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פולמוס השמיטה והשלכותיו

בשנת תרמ"ח (1887/88) לא התנהלו העניינים ביישוב הקטן בארץ ישראל על מי מנוחות. 
שלוש בעיות העיקו עליו: 

מי שנושאי היישוב החדש והמושבות שנוסדו רק כמה שנים אחדות לפני כן היו קרובים  א. 
לאחר הקמתה של  "נתקע".  ההתיישבותי  המהלך  למעשה  כי  קושי  ללא  הבחין  ללבו, 
גדרה בשלהי 1884, לא הוקמה שום מושבה חדשה. רק במהלכה של שנת תרמ"ח הוחל 
בהקמת מושבה חדשה ב"דרום הרחוק" — קסטינה (לימים באר טוביה) וגם ניסיון זה 

התגלה, עד מהרה, ככושל. 
היחסים בין היישוב הישן — בראש ובראשונה רבני ירושלים, לבין האיכרים והעסקנים  ב. 
של היישוב החדש, זה שהתרכז בעיקר בשבע המושבות הראשונות, נעשו טעונים יותר 
ויותר. ראשי היישוב הישן טענו, כי שמירת הדת ביישובים החקלאיים אינה מתבצעת 
כהלכתה. בתחילת 1885 פורסם בירושלים כרוז, שנשא את הכותרת "קול מהיכל" וכלל 

ליד באר האנטיליה של מזכרת בתיה
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התקפה חריפה על המושבות החדשות. הושמעה בו הטענה, שבהקמתן ואחזקתן של 
המושבות יש משום בזבוז קשה, "וכל הכסף הרב אשר פיזר הנדיב הגדול ]רוטשילד[, 
יותר ממאה ריבוא פרנק, עלה בתוהו ונבלע בתהום". ואולם, למרות כל זאת, המשיך 
כלו  לא  "ועוד  נרתעים  אינם  אליהם  המצטרפים  והעולים  במושבות  האיכרים  הכרוז, 
המעפילים לעלות מדי שבוע, מדי חודש, ועדיין השטן מרקד לקול הפעמון המקשקש 
ברוח שקר: ישוב ארץ ישראל! עבודת האדמה! קולוניות! ומוליך אנשים שולל ויעצם את 

עיניהם במשואות שוא ומדוחים".1
כפי שנראה בהמשך, דווקא מזכרת בתיה הייתה היוצאת מן הכלל: איכריה היו ידועים   

בהקפדתם היֵתרה של שמירת תורה ומצוות, דבר שקירב אותם לרבני ירושלים.
נושא מדאיג נוסף שהעסיק את כל הקהילה היהודית בארץ ישראל היה קשור לכניסת  ג. 
יהודים לארץ והוא האיסור המחודש על העלייה. כפי שראינו לעיל, בראשית ימי העלייה 
הראשונה (1882), ניסו השלטונות העות'מאניים לבלום את זרם העולים, ואף ראשוני 
עקרון סבלו מכך. לאחר שנים אחדות, משהתמעטו ממילא העולים וככל הנראה גם סייע 
בנדון מתן בסתר נדיב ("בקשיש") שעבר לידי פקידים ושוטרים, לא היקשו הטורקים 
יהודים  כניסת  על  האיסור  שאת,  וביתר  עצמו,  על  חזר  ב־1887  הבאים.  על  במיוחד 
ישראל,  לארץ  יהודים  כניסת  להתיר  לא  נצטוו  הכניסה  בנמלי  הממשל  פקידי  לארץ. 
ארוכה  תקופה  במשך  דתיות.  למטרות  בלבד  אחד  חודש  בן  בביקור  מדובר  אם  אלא 
רק  מהארץ.  מקצתם  את  גירשו  ואף  חוק  מפירי  אסרו  האיסור,  את  השלטונות  אכפו 
בהתערבות נציגים דיפלומטיים, ובראשם ציר ארצות הברית באיסטנבול, היהודי אוסקר 

ס. שטראוס, רוככה ההוראה.2

היה  ודומה  יחסית  בשלווה  באותה שנה  החיים  בתיה התנהלו  מזכרת  בעולמה הקטן של 
שאיש לא צפה את הסערה המתקרבת. מחג הפסח תרמ"ח (1888) יש לנו עדות מעניינת על 

המושבה, אנשיה ומנהגיה. 
כבר בראשית ימי ההתיישבות השתרש המנהג לצאת מדי חג פסח לטיולים ברחבי הארץ. 
אפשר לקשור מנהג זה לעונת האביב, כשהארץ השוממה ברובה הצטיינה בתקופת פריחה 

קצרה. גם התיירות לארץ זרמה בעיקר בחודשי האביב.
זאב יעבץ — רב, סופר, היסטוריון ובלשן — עלה לארץ ישראל ב־1887, בהיותו בן 40. 
הרוח  מאנשי  לאחד  נחשב  מכן,  שלאחר  ובשנים  יהוד,  במושבה  הייתה  הראשונה  תחנתו 
הבולטים של היישוב החדש. בחג הפסח תרמ"ח, בהיותו עדיין עולה חדש, קיבל הצעה שלא 
ניתן היה לסרב לה: לצאת לטיול למושבות החדשות בדרום הארץ. את הסיור הזה הוא עשה 
בחברת יהושע שטמפר, ממייסדי פתח תקווה ויחיאל מיכל פינס, פטרון הביל"ויים וממייסדי 
גדרה. רשמיו מהסיור הועלו על ידו על הכתב, תחת השם "שּוט בארץ",3 וכללו כמה עמודים  

על הביקור במזכרת בתיה.4
שאותם  החלוצים,  מהאיכרים  והתפעלות  פתוס  מלאת  ההם,  בימים  כמקובל  הכתיבה, 
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פגשו התיירים שלנו בעת שעסקו בקציר השעורים: "הרוח עברה על קמת השעורים ותך 
בגלים, והנה צללים ואור  מורדפים על פני ים הכתם הזה ]במשמעות ים השיבולים הזהובות[. 
וֵיָראו מתוך הקמה עדת אנשים כבירי כח מגדולי זקן, נצבים בכותונתם ובמכנסיהם, מוליכים 

ומביאים את החרמש הנוצץ כברק חרב לטושה, בראש המוט".
יחיאל מיכל פינס הסביר לחבריו הטיילים כי ברוב המושבות התיישבו יוצאי עיירות, "בני 
כת הסוחרים", שכמעט כולם מגדלים גפנים "כי עבודת הגפן מלאכה היא שיש עמה חכמה, 
אף מעֶׁשֶרת היא את בעליה, אם יש בהם די רכוש להתפרנס חמש שנים ראשונות ממקום 
אחר". לעומת זאת, עבודת השדה, הפלחה, "מכוונת לצורך האנשים הרגילים בעבודת הגוף 

ולכך יהיו אחינו העקרונים למופת בכשרונם, בחפץ כפיהם, ובשמחתם בעבודתם".
ומגוון:  גדול  ציבור  יש  במקום  כי  והתברר  הקוצרים,  ליד  עגלתם  את  עצרו  האורחים 
גברים, "נשים ונערות בנות חיל וטובות רואי" ונערים. אשה אחת התגאתה בפני האורחים 

כי בנה בן ה־13 "פי שניים יקצור ממני ומבעלי גם יחד".
תוך כדי שיחה עם הקוצרים למדו הבאים לדעת כי במזכרת בתיה המנהג הוא לקצור את 
התבואה בחרמשים, בעוד שערביי הסביבה, כולם כאחד, קוצרים במגלים. הקציר בחרמש 
יעיל יותר, אם כי הוא טעון "כח ידיים ותבונת כפיים" ונעשה בעמידה. הקציר במגל, לעומת 
זאת, נעשה בישיבה או בכריעה. העקרונים גילו את אוזני אורחיהם, כי אין הם מסתפקים 
גם בחרמש והיו שמחים לעלות בדרגה  ולקצור את שדותיהם בעזרת "מנגנון", כפי שנקראה 
בעת ההיא מקצרה הרתומה לפרד או לסוס. "מנגנון" כזה פועל כבר בפתח תקווה, ובעתיד 
— כך הם מקווים — יגיע גם אליהם. והוא אכן הגיע, כפי שנראה לקראת סופו של פרק זה.

מהמשך השיחה ניתן ללמוד על תפיסת העולם של איכרי המושבה למהותו של החקלאי 
היהודי: "בעיני היהודי יקר הרגע, ואם יוכל לצמצם עבודה מרובה בזמן מועט, יהיה בעיניו 
לו  נחשב  זמנו  אין  ]הערבי[  לפלח  חנם.  זמנו  את  יוציא  ולא  הוא,  זריז  כי  שלל;  כמוצא 
למאומה. על כן אחת היא לו, אם יעברו לו שלשים יום בקציר מגל יד, שבעה ימים בקציר 

חרמש, או יום יומים בקציר מנגנון".
את עקרון, שאליה נכנסו הבאים לאחר שנפרדו מהקוצרים בשדה, כינה יעבץ "בתיה". 
הוא תאר אותה כ"אחת הערים הקטנות אשר בגרמניה: שני טורי בתי אבן מוצקים, בתים 
ועליות על גביהם ]...[ לכל בית יש חצר בעלת חומה, רפת וממגורות מוצקות ומרווחות". על 
בית הכנסת המקומי כתב יעבץ בהתפעלות: "הבית הגדול והרם הנאדר בקודש". האורחים 
סרו לבקר גם בבית המרקחת, שהוא "יפה ומסודר בכל הסדרים הנוהגים באירופא" והחליפו 
דברים עם זקני המושבה, שהרי רוב האנשים והנשים שהיו בגיל העבודה היו באותה עת 

בשדות.
יעבץ וחבריו התעניינו עוד לדעת איך עלה יבול השעורים השנה ונמסר להם כי לפי שעה 

טרם הסתיים הקציר, אך כבר כעת ניתן לקבוע שהשנה היא "בינונית".
בדרכם ממזכרת בתיה לרמלה, עברו ליד הכפר הערבי נענה, ויהושע שטמפר סיפר לחבריו 
למסע כי הנדיב רכש 3,000 דונם מאדמותיו ל"הושיב עליהם את הנערים בני אכרי עקרון, 
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אשר היו לגברים מאז נאחזו פה". כמסופר בפרק הקודם, בהתחלה הייתה תוכנית להקים 
על קרקע זאת  מושבה אחות למזכרת בתיה, אולם היא לא יצאה אל הפועל וקרקעות נענה 

עובדו בשנים שלאחר מכן, על־ידי איכרי המושבה.

.2
הברון  פקידות  עם  היחסים  מבחינת  חסד  ימי  היו  בתיה  מזכרת  של  הראשונות  שנותיה 
רוטשילד. בעוד שבמושבות האחרות שרר מתח בין הפקידים לאיכרים והדברים אף הגיעו 
ל"מרידות", במושבה זו היו היחסים עם הפקיד, בשנים הראשונות, טובים ואף למעלה מזה.
הרעיון  אבי  מייסדים":  "אבות  שני  היו   ,(1887) מתרמ"ז  בתיה  מזכרת  היא  לעקרון, 
לאיכרי  הייתה  שניהם  כלפי  רוטשילד.  דה  אדמונד  בנימין  והברון  מוהליבר  שמואל  הרב 
המושבה הערכה ואף הערצה. הרב מוהליבר עקב מרחוק אחר התפתחות המושבה שהקים, 
והתייחס אליה כאל בת טיפוחים. ב־1886, במכתב ששיגר לרב שמחה ביק ממוהליב, כתב 
על "הקאלאניע עקרון, אשר אני יסדתיה על הוצאות השר הנדיב עדמונד דה ראהטשילד 

מפאריס... ]איכריה[ כולם עובדי אדמה מנעוריהם, כשרים ויראי ה' למאד".5
על קשרי המושבה עם הברון רוטשילד, בשנים הראשונות, ניתן לומר שהיו אלה כמעט 
הראשונה  בשנה  האחד־עשר,  לקבוצת  רוטשילד  בין  ששרר  המתח  לבניו.  אב  של  כיחסו 
זה מכבר. הענקת שם אמו  לשהותם בארץ, ושעליו הורחב הדיבור בפרק הראשון, נשכח 
ואת  הנדיב  את  לרצות  ככול־יכולתם  עשו  מִצדם  והאיכרים  הכל,  בעצם  אמרה  למושבה 

פקידיו.
הזאת.  הכפולה  היחסים  במערכת  הכלים  כל  כמעט  נשברו  בתרמ"ט  ובעיקר  בתרמ"ח 

איכרי המושבה מצאו עצמם בעימות כפול: הן עם הברון ונציגיו והן עם הרב מוהליבר.
פקיד הברון במזכרת בתיה היה יהושע אוסוביצקי, איש צעיר שבעת עבודתו במושבה היה 
עדיין בשנות העשרים לחייו. הוא היה מהיחידים בקרב פקידי הברון שהגיע ארצה ממזרח 
אירופה, כמו מרבית האיכרים, ולא נמנה עם זן הפקידים ה"צרפתים", שהיו ברובם יוצאי 
אלזס. עם אנשי מזכרת בתיה מצא שפה משותפת כבר מיומו הראשון שם, אולם במקום 
כהונתו העיקרי, ראשון לציון, היה מסוכסך וקשור ל"מרד" של 1887, מה שאילץ את הברון 

