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דבר־תחפ

בתקופתבהשחלווהשינוייםהציוניתהפעילותשלהתרופפותהבעקבות
לאחרלפניהשנפתחוהחדשיםהאופקיםולנוכחהראשונה,מלחמת־העולם

עמדותיהאתולגבשלחזורהצורךלפניהציוניתהתנועהעמדהבאלפור,הצהרת

בחסותבארץ־ישראלעצמאייהודילקיוםהציפיההארגוניות.מסגרותיהואת
להגדירהתנועהאתחייבההבריטי,המאנדאטובמסגרתהציוניתההסתדרות

הלאומיהביתשלוהכלכליתהחברתיתהמדינית,דמותובבעיותמטרותיהאת

הצורךהתעוררהכלכלהבתחוםלהגשמתן.שיביאוהארגונייםהכליםובהתקנת
מבנהוהיהודי,המשקשלהכלכליהמשטרבשאלתומוסכמתמגובשתבתפיסה

הציונית,ההסתדרותשלהכלכליתאחריותהבתחומיוכן1והענפי,הסקטודאלי

מדיניותה.תתממשבאמצעותםאשרוהמוסדות
הציוניתההסתדרותעמדתגיבוששלהתהליךאתולנתחלתארבאזהספר

התכנסותומועדעד1919מראשיתהמלחמה,שלאחרבתקופהאלובשאלות
הקונגרסהיהזהבקארלסבאד.,1921בספטמברהשנים־עשרהציוניהקונגרסשל

שמונהשלהפסקהלאחרהתכנסוהואהראשונה,מלחמת־העולםלאחרהראשון
שנים.
מלחמת־העולםבגמרהתעוררולאהציוניתבתנועההכלכליותשהשאלותברור

שנים—זאתעםהשנים־עשר.בקונגרססופיסיכוםלידיהגיעוולאהראשונה,

ולכןהכלכלי,בתחוםהציונייםקווי־הפעולהבעיצובחשובהתקופההןאלו
שלנוכחבכך,זותקופהשלייחודהוממצה.נפרדלדיוןזומבחינהראויות,הן

הנושאיםשארכמוהכלכליים,הנושאיםנהפכובארץ־ישראלהחדשיםהתנאים
תוךגברובהםוהדיוניםביותר,מוחשייםהלאומי,הביתבהקמתהקשורים

1

לעומתבמשקהציבוריהסקטורשללמשקלוכאןהכוונהסקטוראלימבנהבמונח1
הפרטי־הקאפיטא־המגזרהןהאחרוןבסקטורנבללוענייננולצורךהפרטי.הסקטור
למשקלמתייחסענפימבנהזאת,לעומתהשיתופי־קואופרטיבי.המגזרוהןליסטי
הסקטוראלית.לזיקתםבלתי־תלויבאופןבתוצר,השוניםהייצורענפי
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פתח־דבר

אפואמהוויםוהחלטותיוהשנים־עשרהקונגרסדיוניומעשיות.דחיפותתחושת
לגביבעיקראמורזהדברכלפיהם.התנועהלעמדתסיכום־בינייםמעין

כספייםמקורותגיוסשלוהתפעולייםהארגונייםבנושאיםהקונגרסהחלטות

החלטותהיהודי,במשקציבוריכסקטורהציוניתההנהלהעל־ידיוהקצאתם
המאנדאט.תקופתכלבמשךהציוניתהכלכליתהמדיניותלהגשמתבסיסששימשו

כוחןעלייתעםהציוניתבתנועההפוליטייםהכוחותביחסיתמורותחלואמנם
הביאולאאלותמורותאךהמאוחרות,העשריםבשנותמפלגות־הפועליםשל
שבהןהארגוניות,במסגרותלשינוייםולאוסדרי־עדיפויות,לשינויי־דגשיםאלא

למדינתשקדמהבתקופהלמעשההלכההציוניתהכלכליתהמדיניותנעשתה

ישראל.
ההוןמושגהיההציבורית־הציונית,הכלכלהביסודשהונחהבסיסיהמושג
ההסתדרותלרשותהעומדהכלכליים,המשאביםכזרםהוגדרהואהלאומי.
2וחלקיו׳.היקפולכלישראלבארץהיהודיהלאומיהביתבניין׳לשםהציונית

