ב. צ באיפוק על הגזירה"ומשום כך הגיבה ההנה, שכשלה בגיוס ההון הדרוש לקליטת עולים, מחדלי ההסתדרות הציונית
 :ו"ס לח"כתב ה

 היה על, ובכך עוררתי נגדי מידה רבה של ביקורת מצד העולם הציוני, לולא הטלתי בחודשים האחרונים הגבלות חמורות למדי
שתדע להעריך את שירותי הנאמן , אני מקווה. ההסתדרות הציונית לפעול בעצמה באותו הכיוון ולעורר את הביקורת נגדה

 (.114-111' עמ, מוסק)
7
 (.נתראההקדמה ב' ר) 1119-ולגדוד העברי ב 1111-ההתגייסות לצבא העותמאני ב 
8
דמות פולקלוריסטית . י"מכובד על ערביי א. ת"וההגנה בפראש השמירה . 1991-עלה מרוסיה ב(. 11119-197)אברהם שפירא  

 .צבעונית נערצת
9
 (.229-221' עמ, עוד זיכרונותב)ח ברנר "מתאר בפרטות את פרשת רצח י. 1' הע, 12המצוטט במכתב , המכתב 
10
בא  4.9.1121-ב". טרסקונ"ממנהלי . חרוד-חבר בגדוד העבודה ומראשוני עין, מאנשי העלייה השנייה(. 1141-1912)משה שוויגר  
 (.9.9.1121-ש מ"מכתב רבקה מווינה למ" )לא חיכו לשום דבר"לדבריו בארץ . שם נודע לו על המאורעות, י לווינה"מא

11
יהושע , שם למד בעלה אז, שהתה בווינה עם בתה התינוקת בדרכה להולנד. חברה קרובה לציפורה ולרבקה. רחל קטינקא 

לו  -נדמה לי כי פעם סיפרתי לך . אתה יודע מה היה ברנר בשבילי: "9.9.1121-מכתב  רבקה מרחל הוסיפה מילים ל. ברנדשטטר
שם , ם-י השתקעה בי"כשעלתה משפחת קטינקא לא". טובה השתיקה עתה, נו, משה, הכל, הייתי פה עתה הייתי מספרת לך הכל

כאשר השניים , פעם. אב ומחנך נערץ לנערה רחלוהוא נעשה דמות , ח ברנר היה אחד הדיירים"י. התפרנסה האם מהשכרת חדרים
, זהו אדם? הרחק נקודה נעה-אבל הרואה את הרחק, כן הנוף: "אמר לה ברנר, ורחל הביעה התפעלות מהנוף, טיילו בהרי ירושלים

 (.211' עמ, ח ברנר"על י, (עורך)מרדכי קושניר : מתוך" )וזה החשוב
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 41.5.4294 ,ןנדוול
 ,קה'רבצ

 
 רבקה שעל - חושבים עדהו דב] kommen nicht drahten Ada Dov: קראתי .טלגרמתך את קיבלתי עתה זה
 beantwartet nicht noch: עניתי מייד. שעות משתי פחות לביתי מווינה הלכה הטלגרמה .[לבוא לא -

Anfragc meine .Gut [נענתה לא עדיין ישאלת, טוב]. על תשובה כבר לך שהייתה על דומא מתפלא אני 
 הולכות פךהלו י"לא מלונדון יוהר. התשובה את אני קיבלתי בטרם, לגרמתית אחר נשלחה אשר, לגרמתךת
 .ולהפך י"לא נהוימו מאשר מהר יותר הרבה לגרמותת
 של מענו את רתיחב אני .כבר לסבול יכול יאינ .(לךוה ףסהכ בינתיים) ענהי כי והפגעתי לבהרב שוב לגרפתית

 כל ופיב שהיה יודא שדב בעוד, (םישלוריב הקבוע, טנברגור משרד) בו חבטו שהייתי היחיד שהוא מפני, בהרב
 .שבוע אותו
 דב בידי כבר הההי, חשבונך לפי איך .ישארית ואת אסע ישאנ לאפשרות - הבמחשב - ישתתכוננ רוצה יאנ

 .חדשות אין מהארץ .לי כתבי 1?לגרףתש בשעה, הקיץ נהוויב הפגישה את לו מציעה את שבו מכתבך
 .למכתבים כיםחמ ואנ .לבוא דלוח תולגרמת

 2.טרחותיך כל על חהרט ויוסיף בהר טרדה ודאי לך סבי דוד של בקשתו מילוי

 מתייחסים אנו שאין, דקה והק את .בשלילה לענות לתיויכ לא, בןוכמ, ואני אליך לפנות יוכל םא אותי שאל הוא
-רדב יתעש ז"בכ  3.ילמד תופש הוא ןיא, משפחתנו נילב מתייחס אושה כמו תוחמשפ לבני סייחלהת םיויכול

 - אלהה כרונותהזי .בזנרפ   הזקן על אבא פעם יל שאמר טובה ממילה םתוס רושם נשמר כרונייז יבמעמק .המ
 .ותומים ריםאּו לי הם - לפעמים םיטעמ   יבוודא ואשר, מעורפלים היותר גם

 ,שלום
 

 משה          
 
 ."קומוניסטית אינטריגה"ב ברלהתע בוודאי ארי הוא .אליו הפניות כל על עונה וואינ סירמפ בא לא דלירוטש 'ג
 

 הערות
                                                           

1
 .המכתב לא אותר 
2
 .לדודו שמואל פבזנר שבא אז לווינה, ואולי גם לסייע, דוד הכהן בקש מרבקה לעמוד בקשר 
3
ובה טען קשות , 9191-רטוק ב'שפרסם יעקב צ, "י"הפנמה הא"שר שהכוונה למתיחות שנוצרה בין המשפחות בעקבות החוברת אפ 

 .ה על חוברת זו"כ מב"והביקורת שמתח אח, היה ממנהליו, אבי דוד, שמרדכי בן הלל הכהן, ק"נגד הנהלת בנק אפ
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 [02.1.2.02, משוער, לונדון] 
 

 .לעניינינו ועכשיו
 משככת היית, רוח-בקור ולדון להתרכז לרגע יכולת ולו, לשווא לגמרה יתהיה המופרזת דאגתך - כל-קודם

 שביום בעוד, ליפו להגיע היה יכול בערב וב היותר לכל כ"ע, יפהחמ השני ביום לך רףתלג דב הן 2.תהוא
. בריאים לוהכ כי רפותלג מהבית והן. בידיך יתהיה ההרוגים רשימת והן. דבר יפו בעיר כבר היה לא השלישי

 יצאה( השלישית או) השנייה רמתךתלגש שבוח ודאיוב .מיותרת רמהתלג כל על דימי לענות כך כל אצים ואינם
 .רמתםתלג את תקבלי בטרם עוד
 .מכתב ממנו ואבקש לאליהו אכתוב ניא .נוסע איני עתה לעת אני. לנסיעה געובנ
 3,הרבה איחרה ולכן ביירות דרך נשלחה, מדב, האחת .רמותתלג שתי קיבלתי יםינתיב. הכתיבה נפסקה כאן
 .חדש בה אין. אליו השנייה רמתיתלג על תשובה היא

 ךמש  ה  . לברל עזור 4.ואליהו לישראל אמצעים להספיק התמסר .להישאר מבקשים אחד פה: "אומרת השנייה
  6".אליהו, ברל, יקותיאל 5בגבורה נפל אבשלום( ?) גוריון-בן עבודת את( להמשיך או)

 .גוריון-לבן בזה רצוף אני כותב, המצב על רותא  ה   ועוד כספים לענייני בנוגע, זו רמהתלגל בנוגע
 .לעניינו נשוב ועתה
 שיערתי לא אני כי, צדק בלי םלפעמי כועסת את כאשר עלי תכעסי אל, ואנא, לפניך להודות צריך אני, קה'רבצ
 לכל. בינותיהו ברדב התעמקתי כעת רק. ל"ובח דב עם שבפגישתך וההכרחיות החשיבות כל את עכשיו עד

 שלא, יקר מדי יותר ירחמ תשלמי את .[לארץ] נסיעה על תחשבי אל, ובכן 7.הבינותי כי, אני חושב, הפחות
 - זה אחרי שיהיה ומה. לפחות, זמן איזה תךיא ולשהות הקיץ יךאל לבוא חמוכר הוא .עוד חכי .לעולם יכופר
-מלא רע דבר-וחצי .הוא דבר הלא, עצמך בשביל, ל"חוב מציאותך עצם גם .תויא תכף תשובי כי מסכים איני
 היה ביכולתך זה כל יוכ, לך חסר וכמה מה ובדיוק בבירור דעתיו נךיוכשה, "בידך תאוותך-חצי"כש לשוב. כלום

, שנה עוד להישאר תצטרכי פ"שעכ חושב אני. וקשה אכזרי מדי יותר זה - עוד נשארת אילו השיגוול למלאו
 השנה והן. תישארי לא יםימשנת תרוי יכ שבתיח תמיד אני אך, םשני 3 - לי המלטת פעם את הן. וינהוב פ"לכה

 הן, המעניינים םירדבה כל עם המגע חשט, והקליטה הרכישה כולתי .הראשונה כנגד כפליים שקולה השנייה
 .פרוגרסיבי באופן גדלים

 אני. לך לוחש   אוכלו, לי שנחוץ הממ יותר קצת להרוויח לתיחהת, האחרון-רוןחהא בזמן רק, עכשיו רק אני
 פה .רפה בשפה אלא לך חמבטי איני כן על, אותי ומדכא מכאיב וזה, דותחא םפעמי כבר זה בנידון נכזבתי

 זמבזב איני .יכיל   להיות עצמי את להכריח יכול איני התאמצותי כל ולמרות, ייחודב" רווק"ל, מאוד םייקר םייחה
 .הוא כך. כסף "המון" גוזלות הקטנטנות, הקטנות ההוצאות אך, דבר םשו על
 אני. םהפסי מן לגמרה ירדתי חרוניםהא בשבועות אך, לימודי יקסע על ובסדר בשקט לך לכתוב פעם צריך אני

 קורא אני נסק  די את. הספר מן להינתק לא עצמי את חמכרי מלאכותיים ובאמצעים עצות וכאובד כחולם מתהלך
 נעורינו ידיד, ומרגיע םמנח כך כל אוה. השינה לפני ובמיטה תחוארוה בעת, הארץ תחת בנסיעה - הפסק בלי
 8.זה

 מהירות יעותיד להספיק כשהתאמצתי, התכוונתי לך רק לא כי, לרובשוב אמרי. החברים כל בשלום נא דרשי
 .וינהול ומפורטות

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .ראשית המכתב חסרה 
2
 !"אילו ידעתי לפחות עתה כי דב בחיים הנהו: "כתבה רבקה 1291במכתב למשה מראשית מאי  
3
ה באחריות שנשא, לממשלה. הטילה צנזורה קפדנית על מכתבים ומברקים, ל"ם אסרה הממשלה יציאת יהודים לחו-לאחר פרעות י" 

" השומר"ע ו"מפלגת אחה. היה עניין רב למנוע ככל האפשר את פרסום האמת על המאורעות הללו וגורמיהם, ם-להתפרעויות י
-ב" מאורעות ירושלים", פליישר' ג" )החליטו לשגר שליח לביירות למען הודיע תלגרפית לכל מרכזי היהדות העולמית על המצב בארץ

 .ספר השומר
4
 ".הגנה"וה" שומר"ממייסדי , (1291-1889)ישראל שוחט ". הגנה"ג כלומר "אשוחט ול' לי 
5
 .אבשלום גיסין 
6
 unanimously ask remain devote yourself supply means elia isroel assist berl continue gurion work abshalom 

nafal bigvura jekutiel berl eliahu 
7
 :רבקה כתבה 92.1.1291-ש מ"במכתבה למ 

. איני רואה כל אפשרות לדחות. אצלי הדבר מוחלט וברור[ ---]שלדעתי צריך הוא לבוא אלי בקיץ הזה , כתבתי בשבוע זה לדב
אך איני רוצה ואיני , תחילה לא חשבתי לכתוב לך זאת עד קבלי תשובה מדב. ל למשא מיותר"ובאופן אחר תהיה עלי ישיבתי בחו

 .יכולה להעלים זאת ממך
8
 .ואחיותיו קראו את כתבי דיקנס וסופרים אנגליים וצרפתיים שונים בתרגומיהם לרוסיתש "מ 
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 215.520, נדוןול
 2,היקר דוד

 
 נצטברו וכאב צער הרבה כך כל .בבכי טופש אגעה - יםדברה לשטף פשוח אתן רק שאם, הזכ הוא הרוח-בצמ

 בנדודי עוברים והלילות 3םהעיניי מנגד סרה אינה ברנר תמונת. מתפלץ שהלב עד, האלה הימים כל במשך
 .מעשיים נא נהיה, ולכן. ידיעות לך ולמסור אחדים מעשיים בעניינים תךיא לדבר עלי אבל, שינה

[ חסרה לועזית מילה] דרש הצירים ועד גם. כסף דורשת י"מא רמהתלג אחר רמהתלג". הגנה"ל כסף .א
 פותר אינו זה 4.י"לא לחווייש   דולר 011,111 קהימאמר הגיעו כי שמעתי עתה .ריק כלה פה אך, פה מהמשרד

 הוא אך. ימי'ג על היו התקוות. ישר כסף םלה להמציא דרוש. צרכים מאוד הרבה נכללים בקרן כי, השאלה את
 לא אפילו והוא רמותתלגוב במכתבים( בו'וז לפנזוןוו)אותו  הרעישו. בפריס הזמן כל היה אוה .בהחלט הכזיב
. מאחרים להשיג תקווה אין כי לי אמרו זה אחרי ידיו רפו - בו'ז. מסרב הוא כי בו'לז בפירוש אמר, כשבא. ענה
 גבירים אצל - אחד ניסיון עוד שיעשה אמר והוא, כזה בזמן וז יכולת אפיסת על במרירות תויא דיברתי אני אך

 לא, ימי'מג מה-דבר ייצא כי - וולפנזון של המנופחות והבטחותי סמך על - בטוח ייתישה ןמז כל, והנה. אחרים
 סכום מכל כפלים כפל להמציא היה יכול אחת קולמוס בתנופת הן ימי'ג כי ,אחרות דרכים שום על חשבתי
, חובה מילוי לשם גם ולו לטתיחה, נפש בפחי נוממ שיצאנו כיוון אך. שונים פרטיים מאנשים יאול אוספים שהיינו
 םג. ועשרות תמשֹוח  , פונטים. םייפרט םימאנש כסף באיסוף הכהן ודוד אני עוסקים עכשיו .וז דרך לנסות

 .מכריו בין יעזור קפלנסקי
 אני .לי ברור אינן עוד הסכום. הבטחה קיבל הוא וכי, הצליח כמעט שלו האחרון הניסיון כי בו'ז הודיעני םבינתיי
 ישנן .בכסף לעשות מה היא השאלה. פונט 051-011 היותר לכל יצאו שלנו מהאיסוף. אחדות מאות - חושב
 שאלת כי, כותב פליישר 5.פליישר של הקניות בשביל, וינהול לשלוח או י"לא ישר רףתלגל: להוצאה דרכים שתי

 6.לותוגב שני יש הלא. בזה דעתך את לדעת רוצה הייתי. הובטחה המשלוח

 אם אך .לווינה – אנחנו שנאסוף ומה - בו'ז שישיג הסכום את, נאמר - י"לא הכסף רוב את לשלוח נוטה אני
 מבין אני .כלום י"ולא, לווינה אנחנו נאסוף שאולי המאה את לשלוח לבי ייתננ לא בו'לז הגבירים הבטחת תכזב
, חדשות קניות של אפשרות כל עכשיו אין י"שבא בשעה, ממשית הכי בדרך אצ  יּו לווינה שיישלח כסף כי, אומנם

 ייניבענ עכשיו שם עובדים ומחסור מחנק באיזה, זאת עם חדי, לעצמי מתאר אני אך. תאכלנה הארגון והוצאות
. דעתם ולהודיעני החברים יתר ועם שרייפל עם ינהובו להתייעץ אבקשך - לפיכך. פונט כל להם יקר ואיך ההגנה

 .היהי יכ בטוח להיות אני רוצה אך .ביד איננו שעוד כסף על ע"לע הוא שבינינו הזה מ"המו כל
 אפילו 8.י"מבא טוב יותר ערוך לאין פה - סמואל בתקופת גם כן 7בולס בתקופת כמו ממש. בכלל המצב .ב
 הוראה ספק ללא היא ויפ מהומות אחרי י"לא היהודית ההגירה הפסקת: "ראשי במאמר כתבו הקדוש" טיימס"ב

 הגדודים ביטול בדבר בו'ז לדעת התנגדות לאחר) ולהלן ."גדול בספק מוטלת שבה החוכמה אבל, זמנית
 תביא אשר, הלאומי הבית למדיניות לויאליים להיות מהערבים לתבוע הזכות לנו יש זמן באותו" 9(:המעורבים

 הערבים בלב ספק יש אם. ופלשתינאית בריטית אלא יהודית מדיניות וז אין. כאחד ויהודים י"א לערביי ברכה
 יותלה חייב הראשון והצעד ומייד תיכף לעקרו יש, הלאומי הבית את לכונן הממשלה של המוחלט ברצונה שיש
 ."היהודית יהיהעל על האיסור ביטול
 עניין] trifle a שזהו אמרו" המושבות משרד"ב .[מהמאורעות] מהעניין הרבה פה" התפעלו" לא כלל בדרך
 אפשר-אי אופן ובשום שלה את עשתה - בראשה הקומוניסטים עם - הנציב של הראשונה הידיעה אך, [פעוט
 קומץ יכול אופן באיזה לגמרי ברור לא, אומנם: כותבים כלה .מהיהודים לא וגם מהאנגלים לא אותה לעקור

 אחדות" של רמהתלגה. 'וכו' וכו בדבר תפקיד איזה להם היה גם אם פ"עכ אך', וכו לעורר הקומוניסטים
 ונמסרה במכתב לנו שנשלחה ההעתקה הגיעה 10.הגיעה לא, למאי 5-ב מיפו שנשלחה, פרטי רוללייב "העבודה

 נתן יל'רצ'צ .ביירות דרך שנשלחה, רפיתלג באופן ההעתקה ותהא יום 01 באיחור הגיעה וםהיו. יקפלנסק י"ע
 הערביות השכונות על קשים כסף פיצויי הטלת, עונשים - הארץ השקטת בדבר לסמואל מאוד חמורת הוראות

 .'וכו, המתנפלים הכפרים ועל ביפו
 הצטדק .יכלל באופן םהדברי את יל אמר בו'ז 11.פשרן-ליברל מיהודי יותר אלה יניםבעני מבין מלחמה-איש גוי
 אלה בימים יתהישה, הציונית האקזקוטיבה את כי, שתדעו רוצה אני .הפרטים את למסור" רשות ול שאין"

 הוא. ובפסיביות באינרטיות להאשים אין, [ב"בארה אז שעשה, ו"ח של עדרויבה] בו'ז של באישיותו מגולמת
 ממש היה( הצירים ועד) י"א ובין לונדון בין רמותגתלה שחילוף יומיים היו. גדול לב אומץ וגם רב מרץ הראה
 .הקיצוניות מבחינת עכשיו עד נהוג שהיה הממ להיפך

 ענה ההגירה הפסקת נגד המחאות על .תקיפה יתהיה, לסמואל ביחס הן, פה לממשלה חסבי הן העמדה
 ברגע ואידר קולובסו נכשלו הנראה כפי. הצירים ועד בהסכמת זאת עשה שהוא ול מודיע סמואל כי, יל'רצ'צ

 סערת שקמה אחרי רק. הדין את מקבל הוא כי בלט זה בעניין לובוסוק של הראשונה רמהתלגב. הראשון
 שלח החוץ שמשרד פה פעלו ע"לע. םה גם וחמ - מפה מאוד תויפרח תורמתלג נשלחוו בארץ התמרמרות

, העלייה הפסקת לרגלי ימנזבאופן  שנתעכבו י"לא דיםוהיה במהגרים לתמוך רחבמז הצירים לכל הוראות
 .בכסף גם לתמוך

 וההתמרמרות והדרישה קירהחה של הרע המהלך על מודיעות( צ"וה) מהארץ עכשיו תוהבא רמותתלגה
 בתוך םישנ משה י"ע הנזכרים הפרטים כל)" אחד פרט אני מוסר לרבקה במכתבי 12.זה לרגל ץבאר ררתוהש

 כי, נאמר הפרטיים המכתבים באחד. המצב הנּוש לא לפיהש, מאוחרת ותרי רמהתלג שי 13(.רבקה". הקונטרס
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 משפטיה הפקיד את והדרישה קירהחה למנהל הוא מינה פ"עכ". וילחהת" םהיהודי כי משוכנע 14יטשובנטו
 ".הגנה"ה חבריו טינסקיבו'ז בעניין החקירה את אשתקד שניהל

 פ.מל דרש הוא; תנוולעיתו 16ןורסלהנד דיעותי פקס  מ 15.לבואו ןוהראש מהרגע בחריצות פה עובד קפלנסקי
 של ומזכיר תשובת אמש קיבל זה על; העלייה הפסקת בדבר לממשלה תזכיר שוגיי יכ[ פרטי רולייב]
 .בפרלמנט השאלה את לעורר םמתכונני הם כי, [נדרסון].ה

 א"ז 18,משפרינצק מכתב קיבל 17(צותוהקב מבקר, [צ"צו צ"וההפ של העולמית] דותחההתא כוח בא) ןטפוס
 כי באמרו התנצל הוא אך, המכתב את לי להראות תיושביק .יפו מאורעות בדבר, צ"הפוה של המרכזי מהוועד
 ביפו עלינו שבאה השואה על ל"וחב לחברים אינפורמציה !ביפו הפרעות לאחר מפלגתי מכתב .מפלגתי המכתב
 .מפלגתי" סגנון"וב באופן נמסרת

 החבר וכי, למאי 0 לחגיגת בכלל התנגדו מחברינו רבים" כי, תבוכ קצשפרינ. המכתב מן קלטתי מץש אך
 לאפריל 01-ב כי. שבארץ השקט-אי משום תבוטל החגיגה כי ודרש מעשית מבט-נקודת על עמד 19טברסקי

 הן: היה שלהם המכריע הנימוק ;גיגהחה את לבטל בהצעה ע"החא של פ"עווה אל צ"הפוה של פ"והוה פנה
 ?תהלוכה לערוך הממשלה שיוןימר אנחנו נהנה זה ולמה, והפגנות תהלוכות לערוך מרשים אין םלערבי
 אפשר להשוות. אהוהשו מכלל כנראה איםצויו םדתיי עניינים םה 20חצאל ונבי מוסה נבי: צ"הפוה של ההיגיון

 המוחות, הפועלים של ההפגנות ואת היהודית והעלייה הלאומי הבית נגד המוחות האנטישמיות ההפגנות את
 .סגנון .בעולם הרכוש ןשלטו ...נגד

 למאי 0-ב שנשלחה, הבולשביסטית הסוכנות של רמהתלגה את םשקראת חבטו אני .בולשביסטיתה הגרסה .ג
 את ברדיפתם האנגלי האימפריאליזם י"ע םנתמכי, הריאקציונרים הציונים כי, הקורא לומד ממנה. מאלכסנדריה
 סוכנות י"ע פעם נוצר םא ודעי איני ומכוער אכזרי תרוי שקר 21.תולפרע גרמו ,םוהערבי היהודים הקומוניסטים
 הטהור הסוציאליסט-ופרסה של ובדמ כזה נתעב רחמס לעשות המתיר הסוציאליזם ארור .בולשביסטית

 הנשלחות ולידיעות ורהחהש הערבית העיתונות שמפיצה לשקרים לגמרי מתאימה שלהם הגרסה. םירשבטהו
 .ונהרגים םדפינר, נעשקים והערבים רודפיםה הם" םביניסטיוהש" םייהודה 22.מפריס

 זה על לעבור לנו שאסור שבחו אני אז דעתי נכונה םוא, לעשות עליכם אשר את לכם לאמור יךצר אם יודע איני
 הניוול כל את להוקיע; מקיף דברים בבירור" שמאליים"ה של וקבוצה מפלגה כל אל תולפנ עלינו. בשתיקה

 םשה השררה[ ואת], אמיתי סוציאליסט לכל קדוש להיות שצריך מה ובכל לנו הקדוש בכל שנוהגים והזיוף
 .בהם נותרו ודע אשר המוסרית החובה רגש ואת והסוציאליזם היהדות זיק את להחריד 23;ברך לפניה כורעים
 להודיע מוחלט ובאופן קףות בכל 24.ד.ס.לי ומפורטת ברורה אינפורמציה האמצעים בכל להעביר גם צריך

 ץמלי הזאי אל מסילות מצא לשביסטיוהב הכסף אם .דחא ערבי קומוניסט-פועל אף כולה י"בא אין יכ, ולהכריז
 ?לערבי טמא כסף הזאי כי, פלא כל אין בזה - הביניים ימי במליצות במאי 0-ל תפל כרוז שיכתוב כדי עד, יערב

 כלוי שרק אפלה תרוהיו טמאה היותר הריאקציה היא הציונות נגד במלחמה פריס-מה'עג-מוסקבה של הברית
 .משרתיו של והעבדות הבולשביסטי העיוורון ליצור

, רב באיחור .אישורם את וביקשתי לשוב רצוני הבעתי, בארץ לחברים רפתיתלג הראשונות הידיעות אחרי .ד
 התמסר הישאר בקשה של לשון בכל ממך מבקשים אנו: "לשונה .תשובה באה, שנית רפתיתלגש לאחר

 .ובהרב אליהו, ברל חתומים .("גוריון-בן בעבודת להמשיך לברל עזור) ישראל יהואל אמצעים להשגת
 :אופנים בשני לקרוא אפשר המסוגרות המילים את

 .ןיוגור-בן עבודת את המשך. לברל עזור .א
 .גוריון-בן עבודת את להמשיך לברל עזור .ב

 פירוש מה. ילגמר מובנת אינה ונההראש כי, השנייה הגרסה את אקבל םא רק רמהתלגה את להבין יכול אני
 הנה ברל את םישולח שהם הנראה כפי אך .פה יקפלנסק והן ?להמשיך אני אוכל מעבודותיו ואיזה? לברל עזור
-ארץ חבר גם קפלנסקי מלבד פה יימצא הזה שבזמן אולי רוצים הם. לקונגרס עד פה כבר שיישאר מנת על
 25.החכנ -" ללונדון נוסע ברל: "פשוט כותבים היו אילו היה ברור יותר הרבה אבל. שראליי

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
. ה ובתוך כך אבדו שם המסמכים המקוריים"הוקלדו ביוזמת את, "הגנה"ש שעניינם רכש ו"וכן מכתבים אחרים של מ, מכתב זה 

 .ומילים לועזיות לא הוקלדו כלל, בנוסחים המוקלדים חלו שיבושי הקלדה
2
 00ל במכתב "ש בנושא השהות בחו"מכתבו למ' ר) 11.7.10-י שב ב"לא. עדיין שהה באירופה, 1.0.10-נדון לווינה בשיצא מלו, ג"ב 

 ".הגנה"בתוך כך הצטרף לחבורת העוסקים ברכש ל(. 0' הע
3
 :ש"על תמונה זו כתב יהודה למ. תמונת ברנר ההרוג הופצה אז ברחבי העולם היהודי בגלויה 

את אותם פנים , לכל הפחות להשאיר לדברי הימים את ההבעה הנכונה -אם כבר מצלמים [ ---]כעס התמונה מסבה רק רוגז ו
הפה היה . צחוק לא הייתה כלל וכלל-בת. וכך ניתקו את המתיחות והכיווץ שהיו בפנים, צילמו אחרי שרחצו. ממש -כפי שהיו 

 (.11.1.0110. )רוגז כבוש ואגרוף בצדו -מכווץ ואמר 
4
, 111, 011, 087 'מכ ,01ו "איגרות ח' ר" )קרן היסוד"שם עמד בראש מגבית , ו הודיע כי יביא מאמריקה"נה לסכום שחנראה שהכוו 

 ו בדעתו"התחזק ח, ותגובתו הרופסת של הנציב העליון סמואל, ששיאה מאורעות מאי, נוכח ההתעוררות הלאומית הערבית(. 115
 .אולם הכסף שנאסף הכזיב את הציפיות, המגביתולצורך זה את , שמן ההכרח לחזק את הישוב

5
לגדוד "( בשקירים"ה" )השומר"התגייס עם קבוצה מחברי ". קבוצת הרועים"וממייסדי " השומר"חבר (. 0171-0810)גרשון פליישר  

לעסוק " הגנה"נשלח לווינה מטעם ה, י ליישוב"נוכח ההרעה שחלה ביחס ערביי א, 0110בתחילת אפריל . העברי במטרה לצבור נשק
נטע , [שזר]זלמן : 'ועד הגנה'נקבע בווינה ", משהחריף הצורך בהשגת נשק, אחרי מאורעות מאי. שם ברכישת נשק ובהברחתו ארצה

עם ריבוי : "שנכתבה כעבור שנים, פ"ולגרסת ג, (01.1.0110, ש בלונדון"רבקה למ". )המוציא לפועל -פליישר . ואנוכי[ הרפז]
ספר , "נשק מבית ומחוץ", פ"ג" )שמתפקידו היה להבטיח סדר במשלוחים, עם רבקה שרתוק ועד מצומצם המשלוחים ארגנתי יחד

. רבקה שימשה מזכירה ומנהלת חשבונות של הוועד ובידיה נקשרו כל חוטי פעילות הרכש(. פליישר: להלן; 011' עמ ,השומר
פליישר "שם אמרה , 1.5.0110-ש מ"בידינו מכתבה למ, זה א דיווחה בפרטות על הנעשה בתחום"ג בת"ש בלונדון ולא"במכתביה למ
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וגם , מ"אחקור את פליישר ואודיעך תו, היום אתחיל ללמוד את המצב בווינה: "1.1.0110-ובמכתב מ, "כסף אין -מתהלך אובד עצות 
עניתי שיפנו . מה לעשותקיבלתי תלגרמה מקושטא כי יש שם : "אזכר את פליישר, ש בלונדון"במכתביו למ, ג"גם א". י"אכתוב לא

את [ הרפז]בווינה יקבל גווירצמן מפליישר אצל נטע גולדברג [ ---]את גווירצמן אתה מוכרח לשלוח מייד לאוסטריה  ;"לפליישר בווינה
 (.105-101' עמ ,אחביון  0110יוני -מאי, מכתבים לא מתוארכים" )ההוראות הדרושות לו

היו שחתרו : טרם נתמסדה באותם ימים והתרוצצו בה כוחות מנוגדים" הגנה"שכן ה, וחותפ בווינה לא התנהלה על מי מנ"שליחות ג
ובראשם אליהו , (כ ההנהלה הציונית"הכללית ואח' תחילה ההסת)סר למשמעת מוסדות נבחרים חיצוניים , להקמת ארגון נרחב

ישראל שוחט ועמו " השומר"ובראשם איש , טונומיתבידי חבורת מקצוענים סגורה ואו" הגנה"והיו שביקשו לייחד את תפעול ה, גולומב
" הגנה"אף שהיה חבר ועד ה, ישראל שוחט"(. הקיבוץ)"גוף מחתרתי חשאי " הגנה"שהקימו לשם כך בתוך ה, "השומר"חסידיו ותיקי 

של [ המסתייג]יחסם : "פעל בתחום הרכש ללא יידוע כל חברי הוועד, 00.0.0110-שנבחר במוסדות ההסתדרות ב, בן חמישה חברים
חבר ועד , שנעשה בלי שיודיעו על כך לאליהו גולומב, פ לווינה"התגלה גם בעניין שליחת חברם ג' הגנה'לוועד ה' השומר'חברי 

ג "עם שא(. 0181' עמ 0-וכן שם ב, 011, 75' עמ 0-בה "סת" )ורק לאחר זמן התבררה מטרת נסיעתו ונתגלתה חשיבותה', הגנה'ה
אמון על רקע -שררו ביחסיהם מתח ואי( 100' שם עמ)ואף נוכח בכישוריו , (111' עמ ,אחביון )פ "יחותו של גשותף עד מהרה בסוד של

בפעילות הרכש בווינה היו מעורבים שליחי מפלגות הפועלים ששהו . והשליטה בה" הגנה"המחלוקת העקרונית בשאלת מבנה ה
ל או נשלחו "שעשו בחו( אחווה)נסקי 'לודין ויעקב פרוז'משה ז, משה לויט "השומר"וכן גם אנשי , או שווינה שימשה להם מרכז, בווינה

 ;005-011' עמ ,ראשון הנוקדים ואיש השומר, פ"סיפורו של ג -רועה ולוחם , אריה חצרוני ;000-018' עמ, פליישר' ר)לווינה לצורך זה 
 (.011-011' עמ, ספר השומר, "רועה ומבריח נשק", לודין'משה ז

6
 .י"כ לתוך א"ואח( טרייסט)ש להבריח מאוסטריה לאיטליה את הנשק י 
7
שתפקד מאז , י"כ עמד בראש השלטון הצבאי הבריטי בא"אח(. 0101-0108)ראש המטה של אלנבי , גנרל סר לואיס בולס-מיור 

בזמן מאורעות ירושלים . נחשב למקור המדיניות העוינת של הממשל כלפי היישוב היהודי. 0111הכיבוש הבריטי עד מינוי סמואל ביולי 
 ;17-01' עמ ,ספר התעודות' ר)צ "ואחרי המאורעות תבע לפזר את וה, סייע לערבים וסיכל ניסיונות התגוננות של יהודים( 5.1.0111)

 (.087' עמ היסטוריה/עילם
8
כי , הוכיחה לדעתו -ועוד הפסקת העלייה  -שכן תגובתו למאורעות , נכזבה, שנציבות סמואל תהיה לתועלת ליישוב, ו"תקוותו של ח 

שכן באותם הימים , ו לא הייתה מיידית"תגובתו של ח. העדיף לא אחת את דרישת הערבים, מחשש פן ייחשב כנוטה לצד היהודים
בשובו . מקור יחיד כמעט למשאבים לפיתוח היישוב, "קרן היסוד"ניהל באמריקה את מאבקו בברנדייס וסיעתו ופעל לזירוז מגבית 

ואף הודו באוזניו שבמונח , שהבטיחו לו כי מדיניות הצהרת בלפור שרירה וקיימת, ועם בלפור' ורג'מ לויד ג"ו עם רוה"ועד חללונדון נ
מהלך העניינים . כך נוצר מצב שדעותיהם של הקברניטים בלונדון לא יושמו בפועל. הם התכוונו למעשה למדינה יהודית" בית לאומי"

חלקה עוינת לציונות שברובה לא הוחלפה מאז ימי השלטון , העליון והפקידות של מימשל המנדט י הנציב"י נקבע בירושלים ע"בא
 .יותר מאשר במטרופולין, הצבאי הבריטי

9
לחלוטין את ההצעה שהעלה הנציב סמואל ' ז"שלל ז, י מחדש גדוד עברי במסגרת הצבא הבריטי"בבד עם דרישתו להקים בא-בד 

איגרות  ;0110מאי , 101, 100, 101, 118מכתבים  ,ג' ז"איגרות ז)במסגרת פיקודית אחת , ודי וערבייה, להקים במקביל שני גדודים
 (.1' הע 01לעיל מכתב ' ור 007' מכ ,01ו "ח
10
 :וזה לשון המברק 

 .מקרים בודדים של שוד קרו עוד מהבוקר. בחר את הראשון במאי לטבח ביהודים, י אפנדים ופקידים"משוסה ע, אספסוף ערבי
עברה בסדר ובשלום , אביב ברישיון הממשלה-שנערכה בתל, תהלוכה של הפועלים העבריים. יש עדויות כי הפוגרום הוכן מראש

בשוד . התנפלו פורעים ושוטרים ערביים, ברחוב הקרוב לשכונת הערבים, על תהלוכה קטנה ושקטה של עשרות אחדות. גמור
. רבים מהם הסירו את מספריהם לבל יכירום. עצמם וחילקו את הנשק לפורעיםשירו ב, החנויות וברצח הגלוי השתתפו השוטרים

טבחו , התפרצו שוטרים ברובים וברימוני יד, צהרים שלווה-בשעת סעודת, החלוצים-לבית. ברובים ובפצצות, השתמשו בסכינים
למחרת נרצחה . טת הפרעותימים באמצעים רציניים להשק 0האדמיניסטרציה המקומית לא אחזה . 11איש ואישה ופצעו  01

. 111והפצועים , 07מספר ההרוגים שהובאו לקבורה עד היום . בפרבר ערבי משפחת חקלאים יהודים ואיתם הסופר הגדול ברנר
. דעו את האמת ועשו חובתכם. האשמים מפיצים עלילות על היהודים בכלל ועל תנועת הפועלים בפרט. הסכנה עוד לא עברה

 (.101' עמ 0כ "ב איגרות)אחדות העבודה 
11
לא פעל "ס "עילם כי ה' יל גורס ההיסטוריון י'רצ'ש לגבי צ"כנגד קביעה זו של מ. סמואל היה ממנהיגי המפלגה הליברלית הבריטית 

 היסטוריה/עילם" )יל היה שותף לכל חששותיו של סמואל ולהתלבטויותיו'רצ'בראשותו של צ, משרד המושבות הבריטי. על דעת עצמו
המשכת המהומות בארץ עלולה הייתה לחזק את ידי אויביה של הציונות ומשום כך נראה לסמואל : "גורס ה"סתואילו , (117-111' עמ

, [לבאי כוח הוועד הלאומי]אמר סמואל , הייתם רוצים[ ---]כי הדבר הראשון במעלה בשעה זו היא הרגעתה המהירה של הארץ 
 (.000, 001' עמ 0-בה "סת" )ם לזהאולם אנגליה לעולם לא תסכי, שאנהג ביד חזקה

12
נשיא בית המשפט , בראש הוועדה הוצב סיר תומס הייקרפט. סמואל מינה ועדת חקירה לבירור סיבת המאורעות והשתלשלותן 

הסיבה היסודית למהומות יפו ולמעשי האלימות בעקבותיהן היא מורת רוחם של הערבים ושנאתם ", ח הועדה"לפי דו. י"העליון בא
כפי שהם , את המדיניות הציונית[ של הערבים]ובתפיסתם , הנובעות מסיבות מדיניות וכלכליות הקשורות בהגירה יהודית, יםליהוד

 (.001' שם עמ" )לומדים אותה מדברי הציונים עצמם
13
 .המכתב נשלח דרך רבקה והיא ראתה להוסיף הבהרה זו 
14
, את דינם של הערבים, כמי שהוא יהודי, מחשש שמא יעוות, ו של סמואלגישה דומה לז 'ץכיועץ משפטי למימשל נקט נורמן בנטווי 

 (.1' הע 11מכתב ' ר)גם היהודים וגם הערבים עיינו אותו  -ובאופן זה קיפח חלקו בשני העולמות , או שייחשד בכך
15
קרן "י "כורתו תשולם עהדבר נתאפשר משהוסדר כי מש. שם" אחדות העבודה"קפלנסקי שב ללונדון לכונן את המשרד המדיני של  

 ."היסוד
16
חודשים לפני  0-כ, 0107' באוג. אוהד המפעל הציוני. מראשי מפלגת העבודה הבריטית ומעמדי התווך שלה. ארתור הנדרסון 

מ "י מן השלטון הנוקשה והמדכא של העותמאנים ע"יש לשחרר את א": "ליבור"במצע ה" ציוני"יזם עם סידני ווב סעיף , הצהרת בלפור
' עמ ,גורני." )היהודים הרוצים בכך, ובה יגיעו אל גאולתם, שאליה יוכלו לחזור, ל"בערבות בי, רץ זו תוכל להיות מדינה חופשיתשא
אשר , "איגרת מקדונלד"היה מיוזמי , (0101-0111)כשר בממשלת הלייבור , לימים. מנהיגי תנועת העבודה קיימו קשרים עמו(. 01

 .01-י בשנות ה"ואפשרה הכפלת מספר היהודים בא, (לורד פספילד)זם רעו סידני ווב אשר י" הספר הלבן"מיתנה את 
17
מבקר "עניין .' קמברידג' להיסטוריה באונ' לימים פרופ. בלונדון" קרן היסוד"מעובדי משרד (. 0180-0811)מיכאל משה פוסטן  

 .לא נתחוור" הקבוצות
18
ממייסדי ההתאחדות . 0101-י ב"ה מאז ייסודה עד התמזגותה במפא"פועמנהיג ה. 0101-עלה ב(. 0151-0885)יוסף שפרינצק  

ר "יו, חבר ההנהלה הציונית, לימים חבר הוועד הלאומי, י ומראשיה"ממייסדי מפא, צ וההסתדרות הכללית"צ והפוה"העולמית של צ
 .ר הכנסת מראשיתה ועד מותו"יו, הוועד הפועל הציוני

19
" התאחדות"ממייסדי ה. חבר מרכזו ומנהל עיתונו שנים רבות, צ"ממייסדי הפוה. 0115-עלה ב(. 0150-0881)נחום טברסקי  
בעל . י"לימים חבר אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי מטעם מפא. צ"ה במשרד לעב"פלוגתא של ד-בר. וחבר מרכזה( צ"צ וצ"הפוה)

 .טברסקי. הוצאת ספרים נ
20
אחת בשנה נערכו בשני אתרים אלה התכנסויות . נבי צאלח ליד רמלה, יחויר-ם-נבי מוסה על דרך י -קברים קדושים למוסלמים  

 .יהודים חריפים-שבהן נהגו פעילים לאומיים לשאת נאומים אנטי, דתיות המוניות
21
 .01.5.0110, (א"פ" קונטרס"למעשה " )איגרת"המברק מובא ב 
22
 .סוכנות ידיעות סובייטיתאו ב, נראה שמדובר בידיעות שמקורן בחוגי המפלגה הקומוניסטית בצרפת 
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23
 .מ"המשטר הדיקטטורי הקומוניסטי שקם בבריה -" השררה" 
24
 .צ ברוסיה הסובייטית"פלג קומוניסטי של פוע". פועלי ציון -דעמאקראטישע פארטיי -יידישע סאציאל" 
25
ש את המברק "רושו הסביר של מומכאן פי, ש יכול לסייע לו משתי בחינות אלה"מ. כ לא שלט באנגלית ולא היה בן בית בלונדון"ב 

גוריון -הפצירו בן, הבריטית" לייבור"כדי שלא ייפסק הקשר שנוצר עם מפלגת ה: "לגרסת שבתאי טבת בפירוש המברק. באופן השני
שימשיך ' פה אחד'הבריקו לו הפצרתם  -גולומב ובהרב  -גם חבריו הגימנזיסטים . וכצנלסון במשה שרת שקיבל על עצמו לקיימו להבא

היה , כ"שאחד מחותמיו היה ב, ט לא היה מודע לכך שהמברק"יש להעיר כי נראה שש, (011' עמ, ב דוד קנאת" )'גוריון-בעבודת בן
ואין זה סביר , "לייבור"קפלנסקי כמקשר עם ה, בלונדון פעל ש. ג עשה בווינה"שעה שב, ש שנשלחה ארצה"התשובה לשאלת מ

לא בא להטיל עליו תפקיד מסוים ( 0' הע 00מכתב ' ר)ל "ש בשאלת הישארות בחו"ג למ"ב מכתב. ש"שתפקיד זה יוטל על הסטודנט מ
 .אלא לשכנעו שאין הצדקה לחזרתו לרגל המאורעות, בלונדון
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 אביב-תל, ויהודה גאולה: אל
16 

 [42.1.2.42] רייא ז"ט, וןדנול
 
 האלה םהימי כל. לבכות, לבכות, דיח תךיא לבכותו ארךוצו על לנפול אני הרוצ מה, שלי יקרה אחות, קה'צאולג

 .עלי גם עבר בנפשכם וללחשהת מה כל כי, מרגיש ואני, יהודה ועם תךיא, םתכיא במחשבה הנני
 הטהורות, התמימות עיניו. לפני דמותו עולה, בחשכה, בלילה. שבנוראות הנורא עם להשלים, געלהיר יוכל מי

 עד ארוכות שעות במשך לפני עוברים, םיואכזר םאיומי, בדמיון יל יוצר שאני מותו ותיאורי. מנגדי סרות אינן
 .הנפש מעינויי עייף, נרדם יאנ סוף וףסש
 עם אחד כל, הניח הוא םימוית הכמ .מאיתנו לקחו קדוש היותר, רטהו היותר את. תהיה ולא, נחמה כל אין

 .יואל המיוחדת ותשוקת עם, דתחהמיו אהבתו
 .זאת ירגיש לא - בו נגע לא, אותו הכיר שלא מי

 ?םאיתכ ברוד המו ?ואיך, איתו הנפגשתם. םהאחרוני םבימי עליו לי כיתבו, אתם יכולים רק אם, םילדי
 ?אותו להציל היה ראפש-אי מנםוהא: צודקת-ולא מיותרת שאלה, אכזרית שאלה מתפרצת הזמן וכל
 .לעתיד, זקן-זקן לעצמי אותו תיארתי תמיד אני. הרבה כך כל יותחל עוד יהה יכול הוא הלא
 אנשים תיאורי .בו ערומה מתא הכמ. מהספר להינתק יכולתי לא". שלוןיוכ שכול" את קראתי רוןחהא בזמן

 .ןומנּו, כואב, להחו כ"כ לוהכ אך .ייםח כ"כ - י"בא שלו הראשונות םמהשני
 הומים, עליזים, םרענני, בריאים, םרייצע םייח בשפעת עצמו את שטבל ר  ח  א יאול, יודע מי: יחשבת יואנ

 לנו פתאום תגלהי ואולי ?רתחא חרו עליו עברה ליווא םעמ נסחף אולי - הצד מן לא, םבתוכ יחש אחרי ;בעבודה
 .ישועה-בשרומ, ומאמין צעיר
 1.לי כיתבו, ילדים

 

 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .992' עמ ,עוד זיכרונות, 299..2.9-ש מ"מכתב גאולה למ' ר 
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 יורק-ניו, ויצמן חיים :אל
26 

 [51.1.2.52] ,לונדון
 ,וייצמן. ר ח"ד' לה

 
 ,הנכבד אדוני
 מספר רגעי קדישי, והקשות הרבות תיווטרד כל למרות כי, אני חבטו כן ועל" הגנה"ה בדבר אליו תבוכ הנני

 .וממנ מבקש יאנ אשר את ויעשה מכתבי לקריאת
 קרן"ב הכספי המצב כי, היתיה בוטינסקי'ז של תשובתו .ממשיות וצאותת כל והי לא מפה נסיעתו לפני לשיחתנו

 כסף שולדר באשר, בריוח לפני הדבר את להציע גם מובעצ האון את שימרג הוא אין כי עד, כזה הוא" סודהי
 לא הזאת התשובה תבאמיתּו .למחוק מה רכב ואין, אחרת הוצאה מהתקציב וקחלמ זה הרי אחת לתכלית
 .ספק מץש הטלתי

 .לע  מ   נשארה היא אך .רוטשילד' לג נשארה היחידה - ישלו יקסטינוב'ז של - ותנוותק
 רביס' רוט' ג ."הגנה"ל ףסכ בדרישת עלינו ניתך תולגרמט של מטר .יפו של האסון לאחר םג לע  מ   נשארה יאה

 הכהן .ד בריח, וטינסקיב'ז .יןימענ הז ואין יודע איני - "בולשביסטית אינטריגה"ב להתערב הוא פוחד אולי .לתת
 .לתעודתו מייד ולשלחו סכום הזיא, םייפרט אנשים בין, הפ ףסולא משתדלים יואנ
-חומר כל את לפניו להדגיש בכדי אחת מילה אף לבזבז לגמרי למותר חושב אני. עתה אדוני אל פונה ואני

 .כאלה דברים מבין הוא כי, יודע אני. החופפת הסכנה וכובד המצב
 מיוחדת action יעשה, באמריקה עליו הרובצת והאחראית הכבדה העבודה כל ולמרות מלבד כי, היא יקשתב  

 כמו) בודדות לקבוצות או, חידיםי לאנשים תקיפה בדרישה פנהי בעצמו הוא אם יכ, חושב אני". הגנה"ה בשביל
 .הגון להיות מוכרח והסכום. הגון סכום כך י"ע להצטרף יוכל, (וכדומה" םיהצעיר המכבים" של
 האפרט כל .הנמוכה הוולוטה בארצות הזול-ליבז הדרושים המכשירים השגת של רחבות אפשרויות לנו יש

 את אומר יאנ. לאחרים הזה הפרט את להזכיר צריך כי, חושב איני .כסף, כסף, כסף רק דרוש .הוכן יהטכנ
 .יותר ממריץ זה .בעניין ממשית תכלית שיש ידע למען, לו הדבר

 .לי נא-ויודיע .יבוטינסק'לז הנה נא-לגרףתי הכסף את
 ,במסירות שלו

 
 שרתוק. מ          
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 ליברפול 1,ריקליס פנחס: אל
39 

 12.1.3.03, נדוןול
 ,פיני

 
, עדיך מגיע האחרון אין םא". סקונטר"ה את וגם 2,"צ"הפוה"ו" רץאה" את נךיה מקבל ידאווב .הפעם שותדח אל

 .יכדא .חואשל כתוב
 םיחידי של התאמצות דרושה. מרובים והצרכים ריקות הקופות כל". הגנה"ל כסף דרוש, ץרבא. ימעש  עניין

. 311 עד לאסוף םמקווי אנו. פונט 011-מ יותר כבר אספנו. כשבוע זה פה בזה עוסקים ודוד אני .ל"בחו מסורים
 ממנו ולהפיק רבתי במידה הזה הסכום את לנצל אפשרויות יש וגם, כלום מלא טוב אך, בים טיפה זוהי אומנם
 .ל"וד, ולוטהו  ה הפרשי י"ע פעוטה לא ממשית תועלת
, םיהודי 01-01-01 למצוא תקווה שיש, כזה הוא אלה בימים ליברפול יהודי בין העומד ירווהא אם. לתיא  ש עתה
 את לשקול עליך. ליומיים ואבוא כתוב, עזרתי לך דרושה ואם, ל"הנ לתכלית אחד כל פונט 01-01 יתנו אשר
 ביטחון לך יהיה אם ורק, המקום מאנשי לנחוץ שתמצא מי עם להתייעץ יאול, הקרקע את לבדוק, היטב הדבר

 .לי תקרא, ממאה פחות לא לנו שיכניס באסיף נאמר, שהיא כל בהצלחה
 ימבל שיתנו מה יתנו אשר, אנשים אל רק לפנות יהיה אפשר; לדבר פרסום לתת אין כי, בזה להתחשב ךיעל

 כי, פשוט יהודי ברגש יבינו םא כי, 'וכו 'וכו חוק העובר מעשה זהו והלא, הממשלה תאמר מה-בשאלות הרבות
 כיצד מדושיל   םיואנש נשק גם ומקלות אבנים מלבד רושד ולזה, ולהרוג להגן צריך והורגים שמתנפלים בשעה

 .כסף דרוש זה ולכל, בנשק להתנהג
 יותר לסידור עויייס רק הם ומותיהםבתר. אותו יוצרים הם אין. לא או יעזרו םא בין ויתקיים יםיק הדבר כי, לבאר
 .תיממש יותר לפעולהו לכמוש

 או המלצה שום וכי, רשמי גוף בתור זה על דיהי את לסמוך יכולה אינהו סומכת אינה 'צה 'ההסת כי, לדעת
 .להראות נוכל לא 'מההסת אסמכתה

, אחדות עשרות רק אם אפילו, ממאה פחות גם תאסוף ואם .טוב מה בלעדי לפועל העניין את להוציא תוכל אם
 .לחשבון ותצורף צהתר   פרוטה כל .תזניח אל

 .במהרה וענה חשוב
 ,שלך

 
 משה

 
 [.בשלומך] דורש דוד

 
 הערות

                                                           

1
ש לשרת "גויס לצבא העותמאני וכשסיים את תקופת האימונים נשלח עם מ. ה"בוגר המחזור הרביעי של ג. ריקליס( פיני)פנחס  

ריקליס התהדק עוד יותר בשנה האחרונה של ' הקשר עם פ .ש פעמים רבות"במכתביו מאותה תקופה מזכירו מ. בחזית מקדוניה
לב ועמד בקשר רצוף עמו ועם בהרב"כשמ, המלחמה לימים היגר . למד בליברפול 0200-ב. אשר שירתו בדמשק, ש שירת בח 

 .נתראהעליו ב' ר. ב"לארה
2
 (.0211' נוב-אוק)ח "החל להופיע בחשוון תרס. צ"הפוה' ביטאון מפ" הפועל הצעיר" 
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 וינה, גוריון-בן דוד: אל
40 

 [1291] יוני 1, לונדון
 ,קרי דוד

 
 קפלנסקי. וינהוב אתה אם חבטו הייתי אל. ורובשוב רלוק שם על, א"כ פונט 05 1,שקיםט ינש שלחתי תמול
 2.לניהולפ ששבת להיות יכול כי, לי אמר

 pounds.3-ה את או wire-ה את להדגיש באת אם, יודע איני. רמתךתלג את קיבלתי הבוקר
 צריך וינהוב. בכתרים ולא בפונטים נערכו הטשקים .מילאתי לשני בנוגע .נשלח כבר, להשיב אין לראשון בנוגע
 .הלונדוני את ולא וינאיוה הקורס את לחשב הבנק

 כמספר עוד. אנשים 9 השתתפו 055-ה בסכום. קצת בכבדות הלך העניין אך. יותר הרבה שאאסוף שבתיח אני
 4.סוקולוב בוא עד לחכות שאמרו ויש לחלוטין שסירבו שי .חרס שהעלו ומרגיזות ממושכות ותיחש לנו היו הזה

 .(כמובן, דובר לא 5ינהו ענייני על. י"בא" הגנה"ה עניין א"ז)' וכו מסוכן יןיענ
 כי, בראותי. בידו עלה ולא ושבועות ימים עברו אך. מהגדולים הגון סכום להשיג חמבטי הזמן כל. בוט'ז

 .חלשלו לאן ושאלתי י"לא רפתיתלג - ידיםחהי הם שלנו הפונטים
 :לך ורק אך האלה והדברים, בינתיים

 הכסף ."הגנה"ה להוצאות מאוד גדול סכום נשלח י"לא כי, איש םלשו אמסור לא כי והשביעני, בו'ז לי הגיד
 - 055-מ יותר לך יש םא .נהויול הכסף חשל: "מהחברים תשובה קיבלתי זה אחרי ייםומי. הצירים לוועד נשלח
, ֹוהתקבל על שידעו אחרי או הלונדוני הכסף שנתקבל אחרי משם רמהתלגה יצאה אם ודעי איני ."לנו מאה שלח

. ר.'ג לא .הכסף את שנתן באיש, כנראה, קשורה הדבר את פרסם לבלי בו'ז של הנמרצת דרישתו .זה לפני או
 [.רוטשילד מסיי'ג]

 נישא" הוא זה כנגד כי אם, יותר חצוף הוא כי, משלי גדול כמעט בעבודה וחלקו יחד םבדיעו אנו - הכהן ודוד אני
. 055 עוד לצרף בידינו עלהי יואול .האסיף את ממשיכים - לפעמים ולמולב וצריך מדי יותר" הרוח כנפי על

 6.חלשלו רחנא לא, כמובן, עתה. ישנה כבר התחלה

 תוציא לא הזה מהכסף כי, בייחוד בך ובוטח מקווה אני אך, וינהוב םייחההכר םהצרכי עתה רבים כי, חבטו אני
 ?כן הלא 7.אחרת תכלית לשום אחת פרוטה אף
 חשנשל םהסכו כי, ינהוול םמש וחלשל - חשנשל בכסף שליטה להם יש רק אם - להם מציעו י"לא כותב אני

 .למידתנו ביחס מאוד גדול
 .ש"יל 05,555 הוא .וםהסכ את לך אמרתי לא מדוע יודע איני סוף סוף
 שני ווכמ בוטינסקי'ז כמו 00-ל לא אפילו. יםשנ 05-ל נדון אחד רוצח. בוודאי מקבלים םאת י"מא החדשות את

 .כשורה לוהכ 8.כווז םיישנ .אשתקד האנסים
 להגשים והאומר במזרח אנגליה שם את ברפיונו המנבל, סמואל" הפחדן היהודי" על מתמרמרים Off .Col-ב

 9.לאירלנדיה ביחס הליברלית המפלגה של הפוליטיקה את י"בא

 - בולס בימי כמו עכשיו. מזה מה אך. טוב כולו היהי 10.בפרלמנט [הצהרה] Statement יל'רצ'צ היעש רחמ
 11.בטרייסט נגמר הציונות שלטון

 :םפרטי שני
 .הראשון ברגע ההגירה הפסקת בשאלת לחולשה בנוגע צ"וה את האשמתי יתהיה נכונה לא .א
, י"לא השבוע הנוסע 13,שניאורסון עם פה ונותן נושא בוט'ז. לתחייה תשוב 12שלנו נס'שהאינטליג כנראה .ב

 .העניין עבור כספים להשיג ומשתדל
 :הזב מצרף אני

 אשלחנו ;מלקפלנסקי חוץ פה הראיתי לא אותו כי, ודחל להעתיק צריך אני שני לקח 14.בהרב ממכתב לקח .1
 .מחר או םהיו לרבקה

 15".לסמואל טרוצקי מכתב" .2

 16.הערבית מהעיתונות .3

 ,לך םשלו
 

 משה
 

 .יםילשבוע נדחה Ch. של Statement-ה
 .קצת קרועה שהיא שושחת אל .םמילי אלו להוסיף בכדי, יאנ יתחפת המעטפה את
 אסור, בלונדון, המעשה במקום כי, אמרתי לא לקפלנסקי םג פה. לאיש הכסף ד"ע תגיד נא-אל, פעם עוד

 .הדבר שייוודע
 

 הערות
                                                           

1
 .ש ודוד הכהן"פרי מאמציהם של מ 
2
 (.05פרק  ,ב דוד קנאת' ר)ג נסע לשם "שב, מכאן הסבירות. ג ושני ילדיה שהו בבית משפחת גרין בפולין"פולה רעיית ב 
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3
 .המברק לא אותר 
4
 .י"סוקולוב טרם שב מא 
5
 .רכש הנשק בווינה נשמר בסוד 
6
 .גרם לדחיית משלוחו, י או לווינה"לא, לאן לשלוח את הכסף ייתכן שהספק 
7
 .47מכתב ' ר. מעידה על חשש שאומנם התאמת, שהוא בוטח שהכסף יוצא רק למטרתו המקורית, ש"הצהרת מ 
8
 מבין שלושה שהואשמו בהשתתפות ברצח יהודים אחד נדון לעשר. הועמדו לדין מספר ערבים על חלקם בהם 0990לאחר מאורעות  

 .כפי שנידונו שני אנסים ערביים לפני כן, שנות מאסר 00-נידון ל' ז"שנות מאסר ושניים זוכו ואילו ז
9
 .חתר להשכנת שלום באירלנד, סמואל' שעמה נמנע גם ה, מנהיג המפלגה הליברלית', ורג'מ לויד ג"רוה 
10
שר . י"גע למדיניות ולכוונות הממשלה באא והפסקת העלייה בעקבותיהם נשאלו בפרלמנט שאלות בנו"על רקע מאורעות תרפ 

הייתי מאוד מעוניין : "יל מסוף מאי נאמר'רצ'ו לצ"במברק ח. בו 07-אך עשה כן רק ב, ביוני 9-יל עמד להשיב עליהן ב'רצ'המושבות צ
כי התחלת , דוכן שהעלייה תחודש מיי, שמעורר כאן חששות, ישראל-העניינים בארץ-שיפורסם גילוי דעת בעל אופי מרגיע על מצב

 (.084מכתב  ,05ו "איגרות ח" )רוח השורר בציבור לגבי שאלות אלו-משימתי משתבשת כעת במידה רבה עקב הלך
11
שגברה על זו של , י"את יד המימשל הבריטי בא, ס להפסיק את העלייה"עם החלטת ה, סימלה, י"נמל המוצא לעולים לא, טרייסט 

 .ממשלת לונדון
12
 .ועד הציריםשירות המודיעין שליד  
13
. י ופעל כקצין קישור של רשת הריגול עם המודיעין הבריטי במצרים"הצטרף לניל. 0957-עלה לארץ מרוסיה ב. לוי יצחק שניאורסון 

שם פעל עם אלכסנדר אהרונסון בשירות המודיעין של המפקדה הבריטית , הפליג מעתלית על ספינת מלחמה בריטית והגיע לקהיר
קצין מסדר "אחרי המלחמה עוטר באות . שהיה אוהד הציונות, (י"לימים המזכיר הראשי בממשלת א)דס ליד גנרל וינדהם די

ששירת גם את השלטון הבריטי , צ"דידס קיבל על עצמו להקים שירות מודיעין ליד וה' לדרישת גנ(. O.B.E" )האימפריה הבריטית
נשלח  0990שניאורסון יצא ללונדון ואחרי מאורעות . צ"מנותו לראש והאוסישקין עם הת. י מ"שירות זה בוטל כעבור שנה וחצי ע. י"בא

השירות נסגר שוב כעבור חצי שנה עקב הרצון . צ"כדי לחדש את פעולת שירות המודיעין ליד וה, ליכטהיים וקובן ארצה', ז"ביוזמת ז
 (.870-870' עמ, תדהר ב)י "למנוע בעד כל השפעה מצד גורמי ניל

14
משה . סקרו בהרחבה את אירועי הפרעות והיו מקור נאמן יחיד למתרחש בארץ, 09.0.0990-ומ 8.0.0990-מ, ש"מכתב בהרב למ 

 .05מובא בנספח  8.0-המכתב מ. העתיקם ושיגרם לווינה
15
-סמואל ב' אל הנציב העליון היהודי ה, טרוצקי קומיסר המלחמה היהודי ברוסיה הסובייטית' שכתב כביכול ל, מסמך מזויף 

החותר להקים שם משטר בולשביקי וביקש ממנו לסייע בהעלאת יהודים , י"ובו הודה לו על סיועו למפעל הציוני בא, 00.7.0990
, הועלתה סברה. 8.0.0995-ב" י'מערצ-אל"המכתב ראה אור בעיתון הביירותי , (7479, ה"את)י למטרה זו "מרוסיה הסובייטית לא

 (.45, 79' עמ, 0990 ,אדומים, ותןשמואל ד)שהמכתב נרקח בידי הבולשת הבריטית 
16
 ".קונטרס"ול' ז"ש לז"שהכין מ, העתקים של סקירות עיתונים ערביים 

 

106



 
14 

 וינה, רבקה: אל
56 

 [1221] יוני 3-2 ,וןנדול
 

, עליו בכיתי אנוכי .ממנו להיפרד לי היה קשה 1.יח, םד דם, דם שותת יהודה ממכתב. לך לכתוב מה ודעי איני
 .ץפר עתה אך. יםבעיני, בגרון יבש היה, יכולתי ולא לבכות רציתי מןזה כל 2.אבא מות אחרי כמו, כילד בכיתי

 את גוריון-מבן ותיקחי ולאחרים גוריון-לבן תראי. בהרב של מכתבו לקח - בזה. גוריון-לבן תצק כתבתי דשותח
 .המכתב של השני החלק

 בבוקר, כ"חוא. הכסף אסיף לרגלי לוהכ, רוגז ובהרבה נוראה בריצה שבוע עלי עבר .עכשיו חולה כמעט אני
 לא תיושביק אך, גוריון-לבן כתבתי אני. הגנה בשביל, י"לא פונט םאלפי עשרת נשלחו כי .בוט'ז לי מודיע אחד
, אומלל איש שזהו מפני, מדוד בסוד לשמור מוכרח ואני. לאיש להגיד לא תוקף בכל עלי גזר, בוט'ז. לאיש לספר
 את בנפשך שערי אבל. הנותן האיש שם מפני בעיקר חמור הוא והסוד. בינינו זה .בלשונו שליטה כל ול שאין
-דבר עשית ז"בכ כי, חושב כשאתה, לונותחו דלתות בהרבה נפש ומפח זרוגו וטורח עמל םיו לאחר, הרוח מצב
 שלי לעומתו אשר, הזכ אדיר םסכו, שניים יאול או, אחד םאד נותן אחת-בבת והנה - !פונט 011 אספת, מה
 ייהוד   ייס  מכ כסף קצת להוציא, עכשיו הרוח מצב של ניצול י"ע אפשרות יש אם כי. ממשיך ז"כב אני אבל. כאין

 .הדבר את חלהזני אין - לרובים תווא ולהפוך לונדון
 .בינינו הז .אצבע נקף לא יקפלנסק 3.אחותו הזרו םג קצת רהזע. ערוך לה אין - הכסף באסיף דוד עזרת
 בהייד שכבתי הערב עד מהבוקר .מעשי דבר בשום עסקתי ולא מקום לשום הלכתי לא, חופש לי עשיתי אתמול
 משנות אנגלי חוזה-סוציאליסט, מוריס וויליאם של  News from nowhere נפלא ספר קראתי .העשב על פארק

 נחתי. הספר וגם הפארק גם, נפלא היה. 11- 10-ה במאה הקומוניסטית החברה על אוטופיה זוהי. 01-ה
 .לי טבהו ועכשיו

 .אחד אחד ונקרעים םהולכי והם שונים םחוטי המון השבוע במשך וקשרנ .טוב לא -" הגנה"ל םהכספי ןייבענ
 בכל רוזע בוטינסקי'ז .בריצה עובדים ימי כל. יםיכלל-ייםרמשב וטעמים" םליטייופ" טעמים, םיסירוב צד מכל

: ענה והוא לאספה פתקה לו שלחתי. לו מחכה, במשרד עכשיו יושב אני .פניו את םמשיבי אך, יכולתו
 מחכה אני. בעצמו בוטינסקי'ז שנתן, פונט 12 רק בכיסי שי ע"לע (.דיםחא מלוויתנים) "טובות אינן התשובות"

 .התחלנו כבר במקצת. הדבר את 4םמ  לע   להתחיל איך לדעת בכדי עשירים עם מ"מהמו האחרונות לתוצאות
 באמת אם בעיקר לי בולכתו 5שריפלי עליהן שכותב האפשרויות של הקורה ביובע להיכנס אבקש אותך

 אאסוף םא .הערכתך את לי ותני התוכנית את תבדקי. וחיפושים גבולות שני שיש תזכרי. ההובלה הובטחה
 כותב אני. י"לא או ינהולו לשלוח אם עצות אובד באמת אהיה - אופן בשום עכשיו מקווה איני תריול - פונט 111

 .לזה כסף שם יעשה כי, לאמריקה וייצמןול
 7.שפירא. א נאסר דםוכנג ת"פ בעניין מיםהאש כיםישי 7 נאסרו 6.רציניים אינם והמשפט החקירה. רע ץבאר
 באופן מאורגנת יתהיה. ימים 4 שארכה םדיוליה מכירה שביתת הערבים ערכו יכיםיהש מאסר על מחאה בתור

 ...!מלמד הז כל כמה. פתיומ
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
היה האוטו הולך באותו יום בבוקר לא היה  לו. תוצאה מכל המצב המבולבל והמבוכה אשר היה ביפו בכל עת הפרעות -רצח ברנר " 

הוא נכנס לעובי ענייני . בזמן האחרון הייתה איתו רוח חיים חזקה. משה, אתה יודע. אין מפלט. ואין מפלט, זה מעיק ונוקב[ ---]כל זה 
" ן כפרה לזה לימי עולםאי. ויכול היה לחיות עוד עשרות שנים 41היה בן . הוא התכונן עתה לעבודה לכתיבת סיפור גדול. הפועלים

 (.02.2.0.10ש "יהודה למ)
2
עדות עדה " )זה הביא לפורקן. משה התחיל לספר על אבא. דובב אותו. אליהו התחיל לדבר עם משה. משה הסתגר ולא הוציא הגה" 

 (.0.71, גולומב ליעל מדיני
3
 .ו בלונדון"ויצ מזכירת 0.10-0.11-ב( גינצבורג)אשת שלמה גינוסר , עורכת דין. רוזה גינוסר 
4
 .לבצע מגבית עממית 
5
ש "על ראשית היווצרות הקשר בין מ. 2' הע 23מכתב ' והברחתו ארצה ר" הגנה"על צאת גרשון פליישר לווינה לשם רכישת נשק ל 
 .ש לא אותר"מכתב למ ;אין בידינו פרטים, פ"וג
6
שהם עצמם היו מראשי , ו בידי אנשי משטרה ערבייםוהעדויות לקראת משפטי הפורעים נעש, הזיהויים, ריכוז חומר ההוכחות 

-4.' עמ, 0-בה "סתלפי " )מחוסר הוכחות"ערבים שנעצרו שוחררו כעבור זמן קצר . ובידי פקידים בריטיים שסייעו להם, המתפרעים
.2.) 

7
משיצאה , מה-ר זמןכעבו. י הצבא הבריטי"ת ונהרגו ע"שתקפו את פ, הואשם בהריגת פורעים ערבים, איש פתח תקווה, שפירא 

 .שוחרר, האמת לאור
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24 

 וינה, גוריון-בן דוד: אל
66 

 [1291] ייונ 4, ןולונד
 ,יקר דוד

 
 1.לך תודה. קיבלתי מאי 13-מ בךכתמ את

 את, פ"עכ. בנק-הוינר על נערך שהטשק זה י"ע הפסדתם לא כי, מקווה אני 2.קיבלתם שכבר ודאי הכסף את .1
[ ריקליס פנחס] חרא לבחור םג בנוכת. מאה עוד לקבץ מקווה אני .ניולונד בנק איזה על אעריך הבא הטשק
 .05 אולי נקבל םומש, לולליברפ

. ראיתי לא דוע המלא סחוהנ את. אלוסמ של הצהרתו על היום של" טיימס"מה הקטע את מצרף אני .4
 - הגירה הפסקת - בולשביקים - פרעות. םהערבי של רמותתלגה קריאת לאחר בייחוד, נוראה ממש ההצהרה
 הצירים עדולו שהיו, השיחות ימפרוטוקול 3.'וכו תיהמונ היעלי לקלוט מוכשרה הארץ אין כי, פומבית הודעה
 רמהתלג נשלחת. חקלאים 05 למשל םינחוצ: זו בדרך ההגירה תלך שלעתיד לעצמו מתאר שהוא נראה, איתו

 .הלאה כןו .שוב רםומ[ מחסום] םאּוב  ג  ל  והש   רמהתלג בוש, בנאים 35 נחוצים מחר. לדרך יוצאים םחקלאי 05-ו
 רמהתלג שלח. זה בכיוון ץוללחו להדגיש לחה אשוןרה מהרגע. מןזה כל הגדוד בשאלת עוסק בוטינסקי'ז .3

. זאת לדרוש הלאומי הוועד את עורר. המעורבים הגדודים תוכנית לוביט תבדריש האקזקוטיבה שםב לסמואל
 יםהגדוד יתרון על, בורייהצ הביטחון תשמיר בתפקיד לשאת םהערבי שרוןיכ-אי על 4"טיימס"ב גדול מאמר כתב

 יראש במאמר. שלילי אך, הד מצא המאמר 5.הגדוד את לחדש ודרישתנ את בגלוי וניסה', וכו העברים
, Statesman New-ב ובקטע שלנו "יזרסהסימפת  "מ דחא Percy Lord,6 של" טיימס"ה אל במכתב, "טיימס"ב

 אך', וכו" ?צדק איזה ובשם תורש באיזו. "הארץ בהגנת להשתתף מהערבים הזכות לשלילת התנגדות הובעה
 םא - איך. הפרוע למצב היחידי תרוןיהפ בתור היהודים זיון לשאלת בהבנה מתייחסים Col. Off.-שב כנראה
 הוא. בוט'ז, פ"עכ .בהחלט יודעים םשאינ דאיו הם םוג, ודעי איני - ההגנה אישור או, יהודית מיליציה וא, גדודים
 הוא .כזה עבודה שרוןיכ לו שי כי, שיערתי לא באמת אני. וחיובית מעשית עבודה העובד עכשיו דיהיחי האיש
 תוצאת ורק אך הנה" הגנה"ל הגדול הסכום השגת. הרבה כותב .ובשבתות החופש שעות בכל םג בחדרו יושב

 לממעט נעשה הוא 'האקזק ברח בתור האחריות משא תחת. לזה בנוגע הפרטים כל לי ברורים לא עוד .ועבודת
 נוטה עצמו הוא כשאין םדברי וממנ להוציא, עליו לוחץ אינני כן ועל זה את מכבד וקאוד יאנ. סוד ולשומר בדיבור
 .לספרם

 כזה היהי הראשון מןזב שהמצב חושב איני, העלייה שדוחת גם אם 7.לארץ נוסע אתה מתי לי ברור לא .2
 .לנסוע תוכל 8"קורנליה"ש
 9ח"ע" קונטרס"מ םיכוס עשה הוא. נסיעה ולהוצאות שיוןילר דואג אוה. לאמריקה נסועל ושבח יקפלנסק .5

 Neil McLean 10.ולעיתונים רבוייהל של MP.'s-ל ,I.L.P של, LP. של' האקז לחברי[ צ"עופ מטעם] אותו חושל

 .התשובה אתו חהנוס את קפלנסקי לכם שלח ידאובו ;ההגירה בדבר יל'רצ'צ את שאל
" הברית"ש לאחר םא, תהיה רפהח? בפולניה מה 11.השקלים דתועב את זנחתםה בוודאי בהמצ לרגלי .6

 העניינים פה? אמריקה את עוררתם האם 12.מהוזע כוח-בבאות שמה נבוא, סנגרובק משתתפת, סוף סוף, כולה
 כל ולתפעו רבים עזרת שדרושה במקום אך .נעשית עוד, ב"וכיו 13הדגל-םוי כמו, מרוכזת עבודה. כנהוג, יגעים

 16,כהן ציון-בן 15.זרסקייא חנספ. בקביעות רוןחהא בזמן דווקא מתאסף 14מ"הוה .קבורתנו שם - דחי הסניפים
 17,[י"א יפועל פתוק] י"הקפא של החשבונות הנהלת את עצמו על קיבל, למפלגה נכנס, קסימונושבאק ורינוחמב

 העבודה עצם. מסודרת צורה הדגל וםי להכנסת יתהיה לו הודות. פרי ונשא ומרץ זמן הרבה לזה כבר מסר
 את עכשיו אוספים ואנ בקושי .פרוטה אין .נייםיש ניקיון במפלגה. הנאמן פומרנץ של וכתפי על, כמובן, תהיהי
 טרף למצוא כדי, הקיץ לימי משרה איזו על ושבח מרנץופ. להשתתף נוכל לא הן תרחא, L.P.-ל השנה-מס

 בדבר ארציות להסתדרויות פונים םאת אם, פ"עכ. בשבוע ספורות שעות רק דשרלמ רולמס יוכל ואז, לביתו
 .צרכיה בעול שתישא יואוהל והמפלגה, נעשה - פה תולעש שאפשר מה. תפנו אל נהה   -" הגנה"ל כספית עזרה
 .בשלומה דרוש? והילדים אשתך שלום מה. לך םשלו

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .המכתב לא אותר 
2
 .13מכתב ' ר 
3
אמר סמואל כי בהצהרת בלפור לא התכוונה ממשלת בריטניה לכונן , ם לרגל יום הולדת המלך-בנאום שנשא בי 1.3.3.03-ב 
י מספר "בגדר התחומים אשר ייקבעו ע"י תוגבל ותתקיים רק "ההגירה לא, "נוצרי-ממשלה יהודית אשר תשלוט על הרוב המוסלמי"

יש "; "להתפתחות הארץ באמצעיהם ובמאמציהם לתועלת תושביה"רק מי שיוכלו לתרום ויּורשו לבוא , "התושבים הנוכחים וענייניהם
תעוכב "ולעת עתה , "מידה נרחב-י כפי שהם אינם מאפשרים שום דבר הנושא אופי של הגירה בקנה"כי התנאים בא, להכיר בבירור

עוד הביע תקווה ". תורה בולשביקית מזיקה מפיצי"איסור מוחלט יוטל על עלייתם של ; "ההגירה עד אשר ייבחנו מחדש את המצב
ו "איגרות ח ;331, 330' עמ ,3-בה "סת)ובאותו יום פרסם את התקנות ההגירה החדשות , "במהרה יוקם גוף מחוקק ייצוגי בארץ"ש
 (.1.3.3.03" הארץ"; 053מקדימה למכתב ' הע ,35

4
במכתב "(. טיימס"ל 011, צ"לווה 015, יל'רצ'לצ 002) ,ג' ז"איגרות ז-במובאים , צ באותו נושא"יל ולווה'רצ'וכן לצ, "טיימס"המכתב ל 
גויסו מקרב אותה שכבה חברתית שמקרבה , שלקחו חלק פעיל במאורעות, כי השוטרים הערבים' ז"טען ז(  31.0.3.03" )טיימס"ל
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למחרת [ ---], למלא חובות אזרחיים שכבה רחבה מאוד מהם אינה בשלה עדיין[ ---]החיילים הערבים , לפי התוכנית המוצעת, יגויסו
דבר זה יביא לכך שבמקום . מאורעות יפו נקל להעריך את ההשפעה של הקמת יחידות ערביות על דעת הקהל היהודית ברחבי תבל

התוצאה תהיה שיתוק כל ניסיון לגייס אמצעים . תשרור תחושה של סכנה מתמדת ומיידית, הרגשת חוסר הביטחון השוררת היום
 .י"גדולים לפיתוחה של א כספיים

5
פ הציוני "גם בנאומיו במושב הוה -במקום כוח עצמי של היישוב  -י "חזר על רעיונו להקים גדוד עברי במסגרת הצבא הבריטי בא' ז"ז 

 :'ז"לזג "כתב א 3.03במאי ". קיר הברזל"ובשני הנאומים הגדיר גדוד זה כ, (3.03' ספט)ב "ובקונגרס הציוני הי( 3.03יולי )בפראג 
אל תשכח כי זה יגזול זמן רב ואנו זקוקים לחיזוק אמצעי [ ---]אולם , אני בטוח כי אתה תחדש בתוקף את פעולתך בנוגע לגדודים

הגדודים לא יהיה בידינו ויוכלו להיות מרוחקים . שנית גם כשיהיו לנו גדודים אין זה פותר עוד את שאלת ההגנה. הגנתנו מייד
אבל אמצעים ראשונים להגנה מוכרחים , הם יתגברו אומנם על המכשולים שישימו על דרכם. לפעולהבזמן שיהיה צורך בהם 

שאלת הזיון חשובה עכשו [ ---. ]הדאגה לגדודים אינה פוטרת אותנו מהדאגה לזיון. כדי שלא תאחר העזרה לבוא, להיות בידינו
ההגנה בפתח תקווה וחדרה . אמון להגנה בלתי רשמיתאל תתייחסו באי [ ---]לא פחות משאלת הגדודים והיא יותר בוערת 

 (.030-031' עמ ,אחביון . )הוכיחה כי עשרות יכולים לעמוד איזה זמן נגד מאות אלפים
6
-.3.0)שר חינוך בממשלת בולדווין . ציר שמרני בפרלמנט הבריטי מטעם המפלגה היוניוניסטית(. 3.02-3221)לורד יוסטס פרסי  

3.01.) 
7
ג "שבהם היה ב, ובעיקר עקב עניינים שונים, ודחיות במועד הפלגתה, עקב מחסור בכסף לכרטיס נסיעה באונייה -רבות  אחרי דחיות 

ככל הנראה )ונציה ועוד ערים באיטליה , פירנצה, לרומא, י"כ שבא מא"לטרייסט לפגוש שם את ב, (פעמיים)נסיעות לפולין : פעיל
שדרש חידוש קיומו של ', ז"ג בז"שם תמך ב)לוועד הפועל הציוני , לפראג, (צאתו לאורי לאיטלקית והו"בעניין תרגום ספרו על א

עם העולים הראשונים ארצה אחרי הפסקת " סיציליה"על סיפונה של  1.3.03..0-הגיע ליפו ב. ושוב לווינה ולטרייסט"( גדוד"ה
 .העלייה

8
 .י"שהסיעה באותם הימים את רוב העולים לא, יפו-אונייה בקו טרייסט 
9
והוכיח לפי דברי עדי ראייה כי הפרעות תוכננו מראש ולפיכך אין שחר לסיפור , ח הוקדש כולו למאורעות מאי"ע" קונטרס" 
 ".קומוניסטי"ה
10
 .אוהד הציונות, חבר הפרלמנט מסיעת הלייבור 
11
הייתה בבחינת " השקליםעבודת . "לפי מספר השקלים שהפיצה כל מפלגה בכל ארץ היה נקבע מספר הצירים שתשגר לקונגרס 

 .תמריץ ציוני והוכחה לכוחה של כל מפלגה
12
את הברית , ובעזיבת ההסתדרות הציונית" קומינטרן"שדגלו בהסתנפות ל, נטשו הקבוצות השמאלניות, ע לפילוג"עקב יוזמת אחה 

 .נגרס נציגות אחתהייתה בקו, ע מקום חשוב"שבתוכה תפסה אחה, "ברית"צ בארצות שונות ול"העולמית של מפלגות פוע
13
 .ע"מפלגה אחות לאחה, צ באנגליה"כנראה יום מפקד של פוע 
14
 .צ באנגליה"הוועד המרכזי של פוע 
15
 .צ"ונעשה פעיל בפוע L.S.E-ש ב"למד עם מ. יוסף איזרסקי 
16
 L.S.E. ה מתלמידי "של ג' בוגר מחזור ג -בן ציון כהן  
17
סייעה בכלכלת הפליטים והנשארים , 3-ע"בימי מל. מוסד לביסוס הפועל בארץצ כ"י הברית העולמית פוע"ע .3.5-קרן שנוסדה ב 

עברה לרשות ההסתדרות  3.00-ב. הקימה קואופרטיבים יצרניים. אחרי המלחמה סייעה בייסוד היישובים בגליל העליון. בארץ
 .והתמזגה בקרנותיה

 

109



 
34 

 ירושלים, בהרב יקותיאל :אל
76 

 6.4.1291, לונדון
 ,יקר יקותיאל

 
, הכסף באסיף וקשה רבה בעבודה עלי עברו האחרונים השבועיים כי, האמן אך. לך לענות ירח  בא   חטאתי
 רע כמעט עצמי את והרגשתי נחלשתי שלבסוף עד 'וכו אינפורמציה, גוריון-ולבן לרבקה, לווינה תכופה בכתיבה

. ובהקפה בהרחבה לך ולכתוב פנאי שעת לייחד ברצותי הכתיבה את דוחה הייתי ליום ומיום, האחרונים םבימי
 .המים עברו וכך
 צריך וכוח. כוח לך יש רק אם, המשך. מאוד הרבה חסרים היינו בלעדיהם. להודות מילים אין מכתביך על

 .אלה בימים בנו להימצא
 .למעשה אעבור

 
 .הפוליטי המצב .1

 ואינ שהוא אלא, תמיד וכמ מצוינים ביחסים אני, העיקר עכשיו אהוש, בו'ז עם .הרבה יודע ננייא" ולפנים ינמלפ"
 בו מכבד קאודו אני .במילים מקמץ לחה 1'האקז ברח בתור ריותחבא נושא להחש מהזמן יחודיוב, פטפטן
 רשאמ או, הטוב נווברצ אמר שלא דברים ומפי להציל ולהשתדל עליו ללחוץ ההי כבודי לפי שלא ותבין, זו מעלה

 תמונה מתקבלת 3,לנדמן את 2רץוגו   לבחוש המומ, ממנו ודעי שאני מהמ אך .לגלותם רשות ול אין כי, בפירוש
 רותגז שם .טוב הופ רע שם 4":נהי'צ  ש  ס  ל  ֹוהּב" יבימ היה כאשר ממש הנהו ץרשבא למצב חסבי הפ המצב: זו
, הפרעות של "הקומוניסטית" הגרסה 5.ייסטבטר ואה שלטונה גבול עתה כן זוכא .בכיפה הציונות מולכת פהו

 וז .בפנים, היהודית גם 6,הקהל דעת יניבע בעיקר אותנו עכרה, בציהנ של נהוהראש הצהרתו מראש הרזשהוכ
 וז גרסה העשת לא בממשלה .בערבית שאומרים כמו[ קזח רעל: ערבית]ע אק  נ  ם ס  , קזח רעל פעולת יתהיה

 .רושם בלי עברה לא גם כ"א, רב רושם
 דותחא" של רמהתלגה) אחרים וממקורות צ"הומ מסבירה ידיעה כל עוד תתקבל בטרם, ןוהראש מהרגע וב'ז

 של רמותתלגה רק, םישלומיר לשלוח היה צריך, ביירות דרך שנשלחה מפני, המכתב אחרי נתקבלה" העבודה
 תוהידיע, פ"עכ .מראש הוכנו הפרעות כי תריעלה והחל 7אמתלא אלא אינו למאי 1 כי תפש, (נתעכבו יפו

 משטרת עם התגרה 8.שלהן את עשו, במושבות ההתנפלויות על והעיקר, ביפו המעשים פרטי ד"ע המאוחרות
 האמצעים .התמונה את והשלימו שבוןחל .Col. Off-ב נצטרפו  10במצרים והבלבולים  9ןהירד בעבר עבדאללה

 אלווסמ הציונות ידידי שהם משום ש"וח לא, בגרון כעצם הזכ באופן [םלבריטי] להם עמדו סמואל םבה שאחז
 הפ  מר   אלווסמ במזרח אנגליה של תהיוחת שמה על חרדים שהם מפני םא יכ, בושה כל יבל בציונות בגד
 ההמפלג של הפוליטיקה את הערבית בפלשתינה להגשים רוצה הליברל"; "נפחד היהודי: "אמרו םה .לּב  ומנ  
 ובחריפות יבגלו כתב אפילו" טיימס"ה .ב"ווכי" לכך םייהראו העם ואת המקום את מצא 11;אירלנדיהל ביחס שלו
 לאומי בית כי להכריז עלינו לתמיד אחת .גדול בספק מוטלת זה שבצעד החוכמה: "העלייה הפסקת נגד

 הראשון והצעד .נאיתופלשתי בריטית פוליטיקה אם יכ, בלבד ציונית פוליטיקה אינה וז כי .עובדה זוהי ליהודים
 הדברים את מביא אני)" מחודשת יהודית להגירה הארץ שערי פתיחת להיות צריך הערבים כלפי וז שבהכרזה

 ההגירה הפסקת נגד מאוד וחריפה תקיפה בלשן מחתה האקזקוטיבה .(במילה מילה זה אבל, הזיכרון י"עפ
, ןקוב   גם מאוד הסתער בו'ז מלבד .שחצנותוה הפרעות סערת כלפי סמואל של הוהעלוב הרפה עמדתו כל ונגד
 .שבאקזקוטיבי" האנגלי"ו בעצמו בריטי היותו למרות ,טקט וסרח לידי עד הממשלה כלפי, ועקשן נפש רמ םאד

 היו אילו ."הפעם הגובה על יוניתצה 'האקז עמדה", הרגיל העיתונאי במבטא להשתמש םא, כלל בדרך
 צמןייוו בארץ היה כשסוקולוב, כזה במצב 12לימה-ודה סימון לש םשלטונ בימי האלה המאורעות מתארעים
 .השנייה מפלתנו פה יתהיה אז כי, באמריקה

, לעיל שהזכרתי סמואל דרכי על .Col. Off-ה תוהתמרמר ומתוך, מונד [אלפרד] ודרך ישיר באופן, לחצם תחת
 הזו, פה בעיניהם וכבודו האיש םליוגד מדי יותר .ובמתינות בזהירות יכ אם, לסמואל הוראות מפה לתת החלו
 פרטים בפרטי לגרפיותת תודופק מפה לו נותנים היו אז כי, פשוט גנרל איזה עכשיו בארץ היה אילו .אסוננו
  13קישק אבו על שהוטל הפיצוי .'וכו 'וכו למלטה להגלות מי את, להטיל פיצויים איזה, לשפוט איך, להתנהג כיצד

 אינם הקורה ביובע אך .האלו ההוראות תוצאת כבר הוא( שטרלינג תלירו 03,333, כזאת ידיעה פה יש)
 .דלעיל םמהטעמי, נכנסים
 םשו .בכך מה - יהודים 03 נהרגו [.ערך קל עניין] trifle A אלא זה אין, ביפו שקרה מה: מרגיעים כלל בדרך
 .בערבים ותרי להתאנף נוכל אז 14,המנדט יאושר רק הנה .ישתנה לאו נשתנה לא דבר

 יימסרו י"מא הרשמים .וז חברו יהיה הבא בשבוע המורשים בבית למסור עתיד יל'רצ'שצ Statement-ה
 מבוטלת כמות, ריקים אנשים חופן םה כי ייאמר הקומוניסטים על .הייוהעל החלוצים לטובת גם, לטובתנו
 .בהחלט

 יל'רצ'צ את כנעישש אהו .15רנץול הקולונל - מאויבינו אחד את הבאישו הירדן בעבר םניוהאחר המאורעות
 .בו םציור אינם, הדבר נעשה, כאילו, סיפוקם שלשם הערבים יכ מתברר ועתה, עבדאללה את להשליט

 16.אלנבי תחת תרוח הם גם שבמצרים המאורעות

 .הארץ תורת את שכחתי כי ושבחת ואל, היטב אתם יודעים האלה הדברים לכל םקיי וערך משקל יש כמה עד
 האלה הפרטים את מביא יאנ אלא, ןונדול ישמגובה זו מאשר נכונה תרוי תמיד יאה י"א ממעמקי ההשקפה
 .ערך להם גם יש פ"עכ פה .התמונה להשלמת
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 .נגדו או בעדו או .סמואל כלפי עמדתנו היא הציונית הטקטיקה לפני םכיו לעמוד הצריכה הראשונה השאלה
 אך ?נחשוש האנחנו - ליהדותו חושש אינו הוא ואם .ובגלוי רמה ביד אז - נגדו ואם .אפשרית אי טרליותיני

 אמון בהבעת 'האקז נכשלה ע"לע..17נגרסוהק לפני תיפתר לא א"ז, וייצמן בלי רשמי באופן תיפתר לא וז שאלה
, פיצויים, חמור משפט דרישת: יועל שהמטירו תומוהמהל שורת לפני לטיפה רובת, תוהפרע אחרי מייד בסמואל
 .(האמון הבעת נגד היה קובן) השערים סגירת נגד אותחהמ - כ"חוא עורביםהמ הגדודים תוכנית ביטול

 על" סטיימ"ב ךואר מאמר כתב .הגדוד בשאלת, תמיד כמו, עכשיו הדגש את בו'ז מעמיד הפוליטית בעבודתו
 גבוליה בהגנת להשתתף הארץ תושבי םמהערבי הטבעית ותכהז שלילת" נגד עכשיו הקהל דעת אך .זה

 יל'רצ'שצ, ירצו באופן תיפתר היהודים ןיוז ששאלת ביטחון לו שי יכ, יל אמר בו'ז .18"בה וןהביטח ובשמירת
 .רובר לא עוד צורה באיזו [ממנו מנוס שאין: ערבית] נֹומ  א ד  וד  א ּבל   עניין זהו כי, מבין

 
 .להגנה כספים. 2

 את השליך הוא .וייצמן םע בשיחתי שהעליתי החרס על לכם כתבתי כבר .הפרעות לפני עוד ראשיתו זה פרק
 בנדון לעזרתו לקוות שיש היחידי האיש כי, אמר בו'ז .אין כסף כי ענו" היסוד קרן"מו, "היסוד קרן" על העניין יהב
 בטרם .שאפשר מה ממנו ויסחטו שם עליו שילחצו ודאי, צורך יש םא כ"וע, בארץ עכשיו מיי'וג ימי'ג אוה זה

 כשנתקבלה ."הגנה"ל כסף נתן לא מיי'ג כי ולפנזוןומ לי נתברר - יסבפר עוד היה הוא - הנה מיי'ג ישוב
 או .תשובה ואין וכותב כותב .ימי'לג כותב לחה הוא .אליו רצתי - 'וכו , inform wolf :יפהחמ דב של רמהתלגה

 רוצים זה מה מבין שאינו, יימ'מג מיתממת רמהתלג בתשובה קיבל, רףתלג בו'ז .וב'בז פקוד התחלתי .ששיקר
, והואיל לונדון שמי על יימ'ג רךד   ףוס שסוף עד .תשובה קיבל ולא( יחסיהם את יודע ואתה) .לו כתב אז .ממנו
 .פשוט .רוצה איננו כי ברורות במילים תולענ, וב'ז עם החבשי

 צריך כי, מזה דוד עםו מזה בו'ז םע לדבר לתיחהת, משתמט שהוא כשראיתי, ימי'גל יכינוחש הימים במשך
 מיי'שג תקווה יתהישה זמן כל אך .יתנו לא םרייהעש םא, םבודדי םנטיופ אפילו, םשוני מאנשים סףכ לאסוף

 אחת-בבת יכול מיי'שג, ודעי בהיותך כזה לאסיף להתמסר ץמר היה לא -" !טו-וט-או": מןזה כל וולפנזון - יתןי
 את .בדבר והתחלנ, לטחבה מסרב הוא כי התברר כאשר אך .עמל רוב ריחא שתאסוף מה מכל כפליים לתת

 ועבד האלה הימים בכל היה ועמוס טרוד מדי יותר פשוט א"כ, העניין אל היה לא שלבו לא, ממש עיניתי בו'ז
 אני .וכותב כותבו, הערב עד הבוקר מן וסאימכ מתרומם היה לא ממש, עצומה ובשקידה ובמסירות באמונה

 .אגב זה אך - עליו התפלאתי
 .םייבינונ אנשים על התקפות לערוך והתחלנ ודוד ואני אחדים עשירים עם לדבר וב'ז חבטיה סוף סוף, ובכן

 רוצה אני אך .המריצה היא .וברל ואליה, שלך רמהתלגה את קיבלתי ההם םבימי .נתפקעו בו'ז של ההבטחות
 יותטלפונ שיחות .לונדון את במקצת יודע אתה .בקושי הלך ענייןה .להחההת ריחא אז נויהי כבר כי, שתדעו
 את םצאיומ ואין ובאים, אותו מכירים ואנ שאין מפני, תחילה הלז םע שיתראה הזל וטלפון ,ראיונות וקביעת
 ורק כליל חהוזנ שהלימוד כמובן - יוכד רצאההל שיעור בין מבוהלת ובנסיעה בריצה זה וכל, שוב ובאים, הברנש
 עמוקה הבנה פתאום מראה הברנשו .ארוכה בהרצאה םיליחמתו םובאי - נשארו ההכרחיים החובה ענייני

 וסחילו הציונית 'סהה של לעמדתה ושואל, חמורים יותר עוד םפני ומעמיד, מורותח שאלות מעמידו בפוליטיקה
 האסמכתא את דווקא כי אומר הזו, סוקולוב שיבוא עד להמתין מוטב כי אומר זה סוף וסוף ,'וכו 'וכו מואלס של
ה י  לנֹוֹופ רפ  י  ט  , הט  י  מילּוֹופ בסגנון והתנצלויות סירובים או (סבפרי לסקילטופוזו) לו נביא זלטופולסקי של
 םניוירובאו עף שהבן בבית נאמרים והדברים, [מוחלט כיס-חסרון עכשיו הרי, ממך אנא: רוסית] ה'ז  י  נ  ד  ז  ּב  

 שולחן בבית עורכים עהש ובאותה ;לו םמספיקי אינם כבר םאוטומובילי כי, [טיסה] הפ  יע   בעד םפונטי 0 םומשל
 ...אשר, ערב לארוחת

 הי  נ  סיל  ֹופ ומדגיש וחוזר[ היכולת לפי תרומה: רוסית]ה ט  פ  ל   הי  נ  סיל  ֹופ על לך מדבר וזה .כבר תבין בקיצור, מילא
 לו שנביא ...רח  לא   ייתן אשר( פ"לכה 13 תיתןו תמות, פונט 5 רק א"ז, נבזה, אותך מבינים: לעצמי אומר ואני)
 בעניינים דעתו הלא, צחוק-בת כאן .בו'זמ ולא העניין על ידיה סומכת שהיא ניתוהצי מההסתדרות וחתום תובכ

 ולברנש - לכשיבוא לובוקומס דווקא א"כ, פסול הוא בו'ז בתור אך, 'באקז רשמי חבר אוה כ"א, א"ז; ידועה אלה
 םשיעורי ולא אוניות ז"בכ אך( סקינ של ובספר והסיבה) חוזא 53-ב אולי ערכן נפל םאומנ, םבי מהלכות אוניות
 .אנד-באיסט

 קשרים גםו, ממני תקיףו חצוף יותר הרבה שהיה, דוד פעמים אלפי אלף לטובה וייזכר .וענזוה רצנו, ידדיי, כך
 זה ולמרות, טנופ 103 אספנו םוהי עד, בקיצור .בלונדון איש מכיר איני םוהי עד אני כי, יותר ול יש היכרותו

 .פחות םג יואול יותר קצת יאול - יאול - 033 עד נאסוף אנו .בזה מתגאים אנו כי לי תאמין, מצער כ"כ שהסכום
, ארוך ארוך במכתב ענה הוא .נחוץ םא שמה לבוא לו הצעתי .בליברפול מה-רדב לעשות ריקליס לפיני וכתבנ
 לא יואול, ומדוע ולמה ומי איך, טרוטבפרו לוהכ לו רפ  ס   בקיצור - ואבל אבל, לוהכ לעשות נכון הוא .מאוד טיפשי

, אותו ולהאכיל בפרוטרוט לענותו לשבת וצריך .'וכו 19שושני מימי ודוגמאות; לעשות איך מפה נייעץ ואנחנו, טוב
 .זמן לזגו זה וגם .מה דבר תולעש אותו לעורר בכדי, מהמצב ידיעות למסור ז"בכ אך

 באמצע אנו עוד, והנה .בו השתתפו לא עשירים .'וכד םדייפק, ריםחסו, נייםנובי מאנשים חנלק שאספנו הכסף
 י"לא נשלחו םהיו כי, "תשאל אל יותר" של ןוובלש בקיצור לי ומודיע בו'ז יל קורא( 133 לנו היו כבר) עבודתנו
 זה הלא .האמנתי לא .הלום הייתי [נדו].מ[ לפרד].א סר נתן הכסף את כי מבין ואני .הגנה לשם םאלפי עשרת
, שתדע צהור אני .זה לשם .ביודעים נתן הוא .מ מצד ממש וגבורה .והוכמ היה לא עוד אשר, נפלא דבר באמת

 לא םאחדי םימי ובמשך איתו דיבר הוא .איתו דברים אולי לנסות צופהח מחשבה בתור וב'זל הצעתי אני כי
 כסף להמציא חוההכר, הארץ בכל חדשות פרעות נחשול סכנת ד"ע צ"מוה נמרצת רמהתלג אך, תשובה קיבל
 .ןייהענ את ביצעה, הלהגנ
, לדוד לספר לא ממש בפקודה בו'ז לי מסר האלה הדברים את .שלנו הפונטים מאת אז יל נראו עלובים כמה

 כמה, לעצמך תאר) מילאתי הפקודה את .י"לא - האיש םש א"ז - זה על לכתוב לא נמרצת פחות לא ובבקשה
 יש ודיחיב בלשונו לשלוט יודע ואינו אומלל איש לפעמים שדוד, יודע אתה כי, הכרחי דבר והז אך, יל זה קשה
 אני הבקשה ואת( "אישה" אלא אינה מעלותיה כל עם והיא, [סרוגינ הזרו] באחותו מדי ותרי מאמין שהוא צרה
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 םרבי םוג הוא גם קבור אז כי, כזה דבר וודעיי רק םא כי, מבין אתה .הדבר על אותך משביע אני אך, בזה רפ  מ  
 .תנוימא

 אצלכם וירידות עליות הלא - הסכנה של הברומטר רדי   אולי שהגיע עד .הזה הכסף לגורל מאוד אני רדח בעצם
 עליכם ובכן .אחרים םלדברי תיכותח ממנו צובט יאול והוא אידר בידי נפל והכסף, גדול והמצוק - רגע-בן עכשיו

 גם המסייעים םסידורי ימינ לכל לא, עצמה ולהגנה להגנה רקו אך, שהוא וכמ, כולו, הכסף את ולתבוע יועל זע  ל  
 החומרים לקניית, טובים סניםחמ לבניין, לביצור, לנשק .יישובית עבודה אלא אינם ושבעצם, להגנה הם

 .'וכו להוראה הנחוצים
 ?זהכ םכוס אחת-בבת ותנוברש היה מתי .נפלאות לחולל אפשר טובה ביתיות-בבעל וב לנהוג ואם, גדול םהסכו

 לי יהיה לא כי אם, מכתבי יסוד על לפעול תוכרחו אז כי, המלא המספר על זה מכתבי עד ידעתם לא באמת םא
 להודיע לא ממני דרש בפירוש כי .היחסים את תייא לנתק יצטרך פשוט הוא ,המז יותר .בו'ז בפני מאוד נעים
ני ביט 'ז  ל  יה ד  נ  ש  נֹוט  א  ) טובים להיות צריכים בו'ז ובין ביני היחסים יכ תבין והלא .הפרתי ואני מקום לשוב

 מוצא למצוא דב ושל אליהו של, שלך ולטקט לפיקחות רוסמ אני .([טנברגור] פנחס כותב שהיה כמו ,שימירֹוח  
 .בןוכמ, ךרצו יהיה אם, הזה המצר מן

 .לגמרי אפשרי בלתי הדבר היה אז אך .מזמן עוד כסף לו שאמציא ודרש לי כתב פליישר .וינה לעניין ועכשיו
, כסף פה נעשה יכ יל נתברר כאשר כ"וע, יפו פרעות אחרי רק" הגנה"ל כספים ד"ע לדבר לאפשר נעשה
-ה ונשלח תשובתך שקיבלתי לבין רפתיתלגש בין .הכסף את לשלוח לאן הוראות וביקשתי לך רפתיתלג

 או, בארץ" הגנה"ל כסף די שיש שידעתם אחרי כבר עניתם אם יודע אינני אך, י"לא שטרלינג לירות 13,333
 אשם שלנו הריכוז-אי .שמה חאשל שאאסוף הכסף יתר וכל וינהול שלחתי כבר שטרלינג לירות 133 .זה לפני
 ."הגנה"ה בענייני הארץ מן המכתבים בכל פליישר של שמו נזכר לא עכשיו שעד, הבז
 - מהציונים - מפולניה קיבלו כי, יל כותב והוא 20גוריון-בן םע ומתמיד תכוף םמכתבי בחילוף עתה עומד אני

 בזה יעסוק ורובשוב, ברומניה כסף לאסוף נוסע 21נסקי'פרוז וכי, זה םלש( פונט 133-כ) מרק 033,333
 חשובות דותחא קניות פליישר י"ע כבר נעשו .במרץ בזה עובד וינאיוה המשרד .ולסקנדינביה לגרמניה ובנסיעת

 .ההעברה על מאוד רדח לבי כי, אכחד לא .חלשלו בכדי העלייה לחידוש כיםחמ םוה
 מציע רץוגו .ינהוול כסף לשלוח לדעתי םעליכ, כולו יימסר לא גם ואם, לרשותכם הגדול םהסכו יימסר באמת אם

 עצמה שטאובק .ץלאר ישר רוח בסירת אפשרית וההעברה מאוד קלה הרכישה שם כי, לקושטא איש שתשלחו
 רץומגו ואקח זה לשם לקושטא ועסלנ אני אוכל, נחוץ יהיה םא .בולותג אין ויותר מחיפוש להשתמט מאוד נוח
 .לארץ ההרב להכניס עלינו כי ברור .היטב הדבר את שיקלו .הדרושים והמקומות האנשים אל המפתחות את
 עכשיו השורר הרוח במצב להשתמש צריך .סטר'במנצ כסף קיבוץ דחא נאמן איש י"ע לסדר עוד אנסה אני

 לענייני סחבי בארץ בוסוקול של עמדתו על מושג לי אין .כסף םדיומיה ולהוציא םניוהאחר המאורעות לרגלי
 הפקיר אומנם אוה .מאמינים אין בו'זל כי, רבים יתנו שלו אסמכתא י"עפ .פה בזה יהיה תלוי הרבה ".הגנה"ה

 כאשר לופסו ועדי שקץ הוא יכ, פועל שמו אין אך, בעניין מעורב הוא כי אחד לכל לזמר לנו והרשה שמו את
 22.לעיל תיארתי

 כסף סכום בודדים מאנשים בחיפזון אסוףי דתוועב לכל וץשמח ידרשת 23.וייצמןול ריףח די מכתב כתבתי אני
 הלא .לדעת יוכל זה מי - יפעל זה אם .י"לא ולא, הנה לשלוח ביקשתי רושיבפ .וב'ז שם על, הנה ותוא רףתלגוי

 בפרק מרול לי שיש מה כל שזהו שבוח אני 24.המערכה בעצם עכשיו םש והוא הליכותיו ואת האיש את ידעת
 .זה
 
 .לפנזוןוֹו ימי'ג. 4
 ילהחב הרגשתי ןוהראש מהרגע אך, קדום משפט זהו אולי, יודע איני .כספחת לי הקשה דחמיו עניין והז
 תמיד ןולפנזוו .ואות המחזקות סיבות תוספונ, אדרבא .בכוחי אין יועל ולהבליג, עבר לא זה ורגש ןוזולפנול

 נגד וחתירות באינטריגות עוסק עכשיו ימי'ג .דוד שאומר כמו, פףל  ּב  מ  ּו מגזים ותמיד "סוד הורה" ותמיד מפטפט
, מה משום, ןוזלפנווכשו 25.גדול אחד בלוף אלא שאינו, שלו קאונסיל מיקונוהאק את ולהאדיר להגדיל היסוד קרן

 ומסיים, להבינו מתחיל אני ושאין קּב  ד  מ   שאינו מסובך עניין איזה באריכות לי ומספר סודו לאיש אותי חושב
But I don't want it to go back to jabo ,סלחו ממני רפהי יכ, יבגלו פעם לו לאמר שקח יל שי. 

 וולפנזון את םפע לחצתי ללונדון סוף סוף בא ימי'שג אחרי .כתבתי כבר" הגנה"ל כסף לתת מיי'ג של סירובו על
 היהודים זיון שאלת יכ בטוח מיי'שג, יאה ניתויהפרינציפ הסיבה .מיי'ג של סירובו מהות את לי ברר: הקיר אל

 עובדה - לדבריו - התוכנית .לנו רצוי באופן הקרוב בעתיד בהחלט תיפתר טהורה יהודית מיליציה סידור בצורת
 רחמא, "הגנה"ל ע"לע כסף לתת ימי'ג יוכל, האישור תקבלי רק .לאישור י"לא ונשלחה 26מינרטסהגן י"ע פה

 ההכנות ואשר, [סמואל] והרברט הממשלה בעיני גם הישר לדבר הוא מסייע כי ובטוח סמוך ולב שיהיה
 תינתן בטרם, עכשיו הדבר את לעשות אך .אחדים לחודשים התגשמותו את תעכבנה רק הדרושות הטכניות
 וביטחון אמון ימי'לג אין כי - היא והמעשית הפשוטה סיבהוה .'וכו לויאליות-אי, יכול הוא אין, רשמיתה ההסכמה

 הקפטן כי, מאמין הוא אין בכלל לאידרו הצירים לוועד כי; הראויות םבידיי ויימסר הנאותה בדרך צאיּו   ףסשהכ
 .אחריות חוסר, בלבולו סדר-אי" הגנה"שב, לו כתב 27פהי

 ?מיי'ג מאמין י"בא איש לאיזה, אמור, טוב: וולפי את זא ישאלת
 .לרוטנברג -
 .שלחי אבל, לרוטנברג חשלי, טוב מה -

 .ואולש םהדברי כי מרגיש ואני הראשונה הסיבה עולה שוב כאן אך
 אתה .לנו עוזר בו'ז .םפרטיי מאנשים כסף באיסוף עכשיו עוסקים והכהן אני נהה .ימי'ג את נניח, אמרתי, טוב

 לא פשוט .יםיק לא אך, הבטיח הוא .בחוגך שלך את שהתע, מכירים עשירים אנשים חוג לך ויש לונדוני בחור
 נתן כמה: כל םקוד אצלו שואלים כ"וע ימי'ג של מקורבו אהוש יודעים מכיריו כל יכ, התנצל כ"אח .אצבע נקף

 מאסתי וגם, לנפשו ועזבתי .ריקם ושוב פעם עוד איתו תירביד .מקלקלת כלום נתן לא ימי'שג והעובדה ?מיי'ג
 השנייה רמהתלגשה לאחר, ןזווולפנ של עזרתו יתהיה זו .(מאוד עשיר יהודי אביו) עצמו ממנו כסף לבקש
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 .לעזרה יואל שיוועה( מחיפה דב של רמהתלגה) הפרעות אחרי הנה י"מא שבאה
 לקשרים בנוגע שלו םהדברי רוב סמך על .מאוד עליה וחרד בה אשם שאני אחת תקלה אירעה איתו שלי מ"במו
 הבלבול ובתוך, אליו ורק אליו לפנות ציוותה אשר 28דב של רמהתלגה סמך על ובייחוד, דב עם בארץ ידשחש

 אני .וינה[ב רכש פעילות] ד"ע לוולפי וסיפרתי נכשלתי, כחתף שבאה השואה על פה ונושתקפ וההתרגשות
 יהיה צריך יהר כסף ייתן ימי'ג שאם, יל ברור כי, זהירות-אי אני נוהג כי כלל שבתיח לא אז אך, "נכשלתי" אומר
 הפסקת על הידיעה לפני היה הז) משם במשלוח להחיש כדי, וינהול מפה ישר יישלח חלקו פ"שלכה לסדר

 לשלחו וציר אלא, בידי הכסף את רוסימ לא הן כי, הדבר את לדעת ןוזלפנוו פ"הכל חמוכר הרי ואז, (העלייה
 חישל שייתן מהכסף כי, לו אמר, מיי'ג עם בדברו בו'זש וולפנזון לי אמר כ"אח .לנחוץ ימצאו םשה בדרך י"לא
 בחור עם דיבר מיי'שג, ידיעה אלי מגיעה כשבוע ריחא, והנה .(ינהו ד"ע סיפרתי וב'זל) וינהול והחצי צ"לוה ציחה

 אנשי את הוא מכיר כי, יודע הוא אשר( אותו מכירים אינכם) פה עכשיו הנמצא מפריס מכירו, אחד
 כי, לארץ נשק בהעברת עוסקת ינהווב הפועלים ממפלגות שאחת לו ידוע אם אותו שאלו, בווינה" ההתאחדות"

 29?!שפירא םאברה של מאסרו סיבת זוהי וכי לנציב ידוע הדבר

 שיחדלו, וינהול והפחדה אזהרה חלשלו כזה באופן רצה ימי'שג ברור .הדבר לי כשנודע ממש נזדעזעתי
 מרחו ןולפנזולו חלשלו הייתי צריך ערב באותו .קלירדי שקר י"ע שקלקלתי מה לתקן תכף לטתיחה .מהעניין

 במעטפה .יל'רצ'צ עם להתראות רתוחלמ היה צריך מיי'ג כי, (וממכתבך באנגלית ח"ע "קונטרס"מ םקטעי) י"מא
 הייתי צריך .ןייהענ על לפנזוןוו לו יכתוב שמא, דב בשביל רףצמ אני העתקתו את אשר, מכתב הוספתי דתחמיו

 תכף אמרתי בו'לז גם 30.תיחשהצל שבוח אני .םעיניה את לסמא בא שאני יחשדו לא וולפנזוןּו מיי'שג, כך לכתוב
 .במציאות ינהו תוכנית יותר שאין להיות צריכה מיי'ג כלפי שהנוסחה

 הוא איש ואיזה, לפנזוןוו כלפי עמדתי להיות צריכה מה( רףתלגי ולא) לי שיכתוב מדב דורש אני אלה כל אחרי
 יודעים דב וגם אני גם .באפלה מגשש ממש ואני, בעתיד עניינים לנו יהיו לא אם יודע מי ףוס וףס הלא .בעיניו
 ששקרינו צריך אך, נמרץ הכרח בשעות ורק מאוד רחוקות םלעתי רק ואת עושים אנחנו כ"א, לשקר היטב

 אתה ךואי - פירחמ ןעניי לצאת ויכול מכתב לוולפנזון לזרוק לפעמים יכול הן ודב, תתאים אמיתנו םוג יתאימו
 .די ?בה מחזיק אתה כ"שכ, אנשים ד"ע ההדדית האינפורמציה שיטת עם
 
 .נס'אינטליג .3

 'זמהאק חכו-יפויי עם המפ יוצא שניאורסון .ל .מתחדשת שלנו נס'האינטליג כי, לדעת עליכם .סמוכות הפרשיות
 םהערבי עם הגלויה המלחמה ובמצב, כרחיה דבר זהו נס'אינטליג כי, הערה אגב דרך פעם יל זרק בו'ז .הציונית
, זה בנידון ציני ושהוא, טהורים םאנשי לו יתמסרו לא לעולם אשר כזה דבר והז וריגול, םאות לרגל אנו מוכרחים

 על העובדות את .י"בא הפועלים ובין םהמתקדמי םוגיחב המהלכת מהדעה שונה נס'לאינטליג ביחס ודעתו
 כולל שנשלח הסכום שמא ששח אצלי מתגנב עכשיו .רץווג דרך, ממנו אני דעוי 'וכו אורסוןישנ םע ההתקשרות

 .םהבידי לגמרה שבוי הן אידר כי, שמחתי לשווא אזי, הדבר כך םא; הראשון מןזל נס'האינטליג תקציב את גם
 היה בו'ז םע מ"המו מלבד .הושגה הממשלה שהסכמת העודה עם, ממנו הסכמה רמתתלג פה נתקבלה כבר

 םהאחרוני בימים אך .לזה ספיםכה תןונ הוא ימי'ג שאולי, אחרת גרסה םג חיובמ יש .ימי'ג עם מ"מו וןרסולשניא
 םע ישרים קשרים גם יהיו מיי'לג כי, לי ברור פ"עכ .זה על פרטים יודע ואיני וןזמוולפנ להשתמט התחלתי
 .אנשיו עכשיו יהיו ואלה, נס'גיהאינטל

 
 .'וכו L.P. םע הקשרים .5

 Berl assist: רמהתלגשב המשפט את אני מבאר ובזה, למאי 9-המ פה ישקפלנסק, דאיווב דעתםי לא םאת
work s'Gurion Ben Continue. וממשיך המציא .שאפשר מה כל ועושה הזמן כל הפ עובד קפלנסקי אך 

 לזכור םכעלי תמיד אך, כמובן, םפועליו מאירים םהדברי .'וכו םאנשי עם מתראה, מפורטת אינפורמציה להמציא
 כבר נמשכת הכורים שביתת הנה .חקוד תמיד "בורייל"ה ועולם ;תמיד סוער, מלא עולם היא עצמה אנגליה כי

 ולא מןזה לא, פנויים אין פשוט, נול פנויים אין כ"כו .ועוד ועוד .כמוהו היה לא עוד אשר דבר, ודשיםח ינמש יותר
 קפלנסקי קיבל - וענפה עצומה, כבירה תנועה שמשל הצריך, וכחוש קטנטן עיתון 31"הרלד דיילי"מה .הדעת
 םה וכי, לעיתון שהמציא בחומר להשתמש, המקום צמצם מפאת, פשרלא   מצאו לא עכשיו שעד התנצלות מכתב
 ח"ע "קונטרס"מ םסיכו .ק עשה בכלל המצב והסברת בדותוהע מסירת מלבד .הראשונה בהזדמנות זאת יעשו
 כותב גוריון-בן) לעיתונותו בורייהל של M.P.'S-ה ולכל I.L.P שלו L.P. לש האקזקוטיבה בריח לכל ואות ושלח

, היהודית הקהל דעת להארת, נוסחה 15,333-ב אותו ומפיצים באידיש ח"ע" קונטרס"ה את םמוציאי שהם, לי
 והוא בו התמחה שקפלנסקי מקצוע הוז פרעות על חים"דו עריכת, בכלל .(הנציב הודעת י"ע היא גם המוטעה

 בזה .החדשות ותפישת התנועה קלות ול סרהח כ"וע, מסודר מדי יותר קצת רק הוא .הבאמונ הדבר את לאממ
 .(וינהול גם אני שולח האחרונות את) הערבית מהעיתונות גם הידיעות כל את לו ומוסר המשמר על אני עומד
, זמן איזה בעוד לכתוב שאשוב מוטב .משלוחו את לדחות רוצה איניו ארוך די הוא, המכתב את מפסיק אני

 .דיעותי עוד תצטברנה ייםבינתו
 .טר  לפ   דרכי והלא, איתכם דיברתי וכאיל יהי .העיקר את בו םאוכלי םהפרטי .דעתי את מניח ואינ המכתב
 .לחברינו ושלום .דברים בלי גם ידוע הלא והעיקר

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
, בעיצומו של המאבק נגד ברנדייס, ב"ו היה בארה"ח. יחיד שהיה פעיל בלונדוןהיה באותם ימים חבר ההנהלה הציונית ה' ז"ז 

ן ואת ריכרד ליכטהיים'ועמו את ג)' ז"את ז. יל'רצ'ו כדי לפגוש את צ"לשם שיגרֹו ח, י"סוקולוב עדיין שהה בא ו "מינה ח( וזף קֹוב 
 .לימה-אחרי התפטרות סימון ודה, 0.5.1901-להנהלה ב
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2
 .שכן כאיש עסקים יכול לסייע, "הגנה"ש יזם לשלבו באיסוף כספים ל"מ. 9מכתב ' ר -משה גווירצמן  
3
 .צ בלונדון"מילא תפקידים מנהליים במשרדי ההנה. ו בהשגת הצהרת בלפור"ד סייע לח"עו, עסקן ציוני(. 1991-1881)שמואל לנדמן  
4
 (1' הע 09מכתב ' ר)המצב ששרר בימי גנרל בולס  -( מונח שנגזר מדפוס רוסי" )ינה'בולסשצ" 
5
בעטיין סולקו פקידי המשרד הציוני מנמל  ;ביוני פרסם סמואל תקנות חדשות שהגבילו את העלייה 0-שב, ש לא ידע עדיין"סביר שמ 

 (.011, 019' עמ ,אכ "כתבי ב' ר)והוחלפו בפקידים בריטיים , י"משם הפליגו העולים לא, טרייסט
6
גבר באנגליה החשש שבארץ מתהווה מרכז , שתלו את האשמה לרגל אחד במאי, אורעותי על המ"נוכח המברקים הראשונים מא 

א הפך לנקודת מוצא ולסיבה "במאי בת 1-הקשר המקרי בין תחילת המאורעות לבין ההתנגשות בחגיגת ה. "קומוניסטי מסוכן
 (.110' עמ ,1-בה "סת)הראשית למאורעות 

7
" סים רק שימשו כאמתלה"הערבים היו מוכנים מראש להתקפה והמופ. ם התחילומשמע שלא ה, סים אוהדי ערבים הם"כל המופ" 
 (.011' עמ 009מכ  ,ג' ז"איגרות ז)
8
 .בהוכיחן שהמאורעות נבעו מהתנגדות הערבים להקמת הבית הלאומי שהובטח בהצהרת בלפור 
9
והתקפות שערכו על , ה כגון גביית מיסיםי נגד ממשלת האמיר עבדאללה והסמכויות שנטלה ליד"הכוונה להתמרדויות שבטים בעבה 

 .התמרדויות אלה דוכאו בסיוע אווירי בריטי. צבאו שזה עתה הוקם
10
 .מהומות אנטי בריטיות והתפרצויות נגד זרים ובמהלכן נהרגו רבים, 1901גם במאי , על רקע מאבק המצרים לעצמאות אירעו שם 
11
רו למפלגה הליברלית', ורג'ד גבבריטניה היו שזיהו את סמואל עם ראש הממשלה לוי  שחתר ליישוב הסכסוך באירלנד בדרכי , חב 

 .הבנה והסכמה
12
התפטר עקב . 1903-מנהל משרד התנועה הציונית בלונדון ב. ל"ר קק"יו, כלכלן ופעיל ציוני בהולנד(. 1913-1880)נחמיה דה לימה  

 .מחלוקת עם ההנהגה הציונית
13
ּכ -שאּכר אבו  ּכ-שישב בכפר אבו, עהרב השפ' שייח -ּכיש   15-נידון ל. ת"מראשי ההתנפלות על פ, תקווה-מערב לפתח-מצפון, ּכיש 

' עמ, 0-ב ;90' עמ, 1-בה "סת)ת ושכנותיה הערביות "בין פ" סולחה"לאחר שנכרתה  1900-שוחרר ב. שנות מאסר ותשלום פיצויים
1138.) 