להעבירו לתפקיד אחר ואותו, לעזוב את מזכרת בתיה.
זאב יעבץ שהוזכר לעיל, הרעיף בתיאור ביקורו במזכרת בתיה דברי שבח על פועלו של 
אוסוביצקי במושבה, אותו כינה "פקיד יליד רוסיה", וציין שהוא "אהב את אחיו ]האיכרים[, 

ידע את מכאוביהם ואת מחסוריהם, ולא רם לבבו על אחיו".6
כדי להשלים את התמונה יש להזכיר כי אביו של יהושע אוסוביצקי, שמחה בונם, כיהן 
באותן שנים כרב המושבה, והדבר השליך כמובן על המשפחה כולה. אף לאחיו ברוך (בוריס), 

יהיה תפקיד במזכרת בתיה בשנים הבאות.
אלפונס  ב־1887  החליף  בתיה,  ומזכרת  לציון  ראשון  המושבות  כפקיד  אוסוביצקי,  את 
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בלוך, מן הפקידים ה"אלזסים". הוא כיהן שש שנים ואין כמעט מי שכתב עליו דברים טובים. 
להלן דוגמה אחת מתוך ספר המסכם את פעילותו בראשון לציון: "נהג משרתו ביד רמה 
והתערב בכל ענייני המושבה. נודע כאיש תככים, פגע בחופש האיכרים עד כדי שלילת חופש 

ההתארגנות וחופש הדיבור...".7
חיים חיסין הביל"ויי לא חסך גם הוא במילים בוטות בבואו לתאר את יחסו של בלוך 
לאיכרים: "כרוח סופה הסתער הפקיד החדש על המושבות והשליט בהן כמעט מצב מלחמה. 
ראש  את  לכוף  אומר  גמר  הוא  יֵתרה.  ואכזריות  שטנית  ערמה  ברזל,  רצון  יחד  חברו  בו 
המתיישבים... החלו טיהור ושבירה בלי רחמים. טובת ההתיישבות לא הייתה כלל לנגד עיניו;  

צדק, אמת וכיוצא באלה היו בעיניו דברי הבל, והכל היה מותר למען דיכוי המתיישבים".8
מיד עם הגיעו למזכרת בתיה הסתכסך עם איכריה והיחסים ביניהם היו גרועים במיוחד. 
ניתן לומר כי שש שנותיו של בלוך בארץ, היו "שנים שחורות" מבחינתם של מזכרת בתיה 
ואנשיה. בסופו של דבר הוא שילם ביוקר על יחסו העוין למושבה, אך עד שהדבר קרה הוא 

האכיל אותה מרורים.
מיד עם כניסתו לתפקידו העלה בלוך תוכנית מהפכנית: המושבה תפסיק להתבסס על 
גידולי שדה (פלחה) ותעבור בהדרגה להיות מושבת מטעים, כמו שאר מושבות הברון בארץ. 

לשם כך הוא הורה על נקיטת הצעדים הבאים: 
א.  חלקותיהם של כל האיכרים יאוחדו לשטח גדול אחד, שייועד למטעים; 

ב.  את סידור העבודה בו ובמושבה בכלל תקבע הפקידות; 
ג.  האיכרים יעמידו את כל יבוליהם והכנסותיהם לרשות הפקידות וזו מצידה תשלם להם 

דמי קיום קבועים.9 
מדובר היה בניסיון שיימשך שלוש שנים ורק עם סיומן תקבע הפקידות אם האיכרים 

זקוקים עדיין לתמיכה.
כל מתיישבי מזכרת בתיה נתבעו על־ידי בלוך לחתום על מסמך, בו הם מסכימים לכך 
שכל נכסיהם שייכים לברון, הם עצמם שכירים והפקידות היא שתקבע במה יעבדו, מה יגדלו 
ואיך יתנהלו החיים במושבה. כמו כן, לא היה זה סוד, שהפקידות רשאית לסלק כל איכר, 

אם היא תגיע למסקנה שאינו מתאים.
כשסירבו האיכרים לחתום על המסמך, לא היה קץ לזעמו של בלוך. עימות זה השתלב 

ב"פרשת השמיטה" (ועל כך — להלן).
בוריס אוסוביצקי, שבניגוד  נתמנה  בלוך,  ידו הקשה של  בפועל, תחת  לפקיד המושבה 
לאחיו יהושע, לא מצאו אתו העקרונים שפה משותפת. עיתוני הימים ההם כללו לא מעט 
המושבה.  לאנשי  הצעיר,  אוסוביצקי  גם  וכן  בלוך,  של  יחסם  על  שיער  מסמרי  סיפורים 
להלן אחד מהם, מחודש אב תרמ"ח (יולי 1888): לאחר שהאיכרים ובני משפחותיהם סבלו 
מחרפת רעב, בשל היבול הדל באותה שנה, הם פנו לפקידים שיעזרו להם. אלה דחו אותם 
שבדיוק  שייד,  אליהו  הראשי,  לפקיד  כתבו  בתיה  מזכרת  מתושבי  ושלושה  ושוב",  ב"לך 
על  זעם  נתמלא  אוסוביצקי  בוריס  למושבתם.  שיבוא  וביקשוהו  בארץ  שהה  עת  באותה 
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נענשו  כי  בלוך,  ה'  "ויודיעם בשם המנהל הראשי  לבית הפקידות  השלושה, הזעיק אותם 
בעונש לבלי קבל שנה תמימה אפילו פ"א ]פרוטה אחת[ מאת בית הפקידות, וכי אסור להם 

במשך י"ב חודש לבוא אל האדמיניסטרציה אשר לא תזקק להם...".10
ואם לא הספיקו הלהבות שכבר חיממו את  סיר הלחץ, באה פרשת שנת השמיטה וגרמה 

להתפוצצות, שבמרכזה עמדה המושבה מזכרת בתיה במשך תקופה ארוכה.11

.3
בספר שמות (כ"ג, 11-10) נאמר: "ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. והשביִעת 

תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביֵֹני עמך ויתרם תאכל חית השדה. כן תעשה לכרמך ולזיתך".
כך היה בימי קדם. עם ראשית ההתיישבות היהודית המחודשת בארץ עלה הנושא מחדש. 
שנת תרמ"ט (1888/89) הייתה למעשה שנת השמיטה הראשונה. נכון שגם שנת תרמ"ב 
(1881/82) הייתה שנת שמיטה, אולם ראוי לזכור שבאותה שנה לא עיבדו יהודים בארץ את 
אדמתם. פתח תקווה הוקמה בתרל"ח (1878), ולאחר ארבע שנים עמדה לחול שנת שמיטה. 
כבר אז נשאלה השאלה: כיצד ינהגו האיכרים? האם ישבתו לחלוטין מעבודתם או שימצאו 

פתרון כלשהו שיאפשר את המשך עיבוד הקרקעות?
הפתרון נמצא מעצמו, שכן הנסיבות גרמו לכך שהשאלה לא הייתה רלוונטית כלל. בשנת 
תרמ"א (1881), בשנה השלישית לקיומה, נעזבה פתח תקווה בגלל שורה של סיבות: פגיעתה 
הרעה של מחלת הקדחת, סכסוכים פנימיים וגם החשש משנת השמיטה. ספר היובל של פתח 
]מראשי המייסדים[  וסלומון  גוטמן  "לבסוף החליטו  דברים מפורשים:  כך  על  אומר  תקווה 
לעזוב ]…[ בהתנחמם בזה, כי השנה הבאה היא שנת השמיטה, שבה ממילא אסורה העבודה, 
כי  היו אף שקבעו  לפי שעה, עד תום שנת השבע".12  רק  נחלותיהם  עוזבים את  והרי הם 
נטישת פתח תקווה בשנת תרמ"א נגרמה ישירות בשל שנת השמיטה המתקרבת. כך עשה, 
למשל, משה לייב לילינבלום, מראשי חובבי ציון ברוסיה, שכתב בתרמ"ח (שלהי 1887): "שנת 

השמיטה הקודמת ]תרמ"ב[ ִפזרה לארבע רוחות את יושבי פתח תקוה הראשונים".13
הראשונות  המושבות  לקום  החלו   (1882 (בקיץ  זו  שנת שמיטה  סיומה של  לקראת  רק 
והנושא לא היה אקטואלי עד שלהי אותו עשור. הוא עלה שוב בשנת תרמ"ח, לקראת שנת 

השמיטה שאחריה (תרמ"ט), ועד מהרה הפך לסערה גדולה.
כלכלת המושבות התבססה על עיבוד האדמה וזה כידוע אסור בשנת השמיטה. מצד שני, 
רבים הבינו כי הפסקת העבודה למשך שנה שלמה תגרום לנזקים כלכליים וחקלאיים כבדים. 
מוות  מכת  יהווה  וכלשונם  ככתבם  השמיטה  דיני  שאימוץ  חשש  הוזכר,  שכבר  לילינבלום, 
למפעל ההתיישבות הצעיר ובלשונו: "אם לא ישתדלו הרבנים למצוא היתר להקולוניסטים 

בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, אז תהיה זו מכה שאין לה תרופה...".14
הנושא העסיק במשך חודשים רבים את ראשי חובבי ציון ברוסיה, רבנים בארץ ובחוץ 
לארץ ובראש ובראשונה, את הברון רוטשילד. הברון, שהיה שומר מסורת וקנאי לארץ ישראל 
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ויישובה, סבר כי יש למצוא פתרון הלכתי מקל, שיאפשר את המשך העבודה החקלאית גם 
בשנת השמיטה. מורו ואיש אמונו, הרב הראשי ליהודי צרפת, הרב צדוק כהן, שכבר התוודענו 
לעזרתו בהקמת עקרון, הבטיח לו שהדבר אפשרי. בעצתו נפנו למי שנחשב גדול פוסקי הדור, 
הרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, שגם נמנה על אוהדי תנועת חיבת ציון, כדי שיחווה דעתו 

בנדון.
בארץ  הקרקעות  מכירת  את  להתיר  שניתן  סבר  הוא  להקל.  ספקטור  הרב  נטה  תחילה 
ישראל לנוכרי,  כמקובל במקרה של חמץ לפני הפסח, ובכך לאפשר את המשך עיבוד הקרקעות  
גם בשנת השמיטה. ברוח זאת כתב לבנו, הרב צבי־הירש שגם הוא דגל במתן ההיתר. הרב 
יצחק אלחנן שיגר את פסיקתו, תחילה, לרב יהושע דיסקין בירושלים ולאחר מכן למיכאל 

ארלנג'ר בפריז, שהיה מאנשי סודו הראשיים של הברון רוטשילד.
הרבנים הירושלמים דיסקין וסלאנט, שראו בשמיטה מצווה קדושה שאין לבטלה בשום 
מקרה, דחו את ההצעה מכל וכל — שהרי משום שלא קיים אותה "גלה ישראל מעל אדמתו"! 
הרב יצחק אלחנן ביקש שהות כדי לבחון את כל הסוגיה מחדש. בינתיים געשה העיתונות 
ונגד  בעד  ומאמרים  ידיעות  בה  ונכתבו  הנושא  סביב  לה  ומחוצה  בארץ  והיהודית  העברית 
מציאת פתרון ֵמקל. בראש הלוחמים למען מציאת הסדר התייצב אליעזר בן־יהודה, שעיתונו 
"הצבי" הקדיש לעניין עשרות ידיעות, כתבות ומאמרים. בן־יהודה פרסם את דברו של כל מי 

פרסומים בעד היתר השמיטה ונגדו, שהופיעו בירושלים
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שהיה לו נימוק כלשהו למען ההסדר, כדוגמת מרדכי לובמן מראשון לציון שכתב: "אם רק 
נתרשל מעט, אם רק נעזוב מידינו את האת והמחרשה, ואיבדנו בידינו בפעם אחת את אשר 
יגענו במשך שנים רבות" וגם יצא בעצמו בהתקפות על הרבנים שאינם מוכנים לשום פתרון.

הברון רוטשילד שיגר לירושלים שלושה מעוזריו הבכירים, כדי לשכנע את הרב סלאנט 
למצוא פתרון. הרב עמד בסירובו ונימוקו עמו: לדעתו, כאמור, אי קיום מצוות השמירה הוא 
מעשה אסור, ובנוסף המשק החקלאי במושבות עדיין לא עומד בפני עצמו מבחינה כלכלית 
וממילא, הברון רוטשילד הוא שמקיימו כמעט במלואו. מן הראוי הוא שימשיך לעשות כן גם 
בשנת השמיטה, מבלי שהאיכרים ייצאו לעבודה. את דבריו סיים הרב במילים האלה: "האדון 

הברון עשיר די הצורך להאכיל את המתיישבים".15
שהיה  רוטשילד,  הברון  לעומת  תרמ"ח.  שנת  חודשי  רוב  במשך  והתלהט  הלך  הוויכוח 
נחוש בדעתו שיש לאפשר את עבודת האדמה בשנת השמיטה, נחלקו הדעות בין הרבנים: 
הרבנים האשכנזים בירושלים ובמקומות אחרים בארץ שללו כל פתרון; לעומתם היו רבנים 
במזרח אירופה שנטו להקל ואחרים שהחמירו. אל המקלים הצטרפו גם הרבנים הספרדיים 

בירושלים. המצב נראה ללא מוצא.
לנו היטב  את הסבך התירו במידה מסוימת שלושה רבנים מפולין: הרב מוהליבר הזכור 
יהושע טרונק מקוטנא  ימיה של המושבה עקרון, היא מזכרת בתיה, הרב ישראל  מראשית 
והרב שמואל זנוויל קלפפיש מוורשה. ביוזמת הרב מוהליבר נפגשו השלושה בוורשה, והסכימו 

לפרסם היתר למכירת הקרקע לנוכרי, שיתבסס על ארבע נקודות: 
הקרקע תימכר ללא יהודי על־ידי בית דין בירושלים במכירה פיקטיבית — ועיבודה ייעשה  א. 