מלאישלהנקיהערךהואהלאומיההוןשלפיוהמקובל,הכלכליכבמינוחשלא
הלאומי,במשקהסקטוריםכלשלבבעלותםהמצוייםהיציריםהייצורנכסי

עתידיות(הכנסותשלהמהווןכערכן)בהוראתולהוןזהמושגכאןמתייחס
3בלבד.הציבורי־ציוניהסקטורשל

4

הלאומיההוןאתראתההציונותכלומר:
ההסתד¬מוסדותעםזהבהקשרהלאוםמזיהויהנובע)ניגודהפרטילהוןכניגוד
הייתהעתידהשהקצאתםהכלכלייםהמקורותכלבוונכללוהציונית(,רות

יהודיתריבונותובהיעדרזו,מסיבה1הציונית.ההסתדרותבשליטתלהיות
שלמדיניותהלביצועהעיקריהמכשירהלאומיההוןהיהבארץ־ישראל,

.11עט׳אוליצור,2

והתחייבויותחומרי־גלםמבנים,מכונות,כגוןלנכסיםהיאהכוונהיציריםבנכסים3
בתהליךוהמיוצריםעתידייםהכנסותזרמייצירתכושרבעלישהם—חו״לשלנקיות

בלתי־מושבחתכקרקעראשוניים,לגורמי־ייצורבניגודזאת;המשקשלההשקעה
הכלכלית.למערכתחיצונייםכנתוניםבדרך־כללהנחשביםבלתי־מיומן,וכוח־אדם

)באמצעותכוח־האדםאיכותושיפורקרקעותשהשבחתלהדגיש,חשובזאתעם
מןהתוצאות.מבחינתוהןהעלותמבחינתהןכהשקעה,כמוהםוהכשרה(חינוך
הייתהבמשקהיחידותכלשלהנכסיםכערךהלאומיההוןשהגדרתלצייןהראוי
העשרים.שנותבראשיתגםהכלכליתבספרותמקובלתהגדרה

צריךארץ־ישראלבתנאיקרקע.לרכישתלשמשהיהאמורהכספייםמהמקורותחלק4
יהודית־)ולבעלותיהודיתלבעלותוהעברתןלא־יהודים,מידיקרקעותלרכושהיה

בארץ־יהודיתקרקעהייתהלכןבהשקעה;כרוכההייתהשכן(כללאציבורית
במלאילהכללתהההצדקהגםמכאןראשוני.ולאיצירגורם־ייצורבבחינתישראל
הלאומי.ההון
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יעדיהאתהתנועהמימשהובאמצעותוהיהודי,במשקהציוניתההסתדרות
ומבנהוהיהודיהמשקשלהחברתי־כלכליאופיולגביוהחברתייםהלאומיים

צורותהלאומי,ההוןלהיקףבאשרהתנועהשעמדתמכאןוהענפי.הסקטוראלי
כסקטורמוסדותיהותפקודהמשקמבנהלגביגישתהאתביטאהותפקודיו,גיוסו

מעין־ממשלתי.ציבורי,
הציבוריתהכלכלהבנושאיהציוניתהתנועהבפנישעמדוהבסיסיותהשאלות

בהוןהצורךעצםבדברעקרוניותשאלות—האחדסוגים:משניבעיקרהיו
מעשיות־תפעוליותשאלות—והשניבו;לעשותשישהשוניםוהשימושיםלאומי
בהפעלתוהןבגיוסהןשיעסקוהמוסדות,ולהקמתהמשאביםגיוסלאופןבאשר
הלאומי.ההון

הראשוןהחלקחלקים.לשניזהבספרהדיוןגםמתחלקזולהבחנהבהתאם
שבאוהשונות,הגישותאתהשוואתיתבחינהובוחןהעקרוניותבשאלותמתרכז
הכלכלי,בתחוםוהחברתיותהלאומיותלמטרותיההנוגעבכלבתנועהביטוילידי

בארץ־ציבוריכסקטורהציוניתההנהלהומשימותבמשקהלאומיההוןתפקיד
חייבושבהםהתחומים,אפיוןהיאזהבחלקהדיוןשלנקודת־המוצא5ישראל.