14
 .01.1.1900-אושרר בחבר הלאומים ב, שניתן לבריטניה, י"המנדט על א 
15
. עבד בתחום זה במזרח הקרוב שנים מספר ונעשה מומחה לענייני ערבים. ארכיאולוג( 1905-1888" )איש ערב"לורנס ' תומס א 

השתתף בכיבוש . 1-ע"בקהיר ומילא תפקיד מרכזי בעידוד המרד הערבי נגד העותמאנים במל" המשרד הערבי"היה איש  1-ע"במל
. ת במשרד המושבות"כ פקיד במחלקת המזה"אח. ו ופייצל בעמאן"ארגן את פגישת ח 1918-ב(. 1918)ודמשק ( 1911)עקבה 

י ובהצבת עבדאללה בן "י המזרחי כיחידה אוטונומית במסגרת המנדט על א"מחויבותו להאשמים הייתה הגורם העיקרי בכינון עבה
 (.005-001, המס' ר) לא היה אויב הציונות , ש"בניגוד להגדרת מ, לורנס. חוסיין בראשו

16
 .בזמן זה נציב עליון בריטי במצרים 
17
, ו"שבה החזיק ח, אך שררה אז דעה(. 010 013, 001, 001מכתבים , 01ו "איגרות ח' ר)האכזבה מסמואל הייתה כללית  

חתיו יתמנה שכן ת, רעה מהמשך כהונתו -אמון מצד ראשי היישוב וההסתדרות הציונית -שהייתה צפויה אם יובע בו אי -שהתפטרותו 
צ "על מסכת השיקולים שעמדו לנגד עיני חברי ההנה. פרו ציוני, אחרי ככלות הכול, שעה שסמואל היה, יהודי ועוין לציונות-נציב לא

 .059' עמ ,פריזל' בסוגיה זו ר
18
 (.10מכתב  'ר)י "להקים גדוד יהודי נפרד בא' ז"נגד רעיונו של ז" סטייטמן-ניו"הציטוט נלקח ממאמר שפורסם בשבועון  
19
ימי שושני "ב. א מראשיתה"חבר מועצת עריית ת". הגנה"א ומפעילי ה"מראשוני ת, מחלוצי הדפוס(. 1911-1881)סעדיה שושני  

התורכים גייסו . התעורר חשש למהומות שתפרוצנה במקרה שכוח בריטי ירד בסביבה 1-ע"אם פרוץ מל': 1911ש לשנת "מכוון מ
[ 'הקבוצה היפואית'שלימים נקראה ]יוזמי קבוצת ההגנה . ביפו ויהודי יפו חששו כ נשק זה יופנה נגדם' שבאב'פלוגת משמר חוף מן ה

הוטל עלינו לגייס . כ נכנסתי גם אני לעניין"אח. הם קרבו אליהם את דב והוא היה בסודם. סברדלוב וצדיקוב, פחטר, שושני, היו קריניצי
ביניהן גם רבקה אחותי וצפורה , כ ארגנו גם קבוצת נערות לעזרה ראשונה"אח. איש 10-13-כ, ה ותלמידיה"קבוצות קטנות מבוגרי ג

" 'די להעמיד שני בחורים בחלונות הגימנסיה ולהגן על רחוב הרצל, אילו היו לנו שני מאוזרים': זכורני ששושני אמר לי[ ---]מאירוב 
 (.095-081' עמ ,1-אה "סת)הקבוצה הייתה ריכוז נשק פעולתה הראשונה של (. ה"את, ליהודה סלוצקי 10.0.1951, ש"עדות מ)

20
 .ש לא אותרו"ג למ"מכתבי ב 
21
 .ממייסדי יגור וגבעת השלושה. ממתנדבי הגדוד העברי. 1910-עלה ב(. 1995-1881)אחווה -נסקי'יעקב פרוז 
22
א הבריטי גדוד שבו ישרתו יהודים להקים במסגרת הצב, 1915בשלהי , אנגלי נעוץ ביוזמתו-בציבור היהודי' ז"היחס העוין כלפי ז 

מנהיגות הציבור היהודי גרסה כי יש . ומשום כך לא חל עליהם חוק גיוס חובה, שמצאו מקלט בבריטניה וטרם נתאזרחו, יוצאי רוסיה
". ואי הבנות שכן זה יגרור אחריו כל מיני סיבוכים"' ז"ולא לכוח יהודי מיוחד כשאיפתו של ז, לגייס יהודים אלה פרטנית לצבא הבריטי

בחלו רובם בכל שירות צבאי ומשום כך היה , פל הלונדוני'בעיקר ברובע ווייטצ, ישירות' ז"שאליהם פנה ז, ואילו היהודים יוצאי רוסיה
של  09המתגייסים שירתו בגדוד (. 110-131' עמ, הגדודים/עילם" )מנודה ומוקצה מחמת מיאוס ברחובות הרובע היהודי"' ז"שמו של ז

 ".העברי הגדוד"
23
 .08מכתב  
24
ושהסתיים בניצחונו המוחץ ובהתפטרות ברנדייס מתפקידיו בתנועה , ב נגד ברנדייס וחבורתו"ו בארה"המאבק שניהל ח -המערכה  

 .הציונית
25 Economic Council For Palestine .מועצה כלכלית משותפת  1903מונד הוקמה בסוף אוקטובר ' ו וא"ביוזמת ח

, פעילות המועצה התערערה. י"שתייעץ ותפעל ותגייס כספים לפיתוח הכלכלי של א, ציונים-ציונים ולא, ליהודים אנגלים
הלא ציונים שבמועצה תבעו שליטה . הציונית' הסכמה בדבר חלוקת הסמכויות בינה ובין ההסת-ולבסוף נקטעה בשל אי

תביעה שנגדה את , ת הבית הלאומיהציונית בתחומים הכלכליים והכספיים של הקמ' בחובות ובזכויות של ההסת
נמנע " המועצה"מאנשי , ימי רוטשילד'ג. שהוקמה זה מקרוב, י"המכשיר הכספי הציוני לבניין א, מטרותיה של קרן היסוד

 (.133, 99, 11מכתבים , 13ו "איגרות ח ;185-183' עמ, פריזל)שפורסם לתמיכה בקרן היסוד " הקול קורא"מלחתום על 
26
י "קצין מדיני ראשי בסוריה ובא. קצין מודיעין ראשי במפקדת אלנבי. מידידי הציונות בבריטניה. הגןצהנרי מינררד 'קולונל ריצ 
 (.88' עמ יומן מזרח תיכוני, מיינרצהגן' ר( )1901)יועץ צבאי במשרד המושבות (. 1909-1919)

27
כשהוחל . יהודי וערבי, ט לכונן בארץ שני גדודיםאחרי מנוי סמואל לנציב עליון הוחל. י עם הגדוד האנגלי"ישראל פה הגיע לא 

חיילים וסמלים אלה הגיעו . ועליהם פיקד קפטן ישראל יפה, חיילים וסמלים מוותיקי הגדוד 00הועברו אליו , בהקמת הגדוד היהודי
והם שהדפו את וכשהתברר גודל הסכנה נספחו אליהם גם קפטן יפה והקולונל מרגולין , א כשנודע להם על המאורעות"בסתר לת

איש . כל העניין היה במצב של תוהו ובוהו[ ---]ההגנה אינה מאורגנת : "א המותקפת דיווח יפה"על רשמיו מת. המסתערים על העיר
הרבה  -טעותנו הגורלית [ ---]הרגשתי רצון לירות במישהו . עסק איום[ ---]ובנוגע למחסני הנשק [ ---]לא ידע לאן ללכת ומה לעשות 

 (.1139' עמ 3-ב; 011, 100, 131, 98, 91, 93, 59' עמ ,1-בה "סת" )ומעט עבודהדיבורים 
28
 .09מובא במכתב , 0.5.1901-המכתב ששוגר ב 
29
. והואשם בהריגת תוקפים ערבים, שבה מילא תפקיד עיקרי, ת"אחרי הדיפת ההתקפה העזה על פ 11.5.1901-שפירא נאסר ב' א 

 (.91, 90' עמ, 1-בה "סת)הרשיעו שוחרר אחר שלא עלה בידי השלטונות ל
30
 :וזה לשון המכתב 

 09.5.1901                                                       ,                                                                                    וולפנזון יקר
ה לבטל את התוכנית בגלל ההפסקה הממשית של העלייה ובגלל קשיי האומר כי מן ההכרח הי, קיבלתי הערב מכתב מווינה

 .שנתברר כי לא ניתן להתגבר עליהם, ההובלה
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נראה שיהיה אפשר לעשות בו , י"ואפילו יישלח ישירות לא, שכן כסף עדיין דרוש, ימי'כי מוטב שלא תספר על זה לג, אני סבור
 .כמובן, איסוף הכספים שהכהן ואני נטלנו על עצמנו יימשך .בשל סיבה זו אני כותב במעטפה נפרדת. שימוש יעיל

 שרתוק. מ, שלך! שלום                                                                                                                                
31
 .יומון מפלגת הלייבור 
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 ליברפול ,ריקליס פנחס: אל
86 

 4.6.1291, נדוןול
 ,פיני ידידי

 
 באה התשובה כי, רגע אף שתחשוב רוצה נייא 1.השני הדביקני והנה, הראשון מכתבך על לענות שוהה אני ודע

 לא כ"וע, אחרים ולמקומות י"לא מכתבים בכתיבת ובעיקר, אלה בימים מאוד עסוק אני, פשוט .זירוז מתוך
 .ידימ לענותך יכולתי

 טוח את דוע ךיוממש שוזר אתה .תיבתכל מוטעה בארץ ההגנה על לך שיש[ מושג" ]צגהמ  " .העניין אל
 והמושגים שושני של שמו וגם לחלוטין הזה וטחה את נא נתק 2.שושני של הילדות מעשי מתקופת כרונותיהז
 3.נא-וחיימ   םהתהו אל המצעידה" אמיצה גברת" ואיז על

 נקראו אשר, םזעירי 4ריםפ  נ   כנגדו אנחנו .וחזק רחב, גדול יותר הרבה דבר עתה הנהו בארץ" ההגנ"ה עניין
 בתור, ץבאר הגנה בענייני בליברפולו ןובלונד סטודנטים של דעה הבעת ד"ע .במקומם םובתח למלא עכשיו
 לא, בך לנזוף בא איני .לחשוב גם א"כ, לדבר רק לא מגוחך, מקוםב   בזה םהעוסקי לאנשים והדרכה עצה

 5.העניינים ממצב מושג לך שאין היא אשמתך

 עבודה נעשתה, קיים דעו היה, השלום יועל, שהגדוד ובזמן 6מותוהמה ףכֹות  ב  , אשתקד יכ הוא םהענייני ומצב
 מורכב 7,יזמרכ הנהג ועד ההיו המושבות ובגלילי בערים, מקומיות הסתדרויות והי .הארץ להגנת נמרצת
 .סמילנסקי ומשה בוטינסקי'ז, רוטנברג וב ושהשתתפו הגדוד יליימחו" השומר" ימאנש, םמהפועלי בעיקרו
 חומר םע רימונים של רב ואוצר 8ליםינ  ּכמ   שני םע, גדול נשק של וןהג מחסן נרכש - גדול דבר אז נעשה
 ומי 9םדיז  מ  נ   שהיו מי י"ע, אלה בכל השימוש הוראת םג, ובקבוצות במושבות, בגליל מסודרת תהיהי .םלהכנת
 10."המלך-קלעי" שהיו

 מוחלט פןובא כשנתבטל .יכבה טרם הגעש הר יכ, הרגישו תמיד ולא חלבט שבוי .ןוהארג נתרופף השנה במשך
, ורחבה עממית, הארץ לכל הגנה של הסתדרות ןולארג הפועלים בין הקריאה יצאה 11פ"תר בקיץ" השומר"

 ןוהארג שרידי רק נשארו .נעשה לא המפעל אך .העת הזמן יכורצל בהתאם, "השומר" את תירש אשר
 חהוכר אשר 12,םהפועלי בציבור ותחהכו אפיסותו" הרחב קהל"ב והבטיחות האדישות יתהיה הסיבה .מאשתקד

 בעבודה המשבר עקת תחת הציבוריות והעבודות יהיהעל לסידור הדלים וכישרונותיו ותיוחוכ כל את למסור
 .יישובית-הציונית
 בה שהחזיקו שהשיטה וןוכיו .הנשק אוצר - שעברה בשנה שהושג הממשי הדבר את המעיט לא הזה הרפיון

 .שלם זה נשאר לכן, םבמחסני וזוריכ א"כ, רבים בין הנשק פיזור יתהיה לא
 .וןסא קרה ביפו עכשיו

 ."נציבנו" בממשלת העיוור טחוןיוהב האדישות אשמה ,ראשית
-משום התמהמה, ֹועד  י   אשר היחידי, הנשק מחסן על הממונה .למיתה בעדו דנים שבמלחמה דבר קרה ,שנית
 14.םש אירעה זוכ תקלה אך 13.מעניין זה אין האיש מי .למאי 2-ו 1 של האיומים הימים, תמימים ימים שני מה
 .התכוננות-ואי םהמוקד הארגון וסרחב א"כ, הקולר תלוי בזה רק לא, שוב
-פתח הגנת .ינייםהע נפקחו .מתרדמה עורהינ הארץ יכ, רק דעוי אני .יודע אינני בדיוק בארץ עכשיו שנעשה מה
 .בעשרותיהם נפלו םערבי .ונפלא יאגד מה-כדבר האנשים ובפי הפרטיים המכתבים בכל נמסרת וחדרה והותק

, בראש מקום נטלה" הגנה"ה אך, ומשטרה הצבא של תוקפם כמעשי הדבר את מסרו הרשמיים המקורות
 15.עוללות נשארו ולצבא

, ואליהו כצנלסון .מב שנייה רמהתלג, מדב רמהתלג קיבלתי .ממני שדרשו מפני לאסוף התחלתי הכסף את
 באה וברל אליהו של לגרמהתה .להלן עליו אשר דחא ממקום עוד זה מלבד; ומאליהו מבהרב םמכתבי

 ילבשב כסף להשגת והתמסר הישאר: יל ענו .לארץ לשוב עלי םא שאלתי בה, שלי רמהתלגה על בתשובה
 ."הגנה"ה

 הפרוטרוט כל על וכלל כלל מביט אני אין .לעניין בנוגע דעתך הארת לשם לך מוסר יאנ האלה הדברים כל את
 שאובים מוסר שאני הפרטים .נחוץ היה לא לי םג .עכשיו עליך שקיבלת העבודה לשם לך הנחוץ דבר כעל הזה

 את .אליך הראשון ממכתבי לקוניות ותרי הרבה, מאוד ותילקונ יוה תורמתלגה .לבוא שאיחרו, םממכתבי
 .המכתבים סמך על ולא תורמתלגה סמך על התחלנו פה עבודתנו
 19שטורמן חיים, סברדלוב דוד 18,ברץ סףיו 17,אליהו 16,רוטנברג םעומדי בארץ" הגנה"ה ניייענ בראש .הלאה
 .ועוד
 שמה .וינהול, םכלי עכשיו םנרכשי שבו למקום חנשל הכסף .ההוראות כך .י"לא םיחשול אנחנו אין הכסף את
 איני זה על פרטים .תושובח אחדות קניות שם כבר ונעשו, "הגנה"ה ועד י"ע יפו מאורעות ינמלפ עוד איש חנשל
 הדברים 20.ץלאר לוהכ יעבור העלייה כשתתחדש .גבול אין ולאפשרויות, נעשו קניות כי, רק ודעי אני .יודע

 .מזה תדע לא רפולבליב חיה נפש ושום לך ורק אך נםיה האלה
 .יודע שאני מה כל הוזש ינמפ, לך רולאמ כולי שאני מה כל זהו
 אני כי, למסור כולי איני נאייוהו המען את .הזכ מען יל שאין מפני לך לתת יכול איני כסף למשלוח י"בא ןע  מ   םשו

 את לצמצם טוב .למותר כשהן נוספות דרכים ליצור צריך לא .אחת בדרך די הכאל םובענייני, תםיא בקשר עומד
 .העבודה

 על רךעשיי הטשק את לשלוח איעצך זה במקרה .בוטינסקי'ז שם על חלשלו תוכל .הנה מתבקש כספך כן ועל
 צורך ואין, העניין את אסדר ואני במכתב ביום-בו הודיעני זא וכי, אלי ישר דווקא חלשלו תצטרך ואם .אלי שמו
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 .תנהומ סימן בשום
 כדאי לא זה לשם רק אך, מאוד חשוב דבר אומנם זהו .ההשכלה דור בסגנון לכתוב תחדל .אחת בקשה ועוד
 לך נעשתה והיא, עברית מדבר אתה שאין הנראה יכפ; תמימות שנה םמישיח לםוהע אל בהופעה לאחר היה

 לקבל רוצה שאינך עליך אני תמה, "אקבל לא' קונטרס'ה את: "לי כותב אתה םא ".םשעשועי"ול "עבר-שפת"ל
 שאנו למה שימש בעברית שהעתיד מניםז היו כי, לי מתברר, הדברים מתוך, להלן ורק ."קונטרס"ה את ימיד

 ,באמת, התבייש .הווה י"ע מבטאים עכשיו
 ,לך ושלום

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .ריקליס לא אותרו' מכתבי פ 
2
 (.783' עמ, 1-אה "סת, "היפואית' הקב"' ר)לא נתחוורו  1-ע"ש בימי מל"של ס" מעשי הילדות" 
3
 .א בתקופת הגירוש לא נתחוור"בימי ההגנה על ת" גברת אמיצה"עניינה של  
4
ר    .שגם הוא שירת בצבא התורכי, ריקליס' ש במכתב לפ"במונח תורכי זה נוקט מ. אדם יחיד, טוראי -נ פ 
5
 .יצא ריקליס את הארץ בסמוך לסיום המלחמה, ככל הנראה 
6
 .וכן היו אירועי תקיפה מקומיים רבים, (1221)חי באדר ופרעות ירושלים בניסן -על תל אירעו ההתקפה 1221-ב 
7
 .661, 661' עמ ,2-אה "סת ;6' הע 71מכתב ' ר 
8
 (.השם נגזר מתורכית)מקלעים  
9
 .33' הע 73' עמ, נתראהעליהם ב' ר. פרחי קצונה בצבא העותמאני 
10
 ".המלך-קלעי"נמנו כולם עם , חיילי שלושת הגדודים העבריים 
11
נתגלעה בכל חריפותה ההתנגשות בין הקו שנציגיו היו יצחק טבנקין , (18.1.1221)עדש -בתל" השומר"במועצה המורחבת של  

לארגון " השומר"ט תבעו להפוך את "ג וי"א. שדוברו הראשי היה ישראל שוחט, ּוותיקיו" השומר"ובין הקו של ראשי , ואליהו גולומב
הודיע , משלא הושגה הסכמה. דגלו בארגון מצומצם ואוטונומי" השומר"אנשי . למוסדות הציבוריים המוסמכים כפוף, רחב של הגנה

הקימו גוף חשאי " השומר"ואנשי , אלא שההודעה על הפירוק באה כתכסיס הטעיה, "השומר"ישראל שוחט על התפרקות אגודת 
 (.731, 233-237, אחביון , 663-661, 612-616' עמ, 2-אה "סת)ופעל בתוך גדוד העבודה " הקיבוץ"שנקרא , לענייני הגנה

12
והחלפת המימשל הצבאי , רמו-אישור הכרזת בלפור בוועידת המעצמות בסן, השקט שהשתרר בארץ אחר מאורעות ירושלים 

סימנים מדאיגים לא  ולמרות, הניעו רבים ביישוב להאמין כי ביטחון הארץ נתון בידיים נאמנות, באזרחי שהנציב הרברט סמואל בראשו
לא , מקום מושב השלטונות, כי בערים, עצמם הוטעו לחשוב" הגנה"אנשי ה, יתר על כן. הייתה תמיכה רבה במאמצי הגנה עצמית

 (.63' עמ ,1-בה "סת ;737' עמ ,אחביון לפי )יפרצו מאורעות 
13
לא , ושהיה ידוע רק לו, שהיה בידו[ הנשק]חומר ה. דוד חטא להגנה באופן היותר נורא. "חבר ועד ההגנה המרכזי, דוד סברדלוב 

 (.12.1.1221, ש"מכתב בהרב למ" )עד היום אין לזה פיתרון. מסר במשך שני הימים היותר נוראים
14
אך כנראה שינו הרוחות את צורת החולות ושוב אי אפשר היה , א ממחסני הצבא הבריטי והוחבא בחולות"הוברח לת[ ---]נשק רב " 

בגלל רשלנותם ושאננותם של האחראים להגנת העיר עמדה [ ---]ממחסן נוסף נעלמו כל האקדחים [ ---. ]מחסני הנשק לגלות את שני
 (.26' עמ 1-בה "סת)תל אביב חסרת אונים נגד פוגרום ערבי 

15
חידת פרשים ח הייקרפט חלק גדול מאבדות הערבים בא מידי י"י דו"עפ. 21-87' עמ, 1-בה "סת' תקווה וחדרה ר-על הגנת פתח 

 .הודית בפיקוד בריטי
16
בכוחו [ ---. ]צ לעמוד בימי חירום בראש הנהלת העניינים ביפו ובכל הארץ"שבא בשם וה, רוטנברג' א פ"ביום שני בבוקר הגיע לת" 

 (.22' עמ 1-בה "סת" )ובכוח אישיותו המוחצת והנזעמת השתלט על מצב העבודה, בסמכותו הגדולה, הארגוני
17
מילא אותה בכל האקדחים שאפשר היה לקבץ בכנרת , אליהו לקח מזוודה, ל הפרעות הביא לכנרת יצחק שדהאת הידיעה ע 

 (.שם)א "משם הם הלכו ברגל לת. והשניים יצאו ברכבת לחיפה ומשם לראש העין
18
 .חבר ועד ההגנה המרכזי. ממייסדי דגניה 
19
 ".הגנה"חרוד וממייסדי ה-חבר עין, "השומר"איש הדור הצעיר של  
20
 .נשלח בשלב זה ארצה בידי העולים, ובייחוד האקדחים, הנשק שנרכש בווינה 
 

117



 
54 

 וינה, רבקה: אל
96 

 [1291] ביוני 5 ,ונדוןל
 ,קה'רבצ

 
 .הלאה םהיו שולחו אני 1.מאוד עליו שמחתי. לאליהו המכתב עם פתקתך קיבלתי הבוקר

 אני .השבורה העצם את מתכנים; רגליו את מחטט ץהחלו: כותבת את. בכתיב נוראות שגיאות עושה את, בתי
 .כך לנהוג צריכה בייחוד את .ההגהה לשם - םופע הסגנון ולשם סתם-פעם. הכתוב את פעמים לקרוא הגונ

 2.ונחאנ חיםא אנשים הלא. כמובן, תיקנתי

 אחד קטע. עליו כותב שאני, זה גיליון של םהשל דוהעמ בגודל עמודים 61 - לבהרב ארוך מכתב גמרתי אמש
 .ייאסף עוד ואיך הכסף נאסף איך מושג לך גם יהיה. [לדף מעבר] ד"מעל מעתיק אני מתוכו

 .להוסיף מה ןישא כמדומני
 ,ונשיקות נשיקות

 
 משה          

 
. קיבלתי לא יהודה שמזכירו אליהו מכתב את .לכל הוא שהמכתב בןומ .לי כותב שהוא ימפנ, לבהרב תבוכ אני

 ימיםל לאנטוורפן לנסוע הספיק ובוא על אוודע ובטרם בא הואו, הדואר י"ע ולא 3יבסקולקוט י"ע לשלחו התחכמו
 .מחכה ואני. אחדים

 
 הערות

                                                           

1
שם , עמודים ומוקדש בעיקרו לביקורת על התנהלות ענייני העלייה בווינה 61משתרע על פני , 16.1.6.16-ג מ"מכתב רבקה לא 

כל זמן : "י"י יכולים להשרות על מנגנון העלייה שם מרוחה של א"הא טענה כי רק שליחים מא. התרכזו העולים לקראת צאתם לטרייסט
להלן ". מקריות וגמילת חסדים, תהיה צורתה צורת כיעור וניוול, יקציעו לעלייה את המקום הראוי להשלא [ ---]שלא יהיה היסוד בריא 

אני רוצה לדבר [ ---]הן נסיעתי הייתה לא רק לשם לימוד , אליהו: "שהיו עילת מכתבה, ג"רמזה רבקה על בעיית היחסים בינה לבין א
 ".וד מעטאך נחכה ע, אתך על הכול ולא יהיה דבר אשר אכסה ממך

2
 .8' יג בראשיתלפי  
3
חבר . היה בחוג הפעילים הציונים בלונדון 6-ע"בשנות מל. בן למשפחת יהלומנים מאנטוורפן(. 6.11-6881)שמואל טולקובסקי  

הדרים ושיווק , ר ועדת המטעים הממשלתית וחבר ועדות ממשלתיות רבות שעסקו בנמלים"פרדסן ויו(. 6.11-6.11)א "עיריית ת
 .חקלאי
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64 

 אביב-תל, וחברים המשפחה בני: אל
07 

 [1291] ביוני 5, לונדון
 ,ייקיר  

 
 לי היה קשה כ"א, לרבקה ותיחשל. ברנר על תומח דמעות, ישביקשת מה לי הביא היא. נתקבל, יהודה, מכתבך
 1.ממני לנתקו

 .וכתוב כתוב ,עוד כתוב
, בא [בסקיולקו.]ט. כדואר מי. פרטי ישא י"ע אותו ששלחתם בזה חטאתםה  . קיבלתי לא, אליהו, מכתבך את

 .לשובו מחכה ואני .אחדים לימים לבלגיה עסולנ הספיק, יאל מכתב אוה מביא כי, יל ייוודע ובטרם
 .נשלחו לווינה וגם רבים םקראו. מאוד לנו ויקרים חשובים ויה בהרב מכתבי
 את אוכל שבו הפרוטרוט. ידעת את חהני לא המכתב. לוהכ על. לבהרב ךואר מכתב ושלחתי גמרתי היום

 מה לעשות צריך .צורך אין ולדבר מצבנו את מבינים כולנו .צורך אין יואול .כוח נשאר לא ולעיקר .העיקר
 .ולעשות, ולעשות, שאפשר

 כך - וגמלה תיהערב השאלה בחוג מחשבותיי תסיסת בי נשלמה, הפרעות לפני רב זמן, הפרעות נילפ עוד
 יאפשר-אי להדפיס .ץבאר בריםחל מכתב רתובצ םהדברי את ךולער בדעתי עלה. מסוימת השקפה - לי נדמה
 אפשר אותו, העיקר חהכו ולא .לכתוב אין כוח אך. עומק ביתר עוד היתדות את ותקעו הפרעות באו .היה

 2.אנסה ז"בכ. ולסדר להתרכז וצריך, לכתוב הרבה, הרבה שיש מפני .אינו השקט א"כ, לאנוס
 שלום ?מיו היסעו. ולדבר תםיא להתראות בכדי רק שמה שאסע לי נדמה 3,הקונגרס לא מחברינו בואוי אם

 .לברל. לכולכם
 כתבה אצלי מוכנה תהיהי הפרעות לפני. קדם-בן. מ בחתימת" קונטרס"ל רשימה אלה םיבימ לכתוב אנסה
 עומדים עתה .ףנטר לוהכו הפרעות באו. והעתקה רוןחא עיבוד רק היה דרוש. הכורים שביתת על מאוד ארוכה

 נגמרה המלחמה םשג כמו, סוף סוף תיגמר הן - השביתה שתיגמר עד כותחל יהיה צריך .חרא בגלגול העניינים
 כי, מאוד קשה יהיה כי אם. כולה על סקירה בואכת ואז - יןא   עוד ומוצא חודשים משני יותר נמשכת היא -

 .המקומית תונומהעית לגמרה יניתקת הזמן במשך
 תבינו המוסר את .במאי 31-ב בפרלמנט שנשא 5,שלזיה בשאלת 4',ורג'ג לויד של ומנאומ קטע כםל חשול אני

 :בעצמכם
 - הזל מעבר קצת יקוחרת םא. רב זמן זהו. שנה מאות שש, בשנים מאות זה פולנית הייתה לא שלזיה"... 

 ולהתחיל אחורנית שנה 066 לסגת אפשר-אי כןל. אנגלית יתהיה וצרפת צרפתים היינו ונחשאנ אולי תמצאו
 היו הקדמונים הדין-עורכי .אלו בשאלות םעמיה של מוחלטותה תיולזכו גבול שי .[ברורה לא מילה]

 להםש והצדק, הצדק לשם ספק יבל זאת עשו הם. רחוק כיה בעבר היה שמקורן ויותזכ ותובעים מתייגעים
 לזה קץ, סוף סוף, מהש רההחב של הצלולה הדעה אך .הוצאות של ארוך-ארוך בחשבון מתבטא היה

 כי, ברור .העמים לקנייני וקותחהר התביעות כלב הדין והוא. מושכלים זמן-בגבולות התביעות את וצמצמה
 או, כולה שלזיה על או, להגיש פולניה כלהיש היחידה התביעה. שלזיה לע היסטורית זכות שום לפולניה אין
 יענפ וביתר מכרותב לעבוד שמה בא אשר, לניופ יישוב לש מניין-רוב שם יש יכ - היא, ממנה לקח איזה על

 ".קרובים םבזמני העבודה
 !יהודה

 .מייד ותמסור תקרא לוהכ את
 .ודחל כותב אני ולאליה

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .222-221' עמ, עוד זיכרונות-מכתב יהודה מובא ב 
2
 (.361מכתב )ג "במכתבו לבש נמצא הד "אפשר שלמחשבותיו של מ. נראה שהניסיון לא נעשה 
3
 .3223' התקיים בקרלסבד בספט. ב"הקונגרס הציוני הי 
4
ראש , (3230-3232)שר חימוש ושר מלחמה , (3232-3266)שר אוצר . חבר פרלמנט ליברלי(. 3292-3601)' ורג'דיויד לויד ג 

 .הגדיר את עצמו כציוני. 3-ע"בהנהגתו נחלצה בריטניה מתוצאותיה ההרסניות של מל(. 3222-3230' דצ)ממשלה 
5
נאבקו עליו  3-ע"לאחר מל. כיה'היום רובו בפולין ומיעוטו בצ. משני עברי נהר אֹודר, אירופה התיכונה-חבל עתיר מחצבים במזרח 

החליטה ועידה מיוחדת של חבר הלאומים לחלק את החבל בין , מקץ סכסוכים ממושכים, 3223' באוקט. כוסלובקיה'גרמניה וצ, פולין
 .תובעות ופולין זכתה בחלק האריה
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 ליברפול, ריקליס פנחס: אל
47 

 119186.8 ,לונדון
 ,פיני

 
 בפחות אופן בשום פטור אינך[ ש"לי] 06 מספר שהפלטת מכיוון כי, להזהירך שהנני אלא. מצוין. הגיע מכתבך

 !פחות לא פ"עכ אך, תשובח תרבה אשר ככל, מובן. נכרתה זה ממספר הנסיגה דרך .מזה
 מחר .היום לי להמציאו הבטיחו .אחד איש של מען ימים כמה זה מחפש אני .חשבתי כבר סטר'מנצ בדבר

 .זה על לך אכתוב
 משה 
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 וינה, רבקה: אל
27 

 119186.8 ,לונדון
 ,קה'רבצ

 
 היות יוכל. לדרך היכון 3.שובורוב ברל עם דחי 2,לאמריקה במקומי .ר.פ עם ללכת הוטל עליך" 1:בכות בהרב
[. ינה].וומ[ שטאוק] .מקש [נשק] חמשלו סידור לשם, רץהא את לתור יהיה רץוו  ג על .לפריס במברק ראק  שתי

 4."הכללית התוכנית את יציין הוא .אליכם .ר.פ בוא לעת לזאת ייכון. אחדים ריםזעו עמדוי לרשותו

 דבר יודע אינו ,צ"פוע לוועידת לאמריקה לנסוע המתכונן, שקפלנסקי להם אמרי. בובשוולר גוריון-לבן אתז תגידי
 חוסר? ועסלנ יהיה רובשוב שעל ושביםח בארץ יכ, הם היודעים. בהרב דברי את, כמובן, לו מסרתי אני. הזמ

 .נורא באמת הוא וזהריכ-איו שלנו האינפורמציה
 אולי אצטרך יום 10-15 שבעוד, א"ז .מחר, ליוני 9-ב הארץ את .רוט עזובי, פה הציוני שבמשרד עותיהיד ילפ

 .לנסוע
, היטב היטב ואות קורחול שרייפל עם להתראות מאוד אותך מבקש אני .גוריון-לבן כתבתי הכסף ףיאס מצב על
 חמורה סניטרית קהיבד בחשבון להביא ךיצר. מאוד דואג אני .המשלוח את לעצמו אוה מתאר איך לי לכתובו

 .י"בא
 ייכנסו מושבם תומוממק כבר ונעתק אשר שהמהגרים, [הייהעל הפסקת על] הנוראה בהצהרתו אמר הנציב
 5.דוחקת הסידור ששעת הרי. לארץ כולם

 את יודע אני. ראהוהנ המצב עקת למרות, אחר לדבר פרוטה צאשתו אסור כי, ומתרה מבקש פעם עוד אני
 מאוד יקהזוה" קונטרס"ה את החריבה י"בא בקופות ףושית שיטת. כך להעיר מיצלע אני מרשה ולכן אנשינו

 .שלום .הנוכחית בעבודה כזה דבר רויחז אל .התרבות לעבודת
 משה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הערות

                                                           

1
 .לא אותר, ם-מי, מכתב בהרב 
2
, נבלע במאבק על השגת הזיכיון( 55מכתב ' ר)אך בהגיעו ללונדון באמצע יוני , ב מגבית למפעל החשמל"ר ביקש לערוך בארה"פ 

 .והנסיעה נדחתה
3
 .ב"רובשוב לא יצא כלל לארה. 'באוקט 22-ב יצא ב"כ שהה בכמה מערי אירופה ולארה"אח, כ בא ללונדון בסוף יוני"ב 
4
ע את לימודיך "תמשיך לע. אתה צריך לחכות בלונדון. יצטרך אולי דוד הכהן לנסוע לאוסטריה, לקושטא אם גווירצמן יצטרך לנסוע" 

הוא רוצה שאתה עם ברל תיסעו איתו . בעוד איזה שבועות ינתק אולי גם אותך רוטנברג מלימודיך. ותעזור לנו במה שתוכל שם
ש "ג למ"א" )הוא רוצה שגם רובשוב ייסע אתכם. לעזור לו בכל כוחותינו הוא מגלה היקף כוח וכישרון רב מאוד ומחויבים אנו. לאמריקה

 (.212' עמ ,אחביון ; 1921כנראה יוני , בלונדון
 : ש לבהרב באותם הימים סיפר"במכתב שכתב מ. צ"ש עוד בימי עבודתו בוה"ר שם עינו במ"פ

כי , כי מקומי יכירני בעבודתי, שאין מה לדבר על זה, גוריתעניתי לו קט. 'לשם ענייני הערבים וכו, הוא מציע לי לעבור אליו לעבודה
הוא . כי רואה אני ברכה במקצוע שאני עוסק בו ובאפשרויות של יחסים והשפעה ותועלת שהעבודה הזאת נותנת לי, טוב לי בה

ְנקֹו : סיים בכל זאת בבקשה ה חֹורֹוש  ואם כי כל העניין אין ערכו . הועילאולם זה כמובן ללא , [הרהר היטב בדבר :רוסית]ּפֹודּוַמְיט 
 ."עזרה לבהרב"ובפירוש כינה את העבודה הזאת , כי לגבי דידך היה אופן הצעתו לויאלי בהחלט, טוב שתדע, אלא סיפורי בלבד

5
 .י הנשק להברחתם ארצה בידי עוליםסידור העברת כל 
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 וינה, רבקה :אל
37 

 [1991] יוני 9, לונדון
 

 .תמול לך ששלחתי לגלויה המשך
, םפקודת פי-על ועסלנ אומנם נכון הוא 2.האיש בתור רץוו  ג על חשבוי שאל 1,ולבהרב לאליהו, י"לא היום כתבתי

 'זטיספר ועל ונפש על מרייש   הוא נכון יותר או, אמיץ די הוא אין אך, והאפשרויות הדרכים כל לו נהירות וגם
 .ושל הפירמה
 םהיחסי םג. קריס   מאיזה יםלפעמ להירתע ולא חיים רוח בו להפיח כדי, תויא אסע נישא הכרחי ןייהענ להצלחת

. אותו ישטמו הםו" בטלנים" כאל אליהם ייחסית הוא .םרעי יהיו באירופה בעניין העוסקים האנשים יתר לבין נויב
 קיזחא ואותו י"א ואם אנשינו כל עם בקשר אבוא אני .תויא אהיה אני םא יהיה אחרת 3.פרופיטיר הוא סוף סוף

 .בידיים
 לץחל - הצעה םלה זרקתי, זה עם יחד. ר.פ של שלישו בתור לאמריקה מנסיעתי יותר עכשיו שובהח זו הנסיע
 .ורץגו עזרת דרושה תהיה לו שגם בןומ. אירופה חרזלמ האיש בתור ואות חולשל דב את
 העניין םלעצ גם אך, זאת הסתרתי לא וומאליה, ועליך עליו חשבתי שבכתבי, לך להגיד צריך איני, קה'רבצ

 .דב של הנהלתו ךוער לאין שובהח
 ,שלום

 
 משה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הערות

                                                           

1
 .המכתבים לא אותרו 
2
 :1291ש במאי "ג למ"כתב א, ברכש( גו ורץ)על שיתוף משה גווירצמן  

את גווירצמן אתה . כרחים לאמץ את כל כוחותינו ולהוציא לעבודה את כל מי שמסוגל לעזור לנושאנו מו, המצב בארץ הוא כזה
כל העסקים הפרטיים או ענייני השתלמות אינם צריכים . זה הכרחי. מוכרח לשלוח מייד לאוסטריה ומשם ייסע אולי לקושטא

ואם , בפני מאורעות לא פחות נוראים מאשר אלה שהיוחודשיים נעמוד -אפשר כי בעוד חודש. לעכב או אפילו לדחות לאיזה זמן
תבינו את האחריות המוטלת על איש המסרב לקבל את . אנו עלולים לאבד את כל עמדותינו -לא נקדם בהכנותינו את פני הרעה 

יצטרך , קושטאאם גווירצמן יצטרך לנסוע ל. בווינה יקבל גווירצמן מפליישר את ההוראות הדרושות לו. אשר מטילים עליו עכשיו
 (.919' עמ ,אחביון )אולי דוד הכהן לנסוע לאוסטריה 

 :ולאחר זמן מה
אין עכשיו שום דבר אשר יוכל לתרץ כל . הראשון יצא מייד לווינה. שגווירצמן ואולי גם דוד יעמדו לרשותנו, אני דורש בכל תוקף

 (.992' שם עמ)עיכוב ודיחוי 
 :ש"על כך הגיבה רבקה במכתבה למ

לפקד על אנשים , פי איניציאטיבה עצמית שלו-ברור שלא הוא יוכל לנהל את הדבר על. גוורץ אני מסכימה לך מאודבנוגע ל
לעומק המציאות , לא חדר לעומק העניינים, בדברו על גוורץ, אני חושבת כי אליהו. ולהקיף את המצבים השונים בכל המקומות

צ. של העבודה ו ש  ִניּו  י מּו'ּוצ  'אין הדברים נעשים פֹּ אופן עבודה . 'דוד לאוסטריה וכו, גוורץ ייסע לקושטא -[ כבמטה קסם: רוסית]ו ל 
 (.12.1.1291)ולבזבז הרבה כסף לנסיעות מיותרות , כזה עלול לבלבל לגמרי את המוחות

3
 .איש עסקים העובד לשם רווח 
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 ליברפול, ריקליס פנחס: אל
47 

 9.6.1991, לונדון
 ,פיני

 
, שם מכר יש לי. רסח נעלה שלא ובוודאי זו עיר על גם רשתנו את לפרוש יםחרמוכ אנו .סטר'למנצ בנוגע

 לכתוב חשבתי. המעשיים ישראל-ארץ לענייני ומסור דומא ומעשי מרץ בעל, טוב בחור, שמו קדינסקי, מהנדס
 .השגתיו עתה. יאצל היה לא נוע  שמ   משום נתעכב והדבר, שאפשר מה במקומו שיעשה לבקשו לו

. מכיר שאתה האיש ואת קיסקדינ את, הגלגלים שני את ולהניע שמה לגשת יכולת אילו היה מאוד טוב, לדעתי
 בחלל עומד עוד כל כי, תחמץ ואל תשהה אל. לקדינסקי מכתבי את אערוך זה לפי כי, החלטתך את לי כתוב

 סלח ולכשיפוג, מה-רדב לעשות אפשרות יש יפו של הפרעות וירוא ודינוהי
 06 רק אשר, השנייה המאה על[ ינה.]בו חברינו כלפי התחייבתי כבר .06-מ לסגת זתע אל כי, לך כתבתי תמול
 .תגדיל כי, מאמין עוד אני. בידינו כרגע םנמצאי ממנה
 .היום כותב שאני החמישי הוא מכתבך. הקיצור על חוסל שלום
 .כתוב

 
 משה          
 

 .מההכנסה תנוכינה[ נצסטר].למ נסיעתך הוצאות כי, כמדומני, להוסיף למותר
 2.נייםיש וחריקת נכאים הגות רק ,כמעט אין חדשות עובדות 1".קונטרס"ה גלגול, "גרתיהא" את לך אשלח מחר

 
 הערות

                                                           

1
נאסרה ההוצאה לאור של כתב העת לזמן , ח והביקורת שנכללה בו על הממשלה"ע" קונטרס"עקב פרסום אירועי מאורעות מאי ב 

 ".גרתיא"מה ומשום כך הוצא בשם 
2
ִניי ה : "רקליס גלויה בת שלוש מילים' ש לפ"שלח מ 11.0.1.11-ב   ."משה[. מילת תמיהה: תורכית]השק איננו ה 
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15 

 ליברפול, ריקליס פנחס: אל
51 

 בבוקר 'ב יום[ 12.6.31], לונדון
 ,פיני

 
 .קיבלת בוודאי אשר, גלויה אליך הרצתי בבוקר בשבת .ש"במוצ קיבלתי מכתבך

 1.כהן למר או לך םא בין לכתוב לבקשו מאוד לי יקשה .רחמ או םהיו לבוא עומד. בגרמניה נמצא בו'ז
 בתור בעניין דוי כי, אחד לכל להגיד בפירוש לנו הרשה א"ז, ושמ את, בפינו או, בידנו רהפקי לעבוד וכשהתחלנ

 בולכת ולבקש לנו נאה ולא נעים בלתי כמה עד להבין עליך ואולם .םהמצומצ פ"הוה ברח בתור ולא, פרטי אדם
 ברח סוף סוף הרי והוא. פונט 60" איזה" אלה הרי סוף סוף. פונט 60 זהיא על ושמ את םותחלו מכתב

 על שחור כחתימתו פ"בע םהש נשיאת יהר ולא, רשמי תוקף יש םהחתו ולשמו, באחריות ונושא האקזקוטיבה
 .לבן גבי
 ול נא-עצ  ה   ןכבו. בטוחו סמוך ותילה רצונו את היטב אני םג מבין שני שמצד אלא, זאת להבין צריך כהן מר

 W.C.1, Row Southampton הפרטי מענו י"עפ לחוולש   בו'ז שם על negotiable  not,crossed קטש לערוך
,Hotel Bounington .בו פרטי חשבון לו שיש בבנק ורק, הכסף את לקבל בעצמו בו'ז רק יוכל זה טשק י"עפ ,

 לבקש אם בלתי ברירה תהיה לא כמובן אזי, ריש  ת   לא זו דרך גם אם .חתימתו את היטב שמכירים סבורני ושם
 א.ז, הקצים כל יכלו כאשר רק זאוח   זה באמצעי, כאמור, אך .יעשה עשה כי, אני ובטוח הדבר את לעשות בו'מז

 .למטרתנו הכסף הצלת שאלת כשתהיה
 שולח כן כמו. כמובן, תחזיר, תירתו אם. לך יספיק זה שסכום מובטחני .ש"לי 5 בזה מצרף אני .סע סטר'למנצ
 נפשו אשר, "יוןצ-פועל" הוא - אליו לפנות ךמייעצ והנני ןיילענ מתאים בחור הוא .ילקדינסק מכתב בזה רצוף אני
 [.הנכון האיש]man the  just הוא. בה י"א לטובת מעשית פעולה אפיסות םמשו במפלגה להחב
 מכל שמץ אוזנו טותקל שלא כך להתנהג עליך לדעתי 2.חבוטוב נמצא סטר'במנצ .להעירך רציתי דחא דבר על

 פשוט 4.הידיל וכת" םוהי דואר" עם עכשיו קשור והוא 3.באינטל יהה הוא .ועוד שקרן, פטפטן, ריקן הוא. העניין
 דפוקי 5,ספיר כמו ברנש בארץ פהיאס באיזו קוםי מןז איזה בעוד למען, שבמקצת קצת זה וטחבלבו שיוודע יד  

 םוהקרובי, הארץ מילידי שאינם, י"מא צעירים כי, "לנו" ידוע םנאמני ממקורות: ככרוכיה קעויצ השולחן על
(. ינםח הוספת תהיה זאת) הפרעות יונגוע" הגנה"ה לטובת עצומים םסכומי באנגליה אספו, הפועלים" וגילח"

 .'וכו 'וכו ?מתי עד ?"התבזבז" מה על ?הכסף איה
 כשאנו, ל"וחב אך. כאלה ברנשים בסודנו לשתף תנוימא איש דעת על, כמובן, עולה היה לא בארץ םקומ באיזה

 7.םיווהל   נמצאים סטר'במנצ. דבר דועו. להזהירך באתי ולכן, לקרובים הרחוקים לפעמים נעשים 6"בעיר אחד"
 םע אמיצים מדי יותר ידידות ביחסי םה םנמצאי יכ, שדומני אלא. ונאמן טוב רובח הוא. תראה ודאי אותם

 .תגלה לא להם גם וא, אותם תזהיר או כן על. תמימות ומרוב בדידות ךומת, טובחוב
 תוכל .יןינקלשטיפ[ וזאב צילה] בבית ובלונדון סטר'במנצ וראיתי .אותו מכיר אני 8.אדלרל בנוגע הדין הוא

 אדם בתור אך, מאוד טוב יהודי של רושם עלי עשה זה אדלר. בעניין משותף שאני ול רוולאמ שמי את כירוהזל
 נשקפת אשר, םנשיהא מן חוץ. הפרסום-אי על מאוד להזהיר צריך אותו םג כ"ע. ילדעת, ביותר חריף הוא אין

 םאד םלשו העניין על לספר צריך אין, סוד שומרי בתור כשרים םה םג ואשר, לעניין ממשית הנאה טובת מהם
 .בהרב של ממכתבו העתק כ"כמו, רחמ תקבל" גרתיהא" את .תריומ

That' all, םושל ולך, 
 משה          
 

 שוב ניוהש, למפעלו הכספים לענייני נוסע הראשון. לאמריקה בדרכם, הנה בקרוב יבואו כצנלסון וברל רוטנברג
 י"בא הפועלים וגם. טרו גם. רוטנברג של מפעלו עם ובקשר הוא רבאש הפועלים בנק של הכספים בענייני
 םפיסהכ; ההשקאה מכון של[ המניות יבעל] האקציונרים דחא יהיה [םהעובדי 'הסת] הפועלים שקיבוץ, רוצים

 דעה ובעל מניה בעל בתור שיופיע הוא והבנק, הבנק במניות יושקעו זה לשם הבאמריק הפועלים בין ושייאספ
 .דהתם םהנרפי" ציון עליופ"ב םטישפ   ברל יעשה זה מלבד 9.בעסק

 
 הערות

                                                           

1
 .תורם בכוח 
2
פעיל בארגונים יהודים  שם עסק במסחר והיה, אחרי שלמד באנגליה השתקע בבואנוס איירס. ה"של ג' בוגר מחזור ד, ציון בוחבוט-בן 

 .122, 172, 172' עמ נתראהעליו ב' ר. וציוניים
3
 .שניאורסון' צ עמד איש נילי לשעבר ל"בשירות המודיעין של וה 
4
 .שהיו עוינים לתנועת העבודה" בני בנימין"בני משפחת אהרונסון ובני האיכרים מארגון , וסיעתו"( דואר היום"עורך )י "איתמר בן אב 
5
בשנות . י והמנהל הראשון של העיתון"ליד איתמר בן אב" דואר היום"ממייסדי . איש ציבור יליד ירושלים( 2491-2241)ר אשר ספי 
 .עקר לפריס 10-ה
6
 .29ג ירמיהו " אחד מהעיר ושניים מהמשפחה" 
7
 .המשפחה לא אותרה 
8
עבד במכון לחקר מחלות  2410-2427-ה ובר לרפוא"שם הוסמך לד, משפחתו היגרה מליטא לאנגליה(. 2466-2245)שאול אדלר  

 .מדען דגול. העברית' י והצטרף לאונ"עלה לא 2419-ב. ליברפול' טרופיות באונ
9
 .10' הע 11מכתב ' לבנק הפועלים רעל הקשר בין מפעל רוטנברג  
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 וינה, רבקה: אל
67 

 41.6.4294, לונדון
 

 כתבתי לא השמ נסיעתי רותאפש על 1.וסףי ודלד ענקי בכתמ בתשה כתבתי. העבה המעטפה את קיבלתי
 הן כי, להשהותו היה אסור אך, אליך ילהחת ולשלח מאוד רוצה הייתי. ברוסית, טוב, יפה עלה המכתב .ובןמכ

 .אסע שבקרוב אפשר סוף סוף
 גמירת, "(מאמרים-הצעות"ו מכתבים) כתיבה, הכסף ענייני - םהכיווני בכל עבודות של בקדחת עתה נתון אני

  2.הקרוב בעתיד מלונדון ליציאה להתכונן עלי פ"עכ כי, דוע דועו פה" קונטרס"ה ענייני, שונים חשבונות
 השתתפות םלש א"כ בלונדון הישארות םלש לא אך 3,לאמריקה הנסיעה נגד אני גם כי, יאמר גוריון-לבן

 .אתזה התוכנית כל על ץלאר 4מילה 85 לגרפתית תמול. לבוא דב יוכל לא אם, רץווג עם חהמשלו בעבודת
 םישנ םכספי איזה ברר למען, פנחס בוא עד כותחל 5לטנוחה פה אנו אך, נהוילו יבוא רץוגו כי, דורש אליהו

 .לארץ ולגרףת זה גם. ולאן - הנוסעים יומ ומי ברשותנו
 אתז .הרבה עובד הוא. מובטחת שלונדון הרי 6,שמה נוסע שברל ןוכיו, לאמריקה לנסוע לא נוטה לנסקיקפ
 ?.ר.פ דרישת לפי סעיה, זלמן םע מה .ג"לב
 והוא. בוט'לז וקאוד למסור רוצה אחד הודיי. עיכוב יבוא במשלוח אך, מזומנת ההשניי המאה כי, רימא םוריחלב

 .כאן אינו
 ,שלום

 
 משה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות
                                                           

1
  .ב"היגר לארה, אחי יעקב שרתוק -רטוק 'יוסף צ 
2
 (.62' הע 85מכתב ' ר" )הגנה"ולווינה לסיוע ברכש ל, עם רוטנברג לאמריקה: על הפרק עמדו אז שני מסעות 
3
' שכן ש" ]בלונדוןכי לא יישאר איש , גוריון מתנגד-בן? האומנם תיסע לאמריקה: "6.2.9669-ש עונה בזאת על מכתב רבקה אליו מ"מ 

 :הוסיפה 96.2.9669-ב[. ב"קפלנסקי עמד לנסוע לארה
. מה חדש-אם רק לא יוחלט בלונדון דבר, תיסע, אני מרגישה כי למרות התנגדותך לנסיעתך. כנראה שתיסע בכל זאת לאמריקה

הן לא תשוב לתחילת [ ---]ומה יהיה על לימודיך [ ---]פתאום תוקף אותי פחד בפני הפרידה הזאת ? לכמה זמן? האומנם
והביאם בחשבון , ז לתלוש ביחס ללימודים"אל תחשוב את עצמך בכ. לאזור כוח ומרץ, ואז צריך יהיה שוב להתאמץ, הלימודים

והפסקה ארוכה יותר מדי יכולה להביא נזק אשר לא יהיה [ ---]והכרח את האחרים להתחשב בזה . בכל החלטותיך ומעשיך
 .ברל יהיה לימינך בעניין זה אני חושבת כי. להשיבו

 :92.2.9669-ועוד כתבה רבקה ב
הוא רוצה בוודאי בך מפני שבהרב כפי . נדמה לי כי אין צורך הכרחי שתיסע דווקא אתה עם רוטנברג, בנוגע לנסיעתך לאמריקה

בה [ ---]אחר נחוץ לו שם אך לא מפני שאתה ולא , י"או מפני שבהרב נחוץ בא( חוסר ידיעת השפות)אינו מסוגל לזה , שנדמה לי
אפשר שלא ירגיש -הרי אי, אם גוורץ יתחיל לעבוד[ ---]לא נשאר איש בלונדון [ ---]בשעה שבאירופה אתה נחוץ עתה מאוד מאוד 

הן הנסיעה . כי לי קשה היה לדבר על לבך לבלי נסוע לאמריקה, שמחתי מאוד כי בעצמך חשבת על זה[ ---]אותך בקרבתו 
יכול לבוא , אתה מכיר כבר את לונדון[ ---]אתה צריך להיות במקום שדרוש אתה ולא אחר [ ---]מעניינת אותך  לכשעצמה בוודאי

 .ועוד, יכול להשפיע על וינה, בו'בדברים עם ז
4
 .המכתב לא אותר 
5
הכוונה " החלטנו"כי בנראה (. 95.96.9685" דבר השבוע", אלול-בן)צ בלונדון "וההנה" הגנה"ש מקשר בין ה"מכוח הנסיבות נעשה מ 

 .ש ודוד הכהן"למ
6
 .כ ואילו קפלנסקי נסע לאמריקה"ב בסופו של דבר נדחתה נסיעתו של 
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 אביב-תל, גולומב אליהו: אל
77 

 1.1.91..1, לונדון
 ,אליהו

 
 הספקתי לא .רוט עם .בחפצים בלבול לרגלי באיטליה נתעכב כי, םימי שניב רחאי יהשנ. באו ובהרב. טרו .1

 10,000,1-ה על דבר ידעתם לא, יוני 8, בהרב צאת ביום, י"בא כי מתברר. אחדות מילים רק בהרב םע. לדבר
 כי אם. רפתיתלג שלא םהאש בי, הדבר כך םא. רףתלגב מאי 62-ב ונשלח, בזמנו בו'ז יל שאמר מה ילפ אשר
 גדול במכתב[ זה על] כתבתי 2.קורתימהב יראתי, לא או רףתלגל םא בפקפוקים ראשי את ניפצתי פה אני

 .םקיבלת שכבר מובטחני[. 34 מכתב] בהרב שם על ותיחששל
 מרוב החדו זמן דותחא פעמים לי יעד ;ששב כשבוע זה 3.בגרמניה היה. יםכשבועי זה ברתייד לא. טבו'ז עם

 .ר.פ שבא כיוון אך .בארץ כשורה אצ  מּו אינו שמא ששח להביע, הכסף ד"ע תויא לדבר תיננוהתכ אני. תוטרד
 אחר מייד לסדר שעליו ההכרחיים םמהדברי. פ נהייפ   רק 4.לו הכספית השאלה של היסודי הבירור כל את חאני
 דעתי לכם ברורה בוודאי .ראש בכובד כלב   נדון, עכשיו יעל םהרובצי המשאות את שכמי מעל אעתיק ורק, בואו

 .טעם שום היה לא סתם אותו לשלוח .והנסיעות ץרולגו   בנוגע
 רבים .שמו את [ולוב].קוס יתןי רק אם - הרבה לעשות עוד אפשר פה. לרשותנו ישנם כספים איזה שנדע צריך
 .ר.פ םע דרנס   זאת כל. אקטיביסט - כשקץ פסול. טוב'ז הםשב וגיםח יש. תנאי בתור שלו האסמכתא את והציג

 םבידכ יהיה שכבר לאחר ילוא עכםייג זה מכתבי .יפה עולה [הרכש] המסחר .םלכ כותבים בוודאי וינהומ
 לדרך הדאגתם. אצלכם הקבלה אופן הוא בעינינו המוקשה 5.ומוביל ג"שב לי כתבו הם. הראשון חהמשלו
 .זה על בהרב עם לדבר עוד הספקתי לא ?בטוחה

 
 .העיתונות דברי ;ריםחהנב בבית הצהרתו על יכוחיםווהו יל'רצ'צ הרתצה: מעניין חומר בזה חשול אני .2

 סמואלית היא ההצהרה .ברורים הדברים - לדעתי .הרשמית הערכה את יודע איני כ"וע .טוב'ז עם דיברתי לא
 במשך כי, יל ברור. בשעתה 8וןזקר על יאלנב כהשפעת ממש 7,להכא םמהת ישירה שפעהה נראית 6.טהורה

 מחויבים אינם סוף סוף. פה עהודי במידה םדוק יתהישה, התקיפות תחת. מס של הרפה עמדתו חתרה שדוחה
 דיםשיהו - 9רובלפ הצהרת של החדש הפירוש[. הנלהב הציוני] ardent Zionist-ה, ממנו ציונים ותרי להיות
, וישכירו בתים להם בנוי אשר, הארץ תושבי םהערבי אצל שלם פנסיון ולקבל לבוא םליויכ בכיסם כספם אשר
 בארץ חהומנ להם םמוצאי שהיהודים ונמצא, במזומנים בתשלומים לוהכ 10,םימפרי םויאכילו כרמים יטעו
 מילה עליו זרח אווה 11[לי'רצ]'צ של דעתו על היטב נתקבל זה פירוש - לתושביה והנאה טובה גורם םפסוכ

 12.רעיםה תוהמקומ את אדוםב הדגשתי אני. האוהניש   הרמה הבמה מעל במילה

 מעניין השקפתנו מנקודת .הייתה שלא כמעט נגדנו התקפה .ההצהרה מן טובים יותר היו[ בפרלמנט] הוויכוחים
 שיחותיו מלבד .הדבר את יךערהל םועליכ, קפלנסקי תודעב של ישר יפר זהו  13.דּוו'ווג של נאומו ודחביי

 :ודחביי פעלו, עליהם שהמטיר והמכתבים םאחרי ועם תויא הישירות
 ."Of Facts Statement" םבש, ח"ע" קונטרס" של באנגלית כוםיס .א
 .בפרלמנט י"א בשאלת הוויכוחים יום לפני ממש נמסרו רגםות, הגיע אשר 14,"העבודה אחדות" של התזכיר .ב

 .תווהתעוד יקפלנסק מכתבי ךומת כלשונם יםחלקו םשלמי מבטאים יש[ דוו'וגו] בנאום
 כך לו להספיק שנתחייב ונחואנ הלאומי הבית את לנו יתןי הוא: חוזה תנויא תולכר רוצה ידידנו 15רגֹו-יּבס  מ  ר  ֹווא
 16.העסק את בטלי - תהילים נכתוב לא ואם. שנה בכל תהילים פרקי וכך

 שזה טענו .מפלה נחלו". קריקט"ב לשחק לאוסטרליה ונסע םאנגלי: אודמ דומה העניין אבל, ההלצה על סלח
 נסתתמו. האנגלים הוכו ושוב פה שיחקו, לאנגליה ובא ?האוסטרלים עשו מה. בו רגילים שאינם האקלים לרגלי

 .הטענות
 וףסהו .לכם ונראה י"א את לנו תנו .תהילים כתיבת בעד מפריע אירופה שאקלים ,טוענים כאילו .אנחנו גם כך
 .האנגלים הקריקט ימשחק עם כאשר היהי

 .'וכו 18"פרדיםסה מארצות הריההג 17".םוהי דואר" השפעת ישנה גור-יסברמוא בדברי
 
 19הערבית המשלחת לקראת יקענ מאמר כתבתי. בכתיבה בעיקר. מאוד הרבה א"ז, מעט לא עובד ינא .5

 עכשיו עובר המאמר. רב תיקון דורש והכתוב מאוד רעה עוד שהשפה אלא, תובקל אנגלית כותב אני. באנגלית
 של" פוליטית" ועריכה, התיקון לאחר שלי עריכהו הסגנון תיקון, שלי והעתקה עיבוד. לקח-חלק, םירב םגלגולי

 ונסיעות ריצות המון, כמובן, דורש זה כל. ליםוהגד העיתונים באחד להדפיס מבטיח בו'ז. זה כל אחרי בו'ז
 שעלי פרטיים עניינים, לריקליס, לווינה - סוף יבל מכתבים זה מלבד. והכתיבה חשבההמ עצם מלבד זמן ואיבוד

 ומתוך. 'וכו 'וכו קפלנסקי עם פותותכ פגישות, "הגנה"ה של הכספים ענייני, מקום לאיזה אסע פן לגמור להזדרז
 ...ראליש בבנות" עבר-שפת" תורת ולהרביץ אנד-לאיסט ולעוף להיעקר פתאום צריך הזאת המרקחה כל

 לכתוב עלי זה ואחרי 21"לידר לייבור"ב שידפיסוהו מקווה אני 20.ברנר על מאמר אכתוב זה מאמר שאגמור אחרי
 לי יתהיה. פה הפועלים של התרבות סדומ של האורגן בשביל בארץ שלנו התרבות עבודת על באנגלית רשימה
 והוא, עניין ומבין מאוד תקיף אליסטסוצי, זקן [סקוטי] 'סקוצ, הזאת העבודה מנהל עם מעניינת די פגישה

 .תובכשא וביקש לו שסיפרתי מה מכל מאוד התרשם
 הוא". ןוצי פועלי" לוועידת, לאמריקה םיירתחמ נוסע קפלנסקי". פרטי לייבור"ה בוועידת "להופיע" יעל השבוע

 להיות צריך ןה שםו לוועידה יאחר, םולי יישאר םא. אחרת דרך יתהיה לא 22.ברל םע כזה באופן יתראה לא
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 מרכז שוב רייבח שבה שנתית ועידה - כזו יקרה הזדמנות החמיץל ואין, הארור המצב את ולתמיד אחת ולברר
 השבוע הנועדת, .פ.ל של השנתית בוועידה יהיה שהוא שבנוח, ובכן .לשנה עוד העבודה את לקבור העלול

  23.ממש, כך. דג סרטן גם דגים באיןיבה י רק רריבי א  ז  ה ב  נ   - עתהו ,(ברכבת מלונדון שעה) בברייטון
 .כזו ודלות סמרטוטיות. יאנגל םנאו ולשאת לוועידה עולנס שיוכל איש למצוא אין האנגלית צ"פוע" מפלגת" בכל
 עם. פ.ל-ה בוועידת שהיו ייוודע אם" נםח  " שיאבד, פשוט, המשטרה מן םדיחפו ?השמעת .פוחד – שיכול ומי

 הציר בתור לנסוע יהיה עלי פ"עכ אך, שידבר אחר שיימצא עוד להיות יכול 25."קיםבולשבי"ה 24ינסיוקל הנדרסון
 .םהענייני בכל גמור בור יהיה" ידבר"ש האיש םג כי, השני

 כל בתוך, עכשיו אך ."פרטי לייבור"ה את ללמוד נפלאה הזדמנות זוהי - אחר במצב. מברייטון לכם אכתוב
 שאת, היום-סדר בוועדת להבטיח בכדי מחר נוסע אני .כסדר םיאחד ימים שם לשבת אוכל לא, הטרדות קדחת

 .לזה םמקו יינתן שבו םוי לאותו אסע כ"ואח, הפרק על יעמידו שלנו ההרזולוצי חסנו
 בעינה לאמריקה יאות לקחת החלטתו אם, יודע ואיני, דיברתי לא .ר.פ םע. דבר יודע איני עוד לנסיעותיי בנוגע

 םשג, אני רואה זה עם. רץוו  ג עם יחד 26,פה לטתנוהחו םדרישתכ י"עפ נסועל אני נכון לאירופה. עומדת
 .ברל עם אחליט. לפעמים מיותר דבר אינה פה מציאותי
 כה בין שכבר ימפנ, עקשנות מתוך זאת דורש אני אולי .ןווולפנז על לכתוב לדב נמרצת דרישה פעם עוד, לבסוף

 דרישתי על לא אף, מכתבי על בזמן ענה שלא הזב ןייולענ לי חטא דב אך .בינינו יחסים שום כבר אין וכה
 עכשיו הכתיבה אך, עייפים שאנחנו נכון. כלל ענה לא א"ז, (הפרעות לפני עוד) בהרב אל במכתבי אליו השנייה

 27.תוהעייפ לקורבן להיות ולא לעייפות םשגור מה כל בתוך להיכלל צריכה והיא, העצמ כעבודה שובהח היא
 הילדותית לעקשנות קץ שיבוא צריך. השחית םד וכמה 28,גרם הוא מצדי שגיאה וזולאי קלקל הזה העניין כמה
 ותנשבוח עכשיו דורש אינו איש .לכתוב וזמן חכו לו אין יל ורק שדווקא, ראשו לתוך פעם סניהכש, דב של

 .חטא, חטא זה. שיסבלו אסור הכלל ענייני אך, פרטיים
 .ךמכתבי על תאריך לכתוב התרגל - ואתה
 ,לכם םשלו

 ,ולילדים מאילא ונשיקות
 הכרחי הזש ושבח אני. האחרונות בשנים שהתחנך, [נשק] לתיקון טוב מןּוא למצוא שידאגו, וינהול אכתוב אני

 .בארץ עכשיו
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
לא שיתף בעניין , כמתחוור, גם אידר; "הגנה"בלי ליידע את אנשי ה, צ"ראש וה, ישירות לאידר' ז"ששיגר ז, תרומות סר אלפרד מונד 

 :ש"על כך כתבה רבקה למ. ובשלב זה לא היה להם מידע כלשהו על התרומה, "הגנה"ר ואת אנשי ה"זה את פ
אך נדמה לי כי יוכל לקרות שהכסף הזה יהיה בארץ מבלי שידע זאת אליהו , ג לא נזכר הסכום הגדול"במכתבים שנתקבלו מא

לקרוע ( רוטנברג)ואם יעמוד כוחו של פיני , צ"מי יודע אם יעלה בידם לעקרו מציפורני וה -ם ידוע להם וגם א, "הגנה"ויתר אנשי ה
אין אני מלמדת  -צ "שגיאה גדולה היא שנשלח הכסף לוה". הגנה"יותר ממנות זעומות מן המעיין שנועד להעשיר את עבודת ה

סכום זה . אשר בהם עובד האיש הזה( אם גם יכולה אני לשער)ים כי הן אין לי מושג מן המצבים המסובכ, בו'כמובן מוסר את ז
י פקודה פרטית "רק ע. אם לא אבוד לגמרי, ועתה העסק מקולקל מאוד, "הגנה"צריך היה להישלח לכתובתם הישרה של אנשי ה

 .אפשר עוד אולי להציל, לרוטנברג" הגנה"למסור את הכסף הנועד ל, בו'של ז
2
וכן . שפרסום תרומתו היה עלול להזיק לו, כנראה לפי דרישת מונד, ש את דבר התרומה בסוד"גילה למ' ז"ז: זאת ועוד. מהצנזורה 

 .הוא שיזם מהלך זה, לגלית-בלתי" הגנה"ששלל קיום ', ז"או שמא ז, צ"לא מחּוו ר אם מונד דרש שהתרומה תינתן לוה
3
 .שהו אז בגרמניה לצורך טיפול רפואי' ז"רעייתו ובנו של ז 
4
עבר הפיקוד , 1260בשל עמידתו בראש הגנת ירושלים בפסח ' ז"ולאחר מאסר ז" הגנה"ר מעורב בענייני ה"אז בואו ארצה היה פמ 

, אך טבעי. א קיבל את הפיקוד על העיר"לאחר מאורעות מאי בת. צ בנושאי הגנה והספקת הכספים רוכזו בידו"הקשר עם וה. שם לידיו
השאלה "על (. 134, 104, 22' עמ ,1-ב ;246' עמ ,6-אה "סת' ר)איסוף הכספים למטרה זו שבבואו ללונדון עמד בראש הרכש ו

 :ש"ג למ"כתב א" הכספית
נכונו , פוחד אני, מידי ועד הצירים. זיון ועלייה, כספים -העיקר. איזרו כוחותיכם ועשו[ ---]עיקר העבודה היא עכשיו בחוץ לארץ 

חביון ללא תאריך )אפילו יישלחו למטרה ידועה , ס ייסע לא יהיה גם מי שיוציא מהם כסףכשפנח. לנו צרות גדולות בענייני כספים
 (.483, 664-661, 612' שם גם עמ' ור ;612' עמ ,א

5
שהורשתה , זו הייתה אונייה ראשונה. ג היה אמור לפקוח עליו עין"הוטען נשק וב, "סיציליה", ג ארצה"נראה שבאונייה שבה נסע ב 

 .י הנציב"חופי הארץ אחרי הפסקת העלייה עלהוריד עולים ב
6
שיקפה את מדיניות השוויון בין ערבים ויהודים נוסח הנציב העליון , 13.2.1261-י ב"יל בדיון בפרלמנט על שאלת א'רצ'הצהרת צ 

 .הרברט סמואל
7
 .י על ממשלת לונדון"השפעת מימשל המנדט בא, כלומר 
8
סמוך (. 1264-1212)ושר החוץ ' ורג'חבר קבינט המלחמה של לויד ג. פרלמנט שמרןחבר (. 1263-1832)נתניאל קרזון ' ורג'ג 

שמינוי , אלנבי הודיע. מתוך כוונה ברורה לסכל את מינוי סמואל לנציב עליון, שיגר אלנבי מברק אזעקה לקרזון 1260לאמצע מאי 
פות על יהודים ועל יישובים יהודיים ואף לפשיטות להתק, י עלול לשמש אות להתפרעות רצינית"יהודי למשרת נציב עליון ראשון בא

 (.33' עמ, 1-בה "סת)שיבואו מעבר לגבול 
9
 .יל'רצ'בתוך הצהרת צ 
10
 (.61סה  ישעיהו" )ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פריים"לפי  
11
 .1261י במרס "יל פירוש זה מסמואל ואנשיו בעת ביקורו בא'רצ'קיבל צ, ככל הנראה 
12
 :16.2.1261, "הארץ"כפי שהובאו ב, 13.2.1261, יל בפרלמנט'רצ'ים מתוך הודעת צלהלן קטע 

אף כי יש קושי . כמו שהן כלולות בהצהרת בלפור, י מקורן בתנועה הציונית ובהתחייבויותינו בנוגע לה"המנוחה בא-סיבות אי
להכניס בהנהלה מעט מעט יסודות , נובדבר להשלים בין הפוליטיקה של ההכרזה הזאת ובין הפוליטיקה הרגילה הטבעית של

התושבים הערבים נבהלים [ ---. ]בכל זאת אינני מאמין כי שני מיני הפוליטיקה האלה אינם מתאימים יחדיו, רפרזנטטיביים
אלא יותר הודעות , סיבת ההתרגזות איננה כל כך מספר העולים. ונרגזים מאוד מפני העלייה ומפני התעמולה המחוברת אליה

י אלפי עולים מאירופה התיכונה שינשלו "כי בקרב שנים מעטות יהיו הם נידחים ע, הערבים מאמינים. יות ציוניות ידועותהסתדרו
אין לערבים כל . הפחד הזה הוא דמיוני. ושבאחרונה תיסוב אליהם כל ההשגחה על הארץ ועל מוסדותיה, אותם מעל אדמתם

 . ות להשגיח עליה היטב ואיש לא ייכנס אל הארץ אם לא יוכל לדאוג למחייתועל העלייה היהודית יש עיניים פקוח. סיבה לפחד
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, י מבלי שדאגנו להמציא להם את האמצעים הדרושים למחייתם"איש לא יהיה כל כך משוגע לראות בזרום אלפי יהודים לא[ ---]
צא נכון למטרה זו, י הון יהודי"ואמצעים כאלה יוכלו להימצא רק מעט מעט ע אין כל סיבה שבגללה לא יהיה זרם [ ---. ]שיימ 

זאת היא התעודה אשר שמנו לנו ואשר אנחנו . תמידי של עלייה יהודית מושך אחריו בכל פעם הגדלת פריחת תושבי הארץ בכלל
 .צריכים ורוצים ללכת בה

13
(. 1236-1212" )לייבור"ואחר כך מטעם ה( 1212-1202" )ליברלים"חבר פרלמנט מטעם ה(. 1234-1866)ווד 'יאשיהו קלמנט ווג 

ישראל דומיניון יהודי במסגרת הממלכה -שקראה לייסד בארץ, "ליגת הדומיניון השביעי"ייסד את  1268-ב. 1213-תמך בציונות מ
 .בוטינסקי'ידידו של זאב ז. הבריטית

14
המסכם את המצב , 14.2.1261-מ, חבר פרלמנט מטעם הלייבור, מילס' ון ב'הוא מאוזכר במכתב קפלנסקי לג. התזכיר לא אותר 
אחדות , 'י"לבך לפסקאות המסיימות בתזכיר מפלגתנו בא-רצוני להפנות את שימת, י"בנושא היחסים בין הערבים והיהודים בא: "י"בא

 (.1-6-1212-186ע "אמ" )שם נדונה שאלה זו בהרחבה', העבודה
15
 1-ע"במל. בין התומכים בהצהרת בלפור. אוהד הציונות(. 1248-1210)חבר פרלמנט שמרן (. 1223-1883)גור -וויליאם אורמסבי 

גור -ש עם אורמסבי"על מגעי מ(. 1248-1242)שר המושבות . צ לבין המימשל הצבאי הבריטי"היה קצין קישור מדיני בין וה. קצין ביון
 .ג-ב-אמ "יומ' ר

16
הציונות "בין היתר אמר שעל היהודים לזכור כי . י"גור על המצב בא-נאם אורמסבי, בלונדון" המזרחי"באסיפה מטעם , 6.2.1261-ב 

הארץ " )ולכן אין צורך לסמוך על הרבה על מספר העולים אלא על איכותם הרוחנית, עומדת בראש וקודם כל על מצע הרוחניות
60.2.1261.) 

17
על  -רונסון שהיה שופר לאהרון אה -" דואר היום"אפשר שהשפעת . לא נהיר במה התבטאה בשלב זה ההשפעה שבה מדובר 

אהרונסון פעל אז לרכוש תמיכה לציונות בקרב . י הבריטים"י ע"הושתתה על מגעי השניים במצרים לפני כיבוש א, גור-אורמסבי
 .שהיה חבר המשרד הערבי הבריטי בקהיר, גור-וכבש את לבו של אורמסבי, הבריטים

18
המעורים בתרבות , ייה בקרב הספרדים באגן הים התיכוןתבע במאמריו עשיית תעמולה לעל" דואר היום"י עורך "אב-איתמר בן 

 .המזרחית ולפיכך ייטיבו לבנות גשר אל הערבים
19
, 1261בסוף מאי , התכנסה בחיפה, וגידול היישוב מאז, י מאז פרסום הצהרת בלפור"נוכח התסיסה שגאתה בקרב ערביי א 

שתצא ללונדון להצגת דרישותיה , חוסייני-ם מוסה כאזם אלובראש, חברים 2זו בחרה משלחת בת . הוועידה הפלסטינית הרביעית
הפסקת ההגירה  ;י"ביטול רעיון הבית הלאומי היהודי בא ;כפופה לפרלמנט נבחר, הקמת ממשלה מקומית: לפני הממשלה הבריטית

שלה שמירת תקפותם של החוקים העותמאנים וביטול החוקים החדשים עד להקמת הממ ;היהודית עד להקמת ממשלה זאת
בשלב זה הניחו המנהיגים הפלסטיניים שניתן להשיג את ביטול הצהרת בלפור . י מעל שכנותיה הערביות"אי הפרדת א; הנדרשת

 (.116-111' עמ, פורת)
20
 .ואפשר שלא נכתב, לא אותר 
21
 .תלויה-ממייסדי מפלגת הלייבור הבלתי, י קיר הרדי"ע 1882-עיתון שנוסד ב 
22
שאני לא  -שהוא נסע ושנית  -ראשית : שמחתי כפליים. שקפלנסקי נסע לאמריקה, נודע לי[ 68.2.1261, ללונדון]כשבאתי הנה " 

מכיל פורענויות " צייט"כל גיליון חדש של ה. המלחמה שם תהיה כבדה מאוד ונסיעתו של קפלנסקי היא הכרחית ממש[ ---]נסעתי 
" האמריקאית[ צ"פוע]רפו שם יחד לכלות ולהמית את המפלגה חדשות ורואים ממש כי כל מלאכי החבלה של אמריקה ואירופה הצט

 (.631' עמ, 40.2.1261 ,1כ "איגרות ב)
23
 .ש"יוטל על הסטודנט מ" לייבור"צ בוועדת ה"ייצוג פוע, כלומר 
24
תנועה י ומעמד ה"רמו על עתידה של א-ערב ההכרעה בוועידת סן. וראש הסיעה בפועל בפרלמנט" לייבור"ממנהיגי ה. ון קליינס'ג 

שהביע תמיכה בהצהרת בלפור ', ורג'לראש הממשלה לויד ג" לייבור"הנדרסון על מכתב הנהגת ה' חתם יחד עם א, הציונית בתוכה
 (.32' עמ, גורני)י "ותבע שבריטניה תקבל על עצמה את המנדט על א

25
 .באותן שנים רכשו רבים מפעילי מפלגת העבודה הבריטית אהדה למהפכה ברוסיה 
26
 .1' הע 20מכתב ' ש לווינה ר"לטה לשגר את מעל ההח 
27
 :מועתק בהשמטות, שהובא ללונדון בידי בהרב, 6.2.1261-ש מ"ה למ"מכתב מד 

את דברי הצטדקותי על . כותב אני רק למען תראה בעין כי חי אנוכי וכי לא משכחה או מרשלנות לא כתבתי עד עתה, משה יקירי
מע הדה המר של שתיקה , קרוב או רחוק, יודע אני כי לזה אין כפרה וכי בעתיד. בשתיקתי משך כל הזמן הזה ימסור לך בהר ייש 

אתם , רבקה במרכז. כ מלא געגועים אני אליכם"כ. הייתי רוצה כי ישמש מכתבי זה לניסיון התחלת חליפת מכתבים. בלי סיבה זו
 .עול העבודה ועול הגעגועים, עול כבד מנשואואני לבדי נושא כאן ב. מוכן לדרך גם אליהו. גם בהרב הסתלק מכאן. במערב

והגיע לידי כך שאפילו לכתוב , הכול מתרועע, הכול תוסס. והמצב בארץ שולל גם הוא כל אפשרות של שקט בעבודה ובמחשבה
אך בתשומת לב , הקשיבו לנעשה בארץ בלי פחד ובלי דאגה. שלום לכולכם, שלום לך איפוא. פעם למשה או לדוד אין אפשרות

 .דב, היה שלום. כי מי יודע מה ילד יום. בהבנהו
28
 .עניין הקלקול והשגיאה לא נתחוור 
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 כנרת ,רהוצפ: אל
87 

 22.1.2.22, וןייטרב
 ,צפורה

 
 1.מקרי באופן גם ולו, להתחיל אני רוצה עתהו לך אכתוב מכתב. הקדמות בלי
 יועל לאמריקה עסנ בעצמו קפלנסקי". פרטי הלייבור" מפלגת עידתובו, האי של מירוהד חופו על, טוןרייבב יהננ
 .מחרתיים או מחר הפרק על תעלה שאלתנו. פה להיות נגזר

, הכוח גילויי, העצומים המספרים. עצמה מפאת תוכן כל חסרת הייתה אילו גם, מאוד מעניינת הוועידה
. וחסונים בריאים כולם אך, שיבה ראשי הרבה הרבה הצירים 0,111 בין .לכאב עד קנאה מעוררים, הבריאות
 .כאלה יהיו לא לכשיזקינו וטבנקין יבנאלי
, לנו יש. הוא כך אך נעים זה אין יאול. חסד נוטי עשירים קרובים שולחן על הסמוך אברך, בחור - תיש  הרג  

 הרחב לקהל. דעתם את מגלים אינם עדינות מתוך כ"א, בודדים מתנגדים גם יש אך, בודדים ידידים, כמובן
 .והותר די, משלהם צרות הרבה להם יש .לגמרה אנו זרים

 תעודת - פה הופעתי עצם. אותו להקריא עלי יהיה עתה. בוועידה שיהיה חשב כי נאום לכתוב הספיק קפלנסקי
 עבדתי .במרקחה נתון הייתי, האחרונים ובשבועות בימים, בלונדון. האנגלית" מפלגתנו"ל גמור וחידלון עניות
 .במרחקים טובע ושל   וים שקטה עיר והנה נעקרתי פתאום עתה .ולילות ימים
 .ולאחרים 2לשאול, לעדה, לך שלום

 
 משה          
 

 .אכתוב. בהצלחה ואפילו בשלום הכול עבר ובינתיים שהה המכתב
 

 הערות
                                                           

1
פתיח המכתב הנוכחי מלמד על יוזמתו לחידוש . וככל הנראה לא היו. ש וצפורה"עד כה לא שרדו מכתבים בין מ 0290מתחילת  

 .הקשר
2
 .היו אז בכנרת, אחי צפורה, (גור-מאירוב)עדה ושאול  
 

129



 
55 

 (גלויה) וינה, רבקה :אל
97 

  2..9[.1291] ,ברייטון
 ,קה'רבצ

 
 אעשה לא אידו אך, בולכת הרבה יש. העבודה מפלגת של לוועידה הנה באתי. האי של הדרומי מחופו לך שלום
 ."נוראות" לי תומחכ נדוןובל כי, זאת

 3לטהחהה 2.תמך[ הצירים] יםרשמהמּו אחד 1.החהצל בדי( קפלנסקי של וחיבור - הנאום) באנגלית פה נאמתי
 .כף יאותחבמ וואפיל אחד פה עברה
 ,שלום

 
 משה          
 

 .םימיליונ כוח באי, ציר כאלף בוועידה
 

 הערות
                                                           

1
 .444' עמ, 11ש לעברית מובא בנספח "נוסח הנאום בתרגום מ 
2
, בוועידתה בברייטון קיבלה פה אחד את החלטתהמפלגת הפועלים האנגלית " :1.4.18.1, ח"פ" קונטרס"על הנאום דווח ב 

התוכן -משה שרטוק נאום רב' כהסבר להצעה זו נשא הח. כוחה החבר משה שרטוק-י בא"י ע"על דבר א "פועלי ציון"שהכניסה מפלגת 
 :בין יתר דבריו אמר. הרגש-ורב

אך , ת מאות האלף והמיליונים העומדים להגרי אינה מוכשרה עדיין לקלוט מייד א"א. שערי כל הארצות הולכים וננעלים לפנינו
משכך את הסבל , י"יראו עם עברי חופשי ובריא בא, לפחות, כי הדור השני או השלישי, עצם התקווה. התחלה מוכרחה להיעשות

קשה י תחת השלטון הבריטי הוטלה אחריות "עם כבישתה של א. והייאוש של המוני ישראל ומוסיף אומץ לעמוד בפני הפורענויות
לבל , לאומיות של התנועה הזאת הנה עתה לעמוד על המשמר-אחת מחובותיה הבין. וחמורה על תנועת העבודה הבריטית

כי אם תיהפך למרכז של עבודה ולמקום התחייה הלאומית והחברתית למיליוני , י למרכז חדש של ניצול קולוניאלי בלבד"תהיה א
 .היהודים חסרי בית

הוכיח את הזכות להגדרה עצמית יהודית , יית"תמך בנאום נלהב בהצעה הא, לייבור פרטי וחבר בפרלמנטאחד מחברי ה, ניל מקלין
תנועת ': את נאומו נעל בדברים האלה. כי חובה מיוחדת מוטלת על הפועלים האנגלים לעזור לעם המפוזר לשוב הביתה, ובירר

 "'!הגדולה ְצֵלחהתחי עבודתכם , ישראל-חברים בני, העבודה האנגלית אומרת אליכם
3
 .451עמוד , 11מובא בנספח . צ"י שהציעו אנשי פוע"נוסח ההחלטה בשאלת א 
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 יפו, "העבודה אחדות" של הפועל הוועד חברי: אל
08 

 6.52561, לונדון
 !יקרים וידידים חברים

 
 .בזה םטיוהל לפ  הת   ריבד   את לכם אני שולח 2,ודם דמע רוויות 1,שלכם" תוגריא"ה על הבתשוב
 .באריכות לכם אבאר אך. תפל דברי ניא אומר, ילעצמ םרחמי יובל, למפרע
 המפלגה" דרך, תהוא ושלחו 3ציהורזול עיבדו, שם גוריון-ובן קפלנסקי בהיות, ינהווב נושחברי, םודעיי אתם

 השנתית הוועידה של וםהי-סדר על דושתעמ מנת על, דהוהעב מפלגת אל 4,הקש-גולם זה, "שלנו האנגלית
 נדפס וציההרזול נוסח. הוועידה לפני ויותר כחודשיים א"ז, יהודים כדרך שלא, במועדו נעשה הדבר. הקרובה

 אודה. הפרעות סופת וללהחהת בינתיים 5.םהבריטי כדרך, במועדו כ"ג הסניפים לכל ונשלח הרשמי םהיו-בסדר
 .מדעתי לגמרה יצא הזאת לטהחהה ןייענ כי, לכם

 דּוו'גוו נאום. ובהצלחה בהבנה םג ולדעתי, רבה באמונה קפלנסקי עסק" פרטי לייבור"ה אנשי םע בקשרים
 לגרפיםתמ בזמן בו אך .יושיענו שלא, כמוכם אנו יודעים 6?זה יושיענו מה: תאמרו אל. חכיוי לכם ששלחתי

 פוליטית במה אין הלא. בפרלמנט כזה לנאום םלגרו זהו - פה לפעול שאפשר והמקסימום !תנוחו אל: לנו אתם
 !מזה למעלה

, מועד בעוד זה על חשבנו אילו. קפלנסקי גם הזניח .פ.הל בוועידת הרזולוציה עניין את. מהעניין סרתי אני אך
 הספציפי וערכ את שאיבד 7,תוהגבול מעניין העוקץ את בה רולהעבי למאורעות םבהתא ותהשנל היה אפשר
 על שחשב לי אמר והוא, קפלנסקי עם דיברתי םרוניחהא בימים רק .נעשה לא הדבר אך .הפרעות לעניין, עכשיו
 .שצדק אפשר. הואש כמו הנוסח את להשאיר למוטב מצא אך, הדבר

 בשבוע אך. הראשון האנגלי נאומו את יישאו ועצמ קפלנסקי יהיה בוועידה שהציר, אצלנו חלטומ ההי הזמן כל
 איש לחפש היה צריךו בוועידה להיות אופן בשום. ק יספיק לא לאמריקה הנסיעה לרגלי כי, התברר רוןחהא
 וא פחות הברה ןאי לנסוע שיכול זה .איש נמצא לא. האנגלית מפלגתנו של המחפיר העוני כל התבלט כאן. רחא

 אלף בה שנקהלים לוועידה לנסוע פוחד, מבינים אתם - לנסוע פוחד בפיו הברה שיש הזו 8,בפיו אנושית יותר
 הנדרסון כמו נוראים בולשביקים הם בה םושהראשי, אחדים מיליונים כוח באי, האי כנפות מארבע צירים
 אחדים םימי םמה דחא יקריב כי ודורשים, אנגלית יודעי םבה שיש" סטר'במנצ נובריחל" םלגרפיתמ. סניוקלי

 .םימסרב והם - לוועידה
 אשר על כ"כ שמח גוריון-בן אשר, מאייר מוריס זה 10;מאייר במוריס, בקש-הטובע 9,פומרנץ נאחז רוןחהא ביום

 לממשלת הלל לשיר עמד רעותהפ אחרי בלונדון העם באספת אשר; לחלוטין" ציון יפועל"מ סוף סוף התגרש
 אם כי, בפיו שישימו הדברים את לאמור יסכים לא פןוא בשום אשר; היהודי נציבנו את ולרומם מלכותו הוד

 כמו, מבטנו מנקודת י"א ובענייני, "ציונות-עלופ"ב כך כל קשור לבבו עם ואשר, לבבו עם אשר את דווקא
 .ונלעגת ורסתסמ בהברה וניה ונןחמ לוהכ על סףנו ואשר ;איינשטין של בשיטתו

 .רביס מאייר מוריס וגם, לנו עמדו השמיים מן אך
 התגנדרתי שלא מובן. היחיד המוצא ,הכרח םא יכ, הצעה יתהיה לא כבר זו .הפרק על הקטן אני עליתי אז

 וא פחות יודע אני קהל לפני להתנהג כיצד, וברורה החצ היא אך, טהורה אנגלית אינה הברתי. מייד והסכמתי
 11.אצלי ישנה הדרושה וצפהחה שמידת והעיקר, יותר

 םיבינתי כי ,לברייטון אלי ונשלח לאנגלית תורגם, גרמנית נכתב הנאום. להקריאו היה ועלי נאום הכין קפלנסקי
 לא עצבים להתרגזות וגרמה מסוכנת יתהיה הנאום בלי נסיעתי .לנסוע הייתי וצריך הוועידה ילהחהת כבר

 .היה כךו, האחרונים ביומיים אלא הפרק על שאלתנו תעמוד לא כי, בטחנו .אחרת דרך התיהי לא אך, מעטה
 יםדק 52-55 משךילה צריכה יתהיה קריאתו ?יצדכ מדי ארוך. מדי ומקיף מדי ארוך היה קפלנסקי שערך הנאום

 םילנואמ ורק ,בוועידה ברזל חוק היה דקים 10-ה גבול .10 רק לי הבטיח( פרטי באופן תויא דיברתי) ר"והיו
 המוני עמדו הפרק ועל .דק 50-12 לדבר הורשה( חקלאות, בודהע וסרח, הכורים) העיקריות בשאלות הראשיים
 .ואצלנ כמו לא. הפסק ובלי ובמהירות בסדרו בקצב עבדה והמכונה, לעבור הספיקו לוהכ ועל, שאלות
 עם הגבולות שאלות של הקורה ביועב, למשל, יקפלנסק נכנס, ההחלטה יסעיפ 12י"עפ אנוס ?כיצד מדי מקיף

 נגע השאלות ביתר םג. 'וכו 13עבדאללה של ונרגנותו, מזרחה הירדן ועבר, והגליל החורן בדבר העניינים רוטיפ
 מתוך כי, לכם אומר אם תתמהו אל ואתם. בכללם הדברים םדועיי השומע שלקהל, ביטחון מתוך כאילו בנאומו
 של זאחו 00-00-ל לגמרה ומוזר רז Balfur Declalation"" המונח כי, אני בטוח, בוועידה שקיבלתי הרושם
 .הצירים

 העבודה. שאפשר כמה עד ופופולרי לפשוט ולעשותו שאפשר כמה עד הנאום את לקצר הייתי שצריך הרי
 היה לא. הדברים קשר את ולהפר הנאום את סקלר   מבלי הניתוח את לעשות היה קל לא. מאוד קשה יתהיה

. מאוד העיקה, אמרילה דווקא היו צריכים שאולי, בריםד השמטת בעד האחריות והרגשת, יעץלהתי מי עם
 .אחד הכרחי מוצא בפני עמדתי זאו מדי ארוך הנאום נשאר ההשמטותו הקיצורים כל אחרי
 תווהאינטריג 14,האדמיניסטרציה מצב של מפורט בבירור, הפרעות עניין על באריכות קפלנסקי התעכב ומובנא
 .'וכו 18הקומוניסטית והבדותה 17הנציב של חולשתוו Arab Landlords16 של האמיתי צופםופר 15יותצרפתה
 שהוא כמו הזה הפרק שאת, יל היה ברור .[יקנ במצפון: רוסית], נֹוט  ס  ב  סֹורֹוב  ֹוד שאומרים כמו, יןיהענ את שהע
 .להקריא א"א
, .פ.ל של פ"הוה ר"יו והוא .כלום ממש, דבר ארץשב האחרונים המאורעות מכל ידע לא, ןרּומ  ק  , הוועידה ר"יו

 החרושת יופועל[ סוורים] ריםק  ֹוהדו, והנהגים, והאורגים, הכורים של הםיתוחובמ נעשה מה ולימדו צאו .וידידנו
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-בן, סמיל  , דוּו'גוו כמו ספורים[ פרלמנט בריח] רשיםוומ, הנדרסון, המפלגה מזכיר העניין על יודעים) למיניהם
 שהסיבות לבאר רק ובאה לקהל ידוע שהדבר, זה על סומכת בנאום הפרעות עניין הרצאת .(ליןק  מ  [ ניל], רספּו
 הגמורה הבורות במצב אך. לגמרה יםרחא אלא אלה אינם לאחוז שצריך והאמצעים, אלו אלא אלו אינן
 פרשת כל ואת מראשיתו העניין םעצ את הראשים לתוך להכניס באים שאנו, יוצא היה לעניין ביחס ררתוהש

 .החכווהה ההתנצלות
 הפעם; י"א על נאום שומעת" בורילי"ה של ענקית שאסיפה, הראשונה הפעם זוהי. אחד טעם עוד היה זה מלבד

 להיות צריכים, זו בפעם שייאמרו הדברים .בכלל, כזה רבתו, יהודי מפי נאום שומעת שוועידה, הראשונה
 .'וכו היהודי" רובייל"ה שאיפת זוהי, הציונות זוהי. מוחלט כדבר יתקבל שייאמר מה. ברורים, קצרים, פשוטים
 המאורעות את להציג, ןייהענ כל על חותמן את להטביע זה הרי, הפרעות עניין של מפורט סיפור להכניס

 .יתחוהכר קיימת תופעה בתור האחרונים
 הזה הפרק כל את השמיטל לטתיחה, הקיצור חהכר של הטכני הלחץ תחת ובעיקר, האלה הטעמים כל יסוד על

 .היכל נגזרה זה על גם אך, 2 דועמ שבאמצע הפסקה בסוף דחא משפט בהוספת ולהסתפק כליל
 הדבר את ינתחוב דקים 10 של םסדו מיטת לתוך םוהנא נסנתכ שכבר, חטוב הייתי הזה העיקרי הניתוח אחרי
, לאט לדבר םיחמוכר, ענקי לםואב 700-000 של קהל נילפ כשמדברים. מוטעה היה שבוניח אך .השעון י"עפ

 נשמעה( 4 'עמ)" וכו אך, להוגד אינה י"א" במילים בעומדי, והנה. תהלום ומילה להימ שכל, ומדוד שקול בקצב
 (.דחא דק עוד) more minute One!: הנשיאות הערת
, תבינו .םהסיו אל מייד ולעבור לדלג או, םקומ באיזה ולהיקצץ הלאה כסדר לקרוא או: ברירה יתהיה לפני

 הפסקה כל על ודילגתי השני במוצא רתיחב. רגע במשך, דיבור כדי תוך הייתי צריך הזאת רהיהבר על שלחשוב
 זה תחת. לגמרה הוזכרו לא שהפרעות יצא כזה באופן .הפרעות נזכרות בה ואשר, הערבים עם וסינחי הכוללת

 המאורעות על לספר יל הספיק לא שהזמן מרול, אחד משפט להוסיף רציתי. לצ  הּו שםוהרו חלק הנאום יצא
 של במספר נתחלקה בזה הרצופה וברתחה) םהצירי בין שחילקנו בתזכיר ימצא םפרשת ושאת האחרונים

, וגמר, לדבר מקלין לחה וכבר וישבתי התבלבלתי ואני םיכפי-יאותחמ באו פתאום אך, (דהבוועי חותס  נ   1,000
, איש אין - נגד, הכל - בעד, ומצביעים, למניין מעמיד ר"והיו, (סכימיםמ)" agreed!" צעקות ולחהו, כף לו ומחאו

 אנגליה בין המתרקמת החשאית הברית: "םהיו לסדר ועוברים - אחד פה נתקבלה ההחלטה: מודיע ר"היו
 !נמשכת ההיסטוריה - ומדבר נואם עומד וכבר, "וצרפת
 בכלל ולחלנ יכולתי הרי סוף סוף כי ;נורא דברה שאין תבינו כי, םלכ לבאר להשתדל רציתי לוהכ תוככל אחרי
 לנו היה ודווקא - תומך לנו יהיה שלא, כך לצאת היה כולי או. מגוחך רושם תולעש, בדיבור להיכשל, מפלה
 שדברינו נהוהראש הפעם זוהי הן כי, םולהטעי להסביר רציתי ועוד 19.נשמה ובעל רענן, הרש  מּו, טוב תומך
, המינים מכל, הארץ קצוות ומכל העבודה ענפי מכל צירים מאות לפני .פ.ל לש הוועידה במת מעל נשמעו
 .תחא רגל על, והמרה כהוהסב, תורתנו כל את םללמד כהו כה בין היה אפשר ואי, ההשכלה ומדרגות הגילים

, רופס לווהכ, מאוד םירפוי עדיין םה. פ.לה עם קשרינו כי, החהצלהמ תתפעלו אל יכ, םאתכ לבקש רציתי ועוד
 לתנועת אגריד חיבה הבעת מגדר צאיםוי הם אין, דחא הפ ואפילו, ההחלטה את םבקבל .וירובא ותלוי, ושטחי
 מהי םמרגישי הם אין פ"עכ; דבר לשום - תהוהתגל אופן י"עפ - אותם חייבתמ שאינה הבעה, מיתולא שחרור

 תרויה המדינאי הוא זה את המבין אולי היחיד. לנו מתחייבים הם המ ועל בזה עצמם על נוטלים שהם תוירחהא
  .אלינו ביחס דומדו עצור כה וההנ לכןו, הנדרסון, שלהם גדול
 .ץלחנ לאום שאלת אלא כאן אין שלהם הכלל בשביל - תופסים אינם עוד אנו-שבתנועתנו החברתי וןוהג את
 שי כי, ולהיווכח זולוציההר נוסח על לעבור צריך אני: "הישיבה לפני בפירוש יל שאמר לאחר, הנבון, מקלין הנה
 דיבר שלו הקהל נילפ כ"חא כשדיבר, "להגן צהור ייתיה לא סתם תונוצי ענייני על יען, בורליי-ענייני באמת כאן
 .מדבריו תראו כאשר, רש  כ  " העולם אומות חסיד"כ

 לדבר וצפהח ךר  ד   כבר, שנה ציח איזו לפני מכם שנסע שבחור, תתגאו ואל תתפעלו אל יכ, להוסיף רציתי ועוד
 חלוצנו להיות הצריכה במפלגה כי, הייאוש מר ומה החרפה גדולה מה תבינו אם כי ;זרה בשפה גויים-קהל בפני

 בני, אנשיה הל צאושיימ   וצריך, ילהחמת עכשיו שרק עבודה זוהי הן יכ. לאנשים הרעב נורא כה, וז זיתחב
, םריוזכּו םרימוכ   עצמם את יעשו, הקהל לפני יעויופ לוועידה עידהוומ אשר, המקומית התנועה מקרב, המקום
 את הזכ באופן תחופ  וי   לשנה משנה תיהםוידיעו סיונםינ את ויטפחו יצרפו, תוומפלג םאנשי קשרי יקשרו

 .התנועה ואת םחותיהוכ
 .לכם רולאמ שבתיח הרבה עוד ואולי זאת כל
 את לי והביא בדלת הדוור דפק זה מכתבי לכתיבת שניגשתי ולפני לעברית נאומי תרגום את שגמרתי לאחר אך
 אל ישר העיניים את הפוקח, כמוות המר והסיום ברל של" רב  הד  " ובה[ 10.0.1051], סיוון' ד של" גרתיא"ה

 .ועלבונם ניוולם בכל פעולתנו ואפיסות, כוחנו וחידלון, דלותנו ילפנ   התייצבו ואז 20.הפעורה האבדון תהום
 .כתבתי זאת בכל ?לארץ עכשיו לכתוב אפשר מהו, האפשר: לעצמי ואמרתי

 :קטנות עובדות שתי סיףולה רוצה אני
[ רמזי]ו הנדרסון נאמו .נגימיט-מס באמת היה זה[. המונים אסיפת] מיטינג-סמ   הוועידה בימי נערך רייטוןבב .1

 הפוליטיקה את רובבק, הנדרסון. אש עמוד שכולו, רוןחהא חודייב, מהכלל יוצאת החבהצל שניהם, נלדומקד
 מיליטריות תורואבנט על הממשלה קפצה יתבשב השברים את לרפא תחת: "אמר, הממשלה של החיצונית

 ברורות יצאו ליםיהמ אך, ישל ההדגשה) 22"באירלנד - מרול אנו םורשאי, בפלשתינה 21,היבמסופוטמ, בחוץ
 .שלנו לטהחהה תתקבל בטרם יומיים היה הדבר(. הנואם מפי םג ושקולות

 ההחלטה .באנגליה החקלאות שאלת הפרק על הועמדה, בישיבה-בה, שלנו לטהחהה התקבל ריחא .5
 פעולה ואופק יממש תוכן סרתח, [חגיגית] קתדרלית יתהיה - פ"הוה ברח בתור - ווב יסידנ   הזקן י"ע שהוגנה
 של פ"ההו פני על טפחו .זעמם מרי כל את עליו שפכו זעירים רמריםפ  ו חקלאיים םפועלי. לעתיד ברורה

 כי, המצב הבנת כדי עד גדל לא ואם, ורדיקלית ברורה חקלאית פוליטיקה יןיעד ול אין אם כי, "פרטי לייבור"ה
 עד עצמו את נושא משק להיות דרכים לחפש המוכרחה, אנגליה גאולת שאלת עכשיו ליוא היא הקרקע שאלת
 דהועב להמציא היחידה האפשרות פ"לכה היוז כיו, נהרס החליפין רחסו נשמטים היקושו כאשר, שאפשר כמה
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 אפיסות על ריקות בנוסחאות ולכסות תפל יחלטי תבוא ואל בגלוי זה על תודה יזא כי - םליהבט   ילמיליונ
 קהל לפני מלקות ספג כאילו, ומבולבל נכלם ישב כןסהמ והפרופסור, הגון[ להימ חסרה] היה - בקיצור. פעולתה

 .נפלה ההחלטה 23.ועדה
 האימפריאליזם על לרזולוציה הכוונה, אפריקה על פה( worrying are We) ריםמצ   אנו: "אמר החקלאים ואחד

 שנשוב רוצה הייתי כמה. מיוהדר טבוהק עלו, הצפוני הקוטב ועל, פלשתינה ועל( הפראים למושבות הדואגת
 ".פה לעשות עלינו מה היטב ונסתכל הביתה כבר

, לכתוב מןז אין אך. קריאה שידוחמב ותרי למדתי ימים בארבעה .מיםרש של מלא עולם שי בכלל מהוועידה
 .האמינו
 ,בריםח, לכם שלום
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15
ובעידוד הבריטים החל בהקמת , בפיקודו של פייצל נכנס ראשון לדמשק( בריטי)כוח ערבי . י הבריטים"נכבשה סוריה ע 1010-ב 

וועידת בעלות ב. על פייצל כמלך סוריה - 1050ובמרס , על עצמאות סוריה" קונגרס סורי כללי"הכריז  1010ביולי . מימשל ערבי
-כוחות צרפתים עלו על דמשק וב. י ולצרפת מנדט על סוריה"הוחלט להעניק לבריטניה מנדט על א, 1050באפריל , רמו-הברית בסן
 .גירשו את פייצל 52.7.1050

16
 .בעלי הקרקעות הערביים שניצלו ושיעבדו את הכפריים הפלסטיניים, "אפנדים"ה 
17
המגבלות על העלייה שהטיל אחרי פרעות , שנתפשה כמנוכרת להצהרת בלפור, יהודים וערבים מדיניות השוויון שנקט סמואל כלפי 

להלן ' ר ;210, 545, 540, 557מכתבים , 10 ו"איגרות ח" )פחדן"ואף " חלש"ו להגדירו "גרמו לח, מאי והצעתו לכונן מועצה מחוקקת
 (.10' הע

18
נוכח החרדה שהקיפה אז . הייתה הפגנה קומוניסטית לציון אחד במאיבהודעה הרשמית על הפרעות נאמר כי הגורם להתפרצותן  

את עולי העלייה השלישית " בולשביזם"את עמי אירופה מפני התפשטות הקומוניזם הסובייטי היה הסבר זה עשוי להתקבל ולהכתים ב
 .שרובם באו מרוסיה

19
 (.1' הע 22מכתב ' ר!" )הגדולה צלחהתהי עבודתכם , ישראל-חברים בני"שסיים את נאום תמיכתו ב, ניל מקלין 
20
 :כ"כתב ב" חוברת"שיצא בשם , א"סיוון תרפ' של ד" קונטרס"ב 

[ ---. ]הממשלה הצוררת של אלנבי ובולס, הפוגרום בירושלים גלה את הלוט מעל פני שיטת השלטון של הממשלה הכובשת
רואה אותם , משסיהם-את מנהיגיהם, ה הפורעיםרואה לפניה רק את מחנ[ 2.0.1051-של הנציב העליון סמואל ב]ההצהרה 

להציל את , המבוהל והנכנע, בחסדם רוצה הנציב היהודי. מהם היא מבקשת לה ארכא, לפניהם היא מתרפסת, מחר-כשליטי
התרפסות לפני צוררים ופורעים אלה הם קוויה היסודיים , התנצלות רמייה, הכנעה מבוהלת, לב-מורך. כיסאו ואת שלט שלטונו

עומד הנציב היהודי לעיני , על דם היישוב העברי הנתון לרצח ולמשיסה, חללינו-על דם רעינו[ ---. ]ההצהרה החדשה של
מקומותיהם , שארצם"ומבטיח להם הגנה מפני הסכנה היהודית , ומפייס את הערבים, הפקידים הבוגדים והמשטרה הרוצחת

קעו מהם ויינ תנו לזרים ותמכו בה , שהמציאו מארגני הפרעות, פני כל העולם הוא חוזר על העלילהול, "הקדושים ונחלותיהם ייפ 
ומתרצה , מצטרף לעיני כל העולם אל כל שונאי ציון ומנדיה[ ---" ]בולשבים האשמים בבלבולים ביפו"על ה, ההודעות הרשמיות

, בארמון הממשלה[ ---". ]ה בהמוןכי תנאי פלשתינא הינם תנאים כאלה שאינם מרשים הגיר", לאויבינו בהוציאו את דיבת הארץ
-הנציבות היהודית הייתה לדיקורצית[ ---". ]הנציב היהודי" -עושה את רצונם , ממלא את פקודותיהם, שבוי בידי צוררים ונוכלים

בל. לאכזב -הציפייה . שווא-השמחה התמימה של ההמון היהודי לנציבות היהודית הייתה שמחת. שווא בל העם , נשאר לנו הא  א 
בל. על ברנר יחידו, היוצרים, העובדים, על מות בניו העולים, על מות בניו -570' עמ, כ א"כתבי בנוסח מלא מובא גם ב. )אמת-א 

572.) 
21
, העניקה המועצה העליונה של בעלות הברית לבריטניה מנדט על עיראק 1050באפריל . 1010הבריטים השתלטו על בגדד בינואר  

י "אשר גורש ע, הוכרז פייצל, 1050באוגוסט , ובמהלכו, בריטי נרחב שדוכא בכוח-צמבר מרד אנטיד-שבעקבותיו התחולל ביולי
 .למלך עיראק, הצרפתים מסוריה

22
הייתה רגיעה מסוימת  1051במאי . והצבא הבריטי" פיין-שין"התחוללו עימותים מזוינים בין לוחמי ה 1051ועד מאי  1010מאז  

 .במאבקים באירלנד
23
הוא נוצר על . ספר גבוה למדעי הכלכלה והמדינה בלונדון-בית -. אי.ס.ספר הנקרא בקיצור ל-למדתי בבית"ש "מלימים כתב  

בימי . 'הענקים'שקראנו להם , סידני ווב וביאטריס ווב: עד שהגעתי ללמוד היו שם שני גדולי הדור. האובניים של התנועה הפביאנית
 -וכשהגיע לשיא מסוים בדבריו , ני שהוא הרצה על תהלכי ההתפתחות החברתיתזכור. לימודי הרצה שם סידני ווב הרצאה אחת

לה גמורה השתררה באולם הוא המשיך . וכאילו לא קרה דבר -המרצה היה אנגלי והקהל היה אנגלי . באותו רגע כבה החשמל ואפ 
כדבר נבואי , קול מכרזת-נשמעו כבת, האבל דבריו שנשמעו בתור החשיכ. בהרצאה ואיש בקהל לא נע ולא זע ולא גילה שום עצבנות
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; הוא יצמח -הסוציאליזם לעולם לא יוקם  ;הוא יגווע -הקפיטליזם לעולם לא יחוסל ': הוא אמר את הדברים האלה. מעל הר סיני
י "ערדיפת הכישוף אף היא לא בוטלה ; הוא נעלם -הכישוף מעולם לא הושמד ; הוא כלה מן העולם -הפיאודליזם מעולם לא בוטל 

אבל במשך הזמן חלה בי , מאוד התרשמתי אז מהדברים' !זה עתידו של הסוציאליזם, זה גורלו של הקפיטליזם. היא התנדפה -החוק 
אף כי סידני ווב הקדיש מרץ אינטלקטואלי עצום כדי ליצור שיטה . התפתחות מסוימת ואני סייגתי לעצמי את הדברים האלה

ההבדל ביניהם . יש צד שווה מכריע בינו ובין מרכס. ופו של דבר הוא לקה בגישה מרכסיסטיתבס -סוציאליסטית מנוגדת למרכסיזם 
היסוד המזהה את סידני ווב עם קרל מרכס הוא הכרחיותו של התהליך ההיסטורי והאובייקטיביות ? ומה העיקר. הוא תפל לגבי העיקר

התרוששות , ריכוז ההון בידי יחידים: ל מרכס היה חזון של מהפכההחזון ש -? וההבדל מהו, הוא יבוא, הסוציאליזם מוכרח לבוא. שלו
כדוגמת לידתו של , וכתוצאה ממנה ייוולד עולם חדש כמאורע מהפכני, גוברת והולכת של ההמונים עד שהדברים יגיעו לידי התנגשות

תפישתו הייתה . ותה של המהפכהסידני ווב שלל את הכרחי. ואז תתחיל תקופה חדשה בהיסטוריה, תינוק הבוקע ויוצא מרחם אמו
אבל . תהליכי צמיחה ותהליכי קמילה הדרגתיים ומעברים ממושכים ורצופים משלב לשלב, השתלשלותית, תפישה התפתחותית

של  -של ייצור , צורות חדשות של קניין, יחסים אחרים, שלטון אחרים-סדרי: שכאן תהליך הכרחי, בעיצומו של דבר האמין גם הוא
  -הקפיטליזם לא יחוסל ; הוא יצמח -הסוציאליזם אף אם לא יוקם '. יתגבשו במשך הזמן ויירשו את מקום הראשונים אלה. ארגון

גם קרל מרכס וגם סידני ווב לא העמידו לפני עצמם ולפני התנועה הסוציאליסטית את . אבל שניהם כאחד מוכרחים לבוא' !הוא יגווע
באיזו מידה יהיו המוני ? פקיד ימלא בתהליכים אלה רצונו החופשי של כל פרט ופרטאיזה ת? מה יתחולל בנפשו של האדם: הבעיה

, 20' עמ', ד" מן היסוד"" )?מתוך להט נפש, מתוך אמונה אידיאית, מתוך רצון, בהכרה, אנשים נושאי התמורה הזאת באורח מודע
1022. 
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 וינה, רבקה: אל
18 

 82.1.2.82, לונדון
 ,רבקה

 
 מחשבתי סמך על נכתב האחרון שהמכתב אלא .שוב כתבתי ואמש 1"רסל הוטל"מ קצר מכתב לך כתבתי לותמ
 לכן .נסע כבר גוריון-בן כי, לי ונודע פה ברל הופיע הבוקר .שם ברל גם כי והשערתי 2,נהויבו עודנו ןויגור-בן כי

 .דשחמ לכתוב ליוע זה מכתבי בטל
 גם צריך ואם, בווינה אהיה בוודאי אני 3.קיבלת בוודאי וירצמןוג מפי הנוסף הביאור ואת שלי לגרמהתה את

 ח"דו להביא בכדי בעיקר נוסע אני. חדשה קנייה שם שתיעשה צריך לא ע"לע .הבא השבוע במשך, בטרייסט
 4.לרשותו העומד הכסף את להשקיע עניין הבאיז שיחליט מנת על, .ר.לפ ישל אישי רושם עם וברור מפורט

 איימו, לענייננו אחד עשיר מיהודי כסף לבקש בבואם, שבאנטוורפן צ"פוע: האלה הדברים את 5לנטע נא מיסרי
. פסקיי פומבי באופן פרטיים מאנשים כספים שאסיף דורש. ר.פ. הזה היהודי כתב, פ"לכה, כך .באקדח עליו
 בין כתלים אין. הפוליטית הסכנה העיניים מנגד שתסור צריך לא לרגע אף .משיועיל יותר להזיק עלול הוא

 .י"א ובין שתיהן בין כתלים ואין ואנגליה אירופה
. כלים תםיא מהוביל החלוצים בעד למנוע בכדי האמצעים לכב לאחוז צריכים בעלייה העובדים משלנו האנשים

 לעשות, האמצעים בכל להשתמש צריך .יאבדו הכלים יכ לומר צריך ואין, העלייה על חדש אסון להמיט יכול זה
 6.האחריות עלינו .ויזה לתת לא, [העולים בקרב] חיפושים

 ,אחותי, לך שלום
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
ש לתנאי מגוריה של אחותו "עוסק בעיקרו בדאגתו של מ, 77צ שברחוב גרייט ַרסל "ששוגר ממשרד ההנה, המכתב הקצר הנזכר כאן 

זה . ועד שאשוב ַיפליג, אני מוכרח להתראות איתו ועתה יכול להיות שאני אסע שמה והוא הנה? אייהו? ברל אצלכם: "ועוד שם. נהבווי
 ".יהיה יותר מנורא בשבילי

2
עוכבה בגלל השעיית , שבה עמד להפליג, "קורנליה"אך אוניית החלוצים , ג רצה להפליג ארצה מייד כשנודע לו על המאורעות"ב 

משנודע (. 22-22.1.2.22" )יום ולילה"שיחתם שם נמשכה . נסע לפגשו בטרייסט, כ יוצא לאירופה"ג שב"כשנודע לב. ייההעל
ומשם יצא ככל , 27.7.2.22-פ הציוני שהסתיים ב"נכח בפראג במושב הוע, ג לרומא"נסע ב, 2.7.2.22שאונייתו לא תפליג לפני 

באוניית החלוצים הראשונה שהורשתה לעגון ביפו לאחר הפסקת העלייה  7.2.22..2-ארצה הגיע ב. כ לטרייסט"הנראה לווינה ואח
 (.77-72' עמ, בג "איגרות ב)י סמואל "ע
3
 .ש על בואו הקרוב לווינה"שבו הודיע מ, נראה. המברק לא אותר 
4
וחרגה מתחום העשייה של הקבוצה הקטנה של אנשי , וכמה תרומות נוספות, פעילות הרכש צברה תנופה גדולה בהגיע תרומת מונד 
על תהליך קבלת ההחלטה (. 272-221' עמ ,א חביון)נטל חלק בניהול מבצֵעי הרכש , שבא באמצע יוני ללונדון, ר"פ. בווינה" הגנה"ה

 .2' הע 12מכתב  להלן' ש לווינה ר"על שליחות מ
5
ע "יצא בשליחות אחה. ע"ואחה" אחווה"ממייסדי קבוצת . חבר ועד פועלי יהודה. .2.1-עלה ב(. 2.71-22.2( )גולדברג)נטע הרפז  

ציר לקונגרסים וחבר הכנסת , פעל במוסדות ההסתדרות. לאוסטריה ולארצות נוספות וארגן קבוצות חלוצים שעלו בעלייה השלישית
 .הראשונה

6
הטיל על מארגני העלייה החלוצית בעיר שימריצו את , לפעולה בין החלוצים, בדרכו לפולין 2.21שעבר בווינה בקיץ , ואל הפטרשמ 

ועל פי קבלה שניתנה להם " הגנה"לפני עלייתם היו העולים מוסרים את הנשק לאנשי ועד ה. העולים לקנות בכספם נשק ולהתאמן בו
 ש "תיאור מפורט של פעילות הרכש הפרטנית נתנה רבקה במכתבה למ(. .22' עמ ,ו-בה "סת)יכלו לקבלו בבואם ארצה 

 :22.1.2.22-מ
או , אשר כל החלוצים, מצב העניינים הנוכחי הינו כזה. לרכוש לו נשק, או שואף לפחות, משתדל –כל חלוץ העובר דרך וינה 

הוא מקבל על , פונים אליו. בתור העוסק[ יישר.]ם את פלוהכול מכירי, יודעים כי עוסקים פה בקניות כאלו, אחוז מהם 7.לפחות 
, הצעירים פושטים על חנויות הנשק -התמונה ברורה . אומר להם שילכו בעצמם ויקנו, או בהיותו כורע תחת עול העבודה, עצמו

הן . ן להאשים רק את פלאי, אומנם. אשר לא יורגש בה דבר זה לגמרי, ואין וינה עיר כה גדולה -שואלים וקונים או שאינם קונים 
מפקיד סכום ידוע בידו על , שואל פעמים אין ספורות על המחיר, כי אם כל חלוץ בעמיו מבלבל את מוחו, פונה אליו לא רק הוועד

כי טרם בא הבחור אליו . ולאחר הכול מתברר לפל. אוכל-וכל זה אחר שיחות ארוכות ברחובות ובמסדרונים ובבתי -מנת שיקנה 
אך אין בכוחו לעצור בעדם מלכת בחנויות על , מלמסור לחלוצים את הקנייה. עתה נדהר פל... עצמו בכל החנויותשוטט כבר ב

( למעשה)נעשה , תחת להקנות לחברים את ההבנה הנכונה ביחס לעניינים כגון אלה עוד בטרם היכנסם לארץ, והנה. דעת עצמם
 .אך ככה הוא, אין איש אשם כמובן. ההיפך מה
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 1(מברק) רתנכ, מאירוב רהצפו: אל
82 

 .91..8.7 ['ום וי]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות
                                                           

1
 .ש מלונדון לווינה"בדרכו של מ, שוגר מאוסטנדה" כולי של כותב"המברק  
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 1מאירוב צפורה: אל
38 

 [119187.8] בערב שייש, אוסטנדה
 

 נח איני, ומתרוצץ רץ, הזמן כל ממש חקוד, ותיחמכו למעלה כמעט עכשיו עובד אני כי, לך רלומ רוצה קר אני
 תקיפות לי מוסיפים םהמעשי ;רבה בהצלחה ונאמתי פרטי-לייבורה בוועידת הייתי; הרבה כותב אני .לרגע

 .ותחהכו של אחרת הערכה עולה ;סתם" צעיר"ל עצמי את לחשוב דלח אני ;חותבכו וביטחון
 שינה-רעוןיומג תופייע בומר להירדם אוכל לא כי ומרגיש הביתה שב אני כאשר כי, גם לך רלומ רוצה אני אבל

 כולו וףוהג כואבות והרגליים, הידיים כפות בין ראשי את וסומך יושב ואני, מקוצצים לילות וכמה מכמה שנצטבר
 וקחרו בזועו ובודד צנוםו קטןו, חלש כה עצמי את גישרמ ואני, דולקות םוהעיניי כבד הראשו, רצוץ

 .שלי הדיחי, אחותי, זא אותך הרוצ אני כמה, אוי -
 .םפעמי הרבה הרבה האוהבות עינייך את מנשק אני -
 ".מתוקה שינה" לי רימא -

 .להשכים צריך ומחר. ציחו אחת כבר
 .והחלטתנו הוועידה על לאמריקה קיסלקפלנ לכתוב -
 .הציוני לביולטין" הופעתי"מ סיכום לערוך -
 .י"לא לכתוב -
 .עניינינו על' רוט עם לדבר -
 מוכרח זה כל. ןוהראש ליום מכונה-לכתיבת הסוף מוכן שיהיה כדי, הגדול מאמרי העתקת את לגמור -

 .וריםאר שיעורים ובינתיים .גל רודף גל כי .מחר עשותילה
 !מתוקה שינה: לי אמרי
 ?אותך אראה מתי

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .נראה שזה המשכו של המברק שנשלח לציפורה באותו יום 
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 לונדון ,הכהן' ד, בהרב' י, רוטנברג' פ :אל
48 

 12.1.1.21 ,וינה
 

 עם בירור-שיחות לחשוב לא אם, לאיבוד כמעט הלך הראשון םהיו 11[719197.9] שבת במוצאי הנה באתי
 1איש לראות היה אפשר ואי סגור היה לוכה כי, פה החברים

 פה שעבודתי, חושבני, זוא, רחמ - םוי עוד ונרוץ יהשנ היום זה םרצי ואנחנו לרוץ התחלנו בבוקר שני ביום
1 דבר בזה גידהל כולי איני עוד זו קירהח מתוצאות 1תיגמר 2םהמתוקני אלף של הקנייה חקירת עם בקשר
 1אחד דבר-בוןנ   עם החוצה אצא זה לשם, מחר יהיה - מעשית עבודה - העיקר
, בבוקר מישיחה םביו[ לטרייסט] דרומה מפה צאתל יכולתי אז כי, םדשיח םנייעני בינתיים פה צצו אילולא
, דשיםח עניינים שני בינתיים הופיעו פה ואולם1 חזרה משם אתצל (99)' א םוביו ושבת שייש בערך םש לשהות

 :שיבותח רבי
 כל ובנ נוגעת שם עד ההובלה שתהא מבלי, [לטרייסט] לשם ישר לנו להספיק מהסוכנים מאחד הצעה באה 1א

1 עטים 991-ו ורצועה מעור םלעטי וקלמר קרד  , נוספות כל עם יימסר כלי כל 13לרכבות וכיםאר כלים, עיקר
1 הזה םויכ אוסטרי כתר 3,5,, דהיינו 4,טשכוסל כתר 551 הוא הנוספות כל עם הכלי של[ טרייסט]' בט המהיר
 ההצעה יתרונות על1 ולנ נוגע העניין אין כאמור אך, המחיר נקבע שבה מהמטבע רובר והוא ווינהב אינו רוהמק
 ומדמי בלהוהה מדאגת מתפטרים אנו 1. ;םיתיקונ כל בלי ממשיים םהינ םהכלי 91 1להתעכב למותר הזאת

 ירחשמ לנו צאי, העטים מחיר את ננכה ורק, ץחפ לנו יהיה לא ובקלמר שבדקר נחשוב אם 31 ;החוף עד בלהוה
, (השונות ההצעות ילפ כתר 91 עד 91-מ העט ריחמ) כתר 3111-כ זו ההצע לפי הוא בטרייסט האמיתי הכלי
 1(91.-מ יותר עכשיו הפונט) 1כתר 11.,, לכם כידוע אוה [וינה]'בו המתוקן הכלי שמחיר בעוד

 הם םושממינ םוקלי קצרים יותר שהם, הרכב ילארוכ   שאלנו אנו1 האוסטרים םגלייהר   ארוכי על מדובר בהצעה
, לתשובה מחכים ואנו שאלה החנשל ז"בכ אך, לנו ותרוי מספקת כמות שנהי םמה םג כי ברור1 מתוקנים
 1םויל מיום להגיע הצריכה

 הארוכים מקניית נסתלק מנםוהא: השאלה תעמוד - לא אם, טוב מה - לקצרים בנוגע חיובית תשובה תבוא אם
 ?םביוט יותר בתנאים

 א"כ, [שריפלי] ריש  ב   שמצא ההסעה אפשרות בירור לשם רק אינה' לטר שלי הנסיעה כי וצאי, שיהיה איך
, הקבלה אופן את םש לברר צריך אך, פה ייעשה העסק1 האחרונה הקנייה של ומוחלט מדויק בירור לשם בעיקר

 1'וכו הזמן את
 אוה 1ללונדון ושיבתי' לטר נסיעתי זה לפי החתיד, שלושה םיומיי לבוא התשובה תאחר םא יכ, רק היא הצרה
1 'בטר הותלש יעל יהיה כמה ודעי ומי, הימים בחשבון לדייק ואין הנולד את לראות אין בנסיעה כי דיברתי אשר
 :םהיו םלכ הברקתי זה סמך על
 1offer טובה יותר הרבה פיתסוכ טכנית1 'בטר מסירה םע דשהח הצעה בינתיים1 רחמ פה קירהחה את גומר"
( וכז הצעה לפנינו שיש אחרי א"כ, מייד לא א"ז) עתה' לטר הנסיעה1 אחדים םימי בעוד לטמוח[ הצעה]
 "1כותב 1הוראות לגרףת 1יתחנד אך, יתחרכה

 כתר 551 על ירחהמ עלהי ממש למכירה הדבר לכשיגיע כי מאוד אפשר - לעיל שערכתי הכספים שבוןחל בנוגע
 כל על ויכפרו םבתוקפ נשארים - שהם כמו םכלי ושל' בטר מסירה של היסודיים יתרונותה אולםו1 טשכופל
 1ירחבמ ההעלא

 המחיר1 הארוכים םלכלי מתאימות, אוסטריות, ונוחות קלות, לעשרות לרכישה כאן ישנן 1המכונות עניין הוא 1ב
 רוצים אין 1רבה הירותז נוהגים זה בעניין מ"ומב 1מזה יותר יעלה שלא סברה1 כתר 9111111 הוא ע"לע הנקוב

 נותוהמכ מספר מחיר ציח בערך, מסוים םסכו נושמ על בנק באיזה נשליש םא עד, דוגמה לנו להראות
 יעלה םא1 סתם סקרנים או בהם םמשטי אנו ואין business-ל וכוונתנ כי םהאנשי ייווכחו למען1 לקנות שברצוננו