בידי לא יהודים; 
איכרים ופועלים עניים (יהודים) יוכלו לעבד את האדמה בעצמם — אך בכפיפות להוראות  ב. 

רבני ירושלים; 
ההיתר הוא לשנת השמיטה תרמ"ט בלבד;  ג. 

ההיתר מותנה בהסכמתו של הרב יצחק אלחנן מקובנה. ד. 
במבוא ל"היתר העבודה בשמיטה" שפרסמו, כתבו השלושה:

בהיות כי קרובה שנת השמיטה על־פי חשבון הרמב"ם ז"ל וכפי המנהג, והיא שנת תרמ"ט 
הבאה עלינו לטובה, וזכינו בעזרתו יתברך שנתכוננו כמה כפרים הנקראים קולוניות של 
נאסור  ואם  כרם,  מטעי  והן  תבואות  משדי  הן  האדמה,  מעבודת  המתפרנסים  יהודים 
]ייגרם[ מזה חורבן  עליהם לשדד את האדמה ולתקן את הכרמים תישם הארץ ותיפוק 
הקולוניות חלילה וכמה מאות נפש ימותו ברעב חלילה. על כן, להצלת נפשות והצלת ישוב 

הארץ, הצלת הגוף והצלת הנפש, מצאנו היתר על שנה זו, שנת תרמ"ט...

הרב יצחק אלחנן נענה לפנייה ונתן את אישורו להיתר, אם כי הדגיש שמדובר בהוראת שעה 
בלבד. הוא השאיר ב"צריך עיון" את הקביעה בסוגיה האם להתיר לעניים בישראל לעבד 

בעצמם את האדמה ובכך זרע מבוכה בקרב "חובבי ציון".16 
בן־יהודה ממש יצא מעורו כדי לבשר לציבור הרחב על ההחלטה הזו של ארבעת הרבנים 
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(מוהליבר, טרונק, קלפפיש ויצחק אלחנן). סמוך לחג הפסח תרמ"ח (תחילת אפריל 1888) 
"הוצאה מיוחדת", ותחת הכותרת  "הוספה להצבי", מעין  גדולות מהרגיל  פרסם באותיות 

"בשורה טובה", כתב:

]להיתר[ מלפני הגאונים  יצא להיתרא  ]...[ פסק הדין על אודות שנת השמיטה באה"ק 
הגדולים ]וכאן הופיעו שמותיהם[. שלשת הרבנים היו במותב תלתא ]במושב של שלושה[ 
לקול קריאת הגרש"מ }הגאון ר' שמואל מוהליבר[ והגאון רי"א ]ר' יצחק אלחנן[ שלח את 
פסק דינו להגרש"מ... את הפסק הזה יודיעו תיכף להקולוניסטים באה"ק וישלחו להודיעו 

גם בפאריז ]לברון רוטשילד[.17

ידיעה זו פורסמה מבלי לכלול בה את תוכנו המדויק של ההיתר, על מגבלותיו וקשה לומר 
שבן־יהודה דייק בדיווחו. הוא בפירוש יצר את הרושם שהרבנים בפולין התירו את העבודה 
לנצח  בדעתו  נחוש  היה  הייתה שהוא  לכך  הסיבה  וסייגים.  הגבלות  ללא  בשנת השמיטה 

במאבק הזה, שלדעתו לא היה יותר גורלי ממנו, לעתידו של היישוב החדש.
בגיליון הבא של עיתונו התמוגג בן־יהודה מהרבנים שנתנו את ההיתר ומתומכיהם: "תקותנו 
לרבנינו הגדולים באמת לא נכזבה... עתה ידע ישראל כי לא אלמן גם דורנו מרבנים אשר לא 
נס ליחם ולא כהתה עיני רוחם, מרבנים בעלי לב חי, חם, מרגיש...". בן יהודה שיבח את אותם 
רבנים שהשכילו למצוא פתרונות, כגון מכירת חמץ, מתוך התחשבות בצרכים המשתנים. הוא 
צירף למאמרו רשימה של 19 רבנים אשר תמכו בהיתר, שאותו הגדיר "המצוה הגדולה הזאת".18 

ברור מאליו שהייתה זו קריאת תיגר 
נוספת נגד רבני ירושלים, שהתבצרו 
האדמה  עבודת  על  שלהם  באיסור 

בשנת השמיטה.
הספרדים  הרבנים  לעיל,  כאמור 
הפסח  חג  לפני  עוד  במהלך.  תמכו 
הרב  לציון,  הראשון  חתם  תרמ"ח 
מכירת  על  פאניז'ל,  מאיר  רפאל 
יעקב  ר'  והגאון  לנוכרי,  הקרקעות 
ברכה",  ה"יש"א  בעל  שאול אלישר, 
האשכנזים  הרבנים  אליו.  הצטרף 
בירושלים, בראשות הרבנים סלאנט 
להיתר  בהתנגדותם  עמדו  ודיסקין, 
עד סיומה של שנת השמיטה, בסוף 

אלול תרמ"ט.

של  ב"הצבי"  בולטות  באותיות  פרסום 
אליעזר בן־יהודה, עם היוודע דבר ההיתר
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במזכרת בתיה גרמו הוויכוחים על השמיטה ובעיקר מתן ההיתר, לבלבול ומבוכה. המתיישבים 
דומים היו לילדים שהוריהם מסוכסכים ביניהם. בצד המקלים עמדו הברון רוטשילד, פטרון 
המושבות ומיטיבם הגדול, מי שהעניק למושבה ברוב חסדו את הזכות לשאת את שם אמו 

והרב שמואל מוהליבר, פטרון נוסף שלהם.
בעבר השני, כשהם דוחים מכל וכל את ההיתר, ניצבו גדולי הרבנים בירושלים, אלה שאיכרי 
מזכרת בתיה לא רק נועצו בהם בכל נושא, אלא גם לא עשו דבר מבלי ששמעו את דעתם. 
יפה  גימפל  מרדכי  הרב  הרוחות,  את  הסעירה  השמיטה  בעת ששאלת  בדיוק  נוסף,  אליהם 
מרוז'ינוי, שאף לו היה חלק חשוב בעליית אנשי פבלובקה לארץ. לאחר עשרות שנים ברבנות 
ברוז'ינוי, החליט הרב יפה לעלות ארצה, ולהתיישב ביהוד, שהחליפה לזמן מה את פתח תקווה 
שנעזבה והתקיימה כיישוב עצמאי עד 1893. הרב יפה סיפר כי בדרכו לארץ, בקיץ תרמ"ח 
(1888), פגש לא מעט "גאונים וגדולים", שכולם כאחד שללו את ההיתר. כשירד לחוף יפו, 
יומיים לפני ראש השנה תרמ"ט, היא שנת השמיטה, המתינו לו כמה מאיכרי מזכרת בתיה וכפי 
עדותו, "שאלתים מהנשמע פה מענין השמיטה בשנה הבע"ל ]הבאה עלינו לטובה[. הם הוציאו 
מחיקם האיסור הנשלח להם בחת"י ]בחתימת יד[ שני הגאונים הגדולים שיחיו מירושלים, 
ושמחתי שהשוה דעתם לדעתנו". שמחתו של הרב יפה גדלה עוד יותר, כשאמרו לו בני עקרון 
כי הם מתכוננים לציית להוראת גדולי הרבנים בירושלים "וחשבתי גם בלבי כי הצדק אתם, 

בהיותם חוסים עתה בכל הנוגע לד"ת ]דין תורה[ וליהדות בצל תורתם והוראתם".19
י"א  בסעיף  מצאו  לעמדתם  וחיזוק  דרכם,  בצדקת  משוכנעים  היו  בתיה  מזכרת  איכרי 
כי בכל הנושאים  נכתב במפורש  שבהסכם עליו חתמו עוד לפני עלייתם ארצה. סעיף בו 
"שבין האדם למקום" אין לאיש או לגוף כלשהו רשות להתערב ולהורות להם כיצד לפעול 

(ראו לעיל, עמ' 000).
הרוב  בדעותיהם:  חלוקים  המושבות  איכרי  היו  הראשונים,  ובימיה  תרמ"ט  שנת  ערב 
קיבלו את דין המקלים, כשללא ספק הכריעה גם עמדתם של הברון רוטשילד והפקידות 
שלו; מיעוט מבין מאות האיכרים, שכלל חלק מאיכרי פתח תקווה ולמרבה ההפתעה גם 
את הביל"ויים בגדרה, שנחשבו ל"חופשיים", עמד על דעתו שאין לעבוד בשום פנים בשנת 
השמיטה. קבוצה זו הייתה נתונה להשפעתו של יחיאל מיכל פינס, תלמידו של ר' מרדכי 
גימפל יפה, אך לאחר זמן מה נאלצה לחזור לעבודה בלחץ חובבי ציון. רק העקרונים התייצבו 

כולם כאיש אחד, כמושבה מגובשת שדעתה חד־משמעית.
בשלב הראשון נטו שתי משפחות במזכרת בתיה לקבל את ההיתר, אולם עד מהרה הן 
שוכנעו להצטרף לשאר המשפחות. מזכרת בתיה כולה, על כל משפחותיה — כמאתיים נפש, 
ייצא איש לעבודת השדה,  ובשנת תרמ"ט לא  ה'  עמדה על דעתה שאין להפר את חוקת 
הכרם והמטע. הם לא ידעו שהמאבק העקרוני הזה, תרתי משמע, יהפוך עד מהרה לקרב 

ואף למלחמה.
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בתיה.  מזכרת  איכרי  על  זעמו  את  הסתיר  לא  והרגזן,  הברון השחצן  פקיד  בלוך,  אלפונס 
התנגדותם להיתר השמיטה וסירובם לצאת לעבודה פורשה על־ידו כעצלות, כפיות טובה 
ונרגנות והוא החליט ללמד אותם לקח. הוא קישר בין עקשנותם בנושא השמיטה לסירובם 
שכירים  לפועלים  עצמאיים  מאיכרים  להפכם  אמור  שהיה  הכניעה",  "מסמך  על  לחתום 

המקבלים את "שהכל נעשה בדברו" (של פקיד הברון).
להתיש  בלוך  החליט  הסוכות,  חג  שלאחר  בשבוע  השמיטה,  שנת  של  בראשיתה  מיד 
את איכרי מזכרת בתיה בדרך מיוחדת ואכזרית למדי: הוא תבע מהם, כחלק מההיערכות 
הכלכלית החברתית החדשה, שאותה ביקש לכפות על המושבה, שכל האיכרים יביאו לבית 
הפקידות את כל יבול אדמתם והכנסתם מהשנה החקלאית שזה עתה הסתיימה (תרמ"ח). 
במתק לשון אמר להם: "הואיל ותקבלו את כל הדרוש לפרנסתכם, עליכם למסור את כל 
וזה התגלה  הכנסותיכם לפקידות". מיד לאחר השימוש ב"גזר", הפעיל בלוך את ה"מקל", 
גובה  על  פי עשרה  קנס העולה  עליו  יוטל  הצו פעם אחת,  מי שיפר את  במיוחד:  כארוך 

ההעלמה, ולמי שזו תהא לו כבר הפעם השנייה "הפקידות כבר תדע מה לעשות לו".20
האיכרים, שהגיעו למסקנה שיש קשר בין התנגדותם לעבוד בשנת השמיטה לתביעתו של 
בלוך המבקש להחלישם ולהפכם לתלויים לחלוטין בפקידות הברון — הודיעו לו שהחלטתם 
נחושה: הם לא ימסרו לו דבר מיבולם, מהכנסתם או מרכושם. הוא טען בפניהם שכל מעשיו 

הם בהתאם ל"רצון הברון", אלא שהפעם מילות הקסם האלה לא עזרו.
בלוך החליט לגייס לעזרתו את מנהל מקווה ישראל שמואל הירש, מי שהכיר את קבוצת 
המייסדים מאז עלו לארץ ושלמרות משקעי העבר נחשב לידיד המושבה. הירש הזמין אליו  
את נציגי מזכרת בתיה ודיבר ִאתם בלשון רכה: הברון כועס על המושבה, ורק בלוך הוא 
הטוב המיטיב, "הרואה בצרתכם ואומר להשיב את לב הברון אליכם". התוכנית של בלוך 

לשנות את סדרי העבודה והחיים למשך שלוש שנים, היא טובה וראוי לנסותה.
אנשי המושבה "השיבו כי הם מביעים תודה לנדיב עבור החסד אשר גמל עמהם, אבל 