והכנסה,רכושוחלוקתועבודה(קרקע,)הון,מקורותהקצאתהציוניותהתפיסות
תמריציםללאפעלאילוהפרטיהסקטורעל־ידינוצרותשהיומאלוהשונות
המשקשלהסקטוראלימבנהועללכךשהיוההשלכותוכןמוסדיים,ואילוצים

בו.קרקע()בעיקרמסוימיםגורמי־ייצורעלהבעלותצורתועל
שהועלוושיקולי־היעילות,הערכייםהשיקוליםביןהבחנהמתוךנערךהדיון

הציבורי־ציוניהסקטורשלולחשיבותולאומיהוןלהפעלתבקשרבתנועה

להשקפותמייצגביטוימשמשותשהןבכך,היאכאןהנדונותהדעותשלחשיבותן5
הרעיוניאוהמדינימשקלםבשלולאו־דווקאעת,באותהבתנועהשרווחוהכלכליות

בתהוםהציוניובמעשהבמחשבהשלדמויות־המפתחמובן,זאתעםבעליהן.של
זלטופולסקיארלוזורוב,קפלנסקי,סימון,רופין,למשל)כמותקופהבאותההכלכלי

זאת,לעומתדיוננו.בנושאגםרבהחשיבותהדבריםמטבענודעהגיידיץ׳(או
העקרו¬בשאלותשעיסוקםלמשל,כווייצמןהציונית,בתנועהמובהקיםמנהיגים מקוםתופסיםבלבד,שוליזמןבאותוהיההציבורית־הציוניתהכלכלהשלניות
מועט.

)אוהמוסכמותהציוניותהעמדותבמסגרתהשונותהגישותשלהיחסימשקלןאת
שגובשוכפיהללו,העמדותעםהשוואתןעל־ידילהעריךניתןהרוב(בעמדות
חשובזהבהקשרתקופה.באותההציוניותההתוועדויותשלהכלכליותבהחלטות
ועידתואת1919באוגוסט—ספטמברהציוניהפועלהוועדכינוסאתלהדגישבעיקר
העלייה,בשאלותהתנועהעמדותלהלן,שיצוייןכפיעוצבו,שבהם,1920ביולילונדון

הציבוריות.והעבודותהקרקעיהמשטרההתיישבות,
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מבנהעלהערכייםהשיקוליםהשפיעוכיצדלראותיהיהניתןזהבאופן6במשק.
יסודעלנקבעהיהאילוזהמבנהעלמיגבלההםהיווהאםהיהודי,המשק

היעילותשיקולישלביקורתיתראייהמתאפשרתכמו־כןבלבד.שיקולי־יעילות
הכלכלי.הניתוחשלקריטריוניםעל־פיקבילותםובחינת
הציוניתהתנועההתלבטהשבהןהמעשיות,בשאלותדןהספרשלהשניחלקו
העקרונותעל־פיבארץ־ישראל,והפעלתםכלכלייםמשאביםשללגיוסםבקשר

הראשון.בחלקנדונוואשרלעצמהשגיבשה
המקורותבשלההון.גיוסהיתר.התנועהבפנישעמדההמעשית־המרכזיתהבעיה

משאביםהעברתלאכוףהאפשרותוחוסרהיישובשלהמצומצמיםהכלכליים
כיצדבשאלה:ההוןגיוסנושאהתמקדהציונית,ההסתדרותלרשותפרטיים
הפעלתםלשםהעולם,מיהודיכלכלייםמשאביםשלהזרמה־מרצוןלידילהביא
בארץ־ישראל.לאומי־ציבוריהוןכיבוא
התמריציםסוגשלהבעיהאתמידעוררמקורותשלרצוניתבהעברההצורך
לאומיים־להיותהללוצריכיםהאםהיהודים;בקרבליצורשישלנתינה