 בלבד זו בראייה1 המין את נראה( לכלום אותנו בתייחמ שהההשל   ואין) אחדים לימים סכום איזה למצוא בידינו
1 הנה לגשת דוד יהיה מוכרח, העניין אל תוצינרב לגשת הנרצ םאו1 יהכל על מושג בלאק רק אני1 דבר עשינו לא
 1כ"אח זה על אך

 אינו( פונט 1,-מ פחות) המחיר גם1 הארוכים[ משובשת מילה] דותחא היא - פה מכונותה שברכישת היתרון
 1מאוד הרבה לעקוף יהיה צריך הזב1 בלההוה שאלת היא יתרהעיק המגרעת1 בערך יקר
 ודחביי, יחהכר כדבר פה המכונות קניית את רואה, לגמרה אחרים במקומות אפשרויות על חושב שאינו, שריב

, היא ודעת1 פה רחא או זה באופן לפועל שתצא הוא חבטו הב םג אשר, הארוכים בקניית ודבוק שאחוז מאחר
 אמבטיות1 בדמיון לרוב יש ודברים, דרך לבקש כ"ואח לקנות ךיצר1 חהמשלו באפשרות הקנייה את לתלות שיש
 בתוכניות1 'וכו הזה כמשפט עשויים ברזל יתנור, וממולאים נבובים דפנים עם ברזל קופות, םכפולי קרקעות עם
 15למדי בולט שבהן המוקשה פ"עכ1 בערבוביה וןיודמ מעשיות משמשות אלו

 תוכנית על םלכ לספר צריך, כבר שנקנו הקטנים של הובלהה שאלת ועם זה מסוג בלהוה אמצעי םע בקשר
 אכתוב1 העניין לעצם ךייש זה ואין מאוד חרמאו עכשיו אך 6,לפועל להוציא עומדים ואשר פה שצצה דשהח

 1מחר
 אני 1'ולטר הנה לבוא שניכם תצטרכו, עסק פה לעשות שיוחלט ובמקרה, שאשוב חרשלא לעצמי מתאר אני

 המכונות לעניין למעשה לגשת יוחלט םא גם יתהכרח תהא נוכחותו 1יתיא דוד בא לא אשר על שמצטער כמעט
 להביט ידע אשר, מאומנת ויד בוחנת עין בעל אדם שיהא צריך המסירה בשעת, פשוט 1הכלים קבלת לשם וגם
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 לוףחמ דרוש', בטר לפועל והוצאתה ינהובו כריתתה אשר, הקנייה של ריחהמס הבסיס ובשביל1 הסוס בשיני
 1אז בונסח רץווג את םשג ואפשר

 1בשלומכם ודורשת בריאה רבקה 1שלום ע"לע
 צורך שאין מובן 18ל"וחב הכספים אסיף לשאלת בנוגע פיני עמדת על בחריפות ולקח אוה 17אגרבפ גוריון-בן

 םיושבי אנטוורפן עניין את, אגב 1יהיה ולא די פיני בידי אין והלא סוף יבל כספים הלא דרושים אך רעש לעשות
 1לעניין כסף לאסוף שהלכו' באנט צ"מפוע בחורים על היודע איש כאן אין פ"עכ1 לדיבה או הבנה-לאי פה
 
 .מ          
 

 הערות
                                                           

1
בהיעדר תיעוד ישיר על 1 שהתבצע בווינה, ש מעורב גם בבעיות הכרוכות ברכש עצמו"נעשה מ" הגנה"צ בלונדון ל"כמקשר בין ההנה 

 :ש"כתבה רבקה למ, 711197.9.-כנראה מ, במכתב מווינה1 יפיןניתן ללמוד עליה בעק, צאתו לשליחות לווינה
יבאר מדוע 1 פל1 ולחינם -סמכנו על ברל שימסור הכול כהוגן 1 ללונדון[ יישר1]כי תישר בעינך התוכנית של נסיעת פל, חושבת אני

 [!חיל-בן: ערבית]ע ד  'הוא ג  1 מפי פל -על העניינים [ ---1 ]החלטנו לעכבך בלונדון ולשלחו שמה דווקא בימים אלה
 :א"ג בת"כתבה לא, 3919197.9-ב, וכעבור חודש

כ בטחנו בריאליות "כ[1 טעונות שנויים]מֻשנֹות [ רובים]חתיכות  9,111עוד מפח נפש גדול אחד היה לנו והוא ביטול התוכנית של 
ר לבדוק "חדים לבוא אלינו בפקודת פשהודיע לנו כי עומד הוא בעוד ימים א, של התוכנית הזו עד כי קצרה רוחנו לחכות למשה

המכתב מובא ) [ר"שהיה בידי פ]האיץ בקבלת הכסף והחלטנו שייסע גרשון ללונדון למען הסבר שם את הדבר ול, את מעשינו
 (5.1,' עמ, .9בשלמותו בנספח 

 :פ בזיכרונותיו"לימים כתב על כך ג
כי אצל פנחס רוטנברג בלונדון שמור , ברל גילה לי[ ---]ל כצנלסון נזדמן לטרייסט בר[ ---]בבקרי בטרייסט לשם קניית אלף רובים 

החברים בווינה הטילו עלי לנסוע ללונדון 1 ויעצני לבוא איתו בדברים בעניין זה, שנועד לקניית נשק, סכום של כמה אלפים לירות
אך מיאן למסור לי את , ן רב בפעולתנורוטנברג קיבלנו בסבר פנים יפות ואף גילה עניי1 פ1 כדי להשיג את הכסף מידי רוטנברג

שליחות זו הטיל על משה 1 שיבדוק את העניינים מקרוב, לבסוף הסכים לשלוח איש מהימן לווינה1 הכסף בטרם יבחן את הדברים
 1של עבודתנו בלי להעלים מפניו דבר וחצי דבר" לפני ולפנים"הכנסתי אותו אל ה1 מה הגיע כשליח לווינה-שכעבור זמן, שרתוק

כי פעולתנו , משה הודה1 אחרי כן נלווה אלי משה לאחד הכפרים לשם בדיקת מכונת ירייה שכדוגמתה ביקשנו להעביר ארצה
שבועות וחודשים עברו עלינו 1 שהכסף יועבר אלינו בהקדם, המסועפת עשויה להניח את הדעת והבטיח להשפיע על רוטנברג

 (3.71' עמ ,פליישר)רוטנברג לא עמד בדיבורו 1 תה זו תוחלת שוואאולם היי1 תוך ציפייה מתוחה לקבלת הכסף המובטח
2
, למשל1 פיענוחם נותר עניין לניחוש1 בשלב מסוים נקבעו בין העוסקים ברכש שמות צופן לכלי נשק ותחמושת1 כנראה רובים 
הצפנים חודשו לעתים 1 מחסנית -קלמר  ;כידון -" דקר"; כדורים -" עטים"; מקלעים -" מכונות"; אקדחים -" קטנים"; רובים -" ארוכים"

 1מזומנות
3
בּות  כ   "(1ארוכי הרכב": להלן' ור, כנגד רובי רגלים)כלומר רובי פרשים , כנראה ר 
4
 1כוסלובקי'כתר צ 
5
 9311, 9.7' עמ, 1-ה ב"סת' על שיטות ההברחה ר 
6
 (3311' עמ ,פליישר' ר)כנראה נשק באבני ריחיים מלאכותיות  
7
 1פ הציוני"שב הוהשם התכנס מו 
8
 1ר שלל בקשת תרומות לרכש מאנשים פרטיים"פ 
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16 

 קישינב 1,נסקי'פרוז 'י: אל
58 

 12.1.1.51, וינה
 ,שלום - נסקי'פרוז .י
 

 אלה בימים1 מלונדון זה לשם באתי1 שונות אפשרויות בחקירת עסוק אני1 קיבלנו 119167.6-מ מכתבך את
 1הדרושים מעשים בוודאי יעשו זה י"ועפ שצריך למי ח"דו שם ואמסור אשוב

1 דבר כאן יודעים החברים אין להביא היה שצריך הכסף ועל 2לוי של בואו על1 צ"לפוע שנשלח הכסף נתקבל פה
 אנשי 1שנחוץ מה יעשו, מחרתיים או מחר לכשישובו1 בפראג נמצאים הכול 1ולהודיע לחקור שיוכל איש כאן אין

 1בפראג כן גם נמצאים 3ההתאחדות
 את קיבלת שלא במקרה1 לך יודיעו ואז, מפראג והנותרים([ רובשוב) שזר] זלמן לכשישובו יחליטו אליך בנוגע
 4:ביהם של המען את שנית בזה לך מוסר הנני, לקישינב אליך שנשלח רבקה מכתב
Wien .2 Bauernmarkt 6A .bohm  
 ,שלום

 
 שרתוק. מ          
 

 הערות
                                                           

1
העתרתי עליו שייסע לרומניה לשם גיוס כספים 1 נסקי בדרכו מאמריקה'פרוז' באותם ימים נזדמן לווינה י1 "אחוה-נסקי'יעקב פרוז 
 (9.71' עמ ,פליישר)' "הגנה"ל
2
 (961להלן מכתב ' ר)בבוקרסט ' הצ' י של ההסת"הא' מזכיר המח, כנראה ארנסט לוי 
3
 1צ"צ וצ"התאחדות העולמית של הפוה 
4
ם   עם סיפוח 1 צ"נטה לפוה, הארצית באוסטריה והסמינריון לענייני היהדות בווינה' הצ' מייסד ההסת(1 6726-6799)אדולף בֶּ

על חלקו במבצע הרכש 1 נחשב למעולה, בגרמנית, 67.1ספרו על תולדות הציונות עד 1 התאבד 6726-ב1 אוסטריה לגרמניה נאסר
 :ג"כתבה רבקה לא

אשר זכותו תהיה חופפת על העניין ולו ישלחו , שייתן לציונים שם איזה אדם נאמן בעיניהם, הוסכם, מניהנסקי לרו'כשנסע פרוז
ם , הוחלט1 את הכסף ם : 'וכה עשה פר1 ציוני ידוע אשר נוטה גם אלינו( bohm)כי אדם זה יהיה אדולף בֶּ בכל מקום הכריז כי בֶּ

י ציונים "הכסף אשר הובטח נשלח אומנם לווינה ע1 אך לא כן עשו, סכמההם ענו בה' לפר1 הוא האיש אשר אליו ישלחו את הכסף
ם לא היה די נאמן עליהם ושמאלי יותר מדי בעיניהם, ידועים שנסעו שמה [ רוברט]והם לא שאלוהו כי אם פנו ל, אך כנראה שבֶּ

בכל מכתב כי כסף נשלח ואנו דפקנו כל צרח ' פר1 בינתיים היה בלבול גדול אצלנו1 והלז לא תמך[ מנהיג ציוני אוסטריה]שטריקר 
ם והמשרד הצ ורק בזמן האחרון נתברר לנו כי הכסף קיים , מה חשבנו את הכסף לאבוד-זמן1 ואיש לא ידע מכלום' יום על דלת בֶּ
 (917167.61)במציאות ורק אלינו לא הגיע 
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26 

 פראג, כצנלסון ברל: אל
62 

 17.7.1291, וינה
 ,ברל

 
 כל למרות. פה עודני כי ולהודיעך 1רותיךוש על לך להודות רציתי. בפראג זו פתקתי תמצאך עוד אם יודע איני

, ללונדון שרי  ה   לנסוע אני יכול אם יתברר רק ואז', ג יום עד כאן להתמהמה אני מוכרח שוב להקדים יהתאמצות
 .השבוע בסוף רק[ ונדון]'בל להיות אוכל כן כי הנה .טרייסט דרך דרכי ךר  לש   עלי או
 .בהרב של ממכתבו ודאי אתה יודע 2וברץ מניה ד"ע

 ,ולחברים לך שלום
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 :12.1.3.03-ע ב"פ של אחה"כ לוה"אך אפשר לשער את תוכנן לפי מכתב ב, לא אותרו" השורות" 

מאת " ברית מילה"באידיליה ]' סייח זה בן עדרנו': על זה אומר טשרניחובסקי. מהנה ודאי את כולנו הצלחתו של משה
רּות , אבל עוד יותר מניחה את הדעת העבודה הרבה שמשה עובד כל הימים האלה[. 'פר זה בן בקרנו': טשרניחובסקי נאמר והע 

הנך רואה בחוש כי , כביכול, ישראלים-של מאות הארץ כשאתה משווה את כל זה עם החיים והיחסים. הרבה שבמכתבי רבקה
 (.053' עמ .32' מכ ,3כ "איגרות ב)הגורל -ישנם נקובי

2
ב לשם גיוס כספים "יצאו מטעם ההסתדרות לארה -צ "ע והשלישי נציג הפוה"שני הראשונים נציגי אחה -מניה שוחט ויוסף ברץ , כ"ב 

, 021' עמ, ברל א" )איה ברץ ומניה"כ שאל לא אחת במכתביו "וב, עשו דרכם יחד שלושת חברי המשלחת לא. להקמת בנק הפועלים
 0,222-כ, את הסכום הגדול ביותר. ממקורות שונים החלה לזרום אלינו עזרה כספית אומנם בממדים צנועים אבל ברציפות(. "032
אם יהיו בידה ? איפה היא. כתוב מה עם מניה" ;(.10' עמ, פליישר" )ב"בארה' שעשתה אז בשליחות ההסת, קיבלנו מאת מניה, דולר

 (.051' עמ, 31נספח ' ר; 3.2.3.03-ש ב"ג למ"א" ) כדאי שהם לא ילכו כדי להגביר את שאיפות ההתבדלות, כספים
 :ש את המכתב שלהלן"כתבה מניה שוחט למ, ב"בדרכה משרבורג לארה, 5.2.3.03-ב

אני . יודעת אני שאתה נסעת לווינה לראות את מצב העניינים. ותבת לךהפעם הראשונה בחיי שאני כ! שלום לך משה טשרטוק
היות שאני שמעתי מאיש אחר בדיוק . והארגון רע, שאתה מספר שהעסק שמה עלוב, לפני שני ימים קיבלתי ידיעה מבהרב

אני מבקשת , הכלל שאני מכירה אותך בתור איש בעל הבנה עמוקה ובעל יושר יוצא מן, היות שאני מאמינה לך מאוד, ההיפך
אני . ואני צריכה לדעת את האמת, הדבר יותר מדי רציני. לא מסקרנות אני שואלת. אותך מאוד שתיכף תענה לי ותסביר לי הדבר

 [.ש לא אותרה"תשובת מ]מניה שוחט , ובכבוד רב וחיבה רבה. מחכה לתשובתך
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36 

 בוקרסט, וירצמןוג משה: אל
78 

 11.1.1.71 ,וינה
 1,משה ידידי

 
 תוכניות .וחלקים קלים העניינים אין .ודרישה בחקירה, בשיחות, בריצות עובר זמני כל. שבוע כבר פה הנני

 .ןבמקומ צצות אחרותו נופלות
 לעשות יוחלט אם[. רוטנברג. ]לפ ח"דו אמסור שם. לונדונה ולשוב שלושה-יומיים בעוד כאן לגמור אני מקווה

 שינויי על להודיע עליך פ"עכ .לך לכשנקרא תבוא כי, אני בטוח. לעזרתך קקז  ינ שעוד הנמנע מן אין עסק פה
 .ולרבקה ללונדון המקום

 ,לך רב שלום ע"לע
 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
נמצאים , מבריילה 0.9.1.01-מבוקרסט וב 12.1.1.01-ש ב"שני מכתבים שכתב למ. וירצמן שהה בבוקרסט לרגל עסקיםוג' מ 

 .ש"ה והעתקיהם באמ"באת
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46 

 לונדון, הכהן' ד, בהרב' י, רוטנברג' פ: אל
88 

 11.1.1.71, וינה
 ,שלום

 
 :בקיצור אכתוב

 .פ"בע נוספים ביאורים .ביקורת מכל למטה המכני הצד .לחלוטין מבוטלתו בטלה( םהמתוקני) האלף תוכנית .א
. בכתב עליהן לעמוד כדאי ולא מסתעפות ההצעות. מקוריים כלים של מוגבלת בלתי כמות פה לקנות אפשר .ב

 נוספים בירורים םנדרשי, תנאים, שאלות מאיתנו מוצגות, םשוני אנשים עם שיחות נערכות. זמן דורש בירורן
 שאלות וצצות חדשים םדברי שוב ומתגלים שיחה שוב כ"אח .שלושה-יומיים לעוד נקבעה התשובה .'וכו

 ובלי באמצע אניח לא, הנה באתי שכבר מאחר ךא. מתפקע וממש - ויושב פה יושב יאנ כי, מזה היוצא. חדשות
 - ישנה אםו, יןא   או וינה ולנ יש אם, ברור דבר נדע ואו הכול פה גמריי יהשליש ביום פ"עכ .אשוב לא שלם דבר
 .בה מה
 - דרך בינתיים נתגלתה פה. פ"בע זה על וגם התוכניות מסתעפות בזה םג. העיקרי הקושי - ההובלה שאלת .ג

 פ"ועכ, הביתה מפה ישר עצמה על תיקח אשר סוכנות למצוא - נקבל טרם הונראח הבותש, חהבטו אינה עוד
 אך', לטר לצאת עמדנו בלילה תמול .בשבת, תמול רק נראה זה עניין של קצהו. [טרייסט] לחוף למעבר עד מפה
 התברר, כן. מיותרת תהא שמה שהנסיעה אפשר הן כי, פה כותחל לטנוחה -' ג ליום נדחתה והתשובה היות

 שמה נסיעתנו אין( ביותר בטוחה האינ זו ההצע, אגב)' בטר מסירה של ההצעה עם בקשר כי, בינתיים
 אחרונות תשובות לקבל', ג ליום הנה זורחל 1בשרי של ועגלת עניין בירור לשם רק לנסוע וחשבנ .יתחרכה

 אז כי, דרושה' לטר שהנסיעה' ג םביו יתברר אם: הדבר נהפך עתה. םאליכ מפה( אני) ולצאת שונים ממקומות
 ושינויי והצירופים החשבונות כל ביובע להכניסכם כולי ניאי .מפה – לאו  . אליכם ישר ומשם שמה אסע
 .ההעובד את קבלו ע"ולע, אספר אתז כל - לטותחהה
 כתבמ מאליהו. היה אפשר-אי דשחמ ולקנות למכור פיני פקודת את לפועל להוציא. יישלחו םהקטני הכלים .ד

 תוולקנ ולפדות למכור להתחיל. מזה ממש סובלים פה האנשים. פעולה וסרח על וגערות תביעות - 2מכתב אחר
 :שלושה ולהשאיר דחא מין על לוותר לטוחה ?משךיי זה זמן כמה - דשחמ
 ;הרוב םשה 3',שט .1
 4;ליםוגד ריםז  מּו .2
 .הרגיל 5הבר מרחומ םיונהניז כלים .3

 6ליםוהכפ הארגזים תוכנית. קודם משחשבנו רתחא מסתדר המשלוח .תמיד ויהיו רץבא ישנם ניםורחהא שני
 הרבה רק היא. מאוד הוחבט בזמן בו, חריפה די המצאה בה שיש דרך נמצאה זה תחת .שבטלה וטוב, בטלה
 8.פ"בע זה על פרטים 7.יקרה יותר

 קרובה יותר דרך בינתיים לתהנתג. רבה ממשות בה אין הראשונה בפעם עליה שכתבתי ההצעה 9.מכונות .ה
 בלי" האלה הדברים כל על כותב אני. אחרת הצעה בינתיים צצה .כבדות, גדולות שהמכונות אלא, לעניין

 טבומו עבודה ציח רק - זה כל .שנית לכתוב מכריחני וזה, אשונהרה בפעם שכתבתי גם ומצטער, "מדהח
 .בואי עד שתחכו

 תאמרו מה. [שוחט] ישראל של וייתוול בן בתור, הנה אצ  י   שבקרוב, לו כותב 11גיבנמן כי, פה לי אמר 10ילדבומ .ו
 12.בירור ודורש לאליהו זה על כותב אני ?םהעסקי לשם הנה לבוא פרץ[ טוחש] שראלי ץר  פ   האומנם ?לזה

 שךתימ   אשר, םהקטני הכלים באריזת עכשיו עסוק הוא. לשוב [עצמו את קורע: דישיי" ]זך ייסטר" 13לויט .ז
 .למחלוף זאת. יחד ודב אליהו י"ע נשלח הוא, אגב. יסעי זה אחרי .זמן איזה

 אודמ דואג .ישר או[ סטיטרי] החוף עיר דרך אשוב התוצאות לפי. 'ג-ב רק פה גומר: "לכם הברקתי היום .ח
 15".מאמרי [גורל מה] ,איתה מה ולגרפת 14.תחלמשל

 הן זה םע יחד. יוצא שזה מכפי קודם להיגמר פה נייניםהע ויכל ואיל נותן הייתי כמה םלכ רולאמ צריך איני
 את. אותי מרגיעה יתהיה וכז ידיעה. אחדים םלימי שם נתעכבהו פריס דרך נסעה שהמשלחת, הדבר אפשר

 16.נעתומ תהיהי גזור הרבה עדב אך, חהדו תהיהי לא מפה יעתיסנ

 ,שלום
 
 .מ          
 

 הערות
                                                           

1
 .פליישר' ת או באונייה שהשיג גייתכן שמדובר במשאי 
2
 .383-383, 223-212' עמ ,אחביון ' ר 
3
ֶייר"אקדחי    ".ְשט 
4
 .ארוכי קנה ובעלי קת" מאוזר"אקדחי  
5
 .תחמושת אקדחי בראונינג 
6
 (.131 ,123' עמ, 1-בה "סת' ר)כנראה התוכנית להסתיר כלי נשק בכוורות כפולות דופן  
7
 (.שם)הטמנת כלי נשק במקררים  
8
 (.131' עמ, 1-בה "סת" )כנראה אקדחים בלבד, נשק-כלי 211כ "ל בסה"נשלחו מחו 1321עד נובמבר " 
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9
 ".שוורצלֹוֶזה"כנראה מכונות ירייה אוסטריות מסוג  
10
 .7' הע 11' מכ' ר 
11
עליו ' ר)שם " הגנה"הוכפר גלעדי וממפקדי " השומר"חבר . שירת בצבא העותמאני. ה"של ג' בוגר מחזור ה(. גבנמן)שמואל גבעוני  
 (.נתראהב
12
ש "הייתה לצנינים בעיני מ, "הגנה"על רקע מגמתם לשמר את עצמאותם במסגרת ה, לשעבר במפעל הרכש" השומר"פעילות אנשי  

 .שאולי חששו מהשתלטותם על הנעשה בווינה, וחבריו
13
. י גדוד העבודה בשימוש בנשק ובשדאותהדריך את חבר. ממשוחררי הגדוד העברי, וגדוד העבודה" השומר"חבר . משה לויט 
כי בלי ספק חסרים , אנו חושבים את זה לטוב. והרי אנו משתמשים בזה, לעזרתך[ לויט' מ]ל איש "השגנו את האפשרות לשלוח לחו"

 (.221 'עמ ,אחביון , 12.6.21, פליישר' ג לג"א" )לעבודתך כוחות
14
, מנת שתפעל בלונדון לביטול הצהרת בלפור-על 1321ירושלים במאי שנערכה ב, המשלחת הערבית שנבחרה בוועידה הערבית 

 .3.8.1321-הגיעה ללונדון ב
15
 .ש על המשלחת לעיתון אנגלי"המאמר שכתב מ 
16
 .ש לסייע להכנות לבוא המשלחת"כדובר ערבית ומומחה לענייני ערבים השתוקק מ 
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56 

 אביב-תל, גולומב אליהו :אל
98 

 12.1.1.81 ,וינה
 1,אליהו

 
 אך, כבר זה אתז לעשות הייתי חייב 2.נדוןומל נוביני יתהישה תולגרמתה ליפתח את לברר עלי כל קודם .1

 יתהיה לא מעטכ יכ עד, כזאת במרקחה פה ישהות של עוובשב' בל האחרונים םיעיובשב תיייח יכ לי האמן
 .לבירורים פיזית אפשרות

 תולענ יב האיץ הוא. לאירופה בואך נחוץ רבקה דעת י"עפ םא, לך לגרףתל אותי ביקשת אתה כי, יל אמר בהרב
 נצטברו ל"בחו כי, אנו םביושח: בדבר םדעי תמימי אנו כי יראית ממנו אשר 3,רבקה של מכתבה היה בידי. לך

 לנו יזיק עכשיו בואך כי; האפשר את תולעש בכדי ותיהםחכו מספיקים פ"עכ כי ;ימד תרוי ליוא, אנשים די כבר
 - 4"הרכבות" על סתום דמיון ךומת וליאפו, הפשטה מתוך מדבר אתה. נפש חמפ רק לך יגרום בזמן ובו בארץ

 5.מאוד תדוכא, הכול פה שקוע וחלודה ביצה וזבאי ותראה ההנ וכשתבוא

, פהוריבא שהעבודה הוא יהכרח כי, הכרה ידיל באנו אנו [רוטנברג]. 'פ דבר על היה 6בתלגרמה השני הסעיף
 עד כי וחשבנו, ע"לע תהחנד' לאמ ויעתסנ. ופקודתו ביקורתו תחת אל תעבור, לותוהגד תוכניותה בנידון יחודיב
 אם כי, בעבודה הריכוז נחיצות מתוך רק לא באנו זו הכרה לידי .ובמשלוח בקניות מה-דבר לפעול נספיק סעייש

 7.הכסף למרכז הנעש שהוא מפני בעיקר

 משלוח על פיתתלגר להודיעכם שיכולתי הוא אני .צפונימ על בעיקר מכביד 11,1118-ה יןעני. הצדה נסיגה כאן
 כי בטוח והייתי, הארץ את לעזוב עומד .פ כי מושג לי ההי לא. זהירות מתוך זאת עשיתי לא. ביום בו זה סכום

 לפני בדרישה בא הוא .פה רק הדבר נודע' פל אך. הכסף ימוגי לא הן יום 11-11 במשךו, ושיגי מכתבי
 את ועצמ על חקול היא כי הודיעו ,פונט 0,111, לרשותו, ללונדון חזרה זה מכסף יעבירו כי האקזקוטיבה

[ ידר].לא' תל נשלחה, הסכימה' האקז. העניין כל נהלתוה הדרושה הלמטר כסףה צאתוה בעד האחריות
 הכסף כי, טענה' האקז. יותר לקבל היה א"שא מפני, םהסכו חצי את רק דרש. פ. הסכמה תשובת ונתקבלה

 .תואחר םוירח תוצאולה גם אם כי, שלנו לעסק רק לא חנשל
 כי כתב שבו, .מא מכתב נתקבל בזמן וב 9.לאלפיים קרוב לקניות ץבאר הוצא כבר כי, הזכיר ובתושתב[ ידר.]א

 בידי נפל. א יכ, ששחל דויס ולנ נתנו אלה םבריד. [וחט.]ש ישראל בידי העבודה כל את לרכז םהסכי לא
 בעסק יםדבוע אםו צ"וה עם יחסיך על' בתל שאלנוך ולכן. אתכם הונתה כבר, בהרב דברי לפי, אשר, פיהוהכנ
 10.ריםחא גם

 .א כי, הבינונו חנואנ םג. א לפני בעניין והמביא המוציא הואכי ' פ י"ע נתפרשה שראלי את הזכיר. א יכ, העובדה
 של אווב על לידיעה ףוריבצ הז דבר 11".ההזר עבודה"ל ודגיבנ, ושלנ דהועבה כל וחכ בא רובת שמו את נקט

 12.ישראל בדבר שאלה' לתב הכנסנו זה סודי ועל. פ מצד לרוגז גרם לאירופה[ יטו].ל

 תקיימ ולא העניינים מכל[ שראל].י את לסלק לו הבטחת בפירוש כי אחדות פעמים יל אמר. פ. נסיגה שוב
. הזמן במשך ולהרחיק לדשתשת אמרת או, "לסלק הבטחת בפירוש" באמת אם ספק הבעתי. והבטחת וחזרת

 מבין כי, יבשל התעקשתי אני[. ומוחלט ברור: יידיש] קאטעגאריש און אויסדריקליך שהבטחת, באחת הוא אך
 לביני ובינ וגם. פ של ולצד עומד בהרב". ותךח" כ"כ באופן הניתוח את לעשות אפשר-אי אורגני שבאופן אני
' מא לקבל אתה עומד יכ ראינו[ גרפית]'התל מתשובתך .הדבר את ולרבקה לי נא-ברר. ויכוח זה יסוד על היה

 היה שיכול יהר. ביניהן ילמבד אחד וםי רק כי וראינו' זלאק. א ושל שלך' התל תאריכי את השווינו. פונט 1,111
 את מילא לא זה סודי ועל פונט 0,111 להחזיר פקודה קיבל ובינתיים פונט 1,111 לך לתת הבטיח' א יכ, לקרות

 .כמובן, מאוד טוב זה. 1,111 קיבלת כי, מודיע אתה שבו, מכתבך את מצאתי פה אך .הבטחתו
 הוא יכ, נתגלה פתאום 13.כהחומגו מגונה עמדה בו'ז תפש כאן. פ לידי בו'ז מידי לעבור היו יםכריצ פונט 0,111
 מן' ז את מעתיקים [נדוןו].בל המדינית לעבודה וכניסתו ייםח של שיבתו. בעבודה שם לו גם להציב חושק

 בת, אמריקנית במכונה התאהב הוא 14.אחר אקטיביות-שדה לעצמו למצוא הוא שואף כ"וע, והלאה המרכז
 כל את[ להוציא: רוסית] טפ  לֹוח  ּוא רצה' וז מאמצעינו למעלה כמעט, מאוד קרי יהכל. שובהחו חדשה אמצאה

 הכול על עמד .פ אך, הסכום את לחצות םהסכי רוןחהא .'לז. פ בין ויכוח זה יסוד על היה. אלה קניית על כוםסה
 ייעשה - דותחא אמריקניות נינהק  ית םאו, לידיו הסכום כל יעבור סוף סוף כי, בטוח אני. נגמר לא עוד והדבר
 .'ז של ולא פיני של החלטתו י"עפ הדבר

 .הכסף לאסיף סניף רק שימשנו[ ונדון.]בל ואנחנו הפעולה מרכז וינה יתהיה העבודה בראשית .הינו ענייני .1
 אופק, מוגבלות היו הכספיות ותיהאפשרו. בחיתוליהן היו הגדולות והתוכניות, קטנות ותיקנ נעשות היו וינהוב

 היה .ג לא שבעינינו שוםמ רק לא נשמענו לא[ ינה].לו ץרווג את מייד לשלוח ותהתוכפ לדרישותיך. היה לא
 היה העניין שכל מפני א"כ, מאין יש וליצור מוגבל בלתי זמן[ נהי].בו לשבת עצמו על טוליוי םכייס אשר, האיש
 המאות, ובאמת .אלפים דרושים וכאן, מאות להכניס היה לויכ האירופי האסיף. סףכ וסרחמ, בעינינו רופף

, םהאנשי להוצאות, ההובלה להוצאות, הקטנות לקניות צאנהותּו יוצאות, שתיכנסנה ואלו, שנכנסו המעטות
 םכיחמ התחלנו כ"ואח, הגדול םהסכו גורל על, מכם ריםולביר ינוכחי להן בנוגע. היו לא םוהאלפי. 'וכו לנסיעות

 .פ של לבואו
. פ בוא לעת לנסיעה ןויכ( מירושלים) כותב ובהרב( רץווג) מייד ייסע: כותב אתה. סותרות היו י"מא הפקודות, כן

 .אליכם
 הוא אך, איתו התווכחנו, שלנו האסיף על גזר. פ. והאמצעים האיניציאטיבה מרכז שאנו הרגשנו .פ משבא
 .הגדול הסכום ציח את - לגמרה או כמעט - הציל זה תחת אך. הפרסום בהפסד יוצא השכר כי, בשלו
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 .באיט רק ייחיד פעולה מרכז יצירת של - מאוד כוללים בקווים - תוכנית והר[ ליה.]איט את בעברם ברובה. פ
 .יודע דאיווב אתה איתו שהתנהל מ"והמ על אשר 15,הים-יורד האיש בעזרת ההובלה סידור ושל

 נתקבלו ההוא לזמן. בפיה מה הילחת לשמוע נויועל םבעול[ ינה].ו שנהי, לאט לאט: להם אמרנו הנה כשבאו
 כבר הגיעו גדולים 1,111 לרכוש תוהאפשר ד"ע המסוימות הידיעות. מבשרי ברורות ויותר יותר ידיעות כבר
 מחלוף גשיי ,.פ חשב, בינתיים. העניין מהות לברר. לו אותי לשלוח הוחלט. עוכשב בלונדון היה .שפ אחרי
 .לעשות ומה איפה ויוחלט. בל הדבר יישקל ואז האפשרות שם ויתהה .לאיט

 .ק .הא לוועידת אסע אני כי, מה-וםמש אז חשבו. וב. לל בשרי של בואו י"ע במקצת הופרעה זו תוכנית
Committee] Action ,לל במהרה ובאש לא וגם .בו לחקירה להימסר אוכל לא כ"וע לפראג[ הציוני פ"הוה. 

 כך י"ע נדחתה נסיעתי כי, וזמן כסף לאיבוד רק מהגר, גדולה שגיאה התייה .לל יבשר של בואו. החייד והעניין
 .םאחדי לימים

 עצם מתוך אך, (בכלל ההוצאות תרוי הובלה) הגדולה הקנייה בשביל פונט 3,011 כסף דרישתב אב ריבש
 סירב. פ. ההובלה לביטחון ובנוגע (םמכניי םייושינ בהם םנעשי) יםהכל לטיב בנוגע ספקות הבהר צצו דבריו
 .לו ירבש םע נסעתי ואני כסף לתת לטחבה

 בא שאיתה הראשונה ההצעה. כולתיי רק כאשר, הקורה ביועל נכנסתי. םימי הכעשר זה פה שוהה אני והנה
 כל היה לא כי, שתדע רוצה רק אני. לפרט כדאי לא - וכיצד איך. גרוע הטכני הצד .לחלוטין נפלה .לל בשרי
 שבשרי זה תולמר - פשוט אך. גמורה ואחדות הסכמה מתוך פה ועובדים עבדנו נוחאנ. ובשרי ביני חויכו
 יודע אך, המומחה אני אין .לבדוק יכולת ותרי לי ויש יותר אני מבין בתיאוריה - צבא ריח תיהרח רק ואני" שומר"

 מדי קטן שהנהו, הקוטר - המגרעות אחת. מבוטל העניין כי בעצמו חכונ בשרי .למומחה להציג שאלות איזה אני
 .הרגיל הקוטר על הזמן כל שבח הוא. לבשרי להפתעה יתהיה -
 אך. גדולים עסקים לשם .בו לעבודה[ קץ: רוסית]ה ק  יש  רק   הייתה אז כי, פה היחידה תהתוכני יתהיה זו וליא

 הצד מן וגם הטכני בןמוב הראשונה מן טובות ותרי הרבה הן. במספר שלוש, חדשות הצעות פה צצו בינתיים
 היא אשר, ההובלה שאלת בעיקר מטרידה .שונים פרטים ררויבב וזמן מרץ הרבה משקיעים אנחנו. הכספי
 חקירה, לב תשומת תורשוד הן וגם, שונות הצעות ישנן זה עם בקשר םג. הקנייה שאלת כל את הגוזרת
. לפועל ההוצאה ותתחיל לטהחהה תבוא .לל כשאשוב זוא, וממשי שלם דבר איזה פה ליצור מקווה אני. ודרישה

 כרויז זאת .אחרים למקומות ותלפנ ונצטרך דרך מכאן אין כי, נמצא לוהכ ככלות לאחר כי, הוא הנמנע מן לא
 .התוצאה תהיה כזאת באמת אם נפש מפח יהא נא-ואל היטב

 אף העבודה את םיקד לא מהארץ דשח איש חמשלו וכי, באנשים סורחמ כל כאן אין כי, לכם ברור נא-היהי
 אשר את וימלא לקריאתנו יבוא ץרוגו םג, לבוא לוףחמ יוכל - לפועל גדול מה-דבר להוציא כשניגש 16.ובמשה
 ויראה חרו ישמור" ולא, ויעשה יבוא שהוא הזכ מצב ויהיה, מסוימת [משימה] התעודה תהיה רק םא עליו יוטל

 םבוריייצ בדברים כבר עשה כאשר, תעודתו את ייףזי רקו, עסקיו עליו בהעיק, ישב לא זה במצב יכ 17,"בעבים
 באנשים לא. מה-לזמן דוד גם יבוא, הסחורה תמסיר מןזל טוב ןיבמב - היהי דאיוובו - צורך יהיה םא .םריחא

 .הגדולה בקנייה לנהוג םיחכרומ שאנו המעולה בזהירות, החיצוניים םבתנאי א"כ, הדבר
 .רהומח ותרי הבהר ההובלה שאלת אך. רורהב פה הרכישה אפשרות .םקריחו אנו זו בשאלה םג .תומכונ .3
 [תומחסני] םמחסניב המילוי, םקני שני, לשימוש וקלה דמאו מדהחנ, קטנה איטלקית פה נויוקנ מצאנו םינתייב

 נחליט םא .(וניסיתי לעיר ץחומ הייתי תמול) מחסן בכל 10 18,(ר  -ר  -ר  -ר   םא כי, ט  -ט  -ט  -ט   לא) םבסרטי ולא
 .הדרושה הכמות את, התעשייה םמקוב', באיט לרכושו אחדות עוד פה להשיג נוכל, בכלל הזה במין לבחור

 שנקנו אלה אשר על מאוד גזר. פ .ומתמלאות ההולכות הזמנות עוד ויש 411-כ פה נצטברו .קטנים כלים .4
 איו המינים ריבוי ילרגל ץבאר בעבודה שבאה - מבטאו - "ציהזדמורלי"ה כזה פןובאו, ניםוש למינים םכיישי

 כל את למכור ,דחא מין על לעמוד צריך כי יתהיה דעתו .נמשכת, שונים במקומות 19לספרים האותיות התאמת
 תיכהח 31-כ למכור, דחא מין להקריב הסכמנו. זו פקדה למלא חכו בי עמד לא אך. מהראשון רק תוולקנ השאר
 ר  הפ   .רגיל[ אונינג]'בר ממין םוהכלי, [וםבל]ר  פ  , [ייר]שט, לוגד[ רוזא.]מ: מינים 4 ולהשאיר ממנו שנקנו

  .שט   הם ייקנו ואשר םהקנויי רוב .[שתומחת] החומר מאותו שניהם םוניזני, תאומים םה והאיטלקית
, לדעתי נפלאה המצאה זוהי ,שבוע בעוד יגמרוי 20םניוהקרח .יודע אתה הכפולים זיםגרהא תוכנית ביטול על

 את ולהציל, כלל גמוייפ   לא אשר, םוניחהקר את למכור להשתדל ועליכם, נורא ביוקר לנו היא שעולה אלא
 יישלחו 11-ה כל; לכם נוכתב כאשר, ןוגורד למלון ודחל נשלח לא לדוגמה שנעשה הקרחון .ליאהמקסימ הסכום

 .הדרושה התוספת םע 111 יכיל המשלוח. והויל יטולו יחד
 .תוכניות כבר ישנן .אחרת המצאה למצוא צריך נותריםה 111 למשלוח

 ובהרבה יושק בדי לי עלתה הנסיעה .לל השבוע שב אני. יודע איני הקרובים בחודשים איתי יהיה מה .0
 מכתבי, ע"החמא המתקבל מרחוה כל .משלנו איש עכשיו שם אין. מל לצאת יל אסור - באמת .ספקות

 המשלחת עניין גם יש זמן באותו. מה-דבר אני אעשה לא אם הופכין לה שאין כאבן םינחמו' וכו 21בלומנפלד
. בל וריםחמהב' תל קיבלתי פה .שחשבתי מכפי יותר נתעכבתי אך, תבוא בטרם לשוב מ"ע נסעתי[. והערבית]
 .נדחה המשלחת בוא כי

 צדק הוא. מחלוף - לפועל להוצאה, אני םמתאי קירהחל. יפינ ודחביי עמד זה על -? אחר ולא אני נסעתי מדוע
 תוכנית את ולרומם. ו ענייני לבטל יהינט ראיתי בו כי, ממחלוף יותר יאנ םמתאי הפעם כי, חשבתי כ"ג אני. בזה
 שהתחלתי מכיוון כי, אני חושש עתהו .ישרה ינהחמב ישפוט אשר, דחמשו-יתהבל האיש היה ואה ולא ,.איט
 כבר אותי יכ, הקנייה את לעשות םשנסכי במקרה לפועל להוציא מ"ע הנה לשוב א"ז, רולגמ אצטרך, פה

 םאחרי לפני רשימתי כל תא עושה אני, לערבי םושביח אותי .רבים םאנשי שיסתובבו טוב ולא כאן מכירים
 אני אין, זה כנגד(. רסרס  המ ליהודי חושבים פליישר את) אידיש של טעם אין הגרמני יבמבטא וגם, בערבית

 על ליטחנ. בדבר יטפלו, דחי שניהם יאול או ,ץרוגו או שמחלוף מאוד מאוד ורציתי ביזנס בענייני עצמי על סומך
 .בל הז

 ?להלן ומה
 .לנסוע חשק אין יל. מלא יאות רק ולקחת הקניות ינייענ לשם הופבאיר לוףחמ את להשאיר ע"לע ושבח .טור
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 .לפניו ולא הקונגרס שאחרי ושבח אני. יעהסהנ היהת מתי לי ברור לא, זה מלבד. ריוןוג-בן לך רימסו הטעמים
 - סיסטמתית לא, תיסטיכ לימוד שנת אפילו - הלימוד שנת את לגמרה הורס זה .רףחול נסיעה שתהיה א"ז

 .ירחם םהש, מילא .לכשאשוב בלונדון פרנסתי תחת וחותר
 .םדיחא פרטים. 6

 .םחתשל ואז .מל לך ףתלגרנ, בידך הנמצאים ש"לי 1,111-ל נצטרך אם יכ, ושבח אני
 הדבר נכון מנםאוה. ל"לחו ישראל של וייתוול בן בתור לצאת עומד הוא יכ, מגיבנמן מכתב ימולדב קיבל פה
 .קהבלר גם, ללונדון גם מייד כתוב ?העניינים עם בקשר מנםווהא
 .ולכל לך םשלו

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
, 13המובא בנספח , ג במכתב ארוך מכנרת"ענה לו א 1.9.1.11-ב. 1.1.11..1-שהגיע ארצה ב, ג"י ב"ג ע"ש לא"מכתב זה שיגר מ 

 .406' עמ
2
 (.111' עמ ,אן חביו; ללא תאריך" )תלגרמה אחת ממשה לא הבינונו לגמרי: "ג כתב לרבקה"א 
3
אך , אין אני מדברת בהחלט על זה שעוד איש אחד באוסטריה מיותר: "ש"על ליקויים בסדרי עבודת הרכש בווינה כתבה רבקה למ 

 (.6.1.11.." )חשוב מזה הוא לרכז ולאחד את האנשים הנמצאים כל אחד במקומו
4
 .4' הע 61נראה שהכוונה לרובי פרשים כאמור במכתב  
5
, ה"בהרב מברק מוצפן באנגלית שהעתקי מקורו ופיענוחו נמצאו באת' באמצעות י, 11.6.1.11-ג ב"ש לא"הבריק מ על רקע זה 

 :ונותרו בו קטעים לא מחוורים
: לבירור המצב הברק. משה יוצא לווינה. הארגון והמימון מתרכזים בידי פיני[ שכן]אני ורבקה סבורים בואך לאירופה לא נחוץ 

לפי רמזים שליחות [. שוחט]תפקיד שראל , שלישית; [?לויט]משה [ את]האם אחרים העסיקו , שנית: צ"וה[ עם]יחסים , ראשית
 [.בהרב-משה]מושבה . פיני מתנגד בהחלט. בא קודם[ שוחט]לויט מכתב אידר ישראל 

6
 .לעיל' המובאת בהע 
7
 :ש"כתב למ 1.9.1.11-ב. ם של הרכשר את כל ענייני הכספי"ג ספק אם ראוי להפקיד בידי פ"בכמה ממכתביו הביע א 

הוא הנהו האדם היחיד היכול לתת לעבודתנו את ההיקף והמעוף . חושב לחשוב מאוד שהוא נכנס לעניינינו, מובן, אני. בדבר פ
ת כי הוא לא ינצל א, אני חושב. ולא צריך שתהיה מונופוליזציה של העבודה בידו, אולם הוא עסוק בעיקר בעניינים אחרים, הדרוש

עמי  ,חביון א)א למאות "ז, ולא צריך לבוז לקטנות. שצריר לנסות דברים בעניינים כספיים גם בלעדיו, לי נדמה. כל המקורות
390.) 

 :הוסיף לדב 1.11בסוף אוגוסט 
בווינה גם אין , בזמן שאצלו יש כסף למטרותינו, ובינתיים[ ---]אין לו זמן לזה , לא יתמסר בעצמו לעניינינו. אני יודע היטב שפ
מוכרח להרגיש כי מתייחסים בכל הערכה הראויה להשתתפותו . פ[ ---]אני איני יכול להסכים למצב כזה . להוצאות המשלוח

ומבלי להתחשב עם , וכי אם הוא ירצה רק לפקד עלינו מבלי לשמוע לדעותינו, אבל אנו לא נוותר על עצמאותנו, בעבודתנו
 (.110' עמ, שם)ההיקף ועל המעוף שהוא מוסיף לעבודתנו וללכת בדרכנו בלעדיו  נהיה מוכרחים לוותר על, דרישותינו

8
 .צ"ר וה"יו, ר אידר"לד, ושיגרו מבלי לשתף איש, ממונד' ז"הסכום שקיבל ז 
9
 :1.9.1.11-ש ב"ג כתב על כך למ"וא 

מה בעניין תקציב -אני יודע דבר החלטתי לא לגלות לו בשום אופן כי[ ---]הלכתי לאידר  11,111-כשרק נודע לי ממך בדבר ה
ולשם מריבה וניצוח בלי , לא יועיל גם גילוי ידיעתנו, ויודע כי אם הוא יתעקש ויאמר לא[ ידר.]כי מכיר אנוכי את א, מיוחד לענייננו

על  דיברנו. כאילו לא על סמך הודעתך. דיברתי עם א, על כל פנים. בו'תועלת ממשית לא רציתי לקלקל לך את מעמדך אצל ז
, קיבלה הסתדרות המושבות ביהודה 1,111אפשר כי עוד . 1,111הצורך והאפשרויות והוא הסכים לתת בתור התחלה לניסיון 

 .לאקזקוטיבה. אלה הם האלפיים שעליהם כתב א
10
הוא  כשהרצון העיקרי": "הגנה"שביקשו לקיים מסגרת עצמאית משלהם ב, שוחט' בראשות י" השומר"חבורת אנשי  -" הכנופיה" 

 (..11, 119' עמ ,אחביון , 1.11.1.11ה "ג לד"א" )לעשות את הכול בכנופיה הקטנה ולרכוש לה את השלטון
11
בני "בהסתדרות  1.11-שהתארגנו ב, אך אפשר שמדובר בבני המושבות, "השומר"הכוונה שוב לאנשי " עבודה זרה"נראה שב 

שכן היה ברור להם שהשליטה בו תהיה בידי , ארגון הגנה מרכזי אחדוהתנגדו להקמת , בראשותו של אלכסנדר אהרונסון" בנימין
 (.119-.11 'עמ ,אחביון  ;119' עמ ,1-ב ה"סת' ר)תנועת הפועלים 

12
 :1.9.1.11-ש מ"ג למ"מכתב א' שוחט ר' על היחסים עם י 

אויסדריקליך "ני כמוך התעקשתי א. אינם נכונים לגמרי[ שוחט יורחק כליל מעבודת ההגנה' שי, ר"ג הבטיח לפ"כאילו א]הדברים 
טים כי בישראל ובהשתתפותו קשורה השתתפותם של האלמנ[ ---]אפשר לי להסכים להרחקת ישראל -שאי, "און קאטעגאריש

 .הכי מנוסים ומסורים לענייננו
 :ה"ג לד"כתב א 1.11.1.11-ב

הם שבו להשתתף בוועד אולם הודיעו שהם . וםעם השומרים כרתנו כביכול ברית של. אין שלום, מחנה הפועלים, גם במחננו אנו
יחד עם זאת . קומדיה. אולם השתתף בישיבות, ישראל לא שב לוועד. מוסיפים לחשוב את הצעותיהם ושאיפותיהם לנכונות

 הוא גילה לי. אני דיברתי עם ישראל לפני נסעו. ל"ועכשיו נוסע ישראל לחו[ ---]הורגש שיש מצדם ניסיונות של עבודה נפרדת 
, י סידור חברת קונטרבנדה לשירות הבולשביקים"אולי ע[ ---]להשיג אמצעים הוא חושב בכוחות עצמיים [ ---]מקצת מתוכניותיו 

אשר ישלמו בשכר זה בחומרים או אולי גם לשירות [ לרוסיה הסובייטית, י מעצמות המערב"שנאסרו ע, להברחת חומרים חיוניים]
כל האיניציאטיבה הזו בעבודה זהירה היא טובה . הוא חושב על רכישת אונייה[ ---. ]םדברים אחרים שאפשר יהיה לנצל אות

וכשהרצון העיקרי הוא לעשות הכול , אולם כשהכול נעשה בכוונה של התבדלות ובכוונות מעוררות חשדים אצל אחרים[ ---]מאוד 
מלבד שזה מקשה את עצם , וגורם לסכנות הרי זה מסמא לפעמים את עיני העושים, בכנופיה הקטנה ולרכוש לה את השלטון

 .מוספרה קשהתהעבודה ויוצר א
13
 :1.11...1-ג ב"עניין זה מתחוור ממכתב רבקה לא 

והקנייה יכולה להיות רק בכמות של , חתיכות 1,111-כ, מתוך המשא ומתן שניהל משה נתברר כי אין רוצים לעסוק בקטנות
לא . בו'אשם בזה היה ז. נמס רגע אחד, בכסף שיעמוד לרשותנו ברגע הדרוש( לבכל. גם פ)וביטחון כולנו . עשרות ומאות אלף

, רצה להעביר את מרכז הפעולה אל עצמו, "לחפור בורות אחרים"ויאמר . שנוחל הכבוד העיקרי יהיה פ, הניחתהו שרירות לבו
ובמעשה לבטל את העבודה וההכנה נתכוון במחשבה  -באחת . שגה באיזה רעיונות על קניית מכונות יקרות וחדישות מאמריקה

תוצאת [. 13א  ירמיהולפי " ]אשר לא יכילו המים"חדשים ומשונים -ויבקש לו מקורות, .ואשר היו קשורות בפ, אשר נעשו כבר
 .אנו כולנו רתחנו ורגזנו, לבש קדרות. פ. אובדן הכסף עבורנו -הדבר 

14
 .צ שם"פעיל מאוד בהנה' ז"ובאותו זמן היה ז, (ב ובפראג"בארה, י"בא)נדון ו זמן ניכר מחוץ ללו"שהה ח, 1.11, יולי-בחודשים ינואר 
15
בטרייסט וסייע לפעילי " קונרד ליין"שהיה מנהל חברת האוניות , י"ד אפרים ואשיץ מא"אחיו של עו, אולי הכוונה ליהושע ואשיץ 

 (..31' עמ, פליישר)הרכש להסדיר את המשלוחים דרך נמל טרייסט 
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16
 :1.9.1.11-ש ב"ג למ"עתו לווינה כתב אבסוגיית נסי 

משנכנסתם אתם , מובן. ועוזרים לו לא היו, חשבתי עליה רק כשבשרי היה האיש האחד העובד בווינה: דבר נסיעתי לאירופה
להידבר ולמשש ולבדוק , ז רצון להיות אתכם בזמן הקונגרס"לפעמים מתעורר בי בכ[ ---]לעובי הקורה אין עוד כל טעם בנסיעתי 
 (.406' עמ, 13נספח )את כל האפשרויות הכספיות והמעשיות 

 :1.11ה בסוף אוגוסט "וכן כתב לד
שיש , למרות כל ההבטחות של משה ורבקה. לארץ-לא אוכל למסור לך את כל רוגזי וכעסי כששמעתי מפי לויט על העבודה בחוץ

ואת המוסדות הציבוריים השונים . ולהכריח את פ, אני רואה שאין איש שיוכל לקחת בידיו את העבודה, לארץ-די אנשים בחוץ
 (.116' עמ, שם)לעזור וולא להפריע בעבודה 

17
 (.4יא  קוהלת" )שומר רוח לא יזרע ורואה בעבים לא יקצור" 
18
 .ירי בשטף מהיר יותר, כלומר 
19
 .התאמת התחמושת לכלי הנשק 
20
 (.131, .11' עמ ,1-בה "סת' ר)מקררים  -קרחונים  
21
. ע וההסתדרות"אחה, י"ממייסדי ומנהלי קפא, צ ברוסיה"מראשוני פוע. 1.11-עלה ב(. 1.41-1994( )דוד בלוך)מנפלד אפרים בלו 

 .ע בלונדון"שליח אחה, ע וקפלנסקי"אך נראה שהיה אחראי לקשר בין אחה, נושא מכתביו לא נתחוור
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66 

 לונדון, ןההכ ודוד בהרב יקותיאל: אל
09 

 1.1.91..1 ,וינה
 

 :זה קרמב [כםמ] קיבלתי תמול
shalom .maamar also postponed mishlachat .work proceed. 

 בוא מןזל הנדחה ."רהמאמ םג" פירוש ומה, המשלחת נדחתה וכיצד מדוע יברר אשר למכתב החכמ אני
 ?נפסל וא המשלחת

 .קשורים הובלה קנייה .םהיו דחי אלף מכתב בית מברק קבלת מאשרים לבוקר נוסף: "זה מברק קיבלתי םהיו
 1."מוניםא   עשה רק הצורך לפי שהה. אחת תולרא התאמץ .מאוד שובח המכונות יןיענ

 שאינן רק לא כאלו לגרמותת. מאליו מובן - בה שמובן מה. כזית חידוש בה ואין מופרכת כולה לגרמהתה
 .להבא שולחיהן של תולגרמתב לזלזל הן מרגילות גם אם כי לעצמן כשהן דבר אומרות

 פתאום מה בכןו". לבוקר נוסף"ב לה רומזים שאתם זו, תשובה קיבלתי כבר הן' של ת"בי מברק על ,תיראש
 ?"מאשרים"

[ ייסט].לטר לנסיעתי כי, שכתבתי מה על חזרה זוהי היותר לכל .בהחלט מובן לא - קשורים והובלה הקניי ,שנית
 .תכליות ישת

 להודיע צריך כאלה םענייני סידור לשם חשנשל םלאד אם, אבויו יוא .מאוד בוחש המכונות ןייענ כי ,שלישית
 .לגרמהתב וז אמת

 .אחת לראות אתאמץ כי, כתבתי בעצמי ,רביעית
 .הקודמת לגרמהתה אחרי יתר שפת -" הצורך לפי שהה" ,חמישית

 כי, הדעת על היעל לא הן כי, מסורסת מילה בוודאי .בהחלט מובן לא" מוניםא עשה רק" - ואחרונה שיתיש
 .הכוונה את מבין איני אופן םבשו - המילה היא" אמונים" באמת אם וגם, במליצות לגרףתל תשתטו

 נהפכו כבר ל"הנ' התל את קבלי ועד לכם משכתבתי. ובלבול הבנה לאי רק גורם הז כי, כותב איני העניינים על
 .הםפי על יםהדבר

 .week-end-ב השנתרא והומק אני
 

 .מ          
 

 הערות
                                                           

1
 .המברק נכתב עברית באותיות לטיניות 
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 לונדון ,הכהן ודוד בהרב יקותיאל: אל
91 

 12.1.2.12 ,וינה
 

 .העניין עם בקשר שונות ועוד פה החשבונות עריכת - םבינתיי .היום סוף סוף אגמור יאול. דחיות שוב
 [.56 מכתב] לאליהו ארוך מכתב דוי על שלחתי .לארץ -' לטר מייד ונסע מפראג בא גוריון-בן
. המכונה את תניעו .חשל לא כי, בטוח אני. רנציהולפל' תל מפראג עוד חלשלו ול הבטיח בו'ז כי, אמר ג"ב

 דרוש פה. ויימסר 2חיות לרב, הנה זא ישלחי הכסף 1.ג"ב של action-ל מסכימה' האקז: זה חסובנ' תל דרושה
 .תזניחו אל מליברפול פונט 07 את גם, בעניין תאיצו כ"ע .םיהקטנ הכלים ולמשלוח שונות קטנות להזמנות כסף

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 :ג על עצמו לאסוף כספים לרכש במהלך מסעו באיטליה"קבל ב, ככל הנראה 

יש לי . ארבעה ימים-ברומא אשהה שלושה. ישראליים-ונציה ועוד ערים אחדות בעניינים ארץ, פלורנץ, אני נוסע בינתיים לרומא
 (.07' עמ ,בג "איגרות ב) לאיטלקית" רץ ישראלא"שם גם מתרגמים את ספרי . מכרים שם

2
 .רב ראשי בווינה 7277-מ. חוקר ומנהיג ציוני, רב(. 7290-7705)צבי פרץ חיות  
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 לונדון, הכהן ודוד בהרב יקותיאל: אל
29 

 32.1.2.32, וינה

 ריעב שתעמיק לככ
 העצים רבוי ןכ

 :וגם
 פורסי ופרמס רמה
 מעשה עשהנ רמה לא ךא
 [במקור יתוסר]

 
 1."אמונתך רבה לבקרים םדשיח" - ובקיצור

 .הפעם, יותר לאו
 .מפה ישר, ברבע הרביעי ביום אבוא
 .עסק שנעשה אני מאמין כי, יהיה לא בלונדון וגם, הוחמנ יום לי יהיה ולא לי היה לא ופה

 םיומיי יום שאבוא הרי .'ג םביו לדרך יצאה םהישמעאלי רחתוא כי, Mail Daily-בו Times-ב םויה קראתי
 2.םלפניה

 ליאו לולמֹו, Jewish Chronicle-ב פ"לכה להדפיסו צריך - פסלו האנגלים אם. למאמר בנוגע בו'ז עם אּור  ת  ה  
 .בגניזה הדברים נויידֹו אם מאוד וחבל, חשוב ודי מרוכז עובדתי חומר בו יש .עורלתו את זה לשם
 ובין טוב דבר מפה אביא אם בין הלא. מחלוף נסיעת את לדחות לנחוץ מצאתם אשר על, זאת בכל, מתפלא אני
 הזמן על חבל-וחבל 3,לשם תיירית אקספדיציה עוד וידרוש הראשונה מחשבתו על יוותר לא פיני, אביא לא אם

 הנמרצת התאמצותי כל למרות - המצב לימוד תפש, יותר או פחות מוכן היה שהקרקע במקום, פה אם. האבוד
 ?שם יהיה מה, "שלושה-יומיים" במקום שבועיים -

 ,שלום
 

 .מ
 

 הערות
                                                           

1
 .32ג  איכה 
2
 .2.9.3833-המשלחת הערבית הגיעה ללונדון ב 
3
 (.56מכתב ' ר)העביר את פעולת הרכש לאיטליה ר רצה ל"פ 
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96 

 בוקרסט, וירצמןוג משה: אל
69 

 32.1.2.32, ינהו
 ,משה ידידי

 
 שהיה משום בו זלזלת אולי או ?הגיעך לא האומנם, תשובה קיבלתי לא[ 36 מכתב] לחודש 71-מ ימכתב על

 .קצר או ךואר הוא אם בין, לתשובה מחייב מכתב הן אך ?קצר
 .םדברי בשני הפעם ךיאל בא אני

 קיבל מקום ובכל דותחא םערי ביקר הוא .ברומניה action שקוראים מה עשה נסקי'זפרו כי, לך דועי ,ראשית
 עדיין קיבלנו לא זה מכל כי, היא הצרה. נאה די םולסכ יחד המצטרפים, וקטנים גדולים מיםוכס על הבטחות

 .דבר
 םוהסכ את. יל   62.222-ו 02,222: סכומים שני םהיב שם על וינהול מבוקרסט להישלח היו צריכים יודבר לפי

 לא האלה םימוהסכ שני. בעצמו מרגלית - יהשנ הסכום ואת 1מרגלית של תנוח, לוי להביא היה צריך הראשון
 .הגיעו
 שמא, ששח עכשיו עלה חיובמ .באירופה לאסיף מתנגד פיני כי, ינסק'זולפרו ול אמרת שאתה, יל סיפר 2לוינסון

 אותם ופטר בעצמותיהם כשמן כמובן בא והדבר קרסטודב הציונים באוזני גם הדבר את והפלטת נזהרת לא
 להציל לנו רזולעו בעניין להיכנס עליך - נכון לא םאו, המעוות את לתקן עליך, נכון יחשש אם. וטרחה דאגה מכל
 .שאפשר מה
 פה יש ע"לע .(להלן זה על) הגדולה הקנייה עניין בהחלט יתברר אשר עד לבקש א"א נדוןומל .כסף דרוש פה

 להוציא אפשר שרק פרוטה כל .'וכו משלוח הוצאות, נעשו שכבר הזמנות, קטנים לכלים הזדמנויות הרבה
 .מאוד לנו יקרה, המרכזית הקרן על נוספת מעמסה להטיל מבלי, פרטיים ממקורות

 ואין הדבר נעשה שכבר מכיוון אך. כמובן, טוב לא זה. רעש קצת ועורר למדי נזהר לא נסקי'שפרוז, מאוד אפשר
 .להינתן צריכים - פעם שהובטחו כספים. האפשרית הכספית התועלת את להפיק פ"לכה צריך, להשיבו

 .דבר פשר ולהודיעני מרגלית עם להתראות עליך. קודם כמו המשלוח רותילש עומד ביהם של מענו
 .אשיתר זאת

 אתה .להיענות יהיה ליךוע לעזרה נקראך בקרוב כי, להיות מאוד מאוד שיכול, מודעה לך מוסר הנני - והשנית
 התנגדתי אני. דיחוי בלי בעניין" להשתקע" עליך כי, לך גם שכתב לי ונדמה, לנו וכתב וחזר כתב שאליהו, יודע
 בלתי לזמן עסקיך מתוך עצמך את להפקיע תוכל לא ואתה, ממשי עניין ןעדיי לפנינו אין כי שידעתי מפני, לזה

 ואולי, מעשית תוכנית. לל להביא בידי שיעלה אני חושב, יםכשבועי פה ששהיתי לאחר, עתה אך. מוגבל
 תהיה השתתפותך כי, לי ברור - הפועל אל להוצאה וניגש' פ בעיני הדבר יישר אם. אחדות מעשיות תוכניות
 .העיקרי התפקיד את למלא - לנו החסרות, המיוחדות הכשרותיך לפי - עליך יוטל לא אם יודע ומי הכרחית

 .בבוקרסט הכספים ענייני על( לרבקה) לווינה וכתוב, 01-ב מפה יוצא אני - דוןללונ כתוב, שלום
 ,שלך

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .ב שהתכנס בקרלסבד"ציר לקונגרס הציוני הי. איש ציבור ועסקן ציוני ברומניה, (מרגוליס)אולי מדובר בפנחס מרגלית  
2
 .רכש נשלח לווינה למבצע". השומר"מראש , זאב לוינסון 
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07 

 רומניה, בסרביה, אונגני, והרצמן ינובסקי'בוז: אל
49 

 32.1.2.32, וינה
 נינג  אּו 1,והרצמן, נובסקי'בוז ח"חל

 
 .[הרפז] נטע אל למכתבכם  בהושת
 .כאלו להמציא נוכל לא לכם וגם תעודות םשו היו לא ינסק'לפרוז .א
 כי, בזה תעסקו אל רתחא .פרסום ובלי שרע בלי הדבר את לעשות בידיכם יעלה אם רק "הגנה"ל כסף איספו .ב

 אנשים אל פנייה י"וע' וכו הגרלה כמו שבאמצעים ושבח אני. פוליטי נזק לצאת יוכל הכספית התועלת כנגד
 .רעש הדבר שיעורר ימבל, מה-דבר לעשות תוכלו, נאמנים בודדים

 :הזה המען י"עפ( כדאי לא פחות) אחד כל יל   0,111 של ריםובשיע שילחו בידיכם שיתרכזו הכספים את .ג
2 Wien  262/Mumbgasse  Fleischer G. 

 על וינהול שלחיי הכסף כי ירצו אשר פרטיים מאנשים, יותר או ותחפ בותוחש נדבות להשיג בידיכם עלהי אם
 .איתנו בקשר העומד, ביהם הידוע הציוני העסקן שם על הכסף את לשלוח לפניהם תציעו, ידוע אדם איזה םש

 .הדבר על מ"ות לנו להודיע עליכם, ושמ על כסף שיישלח במקרה
 .לפליישר - אלינו למכתבים המען

 ,בברכה
 
 שרתוק משה          
 

 להיות צריך הסכום .ברומניה ידוע בנק מאיזה שרייפל שם על טשק הוא הכסף למשלוח טובה היותר הדרך
 [.רשום] בטוח במכתב לשלוח הטשק את. ניםרֹוק  ב לא םיי  בל   כתוב

 
 הערות

                                                           

1
 .ככל הנראה שליחים מן הארץ, לא זוהו 
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17 

 קושטא, נסקי'פרוז יעקב :אל
59 

 32.1.2.32 ,וינה
 ,שלום נסקי'פרוז לחבר

 
 .לבוקרסט לך כתבתי לחודש 51-ב

 שצריכים םהכספי מכל אחת פרוטה אף פה נתקבלה לא הזה םהיו עד. קיבלנו לגרמתךת ואת מכתביך כל את
 צ"צ של הכסף עלו צ"פו של כסףה בלנתק .שונים ממקומות םהציוני י"ע - דבריך לפי - נשלחו ואשר להישלח היו
, עליהם מודיע אתה אשר םהגדולי םהסכומי .קטנות הן אלו םואול. כאן איננו קפלן[ אליעזר] כי, חקרנו לא עוד

 במשרד, םוכל קיבל לא ביהם. אינם ץרנובי'ומצ שּזמקלו, מקישינוב, מיאסי, מבוקרסט האלף ומאות הרבבות
 האומנם או ?שווא הבטחות אלו כל היו האומנם. הנה בא לא מרגלית, יודע איש אין לוי על, ידיעה םשו אין י"הא

 ?אותך מויר
 וץנח לנו. דבר פשר ולשאול האלה המקומות לכל ומייד תכף לכתוב עליך, בקושטא זה מכתבי ישיגך רק םא

 כבר ונעש בינתיים .לגמרי הוכנה טרם עוד אשר, ההגדול הקנייה כשתיעשה רק נקבל. מל. ודמא וץחנ, כסף
 כסף השקעת הדורשת אך, בטוחה חדשה בדרך חמשלו ומסתדר הולך בינתיים, םקטני לכלים רבות תוהזמנ

 אצטרך. לחזור במה פשוט לי אין ועתה שונים בתשלומים פה השקעתי כבר אתי שהבאתי המעט את !ואין
 .לנו אין כי, צאתושה מהמ כלום עכשיו לך לשלוח נוכל לא כי, לדבר אין. ללוות
 נתקיימו יחשש כל. אנרכיה בשם לכנותו, לצערי יאנ חמוכר אשר כזה כספים מצב פה ימצאת, הצרות לכל נוסף

 לחברים הילוו ,"תיבר"ה למשרד הילוו מהכסף. מזהיר אני מה נגד ידעתי אני. ייאזהרות על התמרמרת ולחינם
 ,קשה כה בהתאמצות אסףשנ בכסף התנהגו כך. כתר 511,111-מ ליותר ה"בס עולים והחובות, םשוני

 .בהשתפלות גם לפעמיםו
 מתנגדים. שבל, לציונים יאול שסיפר זה י"ע בבוקרסט העניין את קלקל וירצמןושג שחשֹול יש כי, לי אמר לוינסון

 אך, שהובטחו הכספים את להוציא לעזור ממנו ודורש בגערה לבוקרסט הזה לבחור כותב אני. הכסף לאיסוף
 .עשית מה מייד לי נא בוכת. םאחרי תובמקומ לקלקל היה יכול לא הן פ"עכ

 
 משה          
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27 

 קושטא, נסקי'פרוז יעקב: אל
69 

 32.1.2.32, הניו
 ,נסקי'פרוז

 
 של ומכתב בזה מצרף יאנ .לידינו הגיע לא, יםונהצי אמצעות יבל, ישר כנראה חשנשל הכסף גם. צרה שוב

 חנשל מי אל אתה יודע אם לבוקרסט כתוב אז, ומייד תכף יל בוכת. ייןהענ לך תבררי ממנו אשר 1,יפטוקליגה
 .ליישרפ שם על הנה הכסף את מייד עבירוי כי הכסף

 מה .פרוטה אף אין ותרי, מרומניה יל   4,000-כ ולבקי צ"בצ .כתוב אתה םג אבל, גהויפטקליל בעצמי כותב אני
. הכסף את להציל צריך .חותנ אל .ומקום םמקו בכל האדרסאות את ולנ בוכת ?םהערי ויתר בוקרסט כספי עם
 .נורא מחסור הפ
 

 .ש.מ          
 

 2.להוהגד הקנייה עם בקשר רותחא תוכניות עם נדוןולל מחר שב אני
 

 הערות
                                                           

1
 .מכתבו לא אותר. לא זוהה 
2
 .71.1.2.72-ש יצא מווינה ללונדון ב"מ 
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37 

 אביב-תל, הוז דב: אל
73 

 42.1.2.42, וינה
 ,דב
 

 .machina ex Deus תהיה דיתמ אליך כתיבתי
 .האלה םדבריה בי תוססים נדוןול בהרב בוא מיום. הקדמות יבל

 לך היה אסר - לאירופה לץחיהול, תךוא יחליף כי מבהרב לדרש - זוכ הזדמנות. לבוא היה יךרצ לא בהרב
 .לאבד
 בלי, םופתאו, תרחשי צפוי בלתי מה-ודבר, יסייעו מהשמיים כי, אתה חושב האומנם? תזא עשית לא מדוע
 תויסנאיסת מתוך - בוודאי, לא - ואולי, זה סתום ביטחון סודי ועל ?יסתדר לווהכ, ההדורים כל תיישרוי, משים

 .תחזורנה לא אשר כושר-שעות, יקרות הזדמנויות בידיים לאבד םבינתיי לך מותר, פושעת, קסוסיתול, הדק
 אני - לראות די, ץחונ לא לגמרה זה, איתה דברי אחרי לא - רבקה את ראותי אחרי .לבוא חכרומ אתה, שמע
 .לצאת עליך, יעלה לא אם אך. בהרב את אחזיר בידי יעלה אם. אותך להביא נמרצת בהחלטה ללונדון שב
 מה-דבר כי, הבן, ןב  ה  , לי סלח .רחם יבל לך ומכאיב מתאנף, בך מתאכזר אני איך, שלי אהוב לדי, ישל יקר אח

 .רהחז להן אין, כפרה להן אין אשר, שנים, חודשים, שבועות, ימים ולפיםח כי, נעשה נורא
 .דרך נמצא אולי, יחד עצה נטכס, אתי התייעץ, מצבך מהו ומייד תכף לי כתוב, לי בוכת
 יאמר ופיני, תיפסלנה כי, הנמנע מן לא .שונות אפשרויות בהרצאת א"כ, כדורבנות בדברים לא ללונדון שב אני

 בדבר בהרב איתך שסידר התוכנית ואזי תיפסל לא מהן שאחת מאוד אפשר אך, [ליה.]באיט חדשה דרך לחפש
 .בקש תאחז אל, ניסים על תסמוך אל. זאת דע .נופלת, [יזי.]בברינד פגישה

 .לי כתוב .זו לתכלית הכול כוון, לנסוע עלי - נמרצת בהחלטה אחד בוקר קום
 

 משה
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47 

 טרייסט, גוריון-בן דוד: אל
89 

 42.1.2.42, וינה
 ,דוד

 
 חובך על להזכירך רוצה אני. נחליט ושם ללונדון שב אני .חדשה תוכנית שוב צצה .חדשות נוספו משנסעת
 דברים והרבה הרוח אותך תצנוף לארץ משתבוא כי אני יודע. זאת עושה אני אשר על תיעלב אל .לקופתנו
 .להישכח פשוט עלולים

 :המען י"עפ, לרבקה, הנה ישר הכסף את נא-המצא 1.כתר 11..88-ל עולה ובךח
81 Wien ,886/ .G Arbesbach ,Shertok .R 

 ,לך שלום
 
 .מ          
 

 .מאוד ירוד פה הקופה מצב. הדבר את תחמץ אל
 

 הערות
                                                           

1
 :טבת 'ש כתב לצרכיו ג"ב שנטל הכספים על 

 והוצאות היוהאוני הרכבת כרטיסי דמי, ישראל לארץ לנסיעתו לו דרשנש הכסף את גוריון-לבן הלוותה גם"  הגנה"ה קופת
 נמלא והוא, באנגליה" הגנה"ל שאסף הכספים את בווינה לקופה שהעביר שרת משהשל  לאוזני גונב זה מכל שמץ [---]. הדרך
 היו והם ,"אחרים לצרכים בכסף לנגוע יהינו לבל" ,הבווינ הגנה"ה יובשליח גוריון-בבן מתרה היה לווינה שלו מכתב בכל. דאגה
 .(4' והע 1. מכתב' ור ;831' עמ, ב דוד קנאת)? "מבינים אינם כלום" חושד הוא, זה מה: כנעלבים לו עונים
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57 

 אביב-תל, גולומב אליהו: אל
99 

 42.1.2.42, וינה
 ,אליהו

 
 אשם המקום ריחוק רק כי, האמן אך. התמרמרותך אתו מהונךית את היטב אני מבין 1.יבלנוק תךמרתלג תא

 .בדבר
-בן י"ע, אני פעםו רבקה אחת פעם: פעמיים כתבו, םיישבוע, פה שאני הזמן במשך. הזמן כל םלכ וכתב מפה
 .רמהתלגה את שלחך עד קיבלת לא, כמובן, אלה תא .וןגורי

 בזה רע או עשו טוב םא .נפסלה החלוצים בעזרת וחהמשל שתוכנית מפני נתעכב הקטנים םהכלי חמשלו
 מצאו אשר עד. בטוחה יותר דרך לחפש לוחוה סכנה-ששח שיש מצאו .להגיד יכול איש אין - זו תוכנית ושפסל

-כ – הראשון חהמשלו עם טלוי סוף סוף יצא עושב בעוד כי מקווים אנו .ןמז עבר - ההכנות כל ונעש אשר ועד
022.2 

 אני .צצו חדשות ותוכניות הדברים פני נשתנו .גוריון-בן נסיעת מןזמ פרטים הרבה נוספו הגדולה לקנייה געובנ
 כי והותק לא. הפועל אל להוצאה ניגש רק ואז, ללכת דרך באיזו נחליט שם כי, אני ומקווה. לל מחרתיים שב
. ולניבשב בזה יש בתולה קרקע והרבה באירופה נותוש ארצות על משתרעות התוכניות. במהרה ייעשה לוהכ

 את מרפים ואיננו נחים איננו, נמרצת עבודה פה אנו עובדים כי, לך רולאמ אני מוכרח שלך רמהתלגה אחרי
 כי, לך רולאמ יךצר ואיני .אחר דבר וםבש הגיתי ולא עסקתי לא, פה שהייתי השבועיים במשך. ליום אף הקצב

 .לויט וכן בעבודה וכול שקוע פליישר
 .מאוד חשוב זה .לעזור יוכל ואז( פה עתה שוהה הוא) וינהוב שאריי 3שמואליק כי, אפשרית ישנה
 התמזמז כסף הרבה .בית-בעל היה לא פה. האמת את אגיד לך אך, זה על לכתוב מאוד מכאיב. פיהכס למצב

 נסקי'ופרוז לאיטליה גוריון-בן של לנסיעותיהם יצא רב כסף. להלוואות - ביותר רע נוישה ומה תויותרמ להוצאות
 הלוו, "הברית" למשרד הלוו - והלוואות .נכזבו עתה לעת אשר, הבטחות לנו הכניסו אלה נסיעות. לרומניה

, מהארץ כסף תשלח אל ז"בכ אך .פרוטה בלי ממש פה נשארו עתה 4.םקרובי לא םוג קרובים, םנישו בריחל
 את להשיב" הברית" משרד על לחץ יהיה לא, החובות את לגבות התאמצות תהיה לא - חתשל אם. ותוא רושמ

 עוד ואולי, אותווההל תשלום' "ע להתכסות מוכרח והשאר מלונדון אני אמציא פה ההכרחיות להוצאות. חובותיו
 .מרומניה מה-דבר ז"בכ יתקבל
 ואיזו - הראשונים הסכומים םלכ בוודאי עלו התאמצות זובאי, ובפולניה בלונדון ףסכה נאסף התאמצות באיזו
 את, גוריון-בן את ומזהיר מתרה הייתי ומכתב מכתב בכל. זה על חרדתי וכמה !פה בכספים נהגו ראש-קלות

, חושד אני הבמ, זה מה: םיכנעלב לי עונים והיו. אחרים לצרכים בכסף לנגוע יהינו לבל, נסקי'פרוז את, רבקה
, "הגנה"ה שבוןח על ציאוהו באידיש "טרסונק"ה את .יגורתי אשר את ומצאתי יבאת נההו ?מבינים םאינ וםכל

 רוצה איני -' וכו' וכו, "הגנה"ה מכספי לצרכיו חלק" תיהבר" משרד, "הגנה"ה מכספי הלוו י"לא ןיוגור-בן לנסיעת
  5.םפרטיי בשמות לנגוע
 כמדומני, ינהולו להישלח היה צריך והכסף ג"ב נסיעת בשביל כסף השאיר פיני כי, שוריבפ לי אמר לוףחמ, אגב

 במקומות ודמורליזציה בלבול ואחרי גורר אחד םבמקו הדיוק-אי ?םתחשל לא מדוע. הדבר הופקד דב שבידי
 .שלום ע"ולע, מלונדון לך אכתוב .עצמנו בעיני ממש יורדים ואנו, ריםחא
 

 משה          
 הערות

                                                           

1
 .המברק לא אותר 
2
 (.132' עמ, 1-בה "סת" )כנראה אקדחים בלבד, כלי נשק 012כ "ל בסה"נשלחו מחו 1201עד נובמבר " 
3
ע וסייע בארגון "פעל בפולין כשליח מפלגת אחה 1201ב. יוסף-ממייסדי תל". השומר"מראשוני (. 1293-1921)שמואל הפטר  

 .ברכישת נשק ושליחתו לארץ" הגנה"ב עסק בווינה מטעם ה"י-לאחר הקונגרס הציוני ה(. ימין)צ "עהעלייה לארץ וכן בארגון מפלגת פו
4
בלע את 'אשר , ג שיקע עצמו תחילה בעניין זה"ג משלחת שהחלה במגבית גדולה ברחבי אירופה וב"בבואו מפלונסק לווינה מצא ב" 

מדוע לא . ג רעיון"עובדה זו הולידה בראשו של ב. הברית העולמית התמלאה מהר יותר מקופת' הגנה'קופת ה[ ---]' כל חושי וזמני
להסכם שלפיו , בעברית וביידיש, ג בכתב ידו שני נוסחים"כתב ב 12.9.1201-ב[ ---]כספים למשרד הברית בווינה " הגנה"תלווה ה

" 'ביודית" קונטרס"ם הוצאת הלש, 'כתר לשלושה חודשים 02,222לרשות משרד הברית בווינה הלוואה של ' הגנה'תעמיד קופת ה
 (.130, 131 ,קנאת ב)
5
 :שופר אור נוסף על פרשה זו 00.1.1201-ג מ"קטע ממכתב רבקה לא 

בוודאי . כי אם אך לשם בירור, לא לשם ְגלֹול את האשמה ממני על אחרים. עלי להוסיף מילים אחדות על מכתבו של משה
כי אני נחשבתי למנהלת החשבונות , בשעה שידוע לך' ה ביחס לכספי ההגזהירות כה מכוער-תשתומם מאוד בשמעך כי נהגו אי

ושום רשימה לא רשמתי בפנקסי , כי אף פעם לא הייתה פרוטה מהכספים האלה בידי, על זה עלי לענות לך. ולמזכירה
לשאת עלי אחריות  תדע כי אני בשום אופן אינני מסוגלה, אליהו. אולי תזקוף לי את העובדה הזאת לאשמה העיקרית. הכספים

ולמעשה היה נודע לי . אני הודעתי זאת בפירוש והייתי מנהלת חשבונות רק בדמיון? מי כמוך עוד יודע זאת, של הנהלת כספים
אנשים שלא היו די מסורים ' האסון היה בזה שהתערבו בענייני ההג. כל דבר של הלוואה לאחר שנעשתה ואת פי לא שאלו

, הוועדה הן לא עשתה שום דבר ולא ניהלה דבר. הם גם לא עסקו בהם -ת והדיוק ההכרחיים בזה ולא הבינו את הזהירו, להם
ואשר בידיהם היה , האנשים העוסקים, מצד שני. לרעת העניינים -והפרי האחד שהביאה זוהי ההתערבות בענייני הכספים 

אך למעשה לא , נמרצת להכניס את הכסף בבנקהחליטו החלטה . לא היו די תקיפים ולא ידעו להתעקש ברגעים חמורים, הכסף
 .גם העבודה הייתה נושאת יותר פריו, לא היה קורה דבר כזה, לו היה לכתחילה בעל בית לדבר... הספיקו לעולם לעשות זאת
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 רומניה יאסי, קליגהויפט: אל
011 

 62.1.2.62, וינה
 יאסי, קליגהויפט' לח
 

 12.7.81.1 מיום נסקי'פרוז אל למכתבך תשובה

. לתעודתו הגיע לא שהכסף היא שהצרה אלא0 יל   00166 סכום לאסוף בידיך עלה אשר על מאוד אנו שמחים
-לארץ בדרכו0 לקושטא יםבינתי נסע ינסק'וזפר .בבוקרסט הכסף חנשל למי לנו התברר לא מכתבך מתוך

 דיימו תכף הכסף את שלחוי כי0 בבוקרסט שצריך למי ולכתוב להזדרז תוקף בכל אותך מבקשים אנו. שראלי
 .פליישר של המען י"עפ0 לווינה

 .אנחנו גם לדרשו נוכל למען הכסף את שלחת זה למי0 ל"הנ המען י"עפ דייומ תכף הודיענו בזמן בו
. יםי  בל  0 פליישר גרשון שם על ברומניה ידוע בנק איזה של טשק עריכת היא הכסף למשלוח טובה היותר הדרך
 .ל"הנ המען י"עפ חבטו במכתב להישלח צריך הטשק

 .זו בדרך לשלוח תואיל0 אצלך עוד שיתאספו םפיסהכ כל את
 .הכסף מאוד שרוד עבודתנו לצורכי כי0 בקשותינו את דיחוי בלי נא מלא

 0בברכה
 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .המכתב לא אותר 
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 (גלויה) אביב- תל, שרתוק יהודה: אל
101 

71.1.2.72 
 

 בווינה מצאתי: לסל[ פרדיננד]ב מתנחם אני. לסבול א"א ,נורא חום .ללונדון חזרה מווינה מדרכי לכם שלום
 .אש-להבות, נאומיו - עתיקות חוברות אחת בחנות

 .כתבתי לאליהו .מאוד משונה הרגשה .ועובר משיק, בגרמניה אני
 

 משה
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 (גלויה) וינה ,שרתוק רבקה: אל
201 

 71.1.2.72, איש-א נוישטדט
 ,וברכה שלום רבקה היקרה לאחותי

 
 !היקרה אחותי
 מאוד םשח יכ עןי מזיע אני רק .ככה תהיי את שגםו ,שלםו בריא, השם ךובר ,אני כי, יעךודלה באתי כל ראשית
 יכולים ולא נכנסו נכנס וזה בירה היום כל ושותים, נורא םיואדומ מזיעים כן גם והגרמנים, להתפקע םויכולי
 .הסוף יהיה מהו םמקו יש איפה להבין
, לכן אז, ונטע רבקה בשביל םשלו דרישת לך למסור יתחשכ כי, להודיעך באתי, ההיקר יאחות ,כל שנית

 .באמת מאוד בשלומכם דרש שמשה להם ישתאמר אותם תראי שכאשר
 .פורנייםיצ לי צמחו כבר ובאמת, םיציפורני שחותכים זה, הקטנים המספריים את שכחתי ועוד
 .בכיס שהם ראיתי פתאוםו, השם את לאמור שאסור הדברים זה, את ששכחתי שבתיח ועוד
 .למטה בוער אחד ןֹוגו   אצל כי, פה עומדים אנחנו. לכתוב מה לי אין ויותר
 .אוהבת ושאת היקר אחיך ממני, היקרה אחותי, לך שלום

 
 1משה

 
 הערות

                                                           

1
 :13.1.3.13-מ רבקה תשובת 

. ארוך כך כל בדרך הלכת חם כך כל היה כאשר ודווקא נסעת ואיך שלומך על מפחדת הייתי כך כל .אחי שלומך מה, היקר לאחי
 עלו. לי בא לא וירווא המיטה על התהפכתי ובלילה לנשימה וירוא היה לא ביום במילים להגיד כלל אפשר שאי חם היה פה וגם

 שהגל למה קריר יותר השם ברוך ועתה .היבשה על חום של גל הולך זה בים הולך שגל כמו חום של גל שזה כתוב היה העיתון
 אהובתך אחותך ממני לכתוב מה לי אין יותר. ששכחת מה המספרים את שולחת שאני אחי לך להגיד חפצה אני ועוד .הלך
 .(251' עמ, 31 חבנספ מובא רבקה במכתב השני החלק) רבקה .לנצח
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 בוקרסט, ירצמןוגו משה אל
301 

 119138.3 ,לונדון
 ,משה

 
 לחקור צריך כי, ברור. פרספקטיבהה נצטמצמה וינהוב לשהייתי האחרונים םבימי .משמח אינו בעבודתנו המצב
 .לכתוב קשה פרטים. מקומות בעוד
. ינהווב הצלחהב הנעשית הקטנים הכלים לקניית אמצעים בהשגת קושי שי ע"לע. איתן אינו יהכספ המצב

 ?בלתיהק .Salvator Strada ,Grinberg M 82 :בלונדון לי שהשארת המען י"עפ יםיפעמ לך כתבתי וינהומ
 ?תשובה אין מדוע
 אנא. וינהוב לידינו הגיע לא הזה הכסף. יל   81.111 שלחו' מבוק כי, כותב אתה. ביולי 01-מ מכתבך מצאתי פה
 - בידך יעלה רק אם. לאיבוד וםהסכ שילך אסור? וינהוב קיבלו ימ ?הכסף חנשל מי ואל מי י"ע ודרוש קורח

 עכשיו נמצאת רבקה) שצריך למי ימסור כבר הוא ..(BOhm A) לביהם ישלחו. שהבטיחו מה כל שישלחו השפע
 :המען י"עפ וינהול םוג לי מייד כתוב התוצאות את .(לעיר מחוץ

N. Goldberg fur Fleischer, Wien 11 Numb G. 2/261 

 תשים אל כן על. נכזב זה ביטחון אך, רשמיים ממקורות די שי כי, בביטחון הכסף אסיף את עלינו אסרו בלונדון
 רחבה ביד שנתנו ההבטחות מן[ realise-מ: לממש] זל  א  לר   יבכד תוכל שרק מה ועשה הפוליטי לצד ביותר לב

 ,שלום .ליאהמקסימ םהסכו את ינסק'זלפרו
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 :בבוקרסט וירצמןוג' למ רבקה כתבה זה בנושא 

 משלוח שאלת לבירור מיוחדת לב תשומת להקדיש ולבקשך משה דבר על להוסיף הנני. קיבלתי מכתבך את, משה ידידי
 אם. זה באופן לאסוף וכדאי צריך אם - פרינציפיוניות שאלות זה בעניין להכניס אין כי תסכים הן. נסקי'פרוז שאסף הכספים
 איש, נעשה כשהדבר, עתה אך. אחרת לפעם הזאת הדעה את לשמור עלינו ,זו דרך השוללת לדעה מסכימים שהננו נחליט
 נסקי'פרוז. שנעשה מפעל להשבית ואין האפשרית התועלת את יןיהענ מן להוציא להשתדל צריר, הוצאות והושקעו וטרח עמל
 לוי - אנשים שמות מזכיר, סכומים מונה, ועוד קלוזש קישינוב יאס, סטמבוקר שנשלחו כסף סכומי על מוחלט בביטחון לנו כותב

 כמה עד לך להגיד. נתקבלו צ"צ כספי רק. כלום יודע איש ואין דבר נתקבל לא פה אך - הכסף את פה למסור שצריכים ומרגלית
. בבוקרסט גם ישהה הוא ."תההתאחדו" חבר, קפלן אליעזר לרומניה יוצא מחר. למותר אני חושבת האלה הסכומים פה נחוצים

 וגם, שאפשר כמה עד לו ולעזור עמו להתראות אבקשך. הדבר את יחקור והוא נסקי'פרוז של האחרונים המכתבים ישנם בידו
 , בברכה .דומא חשוב דבר בזה תעשה, עבורנו יאבד לא שהכסף עוד אפשר ואם, והדרישה החקירה תוצאות את לנו להודיע

 .ש רבקה 
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 אביב-תל, שרתוק יהודה: אל
481 

 [טוסאוג], לונדון
 ,יהודה

 
 .בשלום וינהומ שבתי

 .כתובא השבוע
 1.סיףות כן. מאוד יקר הוא. רבקה לא שלחתיו ועתה וינהוב בהיותי פה נתקבל הגדול מכתבך

 לקבל אפשר ארוד בכל .ש"לי 5 בזה". קונטרס"ה כסף את בכיסי להשהות צהור שאיני נימפ רק לך כותב אני
 ."קונטרס"ל ורק אך, שצריך למי מסור. המתאימות תורובש והמקום השם מילוי לאחר ומןזבמ רהוהתמ את

 .וארהד י"ע" נטרסוק"ל שלחתי אשר ש"לי 01 על רואיש אקבל טרם דוע
 

 .מ
 

 הערות
                                                           

1
 .המכתב לא אותר 
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18 

 וינה, רבקה: אל
801 

 8.3.[12], לונדון
 ,יקרה קה'רבצ

 
 מה כל את שהרקתי ריחא 1.תיחרזהתמ לא עכשיו ועד מאוד מבולבל באתי. עכשיו עד כתבתי שלא סלחי

 לי ואין', וכו תונותיהע בענייני מחדש למלאו להתחיל צריך עתה. ריק חלל נשאר - פיני באוזני בראש שהצטבר
 2.שירהולץ אומר שהיה כמו ;מאוד[ מותש: גרמנית] abgespentt. לזה כוח עדיין

 מאוד פסימיסטי תייהי אני םג. ובצדק, הגדולה הקנייה עם בקשר ינהו את פוסל פיני. יגעים[ נה.]ההג ענייני
 צריך. דומא מסוכסכת ההובלה שאלתו 0,111 של קטנה כמות על לדבר רוצים אין הלא - ובדרך רוןחהא בערב
, ותרחו מסכסך בו'ז. הכספים מצב מאוד הורע בינתיים אך .אחרים במקומות הקרקע על לתהות עכשיו לנסות

 א"א םבפרטי. מאוד מדוכא פיני. הוא כך הנראה כפי אך, אין שכסף רולאמ פוחד אני 3.לגועל עד פרצופי דו
 .להיכנס
 איבכמ והדבר, החנד ,התכופות ההוצאות ויתר, חםמשלו, םוניחהקר לגמירת, לפליישר הכסף חמשלו אפילו
 .לו כותב יאנ .מאוד
 אני. לקצרו לי ונתן מדי ארוך המאמר כי בו'ז נזכר עתה .מקומות משלושה כבר הוחזר .ביש עסק - המאמר עם

 .ניסיונו על סמכתי ואני" ילך" שהדבר אמר הוא אך, המאמר ךואר שמא כי לכתחילה לו אמרתי
 לא ."במציאותי ושדח אינו" כאילו וייצמן .בי ישתמשו אם גמרהל ברור לא .ואיננה ובאה באה הערבית המשלחת

 [.דיקנס רלס'צ מאת" ]Son and Dombey" והז באמונה פה שהתחלתי היחידי המעשי הדבר. צריך
 

 [:באנגלית] זה מברק לדב ישלחת היום
 או אחדים םודשיחל ופשהח בקש מחדש רחתיב אם .לאחותי להצטרף שאפשר כל לעשות בך מפציר, יקר

 .מ. שנקטת והצעדים 4המועצה תוצאות הברק קרלסבד[ סנגרוק]ב הציבוריות העבודות על לדווח התמנה
 

 וםפ  ר  ח  נ   כי, דעה לכלל באנו ויחד כך דיבר הוא םוג, כרגיל, גמור לב בגילוי איתו דיברתי מחלוף שיבת על
 - לאיטליה עסולנ שיצטרך אפשר -" ההגנ"ה וענייני, פיני: עלולפ הדבר את להוציא א"א[ אחד בהינף: רוסית]

 צריך מה לדעת יהיה אפשר דב תשובת י"עפ. החדש זלמרכ רחנב ומי 5שם המצב איך ברור לא ובינתיים
 .הלאה זה וןובכי תולעש
 הייתי יכול ידיו על. איננו בפריס. ולברלין לווינה לגרפתית. דאגה מעורר גם וזה מכעיס זה. כאן איננו ברל

 .צ"העב על ח"הדו עם בקשר דב של בואו את להחיש
 בולשביזם] ""Bolsch. od. Soz. Dem באואר[ אוטו] של החוברת ואת לוקסמבורג[ וזה].ר מכתבי את לי קני
 .אצלי שיהיו רוצה אני, י"לא שלחתי אשר[ דמוקרטיה-סוציאל או
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .אוריינט -מלשון אוריינטציה . להתמצא -להתמזרח  
2
 .ש היה מתורגמן שלו ונהג לצטט מאמרותיו"מ. 0-ע"קצין גרמני בצבא העותומאני בשנות מל 
3
 .הן נוכח התנהלותו והן בשל אופיו', ז"דברים אלה מסמנים את ראשית הקרע עם ז 
4
, 59מכתב  ,0 כ"איגרות ב' ר)שטענו נגדו שאינו בוגר דיו , צ"צ חרף התנגדותם של אנשי הפוה"ה אכן נבחר מחדש להנהלת העב"ד 

 (.99.1.0590-ש מ"מכתב יהודה שרת למ ;991, 905' עמ
5
 .י"מצב ענייני ההגנה בא 
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28 

 וינה, פליישר גרשון: אל
601 

 119138.3 ,לונדון
 ,פליישר

 
 השישי ביום הכסף את תקבל יכ, לך לגרפתית .שבתיח כאשר לקח הדבר יצא לא הרב לצערי .הכסף ןיעני .א

. ונדחה העניין הולך עתה אך. בזה חבטו ייתיה. לבנקים ופשח םיו פה היה השני םשביו מפני, מישיחה יום תחת
 'בו'ז של םלדברי, מאוד מגונה באופן מתנהגים הציונית' האקז אנשי אך. הפרטים כל תא לך לבאר כולי איני

 לזלמן זאת תגיד 1.םדבריה את שאמר בשעה אתז ידע הוא; סודי כל אין, "הגנה"ל כסף די יש כי, בפראג
 .[ר"שז]

 .אז עד התאמץ. 'ג-'ב םביו המאוחר לכל, תקבל פונט, 75
 םא ?וכמה םמש משהו יבלתםק אם כתוב. שאפשר כמה הימרומנ להציל עליכם. איתן ואינ בכלל יהכספ המצב

 הסכום בדבר מה, לבוקרסט מיאסי וחשנשל יל   6,000 בדבר מה, מקושטא ינסק'מפרוז ידיעה ואיז נתקבלה
 יידע. קוםמ  ב   והתאמצ, י"מא כסף לדרוש תמהרו אל .יקרה להיות צריכה רוטהפ כל? ההתאחדות שקיבלה

 .מה ויהי להשיב עליו יהיה כתר 50,000 את כי, הברית רדשמ
 בזה רק אך, בעיניו מאוד שובותח היו שלנו החקירה תוצאות. בכלל הינו את לפסול נוטה. פ .הגדולה הקנייה .ב

 הוא בו לעסוק כדאי אשר היחיד הדבר כי, האחרון ערבב התברר וינהוב לנו םג .וינהומ לקוות אין כי שביררו
 סןחמ כל, חדיומ רוןית שום בדבר אין כי, בצדק. פ אומר זה על גם אך[ ייסט.]שבטר המחסן אל ךדר למצוא

 .מידה באותה בחשבון בשבילנו בא שמיר
 מה נראה ואז אחד מקור עוד יחקור. פ .ותרבתקוות  ע"לע מעוררת אינה הגדולה הקנייה בעניין הפרספקטיבה

 .לעשות יש
ודרש ממני  2כהן-זנרופ של במען לשימוש רק התנגד. פ. ןח מצאה םיונחהקר תוכנית .הקטנים משלוח. ג

 .םלכ לגרפתית זאת 4.על שם איזה איש פרטי בחיפה 3טנ  מ  ס  נֹוהקֹוכי תערכו את , להודיע לכם
 על מןזה כל דיבר לויט .הדבר נעשה איך ברור מושג וינהוב לנו היה שלא כנראה, חהמשלו סידור לאופן בנוגע

 צריך שלויט א"ז. האונייה על הטעינה אחרי רק ניתן קונוסמנט כי, פה לי מתברר. בווינה שיקבל הקונוסמנט
 .לידו. בטר מנטסהקונו יימסר ה"עפי אשר, תעודה שבווינה מהסוכנות איתו לקחת

 התעניינות יראה אל, בכלל. לאונייה איתם ילך ואל הארגזים יד על לויט יימצא אל. בטר בהיותו כי, מבקש. פ
. המשלוח יימסר לה אשר, פדיציהסהאק חברת של הטרייסטי הסוכן עם ינהל מ"המו כל את. בסחורה יוחדתמ

 .נשלחה שהסחורה ברור יהיה - הקונוסמנט את ממנו כשיקבל
 .השאר למשלוח בנוגע מעשיות הצעות ברכ לכם יש אם כתוב
 ,שלום

 
 משה

 
 מ"המו את לגמרה תפסיק ע"ולע אחרים במקומות גם םעובדי אנו כי, לו תרמוז ;התעכבתי אני כי, תגיד 5זללה  
 A.G.6 עם

 
 הערות

                                                           

1
 ". הגנה"לא נמצאה התייחסות לכסף ל, (נאומים -' כרך ג)המובא בכתביו , 1291פ הציוני בפראג ביולי "בוה' ז"בנוסח נאומו של ז 
יש לנו בארץ . י תלויה לא רק בכסף ובאנשים"לה באהפעו: "אמר שם בהקשר של תביעתו להקים גדוד עברי במסגרת בריטית' ז"ז

 (.121' עמ" )כ עומדים אנו בארץ בפני קיר אטום"ואעפי, יש לנו כסף, אנשים
2
 .כנראה חברה מסחרית של מרדכי בן הלל הכהן וגיסו שמואל פבזנר 
3
גרה ליעד הנדרש, כתב קבלת סחורה מחברת ספנות או ממשרד רכבת   .המציין התחייבות לש 
4
 (.330' עמ ,פליישר; 130' עמ ,1-בה "סת)שנאסר עם גילוי הנשק המוברח בנמל חיפה , ש יצחק רוזנברג בחיפה"התעודה הוכנה ע 
5
 .לא זוהה 
6
 .לא זוהה 
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38 

 וינה, פליישר גרשון: אל
701 

 113178.7, לונדון
 ,פליישר

 
, במרכז ולא בסניף להשתמש הייתי חמוכר פעם עוד .דחא כל פונט 09, טשקים בשלושה פונט 09 חשול אני
 .בשלמות הכסף את תקבל כי מובטחני. היה אפשר-אי רתחא

 לפני ממנה לווית אשר, פונט 9 - בקהלר חוב תשלום - בהוצאה זה וכנגד 09 אם כי 09 לא תרשמו בהכנסה
 .ללונדון נסיעתך
 .הכסף את לעכב רוצה אינני 2.מחר בואכת - 1והוועדה יטברסק לעניין בנוגע
 פקטורה תהיה לא אם. מסחר בית באיזה םוניחהקר נקנו כאילו 3,הר  ּוטק  פ   שתערכו צריך .הקרחונים בדבר
 זה שאין, מובן. מכס לקחת צריך הכמ לדעת, םוניחהקר רמהי את להעריך בכדי, בחיפה אנשים למנות יצטרכו
 .הםב ויהפכו םבקרחוני יתבוננו, הארגזים את יפתחו מיותרים אנשים כי, לענייננו מתאים

 בבתי שנהוג כמו להיות צריך הבלנק - םש איזה תמציאו - פירמה איזו של [טופס] קנ  ל  ב   להדפיס םעליכ כן על
 תימהחה. טובה להיות צריכה הגרמנית. מספרים לכתיבת קווים םע, הרגילה בצורה, הפרטים כל עם, מסחר
 .בדיוק לוהכ את תעשו. בולים עם, וברורה הגונה
 ולקבוע הפירמה אותה םש תורח   וא בוכת יהיה שעליהן, קטנות נחושת אז פה טבלאות לעשות צריך זה מלבד
 .תעשו וכך רגילים םניוחבקר הדבר עשוי איך תראו. םהקרחוני כל על האלו הטבלאות את

 .כתוב .שלום
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .נתחוור לא העניין 
2
 .אותר לא המכתב 
3
 .נמסרת או נשלחת נמכרת סחורה של ורשימת חשבון 
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48 

 כנרת, צפורה: אל
804 

 02.8.02, לונדון
 ,צפורה

 
 .חושב איני הגלויה תא .שיםדחו וכמה מהכ ראיתי לא, ידבי בוכת, שמך את
 אשר כשהסבל, ברגע רגע מדי יישערות סמירת את, הזה הזמן כל במשך מיצע את עיניתי אשר ייםנוהעי את

 ואני חטאתי אני. למסור צריך איני םוג, למסור וכלא לא, אמסור לא - מוראו בכל לפני מתייצב היה לך גרמתי
 .ממך לא, עצמי מידי הואעונשי ו. עונשי את אשא
, קשים זמנים, ודאיוב, לא, אולי והי. םוכל, כלום, כלום. לי היה לא כלום כי, למסור איך יודע איני - לי היה ומה
 .איתך בקשר לא, אליך ביחסי לא אך .יהיו ועוד, שנםי. מאוד םוקשי
 ורטט רטט בכל אותה מרגיש אני - באהבתך כך כל אני חבטו - נגדי בלבך שנצטברו והמרירות הכאב כל תולמר
 .עכשיו בכות שאני להיומ להימ לכל תאמיני את כי, אני מאמין כי עד אליך תמיד הנכסף לבי של
 .הבאו, אותך אוהב אני, צפורה. אסור ולא. לרגע ממך סרתי לא, פגישה שום לי יתהיה לא
 .היה לא וםכל

 ?כתבתי לא מדוע
, דעת קלות, פשוטה תנערּו מתוך, וטרדות עבודה רוב, פנאי וסרח מתוך אחת שתיקה תקופת .תקופות שתי היו

 מתוך, כליות רוסמ מתוך, מפניך פחד מתוך - שנייה שתיקה תקופת יתהיוה. לי המיוחדות אחריות-ואי אנוכיות
 .להצטדק ובמה להתחיל איך ידיהתמ הפקפוק מתוך, מחולשה רק ייהחד

 או ימים עשרה, שבוע פתאום םבאי היו פעם כשמדי, האלה הנוראים החודשים בכל נמשכה השנייה התקופה
 משכיחה יתהיהו מטלטלתו סוחפת ,יאות מהימר יתהישה, לרגע מרפה בלתי אחת סערה של, םשבועיי

 .מטמתומט  
. סוף לדבר ואין, שנייה סערה והנה - ימחשבותי יפזור את לקבץ ומתחיל חרו שואף, רגלי על עומד הייתי ורק

 לך לגרפתיתכש שנייה ופעם, מברייטון הגלויה את לך כשכתבתי פעם, אותך למצוא נואש סיוןינ עשיתי פעמיים
 .לווינה יבדרכ, סטנדהֹומא

 הידיים רוממוהת לאו, אותו שקראתי לאחר כמתעלף הייתי. עיני חשכו ממש. אכזרי לשוט היה 1האחרון מכתבך
 .לפנייך לדין לעמוד פחדתי .לכתוב
 בגידה, שקר, רשעות, רעה. שריר נער של לב-מעורלת חטא הוא .אותו רחמי .לפנייך ילדך הנה, אהובה, ציפה
 לא בידיים זאת יעשה ואולי .בשחיי והוא פצע הוא .פצעיו ,פצעייך את לרפא לו תני .אותו תזעמי אל. בו אין
 .דבר אין .כנער, מונותא  

 !בלעדייך בעולם לו מי הלא
 אולי את .סוף בלי עכשיו לך אכתובו אכתוב אני .אחדים חודשים לי תעני אל. לי תכתבי אל, אנא, יקרה, ציפה

 .לגמרה לפוג למרירותך תני. תעני אל אתו. מכתבים הרבה כך כל ממני מקבלת שאת תתביישי
 .שלי אהובה-אהובה. ציפה, ממך פוחד אני

[ מורסה: רוסית] ברינ   עכשיו קרעתי אני. עכשיו יכול איני. מחרתיים או מחר לך אכתוב אני. שיועכ לך שלום
 .משמחה עכשיו בוכה ואני. רב, רב זמן ונסס שכאב

 .יותר לי אין כוחו
 .ארוכה-ארוכה-ארוכה אחת נשיקה

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .אותר לא המכתב 
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 אביב-תל, גולומב אליהו: אל
901 

  02.1.2.02 ,וןלונד
 ,אליהו

 
 וא כשבוע אך. וינהומ שובי ראח מייד לך לכתוב הייתי צריך. תוחיד אחרי חיותד פרשת רחאל אב זה מכתבי
 - והעיקר, פה המשפט עליהן נגזר אשר עד א"ז, קירתיוח ינסיעת תוצאות לטחבה והתברר אשר עד עברו עשור

 האל כל וכשנתבררו 2,ר"פ של ועמדתו בו'ז של 1עיותעתו, עבודתנו של הכספי המצב התברר אשר עד
 .אחר עבודה םבעול בינתיים יהשתקעת

 לשנס הייתי וצריך הישמעאלים תחאור   הבא .לרשות מרשות נקלע שאני, האלה םהחודשי כל במשך גורלי כך
 למערכה חששו גם. בה אשתתף ואני 3ביניהםל בינינו הפגיש שתהיה חשבו או, לקראתה םמותנייה את קצת

 .להתכונן עלי היה אלה לכל 4.בעיתונות עלינו שתינטש
 יגל נערמו מןזה ובמשך הערבית תהעיתונו את הזנחתי, לכן קודם שונות סיבות מפני ועוד, וינהול נסיעתי לרגלי
 - לפרנסה לשחר יעל כי, תמיד רולזכ עליך, לזה נוסף. םוארוכי יםרב ימים בלעו ועיכולה קריאתה אשר, גליה

 אשר, תרגום תעבודו לקבל הוכרחתי מילואה ולשם בתקציבי פרצה יש, יהיהעיר עוריישבש הפגרה לרגל עכשיו
 .פה שברל תזכור. ועוד ודוע .תמים שבוע גזלה היא םג
 .כסדר, העניין אל הועת .להלן סעיף אקדיש עוד - המשלחת - רהאח לקהחל אשר, קדמההה יהזו
 
 הולכות הגדולה תוהכמ רכישת בדבר ההצעות היו ינהוב שהיתי אשר ציחו השבועיים במשך .הוינ .1

 כי היה דבר סוף .מראש שחשבתי מכפי יותר שם נתעכבתי םג זה משום .םליו מיום צורה ליפותחומ ומסתעפות
 .בהם מהשתמש נּוֹוקט אנו אך, םועשירי בטוחים, טובים מקורות עד נוהגע .רב למעשה תקווה בלי הנה שבתי
 אף, למכור מיאנו 01,111-מ פ"לכה או, [םפריטי] 111,111-מ פחות כי היה הכל את לאל םשש היסודי התנאי

 .לפועל הקנייה הוצאת אופן ועל ירחמ על בפרטים מ"מו לנהל לא
 מציאות על שובותח ידיעות שהשגנו יצא. רשמי וחכ-ייפוי הגשת הכרחי תנאי היה אחדים במקומות, זה מלבד

 הרואה השועל בבחינת לעומתם היינו אנו אך, קצה ועד היבשת מקצה, שונות ובארצות ניםוש במקומות אוצרות
, פרטיים מאנשים באה אם כי, שובח מסחרי או רשמי מוסד םבשו קשורה יתהיה לא אחת הצעה רק. םבענבי

 להטיל צריך [םרובי] ליםכ  ב   כי הן זו הצעה של מגרעותיה אך, לנו הדרוש המספר בגדר הצטמצמה כ"וע
 את, שנית ;(011-011 על העמדתה) הכוונת והסרת, צירב   רק אם כי, במכניזם תיקונים שום אומנם, םיינושי

 עצמה בארץ המפלגות סכסוכי לרגלי כי לדעת עליך. פ"לכה םודשיח 4 במשך, לאט לאט לנו ימציאו האלף
 בהרבה בעיר המחסן והחזקת ההובלה יעניינ כל םכרוכי - חוץ תווחכ קורתיב על רב  ד   רב  ד   מבלי - [אוסטריה]

 פה לא אף, וינהוב בהיותי לא, זו להצעה רב ערך נתנו לא כ"וע 5,באיבוד פ"עכ הרי עונשים של לא אם, סכנה
 .[היל.]איט על ןייעד שחשבנו במקום
 ולולא, ר"פ בעיני מאוד שרי - [קרבינה רובה או קל מקלע] האיטלקית קניית - וינהוב שעשיתי השני הדבר

 המקור מן אחדות עשרות גלהשי ומשתדלים, יהכול זהו כי מחליטים בוודאי היינו להלן פרשתסּו התקלה
 .וזול לשימוש מאוד נוח, וקטן קל יהכל. הראשון

 אתו המינים 4 השארת את אישר. פ .םמש לך כתבתי - [םיחאקד] הקטנים - ינהו שבעבודת השלישי הדבר על
 על ההודעה פ"לכה או, בידכם הכבודה תהיה מכתבי את קבלך בעת כי מקווה אני. הראשונה חהמשלו תתוכני
 שמא רק רדח אני. השני המשלוח לסידור בווינה דואגים ע"לע. להמשיך כמובן צריך הקטנים רכישת את. בואה
 כי, אסון יהיה זה 6.דההעבו םע םשל בשרי של לבבו יהיה לא שבארץ םאישייהו ההסתדרותיים ייםנויהש ילרגל
 לפועל חהמשלו תוכניות בהוצאת. מאוד טובה בחנויות ועמדתו בידיו הקשרים כל. במי ואין אסור ליפוחלה

 מתוקן בלתי דבר יצא לא יכ ןוביטח שי .המצאות ובעל נאמן ורחב, אחד מהנדס ידו על עוזר הטכני במובן
 .הבא בסעיף זה יעל, כסף דרוש וינהוב והרכישה המשלוח להמשכת כי, מובן. ידיו תתחמ
 
 נעשה הדבר .[50 מכתב] וינהומ לך כתבתי י"מא ש"לי 0,111 החזרת על. בזה רוכותהכ הצרות וכל - כספים. 2

 כוונה נתגלתה בו'ז מצד. הדבר היה כן לא אך. לידיו מייד יימסר הנה םהסכו שבהגיע מנת ועל ר"פ דרישת י"עפ
 בלתי, אחראית יבלת תהיהי ןנייבע עמדתו וכל מפליאה פרצופיות-וד גילה הוא .העסק על להשתלט ברורה
 יהכל יעלה. פ חשבון לפי. האמריקאיות המכונות תוכנית את מאמתחתו הוציא הוא .הגונה-ואי ישרה-אי, רצינית
 אסור לוקסוס זהו אך, האיטלקית על הרבה בשכלולו יהכל עולה הטכנית מהבחינה םאומנ .ש"לי 101 וחומשלו
 לשלוח אז רצה הוא. ש"יל 2,111 מייד לו שיקצבו רצה ע"ולע וינהומ שובי עד בדבר שיחכו דרש. פ .נובשביל

. בכסף כלשהוא טחוןיב לו יהיה בטרם בזה להתחיל פץח לא אך, האפשרויות על םש לתהות, .לאיט מחלוף את
 הופקד לא הכסף 8.שיקר הוא 7.לפראג נסע, בבנק לרשותו עומד הכסף כי ואמר כ"חא לו צלצל, הבטיח בו'ז

 1,111 סך לרשותו נמצא בהסתדרות כי. לפ נודע אחדים ימים אחרי. בטלה מחלוף ונסיעת .פ שם על בבנק
 כי .פ כשהוכיח. [ייצמןו] חיים ותחבנוכ תהיהי העניין כל בדבר השיחה, אגב) לקבלו מיאן הוא .ש"לי

 םייח אמר ?יןמנ   לגדולים ש"לי 0,111-וה, ש"לי 0,111 בערך ושרייד בלבד להן רק כי, מדי יקרות האמריקניות
 כספים בענייני חיים דברי אך, .פ לרשות כולי עומד זה וסכום, םאחרי ש"לי 0,111 לו יש האמריקאיות בשביל כי

 (.ערך כל כבר איבדו
 להוציא יתהיה מוכרחה 'האכס יכ, אין כסף כי הודיע ואחריה, התחמקויות פרשת החלה מפראג בו'ז בכשש

 של זו עמדה. כמונו ניםוא-אין גם הוא אך, כמונו 9הכספי המנהל ֹוחבר את מרשיע מובןכ היא כי, ריםחא לצרכים
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 10,(יגדךו גוריון-בן את שאל) בפראג עליו ששפך השופכין קיתון לאחר"[ הגנה"ה]" הגן"ל כנאמן תוהתחסד
. פ תחת תירהחה יחודיוב, והותר די ויהיה שי כסף כי לחברינו בפראג הצהרתו לאחר, אין כסף יכ והטענה
 היה תייא החשי שבכל ולאחר, בו מאמינים שאנו לאיש רהסנמ העניין הנהלת כי, לחברינו שוב הודעתו לאחר
 כי, הודעתו הסאה את הגדישה. נפש-גועל פשוט עוררו אלה כל." לפ אלה בעניינים נשמע אני: "ומדגיש חוזר
, ש"לי 1,011 הקנייה ןושבח על חושל תואמריקני 20-כ קנה כבר, משותפת החלטה כל יובל, לשובי כותח מבלי
 הגיעו. הגדולים לקניית .לפ להימסר היו שצריכים הממשיים 0,111-מ אם כי, חיים של םהמדומי 0,111-מ לא

 .םימי שלושה רגלי את לכתת הייתי צריך, וינהול דרושים שהיו ש"לי 111 לקבל יבכד כי, כך לידי םהדברי
 נמצאת עוד כל כי מבין הוא האין! כך כל ודוחק מתרגש [וטנברג].ר זה מה: "לי אומר הגדול ןוהפוליטיק
. הזיוף בהן רב כי, למסור כדאי לא איתו השיחות פרטי את" ?דבר בארץ יתרחש לא כאן[ הערבית] המשלחת

? [הנשק חושילו רכשה מנגנון] הסידור מכונת ומאין הכסף שאר מאין. בערפל כולו לוטה האמריקניות עניין עצם
 יצא בזמן-בו, מאוד חמור הפוליטי יסקרה. עוריש לאין עד קשה ההובלה ?יןמנ   פקודתו תחת שיעבדו האנשים

 .אחר בעניין רחנווכ בעל שנקשרנו מאחר האיטלקיות בקניית לטפל שאין
 אל כי ענה 11בו'ז. רצופה העתקתו אשר, בעיטה מכתב לו כתבו הקשרים את לנתק בלבו ר"פ גמר סוף וףס
 .[סתדרי: רוסית]ה י  ס  דיט  ל  ג   לוהכ עוד, תרגשי

 הנמנע מן לא. הדבר את ֹוהודיע ר"פ .הוא דרישתו י"עפ א"כ, צנוחל י"עפ לא [ידר].לא שלחו ש"יל 2,111 את
 .השפיע 13.נובומ' אול. אומןי לוהכ 12.ריםחא עם א"כ איתך לא בארץ עוסק .א כי ושבח בו'שז הוא
 האסיף את. ריקות הקופות .להחההת לפני באירופה כספיםה בעניין אנו םעומדי אלה 2,111 שנשלחו רחלא

 .להיכנע היינו מוכרחים אך, בנו תמך ברל וגם ףתוק בכל התנגדנו אנחנו. די בחוזק. פ הפסיק באנגליה הפרטי
 אותה גם ואין המאורעות על הכלח עבר. המאות אל לשוב קשה, ּוכיחש כשאלה, עכשיו. באלפים אז בטח. פ

 התקפה בעיקר, עבודה להיעשות תצטרך םש .לקונגרס עכשיו היחידה התקווה .אז יתהישה המעטה רותהע  
 מייעץ הייתי, פ"עכ. י"מא שיבואו םהחברי בעזרת ברל עצמו על לקחת יצטרך הזה הדבר את. האכז על הגונה

 מכספי ומשה להציל והותק עוד יש. וינהוב קטנים קניית בשביל דותחא מאות עכשיו סוךחל, אפשר רק אם, לך
 .והותק אלא זו אין אך, רומניה

 
 ר"פ. ובטוחה קצרה היותר הדרך הכול אחרי נהיה בארץ מעשיתה ההעבוד. מאוד הרנין 14האחרון מכתבך .0

 כי. נוב לו סיפר מזה חוץ .רליוק ראש הניד רק הוא. חשמ שלו והכת ישראל פרישת ועל מהעניין רצון שבע היה
, לנו הדבר את לברר םעליכ. אתז להודיעך נישביק .פ .קנייה כל על מדי לוגד הוצאות אחוז םיסימעמ אתם

 .הדבר נכון אם הסיבה את לברר נכונה אינה אם האשמה את ישחלהכ םמקובו
 הכרחית, הפירוד לאחר, עכשיו דווקא. ברל ועם ר"פ עם וועצותיה לאחר[ בארץ] להישאר לך פנותלגר

 הראשון הקטנים משלוח יגיע עכשיו ועוד .ובחוץ בפנים, ךרעדיה בזמן לקרות יכול מה ודעי מי כי, הישארותך
 - להישאר לך להורות דעתנו יתהיה זה כל לפי 15.ץבאר הקניות מתפתחות ויועכש. ולסדרו לקבלו יהיה וצריך
 .מאוד חשוב היה, בארץ נזק הדבר םשיגרו מבלי[ בד].בקרלס להיות היית יכול לו, כמובן. מפוקפקת בלתי
 היה יכול לא וגם לי אין מנדט ?לך מניין. לקונגרס נוסע שאני, מה-משום, אתה חשבטו נראה מכתבך מתוך
 צ"עופ ציר בתור הקונגרס אל לנסוע מאוד מר לי היה - והי גם אילו. ציר ציח כדי םג שקלים אין באנגליה .להיות

 הברית"מ מנדט בשבילי להשיג יל הציע לרב 16.רחא שאין םהטע מפני במה על שוב להופיע, האנגלים
 נשאר אני .עיכלתי לא עוד מהתלגרב מנדט מנתזה של הפרקטיקה את .בהחלט סירבתי אני אך 17"רחיתזהמ
 .תועלת שם מביא הייתי שלא וגם, .בקרלס להיות חשק כל לי היה שלא רולאמ יכול איני כי םאו, כאן

 םדשיוהח בארבעת חייתי ךאי לשער כולי אינך .רוח לשאוף סוף סוף צריך .הישארותי על אני שמח בדיעבד
 בראשי - הכולמ וץוח. והותר די הגוף את גם צלתיינ, והעצבים המוח מלבד .בארץ םייחש כמו ממש. האחרונים

 מה .שנה נקפה הנה .קרוב הכי לעתיד דרכי על ח"דו לרגע אף לעצמי נותן איני. גמור[ חורבן: רוסית] םרֹוג  ז  ר  
, למחשבה יום לי היה ולא. שונים צעדים לעשות לא םא, לחשוב פ"לכה צריך זה על ?הבאה הנבש אעשה
 .סביבי ולהביט חלנו אוכל, [ניתיו].הצ[ תדרות.]ההס םע בקשר עבודתי קצת טוכשתשק, ברל כשייסע, עכשיו
 יבל ומטרידה זז שאלה מנקרת ופה? כאן אני למה: השאלה להתעורר תוכל לא כי, הזכ צורך אולי אין בארץ

 .ךׂשח  
 םאחדי םפונטי זא ישארוי הלונדונית בקופתנו .21 גם יואול פונט 10-מ יותר לא ליוא. כסף חאשל ילמולדב

 יושגו לא םא, ואז, זה חודש בסוף עבודתו מנטל קצת להשתחרר והומק ר"פ כי, רתיחסה לעיל. מותתלגרל
 .באירופה הגדולה הקנייה תוכנית על תרמוו הוא אין פ"עכ. םלהשגת בעצמו יימסר, בקונגרס כספים

 התייעץ מבלי דבר עושה אינו 18.מאוד תנויא שלם לבו כי להבטיחך אוכל, במכתבך אחת להערה בתשובה
 .לנו דיעוה ומבלי

 
 שיש םהאנשי בדמות מופיעה שהיא במידה, הממשלה ?ביש מצבנו כי להודיע צורך היש ?פוליטיקה קצת .4

 כמו, בכלל מעשיים םינייענ םשו להם שאין או - 19['ורג.]ג[ ידלו].ל כמו, י"מא ביםחשו יותר קצת עניינים להם
 מתגשמת זו שממשלה במידה אך, "יהודית מדינה" אפילוו בלפור הצהרת על תוכי כמו היא רתזחו - 20[פור]בל
 מאוד יתהיה החושמ הכבדה המעמסה מן היא יפהיע 21,ההצהרה טורח כל את עליו הנושא כאיש, [יל'רצ]'בצ

 2-ה למן התחייבויותיה בפנקס שמילאנו העמודים כל את חתא יד יחבמ ולמחוק ממנה להיפטר יכלה אילו
 וגם, בהיסטוריה אנגליה של דהווכב שמה, העולם קבל נרדף םלע חגיגית התחייבות .1115 שנת לנובמבר

 הפרץ, םוי יום צרות ;הכלהשב דברים הם אלה כל - םהימי לאחרית העסק מכל לה םיחמבטי שיש זו טובה
 והם שבמעשה דבריה הם אלה - 24שונים מצדדים והלחץ 23פיותסהכ ההוצאות 22,םיוחזק םההולכי והצווחה

 מהחהמל. וירושלים ןונדול או, וקהירה לונדון בין מהחמל שאין רק הוא ההבדל. דשח וםש בזה אין. המכריעים
 .רושליםי תוךוב לונדון בתוך היא

 כרזנ שלא ודאי 26ורמ-מןס מאחרי אשר[ 'ורג'ג לויד. ]'ג. ל 25.הקברניטים םע ישיבה ייםחל יתהיה פראג אחרי
 ההצהרה את כאילו המעמיד םנייהעני מצב כל על בכלל תמה - איתו שהצדק נפשי וחי - אחת םפע אף בנו
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 טנולחה הלא? יהודית מדינה אין עוד? מה": כך דבריו את למסור אפשר, להתלוצץ אם .מפוקפק דבר של בגדר
 ."ודי פעם לטנוחה? שינויים איזה ?שינויים. נהיש כבר שהיא שבתיח .שתהיה