בשום אופן לא יקבלו עליהם להיות עבדים". בכך הגיעה הפגישה לסיומה.21
במהלך כל אותה שנה עמדו איכרי מזכרת בתיה בהחלטתם: הם לא הסכימו לזוז מעמדתם 
בשתי הנקודות כאחת: לא לעבודה בשנת השמיטה ולא לחתימה על "הסכם העבדות", כפי 
שכונתה על ידם תוכנית הפקידות. רבני ירושלים עודדו אותם לבל ייכנעו בנושא השמיטה, 

ואילו הרב מרדכי גימפל יפה תמך בהם בשני הנושאים, וקרא להם להחזיק בעמדתם.
פקידות הברון ניסתה כל דרך אפשרית לשבור את רוחם. למשימה גויס גם אמיל פרנק, 
שב־1887 מונה ל"מפקח כללי שני" על מושבות הברון ולמחליפו של שייד בעת שזה היה 
מחוץ לארץ ישראל. פרנק הגיע למזכרת בתיה, כינס את האיכרים והזהירם, שאם לא ייצאו 
לעבודה ולא יחתמו על המסמך, "אזי יקח מהם כל מיני התמיכה, היינו הרופא ובית המרקחת, 

ואת השו"ב ]השוחט[ ואת המורים".22
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גם הפעם לא נכנעו אנשי מזכרת בתיה. יתר על 
כן, בדיווח בן הזמן נכתבו דברים, שכאילו הועתקו 
מהדיון על חוק כבוד האדם וחירותו בכנסת ישראל, 
למעלה ממאה שנים מאוחר יותר: "]אנשי מזכרת 
בתיה הודיעו לפרנק כי[ לא יחתמו על כתבים אשר 
ישללו מִאתם כל זכויות האדם באשר הוא אדם".23

התגברו.  רק  והאיומים  נמשך  עליהם  הלחץ 
ידיעות  להסתנן  שהחלו  כך,  לידי  הדברים  הגיעו 
שהפקידות, ואף הברון עצמו, שוקלים להעניש את 
לגרשם  ואף  הדין  חומרת  בכל  הסוררים  האיכרים 
מהארץ ולהחזירם לארץ מוצאם. היטב חרה להם, 
לאיכרים המסורים והנאמנים האלה לארץ ישראל 
ולדת היהודית, שפקידי הברון הציגום כעלובי נפש, 
בטלנים, עצלנים ואוכלי לחם חסד. באחד הימים 
האיכרים  כל  את  כינס  בתיה,  למזכרת  בלוך  הגיע 
נמצאו  בין השאר  שייד, הפקיד הראשי.  אליהו  במיוחד שכתב  חריף  בפניהם מכתב  וקרא 
בו הביטויים האלה: "יען אתם בני עקרון הנכם עצלים שנורער }ביידיש — קבצנים[, ולכן 
לא תחפצו לעבוד בשביעית ]בשנת השמיטה[ ותסמכו על עצלותכם בשביעית, לכן החליט 
הברון כי תחתמו כולכם שכל הנמצא בעקרון שייך להברון, ואתם מוכרחים לעבוד בתור 

שכירי יום".
"אזי  חד־משמעית:  הייתה  שייד  תשובת  האיכרים?  יסרבו  הפעם  גם  אם  יקרה  ומה 
יעקב  זכרון  ובני  הבסארבים  מאחרית  במקור![  ]כך  גרוע  ויותר  מר  יותר  יהיה  אחריתכם 
יעקב שהוזכרו,  זכרון  בני  בקסטינה, שכמו  הראשונים  חלק מהמתיישבים  ]הבסארבים — 

גורשו לאחר שהתקוממו נגד פקידות הברון[ — כי אתכם נשיב לרוסיה!"24
לעשרת  צורף  אשר   11 מס'  אותו  שהיה  גלמן,  יעקב  חייבים.  נשארו  לא  העקרונים 
המתיישבים הראשונים מאחורי גבו של ברי"ל ושלא הוערך על ידו כי לא היה איכר אלא 

"מלמד", שלף את ידו המצולקת והשמיע דברים כדורבנות:

לכנות את אכרי עקרון בשם  כזה,  לכתוב שקר מוחלט  יבוש האדון שייד  לא  בוש  איך 
עצלים ושנורער?! ראו את היד הזאת — ראו איך היא צבה מרוב עבודה, עד כי ה"צביה" 
]נפיחות בלשוננו[ נתקשתה כאבן, והיד הזה תוכל ב"ה להרויח לחמה מבלי בקש נדבות כי 

כן יכולה היא להרויח אבל לא תחת הנדיב!

וקראו לעבר בלוך, שהם לא ברחו ממקומם הקודם, לא  איכרים אחרים התפרצו אף הם 
עשקו שם איש, ורק "רעיון היישוב" הוא שהוליכם ארצה. אבל, אם ינסה מישהו להעבירם 
על דתם ולהפכם לעבדים, אזי טוב להם לשוב למקום שממנו באו, ובו ירוויחו ביושר את 

לחמם, "על טהרת הדת".

אליהו שייד, פקידו הראשי של הברון, תקף
את העקרונים בצורה חריפה
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בדברים קשים אלה הייתה התרסה בלתי מקובלת ואמיצה כנגד פקיד הברון הכול־יכול, 
שהייתה בבחינת — אל תפחידנו! לא אתה תגרשנו! אם נרצה — נעזוב בעצמנו, שכן מוטב לנו 

לשוב למקום שבו נוכל לחיות, לעבוד ולשמור על אמונתנו.
דרך הכוח",  או  "דרך החיים  בו. הוא הציג למתיישבים שתי אפשרויות:  חזר  בלוך לא 
לעבודה  מיד  לחזור  וגם  ולחתום,  למהר  בלבד,  החיים"  "דרך  את  לאמץ  בפניהם  והמליץ 

החקלאית, בהתאם להיתר.25
העקרונים, כולם כאחד, דחו את הצעותיו אלה.

לידו את בהמות העבודה  משבר בתוך משבר התפתח כשתבע בלוך מהאיכרים למסור 
של  ההקמה  עבודות  בעת  בהם  להשתמש  יהיה  שניתן  כדי  השוורים,  שלהם,  העיקריות 
המושבה החדשה קסטינה (באר טוביה) — אף היא ממושבות הברון. האיכרים לא הסכימו, 
וטענו כי השוורים נמסרו להם כאמצעי ייצור ואין להעלות על הדעת להוציאם מהמושבה. 
שנת  בגלל  מאונס  מובטלים  הם  הברון,  על־ידי  נרכשו  שהשוורים  הייתה,  בלוך  תשובת 

השמיטה ואין היגיון בכך שלא ינוצלו לעבודה במושבה ברונית אחרת.

.6
וכתבה  העקרונים  של  עמידתם  את  שאהדה  לזו  התפצלה  ההם  הימים  באותם  העיתונות 
בהרחבה על מאבקם נגד הגזירות שהוטלו עליהם, ולזו שצידדה בהיתר, התעלמה ממאבק זה 
או שכתבה נגדו. שני הקטבים העיתונאיים בנושא זה בארץ ישראל היו "חבצלת" בעריכתו 
בעמדת  בן־יהודה שצידד  אליעזר  ו"הצבי" של  באיכרים,  פרומקין, שתמך  דוב  ישראל  של 

הפקידּות.
כתב העת "חבצלת" הביא, פעם אחר פעם, ידיעות וכתבות ממזכרת בתיה — תמיד ברוח 
אוהדת לאיכרים, תוך הבעת דעה חד־משמעית בזכות שמירת מצוות השמיטה. בסוף דצמבר 
1888 דיווח העיתון כי בלוך קיבל הוראה מפריז, לסגור את באר המים ואת בית הספר וכן 
בצורה מפורשת.  בלוך  זאת  הכריז  לאחר שבועיים  רפואית.26  עזרה  בתיה  למנוע ממזכרת 
באחד הימים הוא זימן שישה מאיכרי המושבה למשרדו בראשון לציון, ולאחר שפתח בדברי 
חלקלקות והבטיח שמזכרת בתיה "תהיה לתהילה בארץ", עבר לאיומים: "הצלחתכם מונחת 
בידיכם. אם תעבדו בשביעית, אזי אתן לכם את כל אשר תדרשו ותבקשו ממני. ]אבל[ אם 
תמאנו לעבוד, הנה חזקה עלי הפקודה לסגור את באר המים במושבתכם ואת בית הספר".27

על־פי אותו מקור, השיבו השישה לבלוך תשובה עוקצנית: "עשה אדון ככל אשר בֹכחך  
ואנו נעשה ככל אשר בכח ישראל, והוא לשאת ולסבול כל עמל ותלאה עבור קיום מצַות 

תוה"ק! ]תורתנו הקדושה[".28
בקיץ, החמיר המצב עוד יותר. אליהו שייד, שנהג לפקוד כל אחת ממושבות אדונו הברון 
גם   — משמע  תרתי  בתיה  מזכרת  את  הפעם  החרים  התקופתיים,  מביקוריו  לאחד  והגיע 
לא הגיע לביקור וגם נטל מהמושבה, בנוסף על המים, בית המרקחת, בית הספר והטיפול 
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הרפואי, גם את השוחט. הוא גם הקפיד לבדוק שאיכריה ובני משפחותיהם לא מקבלים סיוע 
כלשהו. החיים הציבוריים במושבה שותקו ורוב אנשיה, גדולים וקטנים, הגיעו כמעט לפת 

לחם.29
למזלם של אנשי מזכרת בתיה, היו אנשים טובים שסייעו להם. אחד מהם היה הרופא 
היפואי מרק שטיין, שהגיע למושבה לעתים קרובות, טיפל בחולים והציל לא מעטים מהם, 

בימים שבארץ השתוללה מגפת שפעת קשה.30
לקראת סוף שנת השמיטה הגיעו מים עד נפש ממש. להלן קטעים אחדים מדיווח העיתון 

"חבצלת" מחודש אב:

מצב אחינו האכרים במושב עקרון נורא מאד ]...[ חרפת רעב ישאו על תומתם וישרם ]...[
כמעט אין בית בעקרון אשר אין שם חולה, ובמשך שני ירחים האחרונים הובאו משם 
בבית הביקור  ושבועות  ימים  וטף אשר שכבו  נשים  חולים, אנשים  ירושלימה כעשרים 
לאחינו האשכנזים ]...[ חולים אחדים שוכבים בבתיהם בעקרון מאין להם הוצאות הנסיעה 
לפה... תלמוד תורה בטלה כי לוקחו מהם בפקודת הפקידים המורים והמלמדים ]...[ עתה 
גדל שברם, כי בהמותיהם עד כה מצאו מרעה בשדותיהם אשר לא זורעו, ועתה יבש חציר 

ואין לאל ידם לקנות להם תבן ומספוא, והרעב החל להפיל בהם חללים...31

העיתון המשיך וסיפר, כי פקידי הברון ממש מתעמרים באיכרי המושבה. הם תבעו אותם 
לדין ביפו, שניים מדי שבוע, בטענה שהברון השקיע בכל אחד מהם אלפי פרנקים ועתה 
עליהם להחזיר את הכסף. לפי שעה אין הכרעה בדין, וכדברי כתב העיתון, "המצב נורא מאד. 

רעב וֳחלאים רעים פנימה, מלחמות ומשפטים חוצה".32
ידיעות  הביא  העיתון  שונה.  באור  הדברים  נראו  בן־יהודה  אליעזר  של  "הצבי"  בעיתון 
מהארץ ומהעולם המצדיקות את גישת היתר השמיטה ומסתמכות על גדולי התורה שתמכו 
בהיתר. בנוסף, נמצאו בו עדויות על כעס ותסכול בשל סירוב מתיישבים בארץ ישראל לקבל 
את פסיקת גדולי התורה, כדוגמת הרב יצחק אלחנן מקובנה. בתחילת 1889 הביא "הצבי" 
ידיעה מקובנה, לפיה "פה עשה הדבר ]דבר האיסור של רבני ירושלים על השמיטה[ רֹשם 
גדול מאד וירתיח את כל העיר כמרקחה. כל בני העיר התגעשו ויקצפו על תעלולי בעלי 
החלוקה המשתמשים באמצעים האלה להכות חרם את כל הישוב". בהמשך הידיעה נאמר כי 
רבים שוקלים להפסיק לתרום לקופות הצדקה הירושלמיות, בעקבות פסיקת רבני ירושלים. 