שיקוליםעלבעיקר,ואוליגם,להשתיתםיששמאאובלבד,אידיאולוגיים

בסיסעלתרומותגיוסלמערכתדוגמההקרן־הקיימתהייתהאחדמצדעסקיים.
בארץ־ישראל;קרקעותרכישתמימוןהעיקריתשתכליתהלאומיים,תמריצים

עסקיבסיסעלמקורותגיוסשתכליתוציבורי־ציוני,בנקאפ״קהיהאחרומצד

בארץ־ישראל.פרטיתיהודיתוהשקעהיזמותלעידודמסחריאשראימתןלשם
עיקריאמצעי־הכנסהשיישארהראוימןתרומותשגיוסהוסכם,הציוניתבתנועה

והכשרתהקרקעברכישתורקאךתתרכזפעילותה)אשרהקרן־הקיימתשל

והחכרתהבההשימושקרקע,רכישתלגבישהשיקוליםמשוםלהתיישבות(
שרובהוסכם,אףעסקי.אופיבעלילהיותעתידיםאינםחקלאייםלמתיישבים
תרומות.באמצעותימומנוציבורייםשירותיםלאספקתהשוטפותההוצאות

אפ״ק,באמצעותמסחריכאשראיוהקצאתועסקיהוןביבואהצורךברורהיהכן
העירונית.והתעשייההמסחרבתחוםבעיקרכלכליות,פעילויותמימוןלשם
גיוסבאופןאפואהתמקדאתהלהתמודדהציונותעלשהיההבעיהעיקר

עללבססוהאםההשקעות.בתחומיהציבוריותההוצאותלמימוןהמקורות

בדרך־נעשתהלאובכתבבעל־פד.שבוטאוכפיהשונותשבהשקפותלציין,למותר6
על¬השוניםהשיקוליםסיווגערכיים.שיקוליםוביןיעילותשיקוליביןהבחנהכלל
העקרוניותבשאלותמגובשותהשקפותשלבמסגרתושיבוצםאפיונםוכןזו,הבחנהפי
היהצריךעמןהמחקריותהבעיותמןמקצתהםהציונית,הציבוריתהכלכלהשל

להתמודד.זהחיבור
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כלשהי,עסקיתבמתכונתמקורותגיוסעלאוהקרן־הקיימת,דוגמתתרומות,

כלכלית.רווחיותתמריציעלבחלקו,רקולוהנשען,
הציבורי־המימוןאתלבססהאםהייתה:תקופהבאותהשהתעוררהאחרתבעיה
להשתיתו,שישאווהקצאתם,מקורותגיוסשלריכוזיתמערכתעלהציוני

מערךמוסדיים,גופיםשלמבוזרמערךעלההוצאות,סוגיביןההבדליםנוכח

זיקהויאפשרהמשאביםגיוסוצורותההוצאותסוגיביןהקשראתשיבטא

שלמקומםשאלתוהביצוע.ההקצאהלגופיהמקורותמעביריביןהדדית
בצורךהתנועההכרתוכןההשקעות,וביצועההחלטותקבלתבהליכיהמשקיעים

בעיהעוררוהציונים,שלרקולאהיהודיםכללשלמשאביהםעללהתבסס

ותחומיהציונייםהכספייםהמוסדותשלהמוסדיתהעצמאותמידתנוספת:

)האקסקוטיבה(ההנהלהשלסמכותהלעומתהכלכליים,בנושאיםסמכותם

השונותלהשקפותביטוישהיוככלהללו,בשאלותהתנועההתלבטויותהציונית.
מהותעלנוקבוויכוחממאבקחלקגםהיוהציונית,הציבוריתהכלכלהבנושאי

מלחמת־לאחרוהכלל־יהודי,הארץ־ישראליבהקשרלאומית,כתנועההציונות

הראשונה.העולם
עיקרהיולהןשגובשווהפתרונותבמחלוקתהשנויותבשאלותההתלבטויות

כמוסדהקיימת,הקרןלצדקרן־היסוד,שלהפעלתהוראשיתהקמתהתהליך
והתפעוליהמוסדיעיצובהבשאלתהדיוןהציונית.ההסתדרותשלהעיקריהכספי