 דרישות יעבד םייחש והוסכם, "הכול את אעשה אני .טוב מה. כך שביםחו אתם םא, מאוד טוב" -[ יל'צ.]ר'צו
 ואשר, [ייצמן].ו שיציג הדרישות אם הייה מה: זו שאלה רק הציג. ר'צ. הקבינט לפני .ר'צ י"ע תוצענה אשר

' הצ' ההס לזה התסכים ?פיטוריו את תגרורנה, לסמואל למעשה כהוראות בהישלחן, ונייד על תתקבלנה
 27.םוהי עד היא חהושפת יל ונדמה, פתוחה ע"לע נשארה זו שאלה ?מראש

 עונשים, םפקידי ילופחי, תוקונצסי, עלייה, הגנה 29,גדוד: שצריך מה כל הכילו הן 28.תודריש של לוח ערך ייםח
 הסכמה בקבינט תהייה[ נדו].מ[ לפרד].א שמסר מה לפי. הקבינט לפני סוף סוף הוצעו גלגולים ריחא .ועוד דועו

 :.מ. א העיר ואז, 0,111 אמר והוא, שבוןבח בא מספר איזה .ר'צ את כששאלו, הגדוד בשאלת רק. גמורה
 יוןז של השיטה לכל בנוגע חששות ועורר 30מונטגיו התערב זא, "11,111 מלכתחילה לגייס אפשר ילדעת"

, .מ. א של הערכתו הייתה זאת אך .מיוחד רושם יבל. מ .א לדברי עבר זה גם אך .אחד אלמנט של רק רשמי
 בינתיים קיבל הוא אחדים לרגעים רחאי ייםח כי בתואנה, מראותו הלה השתמט. ר'צ אל םייח בא כאשר םלווא

 בשם מיתרש הצהרה שום קונגרסה לבישב לו רולמס כולי הוא אין שלצערו ורמזכי' "ע לו מסרו, אחר אדם
[ העדין המצב נוכח] in view of the delicacy of the situation[ יכ] הוא  והמקו יכו, חיטהב כאשר הממשלה

 ימצא עוד כי מובן. מאוד רוח אכנ לקרלסבד נסע חיים. הונמת רוחו תהיה יכ הקונגרס על להשפיע יםיח שתדלי
 .כדרכו, בו להיאחז קש

, בואה םובי רותחא שורות לה הקדישה העיתונות. תכלית שום ממנה יצאה לא ע"לע, הערבית למשלחת ואשר
 ודרש םה. תונותיבע ידיעה פעם עוד הייתה .ר'צ םע שהתראו ריחא. וחסל - ארוך ראיון פרסם" פוסט מורנינג"

 31.מצרף אני אשר םניוהעית מקטעי תראה כאשר ענה. ר'וצ שדרשו מה

 התנאי י"עפ יוועדהל מיאנו הם. עלולפ יצאה לא והמשלחת הציונים בין Off .Col.-ה בה שרצה גישההפ
[ לוב].סוק עם להיפגש הצר מהם דחשא, שמעתי כ"חא 32.[בלפור של] להצהרה הסכמה - חיים שהציג המוקדם

 ולועידת 33סוריה יציר לאספת נבה'לג בינתיים נוסעים מהם אחדים. לפועל יצא לא עוד זה גם. פרטי באופן
 ...הצהרה ניתנה הן לנו. םקיוהעש םהעמי בין איננו, כביכול, אנו 34.םהעשוקי העמים

 תחהמשל לקראת ארוך-ארוך מאמר כתבתי, "ברייטון" יבימ בקירוב, המשלחת בוא לפני מה-מןז עוד
 הרבה זו בעבודה יקעתהש .וב'ז' "ע" פוליטית" ונערך רבות פעמים ונעתק תוקן הוא .אנגלית כתבתי. [תהערבי]

 הייתה. מבנהו את ולשכלל וציטטות עובדת המאמר את למלא הרצון ימפנ, שיעור ללא מןז הרבה ובעיקר כוח
 ארס הרבה. תוקף ביתר היאצוהאינסינ תפעל למען, יאנגל י"ע הדבר נכתב כאילו םרוש תולעש השתדלות

 צריך יכ, לשלוח רצינו לא לירחון .םהגדולי וניםהעית דפיסוי אם פקפקתי כ"אעפי .כליות מוסר כל יבל, יצקתי
" אובסרבר"ה, "טיימס"ה. ונכשל בקשריו בטח בו'ז. מעט עוד תבוא המשלחת יכ חשבנו ואז כחודש לחכות היה

. ושבתי ינהובו הייתי םבינתיי 35."לפוקה" הייתה אריכותו גם. המאמר את החזירו "ןייגארד סטר'מנצ"הו
 שמץ כל ממנו לבער צריך כי שאמר אלא, מאוד בעיניו ישר הוא .לחיים מרהמא את הראיתי .באה המשלחת

 עד נצטמצם והמאמר עשה כך. והממשלה הערבים שבין ודברים-לדין העניין כל את ולעשות, םהיהודי בדבר
 בענייני סמך-בר, חשוב פוליטי עיתון)" ףתלגר ידייל"ה אל אותו הוביל והלה. קוס ידי דרך המאמר עבר אז. לחצי

 התחילה לא עוד כל - םהטע. הדפסתו את בעצמו לעצור ץחולנ מצא, וקשס אלא, הווקיבל שם(. המזרח
 נמלך סוף סוף. להיכנע הייתי כרחומ אך מאוד כעסתי אני 36.להתחיל לנו אל, מצדם בעיתונות םדברי מלחמת

 לא היום עד הנה אך, זאת תולעש והבטיח הם. להדפיס לעיתון היתר ונתן בהשפעתי בו'ז לחץ תחת .סוק
 .ידוע – לאיבוד לכיםוהה ומרץ עמל של םהטע. יידפס אם יודע מיו, הדבר הופיע

 בדפוס להשתמש 37.ישל םהשל המקור את אני חשול בזה .העיתון גיליון את לך אשלח המאמר יתפרסם אם
 .המאמר יידפס שעוד ז"בכ אפשר כי, אסור
 בנוגע דבריו על" טיימס"ל תשובה זוהי .שעה ילפ חהצלי לא כ"ג אשר, שני ניסיון הוא מצרף שאני השני הכתב

 להשמיט) לשליש עד לקצר וביקש, ארוך אך יןימענ שהוא מאהחמ עם המכתב את החזיר" טיימס"ה .למשלחת
 איזו אתה המשער. [אתז לשקול חישמ העורך] .the editor will be pleasd to consider it ואז( שלישים שני

, עבדתי םתנאי באיזה ראה ברל? רעיון שום על לוותר מבלי הזכ נמרץ קיצור מאמר צרלק היא פרך עבודת
 כל לאחר, בקיצור .יןיהענ בכל םבועטי היו. וכז לעבודה מסכים היה לא י"בא מאנשינו שאיש הסכמנו ושנינו
 כך .הונרחהא קהסהפ אתו הראשון הסעיף כל את להשמיט בו'ז החליט זוא. ציח א"כ, שליש לא נשאר הניפוי
 להשתמש אין בו גם .שיידפס עוד אפשר כ"וא, רוחזה לא עוד הוא .הודפס לא ...הכול רולאח המכתב חנשל

 38.לדפוס

. לעצמי שהביאה מהתועלת חוץ - בתוהו האחרונים החודשים במשך זה במקצוע עבודתי עלתה כן כי הנה
 ייהכנות כל היו ולשווא, תהייה לא םהערבי םע הפגישה, נפסל כנראה המכתב, עדיין דפסוה לא המאמר
 [.דבר אין: ערבית]מעליש . זה םלש בו'ולז לחיים שהקדשתי והשיחות 39לקראתה
 מרובשוב מכתב בינתיים נתקבל. וףס לדבר אין כי, לחווש מפסיק אני .אחדים ימים כבר נמשכת המכתב כתיבת

 שונות מארצות העודפים שצירופי חיםובוט, לקונגרס שאבוא בזה מסופקים הם ןיא יכ הנרא ממנו אשר, וינהומ
 שאהיה רוצה היה ברל. אין כסף, מנדט היה אילו וגם. יסוד אין הזל אך .םבתוכ ואני םצירי שלושה כדי יספיקו

 כמנוסה ז"בכ ?יעהסלנ פונט 21 יןמנ   אך, ציר אהיה לא אם םג, "קונטרס"ה ובשביל ונא עניינינו בשביל בקונגרס
 .אואב, אספיק ואם, מקרלסבד לי ףתלגרשי

 ,שלום
 .אכתוב, כותב אני. ובכנרת בבית םושל אמור

 
 .מ

 
 והודעה, בכלל. ולאכז בפרט בו'לז מאוד חריף נזיפה מכתב היה זה. מצרף איני בו'לז ר"פ של מכתבו העתק את
 40.ומהאחריות העניין מכל מסתלק הוא כי
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 הייתה, םאוב בראשית, קודם 41.[עיקוב] השגחה אצלנו מסודרת יכ, רילהזכ תיחשכ תחהמשל עם בקשר
 .תפרסם אל. למותר פרטים .דוד בזה עוסק .רפתה עכשיו. מאוד אינטנסיבית

 .תפיץ אל הפוליטי המצב בדבר הפרטים את
, כתב" טיימס"ה. אותו השמיד מישהו אך, תשובה כתבתי עליו אשר, "טיימס"מה הקטע את לך לשלוח רציתי
 דבר בוודאי דרשו הם; התרגום טעות הוא, הערבים בדרישת שהופיע, "ההצהרה ביטול" הביטוי הנראה שכפי
 ההבטחות בין אשר הסתירה מפני הבלבול כל יצא" טיימס"ה של לדאבונו כי ;'וכו תכןיי איך כי, מושכל יותר

 של חדש רשמי ביאור עכשיו בוודאי יינתן כן על כי - ליהודים כ"ואח לערבים קודם - הממשלה מאת שניתנו
 הרבה תועיל ובינתיים, זו סתירה יישב ואשר ביוני 0-ב הנציב י"ע שניתן מזה מדויק יותר היהי אשר, ההצהרה

 .נייטרלית בנשיאות והמשלחת הציונים בין פגישה הלבבות רובילק
 אשר, הנאמן ידידנו 42,םת  ֹוביד  י  ס  . גברא משינויי בא זה. אלינו ביחס" טיימס"ה האחרון בזמן" נתקרר" בכלל
. העיתון את עזב, יל'רצ'צ כלפי וגם סמואל כלפי התרסות בהם שהיו החריפים הראשיים המאמרים כל את כתב

 .תלויים אנו במה. באמריקה עכשיו נמצא, "בלפוריסט" הוא גם אשר, הראשי העורך 43,טידס  
 ואם? בלתהקי. 'וכו בפרלמנט הנאומים, מהעיתונות קטעים של גדולה חבילה לך שלחתי לברייטון נסעי לפני, כן

" קונטרס"ה מערכת בזה אשמה או .הדפיסוהו שלא חבל? "קונטרס"ל ווד'ווג נאום את מסרת לא מדוע, קיבלת
 !הפוליטיים בעניינים רבה הבנה, לי שנראה כפי, לה שאין, הנוכחית

 
 הערות

                                                           

1
, ב"וברכישות שביצע בארה" הגנה"ת נשק לש להתנהלותו בתחום השליטה בכספים שנועדו לרכיש"מכוון מ' ז"של ז" תעתועיו"ב 

גרו את תרומת מונד לאידר בלי ליידע את אנשי ה, 2כמתואר בסעיף  מעל הכול עמדה התנגדותו העקרונית של ". הגנה"וכמו כן עקב ש 
 :1121פ הציוני בפראג ביולי "שאותה הביע בנאומו בוה, לגלי-הבלתי" הגנה"להקמת ארגון ה' ז"ז

אני מזהיר מפני מתן נשק בידי אנשים . על זיון האוכלוסים, ולכן חושבים כיום על הגנה עצמית, תחליףהיהודי מבקש תמיד 
: ועוד. בידי אנשים שעליהם הופקד משמר חזק, נשק מותר לתת רק בידי אנשים מסומנים. שלא אומנו במשמעת, צעירים
וכיצד נכניס , תושבים מזוינים 11,111-חזק יותר מיעשו על היישוב הערבי רושם [ במסגרת בריטית]חיילים יהודים  2,111

 (.112' עמ, ג 'ז"נאומי ז)? לארץ את הנשק
2
 -" השומר"את חברי " הגנה"בשלב זה דרש לסלק מפעולות ה(. 5' הע 50מכתב ' ר)ר ציות לדעותיו "דרש פ" הגנה"בפעילותו בה 

 .'ז"ר וז"ות בין פלהלן על העימ 2בסעיף ' ור. דרישה שאי אפשר היה לעמוד בה לאלתר
3
 (.02, 01' עמ ,צמיחת/פורת; 214, 210, 211מכתבים , 11 ו"איגרות ח)מ עם המשלחת בבואה ללונדון "ו לנהל מו"סמואל ביקש מח 
4
" בייחוד שני מלכי העיתונות הלורד נורתקליף והלורד ביברברוק, חסד[ למשלחת הערבית]חלק גדול מן העיתונות האנגלית נטה לה " 
 (.114' עמ 1-ב ה"סת)
5
 .החרמת הנשק בעקבות גילוי 
6
ממייסדי , שוחט. ג"חצתה את מפלגות הפועלים והפכה למאבק אישי בין ישראל שוחט לא" הגנה"מחלוקת נוקבת בענייני ה 
הגנה  ג גרס"א". סגורה הפועלת לפי שיקול דעתה[ ---]הוצאת ענייני ההגנה מרשות הציבור ומסירתם לכת מצומצמת "גרס , "השומר"
רות העליונה של ההסתדרות הכללית באמצעות ועד שימונה ע" " י ההסתדרות"רחבה ופתוחה אך עם זאת חשאית שתהיה נתונה למ 
 שנבחר במועצה הראשונה של ההסתדרות , "הגנה"ועד ה(. 240' עמ, א חביון; 555, 555' עמ, 2-א, 124' עמ, 1-ב ה"סת)
הוא בא קודם כל בביקורת נמרצת על ", ד"כשסיים שוחט את בחינותיו וקיבל תעודת עו. ידע זעזועים מרגע היווסדו 10.0.1121-ב

ובעקבות ריב זה התפטר שוחט מהוועד ודומה כי פליישר איש (. 405' עמ, 10המכתב מובא בנספח  ;1.9.1121ש "ג למ"א" )עבודתי
 (.145-140, 101-129, 50' עמ, 1-ב ה"סת; 095-095', עמ, א חביון)נותר בלא גיבוי חבריו " השומר"
7
נאם אז נאום נמרץ בתביעה להקים מחדש גדוד צבאי ' ז"ז. בהנהלה הציונית' ז"פ הציוני בפראג אושרה חברותו של ז"במושב הוה 

 " קיר הברזל"את הביטוי , כנראה, בראשונה' ז"בנאום זה השמיע ז. לגלית-בלתי" הגנה"בבד שלל -ובד, במסגרת הצבא הבריטי
במאי " קיר הברזל"ש נזקק לבימוי "מ; "על קיר הברזל: "1120-שלימים קבעו בכותרת מאמרו הנודע מ, (111' עמ ,נאומים' ז"ז)

יש הרגשה כי שעת הסכנה , בגליל התחתון, כאן: "שם כתב, ברשימה שכתב על התקפות ערבים בגליל העליון ובטבריה, 1121
ושום , י"אין אנו מוותרים על א, יותר מכל. אנו מוותרים על הצהרת בלפורכי אין , בעמידתנו, חייבים אנו להוכיח. הגדולה הגיעה

" תהיה החלטתנו זאת לקיר הברזל שאליה ינופצו כל זממי צוררינו. פוליטיקה אינה יכולה להכריח אותנו להסתלק מדרישתנו הצודקת
 (.1121במאי  1שיצאה ליום [( ו"ל" קונטרס"במקום " ]חוברת)"
8
 ע "פ של אחה"כ לועה"ב" )צריך להתחיל התקפה חדשה? היודעים אתם זאת. בוטינסקי נתבדתה'ה מצד ז-הבטחת הכסף לה." 
 (.129מכתב , 1 כ"איגרות ב; 11.0.1121-ב
9
 .ב"הכספים של המשרד הציוני בלונדון עד הקונגרס הי' ראש מח, נראה שמדובר ביוסף קובן 
10
לא לסמוך על נוצרים , אנחנו לבדנו צריכים לעשות ואת, צריכים להגן עליהאנחנו לבדנו : "ג"אמר ב 2.5.1121-פ ב"בישיבת הועה 
 הוא טוען שרק גדוד יכול להגן עלינו כראוי ואני סבור [ ---]בוטינסקי 'דעים עם ז-בנקודה זו אין אני תמים? כיצד נעשה זאת, ובכן. 'וכו
, לעומת זה. (290' עמ, ב 9191-9191צ "קולים של הועהפהפרוטו" )רק ההגנה העצמית היהודית יכולה להושיע את מושבותינו[ ---]

הוכיח בנאום חריף את , בוט'ז. השאלה המרכזית בוויכוחים הייתה שאלת הגדוד: "ג"כתב ב, מפראג, 19.5.1121-במכתב לאביו מ
 (.54' עמ 215מכתב , ב ג"איגרות ב" )בוטינסקי'תמכתי בז, כמובן, אני[ ---]נחיצות הגדוד 

11
קדם לו עימות בין השניים בימי . שאלתיאל' ר מאת א"וגם לא בביוגרפיה של פ, ה"סתאינו נזכר ב' ז"ז-ר"חסי פמשבר זה בי 

 (.102, 101' עמ, 2-א ה"סת) 1121המאורעות בירושלים בפסח 
12
 ".בני בנימין"ארגון  
13
היה , "הגנה"שותף בענייני ה 1121-עם עלותו ארצה ב. יוזם ומייסד מפעל האשלג בים המלח( 1151-1950)משה נובומייסקי  

הגדירה " הגנה"בענייני ה 5.1.1121-ג מ"במכתב רבקה לא". הגנה"כ בגזברות הארצית של ה"א ואח"העירוני של ת" הגנה"בוועד ה
 ".נאמן האיכרים"אותו כ

14
שיקף פעילות דומה שהמכתב הרנין משום ש. קוצץ שם, 091-094' א עמ חביוןהמובא ב, 1.9.1121, ש מכנרת"ג למ"מכתב א 

 (.405' עמ 10נספח ' ר)ג "נמרצת וביטחון עצמי מצד א
15
 .ג על פעילותו בתחום זה"ל רמז א"במכתב הנ 
16
 (.04מכתב ) 1121בברייטון ביוני " לייבור"צ אנגליה בוועידת מפלגת ה"ש את פוע"כזכור ייצג מ 
17
 (.001' עמ, 1 כ"איגרות ב" )ה על בסיס ציוני סוציאליסטישהתיישב, צ"עם סיפוח אזורי הספר לפולין הוקמה הברית המרכזית של צ" 
18
 .5' הע 50ר במכתב "ג לפ"על התייחסות א' ר 
19
 .י"הצהרת בלפור ניתנה בתקופת היותו ראש ממשלה והיא שמינה את סמואל לנציב עליון בא 
20
מילא תפקידים (. 1122-1954)למנט חבר פר. מראשי מפלגת השמרנים, מדינאי והוגה דעות(. 1101-1949)יימס בלפור 'ארתור ג 

 1111-ב". הצהרת בלפור"מגעיו עם חברי ההסתדרות הציונית הניבו את . 1111-1115-שר חוץ ב. 1911-מיניסטריאליים בכירים מ
 .אך ללא תפקיד מיניסטריאלי ביצועי, אז חבר הקבינט. ייצג את בריטניה בוועידת השלום בפריס
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21
היה שותף לכל חששותיו של סמואל להתלבטויותיו בחיפוש נוסחה חדשה שתחזיר , רציל'תו של צבראשו, משרד המושבות הבריטי" 

" יל להיסחף במהירות אחר עוצמת המאורעות בארץ'רצ'וכבלפור לא הניחו לצ' ורג'אישים כלויד ג[ ---]י "את השלום לא
 (.215' עמ ,היסטוריה/עילם)

22
 .לפור והעלייההכוונה להתחזקות תעמולת הערבים נגד הצהרת ב 
23
 .הבריטי" משלם המיסים"הבאים מכיסי , י ממשלת מנדט"י ע"הכספים המוצאים בא.  
24
 .י"כגון המחלוקת עם הצרפתים על קביעת הגבולות בצפון א 
25
ו שיחות עם גדולי "ניהל ח, (4-1.5.1121)פ הציוני בפראג "ב ובין צאתו למושב הוה"בארבעת הימים שבין שובו ללונדון מארה 
ס ואורמסבי גור' גנ, יל'רצ'צ, בלפור', ורג'מ לויד ג"רה: מדינאים בלונדון ובהםה ט  מ  במגעיו אלה . אשר נמשכו לאחר שובו מפראג, ס 

לבין הפקידות הבכירה , שלדבריהם התכוונו בהצהרת בלפור לכונן מדינה יהודית, ו בפער הגדול שבין ראשי השלטון בלונדון"נוכח ח
יי שכשר המושבות היה עליו להוציא לפועל , יל'רצ'בתווך ניצב צ. נה את ההצהרה ובחלקה הייתה אנטישמיתשסבבה את סמואל שע 

 (.242' ואילך והסבר בעמ 219מכתבים , 11 ו"איגרות ח' ר)את המדיניות 
26
למסור את  באותו מעמד הוחלט גם. חוזה השלום עם תורכיה, במועצה העליונה של בעלות הברית, רמו-אושר בסן 24.4.1121-ב 

מהחלטה זו נבעו חילופי השלטון הצבאי . ולכלול בכתב המנדט את הצהרת בלפור, י למנדט בריטי"סוריה למנדט צרפתי ואת א
 .י ומינוי הרברט סמואל לנציב עליון"באזרחי בא

27
פטר ובכך תהיה הודאה אך נאלץ למתן ביקורתו עליו מחשש שית, שסמואל אינו עומד בלחץ המתנגדים לגידול היישוב, וייצמן גרס 

 .מחליפו עלול להיות גרוע ממנו, יתר על כן. גלויה בכישלון מדיניות הצהרת בלפור
28
 (.290, 212, 211מכתבים  ,11 ו"איגרות ח)ו לעזרת אידר "להכנת רשימת דרישות להגשה לממשלת בריטניה פנה ח 
29
, הבריטים. לכך התנגדו היהודים. ערבי משותף-דוד יהודיהציע סמואל להקים ג, התפרק" הראשון ליהודה"אחרי שהגדוד העברי  

אפילו ההנהלה הציונית היא שתתחייב , לשוב ולכונן גדוד יהודי, שעליה לחם בתוקף ובהתמדה', ז"לא נעתרו להצעת ז, לעומת זאת
 (.411-411' עמ, א שכטמן; 252, 201, 204מכתבים , ג 'ז"איגרות ז)לממנו 

30
שר , מדינאי. עוין הציונות. יחס ומתבוללת-בן למשפחת בנקאיים יהודים ספרדים רמת(. 1124-1951)אדווין סמואל מונטגיו  

שבא במקום , בהצהרת בלפור" י"בית לאומי לעם היהודי בא: "הנוסח. סמואל' דוד של ה-בן. בממשלה ומזכיר המדינה לענייני הודו
היה פרי עמדתו התקיפה של , "מחדש כבית לאומי לעם ישראלישראל תיכונן -ארץ: "הנוסח שהתקבל קודם לכן בקבינט הבריטי

 .מונטגיו
31
 (.110-114' עמ, צמיחת/פורת' ר)יל דחה את תביעות המשלחת 'רצ'צ 
32
 .211-2' עמ ,פריזל; 240מכתב , 11 ו"איגרות ח' ר 
33
נים שפעלו נגד חלוקת סוריה ועידה של נציגי האגודות והארגו -מקום משבו של חבר הלאומים  -נבה 'התכנסה בז 20.9.1121-ב 

ובאופן זה היא נעשתה לוועידה , אליה יצאו שלושה מחברי המשלחת הערבית הפלסטינית בלונדון. והחלת שלטון זר על חלקיה
לביטול , לבנון ופלסטין, ל ובו דרישות להכרה בעצמאות ערבית של סוריה"דעת לחבה-הוועידה פנתה בגילוי". פלסטינית-סורית"

 (.15-14' עמ, צמיחת/פורת' ר)יציאת הצבאות הצרפתיים והאנגליים מארצות אלה ולביטול הצהרת בלפור ל, המנדטים
34
האינטרנציונל להגנת "למזכיר ( בצרפתית) 15.9.1121-ולפיכך כתב ב, ש מקריאה בעיתונים סוריים"על שני הכינוסים נודע למ 

 :נבה את המכתב שלהלן'שבז" זכויות העמים
ממקור . 1121בספטמבר  1-נבה ב'שתתקיים בז" ועידת העמים המדוכאים"הסוריים פרסום רשמי המודיע על קראתי בעיתונים 

זה מכבר בהכנת ועידה של נציגים ( סורי-איתיחאד אס-חיזב אל" )האיחוד הסורי"אחר למדתי כי בעת ובעונה אחת עוסק 
, כך או כך. דעני אם מדובר בשני כנסים נפרדים או באחדאודה לך מאוד אם תואיל ליי. נבה'שתתקיים בז, מאזורי סוריה שונים

לקבל , אדוני, הואל נא. ואם נציגי העיתונות יוכלו לנכוח בהם, אבקש לדעת את התאריכים המדויקים ואת משך הכנסים האלה
 .משה שרתוק, את תודתי למפרע ואת רגשי הוקרתי העמוקים

 .ח בוועידהכי יוכל לנכו, ש"השיב למ" אינטרנציונל"ה"מזכיר 
 ".מהודו ומאירלנדיה, מתורכיה, צירים ממצרים"נבה השתתפו 'בז" בקונגרס העמים הנלחצים"כי " הארץ"דיווח  11.1.1121-ב
35
 (.00כה , א שמואל" )ולא תהיה לך זאת לפּוקה ולמכשול" 
36
 :ע"פ של אחה"כ לועה"כתב ב, 11.9.1121, במכתב מלונדון 

אין העיתונות מטפלת בה , שהקדים לה אינטרוויו, "מורנינג פוסט"מלבד ה. ושה רושםאינה ע, לפי שעה, המשלחת הערבית
לא [ קוטיבה]'אבל לפי דרישת האק, "דיילי תלגרף"והוא כבר נתקבל לדפוס ב" ממית"משה הכין לכבודה מאמר חריף ו. כלל

 (.129מכתב , 1 כ"איגרות ב)ידפיסוהו עד שלא ייראה צורך במלחמה כבדה 
37
 .לא אותרמקור זה  
38
 .451' עמ, 14המובאת בנספח , שרדה טיוטה חלקית, ממכתב זה שבסופו של דבר לא נדפס 
39
 .בסיקור העיתונות הערבית 
40
 .המכתב לא אותר 
41
 .י"אחרי המשלחת הערבית מא 
42
עזר לנו הרבה  1115בשנת " "סנדיי טיימס"וב" סטר גרדיאן'מנצ"מאמריו פורסמו ב. עיתונאי נודע(. 1141-1952)הרברט סיידבותם  

ערוך בידי , הוצא שבועון קטן. שמילא תפקיד חשוב בעיצוב דעת הקהל לטובתנו, בריטי-ישראלי-לייסד את הוועד הארץ[ ---]סיידבותם 
ודבריו הובאו לעיתים קרובות בעיתונות , שנועדו לסוג קוראים החושבים יותר, באו בו מאמרים אינפורמטיביים רציניים. סיידבותם

שם הראשון שעמד על ההתאמה שבין האינטרסים של בריטניה הגדולה -מר סיידבותם היה הפובליציסט האנגלי בעל[ ---. ]תהכללי
" שנכתב ברוח זו' ישראל-אנגליה וארץ'הוציא את ספרו , לאחר פרסום הצהרה בלפור, 1119ובשנת [ ---]ובין ארץ ישראל יהודית 

 (.190' עמ ,מסה)
43
מצאתי שהוא לא רק . "וייצמן התוודע אליו לפני פרסום הצהרת בלפור(. 1122-1111" )טיימס"עורר ה. בכירעיתונאי . ויקהם סטיד 

הוא הביע בפני את מורת רוחו העזה מפעולתם של [ ---]הוא הכיר את הרצל . אלא גם בקי בה במידה הגונה, מתעניין בתנועתנו
 (.210' עמ, שם)ציונים -האנטי[ היהודים]
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 אביב-תל, גוריון-בן דוד: אל
111 

 [2212] באוגוסט 12, ןונדול
 1,גוריון-בן יקירי

 
 ?ופורמט פרוספקט - רותזה המילים לשתי תאמר מה 2.המסילה של הפרוספקט בזה

 יכמעור אחר, (Helenov: כתיב) נובל  י   של בואו על מירושלים יעהדי מהיום 3.א.ט.י של החדשות בגיליון
 פ"והה במשרד ביקר. הפועלים בתנועת הנעשה את ללמוד בעיקר מתכוון, כתייר בא. ץלאר 4"הדפרב"ה

" פרבדה"ב םספרי לרוסיה בשובו כי, אמר. העבודה מקומות את לתור עומד .רב בעניין דרשו קרח 5,םבירושלי
. ביםהער את םמנצלי י"בא דיםויהה כי הדיבה את יכזיב וראשונה ובראש, בארץ שראה מה על מאמרים שורת

 6.ישראל מארץ אמת .כ"ע
 ?בסופי יהיה מה. היא לחינם לא זו שתיקה. מהארץ מילה םהפע לי הביא לא הדואר

 .כתוב ,םושל
 

 משה
 

 שראלי יכ, ועוד. חהרו התרוממות קצת םוג .רבה רותע   ץבאר כי מספר .מהארץ תמול שבא 7יפה ליב את ראיתי
 .וינהול מועדות ופניו מסתורין מעולף תויא נסע טחשו
 9.רפיםומצ הם אף .[מפולין] אביך וגלוית אשתך מכתב בידוו 8לשןוא בא עתה זה
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1
 .ע"נבחר למזכיר כללי של אחה 92.1.2.92-ב. 1.2.92..9-ג חזר ארצה ב"ב 
2
בספר קטעים . י"ספר לימוד וקריאה לגדולים בהוצאת ועדת התרבות של הסתדרות העובדים העברים הכללית בא -המסילה  
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 וינה, רבקה: אל
111 

 12.1.2.12, לונדון
 

 ,שלי יקרה
 

, בה חנוכ שאהיה הצור הערבים עם פגישה שתהיה שבח וייצמן .נורא – עסוק הייתי. כתבתי שלא תכעסי אל
 םקוד ועוד וינהוב שהותי במשך חנישול על גאה הגא   אשר, תונוהעית בים קומתי שיעור מלוא שקעתי זה לשם
 .הקודם את כרונייבז לחדש וגם date up to בקיאותי את להביא הייתי צריך. לזה
 .תרובי לפרסום זכו לא, בכלל 1.תהיה לא גם וכנראה יתהיה לא םהערבי עם הפגישה אך
 ערך ייצמןוש אלא .והוחשיבו לובווסוק וייצמן אותו קראו. ונמשכה נמשכה מאמרי עם[ תחבהס: רוסית]ל יט  נהק  

 העיתונים משלושת, כן) לחצי עד המאמר נצטמק כך 2.לגמרה" יהדות"ה את מקרבו וביער, מחדש אותו
 וסוף 3הרביעי הגדול העיתון אל. סוק איתו נסע זא. (אריכותו מפני בעיקר, להדפיסו ימבל החזירוהו הגדולים

 שלא, פתאום אצמ הירז  ה   הפוליטיקן .אות יתןי אם עד לפרסמו לא וביקש כםחהת. וקסש אלא, קיבלוהו סוף
 ישפיע - הזכ מאמר יודפס אם - כאילו 4.לשלום וכאיל כשפנינו, המשלחת עם בריב עכשיו להתחיל לנו הנא

 לאל כשיש" גם הקהל דעת את מאירים איננו, לרעתנו רק הלא והשתיקה .הערבים עם נופגישת על במשהו
 .מחכה יאנ ועכשיו יינתן להדפיס שהצו - בו'ז דרך - סוף סוף ופעלתי נלחמתי השבוע 5."ידנו

 וערכתי וזע חגרתי. מבטנו מנקודת - ודרישותיה המשלחת על 6"כן לא אשר דברים" "טיימס"ה כתב בינתיים
' א ביום יכתבת .שבוע הלך זה פעוט דבר על והנה .באנגליה כנהוג, למערכת מכתב בתור, "יימסט"ל תשובה
, מאוד בהוט אנגלית יתהיה, בודדות ליםמי רק) הסגנון קןות, חן מאוד מצא .בו'ז אל הובלתיו' ב ביום. שעבר
 אותו שיקצר ;קצת ארוך אך, מאוד מעניין המכתב: חזרה נתקבל' ד ביום .ונשלח נעתק' ג ביום; ונערך (באמת

 7:אהו דבר הלא כי, לקצר צריך: אומר וב'ז .נעיין ואז( להם נאה לא אחרת) לשליש עד( חמורה) שרתוק' ה
 רוזח) סלחו הסל אל זורק היה תראח כי, להדפיס השרוצ משמע, רלקצ ומבקש זירחמ האדיר" מסייט"ה

 שני את להוציא זה מה יודעת את 8.רגוצבנגי סיומה לי רזע .הקיצור על םהיו כל כמעט שבתיי -' ה םיו .(מקורי
 יידפס לא ואם. נדפס לא' ז םביו. חנשל' ו םובי. גיהינום עבודת זוהי. וןרעי שום על לוותר ימבל המילים שלישי
 .צריך לא - מחר
 .הימים עוברים כך

 אל, קה'רבצ. שלם עושב כ"ג שלקחה תרגום עבודת סחבתי - התקציב םע[ רא]'ח אוכל שאני ראיתי םבינתיי
 לי נותן לא דוד. 'ד בחיי אלך אני. אלך כ"אחו הזעם כל יעבור אמרתי 9.מץחא טרם הרופא אצל, קרהי, תכעסי

. לי קימספ, אסע לא הקונגרס אל .לו אומר אני כך ."כן םג אתה, עסקך לא, הנבז, שתוק: "לו אומר ואני חמנו
 ?והתכלית ?הבאה בשנה יהיה מה, [רבןוח: רוסית] םרֹוג  ז  ר   בראש

 .השבוע כסף ואשלח לך אכתוב עוד
 10.מאליהו מצוין מכתב גם

 11!(.המשרד חסל)" 'הציב העבודות פועלי מרכז"ל נבחר .קשב אין מדב

 .תראי למען 12[.רובשוב זלמן] רז מכתב רוףיבצ ישקיבלת פתקה מצרף ניא
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רות מרכז אחד"ע והפוה"צ של אחה"הועמדו גם המשרדים לעב ,"ההסתדרות הכללית לרשות  .צ למ 
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 .המכתב לא אותר 
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 קרלסבד, כצנלסון ברל: אל
111 

 [1.2.92..9] צ"חהא 'ב וםי, נדוןול
 ,ברל

 
. לגמרה ימ  ש   את עתה הקדירה 2,"איש יד ככף קטנה עב"כ רק בעיני יתהישה 1,לנסיעתי פיני של התנגדותו
 .המצב את כבר הבנת בוודאי 3לדב ממברקי

 הזכ. זיאחהל לו לעזור מוכרח ואני .בקש נאחז אהו, כטובע. אתז מכחד אינו כבר הוא 4.טובע פיני של עניינו
 .הצלה עבודת זוהי .בניסיון להשתתף חובתי אך .בהצלחה ןימאמ איני - לעצמי לכשאני. המצב הוא
 מעורב בזמן ובו, הכללי במובן משלנו די אדם נויה הלה .כהן יצחק הירושלמי הסוחר את מפריס הנה הזמין פיני
 בערב רחמ. הם םא כי חהפות פיני שלא, כך אפילו יצא .מ"למו והכשירם םתאי כבר תראהה הוא. הערבים עם

 יעל או לנסוע אוכל אם נדע זה ולפי חהרו נושבת לאן יתברר שבה, לי אומר פיני 5.הראשונה הפגישה תהיה
 םפני לכמה לדרשו יהיה ואפשר םסתו יהיה הרושם .דבר לנו יוברר לא עוד זו שמשיחה חושב אני אך .להישאר

 ולא יתחייבו לא הערבים. יום אחר םיו רהעב  , כותחל ממני לדרוש יסוד שוב שיהיה הרי, איתם מ"במו נהוגכ
 נבה'מג בריהםח שוב עד הדבר את להאריך ישתדלו ?להם אכפת מה וכי, ידחו לא גם אך, דורבנות יקבעו

 6.סוף לדבר היה ולא( שנסעו םה שלושה)

 להשיג קשה שוחד י"ע ?[ןויכיזה] לקונצסיה להסכים לערבים להיות יכול עניין איזה. מופרכת התוכנית כל
 תושג ואם .כדוייל   לא אופן בשום אשר, כאלה בהם ויש .עצמם לבין בינם אינטימיים שאינם אנשים ברח   הסכמת
 ?התועיל - יעיזו םוא ?בכתב לתיתה היעיזו, לו בצירוף דחא עוד או 7,ראשם הזקן של הסכמתו

 בעצמו !הבטוח אשרי. הדרוש כל את מייד C.O-ה יעשה הסכמתם את נשיג רק םשא, טוחב שהוא אומר פיני
 עניין ד"ע" י"מא כתבה" נתפרסמה Post .Morn-ב 8.נגי   של פרצופיותו-דחב ספק להביע כבר חושש אינו

 .O.C.-ב נערכה יכ הוא הנמנע מן ולא, מאוד פלסתרית, הירקון
 החובה רגש צווי י"עפ א"כ פיני גזרת י"עפ לא זאת יעשית, רתינשא ואם .לוהכ לנסות החובה, כאמור אך

 .והרוגז הצער על להבליג קשה ועכשיו. לנסוע התשוקה את להדביר היה קשה קשה אך .שלי והאחריות
 צריך אשר את לך בולכת יאנ חייב פ"עכ .אסע שלא מרגיש יאנ, אסע עוד כי אותי מנחמים ודוד מחלוף כי ואם
 .לך לספר תיייה
 עךוסנ בערב 9.פריה את וףס ףוס הביאה הישמעאלים עם בקשר דוד של עבודתו. דומא דומא חשוב נייןע
. םכתובי ניירות עירק של ערימה השולחן אל נשפכה ומתוכה המלצר הבחור מן מעטפה נתקבלה[ לקרלסבד]

, למיין (בבית היה לא דוד) התחלתי לאט לאט אך .עצות אובד תיייה הראשון ברגע כי עד םטרופי היו הקרעים
 עבודה ריחא .צירופים לצרף - כ"חא, רייהנ ומיני הכתבים ילפ כ"אח, (וערבית אנגלית) הלשונות ילפ קודם

 החומר רוב את לנצל בידינו עלה, (דוד השתתף תונוהאחר בשלוש) רצופות שעות משח של ומפרכת נמרצת
 שנצטרפו ליונותיהג בין גם. החסר מרוב לצרפם יכולנו שלא, נשארו מעטים םקרעי רק .שלמים לדברים וללכדו
 .ערוך לאין חשוב היש גם אך, םבודדי קטעים סריםח רבים
 :רותייהנ הם ואלה

, הדרכות, פוליטיות עצות כולל ,ובחתימתו ידו בעצם בלונדון מוסד של רשמי קנ  ל  ב   על 10'ג המלאך מכתב .א
 .השלמות בתכלית שלם .'וכו זיםזירּו
 - הכתב זהות .ל"הנ 'ג י"ע כתוב. טיוטה 11.חיים עם להיוועד הצעתו על, [לי'רצ'צ] .Chur.-ל התשובה נוסח .ב

 הוא םא כי, אנגלית םלכתב רק נתבקש 'ג אשר, אלה הם דבריהם לא כי, ברור הכתוב מרוח. שאלה לכל מחוץ
 .םאחדי קרעים חסרים .בפיהם םוהׂש המחבר

 המזכיר, הנציב תחת גסות תוחתיר .ל"הנ י"ע כתוב C.O,.-ל, הנראה כפי, שהוגש תזכיר מאיזה קטע .ג
 לעצה, אחדים םבריטיי םפקידי רק םדרושי. הצבאית לאדמיניסטרציה חותותשב .הקיים המשטר וכל רחיזהא

, אחת ערבית מדינה - בפנים .מאליה סוריה עם דותחהא תקום, היהי כך אם .ץוח לענייני - ונציב, ולהדרכה
 הפוליטיקה בעקב עתה הבאים, סוריה עם החיכוכים. בביירות צרפת כ"וב בירושלים ליהאנג כוח בא - חוץ כלפי

 .םשל לא .אז יחלפו, הציונית
 .בכסף הפלשתינאית בתנועה התומך, באמריקה ערבי לעסקן המשלחת מזכיר של ומפורט ארוך מכתב .ד

 אשר על פרטים המון. פירושב כסף דרישת םג. כספים עוד למשלוח להלהיבו בכדי, והתפארות הגזמות הרבה
 זה של המדויק המען גם .לגמרה םשל .לעתיד תוכניות םע ח"וד מעין, לעשות מתעתדים הם אשר ועל עשו

 .ישנו שבאמריקה
 .שלמים לא. בערבית - הנה בואם בראשית C.O.-ל שהגישו התזכיר מטיוטת קטעים .ה
 .שלם. תרביו חשוב לא. אחד ניולונד שבועון למערכת המזכיר מכתב .ו
 .העומד על הפרוץ מרובה - להכעיס. נבה'לג בריהח שלושת נסיעת לפני המשלחת ישיבת מפרוטוקול קרעים .ז

 12.מה עם בקשר להעלות א"א אופן ובשום, גני   של שמו נזכר

 ולמושב הערבית הילכנסי, נבה'לג הם םנוסעי כי, נזכר שם) 'ד-ו 'מא העתקות םייחל חנושל רגוגינצב. ס י"ע
, 'ד ביום, אנוכי אביא המקורות את יכ, לו כתב דוד(. רב  הח   לחשובי הצהמל כתבי מושיםח, הלאומים חבר

 13.אז חשבנו כאשר

 ולפרסם י"לא חלשלו א"כ, 'חל למסור לא - דעתו. רותייבנ השימוש שאלת את רבהב עורר, ששלחנו אחרי
 את". למרק אותה םשוחטי אין זהב ביצי המטילה תרנגולת. "לפרסום תוקף בכל מתנגד פיני". נטרסוק"ב
 .מאוד הוא מחשיב" מציאה"ה
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 ולפי, לעשות מה בינינו ילהחת ניוועץ, (לנסיעה נוסף למניע היה אלו תעודות ןייענ. )לקרלס לכשאבוא כי, חשבנו
 .ייםח עם אדבר זה

 .מאנשינו אפילו, ריםחא בזה לשתף תמהר כי, רוצה הייתי לא .הדבר על תחשוב
 ואז, םיילח התעודות יתר העתקות את אשלח, לחלוטין נוסע איני יכ יתברר םא, מצבי רורילב המחכ אני ע"על

 .מהקונגרס לוהכ בוש עד, פה נשהה המקורות את. םלכ גם העתקות אשלח
 שלפני, בזה מתבארת כזה בלום אוצר לידינו פתאום נפל אחת שבפעם, העובדה כי, להוסיף שכחתי לעיל

 הבחור היה אילו. המיותר כל את" השמיד"ו, ניירותיו את המזכיר סידר[ הערבית לחתהמש של] נבה'לג הנסיעה
 .לו ראוי וכן, כמובן, מאושר דוד! Rd Buckley 63. בחלון לילה באותו מציץ
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 .ב בקרלסבד"י-לקונגרס הציוני ה 
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 .44' יח, א מלכיםלפי  
3
 .המברק לא אותר. לצאת עם רבקה לקרלסבדועמד  44.1.2.42-דב בא לווינה ב 
4
 (.201-16' עמ, א שאלתיאל' ר)י לרוטנברג נערמו מכשולים רבים "על הענקת זיכיון לייצור החשמל בא 
5
כדי לשכנעו , יל לסמואל'רצ'הבריק צ 2.42...4-ב. 200, ..' עמ, שם' ר 60.1.2.42-ר עם המשלחת הערבית ב"על פגישת פ 

והוא , [הערבית]שיחות מניחות את הדעת עם חברים במשלחת [ 60.3.2.42-ב]רוטנברג מסר לי  כי קיים "כי , להעניק את הזיכיון
יל כי חתימתו על 'רצ'הבריק לצ 2.42...1-אולם דעתו של סמואל לא נחה וב(. 1.' שם עמ" )מקווה שיעלה בידו לגייס את עזרתם

 (.202' עמ, שם" )יחסם החיובי של חברי המשלחת"הזיכיון מותנית ב
6
 – 2.42...21-רק ב -הייתה תשובתם , "להרגיע את הערבים ולזכות בשיתוף פעולה מצדם"ר עשה רבות על מנת "למרות שפ 

ראוי לתת לנו הזדמנות ליטול על עצמנו "לדעתם , יתר על כן". י"לאישור כל האוכלוסייה של א"לדעתם נזקקת הקמת המפעל . שלילית
 (.200' עמ, שם" )מפעלי פיתוח אלה

7
 .בוסתאני-ודיע אל, תמימי-אמין אל, איברהים שמאס, מאל'שיבלי ג: החברים האחרים היו. חוסייני-מוסא כאזם אל 
8
יל לשר המושבות היה 'רצ'מאז מונה צ. ת במשרד המושבות"פקיד בכיר למזה 2.29-מ(. 2.90-2119)ור יּוברט ווינטרופ י נג 'מייג 

קבורו . לוועדת קהיר, מייד עם מינויו לשר המושבות, יל'רצ'עם צ 2.42במרס  הוא ולורנס יצאו. פעיל במשרד זה יחד עם עמיתיו ש 
כדי לגמול , י"י המזרחי מהמנדט על א"ששימש בסיס למדיניותו וכלל את היוזמה לנתק את עבה, יל תזכיר'רצ'ולורנס הגיש לצ

נטל חלק בפעילות המדינית סביב הענקת , יה עוין לציונותדומה שלא ה. למשפחה ההאשמית על חלקה במרד הערבי נגד העותומאנים
מכתבים , 20 ו"איגרות ח)ו הראה לו נוסח חדש של כתב המנדט בטרם פורסם "לבקשת ח. ר וסייע בהוצאת הזיכיון לפועל"הזיכיון לפ

469 ,461 ,449 ,443.) 
9
סיל"דוד הכהן התיידד עם רב המלצרים במלון   והלה סיפק לו את תכולת סלי האשפה מחדרי , יתשם השתכנה המשלחת הערב, "ס 

 .חברי המשלחת
10
בתוך הפקידות הבריטית בארץ גבר (. "2.21-.2.2)י "יועץ כספי בממשל הצבאי בא(. 2.90-2119)סר אדמונד ויויאן גבריאל  

שעמד בראש , (יהודי משומד)אחד הבולטים שבשונאי ציון ורוקמי המזימות היה הקולונל גבריאל [ ---]משקלם של היסודות העוינים 
איש זה ניצל את כל חוטי ההשפעה החשובים שהיו בידיו כדי להזיק . .2.2המחלקה הכלכלית והכספית בשלטון הכיבוש עד סתיו 

ו והוא אכן השתמש בהם כדי להתריע בפני אנשי השלטון על "הממצאים שסיפק דוד הכהן נמסרו לח(. .94' עמ, 4-א ה"סת" )ולחבל
 (.416, 431מכתבים  20 ו"איגרות ח' ר)ו גבריאל ואחרים עם המשלחת הקשר שקשר

11
[ ---]והחל לדבר שוב על הצורך להיוועד עם הערבים ' יל זימן אותי ביום ו'רצ'צ[ ---]שעבר ' יל ביום ו'רצ'הם ראו את צ. הערבים כאן" 

 (.494' עמ, 444מכתב לו ורה , שם" )ככל הנראה אפגוש פסולת זאת מחר
12
נשמרו שנים רבות בחדר העבודה של אבי באחת , שעל גביהם הודבקו קרעי הניירת, גיליונות הנייר. כים אלה זכורים לי היטבמסמ" 

י הבולשת הבריטית במהלך חיפוש שנערך בבית מייד לאחר מאסרו של אבי "וככל הנראה הוחרם ע, חומר זה נעלם ואיננו. המגירות
 (.4004ולי י, עדות יעקב שרת" )2.43ביוני  .4-ב
13
, בקשר לשיחתנו בנושא הקולונל גבריאל: "41.20.2.42-כפי שמעיד מכתבו אל קולונל מיינרצהגן מ, ו עשה שימוש בהעתקות"ח 

י הקולונל "חתום ע 21.1.2.42מכתב מתאריך . א: נכללים. הנני מבקש להגיש לך מסמך עדות לגבי יחסיו עם המשלחת הערבית
אודה לך אם תחזיר לי את שלושת מסמכים . מצורף גם נוסח הדוחות; וחות בעלי אותו כתב ידשתי טיוטות של ד. ב; גבריאל

 (.431מכתב , 20 ו"איגרות ח" )האורגינלים לכשיהיה לך נוח
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 כנרת, צפורה :אל
111 

 בים, הדלאוסטנ וברד בין, 9129 אוגוסט
 ,אהובה ציפה

 
 םי"הן" .אסע לא או האסע םיבהיסוס עבר השבוע כל .הקונגרס אל נוסע אני. היבשה אל מהאי אני מתגלגל שוב

 םניורחהא החודשים ארבעת במשך עבודתי .ידי נדדתי האחרון זמןב .ןיא וחכ. אין כסף. סוף בלי םי"לאו"ו
 ולו אליה להיכון צריך .הכותל ריחמא עומדת השדחה השנה ייםבינת. מאוד ניכרת במידה ותיוחכ את התישה

 קצת סרמ  וא   תקנ  א   או והבלבול הסערה ייח את האמשיך. גורלי יהיה מה ליטחולה לשקול, בלבד במחשבה םג
, להתבונן, לשמוע, לראות, בקונגרס להיות ןהרצו זה וכנגד .ועוד ודעו ,להישאר יתייה צריך זה םלש וגם .לעצמי
 .תנועות ופרצופי אישים להכיר

 בי הפציר ברל .מאוד לי מפריעה זה בנידון יתוובור 1הגולה עבודת של בספירה עתה חי שאני יוצא בעובדה
 הל  ק  הש   לבכ 2(.ועוד" קונטרס"ל תּובת  כ   ,"הגנה"ל הכספים עניין ביניהם) שונים םענייני עם בקשר - לנסוע מאוד
 .דב של בואו הכריע הזאת

 ץורצ נסעתי, מרבקה א"ז, ינהוומ. בייאוש נתון הייתי למפרע. האמנתי שלא כמעט .ברטט לזה ציפיתי אני
 לכ יתהיה לא גופה למצב רוחה מצב בין. תקווה ללא לתחתו מתוך, אחד מכאוב כולה תהיהי רבקה. ומדוכא
 בלב תמידי שקט ואי. סיבה בלי ועייפות סתם ולשהחו םניייע כאבו שרא כאב .ושבירה הפ  ר   יתהיה היא. מחיצה

 ?מה ולשם ?למה בשאלות ניקור םע
 .בואי ומתי היבוא, בא אינו מדוע, דב עם מה: דחא פזמון רק ומשמיע החולני הדופק עםופ הזאת הקדחת ובכל
, בו התאכזרתי. ומזעזעת ארוכה רמהלגת וב" יריתי" נדוןומל. םכלי וכוחותי, נוקפות והשנים, םלפיוח םהימי והן

 .המדורה על שמן הוסיפה פ"עכ אך, שהועילה היא תלגרמתי םא, יודע איני .ועלי יחמר נכמרו מןז ובאותו
 סעית םא ושאלתיה לרבקה לגרפתית 3.שלמה החלטתי יתהיה לא, לקרלסבד נוסע שדב לי שנודע אחרי גם
, בבוקר תמול, ףוס סוף אך. חרהיא התשובת. בנסיעתי םעט רואה תיייה לא שם ותהיה בלעדי. לקרלסבד היא

 ".דב .רבקה. לך מחכים, היום באנו: "מקרלסבד לגרמהת קיבלתי
 .אשאר כי' רוטנ ממני דרש, לתחנה סעיונ לפני םשעתיי, זוא
 עמדנו לא באוסטנדה. באוסטנדה אגמור .יותר סוער ילחהת עתה. שקט לא יםה. בשכיבה הזמן כל כותב יאנ

 .בבלגיה, תחא בתחנה אנו שעומדים מפני, כשורה בהיהכת הולכת ע"לע. ברכבת להמשיך הסמנ אני. הרבה
 .נראה - תזוז כשהרכבת יהיה מה
 תהיה ודרושה מאוד ךואר העניין םג .לכתוב א"א - ומדוע למה .שאשאר דרש, לו םקוראי שאנו כמו, נייפ - ובכן

 םקוראי ודב שהיא שעהב, בנישואיה רבקה םע היותי על ותרלו .מאוד זקהח פנימית מהחמל בי יתהיה. הקדמה
 לואתמ םיו שארית וכל מאוד מדוכא תיייה. נשמעתי ואני תהווצ בהחוה אך. ותיכוחמ למעלה כמעט היה, לי
. הכרחית אינה הישארותי יכ, ררנתב ענייןב התבוננות מתוך בינתיים. לעצמי וחמנ מצאתי לא וםהי קרווב
 .ןונדול מתחנת זזתי כבר .-ב. צ"החא 1..0-ב נוסע שאני לטוחה
 העיקר( הזז הרכבת). עכשיו מיטשטש לוהכ - םהרשמי, השונות העבודות, תוהפגיש, סנגרוהק .עוסנ אני - ןכבו

 מדי וחזקה הולכת וההתרגשות. עצומה בהתרגשות האלה םהימי כל שרוי אני. רבקה נישואי - נוסע אני שלשמו
 ייםועינו קורבנות אחרי, סבל הרבה כך כל אחרי. ולהיות םלקו עומד רבקה של אושרה. לקרלסבד התקרבי

 .עליה עבר מה, מסכנה, מסכנה... שהיה מה וכל םאישו יוחנית, םקשי
 .עכשיו איתו לדבר כולתיי אילו. לו לכתיב ואיך מה יודע איני. יכול ואיני, לאליהו לכתוב מוכרה אני

 קלה לגבינו שאלהה יכ, נדמה לי: האמת את לך אומר? איתנו יהיה מה: השאלה נשאלת מאליה, ציפה, ציפה
 ולהודות" חטא על" להכות אני עוד מוכרח הזל. רבקה שמרגישה כמו, בשנים מרגישים אנו שאין מפני יותר
 מתי אך, תמיד-תמיד בזה והוגה תמיד זה על ולםח אני .מעשי באופן חושב איני. דעת קל נער אני כי, שוב

 !הגידי ?אותי מהימאש את. מתאמץ איני גם. לעצמי לתאר מתחיל ניאי איךו איפהו
 עוד ל"בחו לשהות אני חושב כי, דעי רק. לכשאשוב בפרוטרוט לך אכתוב אנגליה עם בקשר עצמי על, ציפה

. מזגי ואת אותי יודעת את הלא? מאוד הבדידות עלי קשה כי, לך ולהגיד לחזור אני הצריך .פ"לכה שנתיים
 .חישבי? הנה לבוא אולי תוכלי כי, את החושבת

 .יקרה, לך שלום עתה
 שנית אחליף שם. לנירנברג אבוא ובערב רכבת אחליף שם. לקלן אבוא בבוקר .הלילה כל עליך ואחלום אנמנם

 .משם לך אכתוב. הקונגרס נפתח 01-ב .לקרלסבד אבוא, בוקר לפנות' ה יום, ומחרתיים
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 הערות
                                                           

1
נכללה בין המשימות , "עבודת ההווה"נקראה , בקונגרסים הציונים הראשונים, שבראשית המאה, ציונית בגולה, וכיתעבודה חינ 

כתבה רבקה מווינה , "ההסתדרות המצומצמת"ברוח " עבודת הגולה"על . שקלו לקבל על עצמם" ההסתדרות המצומצמת"שחברי 
 :0..10.1.0-ג ב"לא

אך שקטה ובטוחה ודרה בכפיפה , ה ותמיד דמיינו כי עבודה זו יכולה להיות חיה ופורייהעל עבודת הגול, אליהו, תמיד חלמנו
ועתה בהיותי פה אני רואה את העבודה . גם בארץ וגם בגולה, אך נשתנו הזמנים והמצבים. אחת עם לימוד והשתלמות עצמית
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הרמת כבוד ישראל [ ---]חינוך עצמי , יצירה, נפש ברנרית-חלוציות ומסירות -הכול בה . לא בעיני רוח כי אם בעיני בשר ממש
 .כי אם שיבין כל יהודי מהו חלוץ, לא העיקר הוא להבטיח את החלוץ בצרכיו החומריים[ ---]כבוד איש ישראל בעמו , בעמים

2
" וגם לעיתונות, משה נהיה לנו נחוץ מאוד בכמה עניינים. משה[ ---]לדעתי צריך להביא בחשבון גם את [ ---]ועכשיו שאלת הצירים " 
כ "ב" )משה שרתוק כאן ועבודתו חשובה מאוד"; (011מכתב , 1כ "איגרות ב, 0..01.1.0, כ מלונדון אל משרד הברית העולמית"ב)

 כ אל "ב" )משה שרתוק ונטע גולדברג: מחברינו הבלתי צירים עבדו יפה"; (011מכתב , שם, 0..0' ספט, זכאי' מהקונגרס אל ד
 (.111' עמ, 011מכתב , שם, 0..1.01.0, זכאי' ד
3
ובתוך כך הוטלו עליו שתי , ע"ב מטעם אחה"י-ל כציר לקונגרס הציוני ה"יצא לחו, שמכבר השתוקק לבוא אל רבקה בווינה, ה"ד 

 .צ בקונגרס ומחוצה לו"בווינה ולקדם את ענייני המשרד לעבו" הגנה"לעסוק ברכש נשק במרכז ה: שליחויות נוספות
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 לונדון, הכהן דוד :אל
111 

 13.8.3913, רנברגוני
 

 המטעמים להופעת הי  כ  ח   של במצב המסעדה שולחן אל א"כ, ד"מעל המצויר 1הנשים-שער יד על לא, ניורנברג
 רוח במצב ;קרלסבדה( יורדת או) העולה בדרך הרכבת הפלגת לפני שעה חצי, 54.8 בשעה, בערב; המוזמנים

, בכיס כוסלובקיהטש גבול עד כשהכרטיס ;והידיים הפנים ורחיצת ראש וחפיפת תספורת אחר, רצון משביע די
 4[פוענחה שלא תורכית מילה] - בקיצור - הכיסא יד על גשם ומעיל הכובע, המלתחה

 4לנהק   בואכה[ שנייה לקהחמ] בשנייה מאוסטנדה יצא אצ  י 4המצב הוא כך אך, ליחהס 4הנאד משה מסעות ואלה
 נתנו ולא הרכבת ויחלף ולב ויסעד וירחץ וירד 4ןי  מ   עם אשר בפרנקפורט םוהי ול רויצה   שיתהישלה ירד ומקלן
4 רנברגוני בואכה, מקום מאפס, רגליו על תקוע ויישאר מושב הואיו בשלישית כי, תהני  הש לעלות לבו

 מרק מישיםח רשהפ: מרא כי, יהיבשנ ומקומ שכר וייתן הקימוץ על חויצל בעוז' ד רוח ועמ הייתה ובניורנברג
 בת  כ  , במעטפתו מכתב מכתב 2,כנרת לבנות הריץ ומכתבים פעולותיו נפלאו בדרךו4 הם מה עייפותי ובין ביני
 על בפרנקפורט רק  ח הוסיף אף 4בשני חלה  ו ישלחנו המכתב יגמור כאשר, וגרמניה בלגיה מתחנות םתוא ח  ֹלוש  

 כי, [דוד] נפשו לאהוב 3,פתע-עד   להריץ וימהר4 האות יהיה 64.0-ב כי, לו יוגדו לקרלסבד הרכבת בוא מועד
, לו ויוגד4 הפעם אך ואשאל נא אסורה: לבו אל ויאמר לניורנברג בבואו יהי4, לשווא מעיניו שינה הנער יגרע למה

 44מהושיע ידו קצרה אך הריץ אשר הדע על ויינחם, יבוא בחמש כי
 

 .מ
 הערות

                                                           

1
 Frauntor 44גרת נכתבה על גבי גלויההאי 
2
 4צפורה מאירוב ועדה שרתוק 
3
ה"של , מתקופת ההשכלה, עיברּות4 מברק  ש  פ   (4המקור צרפתי)מברק ברוסית  -" ד 
4
 בראשית , 30ג  שופטים, 5ה ישעיהו , 31קלב  תהילים, 00יב , ב שמואל: כיים ובכללם"המשפטים שלעיל מיוסדים על ביטויים תנ 

 34נט  ישעיהו, 10יח  בראשית, 1כג 
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 לונדון, בהרב ויקותיאל הכהן דוד :אל
991 

 [13.1.3.13] ,ניורנברג
 ,דוד

 
 .זמן עוד יל ויש שעה-לחצי רהיחא ישל הרכבת. נמלצת גלויה לך שלחתי עתה זה
 של שמו כי, לי נראה 1םשיבתי של הפרוטוקול בקרעי רבה התבוננות לאחר כי, לוףחולמ לפיני ראמו .א

-ל עכשיו להגיש שעלינו הדרישות את לבסס איך 3.י.המ את לשאול: כזה בקשר בבקירו כרזנ הצעיר 2הבינבשי
W.C. [יל'רצ'צ וינסטון]; מאוד ואפשר, הזהיפוט רק זוהי. ..מהוזיר יבקש ושהוא חנוסה את לפניו לקרוא 

 4.ותחבטו תורונחהא םלייהמ שלוש. ביניהן מה ודעי מי אשר, וקותרח םמילי צירפתי כי, שטעיתי

 זו שבת של Nat את .ורשום שלם, קח Nation.5-ה שלנו הספרים מוכר אצל בשבילי יתקבל שבת וםי בכל .ב
 .לקרלסבד יל שלח

 .יתקבל אם, .לקרלס" טרסקונ"ה את לי שלח .ג
 .הגיליון אבד לא קר אם 6,סמואל של הלבן הנייר על ח"דו שבו, "טיימס"ה את לי שלח .ד
 8.צריך םא מפיני כסף קח. נש-הבר איך 7.ברטרו לורד עם בקשר תוכניותיה על כתוב .ה

 .העניינים מהלך על יל לכתוב ביקשתיך ראה, מחלוף
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .ש"הכהן ונמסר למ' שנפל בידי ד, פרוטוקול ישיבת המשלחת הערבית 
2
 .הצבאית לויטננטשדרגתו , נראה שהכוונה ליועץ אנגלי למשלחת הערבית. סגן בצבא העותמאני -בינבשי  
3
 המשלחת הערבית נפגשה עמו . אז'ור יוברט ַיְנג איש משרד המושבות שבשעתו פעל עם כוחות המרד הערבי בחיג'אולי מייג 
 (.221, 221' עמ ,פורת) 22.1.2.22-ב
4
 .שפסיפס הפרוטוקול הלה לנגד עיניו, הכהן' אר היה מובן היטב לד, הפסוק בכללותו לא נתחוור 
5
 .עון סוציאליסטיכנראה שבו 
6
שבו עמד על עיקרי המדיניות הבריטית , 1.9.2.22-את נאום סמואל ב White Paper)" )ספר לבן"משרד המושבות פרסם ב 

ספר "סימונו של )התניית הקמת הבית הלאומי היהודי באינטרס של אוכלוסיית הארץ וכוונה לכינון גוף מחוקק ייצוגי : י"החדשה בא
 (.cmd 2111: זה" לבן

7
 .ססיל' כשם המדינאי השמרני לורד ר, "ססיל"שישבה במלון , הכוונה לתוכניות המשלחת הערבית 
8
 .הכסף נדרש לשיחודו -שדוד הכהן שיכנע אותו למסור לו את ניירת הפסולת של המשלחת , רב המלצרים -" נש-הבר" 
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 כנרת, עדה: אל
116 

 13.8.3913, (!םפתאו) פרנקפורט
 ,אחותי קה'עדוצ

 
 .שלי יקרה אחות קה'עדוצ ,רבקה לנישואי. רבקה לנישואי, דלקרלסב נוסע אני ?נוסע אני ולמה לאן תעדיו את
, תלבכו או לשמוח 1?עליה נבנה ומותח ?בה שידובר ביום וותנחלא נעשה מה ?כולכם בעד לבדי םש אהיה איך

 ?דחי גם םהדברי ישנ או .קה'עדוצ, הגידי
 מאבדים אנו, קה'עדוצ. יחד משניהם או ?מצער או המגיל .בחשאי דמעות לגוזו הלב מתחמץ מדוע, הגידי
 היקר חהבדול כלי את, אותה מפקידים ונחאנ אבל .אותה מאבדים אבל, קצת-קצת, היקר אוצרנו את, אותה

 .כן, כן ?קה'עדוצ, כן, ורכות אמיצות םידיי, אמונות םבידיי, שלנו והשביר
 .אושרה סף על בעומדה מאחוריה יוהי, וססתנ, חולה תוחלת של שנים וכמה סבל של םי איזה, םעול של יבונור

 .כן .כן ?כן, אושרה סף על
 לאושר דיח ונתפלל םפעמי הרבה הרבה נתנשקו רעותו אל איש ץחנלו וזקהחב נא-נתחבק, ישל יתואח
 .רתנוחיב, ירתנוכב

 וקראו 2,ךולהפ תחילה בכוונה שם בא םיהשני הם, שם ההיי זה יכ בטוח יאנ) משם לך לגרףתא יאנ, הק'צועד
 .לה תכתבי ?לה כותבת שאינך מזה סובלת היא כמה משערת אינך האם? כן .לה תכתבי ואת( לגרמהתב יל

 .םמש אכתוב. מאיא בפני וחכ לי אין. םהפע כותב איני הביתה
 נסיעה .גרמניה, בלגיה, אנגליה .יחידי-ידייח נוסע ואני. התרגשות של בקדחת אני. לכתוב חכו לי אין לאליהו וגם

, ובלגים, אנגלים פתאום ומסביב. (פרס   לא, הרכבת את) להחליף יעל ועוד םפעמיי כבר החלפתי .קשה
 ?ניממ םציור הם מה: ה"לקב עןוטו לשפה המשפ מתגלגל ואני. םוגרמני

 .נוסע אני רבקה לנישואי, רבקה לנישואי נוסע אני: דחא פזמון ומשמיעים בקצב דופקים הרכבת גלגליו
 ,נשיקות. וםשל, שלום

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .9, 8ח  שיר השירים 
2
 .שהילכה במשפחה, נראה שמקורו של ביטוי זה באמרה משובשת של פלוני 
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 אביב תל, שרתוק גאולה: אל
111 

 119119.1 ,ח אב"כ
 לובקיהסכוטשו גרמניה גבול - רג  א  , בבוקר .

 
 לא םוא, מקרלסבד .בזמנן הגיעו כאילו בעיניך תהיינה. מחרתה םליו נשיקות לך חשול אני, יקרה השקדּוֹומחנ

 של גריי[ וריאן].ד תמונת ואת ןסוהמ[ קנוט] של ויקטוריה את לך אשלח, בשובי, מלונדון זא כי, שם אמצא
 .זה לעומת זה .ווילד [אוסקר].א

 - השני ;עם דבו רבקה עם להתראות הוא הראשון .ותחהפ לכל עניינים עשרה לשם לקרלסבד נוסע אני
 - חמישיה ;ברל תרהפצ י"עפ" סקונטר"ל תּותבּכ - הרביעי ;"[הגנה]" הגן של הכספים ענייני - השלישי ;לקונגרס

 .'וכו' וכו 1;ויםובת לאליהו עליו שאכתוב אחר עניין
 םיושבי השולחן אל. נוראה נזלת לי ויש הצטננתי. מאוחרת והשעה, קטנה ההגלוי אך, לכתוב הרבה כך כל יש

 .יגעים יםרוהדב - י"א ענייני על וברעש בחום םוכחיוומת, ציונים גרמנים וסטודנטים דוקטורנטים
 .ולכל ליהודה, מאילא נשיקות, יקרה לך שלום

 
 2משה

 
 הערות

                                                           

1
 .כנראה רמז לכתיבה בצופן 
2
 :ש"על גבי תמונת הנוף של הגלויה כתב מ 

 .באתי באישון לילה. כמו שראיתי חתיכה מכל זה -שתצליח כך אורחת הישמעאלים הרובצת עכשיו בלונדון 
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 כנרת, ציפורה: אל
111 

 4.9.1991, קרלסבד
 

 להכריז האפשרות-אי: יםש  א   שני בין בטח ללכת השתדל. מאוד נהמעּו היה יצמןיו של נאומו 1.נפתח הקונגרס
 נשאר שעוד, הפוליטי היש מעט על זהירות בנוסחות ולכסות לייאש לא ההכרחו - מזה המצב חוסן על בבטיחות

 .מזה, לפליטה כאילו
 .וייצמן בפי לא אך, לטובה עברית פתיחה של העובדה עצם .מאוד פגם זה גם. הנייר מן, עברית נאמר אוםהנ

 .הפכים שני ופתוס הוא אך, לפתוס תולעל השתדל סוקולוב
 .עייפות. הצירים ומספר המנדטים בשאלות עוברת צ"אחה ישיבת כל

 על. צ"העבה על ירצה דב .בשבת תימשכנה. תינוכח לא 2.אתמול החלו עובדת ישראל-ארץ של הכנסייה ישיבות
 .משתתף ואינו בא. ברוגז משחק צ"הפוה 3.אטינגר הרצה החקלאות

, לוינסון) השומרים התאחדות נוצרת .ובשאון בשמחה רסטורנים מיני בכל אוכלים .אחד במלון כולנו. פה רבקה
 .פה 4פריס בנות כל. כאן חסרים אינם בכלל האחרונים - והגימנסאים( פליישר, שמואליק
 .מהדרך לעדה גם כתבתי? בלתיהק. ומהדרך מלונדון לך כתבתי
 .שלום, שלום, שלום

 
 .מ

 
 הערות

                                                           

1
 .י חותמת הדואר"מוסתרות ע" הקונגרס נפתח"שתי מילים אחרי  
2
, צ"שבה השתתפו הברית העולמית של פוע, "י העובדת"ועידת א" 12.1.3.03-בסמיכות לקונגרס הציוני התכנסה בקרלסבד ב 

, 3.03...01, ד"צ" קונטרס)"צירי קונגרס  332כ "בסה". החלוץ"צ והסתדרות "צ והפוה"ההתאחדות של צ, צ"הברית המזרחית של צ
 (.4' עמ

3
ממתווי . צ"כ מטעם ההנה"צ ואח"ניהל את מחלקת ההתיישבות מטעם וה 3-ע"אחרי מל, רונוםאג(. 3.41-3180)עקיבא אטינגר  

 .ל"חבר הנהלת קק. ומתומכי ההתיישבות העובדת" המשק המעורב"מאבות . דרכה של ההתיישבות החקלאית באמצעים לאומיים
4
יס ואפשר שבאו להשתתף בקונגרס העולמי של למדו בפר. ה"של ג' בוגרות מחזור א, אבידר-הורביץ ויונה פפו-פנינה לבונטין 

 .ערב הקונגרס הציוני', באוג 13-01-שנערך בקרלסבד ב, הסטודנטים הציונים
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59 
 לונדון, בהרב ויקותיאל הכהן דוד: אל

115 
 11912912, 21-ה הקונגרס ,קרלסבד

 ,ידיַדי
 

, וההמון הרעש כל בתוך ורגלי ידי שמצאתי עד. מןזה כל םוטמטו בלבול. כה עד מפה יכתבת שלא וחסיל
, העובדת סייההכנ אספות 1,צ"פו של הפרקציה ישיבות, נגרסוהק ישיבות, ושעל צעד כל על והפגישות םהמכירי
 .זמן לעבור היה חמוכר -ועוד ועוד  בו'ז עם, חיים עם, דב עם, ברל עם שיחות

 וייצמן של החיתהפ נאומי .בשיפולים רךת  מׂש ;לעלות עדיין מעפיל אינו גם .הפסגה על עלה לא עוד הקונגרס
 הקהל וגם, מאוד דווקא התרגש הוא .תמיד .סוק של כנאומיו - לובוסוק של .ייםח נשמת נטולי היו לובווסוק

 ודיבר עברית קרא, מהכתב קרא - לוייצמן ואשר. מתדבקים אינם הן והתרגשות הוא אך, לעומתו התרגש
 ברזל בביטחון להכריז א"א אחד מצד :קצוות שתי בין בשלום דרך למצוא חתר. המיתו אלה וכל, רשמיים דברים

 זה מתוך עלתה .הרשמי הפתיחה בנאום, בגלוי היש ולביט על ולהכריז לייאש א"א - שני מצד ;ניצחונותינו על
 2.המכשולים רבים, הדרך ארוכה עדיין אך, השגנו השגנו אשר. נכאים רוח

, הציונות לגבי וטפל צדדי עניין בעצם הוא הזה האחד ואשר, אחד שהם, עניינים שני על כה עד סבבו ויכוחיםוה
-ודה סימון ענייני: האחרונים בחודשים הציבור לב-תשומת את אליו שמשך מפני, ומרכז עיקר שנעשה אלא
 ראשון יום בערב, למתווכחים הראשון, סימון של נאומו. ארוכים נאומים נשאו שניהם 3.אמריקה - לימה

. ביושר, בלב דיבר. מאוד מאומץ ובקשב מוות בדממת הקשיב הקהל .העובדה כך. נמרץ רושם עשה, לקונגרס
 .(ליושר) ראש הניעו" היודעים. "פ"לכה, נדמה כך. ויושר נאמנות אך, מאוד הונוקש מוגבלת, צרה הבנה הראה

 .ותקראו( שולח אני) תקבלו 4העיתון את. באישים יותר ונגע רסבא   יותר דיבר לימה-דה
 דיבר ."ההתאחדות" בשם דיבר הוא. הפרקציות בסדר מדברים 5.בובר את ע"לע לציין ראוי המתווכחים מיתר

 בצירוף, הלבבות הכשרת, הדור חינוך. באולם נשבה 6העמיות אחד .הזה העולם מן שאינם םובענייני בעמקות
" אתה]" 'du' אמר בגרמנית) תחתיך אחר לנו אין, נכון: "וייצמןול בחוזקה אמר. ישראל ארץ פועלי, עבודה: חדש
 ".ונ  ע   הישאר .גאה תהיה ואל זה מפני בעיניך תתנשא אל אך[( יחיד בלשון
 הרבה מקווה אני .(צ"צ-צ"פו) ברל ,(צ"פו) קפלנסקי ,(צ"צ) 9שוייגר 8,(הרוסים) 7מוצקין ידבר. בוודאי יעלה היום
ר ד  אּוו   בכלל הוא. אתז שיעשה אחר אין המתווכחים בין - הקונגרס את יעלה הוא לא אם. ברל של מנאומו מאוד

 רק. צד לכל דרוכה קשתו. נפלאה רותבהתעור עובד. ונחמד ורענן חי .אלה בימים[ מרומם רוח במצב: רוסית]
 לאספת נקרא פתאום, העובדת הכנסייה באספת, תמול. שם מופיע מייד - מקום באיזה סכנה שיש שומע

 בא 12.(efficiency) הבעגל שמה טס מייד .י"א צ"פו על קיתונים שם שפכו 11וברין 10זלוציסטי. הגרמנים הצירים
 .שמענו לא עוד כאלה םדברי: אמרו רביםו ,םהגרמני כדרך, והתעמקו הקשיבו. הלבבות את וכבש ודיבר

 לוועדה שניים להכניס כשצריך .'וכו 13הגדוד שאלת. מציקים ארציםל-ץוח ועוד קרול. צרות צ"פוע של בפרקציה
 ;בלומנפלדו ברל, דווקא ישראליים-ארץ שני להכניס צריך כן ועל י"א ענייני שהעיקר מבינים אין -[ טיתי]'הפול

 שהיות ,יוצאו( ?י"בא קשורים שאינם) םיפוליטי עניינים ל"חו בעבודת גם שי כי, ל"מחו אחד שיהיה דורשים
 גדול היותר שרוננויוכ, לוקר עם צבי-בן וא. בלומ ולכי. הפול שלוועדה צריך הרי, ההתיישבות לוועדת ילך וברל
-ביאת את לו למסור תמיד נכונים צ"צ. איוד יכניסוהו דוע אך. אינם טבנקיןו גוריון-בן הן .החשוב םבמקו יהיה לא

 .כוחם
 14הרצפלד, יבניאלי, ברל. םהאנשי ואצלנו םמי םש - אנו וטנוומיע" תודחהתא"ב האנשים ריבוי תולמר, ז"בכ
 .מה-רלדב חיצל עוד קפלנסקי ואפילו 15,אטינגר, דב

 תמול, אטינגר הרצה .החקלאית ההתיישבות על דיברו. בואי לפני עוד הישיבות והתחיל בדתוהע בכנסייה
 דחכא שניהם ושפכ 18סוסקין על 17.שבומ-הקבוצה על הנצחי ויכוחוה היה כ"אחו 16יפה אליעזר דיבר( שבת)

 .זכרו ולמחות למשואות להפילו, נואשת להתקפה םמתכונני עליו. םזעמ את
 בקצב, יםהעניינ בהיקף מאוד שובהחו מוצלחת, ההרצאה הייתה ארוכה 19.צ"העב על דב הרצה צ"אחה תמול

 גם, מאהדים ואורחים, באו, מרוסיה המאוקראינ צ"צ, מפולניה צ"צ בעיקר) הציבור. ובשפה בתוכן, הדיבור
 עם ;הכנסייה לעניין בביטול מתייחסים, שבהם הרשמיים בייחוד, האחרונים ;"התאחדות"מה ומעט בחורינו
 אנחנו. הדפיציט על בדברו טעמו טוב שרוןיכ כל הראה דביק. הרב לפני כתלמידים, קשב רב הקשיבו .(לבדד
 הסכום כל חצי [צמח] סמך-טבריה כי, הדגיש 20".כולנו" על לקח לוהכ .לפניו יתהיה לא אחרת דרך אך .רתחנו

, םיראח םיזמרמ. לכלליות עשה הסיבות את אך. יותר עוד שמתמיה מה, שניה החצי על רעוןיוהג, הפסד בלי
 ובתור לדבר נרשמתי .היה די לא אך. הכלב קבור היכן, םבראש בינה ששי אלה כל ז"בכ הבינו, ועדינים דקים
 זמן מקוצר אך, המריץ גם כ"כוא אתז שאעשה םהסכי דב. הדרוש במקום הדגש את לשים - רשמי לא איש

 עברו כ"חוא, [םמשלי] ממלא בתור הד  'ג  -פהחימ 21טרטקובר רק דיבר. ההרצאה אחרי וכחיםמתו שאין הוחלט
 .שמעתי לא זו הרצאה. ומוסדותיה' צה' ההסתד של הריאורגניזציה על יקפלנסק להרצאת

 למסור צריך יכ, בהחלט יתהיה ברל של דעתו .מןז לי וקבע םשלשו תויא נדברתי. [וייצמן] ייםח את ראיתי תמול
 מכל( הצורה לפי) ומדויקת שלמה העתקה תחילה עשיתי. חיים של לידיו[ הערבית משלחתה מסמכי] הדבר את
. מאוד שיבחה[. יועינ אורו: רוסית]ליס יס  י  ז  ה ר  ז  ל  ג   - הניירות כל את לפניו קראתי, (םהערבי גם) ותיירהנ

 ישיגוהו לא כן על, הממשלה עם פנים םבשו רשמית קשור ואינו פקיד אינו שגבריאל אלא .לדוד מחמאותיו
 הונטע חריםא, רז-מורתז ביעותיהםות םדבריה כל כי, לאחרים להוכיח רק נשאר. נפל זה צד ובכן .ינוצ  ח  

, ראהיי. א"א - שהם כמו הניירות את חשובים לאנשים להראות. להראות ואיך ילמ, לחשוב צריך זה על. חםבמו
 לב אמיץ חיים. להראות ז"כב ואולי. ואלו אלו תעודות בידינו יש כי, לאמר יהיה צריך .םיקרע ואיחינו שגנבנו
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 .כך אמר ברל םג .כאלה בעניינים
 .תנוימא חיקי וכשיצטרך, ללונדון איתי םירזואח יאצל יישמרו. המקורות את מידי לקחת רצה לא הוא

 בעת) ראה כבר חיים כי לו אמרתי. בו'לז הלכתי. כמובן - אמר .בו'זל לוהכ להראות אני רוצה כי, אמרתי ייםחל
 ושהכיר להריח שבא הנמנע מן לא. בו'ז ותיחבשל לרגע 22ץכ ונכנס, נעולה הדלת יתהיה לא חיים םע שיחתי

 (.פרטים עוד אספר זה על 23.סילס   ליונותיג את
 דוד. כאלה תוצאות תהיינה כי קיוויתי לא, פיללתי לא: ושינן חזר 24.נקמה בו ראיתי. םהרוש מן םהלו היה בו'ז

 אןכ לטוחי שלא מובן, לשימוש בנוגע. הדבר עלה לא שבכסף, הדגשתי לחיים גם לו גם[. מבריק] smart באמת
 .לוהכ את בולע קונגרסה, תואפשר כל אין .ברור דבר שום
 המוח: בראשו כמסמר נתקעה לו שקראתי ומילה מילה כל, ברל יחודיב .עצומה התפעלות התפעלו ודב ברל
, לו שובח אך 25.עליו הטובה וכמהחה כיד זאת יעשה. מהתגלית יושפע שנאומו, לי אמר וכבר לעבוד החל כבר

 .להישען יוכל שעליו, הזה המוצק היסוד יהיה דבריו שבקרקע
 .ע"אני מסיים לע

 .םשלו
 

 כ"כ הכתב כן על. בבוקר' א וםי של הישיבה פתיחת שלפני והתנועה הרעש בתוך הקונגרס באולם גומר אני
 .נורא
 .לפיני רב וםשל
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 לונדון, בהרב ויקותיאל הכהן דוד: אל
021 

 919199.9 ,[קרלסבד] ד-ק
 

 יושב כ"וע הוועדות עבודת להחה בינתיים 1.תיי"הא העבודה על א"ז, י"א על ויכוחוה שנמשך םימי שני זה
 םעייפי. ןוממושי עייפות בכל .ריק כמעט א"ז, לשליש וא לרבע עד מלא האולם. לסירוגים ימים חצאי הקונגרס

 את לגמרה לבטל היה מוטב, הוועדות אל עבר בדוהכ שמרכז מאחר. ההתעניינות ניטלה וגם הישיבות מרוב
 .הכרעה וביתר מעשיות ביתר הוויכוחים אותם םעוברי באמת בהן שהרי, בוועדות ולהסתפק הקונגרס ישיבות

 של כבודו םשל נשאר והיה, ההחלטות של תוהאחרונ לישיבות[ מליאה] םנּול  הפ   רעננות נשמרת יתהיה כך
 .האולם של העלוב מראהו י"ע עכשיו המתחלל, הקונגרס

 ומבנות ןומזיו ונהנים קרלסבד סביבות על פושטים עתה ולעת 2"יכזב לא שראלי נצח"ב ביטחונם םתולי רבים
  3.כמובן, בהם חלקנו אין. םוייתול

 מרכזי מקום תפש - ויגעים רגילים םדברי - 4הפועלים התיישבות על צד מכל ההתנפלות מלבד י"א לע בוויכוח
 וגם מאטינגר הגון חלק וקיבל[ בלהט: יתוסר]ם ֹוקס  ר  ט  -ס  " המצאתו" על הרצה קיןסוס. סוסקין עם הוויכוח

 5.וילקנסקיומ
 הסעיפים את םניייממ ;רייהנ על רק[ ש"לי] וחצי מיליון של התקציב את משאירים .כסף אין - העניין לעצם

: אופן םובש נןילהקט שאין ההוצאות כל' א בסוג נכנסים רופין הצעת י"עפ .מתםיקד רסד י"עפ םסוגי לארבעה
-ל קרוב עולה י"בא שעובד החקלאות תקציב) לחקלאות 011,111-ו הגנה, בריאות, הנהלה, ספר בתי

' וד' בג רק יש ;םכלו לחקלאים אין' ב בסוג כי, ניא יודע .הסוגים ליתר החלוקה את בדיוק וכרז איני ;(611,111
 אוה רוחה מצב .'ג בסוג - 6לירקון 51,111 .יושגו לא כי הוא ברור אשר, נכון יותר או, הדמיון בגבול הינם אשר

 להכניס ומתאמץ שלו על נלחם דחא כל .עליו בעיקר נטושה מהחהמלו' א סוג את רק שמ  למ   לחשוב צריך כי
 כל פיקס אידיאה םע אנשים שני באו. כמוהו מאין אסון והז .מפורדים וקלאינח 7.ועלי מגן הוא אשר את זה בסוג

 כל 10(.ןוהאחר" קונטרס"ה ראה) 9העבודה גדוד[ בוץיק] יישוב עם 8ולבקוביץ המושב עם יפה אליעזר: דחא
 ץכשהקיצו. הוא-תוכניתו תחת םתריושח בזה 12"םמקיפי"ה ואת השני את םמאשי דחא כל 11.יואפס יאנ: אחד
, הנהו. זאת לעשות - לאויבים – לאחרים ניתן ואל שלנו קיצוץ בהצעת שנבוא הכרחי, נוממ מנוס שאין דבר הוא

 את חתבטי אשר, תחא קצוצה תיתוכנ ולהגיש הקצוות את לאחד מתאמצים וברל הרצפלד, נגריכשאט
 חוותול דשיםח שטחים ולכיבוש הקבוצות לביסוס םוג למושב וגם[ העבודה] לגדוד גם ההכרחי וםהמינימ

 .נורא. בגרון כעצם "אחד לדבר המשוגעים" שני יםדמוע', וכו 13עירותהצ
, נפלא םנאו נאם ייםח. נטלמן'ג כמו ז"בכ התנהג .ייםח י"ע הוזמנתי. טיתיהפול עדהווב מןזה כל עתה שביו אני
 סיפר כ"אח 15.רבה דילטנטיות וגילה הערבית השאלה על דיבר כ"אח 14.ירד לא תוהמציא ואל, מאוד גבהמּו אך
 אך, םפרטי הרבה נודעו. ודוע דועו. נוממ להקיא כבר אפשר - 16צרפת פרשת על מעייפת באריכות בוקולוס

 .בבואי משהו אספר ז"כב .שמעתי הרבה כ"כ .םכול את שכחתי שכבר לי נדמה
 רעי   רק - ילך אם, בו להחזיק מוכרחים, אחר לנו אין: האיש על א"כ, מעשיו על לא .סמואל על בתוקף הגן ייםח
 .לנו
 ןייענ את בתוקף הדגיש בו'ז. קודם תחא שעה ויפה ללכת חמוכר - דעתו[ ואל].מס את בחוזקה התקיף 'וב'ז

 17.נצסיהוהק

, .(ח) הוא כי ;מונע .מס ורק לחתום הסכים[ יל'צ]ר'צ כי[ טיתי].לוהפ בוועדה .ח מסר( ש"מוצ) אמש: לפיני עוד
 :בערך, זו בלשון. מלס לגרףת

It is your best chance הנה והודע הסכמתך תן .יתפזר בטרם, לחסד משפטך יצא למען, הקונגרס לפני 
 18.מייד

 .םוהי אחר מכתב אכתוב לא לך כותב שאני ןוכיו, לפיני תמסור". הגנה"ה ענייני על ועתה
 וב'ז .נשק הכנסת על דיברו 20.(דווע שוויצר) אמריקנים ועשירים 19מייסקיובונ, ברל את לאספה קראו בו'זו ייםח
', טור שם את הזכיר וב'ז(. נוראה היא לחשאיות בנוגע הדמורליזציה יכ לפיני תאמר, בכלל) מכונותיו על בריד

 הבטיחו. כסף הבטיחו האמריקנים .(העניין את לנהל לאירופה יבוא אשר', טור כ"ב שהוא) בהרב את גם הזכיר
 ףוולאס תולגב יסקיינובומ נמנה זה מלבד .דותחא תומא רק עכשיו מהם תהיינה במוזמן אשר, םידחא אלפים
 בזה משקיע אני .ובאיטליה ברומניה ושנאספ הכספים את זה י"ע אולי נקבל אנחנו. הקונגרס בימי כספים
 להימסר ויוכל לפיני מהבטחותיו נקי שיהיה כדי[ דולר] 5,111 לאסוף, כנראה, מאוד משתדל בו'ז .עמל הרבה
 על" היסוד קרן"ב גם הוא נלחם כי, לי מרוא הוא. פה יושג לא הזה הסכום כי, בטוח אני אך. האמריקניות לעניין

 בן לוועד אותו ותמסור העניין מכל בכלל תסתלק [קוטיבה].האכז כי בו'ולז לחיים הציע ברל ."הגנה"ל התקציב
 ענייןש מובן. כאילו, הסכים בו'ז .(באירופה זמן לאיזה שארייש במקרה) ודב נובומייסקי, פיני: שלושה

 .ברשותו נשאר בערפל הלוטה ותיהאמריקנ
 the sake of for ".הגנה"ה עניין את, לניב נכון יותר או ביטל, הגדוד עניין על בו'ז ןג  ה  ב  , הפוליטית בוועדה היום

argument [יכוחווה לצורך].לא הגדוד אך, נטרפה" הגנה"ה כי תהיהי הנאספים של הפסיכיקה לש התוצאה 21 
 בעד הקהל ודעת הכספית העבודה תחת ותרח שהוא פתקה לו שלחתי. מאוד נרגז תיייה 22.ובןכמ ,כשרוה
 תהיינה' שבאוק םיודעי Col. Off. כי, שאמר הנאום באותו וזה. תקווה כל עדיין אין שלגדוד בזמן, "הגנה"ה

 על לשמור עלינו הגדוד שיהיה עד, כמובן, אך: "התחיל. יותר עוד וקלקל לתקן כאילו רצה אז. בארץ פרעות
: וקראתי התאפקתי לא ."הגנה לסדר עלינו[ בגרמנית התנהל הדיון] Ehre - ודבהכ שמירת םולש ודנובכ
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"Ehre, Sicherheit Nicht - הגנה'ה י"ע כי, לי תספר אל, שרתוק מר יחביב": ענה הוא ואז ,"ביטחון, דוכב לא '
 23.'וכו" ודעי אני הן .הביטחון על תשמרו

 יצא בו'ז. תייא העליתיו, (תקציב, עלייה, התיישבות - אחרות בוועדות שקוע הוא) דב את תפשתי, למטה ירדתי
 - דיברנו. מוסר לו להטיף והתחלנו אחת נידחה לפינה הוופנחד, עליו התנפלנו חנוואנ דרונהסהמ רגע ובאות
 .יוכלפ השתמשתי לא מעולם אשר, לשון ובחריפות ברוגז - בישיבה דבריו של הישר םהרוש תחת, אני בעיקר

 ולא זםיאוריה   רק הז .מאמין אינו" הגנה"ב: תחבא הוא .כשאשוב, בפרוטרוט אמסור הזאת החהשי את
 אתם למה". הגנה"ה על םבסומכ הגדוד נגד טוענים רבים חוגים כי, הארגומנט לו נחוץ, שנית ."תכלית"

 .תקבלו לא וכה כה בין.( הפול דהשבווע) האלה מהאנשים. לכם אשיג אני ?כסף םלכ יתנו לא? חוששים
 .זה על להתעכב כדאי לא, מילא

 יהם"עפ אשר, םדיחא ניירות איתו מוביל הוא. ללונדון יהשליש ביום מפה יוצא נובומייסקי, כך המצב למעשה
 עד אולי. בדיוק יודע איני, 7-6) תואחד מאות של םוסכ יצטרף, ללונדון בואוב מייד יקבל אשר, טשקים עוד י"עפו

 הכסף !המאמין אשרי. אחדים שבועת כעבור: 'בנו ילדבר, מאמריקה יתקבל( 0111 עד) הסכום יתר(. אלף
(. ביהם אצל) וןמלונד לפקודה שם ויחכה וינהול ישר ישלחי, היותר לכל 411-ל דחי המצטרף, והאיטלקי הרומני

 של דבריו רושם תחת, מפקפק נימירוה כבר החל ע"לע .בדיבורם יעמדו םשהאנשי בתנאי: להוסיף יךרצ כאן םג
 .הכסף את ולהציל" שהתיר הפה הוא שאסר הפה" להיות עצמו על קיבל בו'ז אבל וב'ז

 דרוש לזה. בשרי עם יחד לפועל יאוצי דב .תבכוורֹו - קטנים 011-כ - למשלוח הי  ט  ר  פ   עוד וינהוב הוכנה בינתיים
 הדבר. המקום על, פה .ובנ דייב םיהנמצא הניירות מן 011-011 של סכום להמחיש משתדלים אנו. מייד כסף

 .לדחותו ואין קוחד
 דב יבדוק אותה .מאוד הוחלבט הנראית, וחלמשל טכנית הצעה נמצאה .הגדולים עניין בתוקף שוב עלה וינהוב
 יהיה רק אם, מובן. יותר ותחלד מבלי העסק את ולעשות כסף לתת, לדעתי, יהיה צריך ללונדון שלו ח"דו י"עפו

 .כסף די
 מאוד מצטערים אנו 00.24-ב :אמר? מתי: כ"חא שאלתיו. י"לא נוסע. טרו כי, (ש"מוצ) אמש חיים הודיע פה

 םומתפלאי מתמרמרים ודחביי. כתבתי אני הן אך, כתב לא ברל מנםוא 25.לברל, לנו דבר מודיע אינו. שרוט
 .פ"עכ לכתוב היה צריך לי הן .וןבלונד העניינים מהלך על כלום כותב שאינו, רבהב על ואני דב, ברל

 כי, לעצמו תיאר בו'ז 26.פרלכ  ו ןיילהצט רצון מתוך ונבעה בהולה לגרמהת יתהיה זו. רוטל לגרףת, לי נדמה, בו'ז
 .לפועל לוהכ להוציא כדי מחלוף לבוא רק וצריך מוכנה והסחורה ישנו כבר הכסף

 הרבה פה גורם הגדוד עניין 27.מפוקפקת .אכזב בו'ז הישארות. אישיים לעניינים העמוד שארית את מקדיש אני
 לשלח רצה חיים. שיעוף לוודאי קרוב. מסופקת כ"ג 28ליכטהיים הישארות. זה על אספר .לשווא וצרות חיכוכים

 ללכת בהחלט סירב, זה תחת ,סוק. מסוק" להתפטר" ונתווכ אין ש"חו כי, הודיעו זה את נימק, י"לא. סוק את
 כמעט. המעשה איש בתור 29הלפרין גיאורג ייכנס. לאכז כי ברור. הכרחית באירופה והישארות כי, נימק. י"לא

 מאיתנו דורש יק'סולובייצ. כנראה, ישר וגם ופיקח נמרץ אדם, מליטא המיניסטר 30,יק'סולובייצ ייכנס כי, ברור
 של שאלה מזה עושים שלנו" השמאליים. "הנמנע מן דבר זהו אך. בזאת רוצה הלפרין גם. 'לאכז להיכנס

 .אנשים לנו אין - והעיקר 31,"העולמית הברית"
 

 :י"בא
 מן טרוהופ  י   כי דרש זה במקרה. שיישאר ברור. ולחוץ מהשפה זה אך, לשנה פ"לכה שיפטרוהו ביקש רופין

 .ותעשיה מסחר, עירונית' להתייש להימסר יוכל למען, החקלאות
 היות יכול כי ואומר זה על מדבר עצמו אטינגר. ראטינג תחת חתירות יש, פ"עכ. יימוןס  .. .מוצע לחקלאות
 כנראה ישוב[ יטית]'לפול. ההתיישבות מנהל ולא, בלבד ואחוזותיה ל"הקהק ענייני מנהל בתור י"בא שיישאר

 בתור נגדו בריד 34ןויל. ש גם 33[ןיישק.]אוס נגד בהחלט דיבר צמןויי. הולך אינו .וקסש מאחר, אין אחר 32.אידר
 .מאוד נכון זה, אגב. ימוהלא הוועד ראש בתור job לו ןוציי צ"הו ברח
 התיישבותית, פוליטית: לקותחמ שלוש וא, םשתיי יאהש, רופין הצעת ישנה צ"וה של[ יטוציה].לקונסט געובנ

: לקותחמ שש או, םלכול דחא ראש שיהא מבלי, מחלקתו בעד רק אחראי א"כו.( סאו, .פור, .סוק) ותרבותית
 צ"עב) שתיים וא אחת לקהחשמ אפשר זה במקרה. צ"עב, הייעל, תרבות, פוליטיקה, עירונית' עב, חקלאות

 מאחורי סודות אלה כל. כולן את להקיף וקשה נותוש הצעות עוד ישנן .םיעלוהפ כ"לב תימסרנה( יהיעל םג אוליו
 ספר .םדבריה רובי נהפכו כותבי ברגע לא םא, יודע מי 35.במתמדת היושב[ ובשוב.]ר זלמן מפי בעיקר הפרגוד

 .לפיני ז"בכ
 .00.9.00-ב גמרתי

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .עלייה וקליטתה והמשאבים הדרושים לכך, ענייני התיישבות 
2
 ".נצח ישראל לא ישקר"ושם , 09ו "ט ,שמואל אלפי  
3
. יה לבנות בכסף נסיעותינומי יודע איזה חלק מן הארץ אפשר ה. ישראלים והמחזה היה מחריד-בקונגרס ראיתי הרבה הרבה ארץ" 

אני רואה בו אסון וסכנה לכל אשר . הוא בשבילי עכשיו מבהיל[ ---]חוסר כל הבנה לחיסכון וקימוץ בכל מעשינו , הכספי, גם הצד הזה
אשר ניתן להן מעט . האין מראה כל אלה כציפורים אשר נמלטו מן הפח? איזה מצב נפש זה מגלה, אבל חוץ מכל זה. אנחנו עושים

 (.ללא תאריך, 040מכתב  ,0 כ-איגרות ב, כ לרעייתו לאה"ב" )?חופש
4
מאבק נגד איכרי המושבות על העסקת פועלים עברים במקום , כלומר, "כיבוש העבודה"המירה את רעיון , כ"בעקבות ב, ע"אחה 

לפני הבחרות הסוציאליסטית  הרצאות, כ"ב)התיישבות עצמית של הפועל על קרקע הלאום בעזרת הון לאומי : ברעיון חדש, ערבים
 .ב רבו המחלוקות בסוגיה זו"ובקונגרס הי, (0991עם עובד , 0900
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5
יועץ לענייני חקלאות של . צ"איש הפוה, 0918-עלה ב. מחלוצי חקר החקלאות(. 0955-0881( )וולקני/אלעזרי)יצחק וילקנסקי  
הקים ברחובות את התחנה לחקר החקלאות  0900-ב". ורבמשק מע"מראשוני המטיפים ל. 0909-0919ביפו " המשרד הארצישראלי"
 .0950ועמד בראשה עד ( כיום מכון וולקני בבית דגן)
6
 .כיום תחנת רדינג. שעמד רוטנברג להקים ליד שפך הירקון, מפעל החשמל המשני 
7
; 6-4' עמ, 01.01.0900, ו"צ" קונטרס"' ר, ב"שאושר בקונגרס הי, ב"י לתרפ"הציונית הכללי בשביל העבודה בא' תקציב ההסת 
 .06.9.0900, "הארץ"
8
שבמסגרתו קם , "גדוד העבודה"ול" השומר"הצטרף ל. מאישיה הבולטים של העלייה השנייה(. 0960-0880( )לבקוביץ)שלמה לביא  

הקבוצה "כנגד  -הפתוחה לקליטת רבים ומשלבת חקלאות ותעשייה  -" הקבוצה הגדולה"ובו פעל להגשים את רעיון , חרוד-קיבוץ עין
 .המבוססת רק על חקלאות, האינטימית, "הקטנה

9
 (.חרוד-עין)בנּוריס  
10
 ".חרוד בעמק יזרעאל-דרך ההתיישבות על אדמות עין( "לביא)לבקוביץ ' ושם מאמר ש, 09.8.0900, ט"פ" קונטרס." 
11
, ל אחד את עדיפות שיטתו לבניין הארץוביקשו להוכיח כ, המושב והקיבוץ, ב נאבקו נציגי שתי צורות ההתיישבות"בקונגרס הי 

 .ולפיכך גם את זכאות ארגונו לקרקע ולתקציבים
12
 .המצדדים בשתי הצורות ההתיישבותיות 
13
, מטולה, רה'סג, תקווה-או במושבות פתח, ישראל-ומקווה, שמן-בן, שעבדו כגופים מאורגנים בחוות כנרת, קבוצות של פועלות 

 .ות שהקימה חנה מייזל בנהללוכן גם חוות לימוד לפועל, שרונה
14
 או "מסמכי חהנוסח האנגלי של הנאום מובא ב. שנישא בגרמנית בתום הוויכוח הכללי, 5.9.0900-ו ב"הכוונה לנאום התשובה של ח 
 .0' והע 97מכתב ' ור, 009-006' עמ ,בדברים ב, במקוצר, הנוסח העברי; 000-004' עמ, (אנגלית)

15
 :ו"ר חבדבריו על השאלה הערבית אמ 

ובמסלול , י"במסלול העשייה הכלכלית המשותפת בא: הפעולה עם הערבים יכול להתבצע בשני מסלולים רחבים-שיתוף
, ואם באמת נעשה את המוטל עלינו. דמשק ומרוקו, ירושלים, קהיר, העבודה התרבותית המשותפת במרכזים הגדולים בגדאד

הפעולה -התרבות הערבית ושם ננסה להבינם ונחדש יחד את שיתוףכי אז נציב את טובי אנשינו במרכזים הגדולים של 
ובאופן זה נחסום את מי שחוצצים בינינו ובין הערבים ופועלים לניכור בין שני . ויתקיים שוב, שהתקיים לפני מאות בשנים

 (.001' עמ ',א ומכתבים כתבים)הגזעים 
16
ונאבק ביחסם השלילי , בזמן שהתקיימה שם ועידת השלום, 0909-סוקולוב עמד בראש משרד שפתחה ההנהלה הציונית בפריס ב 

וכן פעל שם ליישוב המחלוקת בין שתי המעצמות סביב , ובדרישתם לשותפות בו, י לאנגליה"של הצרפתים למסירת המנדט על א
 .התוויית הגבול בין שטחי שני המנדטים

17
 .לשהיה תלוי בהסכמת סמוא, י לרוטנברג"הזיכיון למפעל החשמל בא 
18
 .010-96' עמ ,אשאלתיאל ; 051מכתב , 01ו "איגרות ח 
19
 ".הגנה"בתקופה זו גזבר ה 
20
נובומייסקי ' ו את מ"הסמיך ח, ב"הציונית בארה' מראשי ההסת, ריבינסון והרמן קונהיים' ל, אל פיטר שוייצר 8.9.0900-במכתב מ 

 (.049מכתב , 01ו "איגרות ח)' ז"בנוכחותו ובנוכחות ז 7.9.0900-לקבל מידיהם את הכספים שהבטיחו בישיבה שנערכה בקרלסבד ב
21
 :אמר שם' ז"ז 

הדרך היחידה היא איפוא להקים מחדש את הגדוד [ ---. ]אני מזהיר מפני מתן נשק בידי אנשים צעירים שלא אומנו במשמעת
אך אם אינם נמנים , חיילים אנגלים הםאם , י כוח גדול"חיילים מהווים בא 5111-ש, מאמין אני; (090' עמ, ד' ז"נאומי ז)העברי 

  ,ה"סת; 099' עמ, שם)אינני מאמין בהם , ואינם מייצגים את העוצמה האנגלית העומדת מאחוריהם, על הצבא האנגלי
 (.0006' עמ ,0-ב; 056' עמ

22
: החלטה זו, 0900 ביולי, צ בפראג"התקבלה במושב הוהפ, במסגרת בריטית, י"לחידוש הגדוד בא' ז"בעקבות מאבקו העיקש של ז 
צ מייפה את כוח האכזקוסיבה לנקוט בצעדים הדרושים כדי להבטיח את הקמתו מחדש של הרגימנט היהודי אשר פעל בעבר "הוהפ"

 ; 058' עמ ,0-בה "סת, לתנועת העבודה' ז"ב וגררה ויכוח שציין את ראשית הקרע בין ז"השאלה התעוררה שוב בקונגרס הי". י"בא
 (.070מכתב  ,ג 'ז"איגרות זגם ' ר

23
כי מתוך קנאותו , [שכטמן]סיפר למחבר ספר זה , י שלא היה ציר לקונגרס"שהורשה להשתתף בישיבות אלה אעפ, שרתוק. מ" 

, בוטינסקי'באחת הישיבות הללו הפריח ז. חוקית למען החייאת הגדודים-האי" הגנה"בוטינסקי להקריב את ה'לגדודים מוכן היה ז
אחרי הישיבה שאל אותו משה שרתוק בתרעומת מדוע עושה הוא . 'והלגיון' הגנה'ופן מלאכותי ניגוד בין הבא, 'כדברי משה שרתוק

אפילו למען תקווה קלושה לקימומם של , ('הגנה'את ה)כך אשבור אותם ': בוטינסקי כופף ברכו ועשה תנועה כשובר מקל עליה'ז. זאת
 (.417' עמ ,אשכטמן " )'הגדודים

24
אפשר היה לדעת -ר על הזיכיון בשיאו ואי"שכן באותם ימים היה מאבקו של פ, תמוהה 00.9.0900-י ב"נוסע לאר "ו שפ"הודעת ח 

י מייד אחרי החתימה על הזיכיון נועדה לשם השתתפותו בוועדת "ר לא"יציאתו המזורזת של פ. 00.9.0900-שהזיכיון אכן ייחתם ב
 097מכתב , 01ו "איגרות ח' ר. יעתו את מועד התכנסותה של אותה ועדהו נבעו מיד"יתכן שדברי ח. צרפתית/הגבולות האנגלית

 (.הערת רקע)
25
 .ב לעמוד בראש מגבית למען בנק הפועלים ומפעל החשמל"כ עמד לצאת לארה"שהרי ב 
26
 .85מכתב ' ר". הגנה"בנושא כספי ה' ז"ר לז"שכתב פ" מכתב הבעיטה"כנראה בתגובה ל 
27
השתדלתי מאוד : "הוסיף 9.9.0900-ב, "יש עדיין תקווה שיזרקו אותי מההנהלה"כי , אחותולאמו ול' ז"כתב ז 04.8.0900-ב 

 (.067, 066, 064מכתבים  ,ג' ז"איגרות ז" )העבודה קשה וכפוית תודה. חבל. אבל הדבר לא עלה בידי, שיכשילו אותי
28
. הציונית בקושטא' נציג ההסת 0-ע"בשנות מל. צ"ההנהחבר . משפטן ועסקן ציוני, ר לכלכלה"ד(. 0960-0855)ריכרד ליכטהיים  

 .ואילך 95' עמ ,נתראה' ש וליכטהיים ר"על היכרות מ. גרוסמן' הציונית אלא הצטרף אל מ' אך לא פרש עמו מן ההסת', ז"נהה אחרי ז
29
צ "וחבר ההנה, 01-צ בשנות ה"הפ הציוני ויועץ כלכלי להנ"חבר הוה. ו"מקורב לסיעת ח. כלכלן( 0960-0878)הלפרין ( גד)גיאורג  

 ".חברת הכשרת היישוב"חברת החשמל ו, ק"בנק אפ, "אוצר התיישבות היהודים"פעיל ב. ב'מאז הקונגרס הי
30
נבחר (. 0900-0909)חבר הסיים הליטאי ושר לענייני היהודים בממשלת ליטא  .(0957-0880( )יק'סולובייצ)סוליאלי ( מכס)מרדכי  

, החינוך של הוועד הלאומי' ניהל את מח. 0900-עלה ב. גרינבוים' גולדמן וי' עם נ" הסיעה הרדיקלית"מראשי  .צ"ב להנה"בקונגרס הי
0948-0944. 