כן נמסר שהרב הגדול יצחק אלחנן שרוי בצער על אי קבלת פסיקתו המקלה.33 
ר' שמואל  הירושלמי  כאילו הרב  הידיעה שהביא הוא עצמו,  כי  ידע לספר  "הצבי" אף 
סלנט איים שלא להשיא אנשים במושבות העובדים בשנת השמיטה, אינה נכונה. הרב הזה, 
הוסיף העיתון, פועל למתן את ההשפעות הרעות של פרשת השמיטה, ומעשה שהיה בפתח 
תקווה, שבה יש איכר ספרדי (יוצא עדות המזרח), שהחליט לעבוד בשנת השמיטה בעקבות 
יתירו לו להתפלל  פסיקת הרבנים הספרדיים בירושלים. אנשי המושבה איימו עליו שלא 
בבית הכנסת המקומי והדבר הועלה בפני הרב סלנט. תשובתו הייתה שאין לפגוע באותו 
איכר. ובן־יהודה סיים את דבריו בשאלה נוקבת: "מדוע לא הורה כן גם לבני עקרון, אשר 
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בודאי לא היו ממרים את פיו בשום דבר, ולא היו באים להמעשים הרעים המתועבים שעשו 
לאכרים העובדים אדמתם??" ]הכוונה, כנראה, לאיומיהם על שני איכרים שביקשו לעבוד 

בשנת השמיטה, ותחת לחץ חבריהם נסוגו בהם).34
בקיץ תרמ"ט, לקראת סיומה של שנת השמיטה מצא "הצבי" לנחוץ לציין, כי זו הייתה 
שנת ברכה לחקלאים בארץ ישראל, ומה חבל שאיכרי מזכרת בתיה לא עיבדו את אדמתם 
בשנה זו. אילו עשו זאת, "כי אז יכלו לחיות השנה הזאת בלי כל תמיכה, והיינו זוכים לראות 
ואינם  כפיהם  יגיע  על  ישראל  בארץ  החיים  אחת  מושבה  ואכרי  בשכלולה,  אחת  מושבה 

נצרכים לעזרת בשר ודם".35
אבל זה — סיים בן־יהודה — לא קרה בשל היצמדות איכרי המושבה להוראות רבני 
ירושלים, ועכשיו "המושבה הזאת כעיר חרבה". שונאי היישוב ]החדש[ הצליחו להחריב 

מושבה אחת לגמרי.36
כאן המקום להעיר כי לבן־יהודה היה "חשבון" עם איכרי מזכרת בתיה עוד משלב מוקדם 
יותר. זמן קצר לאחר ביקורו הראשון של הברון רוטשילד במזכרת בתיה, בשנת 1887, הגיע 
בארץ.  לביקור  ארלנג'ר, שבא  מיכאל  ובראשם  הברון,  מפקידי  כמה  בחברת  בן־יהודה  אליה 
הפמליה הנכבדה סיירה במושבה והוזמנה לארוחה חגיגית בבית הפקידות. בן־יהודה, שמאז 
הוציא את עיתונו "הצבי" כתב על עקרון ברוח אוהדת, שינה טעמו כשעבר לכתיבה ביקורתית 
ביותר על איכרי מושבות הברון, שאינם נשמעים באופן מוחלט לפקידים. לפי דיווח בן הזמן, 
גילה כלפיהם יחס אדיב, עורר  נציגי האיכרים את בקשותיהם בפני ארלנג'ר אשר  כשהעלו 
הדבר את זעמו של בן־יהודה על מה שנראה לו כחוצפת המתיישבים והוא קרא לארלנג'ר 
ולפקידים: "הבה נלכה מפה, מעמק עכור הלזה, אשר כל יושביו הם מחזירים על הפתחים 
]קבצנים[, (בעטלער בלע"ז)". ואכן, ארלנג'ר ומלוויו עזבו את הארוחה הדשנה באמצע ונסעו 

לגדרה.37
התנהגותו של בן־יהודה בעקרון הייתה לזרא לרבים מאנשי המושבות והיו ביניהם שסירבו 

לקבל את עיתונו "הצבי", וביטלו את המנוי עליו.38

.7
כיצד החזיקו מעמד אנשי מזכרת בתיה — גברים, נשים, ילדים ואף זקנים הורי מתיישבים — 
תקופה כה ארוכה? ראשית, הם חרקו שיניים ונשבעו זה לזה וכל אחד לעצמו שלא יוותרו 
ולא ישנו את דעתם. סייעו להם גם שומרי אמוני ישראל, בעיקר מירושלים, ובראשם רבני 
העיר, שראו במאבקם את מאבקה של כל היהדות שומרת המצוות, שאינה מוכנה לוותר על 

הוראות התורה.
כבר נכתב לעיל שהחיים במושבה בשנת השמיטה היו קשים ביותר. רוב השירותים לא 
פעלו, האוכל לאדם ולבעלי החיים היה בצמצום ולעתים אזל, פקידות הברון עשתה ככול־
מלוות  ריכוך, שהיו  לפגישות  האיכרים  את  זימנה   — חייהם  את  עליהם  להמאיס  יכולתה 
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באיומים, פרסמה עליהם דברי בלע וכאמור — ביטלה את רוב השירותים הציבוריים. היו 
מבין תושבי המושבה שהגיעו לכדי חרפת רעב ממש.

חודש לאחר ראשית שנת השמיטה, בשבוע הראשון של חשוון תרמ"ט, פרסמו 30 מרבני 
ירושלים כרוז תחת הכותרת "קול מהיכל", ובו הסבירו את מהות המאבק וקראו ליהודים 
טובים, ובמיוחד לאמידים שבהם: "הרימו תרומה לד'". את הכספים שייאספו הורה הכרוז 
לשלוח לשני הרבנים הירושלמים הגדולים, הרב שמואל סלנט והרב יהושע דיסקין. הכסף 
ייאסף, יישמר כדין ויחולק — כך הובטח על־ידי ועד מיוחד, "ועד השמיטה" ויועבר ל"אחינו 

הקולוניסתים".39 
הכספים שהחלו לזרום והועברו ל"שומרי השביעית", לא הספיקו — הקומץ לא השביע 
את הארי. באמצע שנת השמיטה פרסם ועד השמיטה קול קורא נוסף, בעיתון "חבצלת", 
שכותרתו הייתה: "לעזרת אחינו הקולוניסתים שומרי השביעית". הכתבה סיפרה כי הנהלת 
ארגון הצדקה והסעד פקוא"מ (ר"ת של פקידים ואמרכלים — גוף שנוסד בהולנד בתחילת 
אחינו  כי  "בשמעה   ישראל),  ארץ  ביהודי  התמיכה  כספי  את  לרכז  במטרה  ה־19  המאה 
האכרים תושבי עקרון ירעבו ללחם", שיגרה מברק לאחד הבנקיירים (הבנקאים) בירושלים 
והורתה לו להעביר לוועד השמיטה חמש מאות פרנק. גם ממקומות אחרים באירופה הגיעו 

תרומות למטרה זו.40
כספים הגיעו גם מרבנים נודעים באירופה, כגון הרב נפתלי צבי ברלין מוולוז'ין, שכונה 
הנצ"יב, הרב עקיבא הילדסהיימר מברלין, הרב יוסף בר סולובייצ'יק מבריסק, האדמו"ר מגור, 
יהודה אריה ליב אלתר, ואפילו הרב ישראל־יהושע טרונק מקוטנא, שנמנה עם חותמי כתב 

ההיתר, מצא לנכון לשלוח תרומה לאנשי מזכרת בתיה.
אכזבה נכונה לאנשי מזכרת בתיה ששלחו נציגים לירושלים, כדי לבקש מהוועד הכללי של 
הכוללים סיוע כספי דחוף. הצטרף אליהם פטרונם מאז ימי רוז'ינוי, לעת הזו תושב יהוד, 
הרב מרדכי גימפל יפה. בפגישה הפציר הרב יפה בראשי הוועד הכללי כי יעמידו סכום מסוים 
מקרנותיהם לטובת האיכרים שומרי השביעית. לאכזבתו, הם לא נענו, משום שבין חברי 
הוועד נחלקו הדעות: היו שאמרו שכספי החלוקה המגיעים לוועד נועדים לעניים ומסכנים 
בירושלים, כגון זקנים, אלמנות ויתומים "הגוועים ברעב", ולא יעלה על הדעת להפרישם 
למטרה אחרת, מה גם שלעקרונים "יש לכל הפחות בתים לֶשֶבת, ויש להם לפחות תמיכה 
שש שנים" (רמז לתמיכתו של הברון רוטשילד בהם מאז עלו ארצה). לעומתם היו גם חברי 
ועד שצידדו בהענקת סיוע לשומרי השביעית. לבסוף נתקבלה החלטת פשרה: הוועד הכללי 
יעמיד לרשות אנשי מזכרת בתיה הלוואה בסך 500 פרנק, והיא תוחזר כאשר יגיעו תרומות 
ממקורות אחרים".41 גובה הסכום ונתינתו כהלוואה בלבד התקבלו במזכרת בתיה באכזבה 

רבתי.
העקרונים שהבינו שלא ניתן להסתמך על סיוע חיצוני, בארץ ישראל, והחליטו לשלוח 
שליחים לאסוף תרומות בקהילות ישראל שבחוץ לארץ. שניים מהמייסדים — יעקב ארקין 
וחיים משה פרס — יצאו תחילה למצרים, בכוונה להגיע לאירופה. משימתם לא הייתה קלה, 



      77 פולמוס השמיטה והשלכותיו

שכן דמותו ומעשיו של הברון רוטשילד, שתמך בהיתר, הביאו לכך שרוב אלה שנתבקשו לעזור 
חששו, או שסברו כי רוטשילד הגדול יודע טוב יותר מאחרים כיצד לפעול בשנת השמיטה.

באותה  שחי  מצפת,  סת"ם  סופר  שולמן,  שמחה  של  דיווחו  היא  זו  לעמדה  אופיינית 
תקופה באלכסנדריה של מצרים. הוא תיאר את בואם של ארקין ופרס לעירו, ואת ניסיונם 
"הנדיב  יֵתרה:  בחריפות  הפנייה  דחו את  למען מושבתם. אלה  יהודי מצרים  להתרים את 
הברון, אשר תחת מחסהו עומדות כל המושבות באה"ק, אינו זקוק לסיוע ועזר מאחרים.  
ואם ממאנים אתם לשמוע בקולו, קול אב רחמן, ומבקשים תואנה להחמיר על נפשכם את 
העבודה בשביעית, אף כי גדולי ישראל התירו אותה לכם, הנה אך נרפים אתם ולא לנו להיות 

מסייעים לידי עוברי עברה".42 
שליחותם של שני השליחים ממזכרת בתיה לא עלתה יפה והם חזרו בידיים ריקות. לעומת 
זאת, ועד השמיטה הירושלמי פרסם באביב 1890 דו"ח מסכם על הכנסותיו והוצאותיו. אלה 
הסתכמו בכ־60,000 גרוש טורקי (600 לירות). ההכנסות הגיעו מתרומות גדולות וקטנות 
מרחבי העולם היהודי. ההוצאות הלכו ברובן לעקרונים — למזון, לטיפול רפואי, לרכישת 
תבן לבהמות, להוצאות מיוחדות לחגים (יין, מצות לפסח ועוד). כ־10% מהסכום הוקצו 

להוצאות כלליות, לרבות נסיעות, מכתבים, בולים ומברקים לחוץ לארץ).43 
וגבוהה למדי (כ־4,600 גרוש) הסתתרה מאחורי המילים "על זריעה".  הוצאה מעניינת 
היא נגעה לדרמה קטנה בתוך הדרמה הגדולה. בשלהי שנת השמיטה העביר ועד השמיטה 
איכרי  כי  שקיווה  בלוך,  תרמ"ט.  שנת  שאחרי  בשנה  זריעה  לשם  חיטה,  שקי  של  מטען 
מזכרת בתיה יגיעו לסופה של שנת השמיטה באפיסת כוחות, יזדקקו יותר מתמיד לתמיכתו, 
ויחתמו סוף סוף על כתב ההסכמה, גילה כי הם מסתדרים, למרות הכל, בלעדיו גם בנושא 

הזריעה. לזעמו לא היה גבול.44                                       
ראוי לציין, כי במהלך שנת השמיטה, ולמרות הקשיים, לא הוציאו עצמם בני מזכרת בתיה 
מכלל היישוב, והיו נכונים לכל קריאה. כאשר בסוף אוקטובר 1888 (אמצע חשון תרמ"ט) 
הותקפה המושבה הקטנה גדרה על־ידי שכניה בני הכפר קטרה, נשלחו רצים להזעיק עזרה 
ממזכרת בתיה ומראשון לציון. ואכן, תוך כמה שעות הוחשה תגבורת משתי המושבות האלה 
בגדרה במהלכו של סוף  נשארו  ועשרה ממזכרת בתיה,  לציון  ואנשיה — עשרים מראשון 

שבוע שלם, עד שהגיעו שוטרים מעזה והחזירו את הסדר על כנו.45
הופעת העקרונים בגדרה עשתה בשעתה רושם גדול, ובארץ התפשט סיפור על עשרה 
המושבה  את  להציל  ברובים,  חמושים  לפתע,  שהגיעו  כולם,  מזוקנים  מבוגרים,  אנשים 
עשרים  עלו  לציון  "מראשון  כך:  על  סיפר  הביל"ויים,  מנהיג  בלקינד,  ישראל  המותקפת. 
מצעירי המושבה על סוסיהם וירכבו לגדרה, למען להגן על המושבה במקרה של התנפלות 
חדשה עליה... גם מעקרון באו עשרה איכרים מזוינים; לא צעירים קלי תנועה, כי אם עשרה 

יהודים בעלי זקן, שבאו להגן על קהילה עברית הנמצאת בסכנה".46
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האיש שנפגע, קרוב לוודאי, יותר מכל האחרים מהתסבוכת הבלתי פתורה הזו — היה הברון 
אדמונד דה רוטשילד. הוא, שהשקיע מיליונים מכיסו, שטיפח וגידל כמעט לבדו ובאהבה, את 
מפעל ההתיישבות הצעיר, למרות כל הקשיים, לא הצליח לכוף את דעתו על מקצת מאיכרי 

המושבות, למרות שזכה לתמיכתם של עשרות רבנים.
במיוחד כאב לבו על יחסם של איכרי מזכרת בתיה, המושבה שנחשבה בעיניו ַלמתוקנת 
שבמושבות, זו שבה לא נתקלו פקידיו בתחילה בבעיות או ב"מרידות" כמו אלה שהיו וחזרו 