הצבענו,שעליהןלבעיותהתייחסותשעיקרוהציבורי־הציוני,המימוןמערכתשל

זהוואמנם,קרן־היסוד.שליצירתהוניתוחלתיאוררבה,במידהלכן,הופך

הספר.שלהשניבחלקוהדיוןשלהמרכזינושאו

שרווחושונותעמדותולהדגיםלהמחיששנועדמבחר־מקורות,גםצורףלספר

העיקריותההחלטותאתוכןוהפעלתו,הלאומיההוןגיוסשלבשאלותבתנועה

דיוננו.בתקופתאלובשאלותשנתקבלו
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במשקלאומייםויזמותהוןשללהפעלתםעקרונות

הרצוימשקלועלהמאנדאטתקופתראשיתשלהציוניותבהשקפותהדיוןאת

השאלהשאלות.לשתילחלקניתןבארץ־ישראלהיהודיבמשקהלאומיההוןשל

המשקשלהסקטוראליוהמבנההמקורותהקצאתלגביהעמדותהיומה:האחת
אוערכיים־לאומייםבשיקוליםתלותללאמירבית,כלכליתיעילותשיבטיחו
אתהערכייםהשיקוליםשינוהאםוהמרכזית:השנייהוהשאלהיחברתיים

אופןבאיזההיה,כךאמנםואםבלבד,יעילותמשיקולישהתחייבוההשקפות
האםיבוהלאומיההוןשלחלקוועלהמשקמבנהעלאלהשיקוליםהשפיעו

?להםכמנוגדיםאוהיעילותלשיקוליכמשלימיםהערכייםהשיקוליםנתפסו

הפעילותמבנהלגביהציוניותבעמדותממשיתמגבלההיווהשיקולאיזהומכאן:
?ואופיהבארץ־ישראלהיהודיבמשקהכלכלית

ששיקוליהייתה,הציוניתבתנועההכלליתהדעההראשונה,לשאלהבאשר

המבטיחיםהםמירבי,ריווחשלהקריטריוןידיעל־המונחיםהמקורותהקצאת

שוקבתנאיהפועלקאפיטאליסטי,פרטישמשקוכןמירבית,כלכליתיעילות
ניתןזולתפיסהביטוי1יעילה.הקצאת־מקורותשללמימושהערובההואחופשי

בוריםסמילנסקי,משהלבונטין,דודכזלמןהימין,אנשיבקרבהןלמצוא

וארבורג,ואוטוגולדברג

1

סימון,ויוליוסרופיןכארתורמרכזאנשיבקרבהן2

מצליחהחופשיהשוקמנגנוןאיןשבהםתחומים,אותםלכלמתייחסתאיגד.זוהסכמה1
הצדקהישגרידאיעילותמשיקוליולכןמקורות,שליעילההקצאהלידילהביא

בפרקישונואלהתחומיםבהם.ממשלתי־ציבוריסקטורשלכלכליתלהתערבות
השלישי.

העולםמלחמתעדבארץ־ישראלהממשייםההישגיםכלשאתטען,סמילנסקי2
גולדברגהרכושני(.משקנו)סמילנסקי,הפרטיהסקטורלזכותלזקוףניתןהראשונה
,16.2.1920מיוםדבריו)ראהיעילותלחוסרכמופתהריכוזיהרוסיבמשקהשתמש

באשרפרטישסקטורוטוען,מרחיק־לכתאףוארבורג(.1920פברוארהפועל,הוועד
האחרוןהטיעוןוארבורג(.)ראהכלכלייםסיכוניםעצמועלליטולמוכןיהיההוא

הנימוקיםאחדשלפיההמקובלת,הכלכליתהתיאוריהמןרבה,במידהחורג,
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ראשוןפרק

מסתייגיםגםנמצאואמנם3קפלנסקי.כשלמהמובהקיםסוציאליסטיםבקרבוהן
למשלכך,ביותר.היעילהואחופשישוקבתנאיהפועלפרטי,שמשקהדעה,מן