31
ההשתתפות . "ע"י אחה"ולא ישירות ע" הברית"י מוסדות "צ ייקבע ע"דרשו שהייצוג בהנה, "צ"ברית פוע"ב" שמאליים"נראה שה 

הגנה יעילה , עבודתה המעשית בוועדות, עמדתה הפוליטית האמיצה, ב"י-נו בקונגרס ההשתתפות הפרקציה של -בעבודה הציונית 
 (.098' עמ, 041מכתב  ,0כ "איגרות ב" )התיישבות חקלאית, יצירת עבודה, על ענייני העלייה

32
 .המדינית שם' י ולמנהל המח"צ בא"אידר נתמנה לראש שלוחת ההנה 
33
 , למען השם: "4.8.0900-לרעייתו כתב מלונדון ב. י"צ בא"ויו כחבר השלוחה של ההנההתנגד למינ, שלא אהד את אוסישקין, ו"ח 

 , 040מכתב  ,01ו "איגרות ח" )אין את נפשי לראותו בבואי -ובכלל , הוא מנופח וחסר טקט. אל תניחי לאוסישקין להתאכסן בביתך
 (.066' עמ

34
 .מיוזמי הטכניון בחיפה ופעיל בהנהלתו. אוגנדה 'ריפים של תוכממתנגדיה הח. 0900-צ מ"חבר ההנה(. 0905-0867)שמריהו לוין  
35
. קולקטיבית-ויכוח מעניין פרץ בשאלה אם האחריות לנעשה במחלקות הביצועיות השונות צריכה להיות מיניסטריאלית או קבינטית" 

(. 06.01.0900" הארץ" )"ברוב דעותשטען בתוקף כי כל הדברים העיקריים ייחתכו בקולגיום ויתקבלו , ניצחה דעתו של אוסישקין
 (.001' עמ ,היסטוריה/עילם)תפישה זו גם תאמה את המסורת שהתגבשה בהנהלה הציונית מאז מותו של הרצל 
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 (גלויה) לונדון, שוורץ וצבי רחל: אל
 11.9.1991, דבלסרק

 !שלום
 

 וםאהנ שעורר הרגשנית ההדהא בסערת. הכללי ויכוחוה שתפר ןמוייצ של ומואבנ נסתיימה חצות אחר אמש
 מדי וחיובי סתמי והיה .זהאכ ינ  ט  ק   רצון מהשביע מדי לשח היה הנוסח אך, להנהגה ןואמ עתהב הוצעה

 מהעניין להיפטר דווקא שרצו, "מזרחי"ה ניוברי של םד  ר  מ   דיכוי לאחרו. האכז בהסכמת, הצעתנו י"פע. בשבילנו
 ."מודעה מסירת"ב הדנה פרקצייתנו אסיפת נמשכת עתה. םולהי ותחלד חלטוה, מייד

 הרובז בריד ייצמןו. הראשון חודיבי, להפליא םיטוב היו ישקיןסאוו רופין של נאומיהם .דמאו טוב יום היה אתמול
 בפעם .הברנדסאים םוע לימה-דה, ןומיס עם חשבונותה את גמר ץנמר פןוובא ורבקיצ .מאוד עמוק וברגש רב

 העתיד, רחוק יאנוש אידיאל רק, אסטרטגיים עניינים שום: י"בא לאנגליה מה בפומבי גילה - אולי - הראשונה
 את אך 1,בו םמכיות שבאנגליה הממשלה יאנש ולא, הדעות הוגי רק ואשר ,ימת יודע מי לאנגליה יפר לשאת

 .למדי הבליט לא הזה כיום המיואשת הפוליטית עמדתנו
. ע"אחה ךובת השלישי רוהמחז של וחבכו ועיני את ומנקרים ותוי"התאחדות"ב יםמתקלס אנו. פה 2בלומברג

 וקיבל) 03-כ" התאחדות" .איש 51 זה באופן ואיבדנו כצירים פסלו םהרוסי את .03-כ צ"צ. 51-כ, םמעטי צ"עופ
 העצום רובו מחמת חורמש רושח - בכלל הקונגרס פרצוף(. צ"צ משנאת, בפולניה יםהכללי מהציונים עשרות

. הוועדות ודלעב לנהחתת היום. ולנ יהוגל ושנאה, רוחנית תהמוניּו, טמטום פירושו זה רֹוחוש  , "יחרזהמ" של
, הראשון של דוחיבי, ןוגורי-בןו טבנקין של חסרונם .ברל - היחיד .מלחמה בכוחות חלשה י"הא תנוחמשל

 .מאוד מורגש
 ,לכם םשלו

 
 .משה          
 

 דב! היו שלום גם ממני בקרלסבד ומתוך כותלי חדר הפרקציה שולח ברכותי אליכם
 

 הערות
                                                           

1
. שוב שאתם מגינים של תעלת סואץאל תתיימרו לח. י היא חסרת ערך לאנגליה"א, מנקודת ראות צבאית, מבחינה אסטרטגית" 

שהבעיה היהודית התלויה כצל מעל העולם , טוב יותר מכל אומה אחרת"אנגליה הבינה : ועוד". אנגליה נקטה אמצעים אחרים לשם כך
אלא , לפיכך לא גנרלים או אימפריאליסטים אנגלים[ ---]כולו יכולה להפוך לכוח עצום של בניין או למכשיר עצום של הרס 

 " המלחמה רק זירזה, בלפור הגה את ההצהרה זמן רב לפני המלחמה. טלקטואלים אנגלים היו אלה שניווטו את המדיניותאינ
 (.011' עמ ,(אנגלית) סדרה ב, אאגרת ומסמכים , ו"ח)
2
 .צ"חבר הפוה. ה"של ג' בוגר מחזור ג. יוסף בלומברג 
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 לונדון, בהרב יקותיאל: אל
211 

 ספטמבר, קרלסבד
 

 עבר בידיו לוייפ רםטוב. ו.ח לידיעת נמסר, [אלוסמ הרברט סיר עליון לנציב]. ס.ה.ס.ע.לנ. ר.מפ חשנשל מברק
. ש.מ י"ע הועתק, לקונגרס ומסביב מקרוב, קרלסבד, כאן עלוהפ" תוהידיע" לקתחמ סניף של הביקורת דרך

 .אליהם וביש שוב - יומבעל שנמנע בוהטּו, שבשמים אבינו גדול כי להוכיח, [בהרב קותיאלי]. ב.לי בזה נשלחו
 :הנוסח וזה

 
Agreement granting Jordan concession together agreements electrification railways land 
base ready signature stop Colonial Office cabled for authorization sign your behalf stop if 
signed concession announced Congress before 7th Sept. confident financial arrangements 
secured and friendly poIicy Arabs adopted stop otherwise without prospects immediate 
practical work and immigration harmful criticism Administration Government and negative 
political results Congress possible stop respectfully submit immediate expedition signature 
urgent R.1 

 
 2?רבוןח אכלת

 לכאורה. לשיטתו. פ .איננה הכנה ושום. םואי אינו לפועל להוציאו הכנה בצדו שאין איום. ברצינות - ועכשיו
 לא ידיעות; לנו מסר לא, שלו התוכנית בעניין כאן להתנהג כיצד הוראות; ביטול תכלית הקונגרס את הוא מבטל
 שכל ;התוכנית עומדת נגרסוהק ענייני שבמרכז, מה-שוםמ, הוא בטוח בזמן-בו. ממך לא אף, ממנו לא, קיבלנו

 ושבפסק, הקונצסיה מתן בדבר האחרון קס  לפ   עצורה בנשימה, כאילו, מחכה שהקונגרס ;לה רק שועים ותחהמו
 או לשלום - לערבים חסבי הציונית הפוליטיקה, קונגרסה של תוצאותיו כל תלויות - לשבט או לחסד אם - זה

 סחבי הציונית הפוליטיקה - (!זה בנידון הקונגרס של ידו מתגרת מאוד ייבהל [ואל].סמ, אגב) למלחמה
 .'וכו' וכו, ולנציב לממשלה
 י"עפ לקבוע התמים הקונגרס של דעתו על עולה אין תוהפוליטי בשאלות עמדתו את רק לא כי, היא והאמת

 והעלייה העבודה ענייני על תמכרע השפעה להיות עלולה לקונצסיה כי, העובדה את גם אם כי, .פ עניין
 .זאת לו מראה אינו אישו רואה הוא אין 3שלנו הפנימיים

 הנעשה: אותו שואלים היינו ואילו, והחשאיות הפרסום-אי על תמיד הוא מקפיד אחד מצד. לשיטתו פיני ושוב
 בלי היה ?לייהוהע י"הא העבודה בדבר בוויכוחים וגם הפוליטיים בוויכוחים הכובד למרכז קונצסיהה שאלת את

 .ועלי שידובר מבלי, לכל הדבר ברור מה-משום כי ,הוא שבטוח יוצא והנה. לשתוק עלינו גוזר ספק
 הסיום בנאום והזכירה חזר; אחד סתמי במשפט הפתיחה בנאום הזכירה חיים: זוהי בקונגרס הקונצסיה פרשת

 במת מעל דובר לא הקונצסיה לש גורלה על ;אחד במשפט שוב, אחרים עניינים אגב הכללי לוויכוח שלו
 הסכמת ידרוש סמואל כי לחשוש יש כי, חיים סיפר הפוליטית בוועדה; לרעה ולא בהולט לא, כלל הקונגרס
, לסוגים ההוצאות סעיפי את למיין רופין הציע התקציבים בוועדת; היו לא עוד זה על ויכוחים ;לקונצסיה הערבים

 05,555 נכנסו זו ובחלוקה, וכלל כלל וחצי מיליון של בתקציב לבטוח יןא כי הוא וברור היות, קדימתם מידת לפי
 יותר תליינים תקציבים בוועדת שיש מובן; בהחלט נתקבלה לא עוד זו צעהה) השלישי בסוג לירקון ש"לי

 (.המצב את להאיר כדי פה אותה מוסר אני: ופיןרמ אכזרים
. מופרך דבר הוא, מפה הנציב מקבל ידיעות איזו דעיו ישמ בזמן, מלונדון הקונגרס אל לגרמהת חמשלו עצם
 קףתוב[ ישקין].סאו, [לובו].קוס, וייצמן עליו הגנו הפוליטית בוועדה. לשלום - לסמואל חסבי פה הכללית הרוח
 אמון שייתן ודאי[ מליאה] plenum-ה. החזית את תבקיע לא 4וחברינו בו'ז התקפת. הסכמה ווחי םבריחה ורוב
 .גמור
 חזקה התקפה לנקודת הקונצסיה עניין את ברינוח יעשו, יליד ומאושר ריווע במקרה שנפלה לגרמהטה יסוד על

 .מאוד חשובות זה בנידון יוה מפיני הוראות םע ארוכה לגרמהת או מכתב. בדבר נתייעץ עוד. הפוליטית בוועדה
 ?םי  א  

 דרושה אם: נפשך ממה 5."מייד ךהסכמת תן ואתה הערבים עם מ"ומ מנהל אני: "לגרמהתב אחת הכ  ר  פ   עוד
 י"עפ - חיובית תוצאה לו שתהיה תקווה ומביע, מ"מו שדרוש מסכים. פ ואם? מה לשם מ"מו - תכופה הסכמה

 .פ יפסיק o..c-ב הרשאתו שתתקבל שברגע, .לסמ ברור הרי ?מייד .סמ של הסכמתו את הוא דורש היגיון איזה
 .חיוביות צאותלתו תקווה תהיה אם גם, הערבים עם מ"המו את
 

 משה
 .כמובן, לפיני תמסור דברי את
 

 הערות
                                                           

1
המכשול האחרון שנותר היה הסכמת  .הגיע מאבקו של רוטנברג בלונדון על זיכיון החשמל לשיאו, בעוד הקונגרס מתנהל בקרלסבד 

שיגר כל אחד מהם , 2....., שכן בו ביום, וטנברגיל לר'רצ'נראה כי בעניין זה התקיים שיתוף פעולה בין צ. סמואל לחתום על הזיכיון
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רוטנברג שיגר את (. 9.-9.' עמ ,אשאלתיאל ), יל מנה במברקו את כל הנימוקים המצדיקים את החתימה'רצ'צ. מברק ארוך לסמואל
שונה , ש"מ לפי, ר לסמואל באנגלית"נוסח מברק פ(. גם זה אות לשיתוף הפעולה ביניהם)מברקו בצינורות משרד החוץ הבריטי 

[(. .P.R.O.C.O /977829, 19592, 2.....]של המקור המצוי בגנזך הבריטי )בתרגום לעברית  שאלתיאלמנוסח מברק זה המובא ב
אך , ש"אינו כלול בנוסח מ שאלתיאלואילו הפסוק שלפני האחרון בנוסח  ,שאלתיאלש לא נכלל בנוסח "המשפט הראשון בנוסח מ

 :ש"להלן תרגום המברק לפי נוסח מ. כתבש בסוף המ"י מ"עיקרו מצוטט ע
משרד . ירדן יחד עם הסכמים לחשמול מסילת הברזל ולהחכרת אדמה מוכנים לחתימה[למפעל ה]הסכם המעניק זיכיון 

בוטח שהסידורים [ אני]בספטמבר  9אם חתימת הזיכיון תפורסם בקונגרס לפני . המושבות ביקש במברק רשות לחתום בשמך
[ תימתח]בלי סיכויים לעבודה מעשית מיידית ולעלייה , אחרת. הערבים[ כלפי]ותיושם מדיניות ידידותית  ,הפיננסיים ודאיים

להחיש [ מבקש]בכל הכבוד . ואפשריות תוצאות פוליטיות שליליות בקונגרס, הממשלה[ו[ ]י"בא]ביקורת מזיקה על המימשל 
 .'מייד החתימה דחוף ר

 :הוא ,בשאלתיאלהמובא , הפסוק שלפני האחרון
 (.257' עמ ,אשאלתיאל " )פגשתי אישית את חברי המשלחת הערבית ודנתי עמם בשיתוף פעולה מצד הערבים במפעלי

2
 .ה"של ג' שנינה שנולדה בימי מחזור א -" חרבון. "נתבדתה, שהביע בהרב בפרשה זו, נראה כי השערה כלשהי. העניין לא נתחוור 
3
ואכן את העבודות , הצפי היה שמפעל החשמל יספק מקומות עבודה רבים. ליםהעלייה הייתה תלויה בהספקת עבודה לעו 

 .ר"יזם פ, שבהן כבר הועסקו אלפי פועלים עולים, הציבוריות
4
 .המגוננים עליו בקונגרס" חזית"נתן בידיהם תחמושת נגד סמואל ההססן ונגד , ע בקונגרס"נציגי אחה" חברינו"נפל בידי , ר"מברק פ 
5
 .ש לעיל"לא נכללו בנוסח האנגלי של מ, המובאות במרכאות, מ עם הערבים"על מו המילים, כאמור 
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 וינה ,רבקה :אל
321 

 בלילה ,51.9.5915, דבלסרק
 

: לו אמרתי ?אותך המדכא העיקר מה שאל הוא. לברל היום אמרתי - פרעות לאחר כאילו .ואבוד שבור שב אני
 1.דעתוי את - העיקר ואת, לחוד ניםוהש הדברים אך. ניםוש דברים הצטרפות

 יתהיה זאת התחמקותו .שכן כל לא - דב םעו. יכולתי לא איתך ולדבר. גרוני את דמעות חונקות בלילה משלשום
 .בא לא והוא. יבוא לא זה מחר כי, נגמר כי הרגשתי - מחר, עכשיו לא - אמר כשהוא. ליתאט  פ  

 שבה אליו לגשת התאמצותי כי, הוא חשוב .סירובו סיבות את יל הסביר לא דב כי, העובדה בעיני חשובה לא
 2.לשווא - ביפו, זאת עשיתי פעם. [הקיר אל דבר, כלומר, בקיר כאפונים: רוסית] קּונ  י  ט  ס   ּבאֹו חרֹוגֹו קק  , ריקם

 - הזאת הפעם, והפעם. לשווא –תלגרפתי לו  3.לשווא – הקדמה תהיהי אך, אחרים דברים על יהי - לו כתבתי
 .יותר אהרוס לא. ותעמוד, עומדת בעינה המחיצה .כן יהי. לשווא

. ולשהח נסלחת תמיד לא. תוקף קצת תולהראו לעצמך שררה הפעם לנטול היית יכהצר, הבכירה אחותי, את
 .לך סלחתי לא םהפע

" תםס" לוהכ יהיה הלעולם? קראתם מה ולשם, לי קראתם םאת והן. באתי מה לשם לך אמרתי איוב בראשית
 נוכח להיות יל היה העיקר כי, ושבתח את האומנם? די האין ?"הסתם" בעד את שילמת והמעט ?בעולמנו

 לא. הדבר לפני םמדיוע שאנו ידענו אילו, הרצון היה אילו, אצלנו נוצר היה רוח מצב איזה, הביני ?בנישואים
 והיינו. נשמתנו עליית בעד מפריעים יוה ועייפים טרודים היותנו ולא זריםה האנשים המון ולא הקונגרס רעש

 איתיר הראשון שמהרגע מפני - בינינו החלפנו לא יהח מילה הן. כולנו ועל עליכם, לוהכ על רלדב אז מספיקים
 תראי אם. לב-וברעד, הנה נסעתי קודש בחרדת הן ?ולפתות, ולשדל, להשפיע הייתי צריך האם. אינו הרצון כי

 .תביני, מהדרך קה'צולעד שכתבתי המכתב את פעם
 לא פנים כל על. אחרת היותל לוהכ היה יכול אז כי, היה שאילו מפני, בך גם היה לא .היה לא הרצון אך

 .מצדך רצון שיש הרגשתי
 ילד כמו, אותי תחלק היית צריכה, היה שאילו מפני. בה הנעשה ואת נפשי את ולהבין דורחל רצון גם היה לא
 הן. יוהבינות לא אשר הסברה טעון מה-דבר היה אם - יל ולהסביר אותי ולנחם הרבה-הרבה איתי ולדבר, קטן

 ולבקש לי מה לשאול יאל ניגשת לא גם, בורהחה מן יכשפרשת, ואמש. אתז עשית לא את אך. ייאושי את ראית
 .הילדות עלבונות נשכחים לא כאשר, כאלה רגעים כחוייש   לא. הדבר יל הכאיב כמה, אוי .הלאה ללכת אותי
 ודב, במציאות היה לא קרלסבד עניין שכל, כך קורה היה אילו הן. בנישואים חנוכ להיות - הדבר עצם גם ואילו
 בדעתך מצטערת היית לא האם, פ"לכה או ?מצטערת תייה לא האם - לבוא יכולתי לא ואני וינהול ישר בא היה
, הקונגרס כמו, כזו יקרה הזדמנות הנ  תאו שדווקא, כך קרהי כי דעתך על עולה פעם ההיה אך ?מצטער אני כי

 ?מאמינה ההיית - ריקם שובא ואני, יהיה לא והדבר, זה לשם אואבו, אבוא דווקא ואני
 לעומתם שקול לא האם אז כי .ערך להם ויש שישנם נניח אך. בפירוש, אותם מבטל אני. פסיכולוגיים דקדוקים
 מפני שחורה ובמרה בייאוש נתון ושאני לקרלסבד מלונדון זה לשם באתי, משה, שאני, זה פסיכולוגי דקדוק
, מאיא עיםיוד-ובלא מרחוק יוה דרישתי ובעד עדיב כי, הפסיכולוגי לדקדוק ערך אין והאם ?נעשה דברה שאין
-ה ס  ק  נ  י  ס  י  ט מֹוחֹו טֹו'צ   וגּוה ּב  ו  ל  ס  : ואמרה, שמחה כבר מאיוא, מכתב קיבלה כבר עדה והן. וגאולה, יהודה, ועדה

 4.[איתה הק  נ  י  ס  י  ֹומ ותחשלפ, לאל תודה: רוסית]יי נ  

 אני שאין סתום עיקר איזה יש כי, מטומטם אני כי לי להידמות מתחיל, צעיםהפ וגירוד ניקור מרוב, סוף סוף
 אני אין ואם. פסיכולוג אני שאין באמת ואפשר .הדבר תתאמ  ה   רבות ופעמים .תמיד איתי קורה כך. משיגו

 .רע באמת ואז, אומר יבל להבינם צריך אשר דברים לי להגיד א"שא בןומ, פסיכולוג
 אפשר ואז. אני אפילו, איתכם איש היהי כי רוצים אינכם ובפירוש .יחידים להיות אתם יםרוצ כי, יל נדמה וכאן

 במקרה, פ"ועכ. אדרבה. זה מפני נחלש אינו וכאבי אעשה מה אך, אתכם םלהאשי אין פ"עכו ,איתכם שהצדק
 .יל מלקרוא להיזהר הייתם צריכים כזה
 בזמן נסיעותיי כל יאחר עצבים המרגיז לוהטלטו ,סיעההנ לפני והבהלה תרגשותהה כל. הז כל היה ולא יתןי מי
 מלא מבלי והבטלנית הטפילית הופעתי על הכליות ומוסר, בעול שאת ימבל לשווא פה ששבעתי והרוגז, רוןחהא
 וחוסר, נפשית ומבוכה טירוף חודשי משתח לאחר, עכשיו הנוראה והעייפות והריקנות - ריק כנער, תפקיד כל

 אשר הדבר הן .כלל הנה באתי ולא יתןי ימ. היו ולא יתןי מי - ברורה ךרד באין השנה ראשית לקראת אונים
 בו היה אילולא טוב מה - זה במכתבי בך בהתאכזרי סובל שאני הזה והסבל. נפש מפח רק יל הביא באתי לשמו
  .צורך

 !םריואר שבועות
 אוכל מתי עכשיו יודע שאיני מפני, םהפע רוחי את לשפוך מוכרח אני. לשתוק יחבכו שאין מפני לך כותב ניא

 .בקרוב לשכוח ולא חלוסל אוכל לא. ורותח מתמרמר אני כמה לשער יכולה אינך את .לך לכתוב לשוב
 יהה צריך לא. רתחא להיות היה יכול לוהכ. לויכ אינני לסלוח אך. אותך ומנשק אותך ומנשק אותך מנשק אני

 .כך שאסבול
 .םושל

 משה
 

 5.הינשאו -ינה למחרת שוב דב לוו
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 הערות
                                                           

1
אלא שהשניים אף לא , אירוע שבו איווה להשתתף, שבקרלסבד יערכו נישואי רבקה ודב, ש"מכתב זה עניינו ציפייתו הנכזבת של מ 

כירה ש יש להבין על רקע הקשר ההדוק שהתקיים בינו ובין אחותו הב"את היפגעותו של מ. שיתפוהו בהחלטתם לדחות את הנישואים
 .כל הימים

2
. ש בתוקף על לב חברו כי ייצא גם הוא ללמוד באירופה"ובה דיבר מ, 2211בספטמבר  11-או ב 12-ש ודב התקיימה ב"שיחת מ 
סיפר , כדי להצטרף לרבקה, ש ולגלות לו כי אכן בדעתו לנסוע לאירופה בתוך כמה חודשים"שהתקשה לענות ישירות לתביעת מ, ה"ד

וקשה לי . כסף אין. יהיה קשה לי לנסוע, אך: "וסיים, 11.2.2211-בטותו בסוגיה זו במכתב לרבקה בווינה מעל שיחה זו ועל התל
 ".?ואת הבית? על מי אנער את כל זה מעל כתפי. עבודה תוטל עלי הרבה בחברתנו. לחזות מראש מתי ואיך יהיה

3
 .22מכתב ' ר 
4
 .וק בין בני המשפחההתחזק ביתר שאת הקשר ההד 2221-מאז מות האב יעקב ב 
5
 (.ב 22)ומכתב מרבקה לעדה ( א22)ש "בנושא זה להלן מכתב מרבקה למ' ר. 1.22.2212-השניים נישאו בווינה ב 
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 ,משה
 

 .לענות מייד יושבת והנני המכתב את קיבלתי
 בידי עלה ולא ערב באותו תשובה יבל שנשארת יאחר, בקרלסבד עוד אתז ידעתי. תוכנו יהיה מה, כמעט ידעתי

 .הייתי אונים אין אך, מראש ידעתי. תךיא לדבר זה לאחרי גם
 רציתי בפירוש. זה לרעיון התרגלתי רגע ובן כשר הדבר יל גם נראה, לקרלסבד באת למה לי רתשאמ אחר
 כי לי היה ונדמה, לדבר הרבינו לא. הוא אחר רוחו-הלך כי, הזה לדבר לבו אין כי, וראיתי. דב עם דיברתי .בזה

 לדבר עליו כי, דב את כירהמז תיייה פעם ומדי עזבני לא הרעיון אך .גברה והבהלה עברו ימים .פתוחה השאלה
 יכולתי לא ואני .טעמיך את לו ולברר דב עם לדבר פעם לא אתה גם וביקשתיך .יוטעמ את לך לבררו תךיא

 םג הן. ובדממה ובשקט, נחת מעט, םמעול לי יתהיה לא נחת הן, נחת מעט רציתי כה אני .בדברים להרבות
 אור מדי יותר, מעוור אור היה הז. עצות אבודת ייתיוה לגמרי שנואשתי ברגע בא דב. לי דשהח יתהיה תנחה

 כל. ככה דב םוג. האור את יכולתי לא שאת כי, עיני את לעצום הייתי מוכרחה .ארוכה שכהח יאחר .אחת בבת
 בעיניך נוישה הרגע ואות, הנישואים כי, לשנינו היה ברור. הרבינו לא רב  ד   אך, כמעט ישנו לא בקרלסבד הלילות
 .פתיחה ימי לנו היו אלה םוימי .החפתי להקדים צריכה הלחולהת .התחלה בשבילנו וניה, חתימה

 כאשר ברור כה הדבר היה לא לעצמי לי גם. יכולתי לא רצוני כל למרות .יכולתי לא - לבאר, זאת על לדבר אך
 .זמן איזה אחר םהדברי את בנסחי, עתה נויה
 יאבד משה תוכחונ יבל: לדב פעם לא אמרתי .במעמדך תישרצי מפני ובעיקר. בזה רציתי, שוב אומר - ז"כוב

 .ערכו-וחצי נוח  -ציח בעיני לדבר
 יכולנו אומנם גם אם כי .אפשרי אינו הדבר כי ונוכחתי דב םע דיברתי, ערב אותו לפני, האחרונים הימים באחד
 דבר שיעשה מדב ולדרוש לעשות אופן םבשו יכולתי לא הן, הפתיחה ימי גמלו כי לעצמנו לאמור כבר אולי
 לעצמו תחילה לברר מאשר אחרת לעצמו לתאר היה יכול לא הוא. רוח-למורת לו היה והדבר .רוחו-רתולמ

 הכאב של הצער על וגם, לוהכ על אצלו גבר זה רגש. ל"חוב נשאר הוא מה מנת ועל אופן באיזה, םולאחרי
 .ותיחבשל למועל וצמע את ושבח היה הוא. לך הנגרם
 תוהלבב, התקוות כל מוטלות עליך כי, הציבוריות מהעבודות הקונגרס אל נשלח אתה כי ךלעצמ תאר, משה

 שהוא מי יש םא כי, יודעת אני. שהיא נושא.. .כל קודםו נוסע ואתה, ולשובך לפעולותיך יהיפיבצ אליך נשואים
 לעצמו ויציג ידבר הוא גם אם א"ז, מאוד קשה זאת בלאו היא דב של הישארותו .אתה רק זה, זאת שיבין

 זה. ומדכא מעיקו קשה זה הן אז גם, חשובה עבודה אתז תהיה גם ואם, נשאר שלשמה דהועבה את םולאחרי
 - הצירים מוועד רב בקושי צאתי אתה, משה .אפשרי לבלתי, נשאר שדב בזה בטוחה כשאני, עתה גם לי נראה
 צריך ומה !לבי את פילחה יכוביצקוז של ממכתבו מילה כל !הזה ובזמן, דב של וזכ מעבודה יציאה היא ומה

 ?דב להרגיש
 .לך לספר צריכה איני ןה

 םג ומה להחליט לדב קשה כמה יודע אתה הן ?ככה דווקא היה דב של הרגשותיו מהלך אם, אפוא, לעשות ומה
 .החלטה לשנות

 .פנימית החלטה כעין תהיהי וזו
 לא הפרטי רצוני. לוותר יהיה עליך כי וראיתי יאפשר בלתי הדבר כי הבנתי, מעטים בדברים זאת לי בארו אחר

 שגרמתי, הרגשתי. דאגתי לך ורק .רחא רצון לי גם היה לא דב של רוחו-מצב את בהכירי כי, בעיני היה שובח
 והדבר. בידו עלה לא, קיים לא אך לי הבטיח הוא .תךיא שידבר בו והפצרתי דב את ביקשתי. רציני צער לך

 .ללונדון לדרך נדחה
 היה צריך, דחי היינוו זה םלש שבאתי וןומכי, ז"בכ: סיפוק-אי קול מדבר ובלבך קורא השאת נדמה לי, משה

 ...אחרת שיהיה
 מצטער שאתה הצער בגלל סבלו למרות, דב אם כי. אחרת להיות היה יכול לא, ז"בכ אך .זאת על לבי אבוכ המ

 כי, לו להאמין שלא יכולה איני - רתחא להיות כולי ולא יהיה כה: ואומר לעצמו רשות נוטל, עליך מצטערת ושאני
 .פסיכולוגיים דקדוקים אלה ואין .אחרת יכול אינו באמת
 זה על מחשבה כל יל יתהיה לא. לך מחכים: לך לגרפנות בנישואינו נוכח שתהיה מנת על לא ?לך קראנו מדוע

 דבריך לפניו .בואו אחר םמיי שני דב את לעזוב יכולתי שלא מפני רק נסעתי .לנסוע תיצפח לא גם. לק בנוסעי
 כי, ובשבילי דב בשביל םמכריעי ימים הקונגרס ימי היו יבעינ. בק נישואים על ןיוער שום יאצל התעורר לא

 לשנה ותיכון שתנוח חפצתי, שתבוא רציתי לא בפירוש. להישאר יוכל אופן באיזה להתברר צריך אלה בימים
 יכולתי לא, חדש בגד לך תפרת. כיו, מפקפק אך, לנסוע עומד תהא כי, יל ואמר ברל כשבא ורק. החדשה
 אתה לקריאתנו רק אולי, לבוא לבלי לך ויקשה יחד לראותנו אתה רוצה, שבתיח יכ, לך קרוא לבלתי להתאפק

 .באנו ודב כשאני קאוודו. באת שלא כ"אח תתחרט שמא יראתי כי, לקונגרס שתבוא םג חפצתי .חכהמ
 ?עמנו ללכת לבקשך האחרון בלילה אליך ניגשתי לא מדוע
 אני. הזה חהרו למצב הגורמת שאני הרגשתי כי, יכולתי לא - שפיגלמן םוע ברל םע - האחרים עם דחי לבקש
 לא ז"ובכ. שבכיתי כמעטו כאב לבי. נשארתי ולא הלכתי אני .לב-בכאב ללכת, ללכת או תךיא להישאר יכולתי

 .נשארתי
 ?מדוע

195



 יםנ  הש   על. םרוניחהא בחודשים סבלי חשבון על נא-קףתיז  , זאת היא גדולה אשמה ואם, היא אשמה אם, משה
 שלא םג בקרבי תפעל כחייש אם םוג, מלבי במהרה יישכח לא םהאחרוני בחודשים יסבלת אשר כי, אדבר לא

 יתיונענ ממנו אוזני הקשיתי, בליס את יב יהחנקת רבות .רבים ימים עוד אולי סבל לאותו ריאקציה בידיעתי
 זאת יש כאשר, לאחרים נהע  יא   מוטב ;ידי לאל ואין - לעצמי להיענות אחפוץ כי, בצע מה: אמרתי כי, םריחלא

 .ביכולתי
 םלאחרי להיענות אך. ידי לאל יש כי, לעצמי נענית ואני .לי גומל מתחיל הגורל. גמול של השעה באה עתה
 .יכולתי עתה תקצר

, החמנו נפשי הפצח הכ עתה אך, כשהייתי להיות בוואש וחאנ אני .רהדב יארך לא כי, מקווה אני ?אעשה מה
 .מנוחה, תנח
 סליחתך את ולבקש, לנחמך, להרגיעך, אליך לגשת הכוח בי קם ולא .חתוור וסובל נרגז מתהלך אתה כי דעתיי

 דיקותצ, ותירגע, לי שתסכים עד ולבאר לך לבאר .כחפצך היה לא מדוע לך ולבאר .לך שגרמתי הצער כל על
 ואשר, מהחנ של אחת להימ עוד לך אמור למען רק אליך להגיע כדי מסוכנות דרכים לבדי שעברתי, אני .אותי

 עשיתי לא אני, עליה לגבור אני ויכולה בינינו לפרידה נכנעת אני אין יכ, לך הראות למען אליך ובאתי זרתיח
 רגע בא ועתה. זאת לדעת אתה צריך 1.העת חיוכ זא יכוחכ לא אכן .ככה בולסמ למנעך כדי קל צעד אף עתה
 .יעצמ בשביל. לעצמי יל, לי דרוש כוחי שכל
 .קורבני היית אתה
 .בזאת תרגיש אתה וגם .אתחזק אני. הדבר יימשך לא כי, המאמינ אני אך
 לנגוע מכוון רצון איזה האחרון בזמן בך מרגישה אני. המובנים בכל. עתידך על, עליך אני חושבת כמה, ידעת לו

 מרירות איזו יש. חושב שהנך מה כל על לא אבל, לוהכ על מדבר אתה. נפשי שקט-אי, שטחי באופן רק יםרבדב
 יץח איזה ווצרישי, שציערתיך זה צער י"ע אני גרמתי, זה נפש במצב, עתה ודווקא. אותה שפכת לא אשר, בך

 .שתהיה וז הבנה-לאי שנתתי משום רק אולי נוצר ואשר הבנה-באי יסודו אשר, בינינו
 .דבר מעצמי להעלים רוצה ואיני מתחמתנ איני. דעת מבלי גם - לוהכ ודעתי, לוהכ מבינה שאני, רואה אתה

, הוא אתה .אתז על לדבר הוא למותר כי, לי נדמה .יסוד כל אין, לגמרי ידיםחי להיות חפצנו כי, למחשבתך
 ?מרגיש האינך. מכל יותר כזה ברגע פצתיח נוכחותו שאת
 את לכפר תוכלנה לא אלו נשיקות כי, ידעתי אך. בנשיקות פניך את וכיסיתי לחדרך נכנסתי, נוסעי פניל, בלילה

 .מתחמנו לא ונסעתי. לך שגרמתי בלסה
 .זאת אסבול לא אני. תיהרס דב ובין בינך אשר המחיצה כי, מאמינה אני
 
 

4.89 
 .לשאת וועלינ אירע כך .יצער את לא כאבך את להקל אוכל לא, לדבר שאוסיף מה כל כי, לי ברור
 .החיוסל הבנה. תומריר תהי אל רק
 .לוהכ על לעדה כותבת אני
. ויכולת זמן סרוח לזה םגר הרבה .מדוע יודעת איני. עשיתי לא זאת וגם תךיא לדבר הרבה יל היה עדה על

 ברצינות תושבח עדה. הספקתי ולא( בריהע   דברי ךומת) עדה על להמשיך ורציתי כנרת על לך לספר התחלתי
 .נסעה לפני עבריה עם דיברה היא .הביתה בבואי שמצאתי המכתב את לך תחשול אני. ל"ולח נסיעה על גמורה

. בילינסון םע םפעמיי נפגשתי זה לשם. באיטליה חקלאי לימוד בדבר קורחל עלי יכ, הבנתי האלה םהדברי י"עפ
 כמובן רוצה עדה. למדי רצון משביעים יתשטח ידיעה מתוך לי אמר אשר הדברים .לי לכתוב לי הבטיח אוה

 .טילחלה רחוא וינהול כל קודם לבוא
 לעזור אוכל במה אך, בהחלטתה עדה את אחזק בןוכמ אני. דעתך את לי כתוב. הדבר את לעצמי מתארת איני
 .לאירופה שתבוא וטוב שתיסע טוב: זו החלטה על אני החשמ ז"בכו ?לה

 .לינהרב נוסעים ועבריה משה
 עם שבוןח איזה יש הן ?אתה או, יודע דב אולי. לי ששלחת הפונט 02-ב תולעש עלי מה יודעת יניא, משה

 .מקפץ הקורס כי, מהרו .לאיש אתנם לא םדתכופק יבל. בהם לעשות מה, מייד יל כיתבו .מולדבי
 אחרת, ז"כוב .ילעצמ חאסל לא דמעותיך את רק. בשלום יהיה לווהכ יבוא דב, טוב יהיה לוהכ, תדאג אל, משה
. כשתרצה זאת לעשות יכול אתה הן. לעצמך ולדאוג מהציבוריות להתרחק השתדל, ובריא שקט היה. כולתיי לא
 עלי תרגז נא-אל. החדשה השנה ולפני הקונגרס אחרי, עתה לנוח השתדל .עליך הפרנסה הכבידה לולא רק

 .כמקודם לי וכתוב יותר
 ,שלך אני
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 נסעתי. ההחלטה נשתנתה דב בבוא אך, אסע כי שבתיח לא ילהחת. הקונגרס לפני אחדים ימים בא דב[ ---]

 .ותאשימינ שלא כדי, לך לתארו אני מוכרחה אשר, דבר קרה ופה .בא משה וגם. איתו
 שום היה לא יל. בא הוא זה לשם רק ובאמת .נואות שיאה למען הוא נוסע כי, לקרלסבד בדרך לך כתב משה
 את להבין את צריכה. כן היה לא הדבר אך .זו במטרה בא אשר, משה בגלל יחודיוב - בעצם - זה נגד דבר

 הרגע למן לו היה ברור אומנם .הציבוריות לעבודות ישועה להביא .לק ציר בתור נסע אשר, דב של מצבו
 םלמעטיו לעצמנו רק אפילו - פרסום של הזכ במעשה באירופה ומעשי את להתחיל ךא, איתי יישאר יכ, הראשון

 הישארותו את במעט לפחות שיצדיק מה דבר שיהיה צריך הן) ישארי עבודה איזו לשם הוברר שטרם בשעה -
 מה יןלהב תוכלי הן .יכול לא אתז - הישארותו דבר את בעבודה לחבריו הודיע בטרם, (חיצוני באופן רק ולא, פה

 להיפרד מאוד היה קשה, לרעיונו שהתרגל מכיוון, למשה אך ?בא שכבר מכיוון ?ןוהחיפז ולמה. לדב קשה
 של וכרצונ לעשות דב את להכריח יכולתי לא הן אך .קץ אין עד עליו כאב ולבי מאוד אומלל היה הוא. ממנו
 .רוחו להלך התאים לא הזש בשעה, משה

 בהרבה מקל זה - י"לא נוסעים בהרב עם רוטנברג כי, נודע בקרלסבד. בידי עלה לא כהוגן משה םע לדבר םג
 שיעסוק איש פה להיות חמוכר, נסע .ור היות ,שנית ;ץבאר דואגים יהיו צ"לעב - ראשית :דב של מצבו את

 .נהוויל שבתי ואני משה עם יחד ללונדון נסע הוא .עצמו על דב ודאיוב ייקח וזאת. הגה יניינעב
. כלום לא - ולסוף, עצמו את הכין, לצפורה, לך כתב הוא. תקוותיו את הכזבתי אני. מאוד רע משה לש רוחו מצב

 יותר זה במקרה דב של רוחו-בהלך להתחשב עלי היה הן כי, אחרת תולעש יכולתי לא עליו שהצטערתי וכמה
 .חרתא להתנהג יכול לא ז"כוב משה של צערו את היטב ידע דב גם. משה של רוחו-בהלך מאשר

 םשא, לי להאמין אותך מבקשת אני .כזה ברגע משה של וותחנוכ בשבילי שובהח כמה תביני הן, קה'עדוצ
. תאשימיני אל, לי נייהאמ. יותר ולכתוב להאריך יחבכו אין. זאת עשיתי דעת קלות ךומת לא הרי, זה על ויתרתי

 .ומתרגז סובל כ"כ שמשה בזה לי די
 עתהו הלימוד ממסילת ירד הוא. כעת טוב לא רוחו מצב. ממך מכתב לובקב מאושר הייה הוא. למשה ביתכ

 למכתבך מחכה אני. אותו מיחנ. צער הרבה אני לו גרמתי ועתה .הזל רבה התאמצות לו ודרושה לשוב רוצה
 .לב-ליוןיבכ

 
 רבקה
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 אביב-תל, גאולה: אל
021 

 711799897817, קלן
 

 הטלטול מןו הקונגרס מן ץורצ, ב"י נגרסוק שנקרא הבבל מן תירז  ח רךדב, תבכרל רכבת בין, תוחצ אחר, קלן
 1.תייא דב .(?)החהמנו אל - נדונהול איוב עד האהב בלי יסוריםי לקבל ןוונכ

 .אכתוב שלא עלו כתבתי שלא על תכעסו ואל, ונשיקות שלום ולכם
 .עצוב

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
בבירה [ ---( ]הגיעתני שמועה כי פיני נוסע ארצה בקרוב מאוד[ )מייסקי]'כנית שלי היא לנסוע מכאן לבירה להיפגש עם פיני ונובוהת" 

ללונדון ולפריס לשם עניינים ציבוריים דב נסע ישר מקרלסבד " ;(1.9.79.7, ג מקרלסבד"ה לא"ד" )כנית עבודה להבאונחליט על ת
 (.1.9.79.7., ג מווינה"רבקה לא)ככל הנראה הקשר עם מיזמי העבודות הציבוריות , "שונים
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101 
 וינה, ורבקה דב: אל

121 
 [בספטמבר 91-ה אחרי], לונדון

 
 שהפעם רוצה אני אך. תוכניותיכם את יוחבמ אקבע ולא בשבילכם תושבחמ תרוי בואחש שלא, נשבעתי אני...

 ארבעה ועל חודשים שני על הדיבורים כל 1.תרוי ישוב לא -[ י"לא] עכשיו ייסע דב םא יכ, ברור לכם נא-יהיה
 איני .זמן כמה במשך יודע ימ - להיחלץ יוכל לא אופן שבשום, הדבר ברור כ"כ לי. םמבוטליו בטלים - םיחודש
 קיבעו אך. עצה כל איבדתי .עכשיו דעה שום יל אין גם. עהד םשו עליכם מטיל ואיני םוכל םבשבילכ מחליט
 .שב אינו דב: הזה העיקר את טותלחהה כל כיסוד
 עוד באירופה לשהות מנת על אם כי, לדב לחכות מנת על לא להיות ריךצ זה הרי, להישאר ליטהחמ את אם
 תוחלת של שנה שוב תחל, לאו   .דב אל לארץ ולשוב - קבוע להיות צריך הזמן אך, יודע איני כמה - קבוע זמן

 .איתו מייד לשוב עלייך, לזה מהימסכ אינך ואם .דאשתקד קללותיה כל עם שנה, ותכלית הל  כ  ת   בלי ממושכה
 .דכםיב, יךביד   החלטהה

 תבואי שמא, בכןו, לאירופה בויש לא דב: לך רמז וזהו 2.מחלוף מסתתר עדה של לגרמהתה שמאחורי, הביני
 אך... שלי סכנותמ אוי. השתיים אתן, "זותאוח אתן איפה" לדעת פשוט - רחא לדבר בןוכמ כיוונה עדה .איתו
 .לו דומה כ"כ זה .חבטו ניא .זוכ אפשרות יש כי, לה שאמר הוא, לוףמח, ףמחלו

 הניסים כל לאחר, תהע אווש בתקוות עצמך את תשלי אל אך .לנסוע לך אומר איני, איני, ישל ילדה, קה'צ  ב  
 .והנפלאות

 ?לבוא תוכל לא םלושבע אופן בשום יכ, ממנה למעלה שאין בבהירות מרגיש האינך, האמת את אמר, דביק
 ?להודות הלב ץמוא אתה סרחה ?םודשיח ובשני םדשיוח בארבעה הראש את יל מבלבל אתה הז מה ובכן

 
usinessB 

 
 נגעו אם ביררתי לא עוד אך' באכז דנו כבר התקציב על. תורה שמחת אחר מייד כנראה ישוב. בפריס' ניידיץ
 את להניע אתחיל מחר. חג - וכה כה בין - תימהב יצאתי לא( מכתבך קיבלתי הבוקר) היום 3.לא או צ"בעב
 .לו לחכות מוטב או' ץניידי בלי לדבר להתחיל כדאי אם ואחליט אמשש .גליםהגל
 4?הלפרין ."וינהוב" הבטיח זה מי מפרש אינך זה מדוע

 6.הקוד את לקבל מוכרח אני - נוסע אתה אם 5.הקנייה על מפורשים דברים לכתוב מוכרח אתה
 ,לכם שלום

 
 משה          
 

 .רץוו  ג וינהוב יופיע םיומיי-םיו בעוד
 
 

 הערות
                                                           

1
 .שלא יצאה לפועל -מה -י לזמן"ה יצא לא"ש מגיב פה על אפשרות שד"נראה שמ 
2
מעורבותו של בהרב . שכן היא עצמה התכוונה לצאת לווינה, נראה שעדה תהתה אם רבקה מתכוננת לחזור ארצה. המברק לא אותר 
 .בהקשר זה לא נתחוורה( מחלוף)
3
 .מכתבים בעניין זה לא אותרו. צ"לברר דבר הקשור בעב ש"ה ביקש ממ"נראה שד 
4
ניהל את . 12-צ בשנות ה"צ ויועץ כלכלי להנה"חבר הוהפ. מומחה כלכלי של ההסתדרות הציונית(. 2691-2181)גיאורג הלפרין  
 (.2611-2612" )אוצר ההתיישבות היהודים"
5
 (.281-281, 298-291' עמ ,גורן 'ר)בשהותו בווינה עסק דב בענייני הרכש ושיגור הנשק ארצה  
6
 .צופן פרטי הרכש 
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 1וינה, כצנלסון ברל: אל
211 

 2.22...22, לונדון
 ?לך השלום, יקירי, ה'ברל

 
. רוןחהא בזמן רפה שלי שהטמפו אלא, הדין נותן היה כך. לגרמהת זה למכתבי הקדמתי לא אשר על נא-חסל
 .קרלסבד יאחר לאיתני שבתי לא עוד
 סוכן" של ויד בעצם חתומה 2,פיני של סובכי ההקונצסי .נחתם הירדן. ויהי קם הגדול הדבר, אני בשורה איש .1

, כנראה, התחולל הפלא. האחרון של המברקית בפקודתו, הנציב מאת רשמי חכו ייפוי ול אשר, בלונדון" הכתר
 אשר, עצמו W.Ch.3-מ גם ליוא, [מונד אלפרד] מ"מא, מחיים, מפיני - ניםוש מצדדים םהלחצי הצטרפות מתוך

 לא, לועזית מילה]ה ובכל בחייהם וקצ אשר 5,עצמם פקידיו י"וע מ"א י"וע פיני י"ע 4דשאו תובנא החמנו דרךהו
 .והערב השכם עליהם שניתך, פיני של אפו רוןח מפני[ הוקלדה
 להודעה עד 'לפ ולמסר לא פקד שהנציב אלא, תוםח הוא אף 6אדמה דונם 05,555 מסירת בדבר םההסכ
 .חדשה
 את( נציבה) אוה כשירי" בטרם הדבר את יפרסם לא כי, מאוד ורהוחמ תקיפה לגרמהתב פיני על גזר הנציב
 תבואנה אשר תורומחה התוצאות בעד אחריות מכל הוא מסתלק כן לא םשא, ולקראת" הערבית הקהל דעת

 עלי אסר .הגמורה החשאיות שמירת על תוקף בכל פיני עומד, ובכלל, זה מפני .עת בלא הדבר התפרסם בעקב
 .לבהרב חהנ י"א את. למישהו הדבר בהודעת ותועלת צורך אין יכ, הבן. לאיש להודיע

 ".םלחיי" איתנו ושתה ברקנהיים עם תלהבותהב התנשק: כילד מאושר היה פיני
 עכשיו שרק, וששניח. בארץ תונצסיוק שלוש כבר לנו שיש הרי 7,ניתנה בעתלית חהמל של היסקונצה גם, אגב

 8.ההצהרה אחרי וכמ, מפלתנו תתחיל

 מטרת .י"לא לנסועכ "ואח הנה לשוב, יומיים-ליום לפריס לנסוע עומד הוא ."ארוז" פיני את מצאתי איבבו .2
 הגבולות ועדת חבר בתור - י"לא; כספים בדבר[ רוטשילד אדמונד הברון] הזקן עם לשוחח - לפריס נסיעתו

 בדבר הידיעה 9(טיתהברי הממשלה מאת ממונה א"כ, הציונית ההסתדרות כ"ב הוא אין רשמי באופן, אגב)
 עם להתראות הצורך את חיזקה היא .נסיעתו לפני שעתיים-שעה, ערב לפנות נתקבלה הקונצסיה חתימת
 ויהי יחד איתם לנסוע עליו וכי י"לא מייד נוסעים הגבולות ועדת חברי כי לפיני להודיע באו התחנה אל אך, הברון

 בלילה ולנ תלגרף אוה. השינוי על ןובלונד הודיענול וביכולת היה ולא מאיתנו איש ליווהו לא במקרה. מה
 לצאת בהרב על וכי למרסל בערב לצאת יוכל למען, פריסה בבוקר למחרת ופציח את לו חולשל עלינו כי, רב  מדֹו
 עמדתי אני. אצלנו קמה מרקחה איזה לשער תוכל .לפריס בערב, העסקים כל גמירת ולאחר פציםחה יתר םע

 .במקומי דב נסע כ"וע הצרפתית הוויזה את לעשות הספקתי לא אך, םפציחה עם לפריס לנסוע
 השונים החשבונות לתשלום םכספי בנס השיג, [הזיכיון של] תוםחה הטופס את קיבל, ענייניםה את גמר בהרב
 אחדים לימים ישוב עוד שדב מקווים אנו .לדממה קמה והסערה 10אחד םוי םשתושל את לנוכ  ש  . בערב ונסע

 .בובהר פיני נסעו הדרך וואיז ומתי איך לידיעות אנו מחכים. נהה
 הוא איך לו ברור יהיה שאז בתקווה, הנה מפריס בווש לעת האחרונות הוראותיו את פיני החד אליך בנוגע .3

 דבריו את לדב למסור וביקשנוה, בטלה הנה כששיבתו, עתה .איתך להיפגש יוכל מקום ובאיזה ץלאר נוסע
 ויחדי בלי 11לאמריקה נסיעתך על תוקף בכל הוא עומד כי, לך לכתוב וביקשני פיני לי אמר זה בלי םג אך. אליך

 מן תדע בזה לבטוח יש כמה עד. םש להשיגך הוא ומקווה, לדבריו, קצר מןזל רק לארץ נוסע הוא .ובלעדיו
 ילחלהת חההכר מן, נויביד שהירדן חרלא, שעכשיו בזה םג המצב נשתנה לדעתי .השונות נסיעותינו של הניסיון

 את יחייב שהדבר הרי. ברשותנו יעמדו רק אשר קטנים היותר םהסכומי ליבובג םג הירקון בעבודת דיימ
 .שלושה-םודשייחל פיני של הישארותו

 בציונות טיפוחיו ילד כעל םיברקנהי על מביט פיני. לפיני רוח למורת קצת יתהיה ברקנהיים בדבר החלטה .4
 לא - באמצעותו עושים הדבר שאת זה. בארץ תפקידים לברקנהיים יבקש ולתזו ישהושמ םלהסכי יכול הוא ואין
, הפעוטה בעובדה הוא נתלה למעשה. הפסיכולוגי המצב זהו. ממנו תצא נציאטיבהיהא שעצם דרוש .לו די

 את עושים אין כי לו להראות בכדי הפועלים בנק להנהלת ולהזמינ רוצים כי םלברקנהיי סיפר שנובומייסקי
 ברקנהיים שישלח עד כי דורשת ייןהענ שטובת בעוד, שונים םמצדדי ברקנהיים אל ניגשים כי, כשורה הדבר
 .הוא-דרכו יואל היחידה המסילה בילות, בארץ םשורשי
 לדעתו .יותר נראים מטעמים פיני מתנגד, הבנק הנהלת את עליו לקבל םלברקנהיי מייד להציע ההחלטה לעצם
 .ולפקד לנהל בידו הכוח ואשר, ידוע במוסד כבר השליט אדם בתור י"לא יםיברקנה תא מלכתחילה להביא אסור
 ולא במנוחה וללמוד להתכונן האפשרות לו היתה למען גם .ץהאר בענייני והידיעות הניסיון לו חסרים לכך

 שלל בחרבם להעלות צד מכל וטיעו אשר, שבארץ םהשוני" הדבר בעלי" מהסתערות הצילו למען וגם, בחטיפה
, הכלים אל הנחבא כאיש םא כי, מוסד ראש בתור לא לארץ ברקנהיים את להכניס הוא חההכר מן, כזה יקר

 תתנה םג אשר, שונות עבודות עליו יטיל הוא. 'פ עבודת הראשון בזמן לו תשמש זה לאוהל. אוהלו בתוך היושב
 בראש םברקנהיי את להעמיד צריך אם, בדבר לעיין נוכל שלושה-םודשייח לאחר. ןוהראש מןזל יתוימח את לו

 הנמנע מן לא כאן עד. כה עד בה םשהתקיי בדרך הבנק נא-יתקיים עתה לעת. רחא דבר בידיו למסור או הבנק
 על נושייב והמפעלים הקונצסיות של יהכלכלו יהכספ למנהל - 12"ושל לכולו"' ב את לעשות משתוקק שפיני, הוא

 .בדיוק יודע ניאי - מתי, לארץ בקרוב ייסע' ב. סודןי
 אסיף על מסר' נוב .ואני, (מינוזה. פ)[ םנהיי]ברק, דב, .נוב, .פ בהשתתפות 13'ההג בענייני ישיבה יתהיה .0

 מאות חסרות היו הזל) במזומן 1,155 להימצא היה צריך' נוב של בידיו 14.הקטנים על אני, הגדול הכספים
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' פ. 2,555-כ עוד א"ז, ה"בס 3,555-ל עד לו הבטיחו זה מלבד(. אלה םבימי להתקבל היו שצריכות אחדות
 בידינו שנשארים הרי, השני חהמשלו לגמר ינהולו 155 להמציא ועלינו היות. מןובמז רק ע"לע להתחשב הציע

 1,555.15 רק הגדולים לקניית
, יקר. בארץ קר - יתהיה' בונ דעת. ויכוח היה םלמקו בנוגע. גדולים 055 לקניית זה סכום לקצוב -' פ של הצעתו

 אחת פעם לסייר' פ של לדרישתו אך. ינהו על - ואני דב', איט על קףות בכל עמד' פ. זו לדעה נטה' ב. בטוח אך
 מןז ישהו םושניה דב את איתו ייקח י"לא בנסעו' שפ, נקבע. 'באיט לנסות לטחהו .להתנגד יכולנו לא' איט את
 לאל שמה י"לא' פ של התכופה נסיעתו. לפועל הדבר את להוציא דב יישאר שם לעשות מה יהיה םא. 'באיט מה

 .שצריך מה ליטוחה יבוודא סיבפר. זו תוכנית
 
 מילה]ה את ציינתי 16.זה בדואר הגיליון את שולח אני .Daily Telergraph-ב אור סוףסוף  ראה מאמרי .6

 טובים קטעים טוהשמי גם םה. וריתחובא המאמר בראשית המערכת של ["התוספות" כנראה, סרהח אנגלית
 טוב אתז בכל אך .בו מפורש היה אשר[ הערבית] המשלחת עם הקשר את המאמר מתוך עקרו, יםחדא

 .כמובן, רבה בהתפעלות המאמר את ציין ["כרוניקל אישו'ג: "כנראה]ה .סוישהדפ
 ףמרעי כותבה - הפעם .והערבים עלינו מאמר שוב"[ טיימס: "כנראה, חסרה אנגלית מילה]ב היה השבוע
 שכחתי לעיל, כן -. חוזר גלגל, ביםזכ הרבה ובכלל. הציונות על שיקוצים, ערבינו של הלאומית לתנועה םכתרי

 השתמטות דיי-על ויקוהסהפ הם. סרח העלה[ הערבית המשלחת עם] איתם' פ של מ"המו כי, להוסיף
 על סלח .מינית לההמח - דוד של האינפורמציה לפי, להח מהם דחא 18.אין המלון מן דשותח 17.מהישיבה

 .הסיום
 ,כתוב, לך םושל
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
 .ה בהעתקו המוקלד בלבד"המכתב נמצא באת 
2
. 1.21...21, נחתמו ביום הקודם, י ניצול מי הירקון"י ניצול מי הירדן והירמוך והקטן ע"הגדול ע, הזיכיונות להקמת מפעלי חשמל 
גייס , גלית לעברית את עשרות העמודים של שני כתבי הזיכיונות שהשיג רוטנברג באנגליהכשעלה הצורך לתרגם מאנ, 1.21בשלהי "

ותוך זמן קצר היו שני הזיכיונות מתורגמים לעברית , ששלט היטב באנגלית, משה שרתוק, בהרב לעזרה את עמיתו למחזור הראשון
 (.88' עמ, 2553יד יצחק בן צבי , ברכת החשמל, מרדכי נאור" )צחה

3
, יל והודיע כי הוא מחויב למדיניות הצהרת בלפור'רצ'חזר צ, 14.6.1.21-ובנאומו בפרלמנט ב, קורו בארץ אחרי ועידת קהירבבי 

, עם זאת. ובלפור עצמו' ורג'מ לויד ג"אולם כמי שעמד בחזית הביצוע נראה כי פרשנותו להצהרה לא הייתה פשטנית כזו של רה
ודחק בסמואל , 3.6.1.21-שבא לידי ביטוי בנאומו ב, להתנות כל מהלך בהסכמת הערבים יל הסתייג מהקו המדיני של סמואל'רצ'צ

יהודים , י"שכן סבר כי מפעלי החשמל יתרמו לשיפור החיים של כלל האוכלוסייה בא, לחתום על הזיכיונות גם ללא הסכמת הערבים
 (.2.-151' עמ ,אשאלתיאל )כערבים 

4
 (.153' עמ, שם)שבסקוטלנד בשל מות אמו ובתו " דשא נאות"יל שהה זמן מה באחוזתו 'רצ'צ 
5
 (.6.-151' עמ ,אשאלתיאל )יוברט ינג ורונלד ורנון , ון שקבורו'בייחוד ג 
6
כדי להקים שם יישוב יהודי גדול שישמש למגורי עובדי המפעל ולהגנה , דונם בסמוך לתחנת הכוח בנהריים 05,555רוטנברג דרש  

 (..11, 110, 0., 4.' עמ, שם)הסכים לדחות את ביצוע הדבר , בכף תלוי עתידו של המפעלאך אף שגרס כי , על המפעל
7
 .א"זיכיון זה ניתן לחברת יק 
8
י מימשל המנדט וההתנגדות הערבית "הרוח שחוללה הצהרת בלפור נתחלפה באכזבה נוכח הצרת צעדי התנועה הציונית ע-רוממות 

הקמת מפעל החשמל . לניצול ההצהרה לאלתר מזה, די בתפוצות באדם ובמשאביםהתגייסות העם היהו-ונוכח אי, הגוברת מזה
 .1.21-בנהריים נתקלה בקשיים רבים והחלה רק ב

9
. נקבע התוואי המדויק שלו 1.23-ורק ב, מזרחי-י צפוני וצפון"מ נפתל על התוויית גבול א"בין הבריטים והצרפתים התנהל מו 

שבשיקוליהם הובא מפעל החשמל העתיד , בדומה לתביעת הציונים, הבריטים. יב לטבריהמאכז, פיקו-הצרפתים טענו לקו סייקס
הותיר את הליטאני וחלק ממקורות הירדן ושטחים בגולן ( לימים הבינלאומי)גבול הפשרה . דרשו את הליטאני ומקורותיו, לקום

תהליך סימון הגבול גרר . יו ואת מעיינות חמת גדראת הירמוך וחלק ממקורות, י את הכנרת כולה"ולעומת זה כלל בתחום א, לצרפתים
" מומחה לבעיות השקיה ומים"ר כ"צרפתית לעניין הגבולות צורף אליה פ-במהלך פעילותה של הוועדה האנגלית. שינויים מסוימים
 (.64-02' עמ ,אשאלתיאל )י "מטעם ממשלת א

10
ל גם שניכם יום אחד: "40ז "כבראשית לפי   ְשכ   ".למה א 
11
 .אך אין עדות שפעל גם למפעל החשמל, ב תרומות להקמת בנק הפועלים"אסף בארה כ"ב 
12
 (.'וגו" זה אומר כולה שלי[ ---]שניים אוחזין בטלית )" א, אבבא מציעא לפי  
13
 .הערת רקע, .24מכתב  ,15ו "איגרות ח 'על הישיבה ר 
14
ש ודוד "כספים שגייסו מ -" הקטנים"; (.24מכתב  ,15ו "ות חאיגר' ר)מבעלי הון יהודים " הגנה"כספים למען ה -" האסיף הגדול" 

, ג מקרלסבד"מכתב רבקה לא)ה "כ או ד"ר וב"יחד עם פ" הגנה"נובומייסקי התמנה בקונגרס לוועד בן שלושה לענייני ה. הכהן
1...1.21.) 

15
 .נראה שמדובר בדולרים 
16
 .465' עמ, 14מובא בנספח . 1.21...13-המאמר פורסם ב 
17
 ...-155' עמ ,אאלתיאל ש' ר 
18
 .משכן המשלחת הערבית, "ססיל"לא הושגו מסמכים נוספים ממלון  
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 עברו זה מראמ על .Telegraph Daily-ב שנדפס מאמר - האנגלית בעיתונות" יביכור  " את הבז לך שולח אני

 תוספת: רוסית]ה נ  טיי  ב  ס  ט  ֹוא, משלו וחתימה פתיחה לו צירף D.T.. לאליהו שלחתי מקורו תא. רבים גלגולים
 תחהמשל עם ישר בקשר נכתב המאמר .בעצמי ישעשית ריםוהקיצ לאחר הרבה השמיט וגם, ז"בלע[ מיתעצ
 .וחכו זהו, אנגלי י"ע נכתב כאילו רושם עושה הוא. המאמר שנדפס טוב ז"בכ .ממנו ניטל וזה, [הערבית]

 1.מצרף אני אותו גם אשר, אחר בקטע ממאמרי תודחא בשורות D.T.-ה השתמש לכן קודם עוד

 

 להלכה כהחלטה אולי טובה היא. ראש מניד אני 3א"צ שבקונטרס להצעתך 2!הידד - ב"צ" נטרסוק"ב לדבריך
 מטבחים תסדר פםוט נשיהם עם בכבישים העובדים פלחיםל  ה  . מובנת בלתיו רהוזמ היא ובפיך י"בא אך, ל"בחו
 דתנועבו תותיר אשר תרבותייםה הכוחות עודף יהוא ?םלה ירצה מיו 5?הרצאות ךותער להםהו 4?םאופרטיביוק

, אני לא - לכך עצמו את שיקדיש מי איימצ גם ואם ?םביניה לעבודה עצמו תא להקדיש יוכל ואשר הפנימית
, במציאות אינם הלא ?םי  א - שבהם םהפועלי ריונאו, זו לעבודה יתכשר בטרם תעבורנה שנים הלא - למשל

 םמיהודו 8קינים'קלצ מיני כל 7.נקלה על השבר את נרפאו המציאות על פהחנ, בהחלטותינו 6תפל וחנט למהו
 של וירוא ליצור תחת כי, ועלינו היישוב על אשמות וטופלים םוערבי עברים תווחא על להג עתה םמרבי ל"חוב

 הדוכן על הלוע 9הירומינ מציוני אחד םמטומט וזקן. העמים בין משטמה וטיפחנו מדנים חרחרנו בארץ םשלו
 הצעה) םיחניזמ הם הערבית לימוד ואת עברית רק הם םלומדי אשר על, לחלוצים סרמו ומטיף בקונגרס
 - 10"משחקיםו טיולים" עם םהמעורבי "הקלובים"ו ?ונחאנ םג נצא אלה הבעקבות!(. תוהתרב לוועדת מעשית

 כאן תספיק מנםוהא ?םהערבי בחברת הפנוי םזמנ את בהם לבלות נוחברי את ימריץ אשר יםיהח חכו יא  
 נפש-קויפוס חיים-תוכן לעובדיו בו נשא לא אשר, שהוא מפעל איזה בארץ דינויב יחההצל ?הפוליטית רהההכ
 אם יבלת, דבר גמלו ולא ומתמדת קשה התאמצות תבעו אשר, המפעלים אותם כל נפלו לא והאם? ויום וםי של

 שכנים סיחי"ו .יוכיחו דברים הרבה עוד 12וגסיסתו הגדוד נפתולי, 11"העבודה כיבוש" ?לבוא בעתיד אמונה
 איךו, עתה עד הדבר היה לא מדוע ?הזה הפלא את פתאום יחולל מה - םהערבי םיוהכפר הקבוצות בין "םביוט
 םהזרי, ונחאנ דברינו, יותר מסילות ימצאו ימ ודברי 13?"בדברים נבוא" כי, די האומנם ?עכשיו ויהיה םויק

 כאלה כבירים במכשירים לטיםווהש עמם ךובת םשבייוה', והשיח המוכתאר דברי או השפה עילגי, והשנואים
 והשיך האפנדי רק םוכלו ?האינרציה תוקף, רתוהמס קדושת, השפה חכו, םהלאוו הגזע יאינסטינקט   וכמ

 מי הן אך 14".םיעמל והמוני האפנדים קומץ: "ופשוט קל העניין כל את עשינו עצמית השליה לשם ?המפריעים
 םועמלי לתקיפים והחלוקה 15.אפנדים לשום םקיוזק םאינו אדמתם על יושבים י"בא םהפלחי רוב כי, יודע כמוך
 כמו וארורה ומסובכה חולה השאלה וכל. לפעמים עמלים התקיפים שגם היא והצרה, עצמם םהכפרי בתוך חלה

 טיֹונד  ב   יֹוקס  נ  י  ט  ס  ר  ק   טיקומיט   שבארץ םבכפרי ליצור ילחנת יאול או. שם כמו, עדיין לה אין תרוןיפו 16,םש  
 17?הוובזעו כבר זה ממנו נואשו שם אשר דבר, (העניים האיכרים ועדות :רוסית]

 הדרך אין אם ודעי מי .בכלל וזכ שנהי אם יודע ומי, דרך אין עוד 18".הדרך וז" כי עוד נתברך אל, דוד, לא
 אמר כאשר. היועלי ותהתבצר, הגנה ;והגנה התבצרות, עלייה - ?זה" עתה-לעת" משךיי וכמה - ע"לע היחידה
 19!" םעולי אנו, ועוברים עיםסופ אנו אנחנו פגרינו על: "המשורר

 

 רבים אשר, נפש למשאת ושלם, ץנמר ביטוי ניתן בה. שיעור לאין חשובה היא. העיקרית להצעתך שב אני
 אמצותההת מאוד הנ  ומע הקש  , בכלל. בשיםי סעיפים קריאת ךומת םלהבינ שקשה דברים םישנ 20.אליה כספונ

 םחיי מתוך לוהכ את לדעת ההי שרגיל למי, הצנום נטרסנווק קריאת מתוך בארץ בש  ח  והנ   הנעשה את להבין
 בגדר םג ולו - ההצעה את םש  לג   והותק שי םא, לדעת בכדי. וגלגוליהם להתהוותם עד בהיותו, הדברים בעצם
 תצנוף םא היא השאלה. קחומר אפשר יא הוז, ץבאר בציבורנו העומד ירוהאו את להרגיש צריך - יסוד הנחת
. בשעתה" העבודה דותחא" שביצירת וזמ יותר הרבה העמוקה, המהפכה את וללחל הציבור את גבורה רוח
 כוחות בנו כבר היש - הבאות לשנים חנני האישית ההשוואה ואת, המשקים באיחוד עכשיו נסתפק גם ואם

 בקשר אחד איש על ?מרוכז באופן העובדים של הכלכלי המפעל כל את לנהל יצליחו אשר, ומנהליים םסדרניי
 .הבא בסעיף - זה עם
 

 עם. טור של התקשרותו על בוודאי תיוודע מהם. בארץ בהרבו רוטנברג כבר יהיו זה מכתבי בהתקבל
 ללימוד םאחדי חודשים רוימס הוא. טור של רוזעו בתור ע"לע, י"לא החורף יבוא םייברקנה. םייברקנה

, בצדק, ומתפאר" שבּוכ  " איש כעל כבר עליו מביט .טרו .לא או בארץ לעבוד יישאר אם ליטויח והתבוננות
 הוא יהיה י"לא. ברק שבבוא יצא, פה לעצמו תיאר אשר כפי לפועל יצא .טור של זמנו סדר אם .זה בכיבושו
 לתת ולא תויא הקשרים את חלטפ, םהראויי באנשים ולהקיפו .לברק לדאוג יהיה שצריך ירה, לאמריקה בדרך
 פה. לפניו הולך. ברק של שמו כי, להיכון צריך הזל. בחרמם הלוויתן את להעלות 21אחרא הסטרא מיני לכל
 על" מונופול" והכריז, הוא דרכו העוברת מהדרך חוץ הציונית' ההסת אנשי בפני יואל הדרכים כל את. טור חסם

 .םניוש תושט ימעש י"ע י"א עניין מכל והחודי ולבל ויקלקלוה לבל, .ברק עם היחסים
 .זה של כבואו אלינו .רוט של בואו הרי לא .(ודחל א"כ) דב ועם ברל עם בתוט תודחא שיחות פה היו. לברק

 של שמור   ."האפשר" בשאלת הכובד מרכז את עדיין מעמיד. וברק, הכרחי ןייהענ כי הכרה מתוך לארץ בא .טור
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 שיראה שלאחר אפשר כ"וע הכלכלי וחובנית מאוד וצלול קר אך, ונאמן אמיתי סוציאליסט הוא. קרב כי היה ברל
 הוא ימשוך, באמת. ברק את נכבוש אם .םוהמקו הזמן, התנאים והוכשר לא עוד: יאמר, בארץ הנעשה את
 .לנו הדבר לחשיבות ערוך אין 22 .ואקונומיסטים אופרטוריםוק, רוסים יהודים של שלמה קבוצה וריחא

 בשביל .ברק את לשמור חשק כנראה שי, טלרו. בתוכנו דעות יחילוק כבר ישנם ייםברקנה של לתפקידו בנוגע
 לטהחה[ םהפועלי] הבנק הנהלת קיבלה םבינתיי .שלו המפעל של יוהכלכל הכספי המנהל בתור, הוא-עבודתו
 אני .רבהמב או ועצמ ממנו תדע הז על. טרו של דעתו את .הבנק של המנהל משרת את. ברק לפני להציע

 כל את ולנהל םהמאוחדי משקינו בראש לעמוד הנועד האיש הוא. ברק של תפקידו הוא הז ולא זה שלא בשחו
 היעשות אופן על השפעה וגם בבנק גם יד לו תהיה כזה בתור. המלא בהיקפה בארץ הקואופרטיבית העבודה
 ערך מקבלת הצעתך. הקטנה י"א בתוך ליאמקסימ בחמר לו לתת וצריך חשוב גוף הוא. ברק .רוט של עבודתו
 ."טוב רצון" רק היא ההצעה יהר, כזה איש באין .כברק נהיים אישיות מאחוריה דבעמֹו חדש ותוקף
 הקואופרטיבית לעבודתנו נמצא היה אילו: "אז אמרת אתה ?בביתך, בלונדון .ברק על תנוחשי את אתה הזוכר
 ."הספרותית לעבודתנו ברנר שנמצא כמו, הראוי םהאד

 
 עליופ" תמו בפרובינציה. ממנו למטה שאין עד ירוד במפלגה המצב. אינן ?מפה דשותח לך אספרה .לגמור עלי
 חדשיםו שלנו בחורים עובדים .התרבותית ועדהוה :פועם אחד רקעו התחיל בלונדון .זכר אין ממש. לגווע" ציון

 םמתכונני 24,יןגר-בבטנל ס"ביה את ומבצרים נשפים עורכים 23.ריןד   רק במרץ משתתף מהישנים. אחדים
 כי אומר ובעצמו, ייאוש ומוכה עייף פומרנץ. שאיננו כמעט - לעצמו כשהוא הלונדוני הסניף אך, הרצאות לערוך

 את אך .קפלנסקי השנה גם לנו יש הפוליטית העבודה בשביל. האמונה ואין הרצון אין. דבר םלשו יותר יצלח לא
 .רע - באחת ?מפלגה יבל יתפוליט עבודה לנהל אפשר וכמה .יבנה לא זה המפלגה

. די 25.דבר לעצמי עשיתי שלא חודשים מישהח זה. זאת שאעשה וכנראה, ללימוד השנה להימסר רוצה אני
 ,בריםחול לך שלוס. נא-כתוב

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .364' עמ, 51המאמר שנדפס מובא בנספח . קטע זה לא אותר 
2
ג "קרא ב, "הארות"סעיפים ו 55שכללה , בהצעה זו(". ב)' אחדות העבודה'הצעות לוועידת "ג "פרסם ב( 9.9.59.5)ב "צ" קונטרס"ב 

בהנהגת ". מחויבים בלי כל ערעור להישמע לפקודת הנהלת צבא העבודה"שחבריו יהיו , "צבא עבודה בעל משמעת"ע להפוך ל"לאחה
ברשותה [ ---]התוצרת וההספקה של ציבור העובדים , העבודה לסדר ולנהל את: "צבא זה תוכל ההסתדרות כולה למלא את תפקידה

ההסתדרות ". י ההסתדרות"חינוך מסופקים ע, רפואה, תרבות, מעון, הלבשה, כל צורכי העובדים מזון", יתר על כן". היחידה והכוללת
 (.513-535' עמ, ת בקנא, 506-504' עמ ,ממעמד לעם, ג"דב)תהיה אפוא ספק העבודה הבלעדי לחבריה ואחראית למחייתם 

3
לעמוד בראש תנועת השחרור "ג לפועל העברי "קרא ב, "יחסים עם שכנינו"' סעיף ד" ,(א)' אחדות העבודה'הצעות לוועידת "ב 

תנאי "שהם , "יחסי חברים בין העובדים העברים ובין המוני העמלים הערבים"לשם כך יש לכונן ; "והתחייה של עמי המזרח הקרוב
 (.9.59.5.., א"צ" קונטרס" )"ולשחרור העם העובד הערבי משיעבוד לוחציו ועושקיו, ו בתור עם חופשיהכרחי לגאולתנ

4
 (.שם" )י נבחרי הפועלים הערביים"המתנהלים ע, נוסדים לפועלים הערבים מטבחים קואופרטיבים, בכל מקום שהתנאים מרשים" 
5
היסטוריה ערבית , חיי הקבוצה, דבר תנועת הפועלים-וקל על בשעות הפנאי מסדרים לעובדים הערבים הרצאות בסגנון נוח" 

 (.'סעיף ג, שם" )'שמירת הבריאות וכו, ועולמית
6
 .55, 50 יגיחזקאל לפי  
7
 .53 ו ירמיהולפי  
8
. הראשיוהיה עורכה " אנציקלופדיה יודאיקה"גולדמן את ' ייסד יחד עם נ. הוגה דעות וסופר, פעיל ציוני(. .5931-588)קין 'יעקב קלצ 

 .י"ב הטיח בחלוצים את אשמת הסכסוך בא"בקונגרס הי
9
ב טען שיש חשיבות עליונה להבנה עם הערבים "בנאומו בקונגרס הי. ציר הקונגרס הראשון(. .5911-588)ר מאיר אבנר "ד 

די שיוכלו להידבר עם כ, י ללמוד עברית כן יש לדרוש מהם ללמוד ערבית"כשם שדורשים מן החלוצים היוצאים לא; ולהתקרבות אליהם
 (.513' עמ, ב"פרוטוקול הקונגרס הי)האוכלוסייה הערבית וליצור עמה מערכת יחסים קרובה יותר 

10
. פועלים משותפים לשיחות והרצאות ופגישות חברים בעד נעורי הפועלים של שני העמים-בערים מייסדת ההסתדרות קלובי" 

התנועה הלאומית של , ים בשתי הלשונות הרצאות פופולריות על תנועת הפועליםהקלובים מסדרים טיולים ומשחקים משותפים ועורכ
 (.סעיף ה, א"צ" קונטרס", א" ע"הצעות לוועידת אחה"ג "ב" )על שאלות היום וכדומה, היהודים והערבים

11
שרובם היו חסרי , גברה בקרב העולים בעלייה השנייה, והקימו את המושבות" להתאכר"ששאפו , בניגוד לעולי העלייה הראשונה 

ישראלית של אז הייתה -שמשמעותה במציאות הארץ, התנגדות לבורגנות ולקניין פרטי ונוצרה אידיאליזציה של עבודת כפיים, אמצעים
במשקי האיכרים " כיבוש העבודה"התחולל מאבק על , אולם מאחד שהאיכרים העדיפו את הפועל הערבי. עבודה שכירה אצל האיכרים

 .הודיבידי הפועל הי
12
משנתחוור . ובכך ניטלו ממנו טעם ותכלית קיומו, אך הבריטים נמנעו מלשתפו בכיבוש הארץ, הגדוד העברי קם באווירת התלהבות 

פו ובמושבות שהבריטים מתחזקים בהתנגדותם "-א"בת 59.5ובמאורעות מאי , 59.0במאורעות ירושלים בפסח , חי-בימי תל
גברה בקרב , ואף מרחיקים את הגדוד למצרים, ה על ביטחון היישוב בפני התקפות הערביםלהפעיל את הגדוד כמכשיר צבאי בהגנ

 .599-598' עמ ,א חביוןגם ' ור; 30-46פרקים  ,הגדודים/עילם)גסיסת הגדוד נמשכה כשנה . חיילי הגדוד מגמה להשתחרר
13
לשם שכלול , נגד התנפלות שודדים הקבוצות החקלאיות באות בדברים עם הכפרים הערבים בשכנותם לשם הגנה משותפת" 

 (.'סעיף ו, "ע"הצעות לוועידת אחה", א"צ" קונטרס"ג ב"ב" )העבודה והטבתה ועזרה הדדית של עובדים שכנים
14
הפועלים היהודים והפלחים : י כמעמדי ולא לאומי"ערבי בא-הציגה את הסכסוך היהודי, ג היה ממעצביה"שב, גישה רווחת ביישוב 

עושה להעמקת , החי על ניצול הפלח וחושש שהפועל היהודי יפקח את עיניו, אלא שהאפנדי העשיר, חיות בשלוםהערבים נכונים ל
-558' עמ ,א צ"ספר משלחת פוע)שחקרה במשך כחצי שנה את המצב בארץ , "צ"משלחת פוע"ג ל"ברוח זו דיווח ב. הקרע ביניהם

 (.ו"נ, ה"נ' עמ ,אנחנו ושכנינו, גוריון-בן' גם ד' ר ;84, 56' ב עמ ;558
15
שבמהלכה ערך מסעות ברחבי הארץ וניהל מגעים עם , כעוזרו של חנקין 5959-ש הכיר היטב את מצב הפלחים עקב עבודתו ב"מ 

 .בעלי קרקעות ערביים
16
 .שם התלבט השלטון הקומוניסטי בראשית דרכו בהשלטת עקרונות המשטר החדש על המוני האיכרים, המועצות-בברית 
17
קים"ה)ניסה המשטר הקומוניסטי להיעזר בכפרים העניים כנגד המבוססים יותר , לט על הכפרים ברחבי רוסיהכדי להשת  , "(קּול 

 .משנכשל ניסיון זה פנה לקולקטיביזציה כפויה. וארגן מקרבם ועדות פעולה, שהתנגדו לקולקטיביזציה
18
 ".חובבי ציון"על  5889-מ" אחד העם"מאמר הביקורת הנודע של , "לא זה הדרך"הביטוי לקוח מ 
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19
 .והושר בארץ בלחן עממי 5904-שחובר ב, "אנו עולים"מתוך שירו של יעקב כהן  
20
, א"סעיף י, "העבודה-ע מגייסת מייד את כל חבריה לצבא"אחה" )"צבא עבודה"ג להפוך את ההסתדרות הכללית ל"תוכניתו של ב 
" ההסתדרות המצומצמת"ש במימוש רעיונות "י מ"נתפשה ע, צורכיהם המטיל חובות על כל חבריו ומספק להם את כל, ממושמע( שם

ג אני "בהצעתו של ב", ע הייתה המשך טבעי למסירותו לאותה התארגנות נעורים"ש באחה"ואומנם דבקותו של מ, מידה רבתי-בקנה
-ג ב"כ לא"ב"( )י חושב לחיובאינ -את האמונה להנהיג זאת בצורה של פקודה וגזירת ועידה )אידיאה , רואה את הצד החיובי שלה

 (.519מכתב  ,5כ "איגרות ב, 50.59.5...
21
 .ופה הכוונה למפלגות העוינות את תנועת הפועלים -כינוי לסיעת השטן  -הצד האחר  
22
בקבוצת בעלי עסקים ששלחה ידה בניסיונות קואופרציה "ר פעיל "היה פ, לאחר ששוחרר ממאסר בידי הבולשביקים, בעודו ברוסיה 
בנוסף . שברקנהיים היה אחד מאנשיה המרכזיים, נמנה שם עם חבורת גולים זו, בהגיעו לפריס, כ"ואח, "רגון יבוא לרוסיהוא

" הבונים החופשיים"נמנו עם , ר"אולי לרבות פ, וככל הנראה רבים מביניהם, לפעילותם הכלכלית היו לחבריה יומרות פוליטיות
 (.98., 99.' עמ ,שאלתיאל א)

23
 .צ באנגליה"עד המרכזי של פועחבר בוו 
24
 .צ בפרבר שבמזרח לונדון"שהפעילו חברי פוע, ס ערב לעברית"בי 
25
 .59.5מאז מאי  
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401 

 אביב-תל, בהרב יקותיאל: אל
430 

 5.10.1291, ב"פ תשרי' ג, לונדון
 ,יקותיאל

 
 בשביל[ הערבית תח  ].המשל של הניירות מן העתקות לך למסור לגמרה שכחתי החטופה נסיעתך מפני

 תספר. העניין על יודע צבי-בן[. טבנקין] וליצחק לאליהו, גוריון-לבן תראה. בזה זאת עושה אני. בארץ םהחברי
 ץע  י   - עדיין מאוחר לא ואם - י"לא יבואו או באו 1מצרימה שנסעו רובייהל ירש  ּושמ נכון אם. בכלל העניין על להם
 מסעיף' ג הסימנים את ודיחבי צריך לצטט. אפשר לצטט אך, כמובן, הראותו מבלי בחומר להשתמש גוריון-לבן
 לא בעיתונות, פ"עכ. דשח -' ד .ישן עניין הוא -' ה .ףהפרצו את מבליטים' הו' ד הסעיפים .4 מסעיף' הו' וד 3

, תורכיה חוקי לפי רק לנהוג ודורשים חוקים חידש אשר על הנציב את הם תוקפים אחד מצד. לכן קודם נזכר
 אדם בני של השאיפה בולטת פה 2.המחלול החרמת - תורכי חוק לפועל הוציאו על אותו הם מאשימים בזמן-ובו

 .אחריותי על - םהתרגו. לגשת נותנים אינם ולאחרים ממנה נהנים אינם בעצמם, שממה אדמת על היושבים
 .הדבר על אידר יודע אם, יודע איני .להם שלח - להתראות כולי אינך םוא. תדחה אל, אנא

 
 :התעודות

 .ללונדון בבואם לווזרה שהוגש התזכיר. מערבית תרגום. 1
 4.ג בידי כתוב 3,ו"חם ע ועדלהיו ההצעה על .W. Ch-ל תשובה. אנגלית. 2

 מוסד לאיזה תזכיר או, מאמר לאיזה חומר זהו או לממשלה חנשל אם ברור לא. תזכיר מאיזה חלק. אנגלית. 3
 .ג י"ע כתוב. אחר

 .לאמריקה המזכיר מכתב. 4
 

 י"וע מפורשת חתימה שם שיש בזה היא העיקרית ושיבותח ואשר, הקצר) אליהם .ג של מכתבו את חשול איני
. ג כי רואים מהמכתב(. הכתב הותז י"עפ - ידו על כתובים םהאחרי הניירות שני םג כי, להוכיח אפשרות יש זה

 .לישון להם נותן ואינו הדרך את מורה, לפעולות ודוחף מזרז, גבם על עומד
 .ותיגנזנה ההעתקות תישמרנה, אנא
 .ימלא הוא .ותהנייר של שלמותם שמירת את עליו טלהו הודהלי חשל, וליפ תשלח אם

 .ללמוד לתיחהת. אין חדשות
 ,שלום

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
גוריון בסוף שבוע שעבר למצרים למען קדם את פני חברי המשלחת ולבוא איתם בדברים -בן. ד' ע יצא הח"פ של אחה"פי הועה-על" 
 (.1' הע 121על המשלחת במכתב ' ר. 22-22 'עמ, 1.21...32, ה"צ" קונטרס" )"י"ד ענייני העבודה והציונות בא"ע
2
לּול   ח  ס "י הנה"קרקעות מחלול נתבעו לא אחת ע. קרקעות נטושות העוברות לרשות הממשלה אם אינן מעובדות ללא הצדקה -מ 

 .ולא אחת הוקצו למטרה זו, להתיישבות יהודית
3
יל 'רצ'על בקשת צ. 242מכתב  ,12ו "איגרות ח' ו ר"חלהיפגש עם ( יל'רצ'צ)על סירוב המשלחת הערבית לבקשת משרד המושבות  

 .244מכתב , שם' שלא נענתה ר, ו למשלחת"על פנייה ישירה של ח. 243מכתב , שם' ו להיפגש עם המשלחת ר"מח
4
 .קולונל ויוויאן גבריאל 
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501 

 וינה, כצנלסון ברל: אל
535 

 .01.51.29 ,ב"פ תשרי' ג, לונדון
 ,ברל

 
 :ורבקיצ הפעם כתובא 1.הודת - דכתמי המסביריםו יםריאהמ בריךד על
 כבר םשבי הם יוכ, בקרוי לא כי אמר אידר. י"א את יבקרו מהימצר שנסעו רוהלייב רשיומ כי ידעתי לא (1

 שלא בזה מאוד הסכלתי. שלנו התעודות העתקות את גוריון-לבן חשול יאנ. י"לא הערב סעונ אוה 2.לאנגליה
 .מדעתי העניין יצא .קודם שלחתין

 היסודות למרות - להסתדרות בנוגע הצעתו אך .כיבושים-מכתב לו כתבתיו מאוד תמהתי 3"דשחה" ג"ב על (2
 נועלי - םהנהלת וריכוז המשקים איחוד - דחהא החלק שאת חושב אני .מאוד אותי הרנינה - שבה טופייםוהא

, אנשים הכרחי יתנא - ןוהראש לדבר. ע"לע ותחלד יהיה צריך האישית ההשוואה את ;הקרוב בעתיד להגשים
 .שבארץ הקואופרטיביים המשקים כלכלת את בו ירכז אשר למוסד א"כ, לבנק ולא לפיני לא. ברקנהיים - והאיש
 של לבואו זה לפי להתכונן והצעתי ג"לב כתבתי זו חברו .פיני במפעלי גםו בבנק גם יד לו תהיה כזה בתור

 הזמן במשך י"לא הנוגע בכל לשרתו יאנ נכון כי, הוספתי הספרים את לו כששלחתי .ע"לע, פה הוא. ברקנהיים
 .נענה לא. בלונדון ישהה שעוד

 בפעולהו" העבודה דותחא" של" ישראל חנצ"ב כמוך מאמין אני גם .וחושש חושש אני" הברית" לגורל (3
 שארית את ולסכל המבוכה את להרבות בברית רמשב עלול ע"לעו, לעתיד זה אך. לעתיד חינוכה של הניצחת
 4.המצר מן שהוא אופן באיזה יצאתם כי והומק אני אך. ל"ובח הפעולה

 פועם עוד אחד עורק. זותבפר   לאו נדוןלוב לא, באנגליה צ"פוע ןיא ממש .לגווע תמו .רע – פה צ"בפוע (4
 העברי ס"ביה בהחזקת שעה לפי המצטמצמת, כביכול, התרבותית העבודה זוהי .האחרון בזמן דווקא ומתחדש

 צ"פוע', סוצ, רוסי, ספרנו מבית רובח) בֹוק  רני  'צ, איזרסקי, רץושו ץבמר עובדים בוועדה .ובהרחבתו, גרין-לנ  ט  ב  ב
 אני .ועוד( האחרון המוהיקני) ריןד  , (לעבודה אודמ ומסור מרץ בעל אך, תריוב יןימענ ולא פטפטן, "מחדש אפוי"

. כסף קצת אוספים, נשפים םיעורכ הם .כמובן, מצטער איני. העבודה מן יקונית  ה   ל"ולח הנסיעות. הצד מן
 לגורל הדאגה גם שם מקננת, שהיא כל לפעולה היחידי המרכז שזהו מתוך .הרצאות לערוך מתכוננים

 .לגמרה נחבא פומרנץ". אורגניזציהיר" של ותוכניות הצעות םודוגרי וכההמד על םיושבי .בכלל" התנועה"
 תישאר לא חוץ יכלפ מדהע  ה, אומנם 5.המצב את יתקן לא קפלנסקי של בואו כי, לדעת מותר וינהוב םבריחל

 וןתיּכ לא מפלגה ובאין. קפלנסקי יבנה לא המפלגה את אך, מאוד חשוב בלבד הז םוג, םכיו נהיה כאשר פנויה
 .ימים לאורך פ"הל אל המדברת ותרהצי
 התקבל על פרטים .בשקידה לומד והתחלתי ס"לביה וכשר רגיל כסטודנט הפעם נרשמתי בחלומי ואני (5

 6.אלך לא, לאמריקה א"ז, נוסהלק   כי "קטגוריש ןאּו אויסדריקליך" לפיני כתבתי .דב לך יספר זו חשובה החלטה
 .חפצתי לא
 .ולזלמן לרחל שלום .שלום ולך. אני אף. לכתוב המשך .כמדומני, לוהכ זה
  
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .כ לא אותר"מכתב ב 
2
שנסע , ג"ב. לשיחות עם נציגי התנועה הלאומית המצרית[ בקהיר]ביקרה משלחת של חברי הפרלמנט הבריטי  1221בסתיו " 

והביא עמו רשמים על ידידותם החמה כלפי הציונות , בור שביניהםקיים שיחות עם נציגי הליי, במיוחד כדי להיפגש עם חבריה
י כי "עם זאת דחו את הצעתו לבקר בא. י וביחסים השוררים בין יהודים וערבים"והתעניינותם העמוקה באופיה של תנועת הפועלים בא
בסוף . יר של הסתדרות פועליםולכן אינם יכולים להיענות להזמנה מצד מזכ, אין זו משלחת מטעם התנועה אלא מטעם הפרלמנט

אולם מאידך , מחד הוא תומך בה בכל לבו. כל הלייבור מתלבט קשה בשאלת יחסו לציונות, ג"השיחה סיפר אחד מחברי המשלחת לב
, לנוכח המשבר הכלכלי הפוקד את אנגליה. י פירושו הוצאה כספית כבדה מאוד"כי קיומו של מנדט בריטי על א, הוא מודע לעובדה

 סבורה המפלגה כי על אנגליה לפנות את כוחותיה הצבאיים מכל ארצות , הקהל לקימוצים בהוצאות הממשלה-דעתולחץ 
, יוסף גורני" )י"לא תחפוץ לעשות דבר שעלול להזיק ליהודים בא -ג "שיחו של ב-לדברי בן -אולם התנועה . י"לרבות א, התיכון-המזרח

ג חזר ארצה בסוף "ב(. )בווינה" ברית העולמית"ל 22.2.1221, מקהיר 333מכתב  ,בג "איגרות בגם ' ר; 51' עמ ,משמעי-הקשר הדו
ב התקבלו בהסתייגות "א וצ"צ" קונטרס"שפורסמו ב, ע"לאחר שהצעותיו לקראת ועידת אחה. לאחר היעדרות במשך כשנה 1221יולי 

 .לי של ההסתדרותמה נבחר למזכיר כל-ע וכעבור זמן"התפטר מתפקיד מזכיר כללי של אחה, ולא מומשו
3
ג לקראת "כ מתח בו ביקורת על סדרת הצעות ב"ונראה שב, שלא אותר, ש"כ למ"במכתב ב, ככל הנראה, בא" ג החדש"ב"הביטוי  

 .ע"ועידת אחה
4
 ". צ"הברית העולמית של פוע"מועצת , בנימה אופטימית כלשהי, ב בקרלסבד התקיימה בווינה"י-אחרי הקונגרס ה, 1221' באוק 
; 313-332' עמ, 144מכתב , שם, זכאי' לד; 334, 333' עמ, 143מכתב , 1כ "איגרות ב)כם אירוע זה במכתביו לישראל מרום כ סי"ב

 (.151מכתב , שם, ש"למ
5
אולם אני מקבל בהערכה [ ---. ]צ בלונדון איני רואה עכשיו כל מרפא"לענייני פוע: "נאמר 22.13.1221-ש מ"כ למ"בתשובת ב 

של תלמידים כמו שהיו ' קולוניות'הכרחיות , לנו נחוצות[ ---[ ]הלומדים באנגליה]העבודה התרבותית של בחורינו  מיוחדה את עניין
להוותנו אין . כל זה נחרב לגמרי ובשביל תנועתנו הכרחי להקים אותן אכסניות של תורה החדשות". בונד"לפנים בשוויץ לציונות ול

 (.151מכתב  ,1כ "ת באיגרו" )צ מבינים את העניין"מנהיגי פוע
6
 .המכתב לא אותר 
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 וינה ,ורבקה הוז דב: אל
631 

 5.12.1.01, ב"פ תשרי 'ג
 ,שלום 1דביק

 
-  העניין אל. רויחאה על תסלח סלוח

 יכפ כי זה עם מוסיף, העניין על השגותיו את הלה מסביר בו 3,מפרנק מכתב קיבל מיי'ג 2.רריםחוהמש .1
 הוא נוטה כן על כיו, יימ'ג של אהדתו את בדעתו, מהדבר[ טשילדור אדמונד הברון] הזקן של דעתו החנ הנראה
 - הסכום פתאום נחצה איך. וחיםבט 11,111 - ולפיו לדברי. ומאמץ מחזק במכתב ענה ימי'ג. 11,111 לקצוב

 .01,111 לבקש ליוא היה צריך. הכספים קוצבי דרך איה כך
 :מאוד רפה יתהיה תשובתו .ילפוו םע דיברתי 4."סטרונק"ל כסף .2

I'll try - ,know I ,Yes. 
 ?מתי אבל, כן -
- time rotten such a it's - know you ,see I'll. 
 ?ז"בכ -
 .לך אודיע כבר אני, הזמן במשך, נראה -
 חסבי אחרים דברים בהרבה כמו, זה בעניין מדתיע  . עשיתי לא תעמולה כי להוסיף עלי. היהי לא שכסף א"ז

 השם את מפי מוציא רק אני. לשכנעו להשפיע הבא, ישר באופן דבר-כבעל מופיע אני שאין כזו היא, לוולפי
 .לי אין אחר נשק - פועל הוא אין ואם .הזה השם של םסהק לפעולת ומחכה" זהו דב" המפורש

 טחבוה אשר בלונדון כחייש   לבל, למומחים הכסף עניין את לו להזכיר אשתדל לכשיבוא .יבוא טרם' ניידיץ .3
 5.בפריס

 אני .חואשל אעתיק ז"בכ .וינהוב גם ישנו זה וחומר שבוןחל ומרח רק זהו .םמסודרי םאינ ליישרפ חשבונות .0
 6.בבית והחשבון ס"בביה עכשיו כותב

 .כן םג .מיםי לאורך ולבש כבס. הראש את לבלבל לא נא-תואיל[ שלי] לכותנות בנוגע .5
 .במכתבך בהם שנגעת הסעיפים כ"ע

 :החדשות ועתה
 גם כי, דמ  ל   ינא יאל ברל של ממכתבו כ"א, רצוף העתקו .עבורך 8כוכבא-מבר 7פרמשו מברק נתקבל צ"עובפ .1
 יחודיב ,"ציון פועלי" במשרד פופולרית אינה זהו כדב אישיות כי, ךחנל יש כוכבא בר את .ודומה נתקבל וינהוב

 בתור, ליא ושלח הבין לא פומרנץ. במקרה לידי הגיע המברק .Dohos ובגוף Hous במען נכתבת שהיא לאחר
 .מונד אל לא אם 9,לפטרסון פ"לכה בעצמו רץ היה זה אילולא. י"א לענייני האקספרט

 .העניין את בידיו מסרתי - בעיר האיש היה לא - םיומיי במשך זרהחו ליכהה ואחר אידר אל רצתי, העניין לעצם
 שעות, המען את לו השגתי) קיים זו הבטחתו את 10.מהחהמל קברות ועדות אל בעצמו ללכת חיטהב הוא

 .מכתבי ורחילא הסיבות אחת םג זוהי. םהיו רק ממנו קיבלתי התשובה את אך( 'וכו הקבלה
 אחת 12.ורמלה 11העז לעבודות חדשים[ םמכרזי] טנדרים - שרולד אז - להוציא הוחלט כי, לאידר אמרו בוועדה
 הוועדה החלטת זוהי(. פברואר) םיהישנ םהטנדרי היערך מזמן מריםחוה ימחיר ירידת - לדבר בותימהס

 שבועיים-בשבוע יארע הדבר. הקברות תועדו של הפלנום מאת אישור עדיין טעונה זו לטהחה .םשלה הכספית
 נוסע אידר. בלונדון ולא י"בא םתלויי יהיו הפרטים. תיעשה העבודה, פ"כע .מילוי לשם לארץ חיישל ואז. אלה
 הכי היה לא 13(נברגוזר של ובשמ בוועדה נקוב הוא) לנוש [מכרז] הטנדר כי רלאיד ואימר, אגב. הערב י"לא

 לא אידר. שם היית אילו, לסתום ליוא יכולת זו טענה. ממנו נמוך היה 14האמריקאית המושבה של הטנדר .נמוך
 כתוב - זה בנידון עתיד[ פעולה דרך] action of course זהיא לדעתך יש אם. דבר לענות, כמובן, היה יכול

 .ואעשה
 צריך םשא אמר אידר - מיי'ג ;כלום להועיל היה יכול לא, וולפי לדברי, פטרסון - במברק שנזכרו םאנשיל בנוגע
, ביותר הטרודים וזיריםוה אחד עתה הוא מונד; ללונדון מחוץ עתה מיי'ג. דיבר לא כנראה, תויא ידבר, יהיה
 השאלה - העבודה חוסר 15סלע אל ראשה ומנפצת היושבת הוועדה ראש ויעכש הוא שלו צרותיו על נוסף

 לך. הכי בלאו םג החורף לקראת ומעורפלים םמיחהמפו אנגליה ישמ על קודרים םעבי המגבבת הממארת
 בלונדון האדם אל לגשת אך, מפוצץ שם כל במברק להרביץ נקל י"בא ."הקברות" אל וסחבהו בגדו בכנף ומשוך

 .סוף ים קריעת -
 .אין' וכו, 3, 2 אך. 1 כתבתי

 
 להנאת כ"לביה הלכתי אפילו - לאלוהים הראשון את מסרתי ש"רה מיי משני. ללמוד לתיחהת .שלום, קה'רבצ

 יכ, לפיני מפורשה גרתיא כתבתי. יודע איני הדבר ארךי כמה. עכשיו תורה ילוכ אני. לקיסר השני ואת - ברדלו
 ...ובכלל ?התועיל .לאמריקה להסיעני המזימה את מלבו עקורי

 ,םלכ שלום
 

 משה
 
 .בדיוק אך, בקיצור[ ליה].מאיט כתוב, בד
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 הערות
                                                           

1
ש "במכתב זה עונה מ. שם פעל בענייני הרכש וגם בענייני המשרד לעבודות ציבוריות, ה לווינה"מנסיעתו ללונדון ולפריס חזר ד 

 .שלא אותר, ה אליו"למכתב ד
2
 1221-ב)נזקקו לסיוע ובייחוד להקצאת חלקות אדמה , ארץשרבים מהם רצו להישאר ב, משוחררי הגדודים האנגלי והאמריקני 

רבים שלא זכו בסיוע עזבו את הארץ ועניין (. בשטח שהקצתה הממשלה, ערד-בעלי משפחה מביניהם בתל 121נעשה ניסיון ליישב 
 .צ"זה נחשב לאחד ממחדלי וה

3
 .הקצאת אדמות למשוחררי הגדודיםטיפל כנראה ב, א בשומרון"כאחראי לפעילות ההתיישבותית של יק, אנרי פרנק 
4
 .לא הספיקו לקיום השבועון" קונטרס"הכספים שנאספו ממכירת ה 
5
ל הייתה גיוסם או השגת "ה על עצמו בצאתו לחו"ונראה שאחת המשימות שנטל ד, המשרד לעבודות ציבוריות נזקק לבעלי מקצוע 

 (.2.2.1221, א"צ" קונטרס)"סכומי כסף הדרושים להעסקתם 
6
 .ש"ונזקק למידע שהיה בידי מ, ה ביקש לערוך חשבון הוצאות מסודר של הרכש בווינה"שד, הנרא 
7
 .לא אותר. (ciphered)מברק מוצפן  
8
כי , דיווח לו 1221-ש לבהרב מ"בפתק של מ. שירת בצבא העותומאני ובגדוד העברי. ה"של ג' בוגר מחזור ג. כוכבא מאירוביץ-בר 
 1221-ב". אישרתי מאוד את הבחירה הזאת. כוח של חברת החשמל בעמאן-כוכבא בתור בא-בר בדעתו לקחת את"ר אמר לו ש"פ

החבל "ממייסדי . י"הים של הסוה' מנהל מח 1235-מ. צ של ההסתדרות"נתמנה מזכיר ומקשר עם השלטונות הבריטים במשרד לעבה
 .ים ואוויר במשרד התחבורה ,ל שירותי נמלים"מנכ -עם הקמת המדינה ". אווירון"ו" צים", "הימי לישראל

9
. להקמת גדוד נהגי הפרדות והיה מפקדו', ז"יחד עם ז, פעל רבות. ציוני-איש צבא וסופר פרו(. 1201-1681)ון הנרי פטרסון 'קולונל ג 

 .כ פעל לכינון הגדוד העברי שגויס בלונדון והיה מפקדו"אח
10
, בבאר שבע, שנקברו בבתי קברות צבאיים ארעיים בעזה, לפי חלליםי בידי הכוחות הבריטים נפלו א"בכיבוש חלקה הדרומי של א 

צעד חשוב הוא קבלת העבודה בסידור בתי הקברות : "ה"דיווח ד, (2.6.1221)צ "במועצה השנייה של פועלי העב. ברמלה ובירושלים
, ט"פ" קונטרס" )"ר בילחעוד מזמן באנו בהצעות לעבודה זו ועכשיו קיבלנו את העבודה בבאר שבע ובדי. של חללי המלחמה

 (.13' עמ, 12.6.1221
11
ח שלחוף הים התיכון מדרום לעזה-מדובר בהקמת בית הקברות הצבאי הבריטי בעיירה דיר אל  לַּ  .בַּ
12
 .צ במכרז להקמת בית המושל"ברמלה זכה המשרד לעבו 
13
על שמו נשלח משלוח הנשק שנפל בידי  .מנהל קואופרטיב לנגרות. איש חיפה, "הגנה"פעיל ב, "השומר"מאנשי . יצחק רוזנברג 

 .השלטונות
14
 .המושבה האמריקנית הירושלמית 
15
 .2 קלזתהילים לפי  
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701 

 הציבוריות העבודות משרד: אל
711 

 5.01.0290 ,ב"פ יתשר' ג, ןולונד
 ,בריםח
 

 הדעווה ינשא עם התראה אוהו, רדיא עם יברתיד .הקברות בתי רבדב בדל כוכבא-בר של ומברק את קיבלתי
 .ידאווב לכם ימסור - בירר אשר את. דברב יםעהנוג

. דשיםח םטנדרי לערוך יהיה צריך .ועוד מפברואר םומריחה הוזלת - הטעמים .בטלו הקודמים םיהטנדר
. בספק טלומ נוישא דברש הוא העבודה עצם .עשור או שבוע במשך תהיה היא .כאן איננה עוד אחרונה לטהחה

 .העבודה עשותהי עצם על רק מחליטים םה. בלונדון ולא י"בא ברדה תלוי - לא או לידינו תיפול אם
 הצעת; כהמונ הכי הייתה לא( זנברגור[ יצחק] של בשמו אצלם נקובה היא) םהצעתכ כי, דרילא אימרו, אגב

 .ממנה נמוכה יתהיה האמריקאית המושבה
 עשה שלא כנראה אך, לראותו הבטיח אידר .כאן היה עוד לגרמהתה שנתקבלה בזמן .יועכש בלונדון ואינ מיי'ג

 עסקים די השם ברוך לו יש - מונד. ליעלהו היה יכול לא פטרסון .הוועדה אל בעצמו ללכת טילחשה מפני זאת
 .אנחנו אותו בהם כהשנז   יםjob-ה בלי גם טרדותו

 ,רב-רב שלום
 

 .ש משה          
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801 

 וינה, הוז דב: אל
831 

 8202.02.82, לונדון
 

 .ראוד בבית, בחטיפה כותב אני
 .היום עד דיברתי לא מדוע רטיםהפ כל את לך בולכת יכול איני 1.הלפרין עם אדבר היום .יבוא םרט' ץידניי .א

 .יי  ד   תיצ  שר   תאמין
. דבר שכח ולא דבר למד לא. פרקה על שוב צ"עב של הגדול וןרעיהג יןיענ העלאת עם מכתב בא דרימא .ב

 .הגנה םלש ידוב ומרח לשמש, רעוןיהג סיבות את ומבררת מקיפה סקירה ידימ בושתכת מבקש קפלנסקי
 .העניין את אברר הלפרין םע חתייבש
 .כןומס תמיד[ חזרה] רצידיב, מאוד חרד אני 2.ססיל אל דוד רבע חיים דרישת י"עפ .ג
 3.ש"לי 84-ה את קיבלת אם תכתב לא גם, נבזה .ש"לי 2 בזה .ד

, יאצל םהמצטברי" קונטרס"ה מכספי אשלם 4.שפיגלמן בשביל ש"לי 03-23 של אהווהל פה להשיג רוצה אני .ה
 על ול כתבתי". נטרסוק"ב לעבוד להתחייב יועלאז ו בפירוש" קונטרס"ה חשבון על לארץ ייסע ששפיגלמן א"ז

 .דבר אין. בשבילי ואינן הפרטי שמי על כולן אשר, אותוובהל דמאו מסתבך יאנ בינתיים .דעתך מייד כתוב .זה
 ענה לא בדייקנותו המתפאר ישהא. לזרקם רציתי כמה. ש"לי 5 לי נתן שנפגשנו כיוון. וולפי את פגשתי היום .ו
 שזוהי לו אמרתי. הכסף את ולקחתי הכריע' שפיגל עניין אך, עונה היה לא נפגשנו ואילולא. שבועות' ג במשך לי

 .שבוע מדי סוסים בפרסי זוכה ימי'ג. הלוואה בתור לא כסף ודרוש ריףח מכתב לו כתוב. הלוואה
 הציבור מן הפורש בחור של שם לי יש צ"בפוע .סביב עלי תשש   מה מכל היטב-היטב ומתפקע היטב לומד אני .ז

 [.צ"פוע של רכזיהמ מהוועד] מ"מהוה הוציאוני בנימוס .'וכו בעול נושא אינו, הפרטית להנאתו ונמסר
 אינה, ציבור לענייני יחד צ"פוע של מ"הוה חברי כל שמוסרים ממה יותר זמן ממני הגוזלת, הציבורית עבודתי
 .מילא .לעין נראית
 ,יקרים שלום

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .וכלכלהצ בלונדון והמועצה לענייני כספים "וגאורג הלפרין היו אז חברי ההנה' יצחק ניידיץ 
2
 .מלון ססיל כדי להמשיך במבצע השגת מסמכי המשלחת הערבית 
3
 .ש"לי 53ש לווה מדב "נראה שמ 
4
כ "שירת בגדוד העברי ואח". דבר"ולימים מעורכי " קונטרס"מעורכי , ע"צ ואחה"מפעילי פוע(. 7481-7443[ )שפיגלמן]יצחק יציב  

 ".יםדבר לילד"עורך  7401-מ. ס גבוה בגרמניה"השתלם בבי
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901 

 וינה, הוז בד: אל
931 

 8202.02.82, לונדון
 

 .ש"לי 05-ה מן בידי ונשאר אשר ש"לי 2 וכולל הבחטיפ בוכת, חריותאב מכתב לך שלחתי היום
, צהריים אכלתי, הרצאה שמעתי[ בערב]( 6) זה מכתב כתיבת לבין [םבצהריי], (22) ההוא המכתב משלוח בין

 עם נפגשתי, שני שיעור נתתי, קפלנסקי םע זה ריחא דיברתי, למהש שעה הלפרין םע שוחחתי, רושיע נתתי
 שוב והריני, ןמשיפ של צרותיו משמע ועם וריבה בחמאה םחל עם תה שתיתי ,(מראש ההי עוקב) 1שיפמן
 ?הלא, רקורד. ס"בביה

 ואם, זה מכתב כתיבת אחרי עודף יישאר םא .שעות שתי עכשיו לי יש: לך הרי, הלאה יהא מה מתעניין ךש  י   םא
 לקח לשמוע אלך 8-וב ירחון באיזה אעיין אז כי, הראש את לבלבל( likely very) מישהי או מישהו יבוא לא
 אוכל אז, בבית אהיה 25.05-ב בערך. האנגלי וניוניזםי-דהטריי של ותיודעתי על Cole .J.D.H2 מפי ופשיח

 לא םשהיו מובן .משהו ולקרוא ותמיולח החדש" קונטרס"ה את ולשלוח לארוז אספיק 22 ועד, ערב תוחאר
 .בו לשקוע כדאי איןו רחוק עבר זה הרי 22-ל 8 ןיב שהיה מה אך, 8-ב בדיוק א"כ, 22-ב התחיל

 .כמובן, לפריןה עם שיחתי על ,ובכן
 התקבל כך כי, וכלל כלל אומר אינו [הציבוריות העבודות תקציב] לי ,ששלחת התקציב, חוכמה ראשית

 מצאתי ושם, התקציב את ימקפלנסק לקחתי! הרשמי התקציב עצם ולא, לקונגרס םהצעתכ זוהי הלא. בקונגרס
 בסעיף. ש"לי 20,555 הרי 4,"עבודה קרן" ש"לי 25,555-ו 3לחימוש ש"יל 0,555" ישנים מהגרים" בסעיף

 .ש"לי 55,,00 הרי, "העבוד קרן" ש"לי 20,555-2 לחימוש ש"לי 22,555 מצאתי יםחדש מהגרים
 להוציא הוחלט כי, וכלל כלל אומר זה אין אך. שלך כ"סה עם בבד בד העולה סכום .ש"לי 05,555 כ"בסה
 הניצחת בעובדה כמובן נתליתי זאת בכל .'וכו טכני למשרד או, מומחים להבאת או למתלמדים להלוואות םיכספ

 .שלך הפירוט את אליו יוצירפת בתקציב ישנו ש"לי 05,555 של שסכום
 :שאל, שורהמפ שמך את והזכרתי יפ פתחתי רק .החהשי לעצם ועכשיו

, םהכבישי בעבודת גדול רעוןיג יליד גרם אשר, המוסד אותוו הזה 5,ינהווב זוה דב תייא דיבר שעליו המוסד -
 ?ש"לי 25,555 של רעוןיהג
 .כן -
 !ני ני( רעוןיהג עלו עניינים ניימ כל לע באריכות תייא ומדבר יושב)[ לדוןי: רוסית] יק'צל  מ  , נו -

 תבין. לנו נאה יותר הרבה אז יוצא והיה גלוי להיות יכולת הלא 6.רעוןיהג על שהחשית בזה שטעית, דביק, תבין
 לו נודע ללונדון ובבואו, המשרד מזכיר מפי שיםיהכב ענייני על מפורטת אינפורמציה המקבל, םאד של מצבו את

 .'וכו אידר של בצבעו כמובן יםנמסר הדברים וכל. 'וכו לתקלות גרם זה מוסד כי, לפתע
 .למינן סיבותיו ואת רעוןיהג מהות את באריכות לו אברר ואז אחר זמן לי יקבע ברצונו יש םשא, לו אמרתי
, הקשיב רחוהב. מאוד" תרבותית", טובה יתהיה שיחה בתור .השיחה פרטי את אמסור לא. בדרישותיך פתחתי
 .מאוד להיהמוע האינפורמציה כל על הודה בסוףו בדברים ספק לוהטי דברים החשיב 7,לֹואש   העמיק, התעניין

 
 ?למעשה אצ  י   מה אך
 .אקדמית כמעט נהיה והשיחה, כמשמעו ופשוט, ןיא   כסף כי, אמר מראש .א
 פנויים ש"יל 2,555 לי היו אילו, ז"בכ אך: "וכאן) י"לא ז"בכ נשלחים הן םמצומצמי וכספים, כסף היה אילו גם .ב

 לשלם נכון ליותר צאומ, [הספר בתי] ס"בה שבוןח על להתיישבות התקציב על גנתיה   בקונגרס שרא, אני יהיית
, פרינציפיאלית שאלה כאן יש אז כי, "(דשיםח םבנאי מלהזמין יצוח חודש בעד להם חייבים אנו אשר, םלמורי
 לאופן בנוגע דותחומי לטותחה פה להחליט לנו אסור אנו 8.אכזקוטיבה י"בא לנו יש. בדבר המכריעה והיא

 לבנייה מומחים ל"וחמ שולחים אנו" אינה המבט נקודת. םמש לבוא צריכים הדברים. י"הא התקציב של הוצאתו
 האחריות את עצמי על אטול כי, אתם רוצים אופן באיזה". ל"וחמ ןיילבנ יםחמומ מזמינה י"א: "םא כי, "י"לא
 בידי ואין ביטחון שום לי כשאין ודיחבי ?םבנאי וכך כך י"לא עכשיו חלשלו שדרוש, להחליט תוהזכ את לי אקחו

 םרשאי איננו שכסף רק לא ?םבידכ םה כאשר ההוצאה סעיפי לחלוקת מויהסכ פיןרו או שאידר, ראיה שום
 לנסוע צריך וזה: היא הנכונה הדרך. לו לתת יכולים איננו תשובה גם םא כי, וינהול זולה חלשלו( לנו אין, בעצם)

 צ"הו הצעות י"עפ, ואז לדרישותיו הסכמתו את ולהשיג צ"וה םע םבדברי לבוא צריך צ"לעב משרדה .י"לא מייד
 דא על להוציא צ"הו על ולפקוד י"לא כסף לשלוח םליויכ איננו. הכסף צאיּו, י"לא חיםשול שאנו התקציב בגדרו

 אפשרית-אי אחר ושבאופן, פשבפרינצי עניין שזהו תבין. יותר לא אך, דעתנו לחוות יכולים אנו .הא על ולא
, עניתי" גרמני אני"ה על .'וכו 9"גרמני ואני"', וכו שבארץ חברינו לבין בינינו הדדית והסכמה הבנה מתוך עבודה

, רצרֹו-למפקד פקודה נותן 11גרמני רגימנט מפקד כיצד אני ושיודע 10"גרתי ןב  ל   עם"וש, "גרמני אני גם"ש
 את להודיע זה הרי כזה במקרה עליו שמוטל מה וכל - הפעולה ותכיפות קיצור לשם, ידו על במקרה הנמצא
 .'וכו והלה הבטליון למפקד מעשה לאחר הדבר

 .במלחמה הז, נו -
, ברציחות לא. והמשרדית הרשמית בעבודה המלחמה סדרי את אצלנו המשכנו אילו, כלל מזיק היה לא: יאנ -

 .כמובן
 .כלום - למעשה אך, דווקא מאוד כמהח וקחצ-בת -
 את עכשיו המרכז, ילקפלנסקנא  ואמסרנו לאנגלית ואצלנ מצטייר שהוא כפי התקציב את נא-אתרגם ,ז"בכ .ג
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 רק בואי אשר, 'לניידיץ םכיחמ)' ב םביו תהיה אשר, הוועד של הראשונה בישיבה ואז, ליכהכל לוועד החומר
 .כמובן, תקוות כל בלי. בדבר ידונו( 'א ביום

, לעצמו מתאר ואיננ[ הלפרין], צ"וה עם הדבר יוסדר אם םוג, להוציאו ויחליט אם םוג ,כסף יהיה אם גם .ד
 משביעה ביקורת של שיטה בעתיק   בטרם, (םאת) הזה המוסד בידי כסף סכומי למסור תסכים ['הצ]' שההסת

-ו 25,555 ןבי מקום באיזה הוא רעוןיהג. להמשיך אין כיום הקיים המצב את כי. עבודותיכם על צ"הו מצד רצון
 דבר והז רעוןישג ,ש"חו, אומר איני. יןיהענ ייגמר השבז ביטחון כל שאין, שומע( הלפרין) ואני[ ש"לי] 20,555

 למסגרת ייכנסו םשהדברי וצריך, וכמה ומתי איך ברור שיהיה צריך, להפסיד שעלינו טילחנ םג םא אבל, אסור
 .ידועה
 דעת את ולא דעתך את אך, המשרד על צ"וה לביקורת יקבעלה שצריך המודוס מה. דעתך את נא-אמור: וכאן

 ?מפלגתך
 מהו כי, דעתי גם זה בעניין וזוהי, שאלות בהרבה הציבור דעת לנו יש ;לנו אין מפלגה דעות: יענית זה על

 אם - ואותה, לחוד עניין היא, אמרתי, זו שאלה אך .מהם אחד[ ש"מ] אני, ובכן ?םיחידי הרבה לא אם הציבור
 .במשרד ולא, לדבר הרבה יש .רעוןיהג מעשה על בספרי לך אברר - תרצה
 .נינויב ותחשי עוד שתהיינה הוסכם

 .ישיבהה לפני לראותו אשתדל. 'ניידיץ של לבואו מחכה אני ע"לע
 ,שלום

 
 משה          
 

 רוךלע הערבים ליטוחה בו יום 12,במברובנ' לב םחוששי בארץ .טרם - פרטים .בטוב אינו יהפוליט המצב
 רי  'ח   ריצ  ב  . להראות מתחיל קצהו אפס .לפעול החל דוד .התכונה רבה "ססיל"ב .למחאה ארצית-כל שביתה

 .למועד זוןח אבל. המסילה מן להוציאני דשח עניין 13,איש יד ככף קטנה עב נראתה ימ  ש   על .[טוב יהיה: ערבית]
 אותם: ארמית] אי  מהנדס ינ  ה   בו שמשתמשים[ שירמכ: ערבית] דחּומ   וינהוב יעלה כמה, נא-היוודע: שמע ועכשיו

 ובתוכה, חפ מסגרת מורכבת יוועל, ושב לךוה האמצעי חלקו אשר לבן סרגל שצורתו, שוביםילח[ מהנדסים
 פה יאלהוצ בלחו פמןילש דרוש זה .נרתיק להיות צריך זה לכל .[חישוב סרגל] כשערה דק חוט ועליה, תיזכוכ
 .במצווה תזכה. מייד בותכו יעלה כמה רק הודע .כסף
 .תצטערי אל. שלום, קה'רבצ

 
 

 תוהער
                                                           

1
 (.,2,05-2,2)א "מהנדס העיר ת. למד הנדסה בלונדון 2,20-2,22-ב. ה"של ג' בוגר מחזור ה(. שיפמן)סירא -יעקב בן 
2
 .בר ספרים רביםמורה ומח. מראשוני האגודה הפביאנית, כלכלן אנגלי(. ,288-,2,0)דגלס הרולד קול ' ורג'ג 
3
 .הכוונה לציוד עבודה" חימוש"ב 
4
" הסתדרות הפועלים החקלאים ביהודה"שעל הקמתו הוחלט פעמים מספר בוועידות , המוסד הכספי המרכזי של תנועת העבודה 

ת החלטות אלה מומשו רק לאחר הקמ. ע"אשר בה נוסדה אחה, "י"הוועדה המכוננת לוועידה הכללית של פועלי א"ובהמלצות 
 ".בנק הפועלים"ואז שימשו יסוד ל, ההסתדרות הכללית

5
את סלילת , כקבלנים, צ שניהלו עד אז לחוד"ע והפוה"של ההסתדרות הכללית שאיחד את גופי אחה" המשרד לעבודות ציבוריות" 

 .חיפה-צמח ונצרת-כבישי טבריה
6
ככל , צ לגירעון בעבודת הכבישים"העיקרית של הפוה ה את האחריות הישירה או"לא הבהיר ד( 0,מכתב )בדבריו בוועדת הקונגרס  

שבינתיים כבר התמזגו במסגרת , שניהלו את עבודות הסלילה, צ"צ והפוה"הנראה כדי שלא לערער את היחסים בין גופי פוע
 .ונראה שגם בשיחתו עם הלפרין לא פירט עובדה זו, "המשרד לעבודות ציבוריות"ל" ההסתדרות"
7
 .22 זישעיהו , "הגבה למעלה העמק שאולה או"לפי  
8
 -הוחלט שהמרכז המדיני יישאר בלונדון אך המחלקות הביצועיות . הקונגרס החליט על פיצול ההנהלה בין לונדון לירושלים 

צ "אוסישקין נבחר לראש ההנהלה הארצישראלית ובכך פקעה סמכותו של וה[ ---]ישראל -יעברו לארץ -עלייה ועבודה , התיישבות
 (.225, ,25' עמ, היסטוריה/עילם)כלומר לפי רוב דעות , "קולגיום"הנהלה זו פעלה בשיטת ה". דוובטל מעמ

9
 .כלומר קפדן ודקדקן 
10
 .חייתי עם הגרמנים ואני מכירם, כלומר. 0לב בראשית לפי  
11
 (.נתראה' ר)ש במשך כשנה כמתורגמן על יד קצין גרמני "בצבא העותמאני שירת מ 
12
 .פוריום פרסום הצהרת בל 
13
 .00יח  ,אמלכים לפי . עב קטנה המבשרת התקדרות וגשם עז 
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 1יפו ,גולומב מאליהו, וינה, הוז דב :אל

931 
 112212212, לנובמבר שני, יפו 

 ,דב
 

 .בירושלים מהומות וזאי פרצו מנםווא, בארץ למהומות התכוננו םוהי
 מה. םאות לך אוסיף פרטים איזו לברר קרוהב עד יהיה אפשר אם. לך מסור אוכל לא עוד מדויקים פרטים
 יתהיושה [הדואר בית] הת  ס  פֹוה עד והגיעה ברוןח מדרך צאהי אשר, הפגנה של ניסיון היה כי הז רק הוא שידוע

. ברור לא עוד, יהודים רק או, םהצדדי משני םא, שמונה יש פצועים, 4-3 נהרגו היהודים מן .התנגשות
 ערב אני אין אבל, הכבבר רושליםי מושל פגש ההפגנה את כי שמועה מתהלכת. מלחמה מצב הוכרז בירושלים

 .זו ידיעה בעד
 .בדבר ספק מטיל עדיין אני. םערבי 5 ידה על נהרגו כי םמוסרי .פצצה נזרקה דחא םבמקו
 היום עבר ץבאר המקומות ביתר .סרפנד נהחבמ שויפח של ניסיון היה. חאקד אצלו שמצאו על ראסו דחא יהודי

 שזהו חושב אני הסימנים לפי .וקבדי נמסר לא שמו. אחד בחור נהרג לכנרת[ בנאלי] המ  י   בין רק, בשקט
 .בימה שומר - פינסקר

 .ודמא וחיםמת העצבים אבל, ידוע טרם עוד רחמ םיו לע ירושלים מאורעות השפעת תהיה מה
 ל"חוב בעבדך כי, הכרחי והז אבל, והמתמדת הרגילה העבודה על לך ולכתוב להתרכז זה במצב קצת קשה
 .אצלנו הנעשה את לדעת אתה ךצרי, אלינו בשול שם עבודתך את עזבך וטרם

 לו שיהיה מבלי הבעבוד ולהפריע דיבות להטיל ממשיך הבורגני החלק. במחננו רצינות אין המצב רצינות למרות
 יםהפועל. בעבודתנו משותפת הנהלה עדיין אין יהודה מושבות בכל. עצמו בכוחות משהו לסדר הכישרון

 להתמרמרותם מוצא .ת"לפ גם ירהחזלה סיונותיהנ ועל המושבות בכל הערבית דהוהעב על מאוד מתמרמרים
 בני"ו לותחהנ בעלי מצד רצון גם יש, זה עם יחד. "הגנה"ה בענייני השתתפות בחוסר למצוא רבים מנסים
 עומדים להגנה טובים הכימ םשחלקי מזה יוצא". הגנה"ה מהנהלת יםהפועל את להרחיק שקט בזמן" בנימין

 מוכרחים אנו מזמננו שחלק, תבין זה מתוך .אמון מהם ברבים להטיל שאין דייםבי מחולק שישנו והנשק. צדהמ
 .מייהפנ רקבוננו עם ולמלחמה לבטלה ציאוהול

 להשתתף שבו םה. שלום ברית, כביכול, כרתנו" םהשומרי" םע. שלום אין, םהפועלי נהחמ, אנו ננוחבמ גם
, לוועד שב לא[ טחשו] ישראל. לנכונות פותיהםושאי הצעותיהם את לחשוב פיםיסומ םשה הודיעו אולם, בוועד
 .מצדם נפרדת עבודה של ניסיונות שיש הורגש זה םע דחי .קומדיה. בישיבות השתתף אולם
 נוסע ועכשיו .פונט 200 שריילפל וחשל םה, (זאת תגלה אל) 2ברגֹולנד מפי בסוד לי שנודע כפי. אוטו קנו הם

 .ל"וחל שראלי
 .בעבודה לעסוק יתחיל הוא הבריאו אחרי. ומתוכניותי מקצת לי גילה הוא. נסעו לפני ישראל םע דיברתי אני

 הד  נ  ב  ר  ט  נ  ֹוק ברתח דוריס י"ע ליוא 3מפקרת חברה י"ע אומרת זאת. םמייצע ותחבכו חושב הוא אמצעים להשיג
 אפשרש אחרים דברים לשירות גם ילוא או, בחומרים זה בשכר ישלמו אשר םהבולשביקי לשירות[ הברחות]

 .אונייה רכישת על חושב הוא. אמצעים כל בפני לעמוד שלא בכוונהנוסע  הוא בכלל .אותם לנצל יהיה
 מועילות תוכניות םוג מעוף להוסיף להויכו מאוד טובה היא זהירה בעבודה זוה[ יוזמה] הבהאינציאטי כל

 העיקרי וןצוכשהר, אחרים אצל שדיםח מעוררות ובכוונות התבדלות של בכוונה נעשה כשהכל אולם, לעבודה
 םגור, העושים עיני את לפעמים מסמא זה הרי, השלטון את לה ולרכוש הקטנה בכנופיה הכל את לעשות הוא
 .'וכו קשה אטמוספרה סביבה ראוב, העבודה םעצ את מקשה שזה המז ץחו. תולסכנ
 לא זה בלי .ומרוכזת הירהז להיות עכשיו מוכרחה בארץ העבודה, אופן בכל .זאת לבאר אני צריך לך לא הרי

 אתצל אפשר-שאי קסמים מעגל לפניך והנה פנימיות למלחמות הכוחות את לפזר נול אסור, זה עם חדי .נצליח
 .ממנו

 להכניס צריך, תשוב אתה אםו .ופליישר ישראל בידי ל"ובח העבודה כל את להשאיר עכשיו אסור, לדעתי
 ישראל. שם לעבודה יאנ חאצל ילוא או, כהן[ה] דוד את, שלו המנוחה בקשות למרות שרתוק משה את לעבודה
. למעשה עז מדי יותר רצון מתוך לגלית-בלתי בעבודה להיכשל ויוכלו לגליים מקורות הרבה ימצאו לא ופליישר

 .גלעדי בכפר עכשיו ועובד שדע בתל שעבד, מנדל נסע ישראל ריחא
 ואיל. נוחבכו להכיר כולם את שתכריח רצינית בודהע לעשות הצלחנו אילו איםציו ילוא היינו הקסמים ממעגל

 מה כל אבל, םיצונייחה על וגם םהפנימיי המכשולים על מתגבר בנקל היה, הגון רכוש הפועלים ציבור בידי היה
 ולא תםחשל האומנם .דיעותי כל לנו אין עוד חדשים ועל, [אקדחים] 210 קיבלנו יועכש עד. אפס הוא לנו שיש

 כן כמו. ולמי עוד נשלחו אם ידיעה ויעכש הפחות לכל חתשל. מענה ממך אין שלי לגרמותתה כל על ?םהודעת
 .לנו אין רשימות וגם םכלו אין ולנו חמנו נותנים םאינ הם 4.םהפרטיי רשימת את תשלחו

 לך להודיע צריך אני פה .הגדול המשלוח עם לסדר חושב אתה איך .מעשיך על ידיעות יותר קצת מעתה אנ פזר
 שאינו, שהוא ומי, סחורה הנה אילהב יבכד" ציון" היהאוני םע להתקשר חשב בו'ז. לדעתה לך שחשוב הדעוב
 הנה נתקבלה פתאום. לחופינו ורהסח להביא יתהיה צריכה והיא באמת איתה כנראה, התקשר, מיהו לנו ידוע

 ווהחליט בממשלה דנו. יםליהוד סחורה המובילה" ציון" האונייה את יאסרו כי, מלטה של הצי מהנהלת ידיעה
 .תבוא שלא לה ולהודיע הרעה פני את דיםלהק מישהו בידי עלה םאול, לאסרה

 כל וסרח לידי עד המגיעה זהירות על לא כי, לכתוב צריך אינני הרי לך אולם. זהירות נחוצה כמה עד תבין
 .[סיכון] ריסק וכול שהוא במעשה זהירות על אלא, מדבר אני מעשה
 אצלו קשור לושהכ לי נדמה אולם. ממנו מאוד מתפעל אני .הרבה לך לכתוב לי אין, ועבודתו מדתוע, פיני בדבר
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 הוא, בעבודתנו, פה גם והנה, לבולשביזם בשנאה םג והכרוכה מרוסיה עוד איתו שהביא אחת עולם בהשקפת
 במצב אנגליה דנג רחרחהמ כל כי ברעיון עטוף שזה מובן .בבולשביזם מהחמל של המומנט את סילהכנ רוצה
 .זה לרגלי עבודתנו כל במגמת איתו התנגשויות לנו שתהיינה, רואה אני .'וכו שונאנו הוא ,וכחיהנ

 .חבטו איני בכישרונותיו, כנראה לו יש קשרים .בכל ידו חולשלו לוהכ לבקר רוצה"[ הגנה"ה גזבר] נובומייסקי
, לך תאר. נוראהוא  הכספי המצב .מאוד מעט םעוזרי אלינו שנספחו האנשים שכל הוא העיקר. חשוב לא זה כל
 .כסף היה רק לו, מאות מאשר יותר פה לסדר אפשר וקניות לקניות כסף להשיג אין בארץ הנוכחי במצב םשג
, השוט גם, חההכר גם כי נדמה לפעמים אבל, כמובן ימציא חההכר. שלך הטרנספורט את נסדר איך יודע איני
 ודשח לפני היה זה. [מ"לי] 500 של בסכום מאה של הייבקנ צ"וה הבטחת סודי על התקשרתי פעם. מועיל אינו
 .לך לתאר תוכל והסכנה הבושה את. הכסף בידי אין עוד עכשיו עדו. וחצי
 המצב. הדבר את לעצמו מתאר איש שאין מה למרות, וינהוב ימצאך עוד שמכתבי בביטחון לך כותב אני

 .הקודם מכתביב זה על לך כתבתי. נורא [צ"לעב] במשרד
 
 .[סרח המשך]
 
 

 הערות
                                                           

1
 230-222' עמ, אחביון המכתב מובא ב. בפרט, ש"שבה מאוזכר מ, מכתב זה מובא כאן בשלמותו בשל עניינו בכלל ובשל פסקה 

 .ש"לרבות הקטע שמדובר במ, בהשמטות
2
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 וינה ,ורבקה הוז דב: אל
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 1.33.31.3, נדוןול
 
 [:תרגומו ולהלן, באנגלית המברק את הביא ש"מ] 1..11.. המושבות למשרד הנציב מברק .1

 פוזרו םה. יפו ברחוב הופיעה ערבים םבריוני של קטנה קבוצה כאשר קרוהב בירושלים אירעו מהומות
 .המשטרה י"ע נמנע זה דבר. היהודי הרובע על פהלהתק התקבצו כ"אח קצר זמן אך המשטרה י"ע

 של מקרים כמה ואירעו הוטלה פצצה. דיוהיה שברובע והקבוצה זו קבוצה בין הוחלפו יריות כמה
 צעדו מוסלמים נכבדים ומספר הצבא מפקד עם והמושל בעיר סיירו צבא כוחות. סכינים דקירות

 נפצעו םאנשי עשר-חמישה, אלה במהומות רגונה אחד וערבי יהודים ארבעה .סדר והשליטו ברחובות
 1.מחר מהיר למשפט יובאו והעבריינים מאסרים בוצעו. נבזז אחד ובית

 של המברק. ידיעות שום עדיין אין[ הציונית] בהסתדרות. בערב 6 שעה', ה יום, עתה עד שידוע מה זהו
 .פצצות - פצצה במקום רק. אין סתירות. מזה מצומצם, צ"אחה. ניבעיתו שהופיע, "רויטר"

 .התמצית את לך תלגרפתי
 2.המרחק רב - במאי' א אחרי הידוע מברקו סגנון לבין הפעם הנציב מברק סגנון בין

 אדיר  א  -וב[ הצבא מערך: ערבית] יש'ג  ל  א   עד  ו  -ב םשנויי הלו. תוצאות יבל"[ ססיל" במלון] עמדתו את פינה דוד ..
 פה לייסד חושבים הערבים. ועוד, פוטר מלצרנו. פעולה פשרותא כל שללו אשר, המקום של[ חשט: ערבית]

 tout',וכו עלונים יפיץ, תושונ לבמות נואמים ישלח, רחבה תעמולה ינהל אשר 3,"77-אנטי" ,קבוע משרד
comme chez nous [אצלנו כמו הכל: צרפתית]. לשם. תרתמסּו לחתירהו הויגל להדיפה ןולהיכ יהיה צריך 

 בנידון .כאן אשר" הלאומים ברח חובבי אגודת" מסניפי באחד מהם אחד להרצאת הבא' ד ביום אלך הראשונה
 .יעבוד. דוד של דמיונו עובד האחרונה

 לחברינו. ףוולמחל לאליהו ספר 4כשתבוא. כותב איני לארץ. לא ותו ולרבקה לך". איש יד ככף הקטנה העב" .3
 הוא ושבח בפברואר. לארץ סעייו בינואר יחזור, האמריקת נובמבר בסוף נוסע חיים. לא בפירוש - בכלל
 ואמיצים םליוגד הסקירה-וריחוק המעוף 5.פייצל עם וקיים אמיץ קשר לכונן לנסות או, לכונן. לבגדאד. ..לנסוע
 .לבלוף שיהפכו סכנה אין ואם, הזעום נומידת-לקנה הם מתאימים םא רק השאלה, מאוד

 עוד יש אלי. להתבצר ועלינו שם מעתה יהיה םבעול הערבית הלאומיות מרכז יכ היא העיקרית ההשקפה
 יסודית) אחת רגל על יתהיה השיחה .מזכירכ ותוולל יל הציע, ורבקיצ. אדע טרם - ממש יותר יש ואולי, םדברי

 ,דחא צדדי וממקור דעתי מעניות - דלעיל הביאור) דבר ביאר לא .(טרוד המנהיג, הבא בשבוע רק יההת
cherchez la femme [שהיהא את פשח: צרפתית] ,ייסע כי להיות מאוד יכול כי, רק אמר 6.(.ג רוזה דהיינו 

 .מןז באותו[ בגדאד] םמקו לאותו
 פני על העוברת( בהדגשה) ריאלית פוליטיקה של דרך היש: ושאלתי [תמהתי: אנגלית] puzzled הייתי

 ?בגדאד
 .נדבר, רב מןזה עוד .שי, כן -

; לממש היהת השהנסיע במקרה, כמובן ?האעש מה, והעיקר, אדבר ומה אומר מה. כיולת נא התכנסו עכשיו
 אוכל אם - טוב היותר במקרה 7.הלימוד שנת לתוך" כלונס"כ נכנס הדבר. מעורפלת תוכנית אלא איננה עכשיו

 של הזכות את ממני ישלול יסורחה כי, "יניצוח" בתור להיבחן אוכל - המסילה אל שוב אכנס ואם הנה בולש
 את לבקר עכשיו עושה שאני ההתאמצות כל הן אך, הבחינה ישובק הרב ההבדל על רמדב איני .תיפנימ ינהחב

 כ"אח מסתבךו הוול ניא אשר - לשליש פונט 9 - הלימוד שכר םלולתש מוציא שאני םוהכספי, בסדר ההרצאות
 רבחה תובהי אתז להמשיך הכוח ומאין. לשווא לגמרה יהיה זה כל הן, לפרעם בכדי םצירופי באלפי

 לאחר ל"לחו שוב לצאת ?לצאת כוח היהיה. הארץ את לעבור אצטרך הן, העיקר אבל ?מעל תלויה 8המתהפכת
 אלה" הכלל מן יוצאים" הן ?שלה תףהח   את תהיא הביאה ושנה שנה כל אשר, כמעט נתייםש של מר ניסיון

, ובכן. הנה תרוי לשוב לא ההחלטה את מכללא בה כוללת .ו עם לנסוע שההחלטה הרי. ברזל לכלל מצטרפים
 9?אנוכי זה למה ובכן

 הז וןגלכ: ערבית] כ  ּוּבת  ח  א   אד  אה   לית  מ  ל   10".כזאת לעת לא אם יודע מי הלא" ?אפשר איך ?לנסוע לא - אבל
 11.ניוואד ןאמ  ק  ללּו שאמר כמו, [שמרתיך

 האחים על םמתענגי, ובתולות ריםובח סביבי. L.S.E. של[ ההסבה חדר] room common-ב עכשיו יושב יאנ
 ויש, חשמל מאור ועל ותיהסיגר עשן על, למיניהם והשבועונים העיתונים ועל הרכות הכורסות ועל המבוערות

, קמוטים םמצחי, קודש דממת, יהיספר - מטה ארד .'וכו היפות םהעיניי משחק עלו שבלחיים תוהגומ על שגם
 12".לדי, ללמוד צריך כך הנה: "המחברות פני על רצות ידיים, ספרים על גוהרים ראשים