על עצמן, בראשון לציון, בזכרון יעקב ובראש פינה. 
אמונתו שעל מזכרת בתיה, הקרויה על שם אמו המנוחה, שֹורה רוח מיוחדת, התנפצה 
במהלך כמה שבועות במחצית השנייה של שנת 1888. תחילה נתן הברון ידו לניסוי שביקש 
לערוך פקידו אלפונס בלוך, שכלל התארגנות חדשה ומעבר ממשק פלחה למשק מטעים, 
מבלי שהעריך נכונה את טבעם של איכרי המושבה כמגדלי תבואות. השינוי המתוכנן היה 
ומעלה,  ארבעים  בני  איכרים  ללמד  הגיוני  זה  אכזר, משום שאין  ואף  מוזר  זר,  מבחינתם 
מקצוע חקלאי חדש. הוא גם נתן אמון מוחלט בדברי פקידיו על כך שהאדמה הכבדה של 
כך  הדברים  שאין  לו  להסביר  שניסו  מאלה  והתעלם  לנטיעות  גם  מתאימה  בתיה  מזכרת 

ושסופו של הניסיון להיכשל (כפי שאכן קרה).
אך בעיקר פגעה בו, מה שלדעתו הייתה "בגידה" של "הבנים היקירים" ממזכרת בתיה. 
את תחושותיו הקשות ניסה להעביר לאדם שהיה אולי המקורב לו ביותר — הרב צדוק כהן. 
הכיוונים".  לכל  "ירה  היום —  או כלשוננו  ליבו,  בן כמה עמודים, שפך את  במכתב ארוך, 
בעיקר הוא תקף את הרב שמואל מוהליבר, אבל גם לא חסך שבטו מאיכרי מזכרת בתיה, 

שלגביהם היו לו מסקנות מרחיקות לכת.
מוהליבר,  שמואל  מהרב  שקיבל  מכתב  הייתה  כהן47  צדוק  לרב  הברון  לפניית  העילה 
באמצעות הרב הפריזאי, ובה התבקש הברון לנהוג במידת הרחמים כלפי איכרי מזכרת בתיה 
"ולפתוח דף חדש" ביחסיו עמם. רוטשילד לא הסתיר את תמיהתו: "אין לי די מילים להביע 
כאשר  תמהוני  גדל  בייחוד  מוהליבר.  שמואל  ר'  של  מכתבו  את  בקראי  השתוממותי  את 
המכתבים שנכתבו אליו על ידי מר שייד בהוראתי, נשארו ללא תשובה, שכן הייתה חובתו 

לא רק לענות אלא גם לטפל בעניין".
בדיעבד אנו יודעים, שהרב מוהליבר בכוונה לא ענה על המכתבים — משום שביקש להגן 
על העקרונים. לפי ההסבר של נכדו, יוסף מוהליבר, לימים מחנך נודע בארץ ישראל, חש 
הרב מוהליבר תסכול רב לאחר שאנשי מזכרת בתיה לא קיבלו את ההיתר שיזם ואף שכעס 

עליהם, לא רצה לגלות זאת לברון, והעדיף שהלה יקצוף עליו ולא על האיכרים.48
בתיה,  במזכרת  ההתיישבות  של  ההיסטוריה  על  רוטשילד  הברון  חזר  הארוך  במכתבו 
לרבות ביקורו הראשון של הרב מוהליבר אצלו, רכישת הקרקע, הקמת הבתים וכל ההשקעות 
הרבות שהשקיע במושבה. את האיכרים האשים בכך שהם כפויי טובה ושלעולם אין להם 
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המושבה  למען  מה שעשה  ]כל  זה?  כל  אחרי  כלפי  התנהגו  "איך  מעשיו:  על  טובה  מילה 
לא בשנה  טובה.  הכרת  או  רצון  לא מלה אחת של שביעות  אף  מובן מאליו,  ואנשיה[ — 
השנייה, כפי שהובטח, לא בשלישית, לא בחמישית, לא בא גם אחד מהם לומר שהוא יכול 
להתפרנס מיבולו, כפי שראוי היה להם לעשות. יודע אני שהיו להם אמצעים לכך, אך לא! 
הם בחרו לשקר האנשים האדוקים הללו. רק מטרה אחת הייתה להם — לסחוט ממני כסף 

רב ככל האפשר".
בהמשך עבר הברון לפרשת השמיטה והביע את פליאתו על שאיכרי מזכרת בתיה העדיפו 
"שנת  שלדעתו  משום  וזאת  המקלים,  של  ולא  המחמירים  הרבנים  של  לפסיקה  להיצמד 
את  במכתבו  תיאר  גם  הוא  כלום".  לעשות  לא  אמתלה  רק  לעקרונים  שימשה  השמיטה 
הניסיון לשנות את סדרי העבודה ועיבוד הקרקעות וקבל על סירובם של האיכרים למסור 
" כהגדרתו (הפיזור — במקור). לדבריו, אחד האיכרים אף תפס  שלי את שווריהם, "שהם 
עמדו  מהמושבה  התוקף  את  לסלק  במקום  האיכרים,  כששאר  עליו.  ואיים  בגרונו  פקיד 

לימינו, דבר שעודד אותו להמשיך במעשיו הרעים.
בסיום מכתבו התלונן הברון, שלאחר כל המרורים שאכל, איש מאנשי מזכרת בתיה לא 
ביקש עדיין סליחה ממנו והרב מוהליבר עוד "מרשה לעצמו לבקש ממני שאני אשכח את 
הכל". הוא אינו מתכוון לשכוח דבר ודעתו נחושה להקשיח את יחסו לאיכרים, "הרוצים רק 
קרקע, בתים וכו' שישארו בידיהם, וללעוג לי ללא בושה". אך זאת — היה לא תהיה. "ֵידע נא 
ר' שמואל, שאת המתיישבים מעקרון, הם עם משפחותיהם, אשלח בחזרה אליו ואז יראה 
מה יכול הוא לעשות בהם. וחוץ מכרטיסי נסיעה לא אתן להם פרוטה". (כאן נרגיע את מי 
שדבריו התקיפים של הברון גרמו לו לחשוש לעתידם של העקרונים בהמשכה של פרשה 

זו — הוא מעולם לא מימש את איומו).
הרב צדוק כהן אולי הבין ללבו של הברון, אך הסתייג למדי מרוח מכתבו ומאיומיו. הוא 
המכתב  את  "קבלתי  מילים:  כמה  לו  וצירף  מוהליבר  לרב  שהוא,  כפי  מכתבו,  את  העביר 
המצורף פה מאת הברון אדמונד דה רוטשילד ולמורת רוחי ולעצבון לבבי לא מצאתי בו את 
אשר קויתי, כי דברים קשים הוא מדבר אל אדוני בחרון אפו". על אנשי עקרון אמר הרב 
כהן, בהתייחסו למכתב הברון, "הם הבאישו את ריחם לפניו, ואם לא יבקשו מחילה במהרה, 

וישנו את דרכם, לא אדע מה ילד יום מחר".49

.9
השמיטה"  היתר  "סרבני  השני  ומִצדו  רוטשילד  הברון  היה  האחד  שמִצדו  הזה,  הסכסוך 
שהבולטים ביניהם היו איכרי מזכרת בתיה, החריף יותר ויותר ככל ששנת השמיטה התקרבה 
לסיומה. בהנהגת תנועת חיבת ציון רבה הייתה הדאגה, שמא יביא הדבר לפרישתו של הברון 

מתמיכתו ביישוב ארץ ישראל ורבים וטובים השקיעו מאמצים למזער את הנזקים.
באוגוסט 1889, התכנסה בווילנה הוועידה השלישית של חובבי ציון (לאחר שתי ועידות 
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קודמות, ב־1884 וב־1887) כדי לדון בבעיות הבוערות, שאחת המרכזיות שבהן הייתה: איך 
לצאת בשלום מפרשת השמיטה בארץ ישראל ולהמשיך במפעל ההתיישבות. סוגיה חשובה 
נוספת שנדונה, עסקה במצבה של המושבה מזכרת בתיה (אף שזו לא הייתה בחסות חובבי 

ציון, כדוגמת גדרה ופתח תקווה). את הדיון, לא במקרה, יזם הרב שמואל מוהליבר.
נרגשת אל "אחינו היקרים והחלוצים בהמושבה עקרון".  פנייה  בסיום הוועידה שוגרה 
לאחר פתיחה מעודדת שכזו, שפכה האיגרת מים צוננים על העקרונים: "מצאנו לנכון לתת 
לכם עצתנו אמונה לחתום על התנאים אשר ישימו לפניכם פקידי הנדיב, כי בטוחים אנחנו 
שלא יאונה לכם שום דבר רע מזה". הברון רוטשילד הוצג  כ"נדיב הגדול" והאיגרת ציינה 
"בכלל אנו מייעצים  ובהמשך:  שאין להעלות על הדעת שהוא מסוגל לפגוע במתיישבים. 
לכם לטובתכם לקבל מרות פקידיו ולשמוע בקולם". ייתכן שיהיו כמה נושאים — המשיכה 
הפנייה — בהם המרות החדשה תכביד על האיכרים, אך כידוע ארץ ישראל נקנית בייסורים 

כמאמר חז"ל, ו"אם אך תטו אוזן קשבת לדברי הנדיב ופקידיו ייטב לכם מאד".
על הפנייה חתמו עשרות מראשי חובבי ציון, ביניהם אישים ידועים בתקופתם ולעתיד 
זאב  (לימים מראשוני תל אביב),  בן הלל הכהן  ליליינבלום, מרדכי  לייב  כגון משה  לבוא, 
טיומקין (שהגיע ליפו כנציג חובבי ציון לאחר כשנתיים), זאב גלוסקין (ממייסדי רחובות 
ויושב ראש אגודת הכורמים), צבי שימשלביץ' (שמשי — אביו של יצחק בן־צבי, הנשיא השני 

של מדינת ישראל), ועוד.50
נוספת שלא  והעקרונים המשיכו לעמוד על דעתם: הם הודיעו פעם  הפנייה לא עזרה 

יחתמו על מה שכינו "כתב העבדות".

.10 .10
שנת השמיטה הסתיימה. שני העיתונים הירושלמים הִנצים, "הצבי" של אליעזר בן־יהודה 
ו"חבצלת" של ישראל דוב פרומקין, המשיכו להתקוטט. בן־יהודה כתב בתחילת שנת תר"ן: 
"שנת השמיטה כלתה ונקוה כי עוד לא יהי' הדבר למכשול להישוב". הוא העלה את החשש 
ש"אויבי הישוב", כפי שכינה את רבני ירושלים והחוגים הקרובים להם, "יוכלו תמיד למצוא 

מקום ותואנות להקים בלבולים וסכסוכים ולרפות ידי בני המושבות".51
על עמדתו של "חבצלת" אפשר ללמוד משיר שפורסם בגיליון הראשון של שנת תר"ן 
ותקף קשות את התנהגות רוב בני העם ביחסם לשמירת הדת, ובמובלע בוודאי גם בנושא 
השמיטה: "עוד אחת אמרתי אהיה לאַחי הַמְתֶרה:/ "שובה ישראל! כי באלהיך מריָת,/ כי 
לזונה ָדמיָת, לאשה הְמַשֵקָרה / כל מוסר פורעת, מנתקת כל מיתר,/ בין עמי תבל, איך ראְשָך 

תרים,/ אם מעשיך הבל, דבריך שקרים...".
ואולם, "חבצלת", אף שלא שינה כיוון, שם את הדגש על מציאת פתרון לאיחוי הקרע 
הגדול שבין הברון ופקידותו לאיכרי מזכרת בתיה. הוא דיווח בהרחבה על יוזמתו של הרב 
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וכאלה שהתגוררו  ירושלמים  רבנים,  שיגר  ואף  הצדדים  בין  לתווך  סלנט, שנחלץ  שמואל 
ביהוד (ר' מרדכי גימפל יפה) וביפו (נפתלי הרץ הלוי), שייפגשו הן עם הפקידים והן עם 

האיכרים, כדי למזער את נזקי העימות הממושך.
אישור  ללא  שדותיהם,  בעיבוד  להתחיל  בתיה  מזכרת  איכרי  על  אסר  אף  סלנט  הרב 
הפקידות, כפי שהחלו לעשות. במאוחר הוא גם שיגר לעברם דברי ביקורת, על שבמהלך 
שנת השמיטה פעלו באורח עצמאי מדי, ואף שיגרו שליחים לחוץ לארץ לאסוף תרומות, 
דבר שבוודאי הרגיז עוד יותר את הברון. הוא גילה בדבריו שהציע לעקרונים, במהלך שנת 
בשנה  לשבות  להניחם  הנדיב שיחי'  לפני  להתנפל  הגונים...  "אנשים  לפריז  לשגר  תרמ"ט, 

השביעית" ונראה היה לו שהנדיב, בסופו של דבר "היה נענה להם".52
גם הרב מוהליבר, שהיה תומכם הגדול של איכרי מזכרת בתיה, למרות שלא קיבלו את 
ובמיוחד מניסיונם לשגר  דעתו בעניין היתר השמיטה, הסתייג מפעילותם העצמאית מדי 
לחוץ לארץ שליחים לאיסוף תרומות. במכתב ששיגר לרב נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב 
"לנסוע לאסוף כסף עבורם או אף לאסוף אספות בשביל  מוולוז'ין) הוא כתב מפורשות: 
נדבות — אינו טוב לפניהם, ולפי דעתי הוא רעה גדולה לפניהם, כי הנדבות יגרמו  רק שיפנו 
עורף להנדיב, וישמעו בקול המסיתים, ויסמכו על הנדבות אשר הן רק כענן בוקר, ואף חיים 

שעה לא יספיקו, ואיך יעזבו מקור מים לילך אחר בארות נשברים?"53
את הנושא, מנקודת המבט הירושלמית, סיכם אליהו הוניג, ששימש עיתונאי ובה בעת 
גם מנהל הדואר הטורקי. במאמר שפרסם ב"המליץ" שראה אור ברוסיה, תיאר הוניג את 

ההתפתחויות עם תום שנת השמיטה ולא חסך דברים קשים מאיכרי מזכרת בתיה:

ירושלים, כ"ז חשון.
אחרי מעט הגשמים שירדו לנו בשבוע זה, כבר שבו האיכרים מאחינו במושבות אה"ק איש 
איש לעבודתו ולמעשהו, וכמעט כולם באדמת הנדיב הידוע... רק בני עקרון האומללים הם 

עוד לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, ומי יודע עוד כמה יהיו במצב כזה ]...[

העקרונים, בכל היותם אנשים פשוטים מאד, תמימים וישרי דרך ומוצאים תמיד חן בעיני 
הנדיב ופקידיו, נכשלו בבני אדם שאינם מהוגנים, ואנשי בליעל הסיחו את לבבם לסור 
מאחורי נדיבותו של הברון, ובעת שהיה ה' שייד פה, הקניטוהו בדברים רעים, אשר שלחו 
להגיד לו, וימרדו בצדקת הנדיב וישרת לבבו, ועוד הוסיפו סרה, כי הלכו לבקש עזר מאת 

אחרים בשנת השבע, בעוד אשר עליהם היה לפנות רק להנדיב.54

הוניג סיפר עוד, כי הפקיד בלוך עלה לירושלים, נפגש עם הרב שמואל סלנט וגילה לו כי 
הברון רוצה לפתוח דף חדש ביחסיו עם איכרי מזכרת בתיה. אבל עומד על כך ש"יעזבו 
את  לשכנע  לו  שיסייע  מהרב  ביקש  בלוך  הגפנים".  בנטיעת  ויעסקו  התבואה  עבודת  את 

העקרונים להפסיק את התנגדותם לשינוי המוצע.
מהדברים במלואם הסתבר כי ישנה בעיה נוספת, אישית ומוסרית כאחת: בעת מאבק 
יהא. עתה  יהא אשר  יזנחו אף אחד מחבריהם,  לזה, שלא  זה  נשבעו העקרונים  השמיטה 
ומזיק  ריב  מחרחר  הוא  שלדעתה  גולד,  בשם  איכר  להרחיק  דעתה  על  הפקידות  עומדת 
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ואין הם  כיהודים מאמינים, חשובה להם שבועתם  כולה. אך האיכרים מסרבים.  לקהילה 
יכולים להפר אותה.

הרב סלנט ירד לעומקה של התסבוכת הזו והבטיח למר בלוך, כי ישלח למזכרת בתיה 
שלושה רבנים נודעים מירושלים על מנת שיתירו את שבועת האיכרים וכך ניתן יהיה לפתוח 

דף חדש ביחסים עם פקידות הברון.
בסיום דבריו הדגיש העיתונאי הוניג, את תרומתו של הרב סלנט לפתרון בעיית היחסים 
בן־יהודה),  אליעזר  (כדוגמת  כאלה  שיש  שבעוד  וציין  המושבה  לאיכרי  הברון  פקידות  בין 
המציגים את הרב כ"שונא היישוב" (ההתיישבות החדשה), אין הדבר נכון: "הוא איננו ממתנגדי 

ישוב א"י והלוואי  שירבו כמוהו בישראל!".55
שלושת הרבנים אכן הגיעו למזכרת בתיה ובטקס קצר ביטלו את השבועה. הבעיה הזו 
נפתרה, אך לא כן הבעיה הגדולה ממנה: המעבר ממשק תבואות (פלחה) למשק מטעים, 
את  כך  בתוך  ויבטלו  הברון  לרשות  רכושם  כל  את  יעבירו  שהאיכרים  הפקידות  ודרישת 

סימוני החלקות, שהגדירו את רכושם הפרטי.
המאבק הזה נמשך שלוש שנים נוספות. הפעם מצאו עצמם איכרי מזכרת בתיה בודדים 
במערכה: רבני ירושלים, תומכיהם במאבק השמיטה, "החליפו צד" ובדיוק כמו יריביהם מצדו 
האחר של המתרס, חובבי ציון, הם סברו שעל האיכרים להפסיק לחלוטין את העימותים עם 

פקידות הברון. אלא שהאיכרים לא נכנעו על נקלה.

.11

בקיץ 1890 הגיע למזכרת בתיה אורח רם מעלה ויקר במיוחד לאיכרי המושבה: הרב שמואל 
מוהליבר. הרב הגיע בראש משלחת של חובבי ציון מרוסיה ופולין במטרה לצנן את הרוחות 

בארץ, שסערו בעת פולמוס השמיטה והעמיקו את הפער בין היישוב הישן ליישוב החדש.
הרב ופמלייתו זכו בכל מקום לקבלת פנים נלהבת ובמזכרת בתיה על אחת כמה וכמה. 
האיכרים הראו לו בגאווה את בתיהם ושדותיהם, הזמינוהו לדרוש בבית הכנסת והעלו בפניו 
את בעיותיהם. באותה עת — וכתוצאה ישירה של מה שקרה בשנת השמיטה — הם ביקשוהו 
לשטוח בפני הברון רוטשילד ופקידותו את משאלתם להשתחרר מהאפוטרופסות הלוחצת 
עליהם. בבואו לסכם את נסיעתו לארץ, כתב הרב מוהליבר בנושא זה: "הקולוניסטים בעקרון 
אינם רוצים עוד להישאר תחת ידי הפקידים, כי אומרים הם מהיום בכוחם לפרנס את עצמם 
ואינם צריכים עוד לחסדי הנדיב". הם היו גם מוכנים לעבור בצורה חלקית למשק נטיעות, 
אבל בתנאים משלהם: "רוצים הם שהנדיב יתן להם על נטיעת גפנים וכדומה עשרים דונם 
אדמה לכל אחד ועל הוצאות הנטיעות, וכאשר יתנו הכרמים את פרָים, יפרעו לו את החוב 

מעט מעט בכל שנה".
הרב מוהליבר שוחח על ההצעה עם אליהו שייד, וקיבל את הסכמתו למהלך. שייד הציע 
הפקידות  שבין  הבעיות  את  ולתמיד  אחת  לפתור  יהיה  שניתן  כדי  לרוטשילד,  לכתוב  לו 
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הברונית לעקרונים.56 הדבר לא הסתייע ועוד שנים לא מעטות היו העקרונים, כמו גם איכרי 
המושבות האחרות, כפופים לאפוטרופסות של פקידי הברון רוטשילד.

.12
עד מהרה התלקח מחדש הריב בין הצדדים. "סכסוך הנטיעות במזכרת בתיה", כפי שכונה 
העימות הממושך שהתחיל עוד לפני שנת השמיטה, היה סוער במיוחד ונמשך חמש שנים.57 
אחת  שרדפו  ההתרחשויות  את  פינס  מיכל  יחיאל  הגדיר  כך  הריב",  ]מהלך[  "תהלוכת 
הציגו את הדברים  יסתיימו הדברים. האיכרים  כיצד  היה לשער  רעותה, מבלי שניתן  את 
וכל  רוטשילד  הברון  בתמיכת  הפקידות,  להיות",  לא  או  "להיות  המלט:  נוסח  בקיצוניות 

החוגים והאישים שפגשנו לעיל, תבעו מהעקרונים לא רק ויתור, אלא כניעה ממש.
בסיום שנת השמיטה דומה היה תחילה שיושרו ההדורים בין מייסדי המושבה לפקידות 
הברון. לא עבר אלא זמן קצר והתברר כי סכסוך אחד נפתר, בעוד ששאר הנושאים השנויים 
במחלוקת נותרו בעינם. אלפונס בלוך, פקיד מושבות הדרום של הברון רוטשילד, לא הסתיר 
את דעתו שאיכרי מזכרת בתיה חייבים להיכנע לו בכל, והכנעתם הפכה אצלו לאובססיה 
אישית. בכך הוא מילא, ללא ספק, אחר הוראת הממונה עליו, אליהו שייד, שאמר לסופר 
כל  ונטילת  בתיה  מזכרת  איכרי  הכנעת  כי  ב־1893,  אחד העם בעת שנפגשו בעת הפלגה 
האדמות מהם הכרחיות, שכן "אי־אפשר היה להביאם לידי משמעת כל זמן שהיה להם אף 

לחם צר לזמן קצר מפרי עבודתם, בלי עזרת האדמיניסטרציה".58
יש גם לזכור שכל המהלך הזה התרחש בעת משבר גדול בארץ ישראל והאווירה הייתה 
בעיקר  וגברה,  שבה  העלייה  חדשה.  תקופה  שנפתחה  היה  דומה  מ־1890  ממילא.  דחוסה 
יהודים עזבו את רוסיה  "גירוש מוסקבה" שיזם שלטון הצאר, שגרם לכך שרבבות  לאחר 
ואלפים מהם הגיעו ארצה. כאן התירו השלטונות העות'מאניים את הרסן — נפתח משרד 
של חובבי ציון ביפו, בראשותו של זאב טיומקין ועשרות יהודים בעלי ממון סבבו בארץ 
וחיפשו קרקעות מתאימות להקמת מושבות חדשות. זו הייתה הגיאות הראשונה בתולדות 

היישוב היהודי החדש.
משטף  נבהלו  הטורקים  כואבות.  לאכזבות  מהרה  עד  הפכו  הגדולות  שהתקוות  אלא 
העולים ורכישת הקרקעות, אסרו על המשך העלייה והטילו איסור על העברת קרקעות לידי 

יהודים. עסקות לא מעטות ירדו לטמיון.
מבחינת מזכרת בתיה הייתה לתקופת הפריחה הקצרה מעלה גדולה. בינה לבין ראשון 
לציון הגדולה, מושב הפקידות, ולבין נס ציונה הזעירה, הוקמה מושבה חדשה — רחובות. 

הקשרים בין עקרון בת השבע למושבה רחובות, שזה עתה נולדה, היו הדוקים מלכתחילה.
בנקודה אחת היו מזכרת בתיה ורחובות שונות לחלוטין זה מזו: בעוד הראשונה נמנתה 
עם מושבות הברון, רחובות ראתה עצמה מושבה עצמאית, ללא שום זיקה לאפוטרופסות 
של פקידות הברון, אשר המשיכה להציק לעקרונים. חיים חיסין הביל"ויי ייחס לבלוך ולשאר 
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הפקידים לא פחות מכוונות זדון: "היה נקל לחזות מראש... שבלוך לא יסלח למתיישבים על 
תבוסתו ]בנושא השמיטה[ והמלחמה תתלקח שוב בהזדמנות הראשונה. כל אנשי הפקידות 
שחזרו למושבה החלו להסתכל עליה בעין רעה בהשפעת המאורעות האחרונים: היא איבדה 
את זכויות היתר שלה ואת חינה בעיניהם".59 גם יחיאל מיכל פינס ראה את שורש הסכסוך 
לנסח  זו  את  הביאו  הפקידות  להוראות  להישמע  האיכרים  ואי הסכמת  בפרשת השמיטה 
שלושה כללים: א. כל ענייני העבודה ייקבעו על־ידי הפקידות בלבד; ב. לאחר הקציר על 
האיכרים להביא את כל תבואתם למחסני הפקידות, שם הם יקבלו מדי חודש בחודשו כפי 
צורכיהם; ג. יבוטלו לאלתר החלקות הפרטיות של האיכרים והעבודה תבוצע בשטח הכללי 

לפי קביעת הפקידות, וללא שום זיקה לבעלותם הקודמת של האיכרים.
האיכרים האזינו לדברים ולא היו צריכים לחשוב הרבה לפני שהשיבו לנציגי הפקידות 
את  כבר  שהכיר  בלוך,  יהיה!  ולא  יקום  לא  ברורה:  הייתה  שמשמעותן  קצרות,  במילים 
עקשנותם, המתין להזדמנות שימעדו. זו נפלה לידו בשלהי 1891 והוא ניצל אותה עד תומה.