 אשר, שאראנו מבלי הטוב מכירי, אז מני יידיד 13,הפרת פני על אשר סלּוּבר  'ג   גשר ועל ּבל  ח   על - ושבח ואני
 מקום, דהאבגד החידקל פני על מטהל ומשם למוסול ומשם ביןילנצ הדרך - והלאה 14;בו טיפלתי ניירות במאות

 את יאחה אשר רבלוס'ג גשר יא   15.כנו על הושב באסע בית וכיסא ליושנה ןמּוא  מ  ּו שידר עטרת הוחזרה שם
 16?זרהח אבל .אפשר עוד - לשם ?אלה

 ?א  , סלחו, נאמנה בעיטה לבעוט, העולם ילב  למ L.S.E. ואת לונדון את ולהשאיר לנסוע, אמור, דב
 ?עשותל מה לי ואימר, שלי נחמדים. את אימרי, קה'רבצ. לא, יאמר לא הוא
 17?"זרחו צאי" עכשיו לשחק? בכלל הנה באתי מדוע - כך םא אבל

 .מלונדון השנה זואז לא אני, אמריקה על שישכח, לפיני יכתבת וכז ותיחבבט יואנ
 :נמשכת ההיסטוריה
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 עוד היוש, האמריקנים מהבטחות ניזון - לך חובהבטי. אין כסף. 'מניידיץ מוחלטת תשובה קיבלתי היום. 4
 שני בעד חייבים 18."אכזבו" ועכשיו ודשח מדי ש"לי 50,000 להמציא התחייבו הם. הקונגרס ירחא טריות

 אתז. אכלה מהתם ויחזור 19(סוקולוב של המשלחת) םלהת מהכא הגל כשילך רק יבוא במצב תיקון .חודשים
 קציבשבת הסכומים .שבתקציבך הסעיפים את יאשר צ"הוש -' ניידיץ מרוא - באמת דרוש, שניתו, ראשית
 מייד כתוב .המשמר על שם לעמוד ועליכם צ"מוה פירוט ידרשו הם. פירוט כל בלי הינם צ"לעב הנועדים ההגירה

( כמובן, בצמצום) ההגירה לתקציב הנשלחים םהכספי יוצאו הפירוט יההשי לאחר. לנסוע תבושש אם, לארץ
 בא והוא, פה שקפלנסקי( למשל, צפלדלהר) כלל   אמור בארץ, אגב. השונים םהסעיפי בין פרופורציונלי באופן

, שיעורים הנותן סטודנט - ואני. רתומשכ מקבל הוא זה ובעד זה לשם נבחר הוא. יהכלכל ובוועד י"בקה נווחכ
 אסמוך ולא תמיד אעשה, לעשותם יכול אני דווקא אשר עניינים יש םשא, מובן. םריחא םבענייני עסוק אדם א"ז

 םה. י"הא צ"בוה להרצפלד שיש הממ הרבה תהופח השפעה לי שי יהכלכל ובוועד י"בקה אך .קפלנסקי על
 חייב הראשונה םבפע דיברתי היום .והלפרין, 'ץניידי 20,פייבל בחברת זמני את מבלה שאני, כנראה, םחושבי

 .מאליו מובן - מזה העולה הכלל .צחוק פשוט - זה בנידון לקפלנסקי אותי להשוות. למשל', ניידיץ םע
, Palestinians-ה על נשפך עםזה[ תמיהה מילת: תורכית] ?הי  ינ  אה  . לו לכתוב הבטחת .עליך רותח 21בלוק .5

, לו ספר לך. 'וכו[ לפגישות עילהופ מקפידים אינם] appointments keep don't ,תוהבטח מקיימים אינם אשר
 .דביק, ז"בכ. ראשו על מתחולל ומה Palestinian-ה הוא היברי וזאי
 .שלום. לכתוב מה ותרי ןאי, לא .6
 .בוא – רוצה אתה םוא, לייאש רוצה איני ז"בכ. רסח תעלה - הנה תבוא םג םשא חושב אני, כן

 .עלי לו ספר .חי אני כי, לאליהו אמור
 .ודקדוקיו פרטיו לכל ניולונד סגריר ובחוץ וטוב םח פה 22.האיסט אל להתגלגל צריך .הסעיף ולא השעה .7

 ,שלום
 

 .מ
 

 הערות
                                                           

1
 :1-ה ב"סתעל המהומות נאמר ב 

שתוסיף תוקף ומשקל לתביעותיה , דמים-י המנהיגים הערבים הלאומנים ליום הפגנת"יום השנה הרביעי להצהרת בלפור נועד ע
ן וכי מושל העיר סטורס אינו מוכ, הוברר שהערבים זוממים לערוך מהומות דמים בירושלים[ ---]של המשלחת הערבית בלונדון 

לרוע מזלו של [ ---]ששהתה אז בלונדון , אין להוציא מכלל אפשרות כי סטורס רצה לסייע למשלחת הערבית[ ---]לעכב בעדם 
שהסתננו ( יצחק בן דור ואחרים, ביניהם יהושע אשל" )הגנה"סטורס סוכלה מזימתו הפעם בכוח אותם עשרות בחורים חברי ה

 (.140-133' עמ)לעיר העתיקה לפני שנסגרו שעריה 
2
, פתח בתיאור אסיפת פועלים יהודים ביפו ובהפרעתה בידי קומוניסטים יהודים, למחרת האירועים ביפו. 5.19.1..-מברק הנציב מ 

 (.2.מכתב ' ר)ורמז על פרובוקציה יהודית , שקדמו להתנפלות הערבית
3
ל מס  ס   (.י"הסוהלימים שכנו שם משרדי ) 77' משרד ההנהלה הציונית שכן ברחוב גרייט ר 
4
 .י"דב עמד לנסוע לא 
5
מראשי המרד , פייצל בן השריף חוסיין. י"לפי עצת אלנבי כובש א, 1912ו ביוני "יצא ח, בסביבות מעאן, לפגישתו הראשונה עם פייצל 

ודים יביאו היה"ואמר כי " לראות את היהודים והערבים עובדים מתוך אחדות דעות"ו את שאיפתו "הביע שם באוזני ח, נגד העותמאנים
וייצמן נועד עם פייצל פעמיים (. 31.-35.' עמ ,מסה" )העולם הערבי ירוויח הרבה מן הבית הלאומי היהודי"וכי " תועלת רבה לערבים

לאחר שהומלך על סוריה וגורש , 19.1באוגוסט , (1.3, 96מכתבים  ,10ו "איגרות ח) 19.1.....-וב 19.0..11.1-נוספות בלונדון ב
 .הנסיעה לבגדאד לא יצאה לפועל. הבריטים את פייצל בהמליכם אותו על עיראק" פיצו", 19.0צרפתים ביולי מדמשק בידי ה

6
, 10ו "איגרות ח)ו "אז מזכיר לענייני האוניברסיטה העברית בלונדון ומכוח זה מקורב מאוד לח, רעיית שלמה( גינצבורג)רוזה גינוסר  

 (.133מכתב 
7
 ".מקל לתוך הגלגלים"כ 
8
 .4. גבראשית  לפי 
9
 ...כה בראשית לפי  
10
 .14 דמגילת אסתר לפי  
11
, ככל הנראה, ה"ש ולד"היה ידוע למ" אדוניו"הסיפור עליו ועל . נזכר בקוראן כממשל משלים. איסלאמי-טרום, חכם ערבי אגדי קדום 

 .(מאת גיב וקרמרסאנציקלופדיה מקוצרת של האיסלם עליו ב' ר)ה "מלימודי הספרות הערבית בג
12
 .לא אותר, מקור הביטוי לבטח מימי הילדות 
13
 .מזרח לחלב-מ מצפון"ק 100-גשר במרחק כ 
14
, נתראה' ר. )צומת דרכים עיקרי באזור, בחלב" במנהלת התעבורה הצבאית"ש מוצב "ועד סוף המלחמה היה מ 1912מראשית  

 (.20.' עמ 95מכתב 
15
בימי שלטונו . כבש את בגדאד ועשאה לבירתו, גזל את השלטון מאחיו הבכור, רשיד לבית עבאס-בנו של הארּון אל, מאמּון הגדול 

 .פרחו שם התרבות והמדע
16
 .י"אחר שהייה בא, ללימודים בלונדון 
17
 :בתשובתה לאחיה כתבה רבקה בעניין זה 

אולי עוד יותר ודעתי אני . לו היה לו פנאי היה כותב עצמו. דעתו המוחלטת של דב היא שאינך צריך לזוז עכשיו מלימודיך
הנה -די לנו להיות פזיזים ולחשוב בכל רגע שהנה. אני חושבת שאתה צריך ומחויב לדחות מעליך הצעה זו. קיצונית מזו של דב
ה  -התחלָת משהו . ישיבתך בלונדון אינה דבר אשר בכל רגע מותר לשנותו או להפסיקו. הרגע ההיסטורי, עתה מתרחש הנס ל  כ 

צריך סוף סוף להשתחרר מן . ומעשים היסטוריים לא יברחו ממך, והרגעים הרציניים, גמר הביאנה ליד, את המלאכה
חייל אשר הגיע . הוא הזכיר שבצבא נהוג שהלימוד דוחה חזית. כדברים האלה בערך אמר גם דב. הדילטנטיזם בהשקפת חיינו
כי עלינו ללכת בדרך החלוציות של התמדה  ,אני אינני סרה מדעתי. שולחים אותו גם מתוך האש, תורו להשתלם באיזה מקצוע

הרי שחשבנו את , פסח לא שבנו לארץ ונשארנו באירופה[ מאורעות]אם אחרי . כושר-ולא להישמע לשעת, וראייה את הנולד
אל לך  -אם מרגיש אתה שלימודך חשוב ומביא פרי . ועתה אין לבטל כל מה שעבר. עצמנו לרשאים ולמחויבים לעשות כך

 (.11.11.19.1)ו להרפות ממנ
18
קרוב . ש"לי 7,000י אלא "ונדמה לי שבדצמבר לא נשלחו לא, ש"לי 90,000-חסרות לנו כ. בינתיים מחמיר כאן המצב מיום ליום" 

אלא , אך זה הכול וכאן מגיעים לקצם כל האמצעים להשגת כסף, ש מן הקרן הקיימת לישראל"לי 5,000.לוודאי שנשיג הלוואה בסך 
 ,10ו "איגרות ח, 19.1..13.1, יורק-וזף קובן מלונדון לניו'ו לג"ח" )ש לחודש כפי שהובטח"לי 50,000ריקה לספק אם כן תוכל אמ

 (.333' עמ, 313מכתב 
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19
קרוב . ש"לי 7,000י אלא "ונדמה לי שבדצמבר לא נשלחו לא, ש"לי 90,000-חסרות לנו כ. בינתיים מחמיר כאן המצב מיום ליום" 

אלא , אך זה הכול וכאן מגיעים לקצם כל האמצעים להשגת כסף, ש מן הקרן הקיימת לישראל"לי 5,000.בסך  לוודאי שנשיג הלוואה
 ,10ו "איגרות ח, 19.1..13.1, יורק-וזף קובן מלונדון לניו'ו לג"ח" )ש לחודש כפי שהובטח"לי 50,000אם כן תוכל אמריקה לספק 

 (.333' עמ, 313מכתב 
20
מהמנהלים הראשונים של ". די וועלט"העת הציוני -עורך ראשי של כתב. מנהיג ציוני מעוזרי הרצל. (1937-1275)ברתולד פייבל  
 - 1933-מ. צ בלונדון"ב למועצה לענייני כספים וכלכלה וחבר ההנה"י-נבחר בקונגרס הציוני ה. בלונדון - 1919-מ". קרן היסוד"

 .בירושלים
21
 .כנראה מפעילי הלייבור. לא זוהה 
22
 .ש לימד עברית"ושם גם מ, שם התגוררו רוב היהודים בעלי המעמד הנמוך והבינוני, (מזרח לונדון" )איסט אנד"נסוע לל, כלומר 
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111 

 וינה, הוז דב :אל
131 

1.88.81.8 
 ,דביק

 
 פקודה יקבל אם כסף חישל הלפרין .(בלונדון) איננו' ניידיץ 1(.נתקבל) היום מכתבך: "לך לגרפתית םיוה

 נהמ   - נוסע( אתה) אם. לירושלים 2קרֹוּב: עצתי. כמה לו אכפת לא, התקציב חשבון על לך להעביר מירושלים
 ."'כוו לי קברֹו. וינהוב איש

. הלפרין אל הלכתי. נסע. מצאתי לא' ניידיץ את. [הציונית]' להסת באתי. ימים 6-5 בדרך שהה המכתב
 בתקציב צ"וה קובע רונהחהא לגרמהתב .במצב שינוי חל כי אמר לכסף בנוגע .יתזהח כל לאורך" התבארתי"

 יקבל אם. םאחדי םאלפי פ"עכ ,ול כמדומה, ש"לי 0,888 סך - בידו הייתה לא לגרמהתה -. נוב או .אוקט של
 לשם באת שאם( ה"ב) מבין ובעצמ הוא. לב ץבחפ יעשה, לך שירצו כמה זה םמסכו םלשל פקודה צ"מוה
 אינו, י"א אישור בלי ידוע לצורך התקציב מן ףסכ להוציא אך. ורחזות שתשוב הסדר מן אין - 3םמומחי מנתזה

 לא, בה חנוכ' ניידיץ ואשר, םלה שהייתה בישיבה .בעדה איאחר איננו -' ניידיץ של הבטחתו. אופן בשום רשאי
 אלא, הבטיח אומנם כי לי הודה בה אשר, זו ישיבה אחרי' ניידיץ עם ישיחת את. לך שהבטיח' ניידיץ אמר

 .להלפ גם זאת אמרתי. לך מסרתי כבר -' וכו שהאמריקנים
, הנה י"מא לגרמהת אותב םוא, י"לא רפתלגת םוא, תיוההתחייבו את הפרת לא ואם, וינהוב עודך םא, בקיצור

 מי אל וא, אליך הכסף חויישל אאיץ - הדבר את אדע ואם, כךו כך םסכו וינהול לפקודתך חלשלו בהוראה
 ...לא םוא .העניין לסידור וינהוב שתמנה
 מי ונהיה ייםֹווה" היינו עבדים" - ולנוכ אך, חכו אין ולכולנו םעייפי כולנו. 'וכו כוח לך ואין עייף שאתה הזל בנוגע

 .כמה דעיו
expect you do [מצפה אתה האם ]יום בן שיתחנך כהלפרין אדם? 
 כבר - זה. המכריע יהא לי ששלחת החומר לא הנה 4,צ"והעב צ"וה או, צ"והעב' הצ' ההסת בין ליחסים בנוגע
 אני המסוכם( מאנגלית) ֹומּותרג אשר, .אוקט מסוף צ"העב על תזכיר, חדש כתב-פתשגן יש זה תחת. זמנו עבר

 החדר מן להוציא לא מ"ע קפלנסקי לי, נֹות  נ   .זמן היה לא פשוט אך, ככתבו לך להעתיקו שבתיח. בזה טהֹול
 כבר יכולתי לא שנייה .[באוניברסיטה] הרצאה יאיבדת בעברית המצומצמת ההעתקה על םג(. !משמע תרתי)

 .אילוסטרציה לשם קר אני. תוניורבט בא שאני, חלילה, תחשוב אל. נותן אינו הלב. לאבד
 .קפלנסקי יובאש לבל, בזהירות השתמש, אנא - איננה אם .רמז בידי ברכ שנהי ילוא .ערך זו להעתקה אין אולי
 .תבין הלא .מכתם ונקייה בויהח לשמר צריך י"א-אני-קפלנסקי הזו הדרך את

 חשבת אם .העניין לכל אני קר כי, ודמיםהק במכתבים יצנותיומל   סגנוני מיובש לך נדמה אולי, אהובי, דביק
 .הוא כך - לסגנון ואשר. קשה העלבתני גם אלא גמורה טעות שטעית רק לא, כזאת
 ומי כסף במעט נקנס מי, שבועיים לשבוע ומי חודשים לתשעה מי, ערבים איזה שפטו בירושלים .שקט בארץ
( בכלל' וכו 6הספרדים) הציבור כל כי 5,ישא 5,888 השתתפו בלוויה כי, לגרףת אידר .(הרוב) לחופשי שולח

 סטר'מנצ"ב התפרסמה' התל) הנה למשלחת תלגרף הערבי פ"הוה מזכיר 7.סטורס הדחת על בתוקף עומדים
 ערבים נערים כי, [(דופי וללא חת ללא אביר: צרפתית] reproche sans et pour sans chevalier -" גרדיאן

, פצצה וזרקו יהודים עליהם התנפלו, להתפלל לתומם הלכו, [הבית הר] לחראם הוחזרו, ברחוב להפגין ניסו
 .8[מהומות] riots והחלו יצאו, המתפללים חמת עורר הדבר

 לא עוד וזכ רבח 9.ופשחמ .רעל להושכ תעודה !נורא .באנגלית[ 1291] מאי של ההחקיר ועדת ח"דו נתפרסם
 10!לפרלמנט מוגש, הממשלה צאתהוב .משנאים ביד ניתנה

 והיהודי' הממש בין הסכם נחתם, כן אומנם כי, Col. Off.-מ 12דוּו ענה 11יקסה   ינסוןו'ג וררנולצ שובהבת
 טובה הייתה בכלל התשובה. דועיםי םתנאי ל"הנ' רוט יקיים םבא', וכו הירדן לניצול ''קונצ לו לתת, טנברגור

 13.הדבר םנתפרס הנה אך, מאוד
 

 ,קה'רבצ
, קרהי, לך נשיקות .קה'רבצ, מאוד שקמסכנּו אני .מרגיש שאני מה הרגישי. יכול איני בולכת אך, לך הזה העמוד
 !התביישי 14'?וכו frau האומנם בעולם שמך מה כתבי. נשארת ואיך נסע הוא ואיך היה איך ז"בכ כתבי. אהובה

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .המכתב לא אותר 
2
 .ש"חידוש לשוני של מ. הברק 
3
 .צ נזקק להם"נייה וסלילה שמשרד העבמומחים לעבודות ב 
4
שסייע בהקמת מחנה העבודה וברכישת , צ"ע ובערבותו של וה"י נציגי אחה"החוזה על סלילת הכביש הראשון נחתם ע"אומנם  

צ "צ והנהלת העב"אולם על רקע הגירעונות שנצברו בעבודת הסלילה השתבשו היחסים בין וה, (11' עמ, הסולל" )הכלים הראשונים
 (.515' עמ, 6נספח ' ר)
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5
 58שרק , את גזרתו של מושל ירושלים סטורס(. "112' עמ, 1-בה "סת" )בנובמבר הפכה אף היא להפגנה לאומית 9לוויית הרוגי " 

וזו נערכה בפיקודו , הנציב קבע את מועד הלוויה למחרת. שמה לאל התפרצות המונים, ת הערבאיש ישתתפו בהלוויה שתיערך בשעו
 (.שם, שם" )של רוטנברג

6
 .נפגעו קשות במאורעות, שחלק ניכר מהם התגוררו בשכונות ערביות וברובע היהודי בעיר העתיקה, ם-בני העדה הספרדית בי 
7
המשרד "מראשי (. 1296-1298)ומושלה האזרחי ( 1298-1211)של ירושלים מושלה הצבאי (. 1255-1001)סר רונלד סטורס  

. אהד וטיפח את התנועה הלאומית הערבית. לפני ובימי המרד הערבי בעותמאנים קישר בין לורנס והשריף חוסיין. בקהיר" הערבי
נאם לפני המון ערבי שהתאסף בחצר . מנהיגים ערביים קיצוניים-בתוקף תפקידו ומעמדו השפיע על סמואל לנקוט צעדי פיוס כלפי

 (.111, 116' עמ, שם" )מחצר המסגד לפרוע ולרצוח"המסגד ונישא על כתפי ההמון שצעד 
8
שמר את צעדיהם כשהוא [ ם-בי" הגנה"מפקד ה, יהושע אשל]אייזיק . הגיעו למרחק שלושים צעד מן המגינים"הפורעים הערבים  

נים שהלכו על ידו לא ל מ  התגלגל במורד , ברגע שניתנה הפקודה הוטל רימון צבאי. זרוק את הרימון עד שיקבלו פקודהמזכיר לשני הר 
-השיר עואד אל, פצועים הוטלו ברחוב הצר וביניהם מנהיג הפורעים, נשמעו צעקות. המדרגות והתפוצץ בשורות הפורעים הראשונות

מייד נזרק רימון שני ואחריו שתי . ותיהם ויורים ללא כל מטרהמנפנפים בחרב, כשהם מקללים וזועקים, מלאי זעם פרצו הערבים. חלילי
לפי . כשהוא גורר אחריו את הפצועים ואת השיך ההרוג, האספסוף נמלט בבהלה. נפץ אדיר-פצצות שהעלו עשן רב והשמיעו קול

ודים שנפלו לידם במקרה אחרי כישלונם ברחוב המיידאן השתוללו הערבים ופגעו ביה. הודעת המשטרה היה הוא החלל הערבי היחיד
על  158-115' עמ שםו, 110' עמ 1-בה "סת" )החולים-פצועים הובאו לבתי 58-חמישה יהודים נהרגו וקרוב ל. בפינות שונות של העיר
 (.השתלשלות המהומות

9
 .ציוני בתחפושת של אובייקטיביות-אנטי 
10
הסיבה "קבעה כי , י"ש העליון בא"נשיא ביהמ, שבראשה עמד סר תומס היקראפט, ועדת החקירה. 1558מסמך פרלמנטרי  

הנובעת מסיבות מדיניות , היא מורת רוחם של הערבים ושנאתם ליהודים, היסודית למהומות יפו ולמעשי האלימות שבאו בעקבותיהם
ח זה בסיס "ש דוכעבור שנה שימ(. 118' עמ, שם" )כפי שהם לומדים אותה מדברי הציונים עצמם, וכלכליות וקשורות בהגירה היהודית

 .יל'רצ'של צ" ספר הלבן"ל
11
 . ר"כ נגד הענקת הזיכיון לפ"ואח" הצהרת בלפור"נאבק בפרלמנט נגד מדיניות . חבר פרלמנט שמרני ימני. היקס-וינסון'וויליאם ג 
שובת השר לא ת". יהודי רוסי, למר רוטנברג"הציג שאילתה לשר המושבות ותבע פרטים על הליכי אישור הזיכיונות  1.11.1291-ב

ר לרכוש לתחנות החשמל "ומתח ביקורת על תוכניתו של פ, הניחה את דעתו וכעבור ימים ספורים חזר והציג שאילתה באותו נושא
שעלותו קטנה בחצי מזה , ו כי רכישת הציוד הגרמני"הסביר לח, מודע לסערה שעלולות השאילתות לחולל, ר"פ)ציוד בגרמניה 

ואילו רכישה באנגליה תעורר זעם בקרב המוסדות והארגונים המתבקשים להשתתף , ה מוכת האבטלהתעורר זעם באנגלי, האנגלי
, עם אישים בצרפת" המפוקפקים"ר ולקשריו "היקס לעברו המהפכני של פ-וינסון'בהתבטאויותיו באותם ימים נדרש ג(. במימון המפעל

וכי הנציב סמואל הוא ציוני שאינו פועל למען האינטרסים , ל"הודית ביי-י היא פרי קנוניה ציונית"ועוד טען כי המדיניות הבריטית בא
 (.ואילך 118' עמ ',שאלתיאל א)על רקע זה קמה סערה ציבורית והעיתונות הבריטית נדרשה לה רבות . הבריטיים

12
 .כעת סגן שר המושבות ולימים מושל הודו ושר החוץ. לימים לורד הליפקס, אדוארד וּוד 
13
 (.185' עמ שם)יקשו באותה עת לשמור את עניין הזיכיון בסוד ר ב"סמואל ופ 
14
 .2.11.1291-י ב"ה נסע לא"ד. 6.11.1291-רבקה ודב נישאו ב 
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 1211111.71, ןדולונ
 ,קה'רבצ

 
 אני. אחר דבר לאיזה לא אף, לבריאותך דואג איני. עצות אובד ממש אני? הנמרצת שתיקתך את אבאר במה
 להתגבר כולהי אינך מנםווהא ?מספיק טעם הז האומנם אך 1.עכשיו לכתיבה מכשירך אינו רוחך מצב כי, מבין

 ?יבשביל
 אני האחרון מברקי על. תשובה לי אין םניוהאחר על. מספר לאין ומברקים מכתבים אליכם הרצתי רוןחהא זמןב

 לאה? להזניח אסור כאלה דברים כי, מבינה אינך איך. לא או וינהוב דב את מצא םא בין, תשובה לקבל חמוכר
, אותה הבנת ואם( כבר היה לא שדב במקרה) לגרמהתה את קיבלת םא םג יודע איני .יםפרטי עניינים בהם אין
 2.בה עשית ומה
 להיוודע צריך אני וינהול עדה של בואה על וכי, לא או נישאתם אם בהחלט יודע שאיני, זה על כבר מדבר איני
 .לראותה לא םג יכולתי אשר 3,גוטמן לחמר םא כי, מעדה לאו ממך לא
 לא ומה הש  ע  נ   מה. עכשיו האפשרויות ומה בד השאירן מצב באיזה .וינהוב הקניות מצב את לדעת מוכרח ואני

 עליך אך. המסילה מן אתצי וכי מושג לך אין כי, ילעצמ היטב מתאר אני. לא או הכסף לידיכם העבר .הש  ע  נ  
 אשא איךו אחדים ימים בעוד הנה יבוא[ נברג]'רוט הנה ?מסביר מכתב אדרוש המפליישר. לי ולכתוב להיוודע

 ולהתנצל להיתרץ והאתחיל, עלי כאשמה ותתגלגל בעינה תישאר ניתקו וינה ובין ניבי שהקשרים העובדה? פניו
 ?איתי הקשרים את ניתקו וינאיםוה יכ, לפניו
, הלימוד חשבון על, הכוחות בשארית עסקתי דב של התקציב בענייני םוג" הגנה"ל הכספים חמשלו בענייני גם

 קשב ואין קול ואין הגולל עלי נסתם הוהנ - נגמר פה תפקידי רק כי, ההרגשה מרה-מרה וכמה. השינהו המנוחה
 .לעולם אלי בויכת לא - י"בא דב שצלל ןווכי כי, כשמש ברור והלא. איש משום, צד משום
 .מוכרח אני .אפשרי הכי-הכי בהקדם עליהם תשובה לקבל חמוכר אני אשר סעיפים לפניך הנה, שמעי

 ?הנישאתם .1
 .דב נסע( תאריך) מתי .2
 (.שאחריו א"כ, הפרעות שעל זה לא מברקי בליהק .3
 4?בו עשית מה - קיבל לא אם; לי לענות לך מסר ומה סידר מה - קיבל םא .4

 .'וכו םבנאי הזמנת םע בקשר דב סידורי על בכלל את דעתיו אם .5
 תוהתוכני המ ?וכמה מה-דבר נקנה אם. עכשיו העבודה מי בידי. דב לידי עבר כסף כמה? הקניות בדבר מה .6

 ?עכשיו
 .קיבלתי לא ותשובה פעמים כמה שאלתי זו שאלה ?הכוורות הנשלחו .7
 ?מולדבי איה ?לא או 5,ילדבומ לנסיעת ששלחתי פונט 22 השימשו .8
 ?עדה תבוא( תאריך) מתי .9

 ?דירתך הטובה .12
 

 6.הביני. זה במכתבי קשה בך פגעתי אם עלי תכעסי אל
 

 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .י שלושה ימים אחרי נישואיהם"שכן דב יצא מווינה לא 
2
העונה על כל  21.11.1921-ש מ"מכתב רבקה למ(. 111מכתב ' ר)וככל הנראה הגיע לידיו  8.11.1921-ה ב"ש לד"מברק מ 

 .קושיותיו לאורך מכתב זה מובא בצמוד
3
 .ןאחות הצייר נחום גוטמ, ה"של ג' בוגרת מחזור ג, רחל גוטמן 
4
 .רשמה רבקה לעצמה בשולי המכתב, "אינני זוכרת מה היה בו ואין לי מושג מה צריך לענות עליו" 
5
 .7' הע 15עליו במכתב ' ר 
6
 [.113' מסמך מס]תשובת רבקה מובאת להלן  
 

220



 
  א111

 וינה, מרבקה ,לונדון, שרת משה :אל
141 

 [1291].91.11 
 ,משה

 
 על אענה, הבירור לשם, פ"כע. השאלות כל על תשובות בהם, מכתבי שני את ברכ שקיבלת בטוחה אני

 .רדהס לפי שאלותיך
 .(וןוחש 'ה) נובמבר 6 הראשון םובי. כבר יודע אתה אתז ?הנישאנו .1
 .נובמבר 9, הרביעי ביום נסע דב .2
 .דב קיבל האחרון מברקך את .3
, שבתוח ואני לך לענות םכלו יל רסמ לא. רוןחהא ביום נתקבל[ המברק] כי, לי נדמה. ודעתי איני - סידר מה .4
 של האחרונה ההודעה בדבר, בוודאי .וב היה מה היטב זוכרת נייא גם אני. י"מא יכתוב או הדרך מן לך כתב כי

 .דבר לסדר אפשרות יותר יתהיה לא הן זא כי? הכסף בדבר הלפרין
 יכ חושבת אני .יודע פה איש ואין לך לספר יודעת איני זאת על אך. דבר דב כנראהעשה  לא הבנאים בדבר .5

 .מאוחר באה הכסף על והידיעה היות, דבר נעשה לא
 שעבר הכסף כוםס את. לאריזה תשמשנה אשר, עבודה-תונומכ ונקנו םכדורי עם מכונות 15 נקנו. הקניות .6

 !להלן אכתוב, עכשיו העבודה מצב על. ודעתי איני בדיוק דב לידי
 .לי ידוע לא - מטרייסט הפליגו אם .מןזמ נשלחו ורותוהכ .7
 .י"לא דב עם יחד נוסע הוא שבונםח ועל פה ןוהאחר בזמן מולדבי של תויילמח משויש הפונט 22 .8
 עדה יכ המודיעה, מדב לגרמהת באה היום. לך כתבתי ואותן, השערות רק הזה היום עד היו עדה בוא על .9

 .לחודש 25-ב אלכסנדריה את תעזוב
 .ומצוינה טובה דירתי .12
 

  .אחדים ביאורים, משה, לך לתת עלי, התשובות פרשת אחרי ועתה
 תחשוב אל ,שנית .הקיצור לשם רק זה[. רשמי: רוסית]י י  נ  יֹוז  לק   תחשבהו ואל הטון על תכעס אל ,כל קודם
 .שאלותיך על לענות, והפצרותיך ךיבקשות חרא, להתאמץ עתה עלי וכי, לך מכתובאותי  מנע הרע רוחי שמצב
 .קודם אחד יום אף לכתוב ופיזית רוחנית אפשרות הייתה לא כי, פשוט תאמין
 די הישג: גרמנית] גנּוג   גנ  סטּוי  ל   זה כי כמדומני. הלימוד את וחידשתי דב את וויתייל, נישאתי אחד שבוע במשך
 [.והותר

, המעטות בשעות זה על לדבר חוכ היה לא. פה דב היות בימי דווקא מאוד התרחקתי הכלליים העניינים מן
 .יחד וכשהיינ בבוקר ומוקדם בערב מאוחר

 עם להיפגש לו קשה כי, דב התאונן הזמן כל. מאוד המצב נשתנה ועתה .םעיקרייה הדברים מן ידעתי ז"בכ
 רוןחהא םוהי שלפני בערב, והנה .רצון מאוד שבע היה מפליישר. נסתר רוגז איזה בו שי יכ, [פטרה] שמואליק

 אך, ליישרפ דיבר. עיניו את לטש ורק שתק שמואליק. נוכחת יייתה אני. דברים בירור והיה החוצה הרוגז פרץ
 ...חהרו נושבת מאין היה ניכר
, "מעשיהם על להשגיחו לבקרם בא" שהוא על דב נגד יםדבר להם היו הזמן כל כי נתברר הזאת השיחה מתוך
 קשה .ועוד ועוד ...העבודה לטובת" עניין מזה עשו" ולא זאת גילו לא הם אך, 'וכו הכסף את םלה מוסר אינו

 .הזאת הרוח כל נושבת מאין ולחוש הטון את ולשמוע םניייהע את לראות היה צריך, זה על לכתוב
 .בשלום לצאת לעזור כדי התערב זה[. זהרפ-לדברגוג] נטע םע התראה בוקרב רתחלמ. דומא מדוכא היה דב
 הוצאה כל ועל פעולה כל על יצטרך אשר, לפליישר יימסר דב נסיעת אחר הכסף כי, הוחלט נטע הצעת י"עפ

 כי, פרט השגחת תחת אופן בשום יותר יעבדו לא כי, ואמר םה. פרט לאיזה לא אך, "הגנה"ה לוועד דוח לתת
 ".הגנה"ה ועד יחישל בתור[ אם]

, י"לא בבואו, זה במקרה ועלי היה, כמובן) לוהכ נפסק היה אחרת, אחר מוצא היה לא הן. כמובן, הסכים דב
 (.השונים" הגנה"ה עדיו של נאמן מהיות להתפטר

 ההמון כל לבוא לחה ואחריו אלינו בא הוא .[טחשו] ישראל בא כי נודע דב נסיעת ילפנ, 3-2, אחדות שעות
 לא אם תתפלא ואל .מעשיים םינייענ על ותחלפ לדבר כדי שעה-ציח אף לנו נשארה ולא, לך כתבתי כאשר

 .לך לכתוב מה לדבר הספקנו
 לא נטע. אליהו ממכתב תדע בא הוא רוח מצב באיזה. בכיפה כמושל בא ישראל ,נטע מפי .זה הוא המצב עתה
 לו יש כי, יראהו לא שנטע משתדל שמואליק. ברורה ונהוכ נטע רואה בזה .משבוע יותר כבר פליישר את ראה
 בשמך ושואלת לו כותבת אני. אוכל לא סתם אליו לנסוע .דב נסיעת מערב ראיתיו לא אני. ידועה השפעה עליו
 1.יודע מי - יענה מה אך, לי שיענה מקווה אני. הקניות מהו קיבל כסף כמה
, (פה יהיה רוטנברג שגם מפני בייחוד) הזה המצב לפי אודמ היה רצוי, לדעתי .מישהו הנה לבוא חשמוכר, ברור

, ודעתי איני. טרו בפני עמדתך עתה תהיה מה. דב םע זה על" נכתבנו" כבר .(כנגד דבר אין לי) אליהו שיבוא
 .הכול אומרת, ינהובו ישראל כי, הוהעובד

 ?לרכבת העלייה לפני שעה, לעשות דב על היה מה
 .עמו להתראות אשתדל. ישיבה( הידועה הוועדה) להם תהיישה שמעתי. זלמן את ראיתי לא רב זמן זה

 עיכול, דשהח עבודה, דשח מורה. בשבוע שיעוריים .ללמוד התחלתי .ממרכזנו וקחר עתה גרה אני. אלי ובנוגע
. מהנעשה לדעת להתאמץ בכוחי היה לא האחרונים הימים בעשרת אך. זה על לכתוב רצון עוד לי אין .דשח
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 .מעטה לא להיות יתהיה צריכה התאמצות יכ, אתה רואה בהמצ יולפ
 .וזלמן נטע עם אפגש, יותר מעט לדעת ליוא אתחיל עתה
 ערך נותנים ואין אותך שוכחים כי, ולחשוב להיעלב ונטייה חרו מצב איזה אצלך רואה אני, משה, ואתה

 אם .בלבך שורשים להכות זה חרו-להלך תןית נא-אל אך. זאת כזאב ולבי, לך קשה כי מבינה אני. לעבודתך
 על פה עבר מה מושג לך אין באמת אך, דב את להצדיק רוצה אינני ?העלבונות מה אך, זעםּו   עסכ   - רוצה אתה
 .והכלליים הפרטיים, הסיבוכים כל את בנפשך לשער השתדל .י"בא לו מחכה גיהינום הזאיו בניםוהמ בכל דב
 בשביל מאמר כתב לוהכ על ונוסף, לעשות שהיה הממ יתהחמיש את יום בכל לעשות בידו עולה היה
 .מטרייסט שלח עוד הסוף ואת -" י"א ארביטענדע"ה
 .פעמיים יל כתבה והיא מאילא עוד כתבתי לא היום עד הנה. תאשים אל אותי םגו

 ןאי כי מטרייסט לנו נודע וגם .לגרףת דב. הנה לעדה כניסה רשות לסדר ולרוץ לוהכ לעזוב עלי יהה היום
 .כתר 2,222 עלה זה. נותנים

 .צלל םבמי כאילו - רץוו  גו? אשלח איך כי. דבר עוד קניתי לא לך
 כאבן .הלב-מחלת חולה יהודה כי, למתיח מזה וכתוצאה לבריאותך נורא באופן דואגת אני האחרונים בימים
 כאילו עתה וגם. סבדבקרל ולא וינהוב לא, לרופא הובלתיך ולא אותך הזנחתי כי, הדבר לבי על מעיק כבדה

 רק יודע אתה - בכללו. םפע אף תכתוב לא עצמך על האמת את והן. ומלמד ולומד עובד אתהו. שכחתיך
 להציג אם, באמת אך [שלי בשכלי: רוסית]ם ֹומאים אּווו  ס   הכל אל להגיע ומניחה מסתירה שאני, עלי להתנפל

 אתה תצא אם יודעת איני אז כי, אני או אתה, בדרכיו יותר לב-גלוי תנוימא מי, ובתמים באמת השאלה את
 .זכאי

 על דברי כל ועמם - נטע של שדיוח כי, לי נודע וממנ. זלמן םע להתראות םיוה סוף סוף בידי עלה: בצהריים
 של תקיפות שתי פה כבר לו היו) חולה הוא אך, שלו" םּופלנ" לישראל אומנם יש. מאוד מוגזמים - ישראל
 מבהיל איננו שעשה והרושם קפלן םעו עמו משותפות ישיבות לזלמן היו .הרבה תולעש יוכל לא ולכן( אסטמה

 על ודעת את יל להגיד הספיק לא דב. תוקף אותו אין אליהו לדברי כי, כתוב שבו מכתב זלמן קיבל מדב. כ"כ
 הצלתי לא ויהאל של מכתבו את. ישראל של ביאתו על ברוגז שרוי היה לא שדב, נזכרת אני אך, וינהוב ישראל

 .זלמן מידי עוד
 וישראל [וטנברג].ר מהתנגשות עתה תסבול הדוהעב כי יל נדמה ז"בכ אך. דעה להביע זה כל אחר אהרי אני

 .ישראל של מפעולותיו כ"כ לפחוד אין, פ"עכ. באירופה
 ,שלום

 
 רבקה

 
 הערות

                                                           

1
 ":פרשה"פ ל"להלן גרסת ג 

[ ---. ]קירבתיו מייד לחברים הפעילים שלנו ושיתפתיו בכל תוכניותינו בנוגע לקניות הבאות .באותם הימים הגיע לווינה דב הוז
שאלתו . מי עתיד לבוא במקומו, אגב-שהוא מתכונן לחזור ארצה ותוך כדי שיחתנו שאלני כבדרך, באחד הימים הודיענו דב הוז

בהמשך שיחתנו  -" ?לכאן מטעם איזה שהוא מוסדכלום נשלחת ", שאלתיו" ?מה פירוש ממלא מקומך. "נראתה תמוהה בעיני
אך מעולם , כרותנו איש את רעהו עוד מימי הגדוד העבריימתוך ה, רעים-הסברתי לדב כי הזמנתיו לשתף פעולה איתנו כאיש

כשרושם התנהגותו המוזרה נחתם , לאחר מכן נפרדתי ממנו בידידות. של מישהו" מיופה כוח"לא עלה על דעתי לראות בו 
מאז ומתמיד . שמחנו מאוד לקראת בואו. כי ישראל שוחט עומד להגיע לווינה, סמוך לעזיבתו של דב נתבשרנו. ק בלביעמו

קיווינו איפוא להיעזר בו . אלא גם כאיש דעת המיטיב להדריך בעצתו הנבונה והשקולה, רעים-הערכנו את ישראל לא רק כאיש
בימי שהותו של ישראל בווינה הגיע גם . עולתנו המסועפת ורבת האחריותשנערמו אצלנו אגב פ, בפתרון הרבה בעיות סבוכות

שהעברנו  -והראיה . סוגי נשק מסוימים" הגנה"בימים הראשונים לבואו חשד בנו שזממנו להעלים מידיעת ה. אליהו גולומב
החלטנו לספח אותו אל חבר  .הודה בטעותו, אחרי בירור מקיף, אבל לבסוף. יוסף-פי כתובתו של וולפסון לתל-משלוחי נשק על

  ,פליישר)אר תמיד הרגיש עצמו בינינו כמיותר , אליהו היה מזדמן כפעם לפעם לישיבת ועדתנו המצומצמת. הפעילים
 (.5' הע 113להלן מכתב ' ור; 331-332' עמ
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 81.88.8.18, ןודונל
 ,דב
 

 מנםוא. ולכבוד לאושר נזכה טרם או, לזה זה אנחנו גיסים אם עדיו איני, בנובמבר 81' ו יום, היום דע, כל םדקו
', וכו' וכו 1םב אמון לא דור, המשחיתים הבנים, אתכם דעתיב אך, וללחית בטרם המאורע על להודיעני הואלתם

 כותב, כי םוא. מעשה לאחר ידיעה אקבל אם עד( בלונדון צד מכל עלי ומטריםהמ) ט"מז לקבל לא לבי אל נתתי
 .גמורה ברצינות .מאוד מזה יל מר כי, תדע ידוע, יכדרכ, בליצנות לך אני
 השגת) 77[ רסל גרייט]-ב לעשות עלי שהיה הצעדים אחרוני על( ל"הנ הבשורה גם שבו) האחרון מכתבך את

 היית צריך או - נסעת, ברביעי, למחרתו ראש בבוקר השלישי ביום קיבלתי( 'וכו למומחים המינימלי הסכום
 ?בכלל שנסעת, אני בטוח םכלו. לנסוע
 זאת כל שכתבתי שוכח אני אך, הלפרין אל הלכתי !פזיז יהודי איזה. ואיננ שוב' ניידיץ - המשרד אל עפתי

, בקיצור .קיבלת דאיובו .נסעת אם, אליך מייד לשלחו רבקה את עליו ביקשתי אשרו, וינהול ששלחתיו במכתב
, ערב לפנות בשלישי זאת לך לגרפתית. צ"העב תקציב ח"ע, צ"הו ול לגרףתשי כמה לך לשלוח הסכים הלפרין
 אתה מפליג כי יתהיה תיחהנ. היום במשך המאוחר לכל, בבוקר ברביעי תתקבל לגרמהתה כי נאמנה בתקווה

 ותוכל וינהוב בעודך לגרמהתה תשיגך פ"שעכ הרי - בערב כרגיל היוצאת, טסלטריי הירההמ ברכבת וינהומ
 אשמה, איחרה ואם, אתה אשמת  , מצאתך םא. באה לא לגרמהתה על תשובה אך .ולהודיעני מה-דבר לסדר
 ואיך ומתי אם ידיעה אין, מכתבי על גם בהותש אין !התלגרמה על בהושת ואין עברו יום עשר-אחד .רבקה
  !םכלו, כלום, כלום, מרבקה ולא ממך לא, נסעת

 במקצתו בואו בעצם אושר לי הסב אשר 2,מרבקה מכתב ובא נס התרחש בינתיים .שדוחל 02-ב ממשיך אני
, התקציב בעניין לעשות יעל מוטל ומה אם מייד לי ענה, ובכן. יימשאלות רבות על ענה לא אך, וב שיש במה

 אני שיודע פנימ, בכלל לכתוב מבקש איני ?לטמיון ירד לוהכ או, בנאים תהזמנ בעניין ומשה ז"בכ והעשית
 פ"לכה ולנ חלשלו לנחוץ וא לאפשר מצאת לא יכ, ז"בכ, לך לסלוח יכול איני. הותקו שום אין לזה כי למפרע
 ,צועני כאותו נוהג והריני, עשית לא יכ, ניחבטומ אך. סליחה אני מבקש, זאת עשית אם .מהדרך אחת גלויה
 3.למפרע הנער את שסטר
, הפעם"[. ססיל" במלון] הד  מ  ע  ה על שוב דוד! ּוות .ממנו תשאב 4,הוילאל אחדות םליימ כתבתי. אין דשח אצלנו
 אז כי, (חלשה הווהתק) יחתצל רק םא אשר, תוכנית איזו יש. מה-דבר שיצא ונקווה, אחדים לשבועות, כנראה
 .גדולות תפעל
 אני. ולישראל לבחורים שמסרת כתבה רבקה. וינהוב העבודה את סידרת איך - יל כתוב באמת אבל - לי כתוב
 ענייני על בולכת שנהגת כמו, עצבנות בלי. בדיוק אך, בקיצור. בוכת 5.זאת עשית שקט בלב שלא לעצמי מתאר

 6."דכ  א  מ  " רק אני, מבקר ואיני מאשים איני. וינהומ" הגנה"ה

 צהור עכשיו וגם רציתי רק אני. אתה טועה, ל"בחו שתישאר, לכם או לך וזמלר ונהוכ בי יתהיה כי, לך נדמה אם
 .ל"לחו לשוב השנה עוד בידך יעלה כי, האמונה את מלבכם לעקור - ילוא אכזרי הדבר - אני
 ,םשלו

 
 משה

 
 הערות

                                                           

1
 .02לב דברים  ;4א ישעיהו לפי  
2
 .5' המצוטט להלן בהע, 84.88שנשלח אחרי , 88.88-נראה שמדובר במכתב רבקה מ 
3
 ".שטות אחר-ודאי עשית מעשה, אם כך: "ואמר, שכפי שנתחוור לא עשה, מדובר באנקדוטה על פלוני שסטר לנער על מעשה 
4
 .881אולי מכתב  
5
 :88.88.8.08-ש מ"שפכה אור רבקה במכתבה למ, בווינה" הגנה"על רקמת היחסים בין העוסקים ברכש ל 

מה יהיה עם . כוונתו כמובן לעבוד פה לטובת ההגנ. בא להתרפא. נסיעת דב בא הנה ישראל שוחטשעות אחדות לפני 
. בקניות הצליח. דב עבד פה עבודת פרך. כמדומני רוצה הוא להביא הנה את אליהו. איני יודעת -[ ר"פ.]שלו עם פ" היחסים"

הם . לא היו טובים[ הפטר]ושמואליק [ יישר.]עם פל אך היחסים. והתחילו גם קניות אחרות[ ורים.]מכונות עם הכד 85נקנו 
הם כועסים על שאין מאמינים להם ומעמידים עליהם . ורק בערב שלפני האחרון פרץ הדבר, הסתירו את טינתם כל הזמן

ור ובת, .(מנוב[ )ב"י-בקונגרס ה]י והוועד שנוסד בימי קרלסבד "מא' דב ביאר להם שהוא נשלח מטעם ועד ההג". קונטרולים"
י שהם רוצים "כל הזמן תלגרפו מא)ועתה בנסעו מוכרח הוא להשאיר ממלא מקום , כזה הוא אחראי על הכספים והוצאתם
. פרינציפיונית בלתי נעימה מאוד-באותו ערב פרצה שיחה פרטית(. אך דב התנגד לזה, לשלוח איש שימלא את מקומו של דב

עם בוא , עתה. היה מעציב מאוד. 'וכו" השומר", שולחן חשבונות ישנים מאודעלו על ה. כ נרגז ונרגש"מעודי לא ראיתי את דב כ
 .אך בכל זאת לא ברור לי עוד כל העניין. כי ישראל יהיה כנראה האיש, נפתרה השאלה למעשה, ישראל

6
 .נגזר מהפועל הערבי אכד. מוודא ומדגיש 
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 [92-12 בין 1291 נובמבר], לונדון
 ,ה'ברל

 
 שהתקבלו המכתבים את בידי שהשהיתי על - בעיקר או - גם םא יכ 1כתבתי שלא על רק לא. כפר, לחמ, חסל

 כתבתי ולא ?םריק םחאשל איך כי, לכתוב המעירני כשוט מכתביך את שמרתי. תליא בהא הא, האמת. עבורך
 .כותחל אסור ויותר, פיגרו אלו אך. לך אספר אשר את להשלים היו שצריכות אחרונות לידיעות שחיכיתי פנימ
 אשיתר - ינואר בסוף משם לשוב היא תוכניתו 2".אמריקתה" זה חודש בסוף נוסע חיים .ושמע הסכת .א

 כוונתו את. 'וכו כמזכיר, אותי לקחת הוא רוצה זו לנסיעה. לבגדאד, כן .דאלבגד ...י"א דרך או לנסוע, פברואר
 הסדר אי מחמת או - טרדותיו בוומר, בינינו שיחה להיות שצריכה םשבועיי זה .בדיוק אדע טרם זו בנסיעה
 חוץ, ברור דבר יודע איני עוד מפיו ובכן. הבא לשבוע שוב נדחה היום הנה .ליום מיום הדבר נדחה - המשרדי

, אגב - הגינצברגים[ ורוזה שלמה)] וממקורביו, מילעצ אני מתאר אך .בה לשתפני ונוורצ הנסיעה דבר מעצם
 ממלכת היא היא[ עיראק] נהריים-םאר: וז בערך נהיה" התפישה" כי, שמעתי( לאמריקה כמזכיר ילווהו סיומה
 אפשר לזה םסימוכי) םלובע הערבית לתנועה והרוחני ניהמדי במובן תיולתלפ להיות עתידה בגדאד. ערב
 קשורים אנו פייצל עם .(בארץ בפרט, השונות בארצות הערבית בעיתונות שם זעיר פה עירז שיועכ כבר אצולמ
 שעלינו כ"עאכו, לגדולה כשעלה, עתה 4.לטובתנו םפע לא [יהערב] העולם בעיני עצמו" הבאיש" הוא 3.כבר

 את. לכסף, לעזרה, העולם לאהדת זקוק .אנגליה בידי שרת כלי כולו. ואביון דל הוא. תויא וקשרינ את לטפה
 .'וכו לו לתת נשתדל אלה

 גדולה, גדולה אך .לבוא לעתיד רחוק וחשבון, ייםח של הפוליטיות תוכניותיו כבכל, נכון חוש בו ויש שגיא המעוף
 את להשכיחנו חדשה שווא-ונחמת יםעיני לכסות, לבלוף הדבר הפוךי 5,וריקים דלים, םוכי בעמידתנו כי, הסכנה
 הידיעה מעוור כברק תחלוף היהודי העולם את .מבגדאד שתבוא בישועה תקווה נות  ֹובתל בארץ הצרות
 ליווא פהר  י   הדבר 6.רשיד-אל הרון כס לפני צבייהת היהודים נשיא .בבגדאד פייצל עם חחוש ייצמןו כי, תיהפלא
 וגדלות הרזו של דשח זר יענוד והדבר. יןא   ומוצא, הברזל קיר עד הגענו בארץ כי ההכרה את לגמרה ימית

 הבעת איזו עוד אולי מלבד 7,בשעתה גבר לעציון כנסיעה, לנו ינחיל לא כיבוש שום - ובאמת, ןמוייצ של לראשו
 .יודע מי. כזית י"בא לנו תועיל לא אשר, לציונות ביחס "אכפת לא"

 כי, יםמצרוב בסוריה םוג, בארץ שלהם העיתונות ננתמש  , האחרון בזמן ודייחוב, כבר זה. דבר עוד כאן ויש
 יכ, הם מודים ע"לע)" ?מיליונים 41 בן לעם מהי, מיליון ודע היותר לכל תכיל אשר ארץ. "י"בא נסתפק לא נוחאנ
 וחלטפ, שמורים ותאריכיהם מספריהם ;במצרים "אהראם"וה ץבאר 8"הכרמל" אתז כתבו ;יש מיליון לעוד םומק
 ץאר, נהריים-ארם על בעיקר, המזרח כל פני לע להתפשט הם ששואפים הרי -( מצוא בעת שצריך מי פני על

 9,השבתאי יב   דּוא'ג  , הצעירים התורכים של בקבינט שהיה" החרבונה" את לטובה זכר" הכרמל". העתידות
 ובעיתונות (?כזה דבר אתה הזוכר ?) םנהריי-םבאר םהודיי מיליון ליישב המורשים-בבית פעם דרש אשר

 הערבית המשלחת על שיקוצים המשליך 10,וינגייטו( זוכר איני) x רס   איזה של נפלא מכתב מופיע האנגלית
 ואמץ חזק לנו וקורא. 'וכו בארץ לשבתנו השנים למספר בנוגע - 11םהמסורסי המקראות עלבון את מהם ותובע
 תקום נביחה איזו לשער תוכל כזה במצב - נהריים-בארם םג א"כ, י"בא רק לא כספים להשקיע לנו ץומייע

, שדיברנו הוא, אה  א   :נ"לא םחיי נסע שמאמריקה שיוודע לאחר (םהעיתוני של כוונתי)" םהערבי במערכות"
 צד מכל .םנהריי-בארם הודיי ליישוב הדרך את ולהכשיר פייצל את דחלש ונסע זהב כיסו אמיל   .'וכו יגורנו אשר

 תלונה לכתוב והלכה: רוסית] הי  נ  ר  ב  גּו טיס  פ הל  ש  פ   יא. 'וכו' וכו' וכו. להכּו ערב מתאּו, עליך יהודים. עלינו תוש  
 [.המחוז להנהלת

 ".הרהורי" םה אלה
 יעל כי אומר בהחוה קול .ממנה סתלקהל אהיה רשאי אם יודע איני לפועל זו נסיעה תצא אם - לעצמי ואשר
 איני, י"מא, חרזמה מן ללונדון ולשוב. תקנה לאין, םלרסיסי וז ילימוד   שנת את לפוצץ זה הרי לנסוע אך. לנסוע
 ותמיד. ופורענויותיה שנה שנה כי, יהיה חוכמ סיף סוף .כדאי הדבר היהי םא יודע ואיני חכו לי יהיה םא יודע
 .הדין מרות את ולקבל בתוהו עלה סיוןיהנ כי, ולתמיד אחת להחליט יהיה שצריך הרי .הלימודים ממסילת הג  אּו

 .זהו. לעשות צריך יאינ םג לדעתיו, אוכל לא זאת - סלולה לימוד דרך באין פה לשבת מ"ע ללונדון לבוא
 עשו .טוב םוחר מצב .זורחל כ"ואח לארץ בקרוב לשוב עומד לקח. עומדת כנה על[ הערבית] המשלחת .ב

 אינו הערבי[ הנכבד] לבט  הנֹו, הלורדים את דווקא לכבוש הם משתדלים הערבי םהטמטו י"עפ .תרֹוהּכ הרבה
 וםמי ריףח נעשה וורעל באמונה שרתםמ  " פוסט מורנינג"ה 12.םדריוח הם כ"דב אך, תאחר דרך לעצמו מתאר
 הצליח לא אך, ["ססיל" למלון] שמה אחדים לימים ועבר התחקותל סיוןינ שוב דוד עשה חיים דרישת י"עפ. ליום
 ."ובשיטה אנשיםב שינויים", םבינתיי שחלו שונים נמרצים שינויים מפני םהפע

 ,Union Nations of League הנקרא דבר באנגליה יש, לך כידוע: היה כך שהיה מעשה. תםיא פגישה יתהיה יל
, יזמין במרצה הרוצה סניף שכל, דעהומ' הצ' ההסת פרסמה האגודה בעיתון .םמיוהלא ברח חובבי אגודת מעין

[ םיינהר  ] החניד בעיירה דל סניף איזה נענה .כזאת מודעה הם גם ופרסמוי - הערבים ראו. חתשל' ההסתו
 יכד, המזכיר לדברי -( כ"אח) ומשלנו( תחילה) משלהם נואם הזמינו(. םלירושלי ומיפ כמו א"ז) לונדון בקרבת
 של הרצאתו את לשמוע עיירה לאותה ההסתדרות מפקידי דחא עם ינסעת .ויכריעו באחרונה ושמעיי נושדברי

, ידע לא הוא? אחרת איך אלא .הסוף עד הלחמהת אחד וסירוס לוףיס .למסור כדאי לא שקריו את. מאל'ג
 םהאנגליי םהאינסטינקטי על בפריטה, לב במשיכת, תקֹול  ח  ב, רב בכישרון דיבר. מבית לו שאויב, בןוכמ

 משח נשאלו כ"בסה. שאלות רק הין, םומק ניתן לא וחיםיכוול 13.החבהצל ממותק רעל יצקו ,'וכו והנוצריים
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 במובן מאוד נחשלת יתהיה[ הקהל] האודיטוריה אך, קצת ואות" חנקתי. "ישל היו שלוש שבהן, שאלות
 מאותחמ וקיבלתי איתם דיברתי ההרצאה אחרי. בענותו קבמצֹו אהו כי, אולי, הבינו מעטים ורק, הפוליטי

 .למסרה כדאי ולא נימוס של רשמיות בןוכמ יתהיה זו החשי. ישל הערבית על( היה אוה גם) םכאז וסאממ
. במקומו אחר ולטעת לעקרו יהיה אפשר חזקה נגדית הרצאה י"ע ורק לטובתו היה ושםהר כי, לאמר אפשר

 .חק  ל  ב   ערכו אך, פעוט הוא שהמקום מפני, שובח אינו העניין עצם .לעשות אשתדל אתז
 בלהיק והאספה( באוניברסיטה לא)' בקיימבריג פומבית באספה רצהה   מאל'ג כי, "פוסט. רנומ"ב קורא אני וםיה

 עד מסדרת תהיהי' הצ' ההסת. י"בא שלה הפוליטיקה על הממשלה את (condemn) המרשיעה ציהרזולו
 השיהדר תהייה תמיד .כנסיות-ובבתי שונות אנגליות באגודות הרצאות, כישרון וסרחו רשלנות בדי, עתה
 בענייני יעתםשיד, םאנגלי-םיהודי צעירות או צעירים מרצים - גרוע ממין הצעה יתהיה ותמיד ההצעה על בהומר
 העובדה םעצ. י"בא מעולם היו לא ואשר, דותחא ומחוברות Chronicle Jewish-ה מן קלוטה והציונות י"א

 .שאלות על לענות המרצה ביכולת אין קרובות ולעתים, םהרוש את מחלישה י"מא אינו י"א על המדבר שהאיש
 אני. םיי"א ורק, יים"א דרושים. יןא   חותוכו - הערבים התקפת ילרגל חיוני לצורך זה עבודה ענף נעשה עתה
 אם. ס"בביה באנגלית חוהניצו הוויכוח במלאכת - מזדמנת והאפשרות מרשה שהזמן כמה עד - עצמי את מאמן
 .אפשר-אי מקום לכל אחריהם לרדוף .הגנה נארגן - העיר בלונדון הרצאה להם תהיה

 עם תמהח הממשלה כי 14,םהמשטיני דחא תשאל על בתשובה בפרלמנט הודיעו. טרו של הקונצסיה על .ג
 .הסוד שנגלה הרי .ידועים תנאים רחא .רוט יימלא םבא הירדן מימי לניצול נצסיהוק ול למסור הסכם על. רוט
 ואחת, ברלין את בעברך איתן היה רוחך מצב כי, לי כתב. שפיג. לשפיגלמן שסיפרת על לנזיפה ראוי ז"בכ אתה

 .בקונגרס היה ידוע זה הן אך? ןורקי[ה זיכיון]ל .שפיג וןו  כי אולי או. רוט עניין של הטוב הגמר - הסיבות
 כל אין לי. זה וםמש נסיעתו את ודחה לארץ להפליג כבר עמד םברקנהיי. לנובמבר 02-ב הנה לבוא צריך. רוט

 - סעםוובנ, בפרך מעבידים - הנה באים כשהם .פעמיים כתבתי. ומעליב מרגיז. מבהרב ולא ממנו לא ידיעות
 .הערבית מהעיתונות ידיעות-פירורי אני מלקט .רוט על. במים ללוצ כאילו

 בתרגום הירושלמי" סד  ק  אלמ  -יתב"ב"( נטרסוק"ה תוךמ) נתפרסם בקונגרס נאומך .הערבית העיתונות, כן
 12 במשך התנהגותנו ועל, לנו שמטיפים המוסר ועל, לשכנינו יחסינו על - מאוד טובה הקטע ירתחב גם 15.יןומצ

 ברור האחרון המשפט. 'וכו 17תעודות כותבים םשזרי זה ועל 16,ערבי לכפר להיכנס לנו א"שא זה ועל, שנה
, כצנלסון הסוציאליסטי המנהיג. נמרץ וביטוי תוקף של נופך םילדבר פהימוס תיהערב השפה 18.בצהריים שמשכ

 מאלף לנו טובות כאלו ציטטות .בודכ ומעורר נמרץ להיות צריך ערבי קורא על םהדברי םרוש. הכתירוך כך
 בנוסחם, הימים בדברי בוסוקול של שמו םיירש מה-משום)' וכו םבשלו יותחל עלינו כי, סוקולוב דברי של הזכרות
 לעצור יוכל אשר חכו אין כי[ כ"ב של] בדברים .(מילא - רוןחהא. מתון וציוני םשלו רודף, ערב ידיד בתור, הערבי
 .נפלא פשוט עלה הדברים ותרגום. לחשוב הערבי את חהמכרי משהו שי[ י"לא םיהודי של] ההגירה בעד

 קללה, רובצת קללה פה. הולמים אינם פה .ברל, הולמים אינם' כוו הסטודנטים על דבריך .נחת אין צ"בפוע .ד
 מצאי אם יודע ואינו" היסוד קרן"ב ורובו ראשו עשקו יקפלנסק .לשטן פה אפתח אל. תכלית אין פ"עכ. דתחמיו
 .הפעם הז על יד. שלנו הפוליטית לעבודה םפנויי ומרץ זמן
 סוף סוף ההצליחו. מילה שמע איני מאליהו. וינהול עדה תבוא בקרוב. ונשארה נישאה רבקה .ונסע נשא דב .ה
. הדבר נגמר ואיך אם מודיעים אין גם כ"ואח וץנח ניכשא אותי מטרידים בכלל. יודע איני[ הרכש ימבצע] וינהוב

 דב, בפריס היה .נובומ .לשער תוכל לא - רוןחהא בזמן נהוויל" הגנה"ה כסף יוחמשל על איבדתי ומרץ זמן הכמ
 עם אחת טלפונית לשיחה יוצאים היו םתמימי םימי חצאי. דרכי עובר היה מ"המו .בלונדון והכסף ואני בווינה
 !הס – הכול ואחרי, יםשונ םאנשי ואל המשרד אל והריצות, ינהוול והמכתבים לגרמותתוה, פריס
 אילו .ברכה שום זוכ בעבודה אין ר"ועפי, במשרד' וכו תקציבית לשתדלנות רושיע לאין מןז יאצל וצאי, בכלל
 חושבים ושם - דבר עושה איני" קונטרס"ל וכך. יש איזה יוצר הייתי "נטרסוק"ל כתיבה על זה זמן מוציא הייתי
 בן: רוסית] קּו'צר  ב   למין אותי חושבים ושם דבר עושה איני צ"לפועו, הלכה של אמות' דב שקוע ליוכ שאני ודאי

 מכל מןז יותר ציבור נייענ על אני מוציא שבאמת בשעה, דבר בעולם לו אין ופרנסתו לימודיו שמלבד[ אצילים
 רוייזכ שייראה ומבלי מאוד משונים םיפנובא כ"א, י"א ובשביל ובגלל על לווהכ, יחד צ"פוע של הוועד בריח

 .כ"אח הדבר
 אל לתומו שהלך בהמון פצצה זרקו דיםהוהי יכ, פה הודיעו םה .בעיתונים ותקרא קראת בוודאי רושליםי על

 .הפרעות לוחה וכך תפילה
 שנאצר והאמת. בראש שנאצר מה כתבתי .זה במכתבי במשהו לך עזרתי םא יודע איני .יל כתוב. ה'ברל, שלום
 .לוהכ לכתוב חכו אין אך, יותר הרבה
 ,שלום

 
 משה

 
 .ורקי-בניו בגדאד על תדבר ואל .לאליהו זה מכתבי את נא-חשל, ברל

 
 הערות

                                                           

1
 :ב"יום צאתו לארה, 00.42.4.04, ש משרבורג"כ למ"נראה שזה מכתב תשובה למכתב ב 

, בין שאוכל להשתמש בו ,כל דבר, ענייני חשאין, דברים שבדפוס, המצאת חומר, כתיבה פרטית. לעזרתך אתה אני מחכה[ ---]
 (.451מכתב , 4כ "איגרות ב)בין שהוא ישמש לי דחיפה לעמוד על מהותם של דברים 

2
קרן "סיוע למגבית ; ם-איסוף כספים להקמת האוניברסיטה בי; היו -שלא יצאה לפועל  -ב "ו לארה"מטרות נסיעתו המתוכננת של ח 

מכתבים , 01ו "איגרות ח' ר)לאישור המנדט בדיון הצפוי בחבר הלאומים  השפעה על הממשל האמריקאי להסיר התנגדותו; "היסוד
ר וייצמן לאמריקה כדי ללחוץ "יל הביע דעתו בעד נסיעת ד'רצ'מר צ: "44.4.04..0-צ מ"ופרוטוקול ישיבת ההנה, 0.5, 0.4, 060

ו "גנזך ח" )ם חלה רק על ארם נהרייםשכן הוא סבור שהתנגדות, י"לנסיגה אמריקנית להתנגדותם למנדטים ככל שמדובר במנדט בא
 (.תרגום מהמקור האנגלי, 614תיק 
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3
 .5' הע 442מכתב ' על פייצל ר 
4
 .ובכמה הצהרות על יחסו החיובי לציונות .9.4.4.4-בהסכם שחתם עמו ב, ו"בפגישותיו עם ח 
5
 (.ליל יום הכיפורים, "מעריב"תפילת " )ראה עמידתנו דלים וריקים" 
6
 .עשאו דמות אגדית" סיפורי אלף לילה ולילה"אזכורו ב. שבירת ממלכתו בגדאד( 166-.92)ת עבאס לבי 5-החליף ה 
7
 (.091-094' עמ מסה' ר)לפגישה עם פייצל בסביבות מעאן  4.49-ו ב"המסע הנועז של ח 
8
 .ציונית קיצונית-נקט עמדה אנטי. .4.4-נוסד ב. יומון ערבי שיצא בחיפה 
9
בֹונ ה זכ"לפי   ר  משום " חרבונה"ש מכנה אותו "נראה כי מ"(. שושנת יעקב"בסוף פזמון , בסדר פורים בסידור התפילה" )ור לטובוגם ח 

י את הכספים שנאספו בכל העולם למען היישוב היהודי "רופין להעביר מקושטא לא' ר א"סייע לד, בהיותו שר האוצר, 4.41-שב
 (.069-066' עמ, ב פרקי חיי, רופין' ר)נשחק בהתמדה בלירות זהב תורכיות ולא בלירות נייר שערכן הריאלי 

10
המליץ בהתלהבות על ארם נהריים כארץ ראויה להתיישבות  4.26-ב. בעל נטיות מיסיונריות. פקיד בריטי בהודו, סר אנדרו ווינגייט 

מכתבו של ווינגייט . קרוב משפחה של אורד ווינגייט Palestine Mesopotamia and the Jews (1919)  :מחבר הספר. יהודים
 :41.44.4.04, "הארץ"והובא ב" דיילי טלגרף"פורסם ב

הלאומים יכיר אותם -להוכיח את צדקת הערבים בדרישתם שחבר[ זנבה]נף 'ניסה סופרך מג" פלשתינה"במאמר הנקרא בשם 
 .עד אשר יבחנו דבריו -צדיק הראשון בריבו . לבדם כאדוני ארץ הקודש

והם ישבו בה מאז יצאוה היהודים ועד , בני הגזע אשר ישב בארץ כנען לפני בוא היהודים אליהשהערבים הם , האמת הדבר
אם התובעים מתארים את ? אם התובעים מתארים את עצמם כערבים ישבו בה מאז יצאוה היהודים ועד היום הזה? היום הזה

קדמה אל "ם שלח את בניו הורי הערבים ואביה. זרע אברהם הם, כמוהם כיהודים, הלא הערבים האמיתיים, עצמם כערבים
, התובעים רוצים לעמוד לפני השופטים מלובשים אדרת הכבוד והמסורת של ערב. וייתן את ארץ כנען ליהודים" ארץ הקדם

אבל באמת , ולשים את נפשם באותו הזמן כשארית הכנעני או כבני הלאומים המעורבים שהכובשים השונים הביאו אל הארץ
 .אדוני הארץ ומושליה לא היו מעולם
י בהנהלת יהושע כאלף וארבע מאות "היהודים נכנסו לא" ?י נמשכה רק כשבע מאות שנה"ישיבת היהודים בא"ש, האמת הדבר
י נמשכה איפוא לכל הפחות שתי פעמים שבע מאות שנה אף אם לא נביא כחשבון את "ישיבת היהודים בא; נ"שנה לפני סה

 .הן גם לתובעים עתה את הארץ עלתה כך, אבד נירם-באחרונה ואם, שבעים השנה של גלות בבל
ממלכה הערבים נפלה מתגרת יד " ?י כאלף ושלוש מאות שנה"ישבו הערבים בא"נ "אחרי סה 695כי משנת , האמת הדבר

גברה יד  44-מראשית המאה ה. ויישובם נמשך איפוא פחות מחצי שלוש עשרה מאות, 49-המונגולים והטטרים במאה ה
 .י בידם"הייתה א 4.49רכים ומאז ועד שנת התו

כמה החיתה ארץ חמדה לכל ? י לארץ הקודש"וכי מה עשה את א? ומדוע לא תוכר לשונם, מדוע לא ילמדו היהודים עברית
הן היהודים הרימו את ארץ כנען מאשפתות עד אשר מלוא כל העולם שם . הלא רק בגלל הספרים הכתובים עברית? האנושות

אם לא , קסם על מסע הלורד אלנבי בעלותו על הארץ לכבשה-מה הדבר אשר שת לווית. תה עניין לכל בני האדםכבודה והיי
 ?העומדים לעד לעולם, השמות העבריים כבירי הזיכרונות

י אדמתה הנוכחים"מה עשו למען א ד  ר  ג  ? ידיהם-המסחר והנמלים מעשי, תעלות ההשקאה, מסילות הברזל, איפה הדרכים? י מ 
רק בירכו , י לא עשו מאומה"תושבי א. ערבים מארץ ערב היו בעוזריה. שברה ממשלת בריטניה את זרוע תורכיה 4.49ת בשנ

 .על הגאולה ועל הישועה ועתה דורשים התושבים לבלתי היות חלק ונחלה ליהודים עמהם
11
 .ך לאישוש טענותיהם"פ פסוקי תנ"אנשי המשלחת הערבית נהגו לצטט בכתב ובע 
12
הצביעו  1.1.4.00-לעומת זה ב. הביעו דעתם נגד הצהרת בלפור .0נגד  62. י בבית הלורדים"נדונה שאלת א 04.6.4.00-אכן ב 

 (.410-496' עמ אשאלתיאל )הצביעו נגדה  95בזכות ההצהרה ורק  0.0בבית הנבחרים 
13
, ש"לרבות שאלות מ, במכונת כתיבה ש והודפסה"שנתלווה למ, שנרשמה כנראה בידי ליאו הרמן, מאל'ג-ההרצאה של שיבלי אל 

 ..16' עמ, 46מובאת בנספח 
14
 (..5' הע, 949, 492' עמ, שאלתיאל א" )חלוץ תוקפי זיכיונות רוטנברג בבית הנבחרים. "היקס-וינסן'סיר ג 
15
 .091-090' עמ, אכ "כתבי בוב, 4.04...46, ג"צ" קונטרס"ב הובאו ב"כ בקונגרס הי"קטעים מנאום ב 
16
עד שנבוא [ ---]עוד לא קרה מקרה שיהודי יתנפל על ערבי , שנות היישוב החדש עוד לא התנפלו יהודים על כפר ערבי 12במשך " 

 ".תלויים לנו חיינו מנגד -לכפר ערבי לדבר איתם שלום 
17
 .גבריאל למשלחת הערבית בלונדון' הכוונה למסמכים שחיבר קול 
18
ביצור ', הגנה'הגברת ה', החלוץ'חיזוק , ת הנחוצה ביותר היא חידוש העלייהכי הפעולה הפוליטי, ברור לכל: "המשפט האחרון 

 ".העמדות בארץ
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 ב"ארה, כצנלסון ברל: אל
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 11.22.2212, לונדון
 ,ברל

 
 :סיףאו הלז 1.להם תשמח יכ בביטחון, יםבתכהמ ניש את לך העתקתי. משךה ברכ לפניך ריה
 .בביתו היו( המזכיר ולא הראש לא) מהם םיישנ .ירשמ בלתי היה כה עד. והערבים םחיי בין מ"המו לחה .1

 המשלחת לבין םייח בין פגישה להיות יתהיה צריכה שעבר ובשבוע, זע הקרח אך. ממש כל בלי תהיהי השיחה
 אין כי שבידוע אלא, דוס היה טעון הדבר 2.נדחתה והפגישה פתאום" התכאב" שראשו אלא. יל'רצ'צ בראשות

 בטרם לשולחיהם י"בא ודעוי באם, כמובן, להזיק יכול הדבר. הידיעה את פרסם Chron .Jew.-הו ,77-ב סודות
 .נראה. קנוניה וזאי לעשות פה יספיקו

 להתם הנסיעה אפשרות על שיחה לנו יתהיה. יד כלאחר - עצמו חיים ימפ הדבר לי נודע. זה מ"למו מחוץ אני
 יהר, מ"המו תוצאות לפי תוכרע הנסיעה ושאלת בזה זה יםיתלו הדברים כי רק ואמר לי סיפר ואז[ לבגדאד]

 .עליה לדבר אין ע"שלע
 טרם הירקון ענייני םוג 3[וןיהעל לגליל] צפונה נסיעה עוד צפויה. לפ כי, אתה רואה מחלוף לש ממכתבו .2

. פ שיצא אפשר כי, (וחסד בחן אותך פוקד והזקן, תמיד שלומך דורשים הם, אגב) להוריו כותב ברדלו 4.ייגמרו
 22-ב הנה ואוב על םיילברקנה להריץ זפחנ .שפ שהידיעה הרי(. 6.11.21-מ מכתבה) שבועות 6-5 בעוד לדרך

 .פ בוא עד ייסע שלא ודאי ועכשיו, לחינם נתעכב ברקנהיים. מאז הורגלנו כאשר, נתבדתה( !היום) בנובמבר
 .הנה

 על םש להתחקות ליפו אפוליימנ הפליג רז  ל  ס   אדמירל: "וז לגרמהת Observer-ב מצינו( 'א יום) קרוהב .3
 ."האדמירל בעקבות יפליגו אחדים צי לקיחש אפשר. קומיתהמ האיטלקית המושבה את םכניס  המ םליוהבלב

, לא או דבר היה אם, אני גם ואדע, תדע אליך זה ימכתב בהגיע. אין אחרות ידיעות םשו. מאוד משונה הידיעה
: תיוסר] וגּוֹור  ילי ט  ּבז   והערבים העליונה על ידינו יתההי, דבר היה םשא, לשער רק אני יכול ע"לע. היה ומה

 .םיללמבּו לבנטינים הם ושביפ" האיטלקים" .[האזעקה את והפעיל
 .תדיר אכתוב יאנ .כתוב .םשלו
 עכשיו םיעוסק. םיארוכ של קנייה להיעשות מדתוע. מכונות של חשובה היקני נעשתה בווינה. דבר עוד ,כן
 עצמה רבקה .רבה הבדאג זה על כותבת ורבקה, טפלי הוא וגם שראלי וינהול עכשיו בא. קיושמואל שרייפל

 פ"לכה או, מריבה חוריםהב לבין וניב פרצה םהאחרוני ובימים, ורובו ראשו שקוע היה דב .העבודה מן רחוקה
 .םשלו אין אך וםבשל נפרדו. 'וכו הכספים ביקורת ועל להם שמראים האמון יא על, םח ויכוח

 
 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .המכתב השני לא אותר; 1.11.1121-מש "למכתב צורף העתק מכתב בהרב למ 
2
 :13.12.1121-ו לדידס ב"יל כתב ח'רצ'על דחיית הפגישה עם צ 

כי נתקיימה פגישה במשרד המושבות בראשותו של מר שקבורו שבה נכחו גם הערבים וגם , אולי כבר שמעת בצינורות רשמיים
הציונית ולמשלחת הערבית אשר בהן צוין כי ' ות להסתלפני הפגישה שלחה הממשלה הזמנ[ ---]פגישה זו העלתה חרס . אנחנו

ביום שנקבע לפגישה קיבלו שני הצדדים . מפי שר המושבות  (statement of policy)ישמיעו באוזנינו הצהרה על המדיניות
יל 'רצ'כ נודע כי מר צ"אח. הייתה זו אכזבה גדולה. רציל אינו בקו הבריאות והפגישה לא תוכל להתקיים'הודעה טלפונית כי מר צ

ר אלא העביר "כיו יל'רצ'תחת זאת זומנה פגישה אחרת אשר בה לא שימש מר צ. שינה את דעתו ולא היה מוכן למסור הצהרה
הערבים נמצאו כמובן בעמדה חזקה ואמרו כי לא באו לדון . שלא היה מוסמך להצהיר הצהרה ברורה, תפקיד זה למר שקבורו

, ומר שקבורו לא יכול היה לסלקם משם, הם התחפרו בעמדה זו. בפרטים אלא לשמוע הצהרה על מדיניות כפי שהובטח להם
אבל הם המשיכו . כי הייתי מאוד פייסני בדברי לערבים, סתם שמעת ממשרד המושבותה-מן. אף כי התאמץ באמת ובתמים

סמוך לסיום . 'מכן חוקים לגבי עלייה וכו-שתחוקק לאחר, הקמה ממשלה לאומית, כלומר ביטול הצהרת בלפור, בשלהם
, בכלל. דבר בחלל ריקאבל כל הדיון התנהל לאמיתו של , הפגישה נחלשו כלשהו והחלו לתבוע פירוש של הצהרת בלפור

, דבר זה מביאני לעניין כללי. י יועציהם הבריטים"עלי להודות כ הערבים מודרכים היטב ע. פגישה זו הייתה משפילה כלפינו
יל 'רצ'לדעת צ. י"הגורם האמיתי לכל הצרות הוא יחסם של רוב הבריטים בא. שנדמה לי כי אין מעריכים אותו די הצורך בארץ

 (.336-335' עמ 315מכתב  ,12ו "איגרות ח)הערבים יודעים זאת . ות מהם נגדנועשירי-תשע, עצמו
3
 :נאמר בנושא הצפון, 1.1.1121-ש מ"במכתב בהרב למ 

חייבים , אשר בין צרפת ואנגליה, 23.2.1122-לפי ההסכם מ, י התערבותו של פ"בשאלות הגדולות חל שינוי גדול לטובה ע
הציע דרך . פ[. הירדן]הדרך הרגילה היא על פני משמר . בין קוניטרה ללבנון, ון הדרךיותר נכ, להבטיח לסוריה את המעבר

ולכן מציע פיני לממשלת , לדרך זו אין גשר על הבניאס. הנמצאת הרבה מזרחה מזו והחותכת את קצה הבניאס מצפון, אחרת
או , י"לא 5,222-כ ל"מה שיעלה בס, לבנות לצרפת את הגשר הזה ולתקן מעט את הדרך במקום שזה דרוש( ח שלו"בדו)י "א

נסיעה שנייה לגליל צריכה עוד לקבוע את המצב עם . הצרפתים לא יכלו להתנגד. פיצוי די מצלצל, מיליון פרנק 141-בשפתם ל
 .י על אותם המים שיישארו מחוץ לגבולנו"הירמוך ולנסח את זכויות א

4
 :ובנושא הירקון 

, [מוניס]ל ובאי כוח כפר שיך מואניס "חברי הוועדה הנ, מ"אנו הח': חתמו על התוכנית. איתנו –גדוליה ונרגניה , ערביי יפו"
חתומים ראש העירייה ". 12.12.1121רוטנברג הינה לטובת ענייניהם של תושבי יפו וכפר שיך מואניס ' מכירים כי תוכניתו של ה

ני, ם"עלי מוסתק, [(ית]'הנוצר-[מית]'בתור ראש האגודה המושל)עומר ביטאר  רי פיע  צ  מעשה ידי עבדכם  -ושיכים אחדים , נ 
 ."[זאת מבקש בהרב שלא לפרסם: "יףכ והוס"ש תרגמו בשביל ב"ומ, הציטוט שלעיל הובא במכתב בהרב בערבית]להתפאר 

227



 
111 

 אביב-תל, גולומב אליהו: אל
111 
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 ,אליהו

 
 לא הממשלה": כותב אתה, הדיהו לי שלח העתקו תא ואשר [ןטבנקי] ליצחק מירושלים ששלחת במכתבך
 1."היהודים מרובע המתנפלים בגירוש במשהו ףא השתתפה

 יםצעיר י"וע המשטרה י"ע נהדפה ההעתיק העיר על ההתנפלות: "אומר ינוהצי למשרד שלו לגרמהתב אידר
, בפנים הנעשים, כאלה ניםטק בריםד. יהודים שוטרים י"ע, לפחות, נאמר אילו ."(Jewish youth) יהודים
 שיבותח את ממעטים גם 2;ורסבסט היישוב מתחמל ערך את ומבטלים םלחינ םעיימרג םה ;מאוד מזיקים

 ".הגנה"ה
 הנה שלחנהישת גרמותתלשה, צ"הו על ולפעול המשמר על לעמוד צריך - יבואו עוד הן ומאורעות - להבא

 .אמיתיות פ"הלכ תהיינה
 וליפ מנאפולי הפליג רז  ל  ס   אדמירל, נובמבר 91, רומא: "זו לגרמהת דחא ןוראש-יום בעיתון הופיעה הבוקר
 יפליגו אחרים צי שחלקי לודאי קרוב .תיהמקומ האיטלקית המושבה את כניםהמס   םהבלבולי על תקולהתח

 באמת אם א"ז, [זוובר: רוסית] הק  ט  ּוא םסת זו אין אם לחשוב מה יודע איני .יןא   אחרת ידיעה שום". בעקבותיו
 .לעזרה הזעיקו והערבים ונהיהעל על ידנו יתהיה םהפע כי בהנחה זו לגרמהת י"עפ אני מתנחם. מה-דבר אירע
 על קצת לי כותב היית אילו ממש ראוש לי גורם תיהי, להיפנות תוכל ואם זה מכתבי בבוא בארץ שקט יהיה אם

 שאל, אגב 3.גוריון-בן של להצעותיו רגליים היש, בעיקר, כתוב". יאליצסו"ה והן הפוליטי במובן הן ץבאר הנעשה
 .התקבל שהמכתב בטוח להיות רק רציתי. עסוק הוא אם, תשובה דורש איני. מכתבי את קיבל אם אותו
 4.משהו עליך שמעתי, אליהו. לבכל כתוב. לכל שלום אמור

 

 משה          
 

 הערות
                                                           

1
 .ג לא אותר"מכתב א 
2
 :ג"כתב א, 8' עמ( 99.99.9119)' ק" קונטרס"ב 

בהשפעתו וחשב , מושל ירושלים, הבטח סטורס. הממשלה לא השתתפה אף במשהו בגירוש המתנפלים מרובע היהודים
לא יוסיפו ולא , יעשו ככל אשר יצוום, בטרם צאתם לפרוע פרעות, קורו במסגד עומראשר כיבד אותם בבי, שידידיו הערבים

 .יגרעו
3
נפגשו בשנאה ובהתנגדות מרוב הפועלים . גוריון חוללו סערה-הצעות בן. מחר מתחילה מועצת ההסתדרות. "901ראה מכתב  

 (.1.99.9119-ש מ"מכתב בהרב למ" )הישנים ומחלק גדול של החדשים
4
 .ג ועדה"להתקשרות אהכוונה  
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 ,ףמחלֹו

 
 שתיקתך למרות אשר, זה ימכתב פותח הייתי 1,שלשום הנה להגיע 1144 מיום למכתבך הנס התרחש אילולא

 לברל העתקתיו וכבר, לפני שמכתבך לאחר םוג1 םידופיוג תובחרפ, בועכש ולכתב מתכונן הנני הנמרצת
 זה איך אך1 הצמצום על קובל איני1 מגערה ורפט אינך דוע - הלרבק הערב בזה וחללש אני עומדו, לאמריקה

 עם השמנה המעטפה את אידר י"ע קיבלת אם ודעי איני היום עד 1ימכתב   את מזכיר ואינך" וניםאמ שומר" אינך
 אינך כן כמו1 תכף אתז כתוב1 נמצאות הן ימ ובידי בהן עשית מה - קיבלת םוא 1מהמלון התעודות כל העתקי
 דעת יתהיה מהו 2,לאמריקה לנסוע סירוביל בנוגע 1לפ מכתב עם דחי חנשל אשר מכתבי את קיבלת אם, מזכיר

 1דיימ כתוב זאת גם1 עליו 1פ
 1רבה תודה המכתב םעצ על, זאת בכל

 וםיב כי, ממנו[ גרמה]'תל' ברקנ קיבל כאן1 ולאן, מתיו 1פ נוסע םא אחת במילה אף מזכיר אינך איך םג לפלא
 כי נוכחתו, הסמוך דרחב או לךוממ ידאו היושב1 פ ואל מכתבי של התאריך אל הבט אך1 כאן יהיה בנובמבר 02
, ועתימנס יםיברקנה נתעכב ע"לע 1מספיק יסוד בלי תאריכים לקבוע מאז כדרכו ךיממשו מהניסיון לומד1 פ אין
 דברים כתוב זאת על גם1 דצמבר סוף פניל י"מא1[ פ] זוזי לא, להוריו וברדל של ממכתבו דמ  ל   שאני וכפי

 1כמובן, איתו תיסע ואם1 םקצרי גם ולו, ברורים
 על שוב רוד (א :צוריבק לך רוואחז מאוד הן מעטות1 ולדב ולאליה םהקצרי יממכתב   תדע פה אשר דשותחה

 אם עיוד יניוא העניין לכל ץמחו ע"לע יאנ 1היה לא עוד ממש שום, והערבים חיים בין מ"מו יש (ב 1עמדתו
  1בןוכמ, רודף יאינ 1כללב בי שתמשוי

, ליפו מנאפולי שהפליגה איטלקית מלחמה אוניית על מרומא נהומש' תל Observer-ב הופיעה( 'א יום) היום
 רזלהיא יאנ משתדל ברירה ובלית, רתחא ידיעה שום אין1 םליוהבלב מפני האיטלקית המושבה על להגן

 במצוק באו הערבים כי להסיק יש זו לגרמהתמ הרי, דבר קרה באמת שאם, אני מתנחם 1ולחכות בסבלנות
 1מרגיעים דווקא ביפו הארגון טיב על דבריך םג1 הרזע והזעיקו

 ענתה, סהיק-וןסוינ'ג, מצוררינו אחד שאלת על בתשובה, (התחתון בבית) יהאנגל בפרלמנט1 העיקר, כן
 הירדן מי לניצול ל"להנ קונצסיה מתן בדבר טנברגרו' פ המהנדס םע כמהסה נחתמה, כן םאומנ כי הממשלה

 הממשלה היות נימפ, מוקדמת פומבית הודעה בלי נעשה הדבר1 םדועיי תנאים אחרי ל"הנ' טור ימלא םבא', וכו
 נעשה שהדבר םג רזכנ בתשובה 1לפועל ולהוציאה כזו תוכנית לערוך ביכולתו היהי לא אחר איש םשו כי בטוחה

 1'הצ' ההסת בהסכמת
, יצא שבוןחה לפי 1'מפ ברקנהיים שקיבל' התל על גינצבורג מרוזה יל נודע ביום בו אך', לפ מייד לגרףתל ציתיר
 יבוא לא' פ כי, לי דעונ1 ולכתוב לגרףתמל נמנעתי כ"עו 1יום בעוד שיפליג או, [י"בא] איננו כבר' שפ להיות יכול כי
 1הדבר םלכ נודע כי, אני בטוח בינתיים1 שלשום הגיעו אשר, ברדלו וממכתב ממכתבך רק בקרוב כ"כ

 1םהצירי בוועד ודאי המתקבל Palestine3ב תמצא והתשובה השאלה חנוס את
 ,לך ושלום

 
 משה

 
 1לפ שלום

 
 הערות

                                                           

1
 4411למכתב  3' עיקרי מכתב זה של בהרב הובאו בהע 
2
 1המכתב לא אותר 
3
 1אגודה של בריטים אוהדי הציונות, British-Palestine Committee-עלון שבועי של ה 
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Becky (בקי )ריק  ת   של דחא ענקי ברומן זה בשם גיבורה שי .באמת מאוד יפה, באנגליה נולדת אילו שמך היה 
 .פטפוט זה אבל. ישמרנו השם - מכשפה[ היא] אך, הגדול
 על. ימשאלות כל את סיפק לא הוא אך, מאורע היה התקבלו עצם. [11.11.1.11-מ] מכתבך קיבלתי סוף סוף

 עיון ולאחר, לדוד תודה מחזירה שאת מפני רק זה מכתבך מתוך אני ודעי ישל השנייה לגרמהתה התקבל
 בשניו, לאחריה או דב נסיעת לפני התקבלה אם, יודע איני אך. ברכתו את מסרתי לגרמהתב שבה, כרתיזנ

, רוןחהא במכתבי שציינתי השאלות יתר על וכן, מייד זה על עני .שבה המעשי לקחה גורל היה מה - םהמקרי
 .ערוהג
 בשעה. עבורי םשוני םדברי קניית על בבקשות הראש את לך שבלבלתי על מןזה כל מצטער אני, קה'רבצ
 הנסיעה. הזה הזמן כל מאוד דחוק אני אך .כסף חלשלו אני שצריך, לי ברור כ"כ היה ורץו  לג רתיסשמ

 בלב" 1:וכוביצקי'ז שכותב כמו) הארור גיםחה חודש עם, למפרע שליש בעד הלימוד שכר תשלום עם, לקרלסבד
 וימי כ"יו, ש"רה, םגיחה כל - כמוה מאין באכזריות פרנסתי את קיפח אשר"( !רוהאר: צלולה ובדעה שקט

 לוח במוצאיהם או שבערביהם, םמייה באותם ובדיוק דווקא ולחל מנוולת במזימה התחכמו סוכות של המועד
 כל. שילינג 11, וטרפ את ערב ערב האבדון תהום אל בסחפם, םמאליה דחא אחר דחא נתבטלו אשר, שיעורי
 .המצרים בין הביאוני אלה
 די בבוקר לי כשאין ימים ויש, ממש[ לפה מהיד: גרמנית] Mund den in Hand der aus-ב עכשיו חי אני
, ש"חו, לי צפויה אין בכללו. ונוסע כסף לווה אני, אסון םשו קורה שלא מובן. ס"לביה לנסוע נחושת[ פרוטות]

 ואני. בנמצא אינם םמזומני ע"לע אך .לאיתני אשוב קצר ובזמן מוציא שאני הממ יותר מרוויח אני .רגל פשיטת
 אין אך, פשיתיט מליצה, מפז יקר והפונט ל"לחו תבוא כשעדה דווקא עלי 2נשתרג זה שמצב על גורלי את מקלל
 חמות - טובות צמר יגרב זוג עולה פה) בזול שהן את משערת אם, גרביים ורק אך לי קני, לקניות אשרו. תראח

 .פ"לכה זוגות שלושה שניים קני .(החשבון את עשי. שילינג 12=נטוהפ. שילינג וחצי 3 - ודקות
 .מחלוף מכתב את ודחייב, המכתבים את החזירי. מיפו קיבלתי אשר את לך שולח אני
 להבליג משתדל ישאנ התרגשות .[רוסית] זיּב י  ו  ט  ר  יֹומ   - מתה והו  ד  א   הרגשת ובי( ראשון יום) םוהי כל יושב אני

 ליפו ימנאפול הפליג רז  ל  ס   אדמירל .נובמבר .1 רומא: "וז לגרמהת קרוהב הופיעה אחד 'א יום בעיתון. עליה
 תצאנה אחדות תוניוא שעוד לוודאי קרוב .המקומית האיטלקית המושבה את כניםס  המ םליוהבלב על להתחקות
 ."בעקבותיו

 - ביפו מה-דבר אירע אם א"ז, לדבר רגליים יש אם .(אחרת ידיעה שום עוד יןא) שקר העניין שכל ותילה יכול
. שביפו" האיטלקית המושבה" מהי לדעת ךיצר. העליונה על יתהיה שידנו, זו לגרמהת י"עפ דווקא אני מתנחם

[ יקטינסק] גוטה שהדודה המשפחה את זוכרת את. הערבים בין שהתבוללו, יאיטלק מוצאמ םלבנטיני הם אלה
 מאת ודרש במאי הפרעות בעת גם התערב ביפו יהאיטלק הקונסול. כולם כאלה? לים קרוב פעם אצלם גרה

 .עזרה הערבים הזעיקו שעכשיו הרי". הערבים על להגן" המושל
 .החשיבות לפי הכול, רמהלגתב או במכתב אודיע, ידיעות תהיינה אם

 ,שלום
 

 משה
 

 3.עדה בבוא ידימ יהודיע
 

 הערות
                                                           

1
ועם " קונטרס"מעורכי . ע עמד בראש ועדת התרבות שלה"עם הקמת אחה. איש העלייה השנייה(. 1.91-1111)וכוביצקי 'ז-דוד זכאי 

 .בו" קצרות"מהיווסדו ובעל טור " דבר"ר מערכת חב". הפנקס"עורך ביטאונה . ל הראשון שלה"יסוד ההסתדרות הכללית המזכ
2
 .11 א איכה, "נשתרגו עלו על צווארי"לפי  
3
בשלב זה לא . ג שם החליטה להצטרף לרבקה בווינה"ובעקבות מערכת יחסיה עם א, עדה חשה באותם הימים בצורך לצאת מכנרת 

 .ש"היה מצב הדברים נהיר לרבקה ולמ
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  .1.12..2.1, לונדון
 
 .הבוקר קיבלתי ל"הנ םע מכתבך ואת לך כתבתי אמש 2.בזה רוחזמ אליהו מכתב 1.נתקבל קודה

 .וםכל אין. עברתי כבר הבוקר עיתוני על אך, עדיין הייתי לא במשרד .ידיעות שום אין יפו על
, .נובומ ואשר 3צקילקרמנ מפה ונשלח אשר, ש"יל 700-ה בדבר מפורשים דברים להכיל צריכה תשובתך

 קרמנצקי םהאומנ? התקבל לא עוד הכסף פירוש מה. לדב הכסף מסירת את לסדר היה צריך, בווינה בהיותו
 מידינו יישמט שהכסף סכנה יש אולי כי, לדעת יל חשוב. מעכב מהו, מוסר ואינו שקיבל או, מלונדון יקבלנו טרם
 .להציל כלאו אולי. אתז לדעת ועלי

 .אחרת דרך לי אין. טרחה עליך מטיל שאני סלחי
 

 .מ
 

 .לטחבה התברר. ואין אפס - יפו של העניין
 

 הערות
                                                           

1
את הקוד הנוסף . ז להשיג"את ספר הקוד החליט דב להשאיר פה כי אתה הן תוכל בכ: כתבה רבקה 11.11.1.11-ש מ"במכתב למ 

שעותקו נמצא בידי , נראה ששיטת ההצפנה בתקשורת בין וינה ולונדון הושתתה על ספר מסוים". אשלח לך בעוד ימים אחדים
 .ו בסיס לחילוף אותיות המסריםואותיות אחד מעמודיו המוסכם שימש, המתכתבים

2
 (.א.10מכתב , מובא לעיל)ש "שרבקה שיגרה אותו למ, 1.11.1.11-מדובר במכתב אליהו לדב בווינה מ 
3
 . צ"בקונגרס הראשון נבחר להנה. מהנדס ותעשיין, בווינה 1550-מ. יליד אודסה(. 1.91-1580)נראה שהכוונה ליוחנן קרמנצקי  
 .ל"קק ר ראשון של דירקטוריון"יו
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021 

 אביב-תל, הוז דב: אל
041 

 [28.11.1121], לונדון
 ,דב
 

 צריך, תשוב אתה ואם...: "לאמור כתוב - רבקה י"ע יאל חנשל אשר - אליך בנובמבר 'מב אליהו של במכתבו
 1...".שלו המנוחה בקשות למרות שרתוק משה את לעבודה להכניס

 כ"וע, אותו שאעליב, אני מרגיש, לאליהו ישר לענות יתייה צריך כי םוא. לענות שלא כולי נייא האלה הדברים על
 .אותו תעליב לא קפנדריה בדרך כתיבתי שעצם, בטוח אינני םג םא. אליך אני כותב

 רק מנוחה ביקשתי, טועה איני אם. מנוחה ביקשתי מתי זוכר אינני ."ישל חהוהמנ בקשת"ל בנוגע ,ראשית בכןו
 כמוה מאין לשטות, אחר מןז מבאיזה יותר, עתה בעיני שנראית הנסיע - לאמריקה ייקחני שלא - מרוטנברג

 ,ץלקפו עליו שנטל םאד של נפשו את שיבין ותשתדל ולאליה קצת תספר ןייהענ םלעצ 2.'רוט של ולקפריז לדידי
 ומאלה והעיתונות הערבית המשלחת לענייני ללונדון חזרה משם, וינהול משם, לברייטון מלונדון, רוח החלף מבלי
 שבישיבה האבסורד בהרגשת ואזי, לימוד-באי או, םקרעי קרעים בלימוד מתובל זה וכשכל .לאן יודע דהש
 םג בלונדון עכשיו יל שיש" החמנו" ועל .'וכו לחם לפת ובדאגה אנד-באיסט בשיעורים לוהכ על ונוסף, ל"בחו

 במובן החמנו ביקשתי אני יכ ,לאמר חשב לא שאליהו מאוד אפשר .לו תספר כן םג, שמרי על כאילו שוקט כשאני
 גם - הנפשי מצבי את, ייחודוב, ולא הפיזי מצבי את לא הולמת אינה כך כל" מנוחה" המילה עצם אך, עבודה-אי

 .בה להשתמש ולא להיזהר אליהו היה שצריך עד - אחרות נסיעות או וינהול נסיעה לפני כשאין
 - הביעו האלו המילים אך. בלשון אולי קד   לא ולכן ,קרוהב אור עד השלישית באשמורת מכתבו את כתב אליהו

 כשהיא השלישית לאשמורת ובנוגע .מוות עד לי מכאיב זה, אלי ביחסו האמיתית הרגשתו את - לי נדמה כך
 .ראשית זאת כל. והותר די אותה מכיר אני גם - לעצמה
 השני ביום היה זה) ניזבאו אליהו לך קרא פעם איך זה ברגע ינזכרת לולא". שרתוק משה"ל בנוגע ,ושנית

 המשונה דרכו זוהי וכי, "הוז דב" - 3(בראשו תלך אתה ואולי ללכת יצטרך שהגדוד כשחשבו, ירושלים לפרעות
 .להיזהר צריך - תכונה זוהי אם גם אך. עשר פי נעלב תיייה אז כי, שבו תוהליטאי משרידי, אליהו של

 בשם כשהשימושו .שמות שני לי אין, ישראל פשוט נקרא שוחט ישראל אשר במקום, אליך הכתוב במכתב
 4.זהו. הרושם את תבין - מנוחה כמבקש בו מופיע שאני המשפט ותובא מזדמן אליהו בפי משפחתי

 

 משה          
 

 חרד ולבי, במלואם ווחששי אליהו דברי את לקבל נוטה אני, הרגעתך למרות. לברל שולח אני ועצמ המכתב את
 .מאוד

 .בכלל אני .[יל'רצ'צ 'ו] .w.c בראשות הערביםו הציונים פגישת סוף ףסו תהיה רחמ
 התברר עתה. י"לא בקרוב ייסע 6מקדונלד רמזי כי, ןוהגילי בשולי ירשמת ושם 5להרצפלד כתבתי כשבוע לפני
 - לדעתי - זו תהיה, ץלאר מ"ר יבוא אם .ע"החא של פ"בועה תמסור. לטהחה ולא שבהחמ בגדר עדיין הדבר כי

 7.היסטורית הזדמנות

 
 הערות

                                                           

1
 .א901מכתב ' ר 
2
נשלח באמצעות בהרב ואפשר , ר גם בעייפות"נכונותו להילוות לפ-תירץ את אי, ככל הנראה, אשר בו, ר שלא אותר"ש לפ"מכתב מ 

 .ג"שהלה הראהו לא
3
 :נאמר 9199על הגדוד במאורעות  

לירושלים נקלע . בפקודה, הוא היה סגור ומסוגר במחנהו בסרפנד. בחינה מורליתהגדוד יצא ממאורעות ירושלים מדוכא ורצוץ מ
בסרפנד פקד עליו דב , שנייה, חזר מליווי שיירה ליריחו[ הוא], אחת: מצויות שתי גרסאות. הסמל שמעון הכהן עם כיתה מאנשיו

, נתקבלה גם ידיעה. ז וחבריהם כאריות בכלובהו, בסרפנד התהלכו גולומב[ ---. ]הוז ליטול עמו כמה מאנשיו ולעלות לירושלים
 (.593, 593 'עמ ,הגדודים/עילם" )פריצה בכוח, כלומר, בירושלים שהגדוד יעלה לירושלים ויהי מה" הגנה"כאילו דורש ועד ה

 :וכן
ורים בעצם ימי הפרעות היו הבחורים סג. לא מילא כל תפקיד ישיר בהגנתה על ירושלים -כיחידה שלמה  -הגדוד העברי 

עוד לפני הפסח . כשהבשורות הרעות המבקיעות מהבירה הולמות בראשיהם וידיהם קצרו מהושיע, ומסוגרים במחנה סרפנד
אך באותם , נתקבלו במטה הגדוד הוראות חמורות לא להעניק חופשות לחיילים לימי החג ובעיקר למנוע עלייתם לירושלים

. למטה היחידה, כנראה, אביב והפקודה על מניעת החופשות לא הגיעה-הימים חנתה יחידה של הגדוד על חוף ימה של תל
על רוביהם ( רובם ככולם מיוצאי תורכיה)ביוזמתו של דב הוז הצליחו להגיע לירושלים לקראת החג כמניין חיילים מיחידה זו 

הופעתם ". הגנה"ות הונחלקו לקבוצ" הגנה"כל אלה התייצבו בפני פיקוד ה. שמעון הכהן -ותחמושתם ובראשם סמל צעיר 
לא ארכה השעה והמשטרה הצבאית בירושלים החלה מקבצת . במדים נטעה ביטחון והרגעה וכן היו לתועלת בהגנה ממש

 (.355' עמ, 9-א ה"סת)ועוצרת את כל החיילים היהודים במדים ומשלחת אותם בליווי צבאי מן העיר 
4
 .711' עמ, 91המובא בנספח , וינהג הגיבה עדה במכתבה אליו מו"ש כלפי א"על טרוניית מ 
5
 .המכתב לא אותר 
6
 .9103-חבר פרלמנט מ". לייבור"מראשות ומנהיגי ה(. 9151-9633)יימס רמזי מקדונלד 'ג 
7
 , ה"שהתקיים בלוויית ד, על המסע, ציונית-בשובו פרסם חוברת פרו. 9199' בפב, כ"חודשים אח 5י התקיים "מסע מקדונלד לא 
 .966-963' עמ ,גורן' ר
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 [1.11.1211], לונדון

 ,קה'רבצ
 

 הגשם מעיל את גנבו ס"בביה. אסון לי קרה בינתיים. לוהכ על תודה. קיבלתי ורץוג עם והחבילה כתביךמ כל
 בהיגנבו המעיל בכיס ?הבלבול יל למה אך .שוויו את אקבל םהפע .דב של כזה .בפרנקפורט שקניתי החדש

 .המפורט, האחרון מכתבך היה
". שלו החהמנו בקשות למרות שרתוק משה את לעבודה להכניס" המשפט על ולאליה נזיפה מכתב לדב כתבתי
 .להבליג יכולתי לא אך, ואליה את יצער בוודאיו ריףח קצת המכתב

 ".קונטרס"ל, י"לא שייסע מ"ע - ושלחתי פונט 02 השגתי לשפיגלמן
 תוצאות שום אך, "מעניין" היה. הייתי .המושבות רתזובו   ואיתנ הישמעאלים פגישת - אות כאן היה םשלשו

 טעון הדבר 1.ינהוולו לברל, י"לא העתקות ואשלח העניין על( פרטי) ח"דו עורך אני .בכלל תוצאות םשו. חיוביות
 .לזלמן רק ספרי, ז"בכ, את .ופרסמה חטפה 2.ב.ק.א אך, סוד היה

 החוברת 3".י"א ארבייטנדע דאס" וברתחה את קראתי דחמיו בעונג כי, להם רימוא .ולרחל לזלמן םשלו אמרי
 .העורך בוודאי היה אשר, לזלמן" חכו-יישר. "עברית לא כתובה היא יכ וחלשכ שאפשר עד, ישראלית-ארץ כ"כ

 דברים וב ויש, ולדבר לדבר יש" אהל"ה עצם על אך. וטובה - שנאמר במה - נכונה 4"אהל" את רחל הערכת
 על, מאוד אני ומתפלא 5.למרדכי - כוונתי. התפתחו ולא ייתן מי אשר, םשייואנ מגרעות ניגרעי, צער המעוררים
 בה שנזכרים, ברצנזיה לפקדה שלא א"א אך - לחסד או לשבט 6."חיטה אגדת" על עיניה את רחל שעצמה
 7.שתרגמתי השיר כמו, פעוטים דברים

 

 .מ
 

  
 

 הערות
                                                           

1
, פייבל, ו"ח' הצ" נציגי ההסת; קלאוזון ומילס, מיינרצהגן, השתתפו הבריטים שקבורו 22.2.02..0-בפגישה ב. ח לא אותר"הדו 

שמאס ועוד , מאל'שיבלי ג, חוסייני-והערבים מוסה כאזם אל; (שלא נעזרו בו כי השיח התנהל באנגלית)ש כתורגמן "שטיין ומ, הלפרין
פ הערבי וראש "ר הועה"יו)ו ומוסה כאזם "ח, (שרד המושבותבמ ת"המזה' ראש מח)שקבורו : הדוברים היחידים היו. שלושה

הערבים ; מ"שמור באצ, עמודים מודפסים .ומקיף ' הצ' שנרשם בידי אחד מנציגי ההסת, פרוטוקול הפגישה), (המשלחת הערבית
הם יפיקו , אדרבה, פורו לשכנעם כי לערבים לא יבולע מקיום הצהרת בל"דיברו למעשה רק עם הבריטים ולא הגיבו על ניסיונו של ח

, (.2.92-2.0)נסלור 'ון צ'ושל הנציב ג( 2.01-2.01)לימים סגן ראשון למזכיר הראשי של הנציב לורד פלומר , מילס. ממנה תועלת
ו "על התנהלות ח. חיימסון' ההגירה ונקט כלפי עליית יהודים מדיניות מתחשבת יותר מזו של קודמו א' למנהל מח 2.92-מונה ב

 ו"איגרות ח' ר)תח מילס ביקורת וטען כי עם שהיה מתון בנאומו נקט עמדה של כובש המציג בפני אויבו את תנאי השלום בפגישה מ
 (.902' עמ 923מכתב  ;(מקדימה' הע) 0.2מכתב , 22
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2
כ "אח. וןבלונד 2.23סוכנות ידיעות יהודית שייסדו מאיר גרוסמן ויעקב לנדאו בסוף ( אידישע קארעספאנדענץ ביורא. )ב.ק.א 

 ..J.A.T) -א "יט)  Jewish Telegraphic Agencyהפכה
3
 .שזר' יצא בווינה בעריכה ז. צ העולמית"ביטאון ביידיש של פוע, "ישראל העובדת-ארץ" 
4
 .קובץ ספרותי בעריכת מרדכי קושניר -" אהל" 
5
 .ש כלפי העורך מרדכי קושניר לא נתחוורו"טענות מ 
6
 .פואמה מאת משה כרמי, "אגדת החיטה"הובאה ( 2.02" ספטאו תחילת ' סוף אוג" )אהל"ב 
7
שירת ימים "ברוסיה ופורסם בקובץ  2.22נכתב בימי מהפכת , "אהל"המועתק לעיל מ, "תפילה על הילדים"ארנבורג ' שירו של א 

בשולי מכתב שלא שרד . לתרגמו ועל יוזמתו ש"טים על דרך נפילת הקובץ בידי מלא שרדו פר. שכמתחוור היה זמין בלונדון, "בולשביסטיים
אני העתקתי . אגלי דמעה נושרים בלי קצב. לא חרוז, לא משקל. השיר פשוט פשוט: "זה ש על שיר"כתב מ, ג"כנראה לא, 2.02 .מאפר

 .מחברת תרגומי שירהשיר בהלימים נכלל ". נשפך מאליו. כמעט שלא הרגשתי שאני מתרגם. אותו ישר מן הספר אל הגיליון הזה
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 וינה, ורבקה עדה: אל
251 

 [.21.21.22], לונדון
 ,נחמדה, קה'עדוצ

 
 .שכתבת טוב כמה, אוי. נשיקות, ונשיקות, לך שלום !מצוין .טוב כ"כ 1.מכתבך את קיבלתי
 תורה והרבצתי, אנד-לאיסט ונסעתי בכתהמ את רקתיז כ"אח. ס"בביה עוד היה זה. קה'רבצ, לך כתבתי הערב

 דעו יושב ואני, אכלתי ועכשיו (ליפו מרחובות [כמרחק]) הביתה ובאתי (ש"חו, התלמידים אל, אני) להתפקע דע
, והשני, מלא דעו הבטן כאשר להתחמם טוב שלא תהאח: סיבות יתש זא, מחכה שאני וזה .לאמבט ומחכה

 ויען צריך כשאני עכשיו קאודו אלא היום כל יכלה ולא מאוד עסוקה, מסכנה, יצאה עכשיו רק גינצבורג שהגברת
 אצלם מסודר זה איך לבאר לי אפשר לא - נהדר בוער זהו פחמים עוד תיישמ אז קר נעשה שהמים כי

 אעשה מתיו עשרה שתים מעט עוד מחכה אני לעשות ומה - באמבט המים םח ונעשה במטבח פחם שמדליקים
 דווקא זא - ביום שןוי נישא תוושבח אתן, להירדם נורא שקשה לילות וכמה - לישון אשכב ומתי האמבטיה את
 םלוכ אומרים והם .לא זא, חולה שאני דותוחפ אתן - ופה פה רושב כאילו זא שוכב וכאשר עייף תמיד הא  ובֹו לא

 בבוקר רחמ םאקו ומתי, כן, מהמחשבות זא להירדם כולי שלא ומה יףיע ככה סתם אלא, הפנים על מצוין שאני
 סוף התחתנת שאת זה, דב ואפילו ירותעלצ נאה לא אז לא םוא, רבוק כל להתגלח ומוכרחים לעשות כמה נורא
 ורק שיקר ליוא ברור ולא אמר שהוא דוד מרוא כך, םמיי שני כל אחת פעם להתגלח באמת שהוב אמר ,סוף

 נהוהראש ההרצאה מחרו. רכב ומוכרחים צומח זה אז ליםימתח אםו התחלתי זאת בכל אבל להפחיד בשביל
 .םוכל שווה לא אז שעות נהושמ פה ישן לא אני ואם .החשבון את עשוו 9-ב מהבית לצאת שצריך כך 9.54-ב

 קצת נכהֹוחמ את, מילא .ובאירופה סוף סוף עלמה היא הלא, שהולב היא ואיך ?[עדה של] פניה איך, קה'רבצ
 ?כן 3הרוסים את לראות עוד תספיק היאו 2"הפועלים"מ באה הלא היא אבל, (!ךל   ואבוי אוי)

 .באירופה, את, שאת ,מאמין אינני? הכסף ומאין ?באונייה 4"הנ  ד  ב  ל  " נסעת איך, תינוקת, קה'צעד
 .קודם מה יודע ואיני לבכותו קולצח חשק יל ויש. ממש מבולבל אני
 ..."להתחמם" ללכת וצריך, בניצחון בוער והפחם( הישמעאלים אצל דוד) ישנים הכל, איש ואין, לילה ועכשיו
 ?פ"לכה אמת זה .[ם"וכס]" תריסרים" מתנה לך שלח - יןהצטי ורץו  גו

 טופש לגרמהתב עונה יאינ !הידד. [וינהול עדה הגעת על] שלכן לגרמהתה באה. הדוור לדפיקת הקיצותי בבוקר
 .לקמץ חמוכר אני. הכסף על שחבל מפני
 .מילא .אמש של בפטפוט מתבייש אני
 

 .מ
 

 הערות
                                                           

1
 .י בדרכה לווינה"נכתב במהלך הפלגתה של עדה מא, .92.....29-המכתב מ 
2
 .עדה עבדה שנתיים בקבוצת כנרת 
3
 .תיאטרון רוסי שביקר אז בווינה 
4
 (.29א "כ בראשית" )ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה" 
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 ב"ארה, כצנלסון ברל: אל
353 

 21.02.0220, לונדון
 ,ברל

 
, עצלות מתוך לא לך כתבתי לא. הזמן במשך שנצטבר הרב ומרחה לעומתי לב פג לך לכתוב ףוס סוף בשבתי

 להודיעך אוכל למען, כושר לשעת כותחל שרציתי מפני אם כי, לעכב יכלה זו סיבה כי אם טרדה מרוב לא גם
 .ניפי של לבואו חיכיתי, למעשה. שלם דבר
 הוא. לך להודיעם מנת על תחילה בכוונה ממנו קיבלתי הזב תקרא אשר הדברים רוב .אתחיל ובו בא פיני .א

 על נכתבו כאילו דברי את לקבלו בשמו פניך לחלות ביקשני כ"וע, ביותר בריא אינו םוג ראש למעלה עד עסוק
 אמר, דבר של לשורשו לרדת וביקשתי, גרידא" בוט" רתיבאמ הסתפקתי כשלא .בהחלט טוב ענייניו מצב. דיוי
 בּולֹוגֹו לו היה בברלין. ברלין דרך הנה בא הוא. מובן זה. בארץ לעבודתו הכלכלי הבסיס מבחינת טוב, יל
" האדירים"ו, כפריץ, ברמה התנהג. כספיים-םטכניי בחוגים [ראש מסחררת הצלחה: רוסית], חפ  ס  ני אּול  ט  י  ּורק  

 בברלין מ"המו .למציאות שהיה דמיון - הפלא אחרי שבי הלכו האנשים - 1"!סוד" - רצה לא לפרט .אחריו ורדפ
 את לגמור, ברלינה יחזור מפה. םדיחא מיםי רק ישהה הוא פה. כבירות טכניות תוצאות רב  לד   .נגמר לא עוד
 איזה לעשות הוא צריך כי לי אהנר אך, חלנו לדבריו. [הבראה-בית] מבראה לאיזו םיילשבוע ולהסתלק מ"המו

 מהנדסים שלושה-שניים י"לא שלחי .בעבודה להתחיל כדי" חברה" ויאשר יארגן פה. הנה בויש מברלין. ניתוח
 ע"לע תהיינה התחנות .ובחיפה ביפו חשמליות תחנות שתי בהקמת יתחילו, הקודמים שלישיו עם יחד, ואלה
 המערכה אל תחוברנה לבוא שלעתיד מנת על 4,יםחשמל םממנועי ותיזונה 3(אפשטיין. י י"עפ) 2תנֹונ  כ  ּומש

 עוסק הבז .גמר לידי בא לא עוד הקרקע בדבר מ"המו כי, הירקון ניצול יתחיל רםבט תיבנה יפו תחנת .הכללית
 חדי י"לא וישוב זמן איזה פה ישהה הוא .הנה נייפ עם בא צעירה וברדל .ביפו םוכי מושבו אשר, בהרב עכשיו
, בעניין ורובו ראשו נתון ,.פ עם עכשיו עובד ברקנהיים. לאמריקה 'פ עם יסעיו הנה יבוא בהרב. םהייברקנ עם
 לארץ יבוא הזכ באופן. י"לא יסעי ומפה הנה ורזויח לברלין תויא יסעי שוב, הנה תויא חזר, לברלין לפגשו יצא
: רוסית] טנ  ה ז  י  ק  ס  ט  ס  יניֹוהס   כי, וקחבצ לי אמר 'פ, אגב .םמאחרי יותר אותו ירכהמ בהרב ובלי 'פ בלי, לבדו

, 'וכו בוגד .הציונות בחוגי[ םינהי.]ברק של הופעתו על קצף מלאה, 'וכו בברלין, בפריס יהוסמר[ הציונית האצולה
 היה עתה גם כי, לדוד שיחה כדי ךות אמר. ברק. דשהח רהצ ועתה. התרגלנו כבר( 'פ[ כדברי]) לזה, מילא

 לתת שתוכל מזו ערוך לאין גדלה משכורת לו נותן והיה הסובייטית במשלחת לעבוד הסכים ואיל מאושר 5סיןר  ק  
 שירד" לאחר, פרנסה לשם רק םלענייני נתקרב כי, בו שחושדים הוא מרגיש כי נראה מזה .'הצ 'ההסת לו

 בראשית וא ינואר בסוף יהיה הדבר 6.ימי'ג עם יחד פיני נוסע לאמריקה .לאהה.מאוד לו מר הוז, "סיומנכ
 ביחסו 8".היסוד קרן"מ הגמור בפרישות שלו למפעל דחמיו [מגבית מסע] drive יארגן באמריקה 7.פברואר
 ולא םלה אין כסף. באדמה אמות שבע קבורה 'ההסת" 9:הידועה הציניות אותה וזע ביתר מבצבצת 'הצ 'להסת
 המשלחת בעבודת כי, צמןיויול מטוםאולטי אעמיד אני. קלקלו ורק שלי העבודה ואת אותי ניצלו. להם יהיה
 10".'וכו להחונ חלק להם שאין, הודעה בעיתונות םסאפר - לאו  , רוטנברג בעניין מלדגול מרוש  יי קהיבאמר

 דרך מלמעלה נסוכ  יי הכספים. וובעצמ דךי על ההמונים ובין, ובעצמו מיי'ג י"ע ריםיהאד בין עבורי הוא באמריקה
.J.C.T11 ערבוב כל בלי, צדדיו מכל מובדלו מוקצע, לבדד עניין יהיה - העיקר 12.םליעוהפ בנק דרך ומלמטה 

 .פרשיות
 .אליך.[ ר.פ של] ההוראות ועכשיו

 נוכ  ס  י   הפועלים בנק בעבודת שיעסקו אלה. בשוח זמרכ בכל םאנשי[. מנגנון" ]מכונה" בואו מןזל להכין עליך .1
 צריך. מרוכזו דרסומ להיות צריך הכל. העיתונות עם בקשר להיות צריכים האלה האנשים. 'פ לעבודת םג

 אתם סובלים כי לי סיפר, ממך םושל יל ומסר כאן עבר אשר 13,פישר) הארגון את בידו ירכז אשר איש להימצא
 המכונה(. "דבריו את תבין מזה - 'לפ הדברים את סיפרתי ;הזכ איש אתם מבקשים וכי סדרן-מזכיר מחוסר
 הן התאו, נםוכלש ריודב את מוסר אני ."כך שיקרה צריך לא אך. אוובב אותה יפסול - לאו  , טובה להיות צריכה
 14.דרכיו ואת האיש את ידעת

 יהיו .דבר ייכתב אל אווב עד אך .והאנגלית היהודית העיתונות .בואו לקראת תונוהעית את להכשיר עליך .2
, הוא - משולשתו להוכפ לדעתו תהיה אהי. סנסציה ורוצה סנסציה שתהיה חבטו הוא) סנסציה ושתהיה םמוכני

 .הצורך בשעת שיכתבו אנשים ולהכין להידבר עליך .(יחד שניהם של והצירוף מיי'ג
 .י"א ענייני על ותיא תדברו  16גולדברג .אב עם שתתראה רוצה הוא 15.הפורברטס על לו סיפרתי .3
 בנק עם הדבר של הקשר ואת פיני יןעני את בעיתונות בהערות וא םמיובנא להזכיר תתחיל בואו לעת קרוב .4

 המומנט. "לֹו יהכיח של חרו-מצב וגיםחב צרושייו ובכדי פיני ועבודת עבודתך שבין לקשר יתרגלו למען, עליםוהפ
 של עבודתו םע קשר איזה הבנק בשביל לעבודתך שיהיה לילהחו חס. כן. כלה שזה כמדומני" !הפסיכולוגי

 17."היסוד קרן" בעד[ יטינסק]וב'ז-[לובו]סוק

 חשבוט מפני אני חושמ, תויא מאוד קשה לך שיהיה מפני עליך תומנחר. חשמ גם אני אך, עליך מרחם אני, ברל
 זו ולעמדה ימי'ג עם הזה האמיץ לקשר מאוד ירא אני .שלונותיכ מהרבה ֹותשמר כי, עליו ובהשפעתך בך אני
 נהדר הוא - שבו הזרה-והאש שיגעונותיו כל ועם .עין עליו חפק". היסוד קרן" כלפי כמעט גלויה מהחמל של

 הוא .וזע, התעוררות, זריזות, מרץ מרוא וכול האלה בימים .הגדולים םיהניס דחא הוא רוהאפ נובעולמ. ונפלא
 .הניצחון-ותזעלי חוצה ופורצת כבר בו שבוקעת שי אך, כדרכו ורציני עצור
 חלק יחהבט, הירדן מקורות את הבטיח הוא. ורהגמ הצלחה להתערבותו יתהיה - הוא אומר - הגבולות בעניין
 רק לא לו יתהיה מהחמל. כולו ךמוהיר את להשיג תקווה לו ויש, לגמרה אבוד שהיה, ךוהירמ מימ הגון

236



 .תזכור הלא 18.מּבקֹווני של עצתו את לסכל היה צריך. Off .Col.-ב םג א"כ םבצרפתי
 באיזה לשער תוכל לא אתה .ברל, עלבית נא-ואל, הבנזיפ תוחלפ עלי כאן 19.לי ששלחת הניירות עניין .ב

 לפתע כאלה ניירות של הופעתם את לבאר כיצד, שחלנ מה ידענו לא .דוד ואת אותי, אותנו הבאת מבוכה
 שבעצמי, מה משום, בטחת אתה .'וכו 'וכו ?אלינו נשלחו לא ומדוע ?םיברח ומי ?םשלח ומי. באמריקה םפתאו

: ברורה לא מילה אןוכ - מסוגל אדם כאן היה אילו. "הבלבול על הוסיף עוד שלך דחא משפט? מניין אך, אתפוש
 .בעיני ופירוש מובן שום להם שאין םסתומי דברים ."ממשיך היה -" לחקור" או" לחבור"

-ל פתיתומ הדוגמ והיז - להאירו תחת העניין על המאפילה, צנומה פתקה בצירוף שובותח כה תעודות משלוח
efficiency פתחו שלא ודאי שם אך, לחיים םג וחנשל הניירות כי, אתה כותב בפתקה! ברל, ברל. ושלנ (?) .

 עשה. מאוד החשיב. הזה כדבר קיבל לא מקום משום. תימהון כמוכה עיניים פקח והוא, ייםח אל הלכנו
 העפתי. יםהדבר מקור את עדיין יודעים אני ואין - זה כל. Off .Col.-ב והראה לנציב ששלח וכנראה העתקות

 ."ששלחת התעודות מקור דיימ כתוב: "מברק לך
 םבינתיי .מבארת מילה לא אף ובו, מהעיתונות הגזרים עם, השני מכתבך בא והנה .לתשובה מחכה יאנ דוע

 .ץבאר 'לממש החוכמה-אנשי של חדו זהו כי יכ סוף סוף מתברר. ממש החבילה אותה את מרבקה אני מקבל
 שלחו כ"וע ,בארץ"[ הגנה"ה] הגן-ועד דרך עברו לא שהניירות ששח הוא(. להלן יועל)[. שוחט] ישראל םקיבל
 שלחת אשר שזהו אפשר אי התאריכים ילפ אך, לך גם נשלח דחא העתק כי כותבת רבקה .לארץ העתק משם

 להיות יכולות - לנציב הניירות את. ח חשל באמת אם !ידהחל ותהי -?  .קודם עוד לחוד שקיבלת נראה .לי
 .העתקה מסרתי לקפלנסקי. המקור את לכתחילה ידענו שלא מפני כלה. נעימות-בלתי וצאותת

 לכל 22ריףגקונ של חוזר זהו. 'לקפל 21'בלומ י"ע ונשלח בארץ 20אולשן י"ע הושג. חשוב ריינ עוד הנה הגיע
 סגן, קצין לכל הסברה טעון הוא ,.מ.ה ממשלת של הפוליטיקה את להאיר בא החוזר .בארץ הצבא יחידות

 לטובת לערבים נעשה שעוול חושב הצבא וכי, לערבים נתונה הצבא שאהדת - 'ק אומר - הוא בידוע. לחייו
 ובין[ לה].הממש מעשי בין להבחין עלינו זה עם. לציית ועלינו הממשלה של הפוליטיקה היא כזאת אך. היהודים

; הבריטית לקיסרות היא שבריטניה מה ריהעב לעם להיות תוכל י"א .'וכו" הקיצונים הציונים" של שאיפותיהם
 24העם-דחא לתורת תאמר מה) 23לאנגלים נהיה שאנגליה מה ליהודים להיות י"א תוכל לא אופן בשום אך

 הראה 'קפל 25.םייח על רב רושם עשה החוזר( ?םשבמצרי [הכללית הראשית המפקדה] G.H.Q.-ה באוהלי
, מביניהם, וניניבעני מאוד והבקיאים, אנחנו שרק כך וזרהח ובכת לאסוננו. הנדרסון של ולמזכירו ווד'ווגל ואות

 .הרעל ואת הסכנה את בו רואים
-ב בעברו אשר, ינג של הוראתו י"עפ כנראה נכתב החוזר כי, הוא כותב 26אמש מאולשן יבלתישק במכתב

G.H.Q. הצבא צריך םיבלבולו פרעות בעת יכו. מ. ה ממשלת של הפוליטיקה הימ לצבא להודיע צריך יכ, אמר 
 .ואהב כאשר מטעמים ערכו ובינתיים זו הוראה יכלפ חובה ידי צאוי םה. םיהודיה לצד לעמוד

 .לערכו יפנא היה לא עכשיו עד 27.לפרוטוקול חומר ידיב. פגישה יתהיה יכ אתה ודעי מהעיתונות. הערבים .ג
 תכלית שום אך, מעניין היה .ולארץ לך ואשלח אחדות העתקות אעשה. לכתוב ילתחוהת החופשה להחה תמול
 חידוש על לדבר לחיים יםוחשל לשל 28פהימח הזקנה ניסתה הפגישה מאחרי. תצא לא גם כנראה. צאהי לא
 השד - מחכים הם מהל   .אין עבודה .אזל הכסף. במצוק נתונים הם. היו לא תוצאות אך, בויחב ענה. ח .מ"המו
 .בוט זה גם. השגחה סתם. אין ברכה אך, "[ססיל" במלון] שם דוד. יודע
. הנכס ריח - ירובאו. האנדרלמוסיה רבה יכ, לך אומר מראש. ינהו ענייני - קשה היותר לסעיף ניגש אני .ד

. כבר לך כתבתי דב של נסיעתו על: ושמע הסכת. העניין כל לגורל מאוד חרד הלב 29.חיםא בין םנימד   - בפנים
 מכתבים םממטירי לוחה ידיומ 31לקונגרס דב את ושלחו 30."טלאי גבי על טלאי וצאיםי הכל", בעולמנו כנהוג

-חמש) גדולה קנייה נעשתה. ומסובכה קשה יתהיה העבודה .ינהו ייניבענ דב נכנס םבינתיי 32!שוב - ומברקים
 מאות של קנייה עוד לפועל לצאת עמדה .[הנשק של] העברה םלש יםשונ וכלים מכונות נקנו 33(.מקצרות עשרה
 הרבה עוד תבע זה כל. המשלוח סידור של הקורה ביובע להיכנס היה שודר[. רובים] ליםגדו מעדרים אחדות

 כלה, בסכנה[ צ"העב של] המשרד. ממש זוועה, םמחרידי קולות הגיעו מהארץ אך .גמורה והתמסרות מרץ, זמן
 איש כי, לי כתבה רבקה. ושב באמצע כלה חהני הוא. שוב, שוב, שוב, הצבי קרן על ועתידנו כבודנו, מתמוטט

 עדה .מרגוע רגע בלי, צותח עד קרומב ובהלות טרדות, ריצות. ינהווב ימיו דב על עברו איך יאמין לא בארץ
 אך, נורא כך כל היה לא השד כי, נוכח שהוא,[לארץ] שובו אחרי לה אמר דב כי( וינהוב עכשיו היא) יל כותבת
 אילו כי, כותב אליהו .כלה הצלת את בבואו תלו ואיך לדב בארץ יכוח איך לתאר לה אפשר שאי, מוסיפה עדה
 .מתפטרים ויה, ל"וחב ישהה שדב, למפרע[ מאירוביץ] כוכבא-ובר רמז ידעו

 כותבת רבקה. הראשון עם בעיקר. ושמואליק [שריי].פל םע הזמן כל עבד הוא .נסיגה כאן .שב הוא בקיצור
 הכעס מהם פרץ םירונחהא רביםעה דחבא אך. ומהתנהגותו .מפל רצון עשב ודב גמור םובשל הזמן כל שעבדו
. 'וכו 'וכו. בהם םמאמיני אין מדוע .והמביא המוציא אוהו שמו על הכסף מדוע. תררלהׂש דב בא זה למה. הכבוש

 ברח שהוא ימפנ שמו על הכסף כי, להגיד הוכרח דב. לאלוהים לו היה[ ואליק.]שמ כי היה ברור אך, .פל רבדי
 כרונותיז הנשייה מן הועלו .והעמיקו הלכו, הריב נכון ותרי או, החהשי. 'וכו המצב אהו כזה 34,המשולש הוועד
 .למותר פרטים, םמיוקד

 אני אשר, אליהו של מכתבו אך. להתרפא - כאילו - בא. ישראל וינהול בא, דב של נסיעתו בערב, כזה במצב
 לא ששותיוח יכ, יםזמג אליהו כי בלחשו דב נטה, רבקה לדברי 35.דב בידי זא היה כבר, בזה רצוף לך מעתיק
 או לישראל( ש"לי 1,333 כ"בסה נהוויל המציא .נובומ) 'וכו כספים לקבל כוח-ייפוי מסר דב, פ"עכ. יתאמתו
, רוןחהא בערב נעשו הדברים. מינה נפקה וםש בזה אין בעיר שישראל מאחר אך, בדיוק יודע איני, לבשרי
 .ברירה לית של במצב, באנגלית שאומרים מוכ עשרה-האחת בשעה
 גם, אדם מכל מתרחקים הם" .דאגה מלאות דיעותי, זו אחר זו, מרבקה מקבל התחלתי דב נסיעת אחרי, והנה
 קורא הוא" כ"ואח; "דשותח תוכניות עורך, כלה בידיו חלק ישראל; "עושים הם מה יודע איש אין, מנטע

 וכי, חונשל המקצרות כי, יתהיה האחרונה הידיעה. כאלהו כאלה". שקט אינו הלב אך, 'וכו ח"דו מוסר, לישיבות
 .אחדים מיםי לפני היה זה. הלאה להעברתן לדאוג, לטרייסט דאיו סעיי. מש

 רבקה לדברי כי, החסרתי לעיל 36.העבודה בראש לעמוד, וינהול נוסע אליהו כי הידיעה את תויא הביא פיני

237



 למניה לתת אל כי, לאמריקה ידיעה חשל כבר כי, פיני אמר זה על 37.כספים לו שתמציא במניה ישראל חבטו
 .העבודה אל מגע מכל ישראל הדחת על בהחלט עומד פיני. הגן רכיולצ כסף

 
 :הנוהאחר המערכה ועתה
 בשרי[ו] לישראל הודע: "לאמר מאליהו מהתלגר נתקבלה( ימים ישנ הזה המכתב את כותב אני) םשלשו

 הישלחה עצם ,כל ודםק .הירותז להוכ מהתלגרה". עבודה כל קלהפסי[ ר"שז] לזלמן הכסף למסור[ פליישר]
 םש על אם כי, שמי על אינה. התל ,שלישית .הגימנסאי בכינויו תוםח אליהו ,שנית .הישר וינהול ולא לונדון דרך
 ורצון שראלי עם סוךסכ רק כאן אין כי, סכנה יזוא יש כי, קרה לא עוד ואם, מה דבר קרה שבארץ משמע .דוד

 שהרצון אלא ?מירושלים אליהו לפקודת נשמע וינהבו ישראל ההיה, כזה דבר היה אילו הן כי, מהעבודה לסלקו
 כל .חקירה וזאי תהיה באם כסף ישראל [של] שמו על יימצא שלא כך ולסדר שאפשר מה להציל, כנראה, הוא
 כך) שהובאש מפני משרתומ חהוד, פוי בנמל אשר, ידידנו ןּו'ג יורמה כי, פה לנו ועדי 38.תוהשער בןוכמ לוא

 צריך ץבאר 39".מוקדש" היה ןּו'ג כי, סובר הוא. הובלהה עם בקשר זה כי משער נייפ. עניין באיזה( אידר כותב
 ולרבקה, לישראל ינהולו פתיתלגר. יודע מי .םהקטני םירהמעד של השני חמשלוה אלה בימים להתקבל היה
, בדרך כבר יודאוב ליהוא. פיני בשם פרטים ודרשתי ליפו פתיתלגר. בטרייסט לעצור יניפ פקודת מסרתי. לחוד
 .רץבא משהו י"ע נעצר לא רק אם
 עבודות םושו לזה רק מסרנ היה הוא .אחרת כלה היה - לאירופה אליהו לכתחילה בא היה שאילו, כך יוצא

 ואילו אילו. פהוריבא 40"הכנופיה" את לחדש לישראל נותן היה לא גם הוא .ותוא מבלבלות היו לא ציבוריות
 לנו ברור שהיה בזמן היה זה .בואי אל כי 41לאליהו פתיתלגר פעמיים .חייב עצמי את אני שימרג במקצת. ואילו

 וזה. תערערי כלה ובלעדיו היחיד האיש שם הוא כי מןזה כל ברור היה שלו-ממכתביו - בארץ נחוץ אליהו כי, הפ
 ל"ובחו ;ל"ומח המשלוחים, והתחיל ובאמת, להתחיל עמדו שני ומצד, הפירוד התגלע שם אחד שמצד בזמן היה
 לתשובה מחכה אני. יהיה מה נראה ועכשיו .ואילו אילו אילו. וזכ זא יתהיה 'פ של דעתו וגם. אנשים מןזה כל היו

 .בחרדה
 

 ובשרי ישראל של שמותיהם. נאסר מחיפה 42'רוז יצחק(. קטנים 333) נתגלה השני המשלוח: באה התשובה
 על .בטרייסט לפגשו עלי .נוסע אליהו .הנכנס ארוהד ביקורת 43.זורלע נתבקשה סוריה. םשיוחיפ .נודעו

 .להסתלק יהיה םוינאיוה
 .אלה כל את לו טלפנתי. בפריס היה כבר פיני

. [המולד] ההולדת לחג המשרדים סגירת לפני ויזות לעשות זמן כבר היה שלא וםמש לפועל יצאה לא נסיעתי
 .לתשובה מחכה ואני, וינהול או, 'לטר אם, לבוא עלי לאן לאליהו פתיתלגר ימים עהלארב הדחייה מפני
 .להאריך עוד בדעתי היה כ"א אפסיק כ"ע. לנסיעה אני מתכונן םבינתיי
 :פרקים ראשי בקיצור רק אמסור

 
. ידי על הנגבים "קונטרס"ה מכספי םאשל .(ימעצמ גם) ניםוש מאנשים לוויתי .ש"לי 23 המצאתי לשפיגלמן .א

, "קונטרס"ל נאמן משען עתה יהיה הוא כי, עשיתי טוב כי חושב אני. הימים באלה נוסע או[ י"לא] כבר נסע הוא
 .לו רק ולא

 
 חוחש קפלנסקי. חרזהמ אל מסע עכשיו העורך, מקדונלד רמזי בארץ יהיה שבפברואר, להיות מאוד כולי .ב
 :דברים בשלושה בארץ יתעניין, לדבריו .ימים כעשרה - ייסע םא - בארץ ישהה הוא. תויא שוחחי עודו
 .כלכלית בניין-לעבודת, גזע בתור, היהודים סוגליםהמ. 1 
 .סוציאליסטית ליצירה היהודים םהפועלי םהמסוגלי .2 
 .ערבית-היהודית השאלה. 3 
  
, לפריןה) הכלכלי-בוועד מתנגדים לאטינגר .ק"הק של םולדירקטורי הגדול פ"הוה בישיבת תוצע בוודאי אתה .ג

 בריח אינם  45ןפייוהו 44לבונטין: וההיקש? הדירקטוריום חבר גם יהיה ואיך, בפועל מנהל שהוא משום( פייבל
 .הבנק של דירקטוריום

 
 של המזכירות את עצמו על ג"ב קיבל עכשיו 47."קונטרס"ה אל - גוריון-בן. ע"אחה למזכירות עבר 46יברודסק .ד

 ושבח אני. מאליו מובן זה. רוביבס ונע וינהומ .לבוא לזלמן רפולגת הם .חקר נשאר" נטרסוק"הו ההסתדרות
 .הדבר את יפתור[ למן]'שפיג של שבואו
 כישרון ביתר אבל יפה יותר לא ידישא כותב אתה כי, לאמר פוחד אני. ונפלא נפלא יבסקיברדיצ על מאמרך
 48.עברית כלה הן ?אידיש זו םכלו אך !מתגבר מעיין .עברית מאשר

 

 ,םשלו
 

 משה
 

 הערות
                                                           

1
מכתב ' ר)שם היה מחירם כמחצית מזה שנדרש באנגליה , מנועי דיזל בגרמניה 2ר לרכוש "הכוונה בעיקר ליוזמת פ" סוד"נראה כי ב 

 .שלא לעורר התנגדויות בריטיות וערביות, אך גם למאמציו לשמור בסוד את כל עניין הזיכיון, (11' הע 111
2
 .ת לא בכוח מים אלא במנועי דיזלכלומר מופעלו, ממונעות 
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3
הרצאתו ; "הבעיה הערבית"מהראשונים שעמדו על ". עברית בעברית"מחלוצי הוראת , בלשן עברי(. 1443-1683)יצחק אפשטיין  

(. 1436" )הפועל הצעיר"וב( 1431)ז "י" השלוח"לראשונה ב" שאלה נעלמה"התפרסמה במאמר ( 1431)' בנושא זה בקונגרס הציוני ז
 ".ברית שלום"נה עם מייסדי נמ

4
 .ש טעה כאן והחליף מנועי שריפה פנימית במנועי חשמל"סביר  שמ 
5
 .מקורב ללנין וחבר ועדות מרכזיות בראשית המשטר הסובייטי, פעיל מרכזי בתנועה המהפכנית הרוסית. לאוניד קרסין 
6
בלא להיוועץ . האמון בין שני הצדדים-גבר אי[ו[ ]---. ]תר להסתדרות הציוני"התחדדו מאוד היחסים בין פ 1421-2בחודשי החורף " 

היה , בדיון בעניין זה בהנהלה". א במפעל"רוטשילד על תנאים להשתתפותה של יק-יימס דה'מ עם ג"ר במו"פתח פ' הצ' כלל עם ההס
 (.118' עמ ,שאלתיאל א)ר "ו התקיף ביותר בהתנגדותו לפ"ח
7
 .1422ב ממרס עד סוף מאי "ר שהה בארה"פ 
8
להשקיע , אם יידרשו היהודים כפרטים"שכן , "קרן היסוד"ב עלולים לחבל במאמציה של "ר בארה"ניסיונות גיוס הכספים של פ" 

 (.114' עמ ,שאלתיאל א" )ב"יפגעו מאוד תוכניות קרן היסוד בארה"וכך " יעדיפו לתתו למפעל החשמל, מכספם
9
לרבות ליריבות בין סיעת ברנדייס להנהגה הרשמית של ההסתדרות , ציוני-ר היה מודע למחלוקות שפילגו את המחנה היהודי"פ 

 (.123' עמ ,שאלתיאל אלפי )אך נראה שהשכיל לנצל מתיחות זו , אין עדות על כך שניצל ביודעין מאבק זה. הציונית
10
 (:ככל הנראה ברוסית)ו "ר לח"כתב פ 11.1.1421-ב 

[ ---]של אישיותך , גד האינטרס שבפרסום עלוב של ניצחונותיך הקיקיונייםהאינטרסים של עמנו האומלל שקולים בעיניך כנ
בקלות דעתך ביקשת [ ---]עם ועדה תשים קץ לאשליה היפה האחת שנשארה לעמנו למוד הסבל והייסורים -הוקעתך קבל

אם תעשה ניסיון . ולא אתיראינני רשאי להתיר זאת . והוא עדיין בידי ובאחריותי, נשק זה הוא עבודתי. לחסל את נשקנו האחרון
ל את איומך אני . אני רגיל להמשיך בו עד הסוף, אם אני מתחיל בדבר. אתה מכיר אותי. זו חובתי. אוקיע אותך, להוציא לפוע 

ו לניידיץ "ח; 132מכתב , שם, 24.1.1422-ו לסוקולוב ב"בנושא זה מכתב ח' ר(. 34למכתב  1' הע ,11 ו"איגרות ח" )חזק ממך
 (.134, 131' הע 321' עמ ,שאלתיאל א; 33מכתב , שם, 12.2.1422

11
 .Jewish Colonial Trust  - השתתף בהקמת חברת החשמל. 1644-שנוסד ב, הבנק הציוני הראשון, אוצר התיישבות היהודים ,

 (.לימים בנק לאומי לישראל)פלשתינה -ה היה חברת האם של בנק אנגלו"אה. חברת האשלג ועוד
12
פ של "לפי פרוטוקול הוה)כ לתביעתו "נענה ב, ב ויכשיר את הקרקע לגיוס כספים למפעל החשמל"כ ייסע לארה"ר שב"כשתבע פ 

 ב "ר בארה"אולם ככל שידוע לא הוקם כל קשר בינו ובין פ, (233-216' עמ ,ברל א, אניטה שפירא; 61' עמ, 3.8.1421ע "אחה
 (.להלן 16' הע' ר)

13
 (.בנו מוריס היה מבכירי משרד החוץ של ישראל)ציר לקונגרסים . ציוני מבלגיה מאז ימי הרצל מנהיג(. 1424-1611)ן פישר 'ז-יונה 
14
 .11ט , ב מלכיםלפי  
15
יחסו השלילי לציונות . 1641-נוסד ב. ב"היומון החשוב ביותר של תנועת הפועלים היהודית בארה -"( פארווערטס)"פורברטס  

 .1421-בבארץ , אייב כהן, השתנה לאחר ביקור עורכו
16
 .בת שלום עליכם -רעייתו " דער טאג"עורך היומן , יורק-עיתונאי יידיש נודע בניו(. 1412-1641), גולדברג. בן ציון אב 
17
כ ובנק הפועלים יש "ר עם ב"להבהרת יחסי פ. באמריקה" קרן היסוד"בראש המגבית למען , ו"בשליחות ח, עמדו' ז"סוקולוב וז 

לבצע בעזרת פועלי "אשר נועדה " המשלחת", כ אל מניה שוחט ויוסף ברץ"הצטרף ב 22.13.1421-ב ב"כי בצאתו לארה, להוסיף
אולם , (261' עמ, א כ"כתבי ב" )שתעודתו להיות גורם גדול ביישוב העובדים ובעליית העובדים לארץ, אמריקה את ייסוד בנק הפועלים

ע מראשית פעולתו בארץ "ר קשר קשרים עם אחה"פ. ר"ל של פמשימה זו הייתה אמורה להשתלב במגבית נוספת למען מפעל החשמ
ב עשויה לסייע לבנק "מכירת מניות בנק הפועלים בין הפועלים היהודים בארה"פ שלה כי "נאמר בישיבת הוה 23.11.1423-וכבר ב

' עמ, ע א"ם של אחהפרוטוקולי" )ר לשלב את שני המפעלים הכספיים"אפשר יהיה לפי דעת פ. העתיד להיווסד וכן למפעל החשמל
בין המוסדות . ר דורש במפגיע את נסיעתי אני לאמריקה"פ: "ג ולקפלנסקי"כ לב"על נסיעתו לאמריקה בשליחות הכפולה כתב ב(. 146

אמצעיו לפי שעה מצומצמים ותולה הוא את תקוותיו . ייכנסו גם בנק הפועלים והוועד הלאומי[ מפעל החשמל]המייסדים את המפעל 
(. 233' עמ 64קטעים ממכתב  ,1 כ"איגרות ב" )ולשם זה הוא דורש את נסיעתי, באמריקה[ היהודים]לה בין הפועלים בעבודה גדו

במצב שנוצר לא היה . והוא התקרב אל ברנדייס, ו ועם ההסתדרות הציונית"ב התערערו יחסיו עם ח"ר בארה"במהלך פעולתו של פ
כ "אינם מזכירים את ב, ר"הביוגרף של פ, שאלתיאל' והן א, כ"הביוגרפית של ב, שפירא' הן א. ר"כ ופ"מקום לשיתוף פעולה בין ב

; 341-313, 266-261' עמ, א כ"כתבי ב' ר)אולי משום שתוכנית זו לא התממשה , בהקשר של איסוף כספים להקמת מפעל החשמל
 (.123, 114, 64, 61, 18מכתבים  ,1 כ"איגרות ב

18
ה את מדבר סיני והנגב ב .קולונל סטיוארט פרנסיס ניוקומב  השתתף . של בריטניה בקהיר" המשרד הערבי"ממקימי . 1413-14-מיפ 

פעל בניגוד לאינטרס היהודי והצרכים של מפעל . צרפתית-הנציג הבריטי לוועדת הגבולות האנגלו. במרד הערבי של שריף חוסיין
דש " אצבע הגליל"הציע לוותר על . החשמל מושבת כתר , ביגר' ג)צפון החולה תמורת הכנרת ועמק הירמוך עד [ נפתלי]וליצור קו מק 

 (.33, 26' עמ ,או בית לאומי
19
 .הבריטי( ביון=בינה=חוכמה)נס 'כלומר של האינטליג, "אנשי החוכמה"מדובר במסמכים של , לפי הנאמר במכתב להלן 
20
 .6' הע 68מכתב ' ר 
21
ע "ממקימי אחה. י ופעיליה"ממייסדי קפא. 1412-עלה ב. צ ברוסיה"עמראשוני פו(. 1441-1664( )דוד בלוך)אפרים בלומנפלד  

 .1421-1421א "ראש עיריית ת. וההסתדרות הכללית
22
 .היה עוין להצהרת בלפור. י"מפקד כוחות הצבא הבריטי אחרי אלנבי במצרים ובא(. 1421-1682)גנרל סר וולטר קונגריב  
23
 :2' הע 313מכתב  ,13ו "ת חאיגרובמקורו האנגלי מובא ב" החוזר"עיקרו של  

נוטה הצבא לצד , י"כגון של אירלנד וא, אולם ידוע כי בבעיות מסוימות, רשמית אומנם מניחים שהצבא אינו מעורב בפוליטיקה
י ברור כי נטיות אלו הם לטובת הערבים שנראו עד כה בעיני המשקיף הבלתי משוחד כקורבנות של "לגבי א. זה או אחר

ממשלת בריטניה לעולם לא תיתן יד למדיניותם החמסנית של קיצוני ... קת שכפתה עליהם ממשלת בריטניהצוד-מדיניות בלתי
י "אין לממשלת בריטניה התנגדות שא, במילים אחרות. י יהודית שהערבים יהיו בה נסבלים בלבד"הציונים החותרים להקמת א

י ליהודים מה שאנגליה "א תשלים עם מדיניות שתעשה את אאך בוודאי ל, תהיה ליהודים כמו בריטניה הגדולה לכלל הקיסרות
 (.243' עמ ,מסהגם ' ר)היא לאדם האנגלי 

24
 .י להיות למרכז רוחני לעם היהודי"אחד העם גרס שעל א 
25
לרבות , בתגובותיו לאישים שונים. סימן מדאיג, ובעיקר בחוסר התגובה עליו מצד השלטונות, ו ראה בחוזר של גנרל קונגריב"ח 
אולם אינם עושים דבר , אמר שקברניטי האימפריה שבים ומביעים את דבקותם בהצהרת בלפור', ורג'ט ובאמצעותו ללויד ג'לורד מלצל

 (.321, 323, 318, 318-313מכתבים  ,13ו "איגרות ח, מכתביו לאישים שונים בנושא זה' ר)ליישומה 
26
 :נאמר 1.12.21-ש מ"במכתב אולשן למ 

, הוא צריך היה לשלוח אותו לקפלנסקי. שהוא מעניין מאוד בשבילנו, לבלומנפלד העתקה מדוקומנט אחד לפני שבועיים מסרתי
, י"ל הנהו תזכיר על מדיניות הממשלה האנגלית הא"הדוקומנט הנ. אלה פרטים-עכשיו נוספו לי אי. והנני חושב שעשה ככה

היה במצרים והביע את דעתו כי צריך . י"מעתי שינג נסע לאש. הוא כתוב בטון המתנגד לנו. י"שנשלח למרכזי הצבא השונים בא
אולם כנראה שסירסו את . ושבמקרה של בלבולים צריך הצבא להיות לצד היהודים, י"לבאר לצבא את המדיניות האנגלית בא

, יכול לדעת אינני, או זה דבר מיוחד, ל הנהו תוצאת דרישת ינג במצרים"אם התזכיר הנ. הדבר וכתבו את התזכיר בטון הפוך
 .אולם אני משער כי זהו דבר אחד כי הזמן והנושא מתאימים

27
 (.מ"אצ)צ בלונדון "ש רשם את פרוטוקול הפגישה באנגלית והוא נדפס במשרד ההנה"מ 
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28
 על. נלוותה למשלחת הערבית ללונדון על מנת לסייע במהלכיה שם, אוהדת ערבים, מיסיונרית אנגליה תושבת חיפה, פרנסיס ניוטון 

עם -שנשא בעצרת, בנאום זה(. 321' עמ, 336מכתב  ,13ו "איגרות ח" )רק על בסיס נאומי האחרון: "ו"הצעתה להיפגש עמו ענה ח
ועם זאת הטעים את גישתה החיובית של , "בחבלה פוליטית שיטתית"י "ו כמה אנשים אחראיים בא"האשים ח 21.11.1421-בלונדון ב

 (.3' הע 328' עמ, שם" )נת ורוצה להגשים את ההצהרה במלואההמתכוו", הממשלה המרכזית בלונדון
29
 ".השומר"לנאמני " הגנה"בין נאמני ה 
30
 (.ברכות מג" )בטלאי על גבי טלאי[ ---]גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים "פי -על 
31
 .על מנת להבהיר את המצב החמור של העבודות הציבוריות 
32
 :ה"ג לד"כתב א 18.13.1421-ב. רצהבדרישה לחזרתו המיידית א 

צריך [ ---]הכל יהיה הרוס [ ---]כי אם אתה תדחה את בואך לחודשיים , כה קשה עד שרמז אומר[ צ"העב]המצב במשרד 
במשרד [ ---]ואין מבלעדיך , זה יוכל לעשות רק איש בעל אוטוריטה בעבודה ובחברה. להכניס אחריות הדדית ומשמעת ידועה

ולכן אתה מוכרח לבוא [ ---. ]מוכרחים לרכז את כל הכוחות להצלת המצב[ ---]יש כבר דפיציט חדש . טסטרופהעומדים בפני ק
ֵחר[ הרכש בווינה)ולמסור את העבודה שהתחלת בה  -226' עמ ,א חביוןהקטע המצוטט לעיל הושמט מהמכתב המובא ב" )לא 

228.) 
33
 .כנראה מקלעים 
34
 (.241' עמ ,אחביון )הכט ' וי, ולשןא' י, ה"ד: שלושת חברי הוועד היו 
35
 (.233-226' עמ ,א חביון) 2.11.1421-ה מ"ג לד"מכתבו של א 
36
אולם נסיעתו הוקדמה עקב משלוח נשק . ל"ג שעליו לבחון את דרכי העבודה בחו"בארץ נוכח א" הגנה"במהלך ניהול עבודת ה 

 (.232' עמ, שם)ון לא בא אלא מפני הפירודים בפנים שכל האס", ג חשד"א(. להלן' ר) 11.12.1421-שנחשף בנמל חיפה ב
37
 .ב"תוך כדי מילוי תפקידה כחברת משלחת ההסתדרות הכללית בארה 
38
 333אחת הכוורות נתרסקה בנפלה מכתפי סבל ערבי וכך נתגלו . הגיע לנמל חיפה משלוח נשק ארוז בכוורות 1421בדצמבר  11-ב 

 (.133' עמ ,1-בה "סת)כדורים  11,333-אקדחים וכ
39
עם אחד , מפקח נמל יפו, ון'ור ג'הגיע מייג 1421במאורעות מאי ". מרטיר"או " קדוש"שהוא ( (Jeuneון 'ר כיוון לומר על ג"נראה שפ 

' לבקשת קול, כך-אחר. פיזר את הפורעים והציל את העולים הנותרים, מה אחר הטבח שהתחולל שם-משוטריו לבית העולים ביפו זמן
הבריטי , מושל יפו. א"רובים שנמצאו במחסניו לחיילים משוחררים של הגדוד העברי שבאו להגן על יהודי יפו ותסיפק , מרגולין
 (.46, 61' עמ ,1-ב ה"סת)כ ביקורת על מעשה זה "מתח אח, סטרינג

40
י את המשיכו לקיים בחשא, שלמרות החלטות מוסדות ולמרות שקיבלו על עצמם להלכה את מרותם, "השומר"חבורת אנשי  

 .קבוצתם האוטונומית
41
 .האחר לא אותר; 243' עמ 61מברק אחד מאוזכר במכתב  
42
' עמ, 1-ב ה"סת)שוחרר ממאסרו מחוסר הוכחות . נשלח המשלוח שנחשף, כמנהל קואופרטיב לנגרות, על שמו -יצחק רוזנברג  

133). 
43
, 332' עמ, השומרספר ; 141, 144' עמ ,1-בה "סת)שנבדק אז , הכוונה להפעלת מסלול הברחת נשק לגליל העליון דרך ביירות 

331.) 
44
ממקימי ". אוצר התיישבות היהודים"ממנהלי  1431-מ. צ"ממייסדי ראשל. 1662-עלה ב" חובבי ציון"מראשוני  -זאב דוד לבונטין  

 .1424ק ומנהלו עד "בנק אפ
45
כוח הסיוע האמריקאי שאפשר -היה בא 1-ע"במל. פהמראשוני העולים ממערב אירו. 1412-עלה ב(. 1411-1661)אליעזר הופיין  

העלה את הבנק לדרגת המכשיר הכספי הראשי של . מנהל 1424-ומ, ק"סגן מנהל בנק אפ 23-בראשית שנות ה. את קיום היישוב
 .היישוב

46
מערכות , מ"הע ומזכירות הקב"פ של אחה"חבר הוה. מראשוני עין חרוד. 1414-עלה ב(. 1483-1643( )ברודסקי)נחום בנארי  
 .והמרכז לתרבות של ההסתדרות הכללית, "מבפנים"ו, "קונטרס"

47
לאחר כשלון הצעתו להפוך . ע למנותו מזכיר כללי של המפלגה"פ של אחה"החליט הוה 2.6.1421-וב 24.1.1421-ג חזר ארצה ב"ב 

. נבחר למזכיר יחיד של ההסתדרות 2.11.1421-אך כבר ב, התפטר, "קומונה"ואת ההסתדרות הכללית ל, "צבא עבודה"ע ל"את אחה
שבתקופת המעבר מן מזכירות , ש עולה"מדברי מ". חברת העובדים"במסגרת זו שינה את הצעותיו ונתקבלה החלטה על הקמת 

 .קונטרס"מה ל-ג זמן"התמסר ב, המפלגה למזכירות ההסתדרות
48
נקרע בין ישן וחדש ביהדות ומצב ביניים זה . יש וגרמניתאיד, כתב עברית. סופר והוגה דעות. בסקי'ברדיצ-גוריון-מיכה יוסף בן 

כתבי מובאת ב, 23.11.1421-שנכתבה ב, כ עליו עם מותו"רשימת ב" )קרוב רחוק"כינה את עצמו . אופייני לכל דרכו בספרות העברית
 (.313-338' עמ, אכ "ב
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 מלונדון יהוגל
 

 
 ...לפאל הער ה ניגששומ

 (שמות כ יח)
 
 
 

 .לפ  ר  ע  . רק  ב   .ןדֹונ  לֹו
 .תכ  ל  ש  . ירר  ג  ס  . רק  
ר   .שע  ר   ל-תח  ק  מ  ב   .ב 
 .תכ  ל  ין ל  א   חכ  

 

 יםל  ג  נ  א  ה   - עב  ט  ּוב   
 תח  נ  ב   יםר  ח  ת  מ  
 יםיל  ב  ה  מ   ֹוים אנ  ש  ע  מ  

 .דח  י  ם ם ג  ה  ינ  ש   אֹו
ח    ,רפ  א   לֹוכ   לל  ה 
 .יח  ר  ס  מ  , יקנ  ח  מ  
 ,רֹוחש  ן ש  ע  , ןב  ב ל  ע  
 .ח  יפ   - ילּופ  א  ו  

 

- ם ֹורמ  ב   שמ  ש  ה  ו   
 .תש  ח  נ   תר  ע  ק  
 ,םח  א ל  ל  ר ו  אֹול   אל  
תב  מ   המ  ד  א    .ש 

 טּושא פ  ל  א  , ירו  א   אל  
- ת פ  נ  יין ט  מ   הז  יא  
 ,תּושפ  ט   אֹו, יאה   תעּוט  ה  
 ?תפ  ת  ק ה  ח  ש  מ   ֹוא

 

 
 
 
 
 

 המש
 ב"כסלו תרפ, ןולונד

 
 
 
 
 

 .ש"של מ ודוד, לודיהוו-אבזבן , זה נשלח לדב שרתוק שיר
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 1 נספח
151 

 לתוכנית כלליות הנחות הצעת
 1"הארץ טובת לשם האומות כל אגודת"

 (חנקין מר י"ע הוצע השם) ף"תר חורף
 
 

 בנוגע הדדית הבנה, בה אשר השונים הלאומים בין מאחדים םקשרי תחייבמ הארץ טובת יכ, מכירה האגודה
 בהווה המדינית םבפעולת דותחא לידי יביאום אשר, צוייםר כלכליים םויחסי והלאומיות המדיניות לשאיפותיהם

 .בעתיד הארץ של המדיני גורלה על םבהשקפתו
 רוציםח עובדים המוני כניסת י"ע רק וכי, קיבולה מידת ימכפ ההרב ותחפ נויה הנוכחי הארץ יישוב כי, בהכירה

 למרום להגיע היא תוכל ,ץרהא של כלכלתה מדרגת את ירימוו היישוב צפיפות את יגדילו אשר, ומשכילים
 י"ע תסודר אשר, לפלשתינה הארצות מכל היהודים ניוהמ של הרחבה ההגירה את האגודה חושבת, שגשוגה

, בלפור השר י"ע שניתנה בריטניה ממשלת בהצהרת שהונחו העיקרים יסוד על העולמית הציונית ההסתדרות
 .ולנחוצה לאפשרית
 חותולהתפת החונו מתאימה היותר היא הקהילתית לאומיתה האוטונומיה טתיש כי, מוצאת האגודה

 להסתדר םהניתני, הפנימיים העניינים כל להימסר םצריכי זה לפי. בארץ ולאום לאום כל של וולהתבססות
 כל של הקהילתית להסתדרות - 'וכו כלכלים מוסדות ,סיוע, והשכלה חינוך מוסדות כגון, זו אוטונומיה בדרך
 באה והאפשרות הצורך בשעת; אלו הסתדרויות בין וררלש צריך דדיה ואמון הדדית הבנה של חסי .ולאום לאום

 .רעותה לעזרת האחת
 פלשתינה בין - םילכהכל היחסים י"עפ והן הגיאוגרפית הקרבה י"עפ הן - אורגני קשר במציאות מכירה האגודה
 טיפוח טעון זה קשר. הערבית ההממשל של ברשותה צאשתימ   סוריה ובין, בריטניה של פיקוחה תחת צאשתימ  
 .האלו הנפות בין טובים וכלכליים מדיניים יחסים יצירת י"ע וחיזוק

 
 

 
 הערות

                                                           

1
ש עם הלבנוני "במסגרת הקשרים שנרקמו בין חנקין ומ 9191או תחילת  9191שנוסחה ככל הנראה בשלהי , ש"יד מ-טיוטה בכתב 

(. 9נספח ' ר)ר יכו לחתימת ההסכם שנחתם בין חנקין בשם ההסתדרות הציונית ובין חבורת צפיְ והול, יב ְצַפְיר וחבריו'הנוצרי נג
אגודת כל "על . מודפס במכונת כתיבה, נמצא שם נוסח מתוקן שלה, מ"שבאצ" הכשרת היישוב"המצויה בתיקי , במצורף לטיוטה זו

 .לא אותרו אזכורים אחרים" האומות

243



 2 נספח
451 

 1סוריתה הלאומית והמפלגה הציונית ההסתדרות בין הסכם

 שרתוק משה י"ע עובדה שלנו המוקדמת ההצעה
 0261 במרס 62( אוסישקין בתיקוני)

 
 

 מצד ובלבנון בסוריה מיתוהלא הסיעה חוכ-ובאי, אחד מצד י"בא הציונית ההסתדרות וחכ יבא, מטה החתומים
 :האלה העיקרים יסוד על משותפת פוליטית העבוד לשם םהסכ ליד באו, שני
 .מיםימסוי יםגבול י"ע מזו זו הנבדלות, תונפרד מדיניות תוידחי שלוש נןיה ופלשתינה הלבנון, סוריה .0

 'מ בידי נכתבו האחרונות המילים 7] זיתא'החיג המסילה עד מזרחמ, רמוןחה וצפון ליטני: הם פלשתינה גבולי
 [.אוסישקין

 זו בארץ הוא יבנה, (פלשתינה) ישראל-ארץ מולדתו על העברי לעם יש אשר ההיסטורית הזכות בתוקף .6
 ארצות מכל היהודים המוני של רחבה הגירה הציונית ההסתדרות תסדר זה לשם .הלאומי ביתו את מחדש
 התפתחותו להבטחת הדרושים והכלכליים םליטייוהפ והיתרונות הזכויות כל את בה ותקבל לפלשתינה תבל
 הגירת .שבפלשתינה האומות תרי ענייני את הדבר שיפגום מבלי, הלאומי הבית של פשיתחווה טההשק

 אפוא ותהיה - לפריחתה יסייעו אשר, ושכליים חומריים כוחות שפעת הארץ אל תביא לפלשתינה היהודים
 [.סישקיןוא 'מ בידי נמחק האחרון הפסוק] השכנות לנפות וגם הערבים פלשתינה לתושבי גם לברכה

 הבדל בלי, הארץ תושבי לכל מוחלט אישי-אזרחי שוויון של יסודות על ייכון פלשתינה של המדיני המשטר .3
 בתור המאורגן לאומי קיבוץ לכל רחבה לאומית אוטונומיה של כויותז עם - הכלליים הארץ בענייני םולאו דת
 .הפנימיים בענייניו כזה
 כלכלית עזרה תהולרע אישה להושיט צריכות בפלשתינה וניתהצי וההנהגה והלבנון סוריה של הממשלות .4

 .פוליטית ותמיכה
 הארצות בין בעתיד להיווצר צריכה ופלשתינה וןהלבנ, סוריה בין אשר האינטרסים ושיתוף השכנות יסוד לע .5

 .כלכלית-פוליטית ברית האלה
 :מתחייבים ובלבנון בסוריה הלאומית הסיעה כוח באי
 .רשמי באופן ולפרסמם הסיעה לתוכנית דלעיל הסעיפים חמשת את להכניס (א
 ובכל, בפרט הלאומיים והעסקנים המשכילים בין רחבה תעמולה םבמצריו בפלשתינה, בלבנון, בסוריה לנהל (ב

 אשר, ההבנה-ואי הקדומים םיהמשפט עקירת לשם ובייחוד הזאת התוכנית לטובת, בכלל םהע שדרות
 הרצאות, וקלובים תודואג, העיתונות י"ע - הציונים למגמות בנוגע אלו תבארצו הערבי הקהל בדעת השתרשו
 .[אוסישקין 'מ בידי כולה נמחקה זו פסקה] 'וכד פומביות

 'מ בידי נמחקו האחרונות םהמילי ישת] פלשתינה בהפרדת תכרנה כי והלבנון סוריה ממשלות על להשפיע (ג
 עם תבואנה וכי, הלאומי ביתו את בפלשתינה העברי םלע לכונן הציונית ההסתדרות של בזכות[ אוסישקין
 .הדדית עזרה על הבנויה בברית בארץ הציונית ההנהגה

 :מתחייבים הציונית ההסתדרות חכו יבא
, םלוהע בכל העברי בעם הקהל דעת על להשפיע בכדי שברשותם האורגניזציוניים בקשרים תמשלהש (א

 .והלבנון סוריה עמי של אינטרסיהם לטובת, בכלל הנאור העולם הקהל דעת על ובאמצעותה
 לטובת ידיה-על תנוהל אשר התעמולה לצורכי ובלבנון בסוריה הלאומית לסיעה הדרוש בתקציב להשתתף (ב

 .הציונית ההנהגה ביקורת תחת הזאת התוכנית
 

 :נוסף בעמוד
 ןיאוסישק' מ ידיב נמחקו האחרונות המילים שתי] עברית הבממשל בנוןוהל סוריה של הממשלות הכרת .0

 .הצדדים משני מורכבת ועדה י"ע בעוייק   אשר הגבולים בתוך עצמה ברשות עומדת[ י"א: כתב ובמקומן
 .שכנו כאל העברי לעם והרגלתו זו להכרה להסכמה הערבי העם הכנת .6
 .והלבנון סוריה לגבולי מעבר בעתיד פלשתינה גבול בתחהר-אי בעד הערובה .3
 .הקדושים למקומות געוהנ בכל ההתערבות-ואי יםהדתי הנכסים כיבוד .4
 בידי כולו נמחק זה סעיף] תוהממשל שלוש בין חיצוני ךווית או התערבות םבשו השתמש לבלתי ייבותחהת .5
 [.ןישקיאוס' מ
 להן ולהלוות[ סישקיןוא' מ בידי נמחקו האחרונות המילים 5] והלבנון סוריה לממשלות פיצוי לשלם תוייבחהת .2

 .בעתיד [שאלה סימן הוסיף אוסישקין' מ] ורכןצ כפי
 .דת הבדל בלי פלשתינה נתיני לכל יוכלכל יאזרח זכויות שוויון .7
' מ יביד כולו נמחק זה סעיף] באמצעותנו שלא הלבנוןו ריהסו ממשלות עם מ"מו שום נהל לבלתי תוייבחהת .8

 [.אוסישקין
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 החוזה נוסח

 תיבהכ במכונת מודפס וםהחת וזההח וסחנ 
 
 

 רשיד ר"וד ןז  א  מו   ףויוס, רצפי   יב'נג ה"וה, הציונית ההסתדרות כוח-בא בתור נקיןח הושעי 'ה, מטה החתומים
 ןוהלבנ, סוריה של הפוליטי המצב רצינות את תםוברא, והלבנון בסוריה הלאומית הסיעה כוח-באי רתוב םר  כ  

 לידי שיחה לאחר באו, האלו הארצות שלוש תלטוב משותפת פוליטית עבודה לעבוד וברצותם ישראל-וארץ
 :האלה היסודיים םהעיקרי על הסכמה

 ועדה "ע בעוייק   אשר גבולים בתוך עצמה ברשות עומדת ישראל-בארץ תוירכמ והלבנון סוריה של הממשלות .0
 ורסיד י"ע יהעבר לעם לאומי בית בה לבנות הציונית ההסתדרות של ובזכות הצדדים שני כוח-מבאי מורכבת
 התפתחותו את יבטיחו אשר וכלכליים פוליטיים יתרונות השגת י"וע הארצות מכל םיהודי ניוהמ של הגירה

 .מיהלאו הבית של והחופשית השקטה
 לקראת הערבי םהע של הקהל דעת את להכין בכדי הדרוש כל את עושה ובלבנון בסוריה הלאומית הסיעה .6

 .ונכש כאל העברי העם אל ולהרגילו הזאת ההכרה
 ככתוב ייקבעו אשר לגבולים מעבר והלבנון סוריה של הגבול הסגת-אי בעד בהער   הציונית ההסתדרות .3

 .0 בסעיף
 הלוואות י"ע ארצותיהן פיתוח םלש והלבנון סוריה ממשלות של לעזרתן לבוא מתחייבת הציונית ההסתדרות .4

 .בזמנן יעובדו תנאיהן אשר, כסף
 .מוחלט וכלכלי אזרחי זכויות משוויון ייהנו דת בדלה יבל ישראל-ארץ שביות כל .5
 
 

 הערות
                                                           

1
שהתיימרה לייצג את המפלגה הלאומית , ריב צפי  'טיוטת ההסכם שנחתם בין יהושע חנקין כנציג ההסתדרות הציונית ובין חבורת נג 

מודפס במכונת , 62.3.0261שתאריכו , כםהנוסח הסופי של ההס. 0261נוסחה כנראה במרס , ש"ידו של מ-כתובה בכתב, הסורית
יהושע חנקין , נקדימון רוגל' על פרשה זו ר(. מ"אצ" הכשרת היישוב"הניסוחים שמורים בתיקי )מובא להלן , כתיבה בעברית ובצרפתית

 .יוזמותיו המדיניות -
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 הצירים לוועד חנקין יהושע תזכיר

 02911 יוני וסוף אפריל סוף בין הוגש
 
 

 התיישבותנו תוכנית את הרציתי בו אשר, תזכיר בלונדון[ הציוני] הפועל ולוועד צ"לוה הגשתי משנה ותרי ינלפ
 בין שיטתית יטיתפול בעבודה הצורך על יהראית הסעיפים יתר בין. במחשבתי שנצטיירה כפי הקרוב בעתיד

 .זו עבודה תדרוש אשר הכספיים האמצעים את ישבתיחו דרכיה את םכלליי בקווים ציינתי, הערבים
 לפעולה לצרפם יש אשר, ממשיים צעדים שום הציונית ההנהגה י"ע זה בנידון נעשו לא הזה היום ועד זמא

 ההנהגה בפקודת אחר או זה סקןע י"ע ושם פה נעשו ראש, הארעיים הבודדים המעשים את. מתימסו שיטתית
 .שבוןחב לדעתי להביא אין, שעה-ולהשפעת שעה-לצורך, בלבד באישורה או, הציונית

 צורך כל אין מעתה כי ההכרה את, הנראה כפי נטע לנציב סמואל הרברט ינויומ רמו-בסן י"א שאלת תרוןיפ
 מוטעה בעיני נהיה - ישנה רק אם - זו הכרה. השכנים עם שהיא-הסכמה וזאי לכלל להגיע כדי להתאמץ
 מחוצה אם כי בארץ לא בהן שהוכר זכויות ועל חיצוני כוח על בסמכנו כי, ולתמיד אחת להבין עלינו. ומסוכנת

 להתפשר כדי נוביכולת אשר כל לעשות עלינו זה לשם כי ;מוצקה פוליטית עמדה בארץ לכבוש נוכל לא, לה
 לעיקרים הם-והסכמתם הכרתם את ולהשיג, לה צהחוומ בארץ שכנינו עם הדדי כבוד יסוד ועל שלום בדרך

 לתפושו עצמי פוליטי חככו שכנינו לפני להופיע עלינו זה מ"במו כי ;הלאומי ביתנו בניין של םהיסודיי הפוליטיים
 .שלנו יםסטרנלאי ישר ונתכּוהמ עצמית תיפוליט עמדה כלפיהם

, בארץ האומות שביחסי ההדורים ביישוב הבריטית שלהלממ לסייע אלא תבוא שלא, כזאת פעולה כי ,ספק אין
 להחלטות לחכות מבלי כי היא דעתי. כנה הלאומי ביתנו בבניין לנו לעזור שכוונתה במידה לרצונה גם תהיה

 םהסכומי את לכך ולקצוב בארץ הערבים בין רבה בתעמולה ידימ לחלה צ"וה על, בלונדון השנתית הוועידה
 י"ע קבלתו אופן על תשפיע למען, מואלס הרברט של בואו לפני דווקא להתחיל כהצרי זו תעמולה .הדרושים
 זאת יעשה כאשר, הערבים של ההתנגדות כוח את תמיד לשקול יצטרך לבל הראשונים צעדיו על ותקל הערבים

 .שינוי בלי הקיים המצב יישאר םא
 לידי .שלו המדינה ורבי פייצל עם םמוקד מ"במו לחלה לדמשק עדהו צ"וה מטעם לחתיש   כי מציע אני כן כמו

 שיבותח את ואנ מעריכים כי דמשק לממשלת להראות מאוד חשוב אך, זה מ"מו עתה יביא לא תוממשי תוצאות
 .אסונות הרבה לידי להביא היכול הפירוד םבינתיי גדלי לבל תםיא ההתפשרות

 
 

 הערות
                                                           

1
, נקדימון רוגל' ר)ש שותף לניסוחו "שבנוסף לתרגום התזכיר מרוסית היה מ ,סביר. ש"ידו של מ-מ בכתב"מסמך זה נמצא באצ 

 (.יוזמותיו המדיניות, יהושע חנקין
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 4 חספנ
651 

 
 1םכיו הערבית העיתונות 

 
 

 הם, לב לתשומת הקבוע םפרצופ מבחינת והראויים להופיע םיהמתמיד, שבארץ הערביים העיתונים שני
 .בירושלים" סמקד-אל בית"ו בחיפה" הכרמל"
 .פוליטית והבנה היגיון של רבה מידה תמיד יש בהתקפותיו .הציונות של שובח היותר האויב הנהו" הכרמל"

 את ומביע דבר כל מנתח, לה ומחוצה בה, פלשתינה של הפוליטי גורלה םע בקשר המתרחש לכל ער הוא
 .מבוססת שקולה תמיד נהיה אשר, דעתו
 והבית הציונות לשאלת םהמוקדשי מאמריו ןובט ניכר שינוי בא, לנציב סמואל 'ה של מינויו דבר התפרסם מזמן

 להגירה, עברי נציב למינוי, רמו-ןס להחלטת הנמרצת ההתנגדות כןמתו דבר לגרוע מבלי .י"בא העברי הלאומי
 במצב גמורה והתחשבות רבה זהירות נראית הדברים בצורת הנה - לרשות מרשות ישראל-ארץ העברת ולעצם

 .כיום ווההה
 את הפר לבלתי לקוראיו הזמן כל ומטיף האנגלית הממשלה יכלפ הלויאליות על בקפדנות שומר העיתון

 סופה הנה, לפלשתינה בנוגע מסוכנה בשגיאה פתנוובתק, לדבריו, נכשלה גם אם אשר, לאנגליה נאמנותם
 חוזה שום; משפטם את לדרוש עליהם ממנה קור אחרת ידידה לערבים אין ;ותוהמע את ולתקן בזה להכיר
 ליתהלתכ מכוונת תעמולה השפעת תחת להשתנות עלול לוהכ; לעד קיימא בני אינם פוליטית לטהחה ושום
 .המאורעות ולחץ
 הצהרותיו כל את פנים משוא שום בלי ומנתח מבקר הוא. גדול בכבוד "הכרמל" מתייחס הנציב של אישיותו אל

 כוונותיוו תונולצי נטייתו את מציין גם, ('וכו העיתונאים אל דבריו, הארץ הנהלת תוכנית של ההצהרה) וומעשי
 .אציל בריטי ואיש גבוה בריטי פקיד כל קודם בו רואה הוא כי, להדגיש הוא ממהר זה עם אך, מזה הנובעות
 רגשניות והתרסות חמס-צעקות יבל. בסוריה הערבית המדינה מפלת אל ביחסו גם מתגלה ןוהעית של מתינותו

 שהיא בעובדה מתחשב אך צרפת את מרשיע, תורעוהמא על הוא סוקר, אירופה מדינות של הצדק-יא על
 כמה עד ולהשתדל אליו להסתגל דרך לחפש עליהם כ"וע המצב את לשנות הערבים חבכו שאין, השלטת
 שרונםיכ-אי את, צלייפ ואת הערבית הממשלה את גם מבקר הוא. שכמם על שהושם לוהע את להקל שאפשר

 מונים עשרת תוכניתם את ששינו בזה בהם שהתגלה הדעת שיקול חוסר את, בפוליטיקה קבועה דרך רלבֹו
 .הדלה יכולתם את שבוןחב להביא מבלי בדרישותיהם והפריזו

 
 במלחמתו .לצפיי וממשלת הציונות: חזיות שתי כלפי שווה במידה ערוך" אלמקדס בית" רושלמיהעיתון הי

 על נקם שמחת הוא מביע זמן-ובו, הערבי העם של הלאומיות זכויותיו קיפוח את כתובע הנהו מופיע בציונות
 - הרעה כל בעד הקולר את בהם תולה, ורביומקו פייצל של םשמ את מנבל, םהצרפתי וניצחון פייצל מפלת

 דלח שאינו, משכם אלהאדי עבד ילחוסנ במה ומשמש ממשלתם בימי סוריה על שבאה - הסדר-ואי הדלדול
 .פייצל את להבאיש ארוכים במאמרים

 יהכ בתכסיסים ונותהצי על ויתובהתקפ המשתמש, שבארץ אנטישמי היותר העיתון הוא ["אלמקדס בית]"
" טםק  מו  "ה על מכריז ;ובכלכלה בפוליטיקה היהודים מהתגברות העולם לגורל דואג; יהודים דיפתר של בדוקים

 מדי מלהדגיש נמנע אינו אך, סמואל 'בה מלפגוע אומנם הרזנ. 'וכו ליהודים שנמכר, [הגדולים מן מצרי יומון]
 ?תחתיו רחא איש יהאנגל אהצמ לא האומנם: הוולתמ יהדותו את םפע

 ידיעותיה את תמיד המפרסם, בארץ רפתצ חכו-ביאת של מבטאה ילכל להיחשב היכול העיתון הוא זמן באותן
 ;ולפלשתינה לסוריה שגמלה םיהחסד כל את ולמנות צרפת את חלשב מרבה הוא. רשמיות-והחצי הרשמיות

 לעזור באה צרפת: הניגוד את מבליטו בפלשתינה אנגליה של ולז בסוריה צרפת של הפוליטיקה את משווה
 .זרה אומה בני מהגרים ולטובת התושבים לנזק אתז עושה שאנגליה בעוד, תושביה לטובת לארץ
 אנטישמיות בתכסיסי הציונות רדיפת - העיתון של פרצופו את הקובעים העיקריים מנטיםוהמ שני של זה צירוף
 לצרפת חותותשב פיזור םע הקודמת דמשק וממשלת פייצל על ציםקושי והשלכת, ערבי-לאומי עיתון בתור

 שני בין סיבתי קשר ישוער לא גם אם. מיוחדת לב-שימת טעון - צרפת של נאמנה בתור - לאנגליה ועקיצות
 את ממלא צרפת לענייני הגיליון מחצית את המקדיש שהעיתון, עצמה העובדה שובהח הנה, האלה הגילויים
 .למאמריו נושאים שואב העיתון אין אחרים עניינים וגיחמ - ישמייםאנט שטנה במאמרי השנייה המחצית

 
 

 הערות
                                                           

1
ח צורפו תרגומי שישה מאמרים מתוך "לדו. מ"באצ" הכשרת היישוב"נמצא בתיקי , ש"ידו של מ-בכתב, 0291מספטמבר , מסמך זה 

 .2.2.0291-שהמאוחר שבהם מ, ידו-גם הם בכתב, ש"העיתונים הערבים שסקר מ
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 5 ספחנ
751 

 
 כנרת תחווי

 כנרת בימי - בקהר, אליהו, עדה, צפורה

 
 

 שרק אף .צפורהו עדה רבקה - שלושו, ה"דו ג"א ש"מ - שלושה: שישה מנה ש"מ סביב שהתרכז החברתי הגרעין
 כנרת .השישה של בעולמם נכבד מקום לה נודע, ממש בכנרת ועבד - ג"וא עדה צפורה - בורהחה מן שלושה

 .שלהלן בדבריהם משתקפת כנרת ששמה ויהובה מעורבותם .וושבר םולח םג אך, והגשמתו אידיאל םלה יתהיה
 היאו .םלש יעוגי, אליהו כ"ואח, שעדה ידעה לא היא .עצמאי צעד זה היה .ראשונה בכנרת לעבוד יצאה צפורה
 .הועזב עדה כ"חאו ושאליה אחרי בכנרת נשארה

 
 צפורה

 .ותהיאיש ונחשפת שם קורותיה עולים שמהם, בכנרת מימיה יםמכתב של נכבד אוסף הותירה צפורה
 לקןחו מייזל חנה של מיסודה הצעירות בקבוצת לקןח, 9191 מאז בכנרת צפורה עשתה משנתיים למעלה
 .(1 נספח 'ר) בפעם פעם משם רגהח במהלכן אך, כנרת בקבוצת

 ולכן, לילדים-ההוראה םבתחו כוחה לנסות דחף צפורה שהח בשדה עבודה של ארוכים םדשיוח אחרי כי, נראה
 על" כצנלסון רחל הרצתה םש, 29-22.8.9191-ב רחביהמב שהתקיימה ליהגל פועלי הסתדרות בוועידת נכחה

 1."שאובנ דיון והתקיים התרבותית העבודה

 :21.8.9191-ב לרבקה ממרחביה כתבה מהוועידה רשמיה ועל בכנרת לבטיה על

 בהמשך טתישהחלהשונות  תוההחלט על לך מספרת הייתי .לכנרת יואב על לך רלספ יכולתי בותר רבות
 אני עובדת הנה .לפני המוצבות השונות העבודות עם בקשר בדמיוני לי ירתיישצ השונות התמונות על, ךרהד

 החדשות לצעירות מסודר מקום ומכינות הביתי המשק בביסוס עוסקות ואנו, הצעירות בקבוצת בכנרת
, פה .אנשים יותר עוד ואולי, 16, 06 של קבוצה בכנרת הגדולה במכונה אני עובדת והנה, לארץ שתעלינה

 על שומרים המוצלח והסידור הטוב הרצון ורק, הצדדים רבת, מאוד קשה היא העבודה, לעצמי אני רתימצי
 שמתו השומרים ילדי, םיבילד עוסקת, בחמרה, נידחת בפינה אני - לפני תמונה עוד והנה .המכונה שלמות

, המחשבה את מלבי לעקור לי קשה .בה ללכת אותי המושך מיוחד דבר יש דרך ולכל, דרכים כמה .ובנשותיהם
, צעירות עם יחד, עכשיו בה לעבוד שהתחלתי האדמה מעבודת אני מתרחקת התרבותית לעבודה לכתי שעם
 הם, האלה הענפים כל, האלה העבודות כל הלא .כך להיות צריך ואיננו, כך איננו הדבר הלא .רב כה במרץ
, פועלים קבוצת יד-על במושבה אני עובדת ואם .התחדשות, יהיתח לו קוראים שאנו הדבר אותו של ענפים
 וכל לי נדמה מדוע, מדוע אולם .פצעיהם את מרפאה או בילדיהם אני עוסקת גם אם כמוהם אני פועלת הלא
 על, קבוע ילתב מה-דבר על מראה, אותקלח, היסודית העבודה מן שלכתי, אחת מחשבה אותי מלוה הזמן
 התחייה םהילעדבו ייהחלת וביליםמ המקצועות כל, םהדרכי כל םאומנ .בנפשי ולפתח, יהודי מדי ריות מה-דבר
 לו ולמסור אליו לפנות ךיצר, צורכו די וססבמ נואי, החקלאות, העיקרי שהענף מןז כל םאול, אפשרית בלתי היא
 שחילהכ אין והלא, החקלאות להיות כהיצר היהתחי שמתנ אך, מאוד שובותח הן העבודות כל .ותינוחכו כל את

 נושא לי מהדשנ יםלפעמ ויש .תוהחקלא ודתבלע מאשר בנקל רותי הבהר םשינהא צאויימ   ודותבע מיני שלכל
 יניא הזה הסבך מכל .רופא גם, מורה גם, ילאחק גם זמןב בו תיולה, ואחד אחד כל על, עלינו ולכן, מעברה רדו

 נקודה ימדתעה לא עוד - הבא בחורף תובתרב שאעסוק שהחלטתי כמעט ינשא שעהב, עכשיו גםו, לצאת יכלה
 פתיאס אז תהיה .בועותש כשלושה בעוד ביפו בוודאי אהיה, וז לעבודה אלך באמת אםו .זו לטהחה על סופית
 כלב החיה חוהר איה לסוןנכצ רחל .תווהשתלמ הכנה שיעורי גם ואולי, אהבה שנהב ללמד לכויש רותיהצע

 .הזאת התרבותית העבודה
 עד פהי כך כל הבלגו העממית ההשכלה שאלת את והרימה האירה איה רבותהת ףיסעב פועליםה באסיפת
 .קצת אותי רהיכמ ואת .כה עד פהיאסב גשהרהו שלא, תזאכ חרו ממותוהתר לידי םספיאהנ כל את שהביאה

 הזרע, בדבריה, ורחל הנשמה העלאת ממש הרגשתי אני םעפה אך, הבהר ולהתרגש להתלהב סוגלהמ ניניא
 לא, יאות נהיבה איה .ייתוספק את במקצת לה עתיבה .אליה תיבהתקר ממש יאנ .לטתיחהב הרבה לי

 .פתוח הדבר תא והשאירה ריעכלה השתדלה

 שרפאו ,92-92.1.9191-ב ביפו שהתקיימה" הבאה בשנה ללמד שילכו הצעירים פתיאס"ב גם החנכ צפורה
 כי רק ידוע .לכנרת זרהחש עד שם תהעש זמן כמה ידוע לא .גלעדי כפר-הר  מ  ח   - עבודתה םמקו נקבע ששם
 :9191 באוקטובר לרבקה מכנרת שכתבה כפי, מבחינתה, השתבש משהו

 צמהע את שהימרג אהי בנקיןט דברי לפי) דבר יקיבלת לא [צנלסוןכ] מרחל .יתמתח רםט עוד הקודמים יעניינ
 המקרה אחרי .פשריא בלתי רדבה ושיכע - גלעדי לכפר בלשו יתשבח גם לו .(בלכתו ולהכי הניאו האשמ
 שצריכה תימיפנה כהפהמה .ותרי עוד הדבר ךבסתנ - תוהבהמ לתזוג ערביםה התנפלות - םש רהקש ןוהאחר
 ליושא עד, דואמ דע םמעטי םיילד דאיווב יישארו - יוצר באופן רבהד םש תדרסי םג םאו להח טרם םש לחול
  .םלש לנסוע יכדא יהיה לא

 :שלהלן המכתבים את לרבקה כתבה םומש לכנרת חזרהצפורה 

 .רוכהא כ"כ הקספה יראח ויעכש לעבוד יל בוטו, בשדה לרוב אני דתבעו .הצעירות וצתבקב כנרתב דתבעו יאנ
 אין שלעבודהו ותשחקמ קר ונשא םפע לא לי היה נדמה ברהעש בשנה .יותר ודהבהע אותי מעניינת עכשיו

 נוכל ידועה התאמצותבש ןילהאמ אני להימתח ועתה .םוקי ונל להבטיח תוכל לא הזאת שהעבודה, ימשמ ךער
 אינהו אין יליבשב תראח ודהבשע להיתח הבמחשב גשתיינ, לעבודה בגשתי תהע .ממשיות לתוצאות להגיע
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 .ריאליות ויותר ותירומנט פחות, עצמי רשותב העמידה את למצוא אני מוכרחה הזאת ודהעבב ולכן להיות יכולה

(22.99.9191) 

* 

 .ירלגמ קנתישי ששח ויש ונחלש הולך בינינו חוט שאיזה הרגשה לי יש[ ---] תומו עדהערב  לי ורע לי עצוב[ ---]
 ינתייםבו, שונות םדרכיב םג לו, לנווכ נשאף הישאל אחת ברורה פהישא אין .כולנו את דשיאח ימרכז עיוןר אין

 אולם, שחינ ימ - לא או נצליח אם, ער ואם הדבר בטו אם .נתויפ את אחרת או כך לו ונהוב רולעב דאח כל פונה
 לויאכ, "בעבודה" וםמק יל בועלק יהחלטת רכאש, תהע כי, מאוד וצתיבקב אני ודדהב יכ, היטב אני שהח אתז
 [---] הייחהמ, המעודדת המילה תא עולשמ תייצר, מהם ודווקא, שמהם האנשים ותםמא ונקרעת אני כתולה

 ?דחא יזכמר ריצ לע ייסובו לא אלה כל אם םהשוני םיהדרכ ייפושח ערךו עבודתי וערך נתךינג רךע היהי ומה
 לויכא[ ---] יינוח בתחילת, שעתה הזאת העובדה [---] השאלה על עונה אינה דוע" העבודה דותחא"ל יכותנויש

 (22.1.9126 משוער ,ש"מוצ). ודמא יבל כואב זה על - לעברו פונה דחא כלו להיהחב מתפרדת
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 וצהר .בכנרת פה מחיינו רתוי או פחות ברורה תמונה לך למסור ורצוני, וינהול לך אני כותבת נהוהראש בפעם
 יחיכית ומה תייווקי למה, לכנרת השנה יהלכת ךיא את תרוכזה .בעינויינו יותתענ נוייח את תנויא ייחשת אני

 ידרכ את ילפנ ושתתווה איאחז הבש זהיחהא ותהא אמצא שהשנה רציתי - קצרות ליםימב ?הזאת מהשנה
 םגדולי םאינ אלה צונותשר ידומנ .פעם לא נוברדי ושעלי העתיד עיןרג אותו שיתגבש ירצית יאנ .דילעת

 אל נוירצ-רציתי ראש תאש אני רואה מראש ?קהבר, לך ראומ ומה .להגשימם שרפא משותף וןצרבו, וחותינוכמ
 אך .דתבעו ישאנ ולקבוצה חיה שאני םייחל חזק ותרי קשר רונוצ הולך כי ניא מרגישה ודהבעב םמנוא .גיאש
 .יד לא זה
 .לעצמנו מדי ותרי ונתונים חוכ יחסר שאנו מפני יווצרי לא .רוציוי לא כנרתב השנה רתויביצ ציתירש ןיערהג

 אני - נוחאנ .יל רמתוג איה מה לשער תוכלי - לי מתרגו הזאת ההכרהו, מאוד ויעכש יל רורב הזה הדבר
, לבנות השני תא אחדהחיזוק ו מוץיאב, ןיבבני מאשר, ומדוע למה תבוסי ובחיפוש ימעצ תוחינב ותרי סוקהע

 םמקובו, אחת שאיפה, משותפת הביפרספקט לנו ןישא יאנ שהיגרמ םיו בכל .השני את חדא ןיבלה, ליצור
 (91.9.9129)? הדרך איפה, רבקה, יהיה מה .הומרע איש ואנ חקיםמתר רבקלהת
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 איה הזאת ודהבהע תשנ[ ---] תירהכנ םוחה אותו ומלווה, לחה ריהקצ, מאוד רבה העבודה .שדהב עובדת יאנ
 הורסים כברו - דבר ובנינ טרם עוד[ ---] העתיד לי יראה - אותה אגמור הכל סך הזאיבו מאוד עד שהק, שהק
 .נולדו טרם וחדשים נגוזים הקודמים החלומות .ניהש מן האחד אנו קיםמתרח ...שהיה מה את ואנ
 אנו ילותחמת רחממ .מינויב מהרהב .וקרנבל ואבוי נגריואט ןירופ כי רהבס יש .םיבשוח רחיםולא אנו םיכחמ

 (92.1.9129) .םודבלכ ולהתקשט להתכנס

 
 

 עדה

 :שם ועבודתה עדה של חייה על משהו חושפות אחותה את לבקר באה לשם, מכנרת גאולה גלויות

 :96.9.9129-ב למשה גאולה

 לכתוה כאילו היא .פירעון לה שאין עייפות רתבצו היא םיו יום .וקשה הבר ודהעב .ברפת תהע דתבעו דהע
 .עבודהה לחץ תחת ומתגבשת ומתקשה

 :96.9.9129-ב לרבקה גאולה

 ומנצחת, לחלוב למדה כבר היא[ ---] פתבר עתה דתבעו עדה [---] כשבוע םש יתייה .מכנרת עתה אני שבה
 ריצח יקש גשםב וחבתס .הרפת יד-שעל הרפש את םהיו כל לשה .שלוש פי הנממ הגדולות רותפה לע

 .דיימ ונרדמת המיטה על פלתונ ערבב שובהבו, באפרוחים מטפלתו והתרנגולות תורפה את מאכילהו יהימהעל
 וז שעהב וההתפקחות ותררעוההת .בריתע ץינוביבר את מלמדת והיא אותה םמעירי שרהע-שתים שעהב

 שלוש עבורוכ, םשתייב וגומרת מדלל   להימתח איה באחת או ציחו עשרה-םישתב .םוייניעב ממש לה תועול
 יכ עליה יסעתכ שלא מבקשת עדה[ ---] .מחדש וםלק ועליה דלתב( מרוש הוא) ינוביץרב דפיקת תעשמנ שעות

-] משהיה טוב החרו מצב .בשפע ןניא השמלות כי הכביסה באה ודהבהע םוי חרא .לך תובכל פנאי רגע לה אין
 .נאמרת מילה ןיא - הבודלע םייכיהש םירבמד חוץ .םילמיוא םגוריס וצהקבב ייהח[ ---] לה טוב לא כללב אך [--

 
 

 אליהו

 .לכנרת אליהו יצא( 9126 ספטמבר) מהגדוד השחרור עם
 :עדה סיפרה ,מדיני יעל בידי יםהאחרונ בימיה מפיה שנרשמו, בזיכרונותיה

 דגניה. הגימנסיה סיום עם כשנה עבד שם, דגניה על כנרת את ביכר אוה. לכנרת ההליכה את יווןשכ   הוא אליהו
. שונים רוח הלכי בה שררו. פרוץ מקום הייתה כנרת. בררנית צורהב חברים בה קיבלו. וסגור קטן מקום הייתה

 לכנרת אנשים שולח היה ,א"בת שישב, ברל. מעניינים אנשים היו בכנרת. מחשבתית אחידות הייתה לא
 ,ציונית ולא סוציאליסטית שהייתה, כהן ורוזה רכב-שטרומפ גוסטה לכנרת הגיעו כך. לכך ראויים בעיניו שנראו

 ההסתדרות" חברי כל ימצאו שבכנרת הרעיון את לטפח המשיך אליהו. חייכה לא שמעולם רצינית שהיא
 את למצוא אחד כל יוכל שבכנרת חשב הוא. תוףיש חיי יחד לחיות חלומם את ויגשימו מקומם את "המצומצמת

 .מוסיקה בהוראת בכנרת להשתלב תוכל, למשל, רבקה. מקומו

249



 מוסיקה ללמוד ינהוול ונסעה דעתה שינתה היא אבל, בכנרת לעבודה יציאה שקלה רבקה שגם זמן היה ואכן
 .בפסנתר בנגינה להשתלםו

 :519179.5-ב מכנרת, בלד אליהו

 .םישנ ממנה ידתרנפ לא כאילו לכנרת לעבודה נכנסתי .בשמינית ורשח יאנ .לעבוד יצאתי ילבוא ינהש ביום
 תיפנוהג ההתאמצות .םושני םחודשי ברכ םבה נתון ייתיה כאילו םבירוק כה לי םינרא םוהמקו העבודה ניייענ

 [.---] ילגמר ינממ נשכחו התאמצות מכל חהירוהב טלהבה םע הצבא .מאוד לי קלה בעבודה
 שגרמו םיהדבר םאות כל .עדיין םבדיוע נםישא רינובחול ולנ ךרד נמצא ודהבבע יכ והאמונה הבשחהמ בי גברו
, האמיתית דידותיוה הבהאה .קחמרב ושיכע זיםנגו, נויניב רגיל שהיה הבהגו מן נויחסי את דויורוה ריחוק לידי
 וחכ לנו ףסיווי נשאר זה, חיינו משךב ולרעה איש שהענקנו הטוב כל בעד התוד הכרתו הדדית רהזלע ןוצרה

 .(92 ,99' הע כא מכתב גם' ור ;261-296' עמ, א וןיחב, מכתב קטעי) כנורד את דחי למצוא

 :7117179.7-ב לרבקה צפורה

 אחרו בנפשי לעכל שי אשר את לעכל אני רוצה [---] מיואש יאנ הזאת מהשנה" .קשה פרשה וז, הוי - אליהו
 כבר מפיו ששמעתי דבריו תוכן זה, םפני כל על .אליהו של וילימ בקירוב הן אלה - "יתייחת תבוא הזאת השנה

 .פעמיים
 באה לא השונים האנשים בין ההתמזגות .םבחיי דרכה מה למצוא יכולה ואינה בנפתוליה מתפתלת כנרת

 ברתייםהח םייחוה סתדרתמ אינה העבודה(. 'וכו ןפיינרמ, שידלובסקי אהרון ולעומתם סטריקובסקי, סלוצקין)
 שפה, עתידה תהיה תרשכנ, וקיווה בוחש צהר הוא .לכנרת הלך אליהו יךא תדעי והלא .מאוד עד םקשי, םקשי
 ."פרח עורבא זה, כנרת" עתה ברכ ."המקום" יהיה
, זקהח עוד וב יאמונת תזא כלוב, ינהבמ ןיוע בוקר איש שאין במקום, ודדב, דייחי עכשיו תוילה רוצה היה אליהו
 .רחא םומק מכל לו טוב בשדהו, שדהב וכשיע דבעו הוא ".עתידות"ל מקווה, הומקו והוא

 :11179.7.., ש"למ יהודה

 - הנכונה העניינים ובתפיסת שבה האמת-בחוש[ מאיא] המ  מ   והנה. מחנק ימי לו היו - בכנרת אליהו היות ימי
 - הט  ס  מ   הנ   הי  נ   אליהו: מכנרת שובה אחר לי אמרה, בה הטבועה - ממש יהחי-מענייני לכאורה רחוקים גם ולו
 האפיק זה, בכלל כיום הקבוצה, כנרת. כך זה ובאמת .הדרוש מקומו את לו נותנת אינה כנרת. במקומו לא הוא
 אליהו. הדרך זוהי לא ואולי מקומו זה לא - למרחב האדם את מוציאים שאינם פוסקים בלתי חיטוטים-מלא הצר
 כה אמונה מלא היה. יותר רחב לדבר החדשים הכוחות בתוספת אותה "להפוך", וחשב כוחות מלא לכנרת בא

 גדוד מועצת] המועצה לקראת וצהבהק פתיאסב .להשיג יכול אל - יקשב ראש את השיג לא והוא .רבה
 איה אשר על, הבש אוןהקיפ על דיבר .הקבוצה בדבר מוקותעו ארוכות אליהו רבדי[ 22-20.0.9129, ודהבהע

 תסבול לא ודהבהע אשר כזה יסבס על בנותהל צריך .כאלה הם יסודותיה באשר ועליםפה תנועת מכל רחוקה
 רסידו לע חשב הוא ואז .העבודה דדוג םע לקשרה, בהילהרח ריךצ .ברלח ברח יןב אשהו-חיכוך זהימא

 ימ - כנרת של ורלהג עתה מה .'וכו בניםא תביחצ: אחרות ודותבע לאא חקלאות קר לא - אהבה לשנה הקבוצה
( אובןר היה נושאהו היבשא וצהבהק) לינגבלו, יץבינובר, (ברסקי) םשלו, ייבלפ, מטוס :"הצעירים" קבוצת .יודע
 ןראה, נרמןייפ צחקי, [אליריש] ציון בן: כנרת יקנז ראח ומצד, (דוגליה לשוןב נטימיתיא) קטנה לקבוצה תכושמ
 םימימסכ דווקא והם ,בעבודה םהמתנגשי הקצוות שני אלה - 'וכו סקיבסטריקו, סלוצקין: ישנ מצדו[ קיבסדלויש]

 כל נול מה": אליהו דברי אחר ראמ יבלפי .ימיםכמס אינם הם - מצעאב םיוהעומד, אליהו של לדעתו
 בוודאי אוהי .עזבהל םירוצ "םרייעצה" .איה וגורלה כנרת גורל את יודעת אינה עצמהב עדה "?הזו ותיאליהאיד
 ?דבר פוליי ךיא עיוד ימ בלא .אז תעזוב
 הנגינה את כביכול "חלפת" - במספר ארבע - םינוגנ חבר עם זא נסעתי) גלילב חפס ינלפ תיייה כאשר

, אלה יןב הגדולה וםהתה זא נתגלתה - למגדל מכנרת ובאתי .(ותרבהת דתעו םמטע - ודהבהע-במקומות
 .כאן אליהו של מקומו: יתבוחש, ותחהכו התחדשות, רחבמ ןאכ .עולמות ישנ ממש

 
 

 רבקה

, 91.8.9126-ב, הלעד וכתבה בכנרת ביקור הכער נסיעתה לפני המ-זמן .9126 בספטמבר וינהול יצאה בקהר
 :הביקור תובעקב והרהוריה רשמיה את

 .נסיעתיל הכנותב יאנ הסוקע מןבז ובו בכנרת נעשה מה ימצע את ינא שואלת
 ,אז – וודאגת ודתובע עם אחד לכ, פינה בכל םהצצי רותיעוצ ריםיצע, צרבח הכונהת, תכנר וניכריז על לותבע
 הם טפלים כה יימותולחו ייפותיאש כל כי אני ורואה, מהימכל מאדימים ינפו מדפוק עומד יולב, דמי קופא אז
 םבדמל ןאי, םולתז אחרים ןיא, םשניש םייחה הם אלה .קשה וכה האמת הםב הבר שכה, האלה חייםה יבלג
 אשר, האלה םייהח תביזוע, יותחל ךיצר הככ ולכן, העת יותחל רשפא אחרת לאו ככה .יםירפשא םאחרי ייםח

 שקעיולה לעבלהי בואויש, םידשח ותחלכו םיראוק ואשר, ללב כך כל קרוביםו םירקי אנשים ייח ונשבר בהם
 .שפלה דהיכבג בעיני איה וז יבהזע - בם הם גם רבולהיש, הםב

, ממנו לצאת שאין םהקסמי מעגל את, האלה בחייםש החנק את יאנ שהח .רתחא אני ושבתח מיםפעל אך
 ןנער ומרח, לנשמה דשח וןזמ, הרילבע דשח רומח גילהש, למרחב חפת, מוצא למצוא יךרשצ יתעד על ועולה

 חרו ,ורא יץפלה, כבדיםה םיהעננ את רזלפ, הביבהס את לרענןו פרוץל יךרצ יטר וירוא של זרם .למחשבה
 כולתיה כלתה טרםבו כוחותינו אפסו ובטרם סביבנו הערפל עבהו ריווהא מחנק, חיינוב שי מחנק .םחיי
 חרונההא ההתאמצות את נא נעשה - "ונעלה יפה כל" את ינוילח סילהכנ ולהעיז, וץחפל, ףלשאו מיתינפה

 בלבו צעירות בעינייםו םידשח תֹוראמ   בעונׂש דשח וירוא ףנשא, ראשנו את צהחוה יאצונו בחומה לוןח ונפרוץ
 ירווהא את לטהר, הזה הארור פלרעב םחלהיל חכו הזאת היניפה תןית יאול .ננּוק   אל להביט נשוב מחודש

, שלנו אליהו דקןזונ[ 8.1.9126-ב בירייה התאבד יצקיבירק ןבראו] יבחבה ראובן נחנק בו אשר, הזה דבהכ
 ררנב יהבת עוד תעצור זמן כמה .לה םיוהדומ[ כ"רעיית ב ,רוןמ] לאה והכנעה היימודב םלבס   את יםנושאו
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 ?בגאון הבטמ את ולהישיר קומתה את לזקוף חכו [רנרב ח"י אחות]
 .םויו וםי כלב מעט, לאט לאט ותחהכו את המכלה, המחנק יפנב, תח ליבל עשוי וניא הזה צרבהמ האיש גם
, דרך לבקש עלינו כי לי ומתברר .וההתמדה וןיסיהנ יוקטנ התביעות רבי, חהכו דליוח   הדלים, נוחאנ גם ומה
 בזאתו, סינוינ יכ, קשנויב כי הכרה נוב תהיה - חליצי לא םג ולו .ושקדמונ ונותיסיהנ לע דשח ןויניס ףילהוס
 .יםיחל כותנוז תהיה

 אינן אשר חשבותהמ הן אלו אך .לרוב תרי שפתב והשתמשתי, ייותבשחמ את יעבלה ידיב עלה לא ודאיוב
 לי נודע ולו .ללכת תיהמוסר הזכות את לי תןונ זה רק, הנסיעה על בלחשו אומץ לי תןונ זה רק .ממני פותרמ

 רגע אותוב אילו לי היה טבומ זא יכ, רךדה יפושיוח תנוהניסיו בשלשלת ליהחו זה ניסיוני היהי לא יכ, עתה
 .חיי פסקו

 
 

 הערות
                                                           

1
 :שזר' כצנלסון כתבה לז' ר 

. הרגעים שהיו לנו בעניין העבודה התרבותית בוועידה היו טובים, ושה בעבודה התרבותית של ההסתדרות החקלאיתאני ע
  18' עמ ,החופים השנייםמתוך )יש הכרה שעבודה חיה נעשית על ידי [ ---]נפגשתי עם נשים אחדות והפגישות היו טובות 

 (.9' הע
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 6 נספח
851 

 ציבוריות לעבודות המשרד
 
 

 פתיחת עם ארצה להגיע שהחלו, כל-סריח דיאליסטיםיא םצעירי רובה ,(3291-3232) השלישית יהיהעל
 היא זה משבר ממצוקת .לקליטתה מספיק לאומי הון באין חמור כלכלי למשבר נקלעה, 3-ע"מל םובת שעריה
 סלילת - תשתית עבודות הארץ ביחבר לפועל להוציא אלסמו הרברט העליון הנציב להחלטת הודות נחלצה
 אחדות" למפלגת אלה ממיזמים כמה ניהול את להציע רוטנברג פנחס מתזוליו - ברזל מסילות והנחת כבישים
 .העולים את בהם שהעסיקה, "העבודה

 של זמתוביו ע"לאחה( מ"ק 39) צמח-טבריה כביש סלילת את הנציב מסר, ארצה להגיעו בסמוך, 3292 בקיץ
 פעם יתהיה וז .בנהריים חשמלית-ההידרו הכוח תחנת להקמת חיוני זה שכביש לפניו טען אשר, רגבטנור פנחס

 זה תקדים ומכוח, ובנייה סלילה עבודות לביצוע כקבלן ממשלהה עם במישרין התקשר פועלים שארגון, ראשונה
 ".הצעיר הפועל" פלגתלמ( העמק מגדל היום, הד  'ג  -יפהח כביש סלילת כ"אח מייד נמסרה
, השנייה העלייה אנשי הבריח מבין עבודה ומנהלי מדריכים ע"החא גייסה צמח-טבריה בכביש הסלילה לביצוע

 במהלך וספווהת שוניםאהר הכבישים שני על .דשיםח עולים ובראשונה-בראש, םפועלי לשם נותפלה להחוה
 .נצרת-להועפ וכביש טבחה-טבריה כביש 3299

 .ופועלות םפועלי של גדולים םלריכוזי כופוה לכבישים בסמוך שקמו, אוהלים במחנות רוהתגור הסוללים
 ללמד, נותחלמ הצטרפו מתנדבים ריםומ .אחרות תרבות ופעולות עברית ללימוד שיעורים הונהגו אלה במחנות
 1.ברנר ח"י הסופר יביד שנערך, "הסולל" ןותיע לאור יצא שבמגדל חצמ-טבריה כביש סוללי הבמחנ .ולהדריך
 את דחי והקימו צ"והפוה ע"אחה של הכבישים צוותי דוחהתא, הכללית ההסתדרות הקמת עם, 3299 בדצמבר

 מאורגנים עבודה וגדודי םפועלי קבוצות י"ע לפועל להוציא" שתפקידו כגוף" ובניין ציבוריות לעבודת המשרד"
 .זהו דב נבחר המשרד למזכיר ."בדיםהעו של עצמית בהנהלה וציבורי לאומי ערך בעלות גדולות עבודות
 :ביפו שהתכנסה, ההסתדרות במועצת הוז דב אמר 3299 דצמבר בתחילת

 עבודת בעיקר, הציבורית העבודה תפסה החקלאית עבודתנו שדה בהרחבת הציונית הפעולה אפסות לרגלי
 את קיבלנו. חרונההא העלייה בקליטת היחידי וכמעט הראשון המקום את, הבניין ובמקצת, הכבישים סלילת

 היו נחוצים. למפרע משלמת אינה הממשלה. למחזור כסף היה נחוץ(. חצמ-טבריה כביש סלילת) העבודה
 הראשונים הסכומים את ממנו נווהשג הצירים לוועד פנינו. אין לכסף מקור וכל, שמיכות, מיטות, אוהלים

 האחריות והכרת המסירות ,המרץ אך. ליםסול ולא חוצבים לא .בקרבנו כמעט היו לא מקצוע בעלי. ההכרחיים
 לא - המקח על עמידה אחרי - הצירים ועד מאת, בפעם פעםכ, להוציא שיכולנו ףהנוס הקרדיט. לנו עמדו

 שמירת לשם חשובות פעולות נעשו. מחזור קרןו ומטבח דירה כלי, עבודה כלי חסרנו. העבודה לצורכי הספיק
 אשמו מעט לא. מסדרת יד מחוסר לקוי היה הוא אף" הדסה" עם מ"המו. הדרושה במידה לא אך, הבריאות

 העבודה[ ---. ]הממשלה כלפי גם אחת כוח-באות לנו הייתה לא. הפועלים שבקרב והפירוד הקרעים בכך
 אתו אליה להתייחס עלינו ככה. הארץ מבניין חלק אם כי, בלבד אנשים להעסקת זמני אמצעי אינה הציבורית

 .(922' עמ ,א"בת בית מתוך) הראוי גובהה על להעמידנה נוכל לא אחרת, העולים בלב עלנטו עלינו הזה היחס

 :בחיפה שהתכנסה, הכבישים פועלי במועצת הוז דב אמר 93.39.3293-ב

 וסדר שיטה ליצור היה המשרד על. קצר כה זמן משך על ח"דו למסור וקשה חודשים שני רק קיים המשרד
 נמצא הוא הזמן כל. לעבודתו ופרינציפים יסודות איזה לקבוע זמן היה לא. תחדשו ולהמציא הקיימות בהנהלות
 לפתור עלינו. בעדה והאחריות העלייה תקוות את תולים בנו. עליו הוטלו אשר תפקידים המון של עגר בדאגות

' עמ ,הסולל מתוך) אותן להפריד אפשר-אי כי, העלייה ושאלת העבודה שאלה ,השאלות שתי את אחת-בבת
394-399). 

 השלישית העלייה את הצילה, עולים אלפי והעסיקה וחצי כשנה שנמשכה, והמסילות הכבישים עבודת
 השלישית העלייה בתקופת גּוה  שנ   היסוד רעיונות. לגיבושה היתוך כור שימשה כך ובתוך ומניוון מהתפוררות

 יוסף ש"ע" העבודה ודגד" קמו כך. הסוללים במחנות שהתרקם הנמרץ החברתי הגיבושבתנאי  נולדו
 את המקיפה הריכוזית והמשמעת צריכהב השיתוף, המשותפת הקופה רעיונות עלו שבמסגרתו, "טרומפלדור

 ".הארצי הקיבוץ"ו" הצעיר השומר", "העמק חבורת" ;פלוגותיו כל
 בבריאת שותפות של והרגשה החברותא, המחסור פרי, משיחי מתח תרווי הייתה האוהלים נותחבמ האווירה"

 .(25' עמ, תולדות/שפירא) "חדשה חברתית יצירה
 של המרכזי לקבלן קיומו שנות בארבע הפך, 3294-ב מקומו את שירש" בונה סולל" כך-ואחר, צ"לעב המשרד

 םהקשיי אף על .משליהמ לצורכי מבנים ובנו צבא נותחמ הקימו, כבישים שסללו המאורגנים ועליםפה
 העלייה עולי בקליטת שיבותח-רב תפקיד" המשרד" מילא, שצבר ירעונותג חרףו אותו ושליו םיפיננסיה

-כ" המשרד" בידי שרוכזו השונות הקבלניות בקבוצות הועסקו, 3299 ספטמבר, השיא בתקופת .השלישית
 .ההסתדרות בריח מכלל 49%-ל קרוב שהיו, פועלים 9,4,9

-מ מכנרת במכתב .ובעיותיו הישגיו על ריותהציבו העבודות מפעל מצטייר ימים מאותם כצנלסון ברל במכתבי
 :כתב 9.33.3299

, כמעט פסא עד, ייסוד צוץיק קיור-וינבו בלונדון םיבציקהת וצצוקש רלאח ."כביש" שתרבפ כיום עומדים אנו
 םיועלפה בוריצ םולא .קיומם ידכ אישה הדובע כל להם אוצמי לא חלוציםוה םדשיחה ועליםפה כי סכנה יתהיה

 העולים ליבשב שהדח ודהבע יערש הוא-ותוירחא על חפתו ןברוהח סכנת את הוא-תיוחוכוב מה לזמן דחה
 םיאוהל .עתה מהוה יהברט כנרת דרך .יותרובהצי ודותבלע - דשח לכיבוש זינקו פועליםה .אולב םיומדעו אובש
 שרפה קבאב עתה מופצצים יהברט הרי של הבזלת סלעי, החמש הדעבו פה נעשית .הדרך לצדי נטועים בניםל

252



 של מנגנון ליב, משגיחים עזרת לכ ללא, קבלן י"ע לא, תיב-עלב י"ע לא מתנהלת ודהבהע .הודיי ערנו דייב
, יפהח ליד בדיםעו ברכ .דיחהי לא םאול אשוןרה הוא צמח-טבריה כביש .םמשרתי ליבו המלאכה על םיצחמנ
 ההצלה וז - ואובי שעוד אלה ליבשבו ,ברשע בשבוע אובש החלוצים יםימאת לישבב [---] .פינה אשר, תצרנ

 .( ,191-13 'עמ ,א כ"ב יכתב) האחת

 הז נושא סביב כי פלאיי ולא, הציבוריות העבודות מפעל את ושליו בגירעונות אותותיהן נתנו הקשות הנסיבות
 זו של קהחל מנת היו הגירעונות עיקר) צ"פוהוה ע"אחה של הביצוע יאנש בין ואישיים עקרוניים חיכוכים נתגלעו

 .הצירים לוועד צ"לעב המשרד בין וכן ,(האחרונה
 :ינהובו צ"פוע של" העולמית הברית" למשרד סוןנלצכ 'ב כתב 99.1.3293-ב

 הבר, יהיהעל ינייענ מרכזבו ההסתדרות של המעשית ודהבהע מרכזב כיום העומד[ צ"בעל המשרד] זה סדמוב
 .ןכבער דמאו נותוש, זה למשרד ורשעב, [צ"פועוה ע"אחה של צ"העב הנהלות] הירושות ישת .ההתרוצצות

 יכ םינועוט, בודהעה רדויסב, העסקים בהנהלת צ"והפה טתיש את שהק קריםמב זה במשרד דיםבהעו וברינח
 םישיבהכ במצב דלבהה אומנםו .בעבודה ינוכוח-ילא גם, ועלפה לסבל םג, ציטיםילדפ גם תוצאות וז משיטה

 בודהע שנהי, פהי חיים, בטיה םיאוכל, םיחיוורמ, םיחשמ םידבהעו ןאכ .ממש ןיהע את דוקר "שלהם"ו "שלנו"
 .(22 מכתב ,1 כ"ב גרותא) וייאוש עצב, אוכל חוסר, םיטיצידפ - םוש, חרוצה עצמית הנהלה, תיתרבות

 האשמות של מתוחה וירהובא צ"לעב המשרד במצב דנה, 31-32.1.3293-ב שהתכנסה, ההסתדרות מועצת
, זהו דב המשרד במזכיר האשמותיהם עיקר את מיקדו, במיעוט שהיו, צ"והפה אנשי .ואישיות נייניותע, הדדיות

 .חהוד, טברסקי וםחנ, במשרד צ"והפה נציג ואילו לתפקידו דשחמ רחנב הוא דבר של פוובס אך
 רנרב ח"י של רוזועו צמח-טבריה כביש ימסולל, סבוראי שמואל כתב צ"העב למפעל הצירים עדו חסי על

 :"הסולל" בהוצאת

 יהלאומ ההון י"ע המשבר מן אותנו הציל ולא, הארץ יונב הפועלים תזרלע, תנורזעל בא לא םיריהצ ועד
 הוא שלנו רעוןיהג ילתחשת ודעי צ"וה האין .שלנו" םיטיצידפ"ב אותנו םימאש םיריהצ ועד .וידיב המופקד
 םויכ םקומ היה אל המעשה ילפנ לעזרתנו בא ּול יכ ודעי םיריהצ ועד האין ?חוזר הון בחוסר, םאמצעי בחוסר

 יותחל לפועל ורזלע ותעודת םהע ןהו ?םיחלוצ ותאמ חנכוהת להאה הדפיציטים שבוןח על יוכ ,םיטיצילדפ
 צוריי, בזמנן ותוואהל לנו אימצי, ההסתדרות לעזרת [צ"וה] נא בואי .ברלמש יאנובה ההון חוסר .מעבודתו

 זכות לו תהיה למען ,ומפעולתנ וןבשחו-דין ול לתת םכניומ ההינ ואנו - לעזרה ןרצו ראהי, הבנה של חסיםי
 .(992, ,99' עמ, 39.3293.,9, הסולל) הביקורת

 
 

 הערות
                                                           

1
מאמרים , דוחות מאסיפות, שכללו רשימות הווי, חוברות 6יצאו לאור . 3299' צ החל להופיע בדצ"ביטאון זה של פועלי העב 

 (.3223, יד טבנקין)את חיים גולן הערות והארות מ, בלוויית הקדמה הסוללהללו נדפסו מחדש בקובץ . ים וחידושי לשוןאידיאולוגי
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 7 נספח
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 לרבקה צפורה מכתב

 0291 ראשית, עדש-תל
 
 

 אלמנות כל שיוכע נמצאות פה .שמעי ?תשאלי הנה באתי איך. םעייוכשב עוד פה ואהיה עדש-בתל אני
 אהובה הגננת יםבילד מטפלת. שונים ליםימג ילד 01-כ שי האלה לאלמנות. במשק עובדות וכולן םהשומרי

 הילדים עם העבודה .העליון בגליל המהומות לרגלי גלעדי מכפר שבאו אלה גם םנמצאי םהילדי בין .ינובוקובסק
 שהיא כזאת במידה נחלש וגרונה חודשים 1 כבר הפ עובדת הגננת. להיהמ בןומ במלוא פרך עבודת היא

 אינני כי סירבתי, כמובן, אני. אלי יתהיה להחליפה הראשונות הבקשות אחת .מה-לזמן חלנו לנסוע מוכרחה
" כבר הנוצר" על לשמור לבוא רבות והפצרות בקשות אחרי אולם .זה ברגע מגננות מאוד רחוקה והנני גננת

 בזמן השעבד תחא פועלת ממלאה בכנרת מקומי את. להסכים שלא יכולתי לא - עותושב שלושה לשניים
 .גלעדי-מכפר םהילדי עם ונפגשתי עדש-בתל אני וכך. מרהחב ןוהאחר
 האלה הילדים עם לעבוד קשה מה, הילדים םה פראים מהו העבודה היא קשה המ לשער תוכלי לא, רבקה

 להגיד אפשר יא .ומסירותה סבלנותה על, נובוקובסקי האהוב על מתפלאה אני. עדש-תל בריח בסביבת
 רק .יצרה אשר את יצורל לוכת שהיא לשער יכולתי לא ביפו הכרתיה כאשר. םאידיאליז מחוסרת זו שצעירה
 זה על לשמור כ"כ םמשתדלי מדוע מבינה אני, ולסביבה םלילדיו לעבודתה שהסתכלתי זה ריחא, עכשיו

 םלילדי םמתאימי םה הרהיטים. מרוהט דרח -" גן" לילדים יש םנוספי ודיבורים רב עמל אחרי .צרהי שאהובה
, עבודהה םות רחא ורק, םוהי כל הילדים על םמשגיחי. זה םלבית קשורים האלה הפראים םישהילד והעיקר
, הילדים על צועקים: הגננת עבודת חצי את מקלקלות הן - לישון הילדים את משכיבות מהותישהא בשעה

 להערות מסכימות הן בתיאוריה. עוזרים םאינ םדיבורי שום .'וכד םתאני, סוכר חתיכות לפיותיהם תוחבים
 דומא קשה היא בודהעה. זאת מעשות חדלה איננה עצמה הנימ   םג, ההפך את עושות הן למעשה אך נתהגנ

 .גופניים וגם רוחניים כוחות הרבה ודורשת
 ,לך שלום

 
 צפורה
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 העבודה אחדות חברי אל חוזר

 9.421...42 ,יפו
 
 

 פתיאס של הרעיון ותחהתפת .2םריחהנב פתיאס של הראשון( הי  ס  ס  ) המושב בירושלים פתחיי יתשר ה"בכ
" העבודה-אחדות" של ובהשפעתה לתהובפע םשלביה בכל וקשורים אחוזים התגשמותו ותולדות הנבחרים

 סכנה בשעות לו שעמדו הן ריםחהנב פתיאס לרעיון הסתדרותנו של רע  ה ויחסה יפההתק מדתהע   .זה בנידון
 .להיכחד לו נתנו לא שביישוב האקטיביים-הלאומיים ותחהכו שאר בעזרתו 3,וחיצונית פנימית
 שחלו מהגלגולים אחד בכל םואול. שובייה ארגון: תמיד היה דחא םהנבחרי פתיאס רעיון של העיקרי תוכנו
 להיקרא ריםחהנב פתיאס כשעמדה. לו גרם שהזמן, מיוחד צביון הזה העיקרי התוכן אל נטפל היה זה ןיוברע

 צריך עתה ואף. תרהצור הרשות כלפי ומחאה האשמה בצורת בעיקר להתבטא תוכנה היה עתיד, פ"תר באייר
 םמנטיוומ. הזה הזמן של דחהמיו הערך את םהקובעי םלמומנטי מכוון להיות הנבחרים פתיאס של תוכנה יהיה
 המשבר (ב ;הממשלה של הפנימית הפוליטיקה וקביעת ץבאר ההנהלי המשטר התהוות ראשית (א :הינם אלה

 .בציונות והכספי ההסתדרותי
 את מכירה ישראלית-הארץ היהדות כי, לממשלה הצהרה ישמש הנבחרים אספת ראהיק   של העובדה םעצ

 לא האלה והעניינים הצרכים כי ;לו המיוחדים כויותוז עניינים ,צרכים בעל, מאורגן כגוף, דתחמיו כחטיבה עצמה
 תדועו וחברי פקידים וינעניי משמר על עמדו םג ולו - הארץ אזרח בתור מזכויותיו פרט כל הנאת י"ע יסופקו
 הממונים, בודדים אישים י"ע מייעצת דעה-בחוות בהנהלה שיתוף לא זה קיבוץ דורש ולכן - עמו מבני םיממונ
 העממי המוסד של הרשמית הכרתו אלא - צודקת ובבחירה כשרה הכי בכוונה ויהי - הממשלה עיני אותר לפי
 המוסד. בארץ יהעבר הציבור של הוהיחיד החוקית חהכו-ביאת בתור ריםחהנב פתיאס תכונן אשר, רחהנב

 לתפוש יהיה יועל ;העבריתהאוטונומיה  של והרחבתה ביצורה םלש אקטיבית להובפע מייד יתחיל הזה העליון
 בתור בנו הנוגעת מדינית או הנהלית שאלה לכל הממשלה תמצא אשר, לפתרונות ביחס ואמיצה ברורה עמדה
 פנים וכלפי .חוץ כלפי אתז. וגורלנו מצבנו את אושה פןוא באיזה יקבע אשרו בארץ נהגיוש סדר לכל סחביו, כלל

 להילחם נוח. שדרותיו לכל היישוב על ימיתהפנ והמשמעת האחדת חובת את המוסרית תהובמר האספה תטיל
 הנבחרים פתיאס משתהייה אך, במפעלים זו שאיפה התגלמה לא עוד כל, עתה העצמי הארגון בשאיפת
 ולצאת הגדר את לפרוץ למישהו יהיה קשה, העברי הציבור כל את ומארגן מאחד, קיים מוסד ותיצור לעובדה

 .רמה ביד זה מוסד נגד
 עבודת עול פורקי אל ישראלית-הארץ היהדות של יחסה את להביע פהיהאס תצטרך 4,ותבציונ למשבר ובנוגע
 היישוב של השתתפותו להגברת יסוד להניח בזמן ובו, הציונית ההנהגה מאת דרישותיה ואת, כזו בעת ןייהבנ
 לכל הינן משותפות, םבה התמיכה חובת או, מהם ההנאה אשר, דהוהעב פינעו המוסדות ותםא בהחזקת עצמו

 .היישוב
 .הראשון במושבה הנבחרים פתיאס לפני דיםומהע, העיקריים םהתפקידי שני הם אלה
 מכל התמלטה החמס וזעקת היישוב וארוצ על מונחת הייתה דהח כשחרב, והפורענויות הרדיפות בזמן, והנה
 ישראלית-הארץ ליהדות למשגב יהיו ידיה על ווצרישי ןוהעלי והמוסד הנבחרים פתיאס כי לוהכ הרגישו, פה

 את עשתה זו וחיה כללית והרגשה. האומה כל בשם הדין-תביעת מעתיש   מעליה אשר במה וישמשו הנרדפת
 כה עד אשר, בשדרות גם ואקטיבי ער יחס ואלי והולידה ואחד אחד כל של ללבו קרוב הנבחרים פתיאס וןרעי
 פתיאס שיבותח של הנכונה רכתהלהע. עתה כן לא. לאומית חובה הכרת מכל ריחוק תכלית תוקורח היו

 תוצאות את מראש לצפות הסגולה דרושה, הלאומית תובייהאקט ברוח חינוך שודר הזה בזמן הנבחרים
 הכלל לענייני ומסירות ערות דרושה - באחת, העתידות בעד האחריות את ולשאת הובהו הנעשות השגיאות
 אלו תונותכ .הפורענויות עקת תחת דווקא ולאו, ופשיוח עצמי רצון מתוך נמרצת פעולה לידי שתביא, כזו במידה

 פתילאס ביחס עכשיו השוררת האדישות מובנת ולכן. ישראלית-ץהאר ביהדות הכלל נחלת מהיות עדיין תווקחר
 .בושיהי אנשי רוב בין ריםחהנב
 תוכנה ליםעלו הנבחרים באספת מיעוטנו או ריבויינו שלרגלי רק לא .מיוחדת אחריות עלינו מעמיס זה מצב

 .הרבה בזה תלויה כלל בדרך פהיהאס של חשיבותה מדרגת אם כי, ולרעה לטובה בנקל להשתנות תיהוצאותו
 מעוניינים שאנו בעניינים כ"עאכוו, לסמוך מי על לנו אין האומה כלל בענייני גם כי, הורנו האחרונות השנים ניסיון
 להשתתפות רק לא אותנו מחייבים כה ועד הרעיון תצמיח מראשית הנבחרים פתילאס יחסנו. מיוחד באופן בהם

 .בה םהענייני ומהלך פהיאסה כל של האינציאטיבה בעד לאחריות םא כי, לנו מגיעה שהיא במידה
 מוסדות ויצירת ציבורית ותנארגתה של ניסיון כל להרוס הזוממים, םהע עוכרי אותם כי, ברור. דבר ועוד

 מלהסתייע נמנעו ולא ריםחהנב פתיאס בעיקר כפרו, פותיובאס עיתונותב, בגלוי אשר אלה, ביישוב דמוקרטיים
 יעתיקו המערכה ואת, שתיקרא מאחר פהיבאס קדייפ   לא מקומם גם, שפלים הכי פרובוקציה באמצעי זה לשם
 למשבר היחס, זו בשאלה הממשלה כלפי היישוב עמדת, הלאומית טונומיהבהא ובשאלות 5.פנימה אליה

 צירי על ניטל יהיה בה אשר, כבדה מהחמל הנבחרים פתיאס במת על תתגלע - לו גרמוש ולאלה שבציונות
 .שביישוב הדמגוגיה ישואפו השחורים היסודות לכל ניצחת מפלה להנחיל העובדים

  
 בהחוה את, ריםחהנב פתילאס םלצירי נבחרו אשר, ברינוח לכל להזכיר - ראשית :באים האלה הדברים

 גורלנו ובעד כנהותו פהיהאס לורג בעד האחריות את םעליה ולהטיל, מהם דחא ףא שייעדר מבלי בה להשתתף
 עזרה םהמ ולדרוש יםרהנבח פתיאס של שיבותחה להכרת ונירבח ציבור כל את לעורר - שנית .בה וערכנו
 .פהיבאס להשתתף הצירים-לחברים החומרית האפשרות תינתן למען
[ מצרי גרוש] מ"ג 5 בסכום דחמיו מס חבר כל על להטיל ועלהפ הוועד החליט םהדרושי האמצעים המצאת לשם
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 לא לדרוש צריך הזה המס את. זאת לעשות עליהם בהוח - זה מסכום יותר להכניס משגת שידם אלה .לאיש
 םלותיהוק את ירותחבב נתנו אשר, "העבודה אחדות" לחברי ץשמחו הבוחרים מאותם גם אם כי, מהחברים רק

 .רשימתנו בעד
 שיוכל, חבר על הגבייה את יטיל מקום שבכל הפועלים ועד. אפשרי הכי בהקדם תולגב צריך הזה המס

 .ויחדי כל בלי המס את הכניסם י"ע הגבייה למהירות לסייע החברים על. מיוחד באופן לזה להתמסר
 :אלה מרכזים בשלושת יצטבר המס
 העבודה-דותחא משרד, ביפו - הדיהוו רושליםי, יפו

 העבודה לשכת, חיפה - עמקו יפהח, שומרון
 .העבודה לשכת, טבריה - והעליון התחתון הגליל

 ברינוח לכל חהנשל, דחמיו וזרח להם ימסור םש ושהייתם לירושלים הצירים של נסיעתם סידור על הפרטים את
 .ריםחהנב פתיאס צירי

 
 

 הערות
                                                           

1
 .ש והופץ בכתב ידו"פ של אחדות העבודה נוסח בידי מ"החוזר שנשלח מטעם הוה 
2
 .נספח ארגונים ומוסדות' ר 
3
חוגי הימין עדות המזרח החרדים מזה והגבלת סמכויות האסיפה ואי הכרה בה , ריבוי המפלגות והעוינות שבין מפלגות הפועלים 

 .י השלטון הבריטי מזה"כמוסד עליון ייצוגי של היישוב ע
4
 .ב בראשות ברנדייס"נועה הציונית בארהמניעת תקציבים להתפתחות היישוב בשל מדיניות הת 
5
אגף "צ וראשו אוסישקין ועל אסיפת הנבחרים כמכשיר בידי "שקראו תיגר על וה, "דואר היום"הכוונה בעיקר לחוגי הימין ולשופרם  

, "ארץה"" )י את כל הברכה אשר העניקו חבריהם בדעה ברוסיה האומללה"השמאל אשר כל מגמתו וכוונתו היא להעניק לנו פה בא
 "(.מלשינות[ ---]פרובוקציה : אלהבכל ארץ וארץ יש רק שם אחד לדברים שכ: "ציטט והגיב, 9.42...02
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 לשכוח מיהרו

 12.1.1.51, ו"ע קונטרס, ש"מ
 
 
 לא. במדינה מיעוט - ובערב רייםנה-םבאר, ישראל-בארץ, בסוריה - במיליוניו הערבי העם היה" תורכיה בימי"

 םירהמשב כל עליו עברו כזה וכמיעוט". איכותי מיעוט" אלא - עצמו השליט עזהג על עלה הן בזה - כמותי מיעוט
 השיג השפה בנידון הראשונה ההנחה את .בית שלטון על םלח, זכויות על נלחם, שפתו על נלחם הוא. םהגליו

 את הערביות בנפות להנהיג הרשות יתהיה וז - .1.9-ב בתורכיה הקונסטיטוציה מתן אחרי רק הזה העם
 הערבים םילדיה כל הגריסו זא עד(. !םהנמוכי רק) הממשלה של הנמוכים הספר-בבתי הוראה כשפת הערבית
 תורכיה ממשלת נמלאה האחרונה המלחמה ובשנת .התורכית בחצץ ניהםיש את ממשלתיים ספר בבתי שלמדו
 פרסה-בתי ובכל הרשמיים תוהמוסד בכל שוב להשליט - קחו קקהחו ויתוריםוה כל על מהחני, לשפתה קנאה

 ובאופן, המלחמה כעבור קר קףות לקבל נועד שהחוק אלא .הדיחהי השלטת כשפה התורכית תא שבמדינה
 .לשווא אך םאימי הילך הזכ

 מדינות ושלוש נהריים-םבאר מלך רק סרהחה מדינה, ס'ג  חיב מלך עם מדינה. תומדינ הערבי םלע ול יש עתה
 ."הייעל"ו" בניין"ל קוקותז אינן מקום מכל אך, עדיין "גרותוב"ל נחשבות אינן, אומנם, האחרונות .ריהובס יוחצ
 .העם השכלת הנהלת - ערבים םופקידי מוסדות יביד כליל מעתה נמסרו אשר מדינהה תפקידי בין

 .הכל כמעט - הפחות לכל או, הכל - פשוט הוא .איננו" רוב" אפילו ;ושלום סח, מיעוט הערבי םהע אין במדינותיו
 כולם שפהה לגבי הנה - זרה דם-בתערובת גם אוליו נהגיהםמ  ב, בדתם מזה זה םיהניפל קיבוצים ישנם ואם

 םישנ ומיעוטים. למיעוטים כויותז אלו מתן י"ע שלטונו שברון יראת העם על לכאורה אין, כן על .אחת חטיבה
, שבסוריה רקסים'הצ הנה(. משלהם ספר-בתי הן להם - כאן מדובר םהיהודי על לא). קטנטנים. זאת בכל
 הירדן-בעבר - הדרומית .לנו ידועות םרקסי'צ םכפרי של קבוצות שלוש. התורכית הממשלה של" םקולוניסטי"ה

 בכלל או, סתם הבריטי הירדן-לעבר וא, "הפלשתינאי" הירדן-לעבר ?עכשיו היא למי זו, אגב) לעמאן מסביב
 יד-על, האורונטס בבקעת והשלישית ,טרהילקוני מסביב, בגולן השנייה (.פתרונים יל'רצ'צ למר, אכן ?ס'גיחל
 .דמשק מדינת של בלהבח   נפלו האחרונות שתי .ומסח

 המקום אך .םערבי םורימ שמה החשלו ספר-בתי פתחה הממשלה. ומסחד רקסים'צה בכפרי השאלה נתעוררה
 םבכפריה תולמנ ההשכלה הנהלת לפני להציע רקסים'הצ אמרו. ערבית מבינים םאינ והתינוקות רקסי'צ שוביי -
 את לסדר חיטהב, כנראה, מישהו. קסיתר'בצ המדעים את לבאר יוכל אשר, (כאלה ישנם) עמם ניבמ ריםומ

 תורולה הרישיון דבר את מסר בו, מאמר" סב  ת  ק  ּומ"ב והדפיס נזדרז בדמשק רקסים'הצ םהמשכילי דחוא הדבר
 בפרט - םהא בשפת ההוראה ערך את קירהוה אשר" המתקדמת" לממשלה חיםשב ופיזר, כעובדה רקסית'בצ

 מנקודת לא לתלמיד מזה הנודעת והתועלת שבדבר הנחיצות של תפרימיטיבי די הסברה כאןו ;נמוך ספר-בבית
 ביאור לשם רק בשפה להשתמש שהרשות אלא; הפדגוגית לאהקּו לשם ורק אך אם כי, לילהח, לאומית מבט
 שפה הריהי - רקסית'והצ; עצמה השפה את וללמד רקסית'בצ לימוד ספרי גם להנהיג צריך, ספקתמ   אינה פ"בע
 הזכרת - אורחא ואגב; בה הוצאו םספרי ואף, ובקווקז שטאובק ספר-תיב באלה בה רוהו וכבר השפות לככ

 עמדה" הצעירים התורכים" של תבונתם וכי בתורכיה שפתם זיכיון על פעם נלחמו הן הערבים גם כי, נשכחות
 .ל"וד, זכרמ זה. לעיל כרהזשנ ההנחה את הקונסטיטוציה הכרזת אחרי מייד לתת םלה

 .למוח אשוו לוםח - אפס
 בזה -( מעט וזיר)" ההשכלה מנהל" מטעם רשמית הכחשה בעיתון בו הופיעה, המאמר התפרסם אחרי םימיוי

 באיזה להנהיג ההשכלה הנהלת תחשוב לא ולעולם שבהח לא מעולם .'וכו פלוני מר שכתב מה קראתי: "הלשון
 אך, להנהלה כזאת הצעה םאומנ גיעהה. הרשמית הארץ שפת, מבערבית אחרת בשפה ההוראה את ספר-בית
 סגנון)" שווא ודמיונות לומותח לוהכ - מזה וחוץ. כהווייתם הדברים הם אלה": םייסומ ."בהחלט נדחתה היא

 !(.רשמי
 .הנשייה מן להעלותן למהו, נשכחות באמת אלו הלא. המכחיש נגע לא המשכיל אותו שהזכיר תובנשכחו

 ...וחלשכ מיהרו
 הד כל לו מצא שלא, לומר צריך איןו, שםור לכ יבל שעבר ודאי הערבית תבעיתונו. הוא פעוט המעשה כל

 .פוליטי
 .הנהו פתומ - לםווא
 

 קדם-בן .מ
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 01 פחסנ
061 

 0210 מאי תעומאור

 119185.8, דוןנבלו שרת למשה ליםמירוש הרבב יאלתיקו מכתב
 
 
 פלההמ את, הקטסטרופה גודל כל את וסתפי ראש איש אין 1יודעים רכב אתם כללי אופןב ואצלנ שקרה המ

 1הנעדרים של האסון את חושי ראש ;דיניתהמ
 1שלום בה להשליט כיצד סמואל של והבנתב ןואי1 ןאופ םבשו קטהש לא הארץ1 התחלה אתז תנולדע
1 ד, לשןוא, פהי, קפט, ברץ, שראלי, אליהו, 1טור עם הייתי 1המאורעות רטיפ כל את לותדל ידבי יעלה לא

 1מראש וכנותמ והי הפרעות1 'כוו הממשלה עם יםסחיוה גנההה תדעבו כל במרכז לדפובלומנ קיןנבט ,דלובסבר
 משפחות יצאו מהבוקר עוד 1אמתלה רק בחלקה יתהיה היא1 הסיבה הייתה הדמונסטרציה יכ הדבר רשק

 שעליה פקודה בכל התעללל מוסיפהו ובפצצות וביםרב התפהשת הערבית הרהמשט 1םשלו-והומנ ותערבי
 1ביטחון שום בה אין 1לפועל הוציאל

 עצמםב םמעידי םה1 כותנהו דיו בקבוק, גרמני 'נדזב נמצאו ת"בפ שלקחו [הערבים] וייםבוהש הפצועים כל על
 היה ךיצר קישק-ואב1 להתנפל כפר 2. התכוננו ת"פ על1 תההתנפלו מראש מסודרת הייתה איך ומספרים
 1'וכו שלישי מצד פריםכ 3 שעה ובעוד ישנ דמצ בואוי כפר דועו יהודיה ואז לאחור המגינים את למשוךו להתחיל

 חובר 02 1ורגלים ביםוכר איש 92 עם יראפש1 א יצאו לקראתם 1התחיל זה כך1 ערבי יצרפאו םג וכםתב היה
 נהרגו מהם שהושל1 וחותיהםכ ריתאבש נלחמו םה1 םושלבא גם םביניה 82 ושארנ 1גדולה ההמון את בראותם

 לב ץאומ את אותםרב ושב 02-מה םביר 1תעכ שוכב הוא 1נקעה גלוור הונכשל נפצעה 1ש1א סוסת1 נפצעו 7-ו
 ותוא ביקודה פליםנהמת 1נהקט סיגהנ האב אבשלום היפצעב1 תוונסיג התקפות היו ת"פ על הנהגב 821-ה

 עליו לקבל וקשה 1כולנו לב את דוהחרי להימב ותומ1 נורא באופן בו התעללו1 גזריםל אותו ורובית בזחלו
 ת"פ את1 נוממ ונויוקי הבהר ראש דחא מתוכנו נעדר 1ומרצו שרונויכ כול את והראה דמחנ היה אהו1 םומיחתנ

 1עיתוניםמה תראו כאשר, 'כוו ווירוןהא, דיםוהה והציל
 רגוןא יטפר כל את מוסר פצעהנ1 נפצע אחד יםברע 0 רגוהנ 1חצל-יבנ אחרי תהיהי תובוברח ותלפנההת

 1והרובים שלהם המספרים יש1 כרם-מטול שוטרים 3 יניהםב, ערביים םיהרוג 80 חדרהב1 ההתנפלות
 משלנו איש עם סקורטא   ששלח המושל הסכים' ד ביום1 הפרטים את מוסרת העיתונות1 מחריד ברנר מות

 הקירות מלבד בו נשאר ולא דדשּו הבית1 ברל נסע(1 לואידור של) השישית הגוויה את ולחפש הבית את לבדוק
1 איננו שלו האחרון הפורטפיל1 שלמה יצירה הציל כי יושב ברל1 הרצפה על מפוזרים היו והכתבים הניירות 1דבר

 מנהל דב 1ידימ לשם לחזור מוכרח ואני מיפו באתי עתה זה1 מירושלים כותב אני1 טרומפלדור מכתבי גם נמצאו
 1בחיפה ההגנה את

, אני נגד1 ברל שיבה בעד1 מתנגדים ואחדים1 שתשובו טוב כי חושבים אחדים1 מתחלקות אליכם ביחס הדעות
 1אליהו, טבנקין, דב

 1כסף לנו ישלח, עולמות יהפוך1 שותק בו'ז מה 1מיי'מג דרשו 1ברעש ולא להגנה כספים אספו
 ,יקרים, שלום

 
 יקותיאל          
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 11 נספח
161 

 1"לייבור"ה בוועידת שרתוק משה שקרא הנאום

 12.6.2212, ברייטון

 
 

 ,וחברים ר"היו אדוני
 בפועלים נוגעת היא .הזאת שבארץ םהיהודי לפועלים רק עניין אינה החלטתנו חבנוס לפניכם המובאה השאלה

 .ולוכ בעולם םידוהיה ציאליסטיםוהסו םהפועלי וברבבות ישראל-שבארץ הודיםיה
 העבודה תנועת על הוטלה וחמורה דשהח תוריחא כי אומרת, הבריטי השלטון תחת באה י"א כי, העובדה
 י"א תהיה לבל המשמר על דולעמ עתה נהיה הזאת התנועה של הבינלאומיות מחובותיה אחת .הבריטית

 תיוהחברת לאומיתה ייהחהת םלמקוו הודעב של למרכז תיהפך םא כי, בלבד קולוניאלי ניצול של דשח למרכז
 .בית-יחסר יהודים ליוניילמ

 .בלפור הצהרת יליד הנהו ישראל לעם הלאומי הבית רעיון כי לתומם החושבים, אירופה תבווזרֹו מדינאים ישנם
 עמוקים יותר הרבה ושורשיהן לגמרה אשר מה-דבר נןיה היהודים ההמונים שאיפות כי, להדגיש עלי לכן

 לבנות הרצון צמח קרקע-ונטול מפוזר עם של וההשפלה האיום המחסור מתוך. יםמדינא של פוליטיים מצירופים
 זוהי .בלבד ולאומי פוליטי לחץ שאלת אינה היהודית השאלה .אדמתו על והמדיניים הלאומיים חייו את מחדש
 העם של החברתיים צרכיו מתוך נובעת זו שאלה. חברתית פרובלמה גם זוהי .הלאומי הקיום עצם שאלת
 המוני של הנדודים הם מה כי. לעבודה זכותו על לוחם ואשר העיקריים הר  צ  התֹו ממקורות דרּוה אשר יהעבר

 לא כי, ןועירה צמח הזאת תנועהה ומתוך? העבודה חיפוש תנועת לא אם האחרונות השנים בעשרות היהודים
 .אחת חדשה מולדת אלא, לנו דרושות חדשות תֹודלֹומ

 פועלה .האדמה על ועבדו יוה מאלה 21,111 .המלחמה לפני דוע נפש 211,111 ןב בוייש י"בא צרונ זו בדרך
 בנויה, מחודשת חברה אלא, בארץ להיווצר צריכה חדשה ברהח רק לא כי, הכרהה את י"לא ותיא הביא יהעבר

 .החברתי הצדקו רותחיה אושיות על
 עם דבר י"בא תיהיהוד ישבותההתי לתנועת אין כי, םשני לפני עוד רהיהכ הבינלאומית העבודה עתונת

, מבקשים אנו מולדת .מושבות לכבוש השואפת מולדת לנו אין, היהודים, אנו .הרגילה ניאליתולוהק הפוליטיקה
 .למצוא אנו רוצים תנוילתעשי ווקיםש לאו ורושתנחל חומרים לא .נוימושבות וריפז את נחבר אליה אשר

 םייחל היסוד את בה חלהניו עצמה ץבאר הטבעיים מקורותה ואת הגולמיים םהחומרי את לנצל היא שאיפתנו
 העצמית ההגדרה םבש .שם לעבוד הרוצים אדם-בני םא כי, י"לא אנו מוציאים סחורות לא .דשיםח כלכליים

 עוד .י"בא התוצרה למרכזי כניסה חופש אנו דורשים לעבודה הנודדים היהודים המוני של תםווזכ מיתוהלא
 של האידיאלים לערש י"א את עשה אשר העם, היומין עתיק תוהתרב עם בשם אתז ואנ רשיםוד שאת ביתר
 .בינלאומי ושלום ברתיח צדק

 .הבינלאומית העבודה בתנועת לקח תחלק וזכותנ להכרת בהומר במידה סייעה הבריטית העבודה מפלגת
 מהחהמל רותמט בדבר בתזכירה העבודה מפלגת ביטאה 2221 באוגוסט כי, ישכחו לא היהודים םעליוהפ

 צריך וכי, יחד םכרוכי ישראל עם שאלת תרוןיופ ישראל-ארץ שאלת תרוןיפ יכ, ההכרה את הראשונה בפעם
 .ישראל-בארץ דשהח דהועב-חברת יםלהק האפשרות היהודים להמוני שתינתן
 במעמדות דחמיו ביטחון ולנ שיש משום לא הבריטי השלטון תחת אל י"א מעבר את בשמחה וקידמנ אנחנו

 !hear) הבריטי רובלייב, הבריטי בעם אנו שבוטחים מפני אם כי ,(hear! hear)! באנגליה עכשיו םשליטיה
hear!), למנות צורך ואין הזאת הארץ בממשלת לו הראוי החלק את יטולי הבריטי הלייבור כי, ואנ חיםובט 
 .הבריטי בורהליי של והדרכתו חסותו תחת י"בא טונומיתבא יהודית חברה לראות בכדי דורות
 של העצמית ההגדרה לזכות שג  ר   כיהודי אין .י"בא והערבים היהודים בין היחסים על אחדות מילים לבסוף

 הצעתנו דורשת לפיכך. י"בא הערבים את ללחוץ כדי עד נשתטה ולא מדי חלש עם הננו, מזה חוץ. הלאומים
 .בארץ העמים לשני אוטונומיה

 8-6-ל מקום די בה יהיה אז כי, מלאכותי באופן ותצומצם תקוצץ אלמלא .שוביי דלילת היא אך, גדולה אינה י"א
. ידינו-על הערבים נישול בדבר שאלה כל כאן להיות תוכל לא לכן. אחד מיליון גם בה אין שכיום בעוד, מיליונים
 באים ואנ. וסידוריים טכניים בכישרונות, חדשה בתרבות, חדשות עבודה בשיטות הארץ אל באים אנו .אדרבה

 המקבל הפועל יוכל איך .מתוקנים חברתיים תנאים ועל גבוה יותר שכר על, טובים יותר חיים תנאי על במושגים
 והאיכרים הפועלים של חייהם תנאי את להשביח הוא בענייננו? נמוך שכר המקבל בערבי להתחרות גבוה שכר

 מה משום הנה. הערבים והקפיטליסטים הקרקעות נגידי לבין נינויב לסיבוכים הגורם הדבר והוא הערבים
 האימפריאליזם ובעזרת הבריטית שבהנהלה הריאקציונרים היסודות בתמיכת - האלה האדונים מסיתים
 .בדם ההתיישבותי מפעלנו את להטביע וטורחים בני לפרעות ההמון את - הצרפתי

 לחיות זכותנו שאלת לפניכם .ההז הקשה ברגע תכםווסולידרי תמיכתכם את מבקשים ואנ! וחברים ר"היו אדוני
 שנרצחו היהודים רבבות .המלחמה שנות במשך לה דומה שאין שואה התחוללה העברי העם על. י"בא ולעבוד

 וננעלים הולכים תוהארצ כל שערי .לתאר אין הכלכלי החורבן את. דינוע   הם ובהונגריה בפולניה, באוקראינה
 ההתחלה אך .להגר העומדים והמיליונים האלף מאות את יידמ לקלוט, כמובן, מוכשרת איננה י"א. בפנינו

 את משכך י"בא ובריא חופשי עברי עם יראו השלישי או השני הדור לפחות כי, התקווה עצם. להיעשות מוכרחה
 .בפורענויות לעמוד אומץ בהם ונוסך המונינו של והייאוש הסבל

 העבודה מפלגת של לדברּה .אתם-לעזרתכם - הכול על, הבינלאומית העבודה תנועת לעזרת זקוקים אנו
 חוכה, העברים בארץ כוחותינו את חלפת לנו יניחו רק אם כי םחיובט ואנו. במזרח באמון מקשיבים הבריטית

 .גדול מפעל ליצור כולי קטן עם םג כי חנוכי
 .ההחלטה את לקבל מציע אני, ר"היו ניואד

 .כפיים מחיאות
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, יודעים אנו(. (our Jewish comrade היהודי וברנח י"ע שהוצעה רזולוציהב לתמוך קם אני" :מקלין ניל ידבר
 כל של העצמית ההגדרה בזכות תומכת ותנועתנ .לפלשתינה להשיבו השואפת העברי בעם תנועה יש כי

, העמים בכל והמפוזר הסובל, העתיק יהעבר העם של בזכותו להכיר אנו שצריכים כ"אכו על .הנלחצות האומות
 רוהלייב! יהודים חברים .הלאומית ולמסורת בהתאםו חופשי באופן חייו את שם ולחיות ילדותו-ץאר אל לשוב

 Jewish comrades! British labor says to you: God) !םעבודתכ את יחיש היםואל: םלכ מרוא הבריטי
speed your work!.) 