במקביל  שפעל  המקומי,  הספר  בית  עמד  הצדדים,  בין  חדש  זוטא  סכסוך  של  במרכזו 
לתלמוד תורה החרדי ומומן על־ידי הפקידות. האיכרים, בעלי תפיסת העולם הדתית, לא 
הסכימו לספרי לימוד חילוניים ותבעו לדבוק רק בספרי הקודש. הפקידות, בתגובה, הפסיקה 
הברון  במושבות  שהיה  כפי  עבודה,  שכר  רק  לשלם  והחלה  החודשית  התמיכה  את  להם 
האחרות. היא גם הורתה לנטוע 130 דונם עצי שקד על חלקותיהם של שמונה איכרים. אלה 
דווקא סייעו בידה להכשיר את הקרקע וביקשו לנטוע את השתילים בעצמם. לכך התנגד 

הפקיד בריל.
זאת  אמר  בריל  הקרקע.  על  לבעלות  הוכחה  יש  שבנטיעה  התפיׂשה,  מן  נבע  הסירוב 
במפורש: הקרקע היא של הנדיב והאיכרים אינם אלא שכירי יום. שישה מן האיכרים החליטו 
בכל זאת לטעת בעצמם. תגובת בלוך, שלפי מה שפורסם באותם ימים, הייתה בעצם, לפי 
פקודתו האישית של הברון רוטשילד — באה לידי ביטוי בהגשת תביעה לבית הדין הרבני 
ביפו. האיכרים התעלמו מהתביעה והמשיכו לנטוע, כשאל השישה הצטרף איכר שביעי. בלוך 
הגיש תביעה נוספת והפעם לדין תורה בירושלים. בית הדין הרבני תבע מהאיכרים להפסיק 

לנטוע עד שיהיה פסק דין, אולם האיכרים המשיכו בשלהם.
העניין הסתבך והלך כשאל הנוטעים הצטרפו כל איכרי המושבה, שחזרו הודיעו כי יעשו 

בקרקע כרצונם, משום שהיא שייכת להם.
בדיוני בית הדין הרבני בירושלים נדונה כל מערכת היחסים בין הברון, שרכש את הקרקע 
יישב עליה את האיכרים ומימן את הקמת המושבה והתפתחותה, לבין האיכרים, שטענו כי 
יום בלבד. טענות הצדדים  ייחשבו לשכירי  אינם מסכימים שלאחר כשמונה שנות עבודה 

נשמעו במשך שישה שבועות.60
לקראת הכרעת בית הדין גבר המתח במושבה. בדיווח עיתונאי נמסר: "ביום ב' העבר גזרו 
הקולוניסטים בעקרון צום, אמרו ]תפילות[ 'יום כיפור קטן' ו'סליחות', והתפללו שיעזרם ד' 
לזכות בדין".61 ואולם, הכרעת הדין שניתנה בכ"א בשבט תרנ"ג (7 בפברואר 1893) הייתה כל 
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כולה לטובת הפקידות: האדמה שייכת לרוכשה, הלוא הוא הנדיב; על האיכרים לשלם בשנים 
הבאות את כל חובותיהם לנדיב; בכל נושאי עבודת האדמה והעבודה במושבה בכלל — על 
האיכרים לציית לפקידים ומי שימרה את פיהם — זכותה של הפקידות לגרשו מהמושבה, 
זאת, משום  ועם  נטוע  לעקור  אין  הדין,  לפי  פיצויים.  ומתן  יהודי  דין  בבית  בירור  לאחר 
שהנטיעה נעשתה בניגוד להוראות הפקיד, חייבים שבעת האיכרים הנוטעים לעקור את מה 

שנטעו, ודווקא על־ידי לא יהודים, אלא אם כן ייאות הנדיב להתיר את הנטיעות.62
העניין, כפי שנראה בהמשך, עדיין רחוק היה מסופו. בלוך לחץ על בריל, פקידו במזכרת 
בתיה, להזמין פועלים ערבים ולעקור את הנטיעות. בריל, שביקש לצנן את הרוחות הלוהטות, 
עיכב את ביצוע ההחלטה. בלוך כעס ותבע פעולה מיידית. הוא אף הנחה את בריל, לשסות 

באיכרים את כלביו, אם אלה ינסו לתקוף אותו.
מתוך דיווחי העת ההיא עולה, כי הברון רוטשילד עצמו היה מצוי בכל שלבי הסכסוך. אל 
המים הסוערים האלה קפץ אליהו זאב לוין אפשטיין, נציג חובבי ציון בארץ ומנהל המושבה 
רחובות שהוקמה ב־1890 ושמרה, כאמור, בקנאות על עצמאותה, הרחק מפקידות הברון. 
בלוך איפשר לו לתווך. לוין אפשטיין ייעץ לעקרונים לציית לפסק הדין, אולם האיכרים עמדו 
על שלהם ולא נכנעו. רק לאחר שמשלחת של רבני ירושלים הגיעה במיוחד למושבה, נאותו 

האיכרים לעקור את הנטיעות.
סימוני  סילוק   — הבא  לשלב  לעבור  האיכרים  על  לחצה  טוב  כי  שראתה  הפקידות 

החלקות, ואז הסכסוך 
בזו  מחדש.  התלקח 
הפעם פעלה הפקידות 
משפחות  נגד  ישירות 
יעקב לסקובסקי וזליג 
שהואשמו  לויטה, 
בהתססת  ידה  על 
ובהתנגדות  הרוחות 
הסימונים,  להסרת 
האיכרים  ששאר  אלא 

התייצבו כאיש אחד להגן על שתי המשפחות.
הפקידות החליטה לתבוע את שתי המשפחות לדין תורה. כשסירבו להתייצב בבית הדין 
נשללו מהן כל השירותים, כפי שהיה בשנת השמיטה. בשלב שלאחר מכן, נכנס לזירה שחקן 
חדש בשם יהושע רובינשטיין. הוא גורש מהמושבה לפני כן והתגורר בפתח תקווה. בעיצומה 
של המתיחות בעניין סימון החלקות חזר רובינשטיין למזכרת בתיה ונכנס לבית שבו התגורר 
לפני גירושו ושהוסב בינתיים, לבית מרקחת. פקיד הברון הזמין חיילים טורקים כדי שאלה 
יסלקוהו. אחד החיילים היכה את אשתו של רובינשטיין ובתגובה התנפלו נשות המושבה 
על החייל וחבטו בו. הלה נמלט  וחזר לאחר כמה שעות ואיתו כוח של 15 חיילים טורקים. 

ידיעה ב"הצבי": "ויעקרו הקולוניסטים את הנטיעות שנטעו"
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אחת,  אשה  ביניהם  בתיה,  מזכרת  מאנשי  שמונה  במאסר.  והושם  ליפו  הובל  רובינשטיין 
שהואשמו בתקיפת החיילים, נעצרו אף הם ונכלאו ביפו.

הדרמה הגיעה לשיאה וידוע שהברון רוטשילד דווח כל העת על ההתרחשויות. בזיכרונותיו 
סיפר שייד כי לאחר המאסר "הוצפנו בקשות למחילה. המבקשים אף הוסיפו כי בושה היא 
כלפי העולם שיהיו יהודים נאסרים על ידי אחיהם לדת". ואולם הפעם לא הסכימה הפקידות 
לבטל  "אוסר  נחרצות:  הוראות  לבלוך  טילגרף  לוודאי משום שהברון  קרוב  פשרה,  לשום 
התלונה לפני גירוש לויטה או לסקובסקי ושלושת האחרים ]...[ אחוז בכל האמצעים כדי 

לבצע זאת מיד. טלגרף עם ביצוע הפקודה. אדמונד".63
העקרונים, אלה שלא נאסרו, עשו כל שביכולתם לשחרר את חבריהם ולמצוא פתרון. 
לשווא. רבני ירושלים סירבו לסייע ולא נותר לאיכרי מזכרת בתיה אלא לעשות מה שהתנגדו 
לו חמש שנים: להיכנע לפקידות הברון. בלוך חגג את ניצחונו. מספר המשפחות המגורשות 
עלה לארבע — לסקובסקי, לויטה, גלמן ורובינשטיין. כל האיכרים האחרים חתמו על "כתב 

כניעה" והעצורים שוחררו. המגורשים קיבלו פיצויים מהפקידות ועזבו את המושבה.
הגירוש גרם לצער רב במושבה. במיוחד דאבו רבים על לויטה. הוא היה נגר אמן ובנה 
הכנסת  לבית  הועבר  שכן  כיום,  גם  לראותו  שניתן  ארון  הכנסת,  בבית  הקודש  ארון  את 
החדש שנבנה בשנת תרפ"ח (1928). גירושו גם הסב נזק גדול לחקלאות היהודית הצעירה.  
אחרות  למושבות  גם  נמכרה  בתיה,  מזכרת  איכרי  את  היטב  שימשה  שהמציא  המקצרה 
ושדרגה את שיטות עיבוד השדות בארץ. הוא נתן לכל מקצרה "אחריות לכל החיים" ואץ 
יצאו  הן  "ולאט לאט  ליפו חדל לטפל במקצרות  ועבר  כשגורש  מיד עם קלקולה.  לתקנה 
מהשימוש, אבל זכר טיבן ותכונותיהן השתמר אצל האיכרים הראשונים במושבות ואף אצל 

בניהם".64 (עוד על לויטה והמצאותיו — ראו בפרק הבא).
לאיכרים שנותרו במזכרת בתיה לא נותר אלא לפנות  לברון ולבקש סליחה ומחילה.

פנייתם גדושה במילים של הודאה בטעות ורצון לפתוח בחיים חדשים. חתמו עלייה 27 
ראשי משפחה במזכרת בתיה והיא מובאת להלן בקיצורים קלים:

]...[ נוכחנו לדעת כי שגינו מאד, אך כי לא  תכון בקשתנו לפני הוד השר הנדיב והמיטיב 
במרד ובמעל חלילה. בבשת פנים וכלימה עקרנו הנטיעות כפי הפס"ד ]פסק דין[ ותקותנו 
חזקה בנדיבות רוח השר הנכבד הי"ו ]השם ישמרהו ויחיהו[, כי על כל פשעים תכסה ותכופר 
מה, ששגינו בבשתנו וכאב את בן ירחמנו ויאמר סלחתי, ונקוה כי במעשינו העתידים לצאת 
לפועל בעה"י ]בעזרת השם יתברך[ ימצא קורת רוח וישבע נחת ויוכיחו למפרע כי רק באין 
ידיעת הדין נלכדנו, וחלילה לנו ככפויי טובה, כי אם כבנים המתחטאים לפני אביהם אשר 

בטובו יכפר בהשיבם שגגתם... תפילתנו להבא להאיר פניו אלינו ולבשרנו — סלחתי!65

הם לא ידעו שבזמן פולמוס השמיטה ואילך, יהודים טובים בצרפת ומחוצה לה, השתדלו 
אצל הברון רוטשילד, כדי להפיס את דעתו ולרכך את זעמו על העקרונים. אחד מהם היה 
יצחק לייב גולדברג מווילנה, איש ציבור נודע, ציוני מסור עוד לפני ימי הרצל ונדבן בזכות 
עצמו, שזכה לתואר "הנדיב הלא ידוע". גולדברג פעל בחשאי ופעילותו לא הייתה מתגלה 
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27 חתימות לאחר ההתנצלות שנפתחה במילים: "נוכחנו לדעת כי שגינו מאד"

אילולא פורסם הדבר כשנתיים מאוחר יותר, בעת שהגיע למזכרת בתיה, במסגרת ביקורו 
הראשון בארץ ישראל.

לרחוב  המושבה  מאנשי  כמה  עם  יצא  הספר,  בבית  גם  וביקר  במושבה  שסייר  לאחר 
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הספר  בבית  כמורה  עת  באותה  המושבה, ששימש  מראשוני  גלמן,  יעקב  אברהם  הראשי. 
המקומי וכמזכיר המושבה, גילה לנוכחים כי בסופה של שנת השמיטה "כשהחורבן בא עלינו 
בשמירת המצווה עד כי אפילו את בהמות העבודה נאלצנו למכור, כי עד לפת לחם הגענו 
ופקידי הברון מנעו מאתנו את תמיכתו של הנדיב", או אז נחלץ לעזרה גולדברג "שהלך אצל 

הברון והשיב רחמיו עלינו".
גולדברג, לפי תיאורו של הביוגרף שלו, גרשון גרא, "לא ידע מה לעשות עם עצמו", שהרי 
אנשי  יפורסם.  לא  מפורשת שהדבר  בקשה  ותוך  בצנעה  נעשו  והשתדלויותיו  מעשיו  כול 

המושבה ביקשו ללחוץ את ידו ולהתרגשותו לא היה גבול.66
איש לא הצליח לגלות איך נודע הסוד לגלמן, איש צנוע ובודד, שגם הוא "הועזב" ונפטר 

בירושלים.

.13

תם ונשלם "המרד הגדול", שכלל את פרשת השמיטה ולאחר מכן את "סכסוך הנטיעות" 
— מרד שנמשך חמש שנים והיה הארוך במרידות של איכרי המושבות הראשונות. בנושא 
השמיטה לא ויתרו מייסדי מזכרת בתיה כהוא זה. לעומת זאת, מ"סכסוך הנטיעות" יצאו 
כשידם על התחתונה. המשימה להילחם בברון רוטשילד הכול־יכול ובפקידיו שמילאו את 

הוראותיו ובוודאי גם הוסיפו עליהן, התגלתה כבלתי אפשרית.
לעזוב את  לבלוך  רוטשילד  הייתה להם: בסיומו של הסכסוך הורה הברון  נחמה אחת 
תפקידו ואת הארץ. נראה שידו הקשה מדי של פקידו הראשי במושבות הדרום ובמזכרת 

בתיה בפרט, לא נראתה גם לו. רבים ביישוב נשמו אז לרווחה.