 (!agreed! agreed) !מסכימים: וקריאות כפיים מחיאות
 .יד שום - נגד .הכול – בעד .למניין עמידה ר"היו
 .is carried unanimously resolution The: הודיע ר"היו

 .?Jew a you Are :בצחוק הקהלמ לו קראו, המפלגה של פ"הוה ברח בתור, הנשיאות במת מעל לדבר ובקומ
 .צחוק פרץ באולם

 .!No, I am not. But I am Scotsman: ענה אוה
 .צחוק של רעם
, שנמתחו העצבים התפרקות מתוך במבוכה דיםחא םירגע הייתי לדבר תירשגמ אחרי .מלאים אינם קליןמ ידבר
 תוכן אך, מזה יותר אמר הוא .ןוהזיכר י"עפ פה כתובים הדברים .הדברים את דיימ לרשום ישעל נזכרתי ולא
 .הוסיף לא מעניין יותר

 .לאושרו גבול היה לא לוהכ ככלות ואחרי, העניין לגורל מאוד חרד הוא .פומרנץ היה צ"פוע רצי בתור תייא
 
 

 ההחלטה וסחנ
 

 הבטחת לשם ישראל-ארץ על יהמנדטור השלטון את קיבלה הגדולה בריטניה כי, הידיעה את מקבלת הוועידה
 תרוןיפ - הזאת הארץ בניין כי, ודורשת, בה טונומיתבא( commonwealth) עברית קהילה של התפתחותה

 כמו, "ניםֹותעשי" לא אופן םבשו) םייוהתעש החקלאיים והמפעלים הציבוריות העבודות רסידו, הקרקע שאלת
 .העבודה בענייני אם כי, הקפיטליסטי הניצול אושיות על לא לפועל צאיּו -( לכתוב םנוהגי שאתם

, rivalry - יריבות) יריבות בגלל הוקרבה י"א של וההנהלית הכלכלית תהודחא אשר על מצטערת הוועידה
 ועל וצרפת היבריטנ בין אימפריאליסטית[( רוסית] יהצ  נ  ר  נקּוקֹו competition – התחרות ;[רוסית] בֹוט  ס  'ניצ  ר  פ  סֹו

 הגליל כל וכמעט החורן קציצת י"ע קשה וחובל ההתיישבות ואפשרויות שרירות מתוך םמצצּו חהשט אשר
 הבריטי המנדט שטח של הזאת תק  והמז   טבעית-הבלתי לחלוקה ץק לשים לממשלה קוראת הוועידה .העליון
 .והמערבית יתחרזהמ י"א אחדות את םולהקי

 של המוסדות ליצירת סיוע םולש, י"א של השלווים תהווהתפתח בהוייש לטובת כי, דעתה את מביעה הוועידה
 םיהבעניינ דמוקרטית ומאורגנת מלאה מיהוטונבא תינתן ביםרלע וגם ליהודים גם כי דרוש, העצמית ההנהלה
 .םהמיוחדי םצורכיה לסיפוק סיםימ להטיל כותזה םלה תהיה וכי םייהפנימ הלאומיים
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 .ש"הנוסח העברי תורגם ונרשם בידי מ. ננאם באנגלית 
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 1בלונדון ולמשה א"בת לאליהו רבקה מכתבי

 13.1.3.13 ,ינהו
 
 

 ,אליהו
 אחד אף על אין םוג במעטפות היו ולא היות .לודין'ז[ משה]ו גבעוני[ משה] י"ע יךבתכמ יאל הגיעו אחת בבת
 שיישר הסדר ילפ הדברים כל על לענות והנני רחמאו ומי םמוקד מה מי ודעתי איני, תאריך של מספר מהם
 .יבעינ

 רק המחנ מוצאת ינהנ .לשער יכולתי לא כזה דבר .דומא יכאוניד אצלכם תנוימא דיעותי חוסר על דבריך
 י"ע הראשונה הודעתי בין .לפניו רב מןז עוד הגיעך ניימן י"ע ומכתבי לארץ ג"ב רכב בא עתה כי במחשבה

 רק - וריחשא וזה מןיינ י"ע המכתב בין .לטרייסט שוןגר נסיעת רק הפרידה ניימן י"ע מכתבי ובין שמיון[ אברהם]
 נמצאנו תובוקר לעתים כי, תבין הן .משה עם משם ושיבתו ללונדון גרשון נסיעת נכללה שבהם, ימים עשרה

 לכתוב א"א כזה ובמצב, אחדים ימים במשך לבוא לדעתנו היה צריך אשר עניין איזה לבירור קדחתנית פייהיבצ
 יל יש יכ ושבתח אני .רשלנות או אנרכיה פה יתהישה תחשוב שלא כדי בזה מאריכה אני .קרובות יותר לעתים
 ונל מובנת סבלנותכם-אי .ובאמונה הרף בלי םבדיוע[ המסורים] "המיועדים" אלה כל כי, להגיד המלאה הרשות

 .מיותרים בחששות לשהות לכם אל אך, כלל םשקטי איננו אנו גםו ודמא
 .בארץ כבר ורהסחה אולי יתהיה זאת לולא - הארגזים תוכנית את פוסלנו מפני איצ במשלוח וריחהא עיקר
, זמן עליה לבזבזו בה חוזלא היה כדאי םא .נפלאה היא החדשה התוכנית .הדבר על מצטערים איננו פה אנחנו
 .המעשה על רטיםחמת איננו אנחנו .ורהחהס את לכשתקבלו לכם אולי תבררי - ועמל כסף

 אלינו עפו בואו ובזמן להם להתנגד והחל בארגזים שגיאה מצא הוא .[ויט].ל[ משה] הרבה גרם התוכנית לשינוי
 שבוע ובסוף להיגמר עומד הדבר .[םהמקררי] םניוהקרח רעיון צץ זמן ובאותו - ומלונדון מכם רבות אזהרות םג

 .שותלהיע םילחה בראשית עוד לך כתבנו הקרחונים על .יטול בלווית םקרחוני 13 יצאו זה
 בטחנו כ"כ .(הנ  ש   לשון] משונות תיכותח 3,000 של התוכנית ביטול והוא לנו היה גדול דחא נפש חמפ עוד

 לבוא אחדים ימים בעוד הוא עומד כי לנו שהודיע, למשה לחכות נוחרו קצרה כי עד זוה התוכנית של בריאליות
 בקבלת ולהאיץ הדבר את שם הסבר למען ןללונדו גרשון שייסע והחלטנו, מעשינו את לבדוק .פ בפקודת אלינו
 את .כולו הכלי של ערכו את שחל השינוי מקטין לא אם השאלה הראשונה בפעם עלתה שם הנהו .הכסף

 את הנה חשל, פה דהוהעב על גרשון בביאורי .פ הסתפק שלא רחולא .בקי הוא הן .דוד בעיקר עורר השאלה
 .רב זמן שהעסיקנו דבר בטל כה .לגמרי כדאי הדבר אין כי, נותוניסיו בדיקות אחרי, להיווכח עלה ובידיו משה
 .דשותח אפשרויות בחקירת לעסוק לחה יכ יצא שבטלו מכיוון אך, שלנו התוכניות את בדוק למען הנה בא משה
 חשובות דותחא תויתוכנ עמוס 11-ב מפה יצא הוא .עלי גם בוודאי ויכתוב מפה משה לך כתב פה ופעולותי על

 גשויי, שיחליטו מכיוון .לאחוז דרך באיזו יוחלט וביניהם .לפ הדברים את ימסור .אפשרות אין רטןלפ - מאוד
 אם - ורץגו גם אולי ודוד בהרב גם בדבר ישתתפו וכי הנה לשוב משה יצטרך כי להיות ויכול לפועל להוצאה מייד
 .צורך יהיה
 בשביל מאוד וטובים איתנים .פ עם שלנו קשריםה כי( קודמים מכתבים יסוד על גם ויודע) אתה רואה כן כי הנה

( להאריך המקום פה ולא אברהם י"ע עליו שמסרתי הסכום מאותו לקח זהו) עליו מדבר שאתה והכסף .העבודה
 היות אך, דבר כל על ומקפיד רב דיוק דורש הוא .עיניו ראות לפי להוציאו הברירה דויב ותהיה .פ בידי יהיה

  .הפרק מן ךיששותח סרים הרי ולבהרב למשה הוא ומאמין
 .זה מצד - בשלום היהי והכול בעבודה להשתתף וחבריו גרשון גם םיכולי הז באופן

 אך .'וכו עתיד לו שיש דחא מין על ויעמדו ושקנ מה כל את שימכרו דרש הוא .המין אחדות על מאוד מקפיד .פ
 או, משה כתב מכונות על .וז לשאלה לב יותר עתה הושם ז"כוב .במלואה דרישתו את למלא היה א"שא כמובן
 .טוב איננו הוא .[?יטול] משה גם כתב הכספים מצב על .יכתוב

 בימים .מה-דבר להציל ז"בכ יעלה אולי .ראינו לא עוד רבה ברכה אך, הרבה הבטחות יש[ נסקי'.]פרוז מנסיעת
 .השבוע עוד הקרחונים משלוח את יאפשר אשר ממשה ידוע םוסכ נקבל אלה

 קשה .פה ההתאמצות מידת את להחליש לא כדי םג ולו הנה כסף לשלוח לכם אל, אמצעינו מצוםצ למרות
 לבלתי אתם גם שתשתדלו היה כדאי, פ"עכ .להימנע או המקום על בהזדמנויות להיאחז אם מפה לכם לייעץ

 .לעתיד ולדאוג מינים הרבות
 הקשרים לקישור היסוד את חהני הוא .מפה [פליישר] גרשון של ולכת על לדבר אין האנשים חילוף בדבר

 יהיה אפשר אולי .הסוף עד להישאר ריךצ הוא - הדברים בעלי אותו שמכירים האיש הוא-והוא םהמסחריי
 ,המקומות את מכיר הוא .זאת על לדבר ןיא זה לפני .חדש דבר ליויתח הפועל אל דבר שיצא אחר להחליפו

 תחא לא .מ"שבמו החיצונית צורהה ותבשיח על בכלל םאת שוכחים כנראה .רב ערך יש ולזה השפה את יודע
 פירושוו טעמו להיות צריך פרט לכל הן .מתנהל אופן זהיובא( למשל, שהיא או איש י"ע) מתנהל מי י"ע היא

 אתם ואין לעבודה מתאימים אנשים די פה יש כי, אליהו, אתה רואה הנה .מדיני ריח עם, מאוד דקים והדברים
 .בדעתנו הימלך מבלי איש וחלשל צריכים

 הכל הדרכים וקביעת אמצעים המצאת, אנשים ירתחב, העבודה סידור כל .ממשה לידיעות עתה אנו םכיחמ
 .שנינהת   לא שהיו כאלה תוושגיא ומדויקת ממשית יותר מעתה תהיה שהעבודה מקווים אנו .[ונדון].מל בואי

 כל את ויסיר ג"ב שיבוא בזה ווהתנחמנ וטהפר בלי ממש םהימי םבאות וישבנ כי, ענינו לא לגרמתךת על
 יאנ ושבתח .כתבי טרם עמם להתראות בידי עלה לא כי, דברי על להוסיף .ללו שוןרלג אני המניח .הספקות

 ?ביקורת יש האומנם .בפוסטה המכתב את וחלשל
 רבקה, שלום
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 ,משה
 [המרוסי משפחתו את העבר למען בא] ניוגבע םהביאו .שלשום ישקיבלת םמכתבי בזה לך אני שולחת [---]

 את ול ביארתי, רטתוומפ מקפת תמונה לו לתת התאמצתי .ארוך מכתב לאליהו כעת כתבתי .לודין'ז ומשה
 יודע ומי כהן רוזה את מציע הוא .העבודה מצורת מושג לו אין כי ברור אליהו מדברי .משלוחב ורחהאי סיבת
 התנגדתי .לפ סביח העבודה מקבלת צורה איזה לו יארתיב .ורוח מאוד תקצר םא הנה וחלשל יוכל דוע מי את

 .ועוד [יישר].פל לחילופי
 .חוסת אל .לו כתוב אתה גם אך

 עוד נתקבל) נסקי'פרוז של האחרונים םהמכתבי את לו נתתי .לבוקרסט"( דותחהתא)" קפלן[ אליעזר] צאוי מחר
 גרעין יש .הכסף נתקבל אם קורח למען כלום םעושי שאיננו בנו ושדח טופש הוא .עלינו רוגז מלא, ממנו מכתב
 ויתאמץ קפלן עם שיתאחד ביקשתיו .רץולגו כתבתי .בדבר להשתדל הבטיח והוא( להלן זה ועל בזה אמת
 .מה-דבר להציל תקווה עוד יש אם לברר
 היה אם זוכרת איני) מקישינב ליי אלף 10 קיבל הוא .הוועדה מן ניבאתי שאני הצרות אותן - צרות יש קפלן עם
 שקפלן הוא העיקר אך .ההרב נפסיד ז"ועי בכתרים םש פרטו םה, מאוד רע נעשה הכסף משלוח .(בימיך זה

 לפי מוצא הכסף אם להיווכח הוא רוצה .ההוועד ישיבת ודורש שבוןח לו שיתנוכ ימסור הכסף את כי מודיע
, האלה בעניינים יבק הוא אין ובכלל, מןז לאיזה עסונ והוא והיות .ועוד האסיגנציות את תןונ מי שואל .ההחלטות

 היה לולא .'כוו' וכו י"בא" הגנה"ה ועד חבר היה הוא הן .יטברסק[ נחום] ...םכוח בא תחתיו שיהיה הוא מציע
 הן הכסף אך .תםיא להתפשר[ שזר] לזלמן ומניחה אליו לב ותריב שמה הייתי לא עיכובים לנו םגור זה עניין
 את להוציא [לדברגוג] נטע בידי יעלה אם ודעי יומ וינהוב היה לא זלמן כי, יתהיה לא םוהי הישיבה .בידם
 והצדק יניםיהענ כל את לדעת הם צריכים קיימת שהיא כיוון כי אומר נטע .בגרון כעצם בעיני הוועדה .הכסף

 .איננו וזלמן בועט פליישר .תםיא
 ושלנ הבטלנות כל על בקרבי לבי דמאו נחמץ, נסקי'פרוז ומכתב אליהו מכתבי את יקבל אחר, שלשום

 בעד למנוע אולי היה יכול, פה אחר איש במקומי ההי ואיל יכ שבתיח .אותי לענות התחילו רעות שבותחומ
 עולים והדברים - העניינים ובין ביני, םינייוהענ הנגינה בין - הסעיפים שתי על דתמי פוסחת ואני, צרות הרבה
 יתהיה בחדר .מהח צהריים שעת יתהיה .למןז אל יבאת הכאל שבותחמ תאכול .ןילרביע או לחצאין רק בידי

 שהיא .קרים סודה מי וסיפון קלים מאכלים ולפניהם ומיניקתה רחל ישבו השולחן אל .סדר, שקט, נעימה אפלה
 .רחוק, רחוק ישראל ועם - המנעולים כפות את מורטת, "מסתובבת", שלישית

 ממנו לדרוש יאול, םהבי םע העניין את לברר ךרהצו על בתוקף דיברתי .לו וכתבתי שבתיי .מצאתי לא זלמן את
 ול יסיפרת .שלנו להזכרות כהיח לאו שלו איניציאטיבה י"עפ שיעשה ביקשתיו .בשמו לבוקרסט שאלה לחשתיש  

 .בכסף הקשה המחסור ועל יםמרוהמתמר הדורשים המכתבים על
 יתהיה יפתקת .נשארה המינקת עם והילדה ןדלבא םשניה נסעו - "איננם הילד" והנה בערב למחרת יבאת
 .תשובה מילת אף .ןחהשול על תחמונ
 צריך קפלן, להיות שלנו שיבהי יתהיה צריכה, לדבר היה צריך ואה .החלוצים בבית פהיאס תהיהי - ול יכוח םויה

 .רע ,רע זה הן אך, לשפוט באה איני .בא לא והוא - ונסע בטרם דברים המון על תויא לדבר היה
 כעל - יטול ?םינוהקרח חמשלו לפועל ס"וס יצא למען כסף לשלוח עליך יכ, משה, אתה הזוכר ?אצלכם מה

 הכסף יוצא לא אם .אלף 10-כ - הגון סכום עוד דרוש םלקרחוני םוג .ויזותוה בשביל אפילו לו אין וכסף .סיכות
 .לונדון על התקווה כל הרי, מקפלן

 .ידו את יקפוץו מה-רדב על יתעקש .פש קצת יראה אני
 ,שלך

 
 רבקה

 
 

 הערות
                                                           

1
, מתוארכים לרבקה-ג הלא"נכתב כנראה בתשובה למכתבי א, השופך אור נוסף על עבודת הרכש בווינה, ג"מכתב רבקה לא 

 .111-113' עמ, חביון אהמובאים ב
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 31 נספח
361 

 
 1למשה אליהו מכתב

 119118.1, תרכנ
 
 

 ,משה
 אשתמש עכשיו 1ואות ואראה ליפו נוסע ניא היום 1יראית םטר ג"ב את 1יקיבלת ג"ב י"ע שלחת אשר מכתבך את

 1סעיפים-בסעיפים לך ואענה ממך אלמד 1מכתבך על תולענ כדי הפנויות בשעותי
, בןומ 1היו לא לו ריםזועו וינהוב דחיי עובד היה [פליישר] שריכשב רק עליה שבתיח 1לאירופה נסיעתי 11

, הקונגרס עם בקשר אולי, נוסע עוד ייתיה כן י"אעפ 1לנסיעתי טעם כל עוד אין הקורה ביולע אתם משנכנסתם
 1מספר לשבועות גם הארץ את לעזוב עכשיו אוכל םא הוא גדול שספק ככה נסתבכו בארץ נוענייני םאול
 לא םבייחוסי לכן קודם נפגשתי כבר תויא 1לאידר הלכתי 11,111-ה בדבר ממך לי נודע קרכש 1יםכספ בדבר 1.

 1א את אנוכי מכיר כי, לעניינינו מיוחד תקציב ןייבענ מה-דבר יודע אני כי אופן םבשו לו לגלות לא החלטתי 1רעים
 שהיו, ממשית תועלת יבל וחוניצ המריב םלשו ידיעתנו גילוי םג לייוע לא, לא יאמרו יתעקש הוא אם כי דעווי

 על רק דיברנו 1הודעתך סמך על לא כאילו 1א םע דיברתי, פנים כל על 1בו'ז אצל מעמדך את לקלקל עלולות
' הסת קיבלה 1,111 עוד יכ אפשר 1,1111 לניסיון להחהת בתור לתת םהסכי והוא תיוהאפשרוו הצורך

 כי ושבח איני 1[בלונדון צ"ההנה] אקזקוטיבהל 1א כתב שעליהם האלפיים הם ואלה, ביהודה המושבות
 את קיבל 1שפ אחרי שנקבל מה כל זהו 1סוף םג עכשיו נהיה האלף של להחההת 1בדבר מעורבת" הכנופיה"

 1הסכום מכל החצי
 לתת היכול היחידי םהאד הנהו הוא 1לעניינינו נכנס שהוא מאוד לחשוב חושב, מובן, אני ר"פ בדבר 31

 ליזציהונופומ שתהיה צריך ולא, םאחרי בעניינים בעיקר עסוק הוא אולם, הדרוש והמעוף יקףהה את לעבודתנו
 םכספיי בעניינים דברים לנסות שצריך, נדמה לי 1המקורות כל את ינצל לא הוא כי חושב אני 1בידיו העבודה של
 1למאות א"ז, לקטנות לבוז צריך ולא, ויבלעד םג

" קאטעגאריש או סדריקליךיאו" התעקשתי כמוך אני (א) 1לגמרי נכונים םינא םהדברי [שוחט] וישראל ר"פ בדבר
 קשורה ובהשתתפותו בישראל כי 1לפ םפעמי כמה ביארתי 1העבודה מן ישראל להרחקת להסכים לי אפשר-שאי

 יאנ רק אשר עבודות שתהיינה ס"וס בינינו הסכמנו 1לעניינינו והמסורים מנוסים הכי האלמנטים של םתוהשתתפ
 של] הוועד הסכמת את גם לקבל קיוויתי אתז על 1בהנהלתן חלק יהיה לא רחא איש םולשו אותן הלאנ
 הוא שבוע לפני עד 1בעבודה במשהו אף השתתף לא הזמן כל במשך ישראל: העיקר וזהו (ב) 1כולו"[ הגנה"ה

 להתחיל וונהבכ וכששב, גלעדי לכפר נסע הבחינות אחרי 1ד"עו תעודת קיבל הוא 1בבחינותיו עסוק היה
 מן והרחקתו מהוועד התפטרותו לידי הביא אשר, יתיא סכסוך הראשונה עבודתו יתהיה בעבודה להשתתף
 1לחוד זה על 1העבודה

 שאיננו זה לא וגם ישראל את חיקרלה שהבטחתי זה לא: נכונים אינם הדברים שני רואה שאתה כפי, אופן בכל
 לרכז הסכים לא כי, כתב אשר במכתבו הזל כיוון יואול, שראלי הרחקת של תנאי לי הציג הוא גם אידר 1רחוק

 חברים שנינו הננו שאנו בזמן הרחקה של תנאי כל להתקיים יוכל לא יכ הסברתי לו גם 1שראלי בידי העבודה
 גמורה סודיות ידרוש צ"וה אשר דבר וכשיהיה, והמביא-המוציא אהיה שאני הזל רק הסכמנו 1בוועד זכויות-שווי

 טיּו'ניצ  'ז  ט  ֹוּבס   יוחבר 1התפטר הוא 1ישראל שאלת כל ירדה עכשיו 1תםיא בקשר אני רק אעמוד, יואל בנוגע
 את ולקבל' הסבוטז םע להתחשב שלא הדעה על תוקף בכל לעמוד החלטתי אני 1['סבוטז מנהלים: רוסית]

 1לעבודה חדשים אנשים תסהכנ בשכר נוציא שלהם ההפסד את 1הפיטורים
 1להגנה הסתדרות של חדש בשם" השומר" את לחדש אףוש אושה כמה זה 1שראלי של ותוהתפטר לעצם 41

 חוסר באשמת בא הזש להוכיחו הצלחה-לאי לחכות -[ הנממתי: רוסית] הי  נ  ל  ט  יד  'זיו הזמן כל בוועד עמדתו
, מוחלטת תמשמע: להיות םצריכי יסודותיה 1"השומר" של זו כעין' הסת מציאות חוסר, נכון יותר או, גוןרהא
 1ידיהם-על הוועד בחירת, םבידיה עניינינו כל ריכוז, (חברו את איש וחריםהב אנשים צתובק) הדדית רהיבח

 1הקבוצה י"ע רחהנב לוועד-כוחה-בא תחשלי י"ע הקונטרולה זכות נשארת הכללית להסתדרות
 את המחבלים, רנוציבו שבתוך העול ופריקת המשמעת שחוסר בהיות להגנה הסתדרות להקמת הסכמתי אני
 של יסודות יותר להכניס העבודה גדודי י"ע וןניסי םאומנ שנוי 1עניינינו על הורסת פעולה םעליופ, עבודתנו כל

 הסכמתי לכןו, עבודתנו כל את םעליה שנשעין בהיקף עבודה גדודי עוד אין ע"לע לםוא, עבודתנו בכל משטר
 הסכמתי 1בתוכה המשמעת בחשיבות כופר שאין עבודה באותה והמשמעת הסדר דויס את פ"לכה להכניס

 בחירה יסוד על לא ומסודרת פתוחה תהיה' שההסת בתנאי לםוא, משמעת של יסודות על הגנה להסתדרות
 של הכללית' ההסת י"ע רחלהיב יוסיף שהוועד, יתנא ועוד 1המשמעת של העול קבלת יסוד על אם כי, הדדית

 שבהם, נינוייענ םעצ םאול, םניוש הכנה ינייענ בשביל מובדלת' להסת דחמיו ערך יש םמנוא יכ, םעליוהפ
 עשה ישראל 1הפועלים ציבור מכל נאמנים י"ע רק םימנוהל להיות כוליםי ,שונים פוליטיים םענייני םג קשורים
 מפלה נחל הואו הגדוד במועצת זו בשאלה נפגשנו אנחנו 1הצליח ולא העבודה גדוד בתוך ברוחו להשפיע ניסיון
 1הצעותיי לפי' ההסת שתתארגן ישראל םכיסה אז 1הד כל ושאיפותי מצאו לא, מובן', ההסת של פ"בוה 1רהגמו
 ניושיחליפ ודרשתי הסכמתי 1הארגון בעבודת ישתתפו לא' ההסת ביסודות מאמינים םאינ" הם"ש היותב םאול
 לא, םאחרי םניייבענ מןזה כל עסוק בהיותי ,יואנ 1איש יאות ליףחה לא למעשה אך, המעשית בעבודה מה-לזמן

, םהלימודי סידור, הכלים, םהאמצעי השגת עניין את שבתיח אני 1'ההסת של הארגון בעניין לטפל יכולתי
 1בזה וטיפלתי חשוב ליותר' וכו םמקו בכל האחראיים םאנשיה

 קורתבבי כל קודם בא הוא, לעבודה להיכנס והתכונן תיווינחב את גמר שישראל אחרי, האחרונה פהיבאס
 שהם כך להתארגן היינו צריכים אנו 1ופ 1א בפני שתדלנות לעבודת עבודתנו את הפכתי אני: "עבודתי על נמרצה
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 1'וכו שרכשנו הכלים, שהשגנו האמצעים בעיניו וביםחש לא 1אליהם לפנות תמיד נצטרך שאנו ולא אלינו יבואו
 1"מהכול חשוב וזה לארגון הפרעתי, ניסיון חסר מתוך וא אמביציה מתוך, אני

 יסודות על, חהופת' הסת בתור' ההסת את לסדר: פשרה לידי ז"בכ באנו ההבל ודברי העוקץ דברי למרות
' להסת התבדלות או, הכללית' להסת כפיפות של השאלה פתרון את עצמה[ הכללית]' להסת ולמסור, המשמעת
 1חשובה-בלתי שטות לרגלי תפטרה הוא ולמחרת ההחלטה םע שלם ז"בכ היה לא ישראל של לבו 1אוטונומית

 1בלעדיהם הוועד את נסדר[ הכללית' ההסת של] פ"הוה בישיבת 1האחרים חבריו גם התפטרו אחריו
 בא כבר, יקנו לא םהאיכרי ואם 111 עוד םרוכשי יאנ השבוע 1פה נוציא 1,111-ה תא [---] 1העבודה לענייני 51

 םצריכי אתם וכי, להיפסק אופן םבשו צריכה לא פה כישההר כי דב דעת גם וכן ידעת 1לאמצעינו הסוף כמעט
 את לרכז צריך ל"בחו 1לא או שולחים אם לגרפיתת תענו 1פ בידי םהנמצאי יםמהאמצע 31% פ"לכה לנו לשלוח

[ 919118.1-מ ג"לא ובמכתב ש"מ של] השטחי אוריהת ילפ האיטלקי העניין; ומכונות קטנים שתיברכ העבודה
 העבודה את לרכז צריך[ ---] 1בגדולים מאשר יותר בארץ גדול בקטנים סורחהמ 1ונראה נקבל 1בעיני חן מצא
 1הנה אמצעים וחתשל םריחהא םיוגסל 1אלה מקצועות בשני רק ואולי, בעיקר שם

 האפשרויות כל את ולבדוק ולמשש להידבר, הקונגרס בזמן תכםיא להיות וןצר ז"בכ בי ררומתע לפעמים
 [---] 1והמעשיות הכספיות

 1אותי ןיימענ לא עכשיו 1נסתרות תוכניות יש שלישראל היות יכול 1לי ברור לא וישראל מןגבנ עניין 1שונות 61
 1ההתבדלות שאיפת את להגביר כדי כויל לא הםש ידאכ, םכספי בידה יהיו אם ?היא איפה 1מניה םע מה כתוב
 ?זה דבר לסדר אפשר האם
 יהיה טוב 1חהמשלו עניין את[ "השומר" אנשי] שומרים דווקא-לאו, רהבוח בידי לרכז אולי כדאי, ינהוול בנוגע
 finance being:בוכת שלך לגרמותתה תחבא[ ---] 1הקניות לענייני באמת ישארי מחלוף אם מאוד

centralized1 מיותר אם לי לגרףתו בעבודה רבקה של מעמדה על יותר קצת אתה לי כתוב? ואיך מי בידי 
 איני, הקנדידטים ברשימת להעמידני שרוצים היות אבל, אבוא שלא חושב אני 1הקונגרס מןזל בואי םג יךינבע

 1יצרי שיאניי לא אם בטוח
 עם אנסה אני 1אתז לסדר םלכ אפשר ליוא 1לארץ בוילהש כדי פונט 1. סך למולדבי לסדר להשתדל צריך
 1לרבקה אשלח אקבל םא 1בהצלחה מאמין יאינ 1םוליח-קופת
 אף לאיש חודשים 3 כבר כתב שלא אומר הוא 1לך רק ולא לך בולכת יכול לא דב 1וולפנזון רבדב ןואחר אחרון
 גם ועלי לסמוך אפשר-שאי איש וןזוולפנ - דעתי 1מכוחותיו גם הלמעל - ומסובך עסוק כ"כ הוא 1מאמין אני 1מילה
 שנדרוש מה לעשות ירצה כך י"ע 1בעינינו גם ןח למצוא רצונו - בו חשובה הכי התכונה 1דב של המלצותיו אחרי
 דותוס לנו לגלות נכון הוא 1אחרים בעיני םג ןח למצוא רוצה הוא כי דעתו על יעמוד לא אבל, יוכל םא וממנ

 1לבהרב שלום, המש םשלו 1מחדרנו דותוס שיידע צריך לא אבל, לפעמים שובח הז 1םמחדר
 

 אליהו
 

 אולי, הגדול העניין לפועל יצא אם כי היא דעתי ותיא דברי ריחא - מחשבתו ממעוף התפעלתי 1ג"ב את ראיתי
 ז"למוכ םוג 1לפ לב תשים 1,5111-כ הנה מייד תשלחו יצליח לא אם אבל, אמצעיכם כל את בו תרכזו

 1פ את לנצל ספק בלי רצהי הוא 1ובעניינינ האיכרים כ"ב הנהו הוא 1נובומייסקי
 1כיתבו

 
 

 הערות
                                                           

1
 1בעריכה סגנונית ובהשמטות 398-394' עמ ,אחביון מכתב זה הובא ב 
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 71 נספח
761 

 למשה עדה מכתב

 1291 סוף, וינה

 
 

 ,משה
. אליהו על שכתבת השורות על עמדתי ושוב. אחדים ימים לפני קיבלנו אשר מכתביך את שוב כעת קראתי

 .האלה הדברים על לך לאמר לי יש כך כל שהרבה והרגשתי
 לעבור אך, תךיא לדבר יכולה הייתיש כמו כך אוכל לא לכתוב. בוודאי גומרת הייתי לא, תייא זה ברגע היית לו

 .אליהו של דבריו שעושים הקשה הרושם את קצת וכירכ גם דברי אולי. לי קשה - בשתיקה זה על
 שעליך באמת היא שדעתו מזאת תבין אם תצדק שלא, לך לאמר אני רוצה אלה בדברי המובע הרעיון עצם על

 כאובד בו נשאר שאליהו רגע איזה, בעבודה קשה מצב איזה. הציבורית לעבודה ולשוב הלימודים את לעזוב
 הוא זמן איזה שאחרי דברים לפעמים אצלו לעורר יכולים, (לרוב לו יש כאלה ורגעים כאלה ומצבים) עצות

 .להם מסכים אינו בעצמו
 יותר עוד אולי אותך צרמה שהצורה אני יודעת. הדברים בצורת א"כ בתוכן לא בעיקר לנגוע רוצה אני אך

 .דברים איזה לך לספר הייתי יכולה זאת ועל ,מהתוכן
, דב על אליהו עם מדברת כשהייתי, האחרון הזמן שעד לעצמך תאר, חביבי משה. שרתוק משה על, ראשית
 שנינו מטוס דב את אומנם. מטוס דב את או הוז דב את אני חושבת אם הדברים מתוכן מבין היה לא לעולם

 שיכולה הדברים תוכן אך, אותו מזכירים או עליו מדברים ולעתים מאוד תואו אוהבים שנינו, בו ונפגשים מכירים
 במקום אחד דב על ולחשוב לטעות א"א לעולם כי עד, כך כל שונה הוא מהדובים אחד כל על לאליהו לאמר אני

 "?דב איזה: "השאלה אותה מייד חוזרת מטוס דב על שבדברי, מובן. השני
". משה" הוא מי להחליט באמת קשה הדברים מתוכן הן" ?משה איזה" :השאלה כל קודם נשאלת עליך בדברי
 של מנוחתו את להפריע מתעצל אינו, קרובות לעתים, אליהו זה במקרה? ולפסוןו משה אולי, כרמי משה, אתה

 רוחי עיני לפני ולהופיע עדינו כרסו את לסחוב, שלו הנידחת מהתחנה להיפרד, המסכן, אותו ומכריח האחרון זה
 של מציאותו את לאליהו המזכירים היחידים נםיה האלה שהרגעים, אני בטוחה. כרמי משה עם יחד דךי על

 שאני בשעה לפני התמידית הופעתו אותי ומרגיזה מצחיקה ,מפתיעה הייתה כמה לעצמך ותאר, הזה האיש
 .שמך את מזכירה
 יעקב אף עוד אין מכרינו כל בין כי םא, "?כבשנה יעקב": מייד לשאול לעולם ישכח לא אליהו, יעקב את בהזכירי

 .אודותיו לדבר אנו יכולים אשר אחד
 זה) מתטמטם פתאום והוא לאליהו מה-דבר מספרת שאני בשעה. לסמל אצלנו נעשו" משה איזה" המילים

 ."משה איזה" עצמו על בלגלוג אומר בעצמו הוא - בשמו דבר לכל אקרא אשר עד מבין אינוו( לפעמים קורה
 דברי את גומרת אני - היטב באר דבר כל ומבארת הכול את מפרשת לכתחילה, משאלות להימנע כדי, וכשאני
 .בספק מוטל שאינו ברור לדבר סמל בתור" שרתוק משה" במילים

 ממכתביו דחבא הזה המפורש השם את ראיתי שלּו לי ונדמה, להתרגז חדלתי כי עד כך כל לזאת התרגלתי אני
 משה" השם אליהו של שבמחשבתו היטב אני יודעת כי, לזאת לב שמה גם הייתי שלא היות יכול, אליהו של

 .סתם" משה" מהשם משהו של בצל אף שונה אינו" שרתוק
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071 
 המשפחה בני על

 אולהג, יהודה ,עדה, משה, רבקה :שרתוק ופניה יעקב משפחת
 זהו דב ,ולומבג אליהו, מאירוב צפורה

 
 

 קותרש משפחת

 (0903-0680( שרתוק יעקב
 .זית-עץ למוצרי המלאכ-בית בירושלים הקימוו 1888-ב שעלו םויי"ילב של קטנה בורהח עם נמנה, פינסק יליד

 נוספות תותלאו המלאכה בית של כישלונו בעקבות .דסאיוא ןותיע של כתב םג יעקב םש ימשש םימי באותם
, לב לבית פניה את באודסה שהילא נשא זו בתקופה .שנה םעשרי נשאר שם, 1888-ב לרוסיה עקבי רחז

 םהקי וןסרחב .גאולהו דהוהי, עדה, משה, רבקה: םלדיהי משתח נולדו שם ,חרסון לעיר תהיא ועקר, מורה
 חינוכית ,ציונית לפעילות הקדיש מנוז רוב את אך, משרד למוצרי נותחו מלאכה בית זאב-דיהוולו ואחי עם יעקב
 שיצא, פלביוס ספוסוי של" היהודים מותחמל" את תילרוס גםותר יהודית היבהיסטור חוברות פרסם, תיתוותרב
 1098-ב .בירושלים מגוריו מימי דידיוי, פינס מ"ולי יהודה-בן' לא הקדשה עם 1099-ב רגופטרב-בסנט לאור
 ובעלה וטהג ואחות ועם אנה ורעייתו זאב-היוולוד ואחי עם יחד, חהפשמ כבעל םהפע, י"לא שנית יעקב עלה
 שם, שכם-רמאללה דרך על, אפרים שבהרי סיניה-עין הערבי בכפר התיישבו חותפשהמ שלוש .קטינסקי ברוך
 הביבסוב הטבע בחיק חהפשהמ שעשתה השנתיים .ייינסחו חתפשלמ המקומי האפנדי ימיד אחוזה חכרו

 םהילדי שלושת .א"לת חהפשהמ עקרה 1098-ב .הילדים חמשת על עמוק ותםח הטביעו ידידותית ערבית
 תפסו שבה, הראשון המחזור כיתת, זו בכיתה .הבוגרת בכיתה יחדיו ומשה רבקה - ה"בג ללמוד החלו הגדולים

 1013-ב מת יעקב .עדה ואת רבקה את לנשים נשאו שלימים, גולומב ואליהו זוה דב גם למדו, מרכזי מקום
 1083-ב .למקומה חזרה 1010-וב פינה לראש חהפשהמ גלתה, א"מת הגירוש עם, 1017-ב .קצרת בהתקף

 בשדרות יעקב של מגרשו על קומתי-דו בית, אחיו חתפשבמ תמך דומתמי שמאז עסקים איש, וולודיה בנה
 מהרה ועד גולומב ואליהו עדה עם פניה האלמנה רוד הקרקע מתובק .יונההעל בקומה דר שם, 83 רוטשילד

 מוזיאון לשמש כולו הבית דחיו 1059-ב ."ההגנ"ה בראש כעומד אליהו של לפעילותו מוקד המקום הפך
 .כשהיו נשתמרו התחתונה בקומה הפחשהמ דריחמ שניים ."הגנה"ה
 .(מדיני יעל שמהר) גולומב עדה כרונותיז ;1088-1057' עמ, ז א"מוי, "יעקב בית" פרק :יועל
 
 (0941-0693( )זוה) קותרש בקהר

 עם ותולדות עברית ןסורחב למדו חדי שניהם .אחריה כשנה נולד משה יהחא .שרתוק ופניה ליעקב בכירה בת
 ארצה הפחשהמ בעלות .(יזהר' ס אבי) יסמילנסק וזאב (ההיסטוריון אחי) בודובנ אבז ו"ביל אנשי מפי שראלי
 נפש קותיזו ליג קרבת וחמכ .ןוראשה המחזור בכיתת דחי ומשה רבקה למדו ה"בג .עשרה-שלוש בת יתהיה

 םהלימודי שנת לקראת .שנים לאורך בתכתובתם ביטוי לידי שבאו םיזע קשרים םייהשנ בין נקשרו משותפות
 ללמוד ומשה, בדגניה לעבודה דבו הויאל צאת רחלא .בלבד לנגינה להתמסר רבקה ליטהחה ה"בג האחרונה

 1018 במרס .יהשנ זורחהמ םע הגמר בבחינות ועמדה םידוהלימ ספסל אל רבקה שבה, שטאובק טיםפשמ
, רבקה .השתמטו םלקחו התגייסו חלקם .העותמאני לצבא להתגייס הגבוהות הכיתות ותלמידי ה"ג ירבוג נקראו

 חמפת המעבר את רבקה שללה, א"ת גירוש עם ,1017 חבפס .רהובחה לכל קשר של מרכז שימשה, א"בת
 אנו קלות וזבאי: "87.9.1017-ב כתבה היחלא .קהוחהר פינה לראש הלכה בטרם הפחשהמ נתהח שם, תקווה

 בני אנו האם ?בנו הגובר היסוד מה ?זה ריחא אנו ומה .לנדוד ולצאת פצינוח את לארוז מיהרנו איך, צאיםוי
 הקומקום, םהנדודי מטה עם, םיינצח הודיםי ,ייםתוגל םודיהי, םיהודי קר הננו או, לקרקע הקשורים, הארץ

 "?בידינו והתרמיל
 נשק באיסוף באזור אז שעסקו, ואליהו דב אל הקרבה מן םג עהפשהו ת"בפ להישאר רבקה שהחלטת, דומה

 דב ,רבקה, השלושה בין .הארץ דרום שולכיב נערך כבר יטהברי הצבא שהרי, הבאות לקראת ובהתארגנות
 שני: באהבה סודהי השנייה ;עמוקה ברותח עיקרה תחהא, יחסים מערכות שתי במקביל התקיימו, ואליהו
 זה סבך .האהבה על צלה את הטילה המחייבת ברותחה םלוא .דב את אהבה רבקה .רבקה את אהבו םיהרע

 םדשיוח רחא .פ"בר חתהפשלמ רבקה הצטרפה 1017 באוגוסט .ודב רבקה יאושינ עם ונפתר םשני נמשך
 .צפונה זרהח, בצפת יתומים בית לנהל ולעדה לה משהוצעו, רהוכמ עבדה שם, לטבריה רדהי םידחא

" הגנה"ל נשק רכש לפעולת פהסחונ, בפסנתר נגינה בהוראת םלהשתל וינהול רבקה יצאה 1089 בספטמבר
 לטהחלה והתגבשו ואליהו דב עם יחסיה סופית התלבנו יםבינתי .1081 ימא מאורעות מאז שם שהתנהלה

 ברור ותוהי למרות אשר, דבר לך אמרתי םש ?בצפת היציע את התזכור: "87.0.1081-ב כתבה לאליהו .ברורה
 למרות .האחרון ידבר את לך לומר עלי, כן פי על ואף .הגורל את עליך גזר כאילו זאת בכל, לבך בעומק לך

 רוצה יתייה לא .בכתב זאת לעשות יעל כי על ילב כואב מאוד, לפניך וידוע גלוי הכל כי לפעמים לי שנראה
: לך להגיד עלי .נהוויל דב בנסוע חשבת מה יודעת איני .כתב ריוחמא להסתתר עתה יל ונעים נוח כי שובחשת
 עתה ברצוני אין .םלולע אתי שאריי, תייא יישאר דב, אליהו, יישאר דב .מהארץ דב את מוציא היה הקונגרס לא

 ואל הווייתנו עצם הוא, נפשנו תוכי תוך הוא .בלבו תנוימא אחד לכל שמור זה חשבון .עברנו חשבן את לעשות
 יהיה ומה .לנו ןיא לתהזוו אתז יינוח שירת הן כי, ותשיר תבכה, ותבכה תדבר, עצמה הנפש תדבר .במילים אגע
 ."חיינו דרך היתה תחוא משותפת וכי פגישתנו תהיה ועמוקה טובה כי, הוא ואמונתי יתקוות ראש ?שובנו לעת

. בפסנתר נגינה להוראת התמסרה ומאז 1089-ב רבקה זרהח ארצה .1081 רבמבובנ בווינה נישאו ודב רבקה
 נספו, דרכים בתאונת, 1099 בדצמבר .1038 עד מדינית בשליחות דב עשה שם, ללונדון ודב היא יצאו 1080-ב

 .תרצה רהוכבה ובתם דב, רבקה
 .(ביוגרפיה) נהימד בטרם ימדינא, גורן יעקב ;א"בת בית, גרא גרשון; קסמם סוד, (עורכת) גדרון תמר :היעל
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 (0989-0694( )שרת) שרתוק משה
 דודו של נוימי יד היה סיניה-עיןב .עשרה-םשתי בן היה ארצה הפחשהמ בעלות .שרתוק היופנ ביעק ניבב ישנ

 המחזור כתלמיד ה"ג את בהצטיינות םסיי 1013-ב .בוריה על ערבית למדו המשק ענפי בניהול נסקייקט ברוך
 שבילה ץהקי חופשת מהלךב .בקושטא טיםפשמ ללמוד יצא 1019-ב ."המצומצמת ההסתדרות" חבר .הראשון
 תנועת מראשי היה 1018-ב .וילימוד את וקטעה 1-ע"מל פרצה הנוהראש םימודיהל שנת םבתו בארץ

 שירת .שטאוקב לקצינים ס"לבי חנשל .תמאניוהע אבלצ תגייסה ושם בדמשק לעבוד יצא, ההתעתמנות
 בעריכת והשתתף ייסודה עם "העבודה אחדות"ל הצטרף .המלחמה תום עד הירוסו י"עבה דרום, היבמקדונ
 שאינ שםו נדוןלוב ללמוד יצא 1089-ב .נקיןח' י לימין הצירים בוועד לעבוד נקרא 1010-ב ."קונטרס" ביטאונה

 .דווסיי םע" דבר" לעיתון להצטרף ש"מ נקראשכ, 1085-ב ארצה חזר גזוה .מאירוב צפורה וברתחל 1088-ב
 לניהול ורובזארלו םייח חרבבהי, 1031-ב. באנגלית" דבר" שבועון של וכן העיתון של ןוהראש העמוד עורך היה

 ח"הי ניהציו גרסנוהק י"ע חרבנ, בורזווארל חרצ ירחא, 1033-וב ורזולע התמנה, י"הסוה של המדינית המחלקה
 ס"הנה במסגרת .שראלי של הראשון ץחוה שר התמנה זא, המדינה םקו עד זה בתפקיד וכיהן מקומו את למלא
 הגיוס, הנוטרות הקמת, "ומגדל חומה" ותבהתייש, א"ת נמל הקמת, להחוה זיכיון השגת את ניתימד ניהל
 תולטחה השגת, לארץ שנשלחו ההחקיר תועדו מול הפעילות ,הלוחמת היהודית החטיבה סודייו הבריטי לצבא
 .ם"ובא תוברחל ישראל קבלתו ,יתבוער תדיהוי, תומדינ לשתי י"א את לקחל 1097 בנובמבר 80-ב ם"או עצרת

 אולץ 1058 יביונ .(1055-1059) השני הממשלה וראש, (1058-1098) חוץ ושר כ"ח היה המדינה הקמת עם
 רקע על ג"ב ןוחהביט ושר הממשלה ראש שהציג אולטימטום בעקבות הממשלה מן התפטרותו את להגיש

 מ"הוכר פועלו .במצרים מנע מלחמת לקראת התכונה םוע הגמול תולופע בסוגיית יהםנבי מתמשכת לוקתחמ
 ןומי) ואומלב לאור יצאו 1057-1053 םישנב שכתב מןובי במפורט םעדיומת ג"ב םע רכביםוהמ יחסיו ופרשת

 את במסגרתה וייסד" עובד םע" םהספרי הוצאת את ניהל המדינית המהזיר רשפשמ .(1078, כרכים 8, אישי
 ביתב לקברו ווהיצ הסרטן לתחבמ מותו ינלפ כשנה .ס"הנה ר"וי היה מותו עד 1081-מ ."םלע היספרי" מפעל

 .ואמו אביו מקברי הרחק ולא גולומב ואליהו זוה דב עיוור רבקה אחותו ליד א"בת הישן הקברות
 יאיש יומן ;(1098-1038) מדיני יומן ;שירה תרגומי מחברת ;שכבו אורות ;האומות בשער ;אסיהב משוט :כתביו

 אליגבר מאת ש"מ של פיהרוגיב .(8999) וןרפיוע נייר עם מאסר ;(1008) לא ואולי נתראה ;(1057-1053)
 יוניברסיטי ספורדקאו, Moshe Sharett - Biography of a Political Moderate :באנגלית רלאו צאהי פרש

 .1088 פרס
 

 (0971-0697( )ומבולג) שרתוק עדה
 למדה סיניה בעין הפחשהמ שהות יבימ .ארצה חהפשהמ בעלות תשע בת .קושרת עקבוי פניה בילדי תישליש
 לה והי, חרסוןמ שהובאו, הקלאסית יתוסהר הספרות כרכי .פנאי'ג צריוהנ בכפר נזירות לוהשני פרס-בבית
 היא נענו 1018 בקיץ .ה"ג של' ד מחזור גרתוב .חהפשבמ דבר-לשם תהייה םבה בקיאותהו ףסנו תרבות מקור

 בצבא רותויש בשנות משה יהחא ובין בינה תבהתכתו .1-ע"מל ימיתו 89-ל מעון בצפת לנהל להצעה ורבקה
 לצאת התכוננו ורבקה כשמשה, א"לת חהפשהמ שוב לאחר כשנה, 1010-ב .נתראהב מובאת, העותמאני

 אליהו גם הגיע שםל, בכנרת לעבוד לצאת, "המצומצמת ההסתדרות" חברו, עדה רהחב, ל"בחו םדיוללימ
 .וינהוב ותהחלא הצטרפהו ל"לחו צאהי בכנרת כשנתיים שעשתה ריחא (.כנרת חנספ' ר) ודמהגד כשהשתחרר

 והשניים הבשילו בכנרת שנטוו םקשרי ."הגנה"ה של הרכש בראש דולעמ אליהו גם לשם הגיע כ"אח מה-זמן
, פהחוה מטקס סלדה עדה: הנישואים לקראת ועדה משה בין התנהלה ערה מכתבים ליפתח .1088-ב שאוינ

 בהובש .זו תימסורת-לא גישה נגד םמוהתק ש"מ ;דתית באצטלה זר םמגור אישור קבלת מעין ראתה שבו
 היא אמרו שם דוחר בעין ההתיישב( לפולין "ץולחה" תובשליח אז צאי אליהו) התינוקת הבכירה בתם עם ארצה
 םאה בבית מגוריהם קבעו, א"בת היהי פעילותו מרכז יכ משהתברר, ארצה אליהו בשוב .בריםח יותהל ואליהו
 של פעיל כמוקד היממה שעות כל שהמה, הבית של ודייחהי בתפקודו חלקה היה בר שם, 83 רוטשילד' בשד

, בלידתה שמתה, גאולה עירהצה אחותה בן, יר  ה   תא גידלה עדה .חהפשהמ ענפי לכל כמרכז ושימש" הגנה"ה
 על קיבלה 1095-ב אליהו מות יאחר .תמר הצעירה הבת לבית תהיב היה, תרצה ובתם דב, רבקה כשנספוו

 .לעולים העברית ןוהלש להנחלת התמסרה המדינה םקו יואחר, "הגנה"ה רייבאס הטיפול את עצמה
 

 (0979-0910( )שרת) שרתוק יהודה
 ומנצח ןיחמל, כנר, מורה, לשון איש .ארצה הפחשהמ עלותב שש כבן .קושרת ויעקב פניה בילדי ירביע
 הפשה את רכש שם, (יבער" חדר") בתאּובּכ מה-זמן למד סיניה-ןיבע .ה"ג של' ח ורחזמ בוגר .תומקהל
 גאולה תוואחו האלמנה אמו לפרנסת נרתם, בכנרת לעבוד ועדה ללמוד ומשה רבקה 1081-ב וצאיכש .תיהערב

, (יחזקאל כפר) טבעון בעין חרוד עין בוץיק של גהולפל הצטרף כ"אח .ע"החא של המרכזית הספרייה דבכעו
 שניהם צאוי 1039-וב, יגור לקיבוץ ורעיית וצביה הוא הצטרפו 1087-ב ."העמק רביעיית"ל ככנר הצטרף שם

 הודהי רזח ורליג בשובם .סיקהמוב השתלם כך ךוובת" ץלוחה" עתולתנ חשלי דהוהי היה שם, לגרמניה
 את והלחין קטיל .תיהקיבוצ ברהחב החג לעיצוב ובמיוחד תרבותית לפעילות התמכר בצדהו םייפכ לעבודת

 בר ולחגיגת בשבט ו"לט, באב' לט, "והדמים המצור לימי" המסכות את וחיבר "רויג נוסח פסח של הגדה"
 בסיוע בוריהצ כלל י"ע ביצוען על שקדו, דשהח עברית שירהו הדואג מקרא קטעי לביש אלה ותרביצי .מצווה

 הן, ייםמקור שיריםב הן המקהלה תרבות העשרת על קדוש   לחרו קיביאל משירי יןחהל .וקריינים מקהלה
 לשירת" תנֹוע  " חוברות 8 ערךו ליקט כך שםל .עבריות םמילי התאים שלה, הכללית המוסיקלית היצירה במיטב
 בתאונת פתהסנ ילדיהם שתושל םאו יתוירע כאשר -1099-ב התחולל צירתויוב בחייו עמוק שבר .מקהלה
 נאמני םע דחי וילדיו ודההי עקרו (1051) הקיבוצית הועבתנ לוגיהפ לאחר .(זהו תפחשמ עם דחי) דרכים
 שלושת של לדפוס להכנה שנה םכעשרי הקדיש .באפיקים השתקע םולימי ,ים-והונ ץלקיבו מיגור יםרחא י"מפא
 .בהרחבה העירו האיר שאותן, ןוכצנלס ברל תוגריא של הראשונים םיהכרכ
 .תרבות גיבור, שרת יהודה, צור ימוק :עליו
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 (0939-0913) שרתוק גאולה
 מה-זמן .ה"ג של' ט ורזמח תלמידת .ארצה חהפשהמ בעלות שלוש בת .שרתוק ויעקב פניה של זקונים בת

 קבעה כ"ואח טבעון עין בפלוגת לעבודה יצאה .ץהנער מורה ,ברנר ח"י אצל םפרטיי םשיעוריב ספרות למדה
 השם .יר  ה   בנה את בלדתה מתה .בפסנתר ולנגינה במשתלה לעבודה התמסרה שם, ברנר בגבעת תהיב

 פ"ובר בילדותה סיניה יןבע - הררי נוף היה שרקען, לה קרוי  ש ייהחב פותותק שתי על מרמז לו רהחשב
 .1088, חהפשהמ הוצאת, לזכרה חוברת, "הועלי משלה"ב :עליה .בנעוריה

 
 

 (0973-0697)( שרת) בומאיר צפורה
 .כ"אח םאליה הצטרף יהודה האב ;(אביגור) שאול הצעיר יהחוא פרידה אמה עם יהסמרו 1018-ב עלתה
 בפעילויות שהועסקו חברות לקבוצת הצטרפה לימודיה סיום עם .ש"מ את הכירה שם, ה"ג של' ג מחזור בוגרת
 1011-ב עלו חותיהםפששמ, תימן יעול בילדי לטיפול התמסרה וכן, גולומב אליהו ייתחבהנ וביטחון הגנה
 ובותחמר בעגלות נשק הובילה ברותיהמח שתיים ועם ובותחלר עברה מה-זמן רוכעב .יבנאלי' ש מסע תובעקב
 יוסף רעיית שרה דודתה לבית לחיפה עברה א"ת גירוש םע .שקדים ובקילוף בבציר עבדה לפרנסתה .צפונה
 .כשנה שם עבדהו מייזל חנה של סודהיימ בכנרת "הצעירות קבוצת"ל הצטרפה המלחמה בתום .עזריהו

 בכפר לימדה, שונים ביישובים וחינוכית תרבותית לעבודה תוצעיר שניתבה, (שזר) כצנלסון רחל עתפשבה
 כמה נשתמרו בכנרת עבודתה קופתמת .לקבוצה והצטרפה לכנרת חזרה כ"חוא ,"השומר" ריבח ילדי את גלעדי

 בינה התכתבות התנהלה מןז אותו כל .(כנרת בנספח מובאים חלקם) שם תיהוסוינהת את המשקפים מכתבים
 התמחתה שם, ישראל והובמק ולימודים עבודה תנש יאחר ,1088-ב ללונדון צאתה עד נמשכה אשר, ש"מ ובין

 תהחוהתמ חקלאות בלימודי המשיכה צפורה .שנה באותה הומש צפורה נישאו בלונדון .ועופות דבורים בגידול
 אחדות םשני לעבוד המשיכה 1085-ב ארצה הזוג שוב לאחר .ברדינג חקלאית במכללה חלב מוצרי בתעשיית

 1033-ב י"הסוה של תיהמדינ לקהחהמ למנהל ש"מ התמנה מאז .יהודה-נחלת וותחב כמדריכה קלאותחב
 בשליטתה בהסתייעה, הפתוח בביתם וזרים םמקומיי אישים של ידמתמ אירוח על וניצחה לימינו עמדה

 מ"מבריה אז הגיעו לשם, לטהרן היישוב ותיחבשל היצא 1098 בחורף .וגרמנית צרפתית, אנגלית, ברוסית
 חודשים שלושה ועשתה, ("טהרן לדיי") םהורי ללא םרבי נוער ובני לדיםי םובה פולין אזרחי יהודים פליטים
 חדשים םילולע עברית להורות ההתנדב הראשונות 59-ה בשנות .ארצה ובהעלאתם הילדים קהילת בארגון
 עם סרמא בכרך באווה, 1098 נובמבר-ינוי, לטרון נהחבמ מעצרו בתקופת ש"למ מכתביה .הפרוזדור ביישובי

 .ועפרון ריינ
 

 (0949-0693) גולומב ואליה
 בריח מבין ארגן .בסמכותו בלט ואילך ומאז ה"ג לש' א ורמחז בוגר .חתופשמ לפני ייםכשנת 1090-ב עלה
 רהיולשמ לעבודה םמודייהל בתום צאי המומטע תוימולא ויותחשלי למילוי "המצומצמת הסתדרות"ה את תוכית

 לצבא תוסיהתגי שלל .חייו למפעל שהיה היישוב בטחון לנושא נחשף, בריםחה דחא חבהירצ, שם ,בדגניה
 ההתנדבות תנועת ימראש .1018-ב "היפואית הקבוצה" ברח .הגנהו רכש ינייבענ בסתר ופעל, העותמאני

 ממייסדי ".השומר" ברח מה-מןז היהו בכנרת לעבודה יצא אז, 1010-ב פירוקו עד שירת ובו העברי לגדוד
 יסודי ןיורע את, העברי הגדוד יבמד בעודם, ודב הוא העלו( 1089 יוני) בכנרת הראשונה בוועידתה .ע"החא
 לשאלת שודשהוק בשעות הוועידה התרוממה גדול שיואנ גובה לידי: "ברנר כתב שם םהופעת על ."הגנה"ה

 - םשלה להימ כל [.זהו ודב גולומב אליהו] הגנהה יאנש מראשי ייםשנ של םלותיהוק נשמעו זו בישיבה .ההגנה
, אלה עם יכ רגשהו .ברובה זח  את   כי מהתּו םבעצ הרוחניות .אמת-שבמסירות ונוי מפעל, שבעומק פשטות
' עמ, 2-א ה"סת)" מעמד באותו להיות שזכה מי אשרי .כולנו, כולנו לתחייה שבנו םהשלמי, םטיוהפש, הזקופים

 בראש םש לעמוד ולברלין ינהוול צאי 1088-ב .א"ת הגנת בראש לעמוד נקרא 1081 מאורעות בפרוץ .(880
 מהרה עד הוכר שבמהלכה, "הגנה"ב ופעילות מראשית .עדה את שהילא נשא שנה אותה ובמהלך, הרכש

 ההתבדלות מגמת את םסחו רתחנב ציבורית לסמכות והכפפתה כלליותה בעיקרון דבק, מוכתר-יהבלת כראשה
 על הסמכות להעברת נאבק 1033-ב .שוחט ישראל שםוברא לשעבר "השומר" מאנשי כמה שגילו הארגונית

 מן היציאה" מיוזמי היה 1038-30 עותרבמאו .יתהיהוד הסוכנות להנהלת הכללית ההסתדרות מן" הגנה"ה
 יוולק מעבר" הגנה"ה אנשי תנחהצו ההעפלה, ח"הפלמ, ש"והפ זמיומי היה" הגנה"ה בראש בעמדו ."הגדר
 .ימוהלא עדווה חברו י"ומפא הכללית ההסתדרות מראשי .8-ע"מל בימי יבוהא

 .בהכנה יןכמל אהוביה תמא ביוגרפיה; ושכב אורות, שרת משה :עליו .עוז חביון :וכתבי
 
 

 (0941-0694) זוה דב
 םדיוהלימ םוובת, "המצומצמת ההסתדרות" ברח .ה"ג של' א ורזמח בוגר .תופחשמ עם מרוסיה 1098-ב עלה
 הוצב, שטאובק הקצינים קורס את יםמשסיו העותמאני לצבא התגייס 1018-ב .בדגניה לעבוד מטעמה יצא
 פעל, מבוקש שהיה אף .ערק, א"ת גירוש םע לשיא שהגיעה, היישוב מצוקת חנוכ .בדמשק תקשורת ידתחבי

 בידי יהודה כיבוש אחרי .מוות עונש עליו נגזר כך ועל םהדרו יתזבח נשק צבירת במבצעי רכיות קצין במדי
 .ור'גימי-נט'כסרג בו תריוש י"הא יהעבר לגדוד ההתנדבות תנועת ימראש, גולומב אליהו עם דיח, היה םהבריטי

' ר)" תיוהציבור העבודות" ממארגני .ומראשיה" הגנה"ה ממייסדי היהו סודהיי םע" העבודה תואחד"ל ףרהצט
 על נקרא דב שדה) העברי לטייס היסוד יחממני .וינהוב רבקה את שהילא נשא 1081-ב .(935' עמ, 8 נספח
 תדרותסהה בשליחות יצא 1039-ב .העיר אשר וסגן א"ת בעיריית נציגה היה הכללית תותדרסבה כפעיל .(ושמ
 של" הלבן הספר" את למעשה שביטלה, (13.8.1031)" מקדונלד איגרת" .באנגליה הלייבור מפלגת אל

 זו ותחשלי במהלך ופעילות פרי בהר במידה יתהיה - קיצוני םצמצו תוההתיישב ועל הייהעל על שגזר - פספילד
 עם נספה כאשר נקטעה ופעילות .(1088-ב י"בא ובביקור והווכשלי הכיר מקדונלד יזרמ הממשלה ראש את)
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 .1099-ב םידרכ בתאונת תרצה ובתם רבקה ורעיית
 תרויב הפעילו הנאמן זרהוע היה דב: "למותו ןוהראש השנה םביו ש"מ אמר לותויפע על אור השופכים דברים

, נותוטהשל עם היחסים: לקהחהמ פעילת של הגדולים השטחים בשלושת יד לו יתהיה .המדינית לקהחהמ של
 וארשת האדיבות למעטה מבעד[ ---] הצבאי חוכו ובניין היישוב טחוןיב וענייני הערבי םלוהע םע סיםחיה

 "חלנצ וחכו להתקיף נכונות, העיקר על לעמוד עורף קשיות קיננו גזהמ ונוחות המתינות
 מדינאי, גורן עקבי; א"בת בית, גרא גרשון ;קסמם סוד, (עורכת) ןוגדר תמר ;ושכב אורות, שרת משה :עליו

 .(פיהרביוג) מדינה בטרם
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171 
 ביוגרפיים ציונים

 
 

 (1491-1681) מנדל מנחם, אוסישקין
" םיהמעשי הציונים" עם נמנה. מראשיתה הציונית בהסתדרות פעיל. ו"לביל מקורב ."ציון חובבי" מראשי
 עלה זו בשנה. בוורסיי השלום עידתולו הציונית המשלחת חבר 9191-ב. אוגנדה לתוכנית המתנגדים ומראשי
 חלוקת לתוכנית התנגד. לישראל הקיימת הקרן בראש 9191-מ". הצירים ועד" בראש עמד מה-וזמן ארצה
, בקושטא ללימודיו בדרכו, באודסה 9191 בסוף ש"מ כשביקר. שרתוק יעקב ויי"הביל את מקרוב הכיר. הארץ
 אל: "עמו קשריו על סיפר, לימודיו במהלך, מקושטא לרבקה ובמכתב אחדות פעמים אוסישקין עם שם נפגש

 רושם עלי מעשות חדל. אליו התקרבתי באודסה בהיותי .'מאוד טובים חברים' תויא אני - ביותר מזה תתפעלי
 הייתי שלא כמובן, כך לולא. בקשתו ממלא ואני לכתוב ביקשני הוא. פשוט בית בעל בו וראיתי' הגדול האדם'

 לי כתב גם פעם. ממני לגדולים חסבי דווקא, כבוד יוקדלדק געובנ יקפדנותאת  תא   יודעת הרי. זאת עושה
 כל אודות כבר עניתי מהן, אחדות שאלות לי עיהצ וגם לכתוב לבקשני וסףיו, שקיניתיהאוס 'דוי בעצם' לקושטא
 ".םיהיהוד סטודנטיה - ובפרט, דיההוי, קושטא אודות לו לכתוב אני צריך ועתה, גמור בפרוטרוט שלנו החברה

, יהיהעל שאלתב הוויכוח: "אוסישקין עם לו שהיה מותיע על ש"מ פרסי 91.2.9112-ב י"מפא זבמרכ ןובדי
 הקונגרס של הפוליטית בוועדה שהיה, הקרקע בשאלת אחר חויכו לי מזכיר, ישיבות כמה זה במרכז שמתנהל
-קצר םריאליז יש דחא מצד שהנה, הנימוקים. ינש מצד ואוסישקין, דחא מצד גוריון-ובן יניב [9111] בלוצרן
 ואוסישקין. חכויו באותו שקיןיאוס םג בהם השתמש - ישראל בנצח ואמונה סטיימ יציונ ןוזח שני צדומ, ראות
 מסתפק ושאני ונייצ זוןחו ניתוצי אמונה וסרחמ ינאש, יםשובח ציונים 26-06 בפני, יבהסמ באותה אותי יםהאש

 לתוגא חופש על וויתור שראלי-ארץ של ועיםדי יםלקח על מצדי ורוית בזה רואה הוא; מאוד קלוקל םזבריאלי
 כוחב אלא שלי זםהריאלי בכוח עלה לא, י"לא מפינסק 9889-ב עלה אשר, שאבי לי הזכיר והוא, הקרקע

 בכוח שנדחף, י"לא דחא לוץח רק פינסק נתנה שנה שבאותה, יענית יאנ. בשמו מדבר שהוא יזםהמיסטיצ
 המון יש ויעכש. 9889-ב נסקיפ שנתנה מידותב יועכש להסתפק יכול אינני יאנ אבל, זא בו פעם אשר סטורייה

 את אמלא לא זה ובמצב, לסרטיפיקטים םמשוועי אשי בפינסק קרובים יש בעצמי ולי, י"בא נסקימפ םחלוצי
 יראה זה אם גם הגבולות ולהרחבת םגדולי יתר להישגים לחתור היא וחובתי, זםסטיצייבמ אסתפק אם ובתיח

 .יותמיסט על יתורווכ מישהו נייבע
 

 (1471-1668) דוד, גוריון-בן
 רוש ממשלה ראש .ל"וצה שראלי נתימד מאדריכלי .י"בא הפועלים ותנועת הציונית התנועה מראשי, מדינאי

 .ישראל מדינת של ראשון יטחוןב
 עם קותרש משה טהסטודנ .9191-ב בקושטא התרחש, םישנ 8-ב ממנו הקשיש, ג"ב עם ש"מ של ראשון מגע
 מכניס" .םמשפטי בלימודי בשנה אותם שהקדימו, יבצ-בןו ג"ב םהוותיקי הסטודנטים את קרובי חבריו ישנ

 בעולמות ישרו, תקוומנ קחור מיטתו על שוכב ג"ב" בעוד ,"תה כוס בודםלכ לטחש, צבי-בן היה יםחהאור
 את מנה ושב, 7.0.9110-מ ג"לב במכתב .ימים באותם דיחי מגע היה לא זה אך .(999 עמי, א קנאת)" ריםחא

 היית[ יעקב האב אחרי] יברשימת השני: "ש"מ כתב, בחייו מכריע ךרע נודע תירסהמו שלסמכותם האישים
 על ואף .אמיתית נפשית ותברקמהת נויהי מאוד קיםחור שבהם, מאוד הקצרים קושטא ימי לאחר היה הז .אתה

 דאיו כ"חא .(910 עמי, ב מ"יומ) "שיתיהא המוסרית בסמכותך ההכרה - קושטא ימי לי ילונחה זה נכס כן יפ
 ביצ-בןו ג"ב של הםיממלוו דחא היה ש"ומ, ליהימפע היו ששניהם, ההתעתמנות תנועת מייב יםיהשנ נפגשו
 יםיהשנ .(919 עמי, א קנאת) הנמל אל יפו ברחובות שוטרים יידב והובלו 99.1.9191-ב ץהאר מן גורשו כאשר
 סייע שרת משה הסטודנט כאשר, נדוןובל יהםנבי נקשר קרוב מגע כי נראה אך, ע"החא הקמת מייב שוב נפגשו

 מפלגת עם קבע קשר לקשירת "מדיני מרכז" שם להקים שבאו, קיסקפלנ שלמהו ג"ב ע"החא שליחי יד על
 לא, זה בכרך המובאים ג"ב אל ש"מ במכתבי כמשתקף, השניים בין אז שנתרקמה הידידותית הקרבה .יבוריהל

 של תרבותית-ברתיתחה הפעולה םחובת ג"ב של והצעותיו וונותיירע על נוקבת ביקורת חלמתו ש"מ בעד מנעה
 שעשה והמפלגתי הפרטי השימוש על ש"מ של ובלב היה ועוד .(961 מכתב) יםיהערב עליםפוה בקרב ע"חהא
 .(01, 07 םימכתב)" הגנה"ל נשק שולרכ ושנועד םיבכספ נהיווב ובהיות ג"ב
, זהו דב, ובורזארלו יםיח של םמותב י"מפא הנהגת של הראשונה השורה את ושדילל לורג גזירות חמכו, מיםיל

 אחד כמספר בעומדם ארוכה דרך כברת ש"ומ ג"ב עשו, עת םטרב פלןק ואליעזר גולומב אליהו, כצנלסון ברל
, אופיב העמוק השוני בשל קאוושד שרפוא, ישראל וממשלת היהודית הסוכנות, י"מפא בראש םיישנ ומספר

, ידוע גבול עד זה את זה והשלימ םה, "אמיתית תינפש ותבהתקר" בעד ענומ, םהיינב דישהפר ובכישורים מזגב
 .מוחלט סופי קרע הםינבי ללחוהת 9112-ב סיני מלחמת לקראת .יניהםב רה הבג ול שמעבר

 
 (1468-1649) יקותיאל, בהרב
 תרבו ייעוס בדמשק שירת 9-ע"מל שנותב .ש"למ בקרו רבח .ה"ג של 'א חזורמ בוגר .מרוסיה 9161-ב עלה
 ממנהלי ".קונטרס"ה בהוצאת יעיוס ע"חהאל הצטרף .(נתראה' ר) העותמאני צבאב וותרשי בתקופת ש"למ
 ברגרוטנ פנחס של ייםהראש מעוזריו .צמח-בריהט כביש סלילת על ראיחא, "יותרציבו ודותבלע המשרד"

 לימים .םיריהצ בוועד םש שעבד, ש"מ עם דחי םירושליב רהתגור אז, למשחה מפעל להקמת ופעילות מראשית
 . החשמל חברת של לליכ ריכזמ
 

  (1411-1661) םחיי ףיוס, ברנר
 ונדד וירוה בית את עזב 96 גילב .חרו שיוא עורך, מסאי מתרגם, אלרשי-בארץ העבריים הסופרים מגדולי
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" המעורר" העת כתב את שם וערך סדיי .וןללונד והגיע ערק, (9169-7) סיוהר בצבא שירת .סיהור ביחבר
-9190) ה"בג לספרות מורה היה ".העבודה דותחא"וב "הצעיר הפועל"ב עורך והיה 9161-ב עלה (.9162)

 את אחדות םפעמי ביקרתי" .םפרטיי םירובשיע ספרות אצלו למדה וגאולה וימתלמיד היה יהודה .(9191
 לה רכשה הגימנסיה כי להיווכח מאוד חשמ אניו", הכהן להל בן ימרדכ כתב" בגימנסיה ברנר של עוריויש

 תמיד בא הפעמון צלצול[ ---] לו נשמעת לקהחהמ זאת ובכל קפדן איננו [---] מאוד חשוב גיודגפ כוח בברנר
 "י"הא הפנמה" וברתחה את מרוסית תילעבר םתרג .(0-922 'עמ, א העמים מתחמל)" בזמנו שלא מפריע כמו

 חנרצ 9.1.9199-ב .ופיב ברזל תקליצי יןישט רושתחה-תיב של הרגל פשיטת על שרתוק יעקב שכתב ,(9196)
 .םערביי םפורעי ידיב
 
 (1471-1641) משה, מןצוירוג
, וםשל בנווה ארצה בעלותה התיישבה - ילדיה וחמשת האלמנה אמו - משפחתו .ה"ג של 'ב רוזחמ גרוב

 עלה םומש קושטא י"ע הגרמני וירוהא ילח סיסבב וצבה העותמאני באצל יסישהתגכ .שרתוק תחלמשפ בשכנות
 רזונע ש"מ עם רבות התכתב בחלב כ"ואח הירדן רבעב ש"מ רתיכשש .יים"יהא המגויסים ויברחל לסייע בידו

 ש"מ ואות רתם 9199 מאורעות יחרא. עסקים איש היהו נדוןולל עקר םמשו בברלין דלמ 9-ע"מל אחרי .וב
 .ארצה ומשפחת עם שב ימיםל ".הגנה"ל נשק ברכש לסיוע

 
 (1469-1647) דוד, הכהן

 אצבל 9192-ב התגייס .ה"ג של 'ד רמחז בוגר .9160-ב משפחתו םע ארצה עלה .וההסתדרות י"מפא מראשי
, בלונדון התפתחה העמוקה םידידות .ש"מ עם םיבמכת קשריב זא עמד .מהחהמל םויס עד רתיוש העותמאני

 ש"מ יתיבהנח ."בונה סולל" ממנהלי היה .יפהח תושב (9191) ארצה ובוש לאחר .ש"מ עם דחי וגר למד שם
 ."הצפון גדר" מפעל אשיר בין היוה םיטיירהב תוהשלטונ םע םקשרי ייםק ס"הנה של תיהמדינ המחלקה כמנהל

 .םשלה השידור תחנת הוקמה הכרמל הרבש ביתווב" החופשית צרפת" ציגינ עם קשרב עמד 9-ע"מל ימיב
 רבות שנים כ"ח(. פרוןיוע נייר םע מאסר 'ר) םודשיח 7-כ לטרון במחנה ש"מ עם וישב נעצר "רההשחו תבש"ב
 של ראשון ציר םש לשמש לבורמה הכהן דוד את ש"מ שיגר חוץ שר ותיוהב .שלה טחוןיוהב חוץה תדוע ר"ויו

 הקדיש שם, רלספ עת האוטוביוגרפי ספרו 'ר לענפיה שרתוק משפחת עם קשריו עוצמת על (.9111) ישראל
 .החהמשפ לאם פרק

 
 (1411-1679) חיים, ייצמןו

 תוכנית" משוללי .בראשיתה הציונית לתנועה הצטרף .ץובשווי בגרמניה היכימ ילימודב השתלם .רוסיה יליד
 ניתימדה יונותצה ןיב האמצע ילבש - "הסינטטית הציונות" וממגבשי" הדמוקרטית יהצהפרק" ממייסדי, "אוגנדה

 9-ע"מל במהלך .סטר'מנצ טתיברסינובא לכימיה פרופסור 9167 מאז .(העם דחא) הרוחנית ציונותוה( הרצל)
 הצהרת" ממחוללי .םבריטיי מדינאים עם דדייהת אףו במגע בא וכך ץנפ מריוח צוריי על שהקל תהליך איהמצ

 הצהרת להכללת ופעל רסייווב םהשלו ותחבשי הציונית התנועה את ייצג, הצירים עדו בראש עמד ."בלפור
 של ןוהראש ונשיאה 9172-9111, 9116-9196 םבשני 'הצ 'ההסת נשיא .י"א על הבריטי המנדט בכתב בלפור
 .ישראל מדינת
 ריחא ובמקר עקב ש"מ .זה כרך במכתבי כמתואר, וייצמן עם רבים םמגעי ש"למ היו בלונדון לימודיו בשנות
 סנחפו טינסקיוב'ז זאב, ברנדייס לואיס - וניתיצה עהוהתנ בהנהגת יריביו-עמיתיו םע ייצמןו של מאבקיו
 .רוטנברג

 
 (1499-1669) זאב, בוטינסקי'ז
 התנועה ומנהיג סדיימ .לוקתחמב שנוי ציוני מנהיג, ללומה נואם .ומתרגם סופר, פובליציסט, דעות הוגה

 במסגרת ייהוד גדוד הקמת על במאבק בלונדון חפתו בריטית באוריינטציה צידד 9-ע"מל בפרוץ .יזיוניסטיתבהר
 שותף אכן זה גדוד .סגן לדרגת הגיעו וראיכט יסיהתג םשהוק לגדוד .י"א בכיבוש שישתתף, הבריטי הצבא

 שילא יכינוח אנו": י"הא ירהעב גדודב לייח אז, ג"א כתב ימים םאותב ארצה 'ז"ז בוא על .י"א כיבוש על בקרבות
--] שבה לא הוא םהמתנדבי לב את": נכזבה התקווה אולם, "יהעבר הצבא - גדול הכי ונמחלו נקשר שמוב אשר

 בשחרור דיםויה של מיתצע ותרהשתחר של, אישית הגשמה של צורךה .ול םזרי היו היוגורמ בותההתנד[ -
 ןבוחשב ובאיש םכגור, פוליטית כהפגנה בעיקר ניויבע חשוב היה םיהגדוד עניין [---] ויבעינ שובח היה לא םארצ

 עיקרי ברעיון ינסקיבוט'ז דגל הבריטים ידבי י"א כיבוש מאז (.101, 916, 971 'מע, א ןוביח" )השלום בוועידת
 תוכל, י"מא םדיוהי מחיילים מורכבת, הבריטי הצבא במסגרת צבאית יחידה רק אך, חלכו קוזק ישוביה: דחא

 גם כך םושמ התנגד אהו .היישוב של חווופית גידולו שרפויא הערבים את שירתיע, "ברזל קיר" ותילה
 הגנת בראש ועמידת על .ןהעליו והגליל יח-תל להגנת התנגדותו םג נבעה ומכאן, "הגנה"ל וגם" השומר"ל

 תולמר הירושלמית העצמית ההגנה בארגון לעסוק אותך תיחהכר: "טנברגור פנחס לו כתב 9196-ב םירושלי
 העצמאית והתנהלותו הבריטי הצבא במסגרת רקו אך י"בא יהודי חכו הקמת ברעיון ודבקות ."העקשני ובךסיר
 מההנהלה פרש 9191-ב ."הגנה"ה נאמני ןיוב בינו לקרע וליכוה 9199 תומאורע אחרי "הגנה"ל רכש חוםבת

 תנועתו פרשה 9111-ב .(ר"הצה) הרביזיוניסטית הציונית ההסתדרות את םהקי 9191-ב .הציונית
 .הציונית מההסתדרות

 
 (1498-1689) יהושע, קיןנח

 רב קרקעות רוכש .הברון יפקיד בשלטון שם םדיורהמ יומראש לציון ראשון סדיייממ .9889-ב עלה .רוסיה יליד
 ברתח את ניהל .ריםהצי עדוו "י"הא המשרד" מעובדי .תינויהצ ישבותילהת תשתית חיהנ בעבודתוש פעלים

 לרוכש היה, שנים עשרות במשך ,ומאז חדרהו רחובות אדמות את בתעוזה רכש 9816-ב, "ובישיה הכשרת"
 חזר ארצה בשובו .אנטוליהבש סהּובר רלעי פשה מאל'ג י"ע רשוג 9191-ב .י"אב רתויב הגדול הקרקעות
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 עליו כתב םשישי לו תובמלא .כירומזו עוזרו ש"מ היה וז פהותקב .יזרעאל עמק חשט מרבית את ורכש וקוסילע
 .(969' עמ) שכבו אורותב לימיםו( 9.99.9191" )דבר"ב מוסשפור הערכה ידבר ש"מ
 

 (1471-1667) יצחק, קיןנטב
, ע"החא סדיייממ .(מפלגתיים בלתי"ה) החקלאים הפועלים הסתדרות חבר היה .9199-ב עלה וסיהר דייל

 וץבהקי" ברעיון םימהדוגל, חרוד עין בוץיקו "העבודה גדוד" ברח .ןכרד יבממעצו "הכללית ותרתדסהה" ממקימי
 - ע"אחה מנהיגי לשלישיית חבריו - כ"בל בייחודו ג"לב שנפ דייד ".חדהמאו ץבוהקי" של רוחניה וגמנהיו "הגדול

 תווהתגלמב נהוואמ יטסקסירהמ בסוציאליזם ודבקות: לוקתחהמ סלע .לשניהם מר גתאופל-בר ימיםל אך
 עהותנה" את הקימהו י"ממפא 9177-ב שהתפלגה "ב עהיס" בראש עמד םלימי .תיהסטליניסט מ"היבבר
 של קהוהחל הצעת את תוצחרנ שלל ."הצעיר שומרה" םע דחי ם"מפ את 9178-וב, "הדובהע תדוחלא
 ."השלמה י"א" חסיד - 9120 ואחרי 9110-ב ריטיםהב
 

 (1481-1669) מואלש, יבנאלי
 הסתדרות סדיייממ, י"בא העבודה תנועת מראשי .השנייה העלייה לוציחמ .9162-ב עלה .נהיאוקרא יליד
 .ארצה לעלות מןית יהודי את רורוע לתימן" צישראלירהא המשרד" תחובשלי יצא 9199-ב .םקלאיחה ועליםהפ

 .י"מפאו ההסתדרות, ע"החא ימממקי .9-ע"במל ירהעב לגדוד ההתנדבות עתותנ מראשי
 

 (1499-1667) ברל, כצנלסון
 מאביו םתייהת .רוסיה יליד .ורולד ריתסמו תומכס, הלכה מורהו דעות הוגה .י"בא העבודה תנועת תומאב

 עבד .9168-ב עלה ."השכלה מפיצי חברת" מטעם רהוכמ כ"חוא כספרן משפחתו לפרנסת וסייע בנעוריו
 ביכולתן ספק הטיל כך בתוךו והציונות ציאליזםוהס םתחוב וירעיונות והתגבש בכנרת .והגליל דהויה תומושבב

 טען ולפיכך תיהושאיפ את ודחל תחא כל לפועל להוציא, "ןוצי פועלי"ו" הצעיר הפועל", םיעלוהפ מפלגות של
 קופת"ו "המשביר" כמו םעליוהפ ורציב לכלל מוסדות סודיי םזי .תימפלגת-בלתי אחת םעליופ מסגרת להקמת

 בינו התקרבות חלה םש, "העברי גדוד"ל התגייס, האנגלים דייב ץהאר וםדר ושביכ רחלא, 9190-ב ."םחולי
 איחוד חומכ" העבודה תודחא" קמה זה רקע על. צבי-ובן ג"ב בראשםו םבגדודי ששירתו  צ"פוע גיימנה לבין

 הפועלי הגוף של המצע את שניסח אווה, עמד שבראשה ביהודה החקלאים םהפועלי הסתדרות עם צ"עופ
 היה, דשחה לארגון רובחל צ"הפוה מפלגת משסירבה ."סקונטר" טאונהיב של הראשון ועורכו יוזמו יההו החדש

 תוןיע את םהקי 9191-ב .(9199) י"בא םהעברי םדיבהעו של הכללית ההסתדרות מקימיו יוזמי יןב כ"ב
 עורכה היוה "עובד עם" םפריסה הוצאת את םהקי, 9179-ב, ולימים הראשון עורכו והיה" דבר" ההסתדרות

 .שרת יהודה ערך( 9191-9166) גרותיויא של םהראשוני הכרכים שלושת את .יהראש
 

 (1418-1614) םנחו, בוקולוס
 שובח תפקיד לאימ .9161-9161 תיהציונ 'ההסת ל"כזמ .בוורשה הצפירה רךוע .ןפולי יליד .ציוני גיומנה סופר
 ר"יו 9199-מ (.9112-9119) תילמוהע וניתיהצ ההסתדרות נשיא .בלפור הצהרת להשגת במאבק ייצמןו לימין
 .הציונות תולדות ;שיםיא; םעול לעם עולם נותש :מספריו .ומות עד הציוניים הקונגרסים כל

 
 (1481-1679) הרברט ,סמואל

 עיהצ 9191-ב .9110-9119 הפנים שר .9191-9190 באנגליה הליברלית המפלגה ר"וי .ידיהו. יטברי דינאימ
 בארץ יקרב 9196 ארובינ ."בלפור הצהרת" בהשגת יצמןיוול סייע .בריטית בחסות דיוהי יישוב י"בא םילהק

 הממשלה ראש לו הציע םביו ובו, במנדט בלפור הצהרת הכללת על לטהחהה םובי מור-בסן שהה רהחז דרכובו
 כאשר נתחזקה וזו תיוניהצ בהנהגה ביקורת עורר. 9.0.9196-ב לכהן החל .י"בא ןועלי נציב לשמש 'ורג'ג ידול

 לא .ותקיף יעיל מינהל שיכא התגלה כנציב .להיהגב כ"אחו העלייה את הפסיק 9199 מאי מאורעות אחרי
 סיים .היישוב של מהיר חלפיתו הדרושים המשאבים את סילגי בידה עלה שלא על צ"מהנה ואכזבת את הסתיר
 פעל 9-ע"במל .יית"הא שמלחה ברתח נשיא כ"חא, ניתוהצי התנועה עם קשריו על מאז ושמר 9191-ב כהונתו
 .מגרמניה םהודיי םיפליט להצלת

 
 (1491-1674) פנחס, רגנברוט

 סכרים לבניית דשהח שיטה המציא .בפטרבורג גיוהטכנול המכון גרוב .קראינהוא יליד .החשמל ברתח מייסד
 םונאש, הבולשת כסוכן נחשף כ"חשא, ןפוג ומרכה עם יחד סיהובר 9161 במהפכת פעל .םימ חכו לניצול

 בימי .בהידרוטכניקה שם עסקו לאיטליה היגר 9161 מהפכת דיכוי ריחא .המהפכנים החלטת ילפ ובהריגת
 מונהו לפטרבורג זרח סיהובר המהפכה פרוץ עם .העבריים םהגדודי סוילג ינסקיבוט'ז עם פעולה שיתף 9-ע"מל
 .הירדן מנהר שמלח להפקת תויתוכנ הגשמת לקראת רבמחק תחופ י"לא עלה 9191-ב .העיר מושל גןסל

 9199-ב .א"בת ההגנה בראש עמד 9199 במאורעות .ם-בי ההגנה את נסקייוטב'ז עם ארגן 9196 במאורעות
 ראשונות נותחת והקים החשמל ברתח את ייסד 9191-וב, מוךריוה הירדן ממי שמלח להפקת הזיכיון את קיבל

 לראש שוב נבחר 9176-ב .הלאומי הוועד בראש קצרה תקופה עמד ט"תרפ תופרע ריחא .וטבריה חיפה, א"תב
 .להחמ בשל פרש אך, הלאומי הוועד

 
 (1491-1678) ארתור ר"ד, פיןור

 תובשיההתי מושיומ בתכנון מרכזית שיותיא .9168-ב עלה .היגרמנ יליד .וכלכלן דמוגרף, סטטיסטיקן
 חבר 9-ע"מל ץבפרו .משם םהודיי להעלאת 9199-ב לתימן יבנאלי מואלש שיגור מיזוימ .לצורותיה החקלאית

 ומשם, גרמני ןינת היותו למרות פשה מאל'ג י"ע שטאולק גורש 9192 ספטמבר בשלהי .המשבר להקלת הוועד
 ישבותילהת 'חהמ כראש וכיהן הצאר זרח 9191-ב .העותמאני באצב םיי"הא ולצוערים שובילי יוניח סיוע הושיט
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 עמקב ותבההתייש את וניהל הפועלים לבנק ספיכ סודי חהני ."קוסרי"ו" היישוב הכשרת" סדיימ .צ"וה ופתבתק
 ."םשלו תיבר" יסדייממ .שלה כלכלי למחקר המכון וראש ס"הנה חבר 9111-מ .יזרעאל

 .(חיי פרקי) .מגרמנית ותורגם מצתות ויומנ .קרחמ ספרי כתב
 

 (1481-1668) ישראל, טחוש
 הוא הוגלו 9-ע"מל ץבפרו .שטאובק םימשפט למד ."השומר"ו "גיורא-בר" ממייסדי .9167-ב להע. רוסיה ידיל

, בה ובושילו" השומר" יטולב את יזם 9196-ב "הגנה"ה דיסוי עם .אנטוליה למערב( ץושביבויל) הימנ יתייורע
, יצוניתח מרות םלשו סר שאינו אוטונומי כארגון "השומר" ונותרקע את" הגנה"ל דירחלה בניסיונותיו תמידה אך

 קשים םלסכסוכי הוליכה זאת ודרכ ."(ץהקיבו)" חשאי הגנה ןוארג, ממייסדיו שהיה, העבודה דוגד בתוך והפעיל
 וךמלת השלטת הקומוניסטית המפלגה ראשי את לשכנע יכד למוסקבה יצא 9191-ב .לומבוג אליהו ןיוב נויב

 פעל .ריתובציה הזירה לשולי לדחיקתו וגרמה והסתייגות שדותח עררה וז פעילותו .י"בא טיםיהבר נגד במאבק
 .המשטרה משרד ל"מנכ אחדות םשני היה נהיהמד קום רחולא, "עלוהפ" כמזכיר, ד"כעו

 
 (1479-1664) זלמן, (רובשוב) שזר
 ישראל לחוכמת אקדמיהב למד ".וןיצ עליופ"ב פעיל מצעירותו .הירוס יליד .סטוריוןיוה יתונאיע, רסופ

 רחל ואת ודהבהע עתונת אישי את שם רוהכי היובמרחב בכנרת ועבד ישראל-בארץ שהה 9199-ב .ורגבבפטר
 מודייל בגרמניהו בשווייץ תובאוניברסיטא למד .יהרוס בצבא ושירת סיהולר זרח .רעייתו םלימי, ןוכצנלס

, 9197 עד "צ"פוע של למיתוהע בריתה" משרד ומראשי מניהרגב "לוץחה"ו צ"עפו דייסמ .היופילוסופ היסטוריה
 חינוךה רש .י"מפאו ע"החא מפלגת גייממנה .הראשי עורכו 9177-ומ ומייסוד "דבר" מערכת ברח .י"לא עלה זא

 .שראלי למדינת השלישי לנשיא רחבנ 9121-ב .(9116-9171) והתרבות
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271 
 ומוסדות ארגונים

 
 
 "העבודה אחדות"

 איחוד י"ע 9191-ב נוסדה. י"בא היהודים הפועלים כל את בתוכה לאחד ששאפה סוציאליסטית ציונית מפלגה
 .י"בא" ציון פועלי" מפלגת עם, כצנלסון ברל עמד שבראשה, "(מפלגתיים הבלתי)" החקלאית ההסתדרות חברי

-ב". קונטרס"ה ביטאונה. השני הסוציאליסטי לאינטרנציונל 9191-וב ימין-צ"פוע של העולמית לברית הצטרפה
 הכוח הייתה קיומה תובשנ(. י"מפא) ישראל-ארץ פועלי מפלגת להקמת" הצעיר הפועל" עם התאחדה 9111
 .בארץ הציבור בחיי והמתסיס התוסס

 
 הנבחרים אסיפת
 באפריל נערכו הראשונה הנבחרים לאסיפת ותהבחיר. הבריטי המנדט בתקופת י"א יהודי של העליון המוסד
 העליונה במרותה להכיר והחליטה" לאומי וועד"ב האסיפה בחרה 7-99/91/9191-ב הראשון במושבה. 9191

 הרשמי בעיתונה נתפרסמו 9192-ב רק. הלאומי הבית בהקמת הקשור בכל העולמית הציונית ההסתדרות של
 י"ע הנבחר הגוף היא" הנבחרים פתיאס" כי שקבעו, משלתיותהמ והתקנות האישור פלשתינה-י"א ממשלת של

 החוקיות הסמכויות בעלת והיא (המשותפת למסגרת להצטרף שבחרו היהודי היישוב בני" )ישראל כנסת" חברי
 .הכנסת אל הנבחרים פתיאס של תפקידיה עברו ישראל מדינת קוםב. פעולתה בתחומי שהוכרו העניינים בכל

 
 "ההגנה"

 ע"אחה ועידת החלטת לפי י"בא היהודי יישובה להגנת שהוקם, נרחב כללי מחתרתי צבאי מתנדבים ארגון
 מגן מסגרת הקמת לקראת התפרקותו על" השומר" ארגון החליט כן לפני שחודש לאחר, 9191 ביוני בכנרת
 תחילה סרה, גולומב ואליהו שוחט ישראל ובראשו חמישה בן ועד בראשה עמד שבראשיתה, "הגנה"ה. נרחבת
 המוסדות מרות תחת הועמד הוא, ארצית מפקדה לארגון משהוקמה, 9111-ב. הכללית ההסתדרות למרות

 על להתגבר הצורך בשל ממושכים לידה חבלי הארגון ידע הראשונות בשנותיו. המאורגן יישובה של הנבחרים
 בקיום לדבוק שהמשיכו, "ומרהש" מוותיקי כמה שאפיינו התבדלות מגמות ועל ומקומיים אזוריים אינטרסים

 האישית סמכותו שבכוח, גולומב אליהו". הגנה"ה נאמני חשד את עליהם ועוררו מסוגר מקצועני ריבוני ארגון
 שנות 92-ב. קץ להן ושם הללו ההתבדלות במגמות בתקיפות נאבק, "הגנה"ה של מוכתר-הבלתי לראשה היה

 היחידות ועוצבו היישוב הגנת של והאסטרטגיים טייםהטק העקרונות והתגבשו התפתחו" הגנה"ה של קיומה
 11-ה בשנות הגדולים ההתיישבות מיזמי, השנים לאורך היישוב הגנת. הארגון של והארציות המקומיות

 שיגור, קבע מגויסת צבאית כזרוע ח"הפלמ הקמת, (ובנגב בדרום הנקודות א"י) 01-ה בשנותו"( ומגדל חומה)"
 ונוהלו הופעלו ש"ותע הרכש ומפעלי וההעפלה הבריחה ארגון, הנאצים בידי ושההכב לאירופה היישוב צנחני
". הגנה"ה לענייני האחריות את לידיו גוריון-בן דוד נטל 9101-ב גולומב אליהו מות לאחר". הגנה"ה בידי כולם
 ."לישראל הגנה צבא" הוא סדיר לצבא והפכה המחתרת מן" הגנה"ה יצאה ישראל מדינת הקמת עם

 
 העבריים דודיםהג

. העותמאני מהשלטון י"א לשחרור ללחום כדי 9-ע"במל הבריטי לצבא שהתנדבו, יהודים חיילים של יחידות
 :גדודים ארבעה הוקמו. בוטינסקי'ז זאב היה למימושו והמנוע הגדודים רעיון הוגה

. איש 011 מנה. מצרים, לאלכסנדריה שגלו היישוב בני מקרב 9191-ב גויסו אנשיו ."הפרדות נהגי גדוד" .9
 .9190-ב פוזר. טרומפלדור יוסף וסגנו פטרסון ון'ג קולונל היה מפקדו. גליפולי לחזית נשלה

 יהודים מהגרים מקרב בעיקר, באנגליה 9197-ב גויסו אנשיו(. Royal Fusiliers) "המלך קלעי" של 12 גדוד .9
 .פטרסון ון'ג קולונל: מפקדו .לייח   211-כ מנה. י"לא ומשם 9192 'בפב למצרים חנשל. רוסיה יוצאי

 באו אנשיו .רוטנברג 'ופ צבי-בן 'י, ןגוריו-בן 'ד ביוזמת ב"בארה 9197-ב הוקם ".המלך קלעי" של 11 גדוד .1
 אליעזר קולונל: מפקדו. י"לא ומשם 9192 באוגוסט למצרים נשלח. חייל 9,111-כ מנה .ב"ומארה מקנדה
 .מרגולין

 ביולי. הארץ של הדרומי חלקה את כבשו שהבריטים לאחר י"בא גויסו אנשיו ".מלךה קלעי" של 01 גדוד .0
 לאחר. סמואל 'פ קולונל: מפקדו. ארצה והוחזר 9191-ב במצרים לאימונים נשלח. איש 9,111-כ מנה 9192
 של 01 גדוד ואילו, שולית הייתה י"א לכיבוש במלחמה שהשתתפותם, 11-ו 11 הגדודים פורקו המלחמה גמר

 'א 'קול של בפיקודו י"בא הקבוע הבריטי המצב מחיל חלק לשמש ונועד להתקיים הוסיף יים"הא המתנדבים
 תנועת מראשי כמה. א"ת על להגן מחייליו יצאו שבהם ,9199 מאי מאורעות בעקבות פוזר הגדוד. מרגולין

 גם להם ששימש, לגדוד ובהתנד אשכול ולוי גולומב אליהו, הוז דב, יבנאלי שמואל, כצנלסון כברל הפועלים
 ".הגנה"וה ע"אחה להקמת יסוד הונח שבהם לדיונים משותפת מסגרת

 
 "השומר"

 לפני היהודי היישוב של הביטחון חיי על חותם והטביע השנייה העלייה בתקופת שקם והגנה שמירה ארגון
 הגנה ופעילי" ציון ועליפ" חברי רובם, מייסדיו .(מסחה) תבור בכפר 99/0/9111-ב נוסד .ולאחריה 9-ע"מל

 ואש בדם, נפלה יהודה ואש בדם" שסיסמתו, קטן חשאי מסדר" )גיורא בר" חברי מקרב באו, ברוסיה עצמית
 לראשי היו זייד ואלכסנדר גלעדי ישראל, שוחט ישראל ראשיו; ביפו כן לפני וחצי שנה שהוקם, "תקום יהודה

 הזמן ובמרוצת ויהודה השומרון למושבות" השומר" חדר הגליל במושבות השמירה כיבוש לאחר ."(השומר"
 חברי נרדפו 9-ע"מלה בימי .חברים כמאה מנה בשיאו. גלעדי וכפר עדשים-תל את וייסד להתיישבות גם פנה

. הארץ מן הוגלה שוחט ישראל מנהיגם. בדמשק ונכלאו נאסרו מהם וכמה העותמאניים השלטונות י"ע" השומר"
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 "השומר" החליט לזאת-אי. יישובית רותמ  ל   שיסור, וכללי מקיף מגן בארגון צורך הוכח הבריטי הכיבוש לאחר
 כמה". הגנה"ה ארגון את תחתיו להקים הוחלט( 9191 יוני) בכנרת ע"אחה ובוועידת, להתפרק 9191 במאי

 ויתרו לא, "הגנה"ה ארגון של הנבחר הוועד חברי חמשת עם שנמנה, שוחט ישראל ובראשם" השומר" מחברי
 נפרד מחתרתי הגנה גוף" העבודה גדוד" במסגרת לקיים המשיכו מה-וזמן העצמאי מעמדם על בנקל

 "(.הקיבוץ)"
 
 "המצומצמת ההסתדרות"

 והיציאה הלימודים סיום סף על ה"ג של הראשון המחזור כיתת במסגרת 9191-ב שהתארגנה תלמידים חבורת
 שיימסרו, הפרטיים מענייניהם שיינזרו, צעירים של הסתדרות ליצור הוא רעיוננו עיקר. "עצמאיים לחיים

 כתב אלה מילים, "אחת ובשיטה אחת דעה לפי כולם אלא, דעתו לפי אחד כל לא, עמם בעד ויעבדו להסתדרות
 יעקב חברו שהגה לרעיון שנכבש לאחר הוז דב הלימודים לספסל לחברי, ההסתדרות מקים, גולומב אליהו

 על שנשא בהספד ש"מ שכדברי, פתםיבאס. שבעה זז לקריאה נענו הראשון חזורהמ תלמידי מבין. הנ  ש  ב  כ  
 ההסתדרות" חברי החליטו, "מתלקחת ואש - מועקה, מתיחות, תדהמה מלאה" הייתה גולומב אליהו

 ללימודים ואם אדמה לעבודת אם החברים החלטת לפי ולצאת הלאום לשירות חייהם את להקדיש" המצומצמת
, העותמאני השלטון בירת, לקושטא הלך ש"מ .בדגניה לעבוד ודב אליהו הלכו ה"בג מודיםהלי בתום .גבוהים

" המצומצמת ההסתדרות" .9-ע"מל פרצה שנה כעבור. מדינית לפעולה עצמו את להכשיר כדי משפטים דוללמ
 ותלרעיונ. העם לשירות חייו את אחד כל שהקדישו, הרעים שלושת בלב עליון כערך נותרה אבל, התפוררה

 את מקרוב שהכירו, ה"ג של הצעירים המחזורים תלמידי על רבה השפעה נודעה" המצומצמת ההסתדרות"
 .הראשון המחזור תלמידי

 
 "הצעיר הפועל"

 שאפה. ברוסיה" ציון צעירי" תנועת יוצאי י"ע 9111-ב י"בא שנוסדה, סוציאליסטית לא, ציונית פועלים מפלגת
 כ"אחו ובערים במושבות" העבודה כיבוש" באמצעות ילהחת, עובדת חברה וליצירת העברית התרבות להחייאת

  הפועל" השבועון, טאונהיב. ראשון עובדים מושב - נהלל את כ"ואח דגניה את ייסדו חבריה. עצמית בהתיישבות
 

 (The Zionist Commission) יריםהצ ועד
 ממשלת בהסכמת י"לא באה 9192 שבאפריל, הציונית ההסתדרות י"ע התמנו שחבריה למשלחת כינוי

 בלפור הצהרת להגשמת הנדרשים הצעדים את לעשות" הבריטי הכיבוש צבא לשלטונות לייעץ כדי בריטניה
 בראש עמד) אידר דוד ר"ד היו וחבריו וייצמן ייםח עמד צ"וה בראש". י"בא היהודי לעם לאומי בית הקמת בדבר
 במרוצת. קובן ויוסף סיימון ליאון, לוי סילוון, זיו ישראל, ביאנקיני לוי לו'אנג, (לאנגליה חזר ו"שח לאחר הוועד
' מ בראשו עמד 9191' מנוב. אמריקה ציוני ונציגי היישוב נציגי אליו וצורפו ועדוה מחברי כמה הוחלפו הזמן

 של בנו) רוטשילד מסיי'וג( המושבית שר לימים) רגֹו-אורמסבי' וו, בריטיים קישור בקציני נעזר הוועד. ןאוסישקי
 י"ע הוחלף אז, 9199' ספט עד שתפקד, צ"וה לידי עברו" ישראלי-הארץ המשרד" תפקידי"(. הידוע הנדיב"

 .ב"הי הציוני הקונגרס החלטת י"עפ שהוקמה, ם-בי הציונית ההנהלה
 

 רמו סן ועידת
-הסכמי בבעיות לדון, איטליה, רמו בסן ובלגיה יפן, יוון, איטליה, צרפת, בריטניה נציגי התכנסו 9191 באפריל
 בריטניה ממשלת בידי י"א על המנדט את למסור הוועידה החליטה זה בחודש 90-ב. 9-ע"מל בתום השלום
 .בלפור הצהרת להגשמת במסגרתו לפעול ולחייבה

 
 ליישרא-הארץ המשרד
 ר"ד בראשות, 9112-ב ביפו הוקם .י"בא פעולותיה ולביצוע לתכנון העולמית הציונית ההסתדרות של נציגות
 ונבחנו להתיישבות פועלים הכשירו שבהן, ובחולדה בכנרת, שמן בבן החקלאיות החוות את ניהל. רופין ארתור
 חקלאים יישובים בהקמת וסייע "היישוב הכשרת חברת" את הקים. מודרנית חקלאות בפיתוח חדשות דרכים

 חפיפה מקץ תפקידיו עברו 9-ע"מל ולאחר בלפור הצהרת למן. א"ת העיר קמה שממנה, "בית אחוזת" והשכונה
 .בירושלים היהודית הסוכנות ולהנהלת הציונית להנהלה וממנו" הצירים ועד"ל קצרה

 
 "ציון פועלי"

 דב בהנהגת, 9110-ב .ברוסיה 91-ה המאה בשלהי תהשראשי, סוציאליסטית-ציונית יהודית פועלים מפלגת
, ע"אחה את שכלל" ימין"ל התפלגה, וינה בוועידת, 9191-ב. ציון בשיבת הדוגלת כמפלגה התמסדה, ברוכב בר
" הסוציאליסטים הציונים" עם" ימין"ה דהתאח 9191-ב. הקומוניסטי לאינטרנציונל שנטה מרקסיסטי" שמאל"ול
 צ"פוע חברי. השנייה העלייה אנשי בידי 9111 בשלהי נוסדה י"הא ציון פועלי". ציון ריצעי" של פלג ועם( ס"צ)

 החקלאית ההסתדרות חברי עם הקימו 9191-ב. העבריים לגדודים בהתנדבות ודגלו" השומר" את הקימו
 הברית" נקראה בתפוצות צ"פוע וסניפי ע"אחה את שכללה הכללית המסגרת ."העבודה אחדות" את ביהודה

 ."עולמיתה
 
 "ןוצי צעירי"

 לארץ עלו" ציון צעירי" מחברי חלק. ובגליציה ברומניה, ברוסיה ופעלה 9111-ב נוסדה, ציונית פועלים מפלגת
 יחד" )ציון צעירי"מ חלק הקים, 9191-ב, בפראג בוועידה". הצעיר הפועל" מייסדי בין והיו השנייה העלייה בימי
 ציונים) ס"צ השמאלי האגף". ציון צעירי"ו צ"הפוה של עולמיתה ההתאחדות" את"( הצעיר הפועל" עם

 ההתאחדות" גם אליה הצטרפה 9111-ב י"מפא הקמת עם. "העבודה אחדות" אל הצטרף( סוציאליסטים
 ."העולמית
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 ב"הי הציוני הקונגרס
-9) לובקיהציכוס, בקרלסבד התכנס. הבריטים בידי י"א וכיבוש בלפור הצהרת, 9-ע"מל לאחר ראשון קונגרס

 ערך בעלי מפעלים בהקמת התרכזו דיוניו. האמריקנית ברנדייס קבוצת עם המחלוקת בסימן עמד(. 90/1/9199
 ארגונה בדבר החלטות וקיבל יזרעאל עמק אדמות רכישת את אישר. י"בא ההתיישבות ובהרחבת לאומי

. ם-בי הציונית להנהלה - פרינצקש יוסף - העבודה תנועת נציג בו נבחר בראשונה". היסוד קרן" של ופעולתה
 .רופין' וא סימון' י, בוטינסקי'ז 'ז, סוקולוב' נ, וייצמן' ח היו ב"הי בקונגרס הדוברים ראשי
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371 
 תיבות וראשי קיצורים, סימולים

 (בנטוי ספרים שמות)
 

 אפשר אי - א"א
 גולומב אליהו - ג"א
 כצנלסון ברל איגרות - כ"ב גרותא
 בוטינסקי'ז זאב איגרות - 'ז"ז גרותא
 וייצמן חיים איגרות - ו"ח גרותא

 אוניברסיטה -' אונ
 ישראל ארץ - י"א

 איטליה -. איט
 משה שרת' ר ;שכבו אורות - אורות
 "העבודה אחדות" - ע"אחה

 כך אחר - כ"אח
 אכזקוטיבה -. אכז

 גולומב אליהו - אליהו
 מונד אלפרד - מ"א

 ודהבהע מפלגת ארכיון - ע"אמ
 שרת משה עמותת ארכיון - ש"אמ

 הנבחרים אסיפת - נ"אסה
 כן פי על אף - כ"אעפי

 ימרכז ציוני ארכיון - מ"אצ
 אקזקוטיבי -' אקז
 "הגנה"ה תולדות וןארכי - ה"את

 גוריון-בן דוד - ג"ב
 אלכס ביין' ר ;ההתיישבות תולדות - ביין
 גרשון, גרא' ר ;אביב-בתל בית - בית

 ספר-בית - ס"בי
 כצנלסון ברל - כ"ב

 אתז בכל - ז"בכ
 פה-בעל - פ"בע
 ביצ בן יצחק - צ"ב

 כצנלסון ברל - ברל
 פליישר גרשון - בשרי
 שרתוק גאולה - גאולה

 רוטשילד ימסי'ג -' ג
 "הרצליה" גימנסיה - ה"ג

 חיים, גולן' ר ;העבודה אחדות - א גולן
 יעקב ,גורן' ר :הוז דב - גורן

 יוסף, גורני' ר - גורני
 רוטשילד מסיי'ג - ימי'ג
 כן גם - כ"ג
 פליישר גרשון - פ"ג

 הוז דב - ה"ד; דב
 הכהן דוד - דוד
 "הגנה"ה - הגן ;.הג

 מיוהלא הוועד - ל"הוע
 ציונית הנהלה - צ"הנה
 הסתדרות -' הסת

 הערה -' הע
 "הצעיר הפועל" - צ"הפוה

 יל'רצ'צ וינסטון ;וינה -. ו
 הפועל ועד - פ"וה
 הצירים ועד - צ"וה

 וולפנזון חיים - וולפי
 אומרת זאת - א"ז
 בוטינסקי'ז זאב - בו'ז
 בוטינסקי'ז זאב -' ז"ז

 חברת -' חב
 אליהו, גולומב' ר: עוז חביון - חביון

 וייצמן חיים - ו"ח
 ציון חובבי - צ"חו
 טרייסט -' ט

 (שרת) שרתוק יהודה - יהודה
 משה, שרת' ר ;אישי יומן - א"יומ

 משה ,שרת' ר ;מדיני יומן - מ"יומ
 טבנקין יצחק - ט"י
 ירושלים - ם-י
 אחד כל; אם כי - א"כ
 כך כל - כ"כ
 ןלונדו -. ל'; ל

 הפחות לכל - פ"לכה
 פרטי לייבור -. פ.ל

 עתה לעת - ע"לע
 ומתן משא - מ"ומ

 משה, מוסק' ר - מוסק
 מחלקה -' מח
 ראשונה עולם מלחמת - 1-ע"מל
 שנייה עולם מלחמת - 2-ע"מל

 חיים, וייצמן' ר ;ומעש מסה - מסה
 לדף מעבר - ד"מעל
 מפלגת -' מפ
 שרת משה - ש"מ
 ביוגרפים ציונים נספח - ב"נצ

 משה, שרת' ר ;לא ואולי נתראה - נתראה
 הכל ךס - כ"סה
 יהודית סוכנות - י"סוה

 ברוך, יהודה-בן' ר - סיפורה
 ההגנה תולדות ספר - ה"סת

 על אחת כמה וכמה -כ "עאכו
 הירדן עבר - י"עבה

 כללב עד - כ"עב
 ציבוריות ותדעבו - צ"עב
 דבר על - ד"ע

 (גולומב) שרתוק עדה - עדה
 יצחק, כפכפי' ר - זיכרונות עוד

 פנחס, עופר' ר - התגבשות/עופר
 חשבון על - ח"ע

 יגאל, עילם' ר - היסטורי/עילם
 יגאל, עילם' ר - הגדודים/עילם

 כאן עד ;כן על - כ"ע
 פנים כל על - פ"עכ
 עמוד -' עמ

 מנת על - מ"ע
 סך על - ס"ע

 פי על - י"עפ
 רוטנברג -. פ

 "ציון פועלי" - צ"פוע
 יהושע, פורת' ר - צמיחה/פורת

 גרשון, פליישר' ר ;השומר ספר - פליישר
 רוטנברג פנחס - .ר.פ ;ר"פ ;פיני

 ראבית ,פריזל' ר ;תהציוני המדיניות - פריזל
 תקווה חפת - ת"פ

 (שרת) מאירוב צפורה - צפורה
 ציון צעירי - צ"צ

 יל'רצ'צ -' צר
 (מאירוב) שרת צפורה - ש"צ

 היסוד קרן - ס"קהי
 קולונל -' קול

 שבתי, טבת' ר ;דוד קנאת - קנאת
 ראו -' ר

 (הוז) שרתוק רבקה - רבקה
 רוטשילד -. רוט ;'רוט

 פינה ראש - פ"ר
 אניטה, שפירא' ר - תולדות/שפירא

 ומייד תכף - מ"תו
 טלגרמה -' תל
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471 
 ביבליוגרפיה

 
 

 . 4991, 4918-4948 ,שראלי לכנסת יהלאומ הוועד של התעודות רספ, משה ,אטיאש

 .4.4.4921 ;1.45.4921, "השבוע דבר" ,"חייו קורות - שרת משה", (יוסף-אחי 'מ) משה לאלו-בן

 .4999 דהסמ ,הציונית ההתיישבות תולדות, סאלכ, ביין

 :דוד, גוריון-בן
 ;4995 א"ת 'ניוא/דובע םע, (זאר הדיהו עורך) ב כרך ,ותגרא 
 ;4914 "רבד" ,וושכנינ נוחאנ 
 .4911 ,"ברד" ,לעם דממעמ 

 .4990, הרצליה הגימנסיה ,הרצליה הגימנסיה של סיפורה, רוךב, יהודה-בן

 .4921, עיינות, (ארז יהודה: רךוע) א כרך ,עוז חביון, אליהו, גולומב

 :םייח ,לןוג
 טבנקין די, 4950-4949, א כרך ,ועידהווה המועצה, ועלהפ הוועד של ליםוטוקופרה - העבודה ותדאח 

4989; 
 .4994 יןקטבנ יד ,הסולל  

 'ניאו ,4917-4947 השנים בין יונותצה אל ויחסה תיטהברי ורביהלי תנועת: ימשמע-הדו רקשה, יוסף, גורני
 .4985 המאוחד הקיבוץ/א"ת

 .4989 הביטחון משרד, 4950-4902 ,זהו משפחת של סיפורה, אביב-בתל בית, גרשון ,גרא

 .4991 דעוב םע ,לספר עת, דוד, הןכה

 .4982 צבי-בן די, ב כרך ;העמים מלחמות, הלל בן מרדכי, הכהן

 .חיים גולן 'ר ,הסולל

 :חיים, וייצמן
 ;40 כרך, 9 כרך, גרותא  
 ;4925 שוקן, ומעש מסה  

 (.אנגלית) א כרך, ביםכתו םיתבכמ

 :זאב, בוטינסקי'ז
 ;4999 הציונית הספרייה/וטינסקיב'ז מכון, (קארפי דניאל רךוע) ג כרך ,תגרוא

 .4919 סקינטיוב'ז ערי, ג כרך, נאומים

  .4929 ,רביד, בריםח דברי - השומר ספרב ,"נשק בריחומ רועה", משה, יןדלו'ז

 .4992 ניומן. מ ,"השומר" אישו הנוקדים ראשון, פליישר גרשון של סיפורו: ולוחם רועה, אריה ,ניוחצר

 .4980-4999, שוקן, ב-א יםככר, דוד קנאת, שבתי, טבת

 .ד, א כרכים ,העבודה ותדאח קוטלי

 :ברל ,ןסולנכצ
 ;4990 עובד עם( לרוק משה אברהם, ארז דהויה: עורכים) ד כרך, גרותא

 .י"א פועלי מפלגת, א כרך, כתבים

 .4994, לתרבות, לתרבות המרכז/מ"הקבה ,זיכרונות עוד - ברנר ח"י על, יצחק, כפכפי

 .4921, עיינות ,הגפן תודלי, משה, כרמי

 תולדובת קרחמ יקרפב ,"עלייהה מדיניות של הראשונים סיםוהדפ בצויוע מואלס הרברט", משה, מוסק
 .4999 הציונית הספרייה, (קולת 'י, סייויד 'מ, ארובא 'י: ורכיםע) ,הציונות

 .4991 ונהמשק, 4929-4949 ,תיכוני רחזמ מןוי, הנרי דר'ריצ, רצהאגןנמיי

 .4991-4921, ב-א רכיםכ ,ההגנה תולדות ספר, הדיהו, סלוצקי

 בוישיה תולדותב ,"4394-4311, ידהוי לאומי לבית היסודית והנחת המנדט משטר התגבשות", פנחס, עופר
 .4991, ביאליק דמוס / עיםדלמ  הישראלית מיתאוהל מיהדהאק, א ךכר, הבריטי המנדט תקופת, י"בא היהודי

 :יגאל, עילם
 ;4991, הביטחון משרד/מערכות, הראשונה העולם במלחמת העבריים הגדודים

 האקדמיה, א כרך, הבריטי המנדט תקופת, י"בא היהודי היישוב תולדותב, 4311-4341, מדינית ריהוסטיה
 .4991, ביאליק דמוס/עיםדלמ אליתרהיש הלאומית

 .4999, דעוב עם ,4313-4341 הפלסטינאית-הערבית הלאומית התנועה תיחצמ, יהושע תפור

 :גרשון, פליישר
 ;4929 בירד, חברים דברי - מרוהש ספרב ,"םישלורי ותרעומא"
 .4929 דביר, חברים דברי - השומר ספרב, "ומחוץ מבית נשק"

 תקופת, י"בא יהיהוד ובשייה ותדתולב ,"הראשונה לםוהע מלחמת בתקופת י"א שאלת", יהועיש, מןדפרי
 .4991, ביאליק דמוס/עיםדלמ הישראלית הלאומית דמיההאק, א כרך, הבריטי המנדט
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 .4999 מ"הקבה / א"ת 'אוני ,4911-4947, בלפור הצהרת חרלא יוניתהצ המדיניות, אביתר, פריזל

 .4950, 4949 העבודה אחדות שבועון ,קונטרס

 .4994 מ"הקבה / וחינוך תבותר ,כרונותיז בריד מבחר, רברנ ח"י, מרדכי, קושניר

 .4929 בירד, בריםח ידבר - מרוהש רפסב ,"הבשקירים", ראליעז, קרול

 :ןוימדנק, וגלר
 ;4989, צבי-בן די, צפון ארץ אל יוצאיםה
 .4999, 10 ברתוח, ל"קק תולדות לחקר כוןהמ, תיוהמדינ יווזמותי, חנקין הושעי

 .4998 דעוב עם, ג-א רכיםכ ,חיי יפרק, ארתור. ופיןר

 .4990 דעוב עם, ב-א כרכים ,רגטנבור פנחס, אלי, שאלתיאל

 .4999 הציונית יהיהספר ,השניים פיםחוה, ורחל למןז, רזש

 .4922 קרני, א כרך ,בוטינסקי'ז אבז ,יוסף, שכטמן

 :אניטה, שפירא
 ;4980 א"ת 'אוני, נותוהצי רקחל המכון/עובד םע, ב-א םיכרכ, ברל

, יטהברי מנדטה פתותק, י"בא היהודי שובייה תלדוותב ,"4393-4341, בושייה של ניתימד היסטוריה"
 .4992 קליאבי דסומ / עיםדלמ הישראלית הלאומית הימדהאק, ב כרך

 :משה, שרת
 ;4999 דעוב עם, שכבו תואור

 ;1978מעריב , ח-כרכים א ,1957-1953 יומן אישי
 ;4999-4998 ,ספרייה הציוני/דעם עוב, ה-כרכים א ,1941-1936 מן מדיניוי

 ;4992 דעם עוב ,ברת תרגומי שירהחמ
 .4998 שרת משה למורשת העמותה, לא ילווא ראהתנ
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