חבריאו1מרכזי,תכנוןבלאכלכליתפעילותשלביעילותהספקשהטילמוהל,
לאקאפיטאליסטיתשצורת־ארגוןסברו,אשרבאו־ץ־ישראלפועלי־ציוןועדת
היוכאלוהסתייגויותאך5האנושי.בהוןהדרושהההשקעהאתלהבטיחתוכל

תקופתשלהציוניתבמחשבההכלליתההסכמהאתהדגישורקובכךמעטות,
כלכליתיעילותשלאמות־מידהעל־פיהפרטיהמשקעדיפותבדברדיוננו
בלבד.
מטרההייתהגדולכושר־קליטהבעלומפותחעצמאייהודימשקשלהקמתו

לומר,לכןניתןהראשונה.מלחמת־העולםבגמרהציונותשללאומית־מרכזית
הקצאת־תבטיחכלכלית,מבחינהכדאייהיההיהודיהמשקשפיתוחבהנחהכי

אלאכלכלית,יעילותרקלאהמירביהריווחשיקולעל־ידיהמונחיתהמקורות
ניתןלכךבנוסף6הכלכלי.בתחוםהלאומיותהמטרותעיקרהגשמתאתגם

הכלכליתהיעילותהייתהוהכנסהרכושבחלוקתשוויוןשיקולישלהוציאלטעון,
חברתיותמטרותשלמימושןמשוםבהשהיהמירבית,אישיתרווחהגםמבטיחה
משקמבנהכילצפות,אוליהיהניתןלכןוהרווחה.החייםתנאישיפורבתחום

כמכשירגםהציוניתהתנועהעל־ידייאומץחופשישוקעלורקאךהמושתת

הסקטורשאיןסיכוניםליטולנכונותודווקאהואציבוריסקטורשלקיומוהמצדיקים
עצמו.עלליטולגרידא,רווחיותשיקולימתוךמוכן,הפרטי

;1920פברוארהוועד־הפועל,סימון,שלהפרוגראמאטינאומו;עבודהתכניתרופין,3
החקלאי.הפועלהון;גיוסקפלנסקי,

הפרטית.התמהעלמתפתחבמשקהתשתיתוחוסראי־הוודאותיכבידומוהל,לדעת4
נכוןפרטיתכנוןעלזהמעיןבמשקהצפוייםהדינאמייםהשינוייםיקשובעיקר
זהמעיןבטיעוןארוך.לטווחהשקעהשלאופיבעלותכלכליותפעילויותשלויעיל
לחיזוייותרטוביםוכליםכושרבעלהואהמרכזישהמתכנןסמויה,הנחהקיימת
שנכונותה־הנחה,וזוהארוך,לטווחמירביריווחשיקוליעל־פיהפועלהיזם,לעומת
מוהל.ראהועיקר.כללהכרחיתאינהמראש,

הואהטיעוןכאשרהעובדים,שלמקצועיתלהכשרההיאכאןהספציפיתההתייחסות5
ולפועליםגיסא,מחדפועלים,להכשירכלכלימניעיהיהלאפרטייםשלמעבידים

גיסא.מאידךכשכירים,מצוייםהםבהבמערכתעצמםאתלהכשירתמריץיהיהלא
שניתןמשוםכלכלית,כטענהבספקמוטלתזוטענהגםהדין־וחשבון(.מספר)ראה

תמורתלעובדכלליתמקצועיתהכשרהלספקבדרך־כלליסכיםהמעבידכילהראות
ציפיותמתוךזו,הכשרהלקבלתמריץיהיהלעובדגםההכשרה.בעתשכרוהפחתת
.37-16׳עמבקר,ראהמיומן.כעובדגבוהעתידילשכר

למשלכמוהמשק,שלהלאומיאופיובתחוםהמיוחדיםלאילוציםלהתייחסבליזאת6
להלן.שיידונוהעברית,העבודהעקרוןעלעמידה
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הצורךנמנעהיהוכךוהחברתיות,הלאומיותממטרותיהניכרחלקלמימוש
היעילות.משיקוליבנפרדאלולמטרותלהתייחס
אינדיבי־תפיסהעםלחלוטיןהזההגישההציוניתבמחשבההייתהלאלמעשה,

הסקטו־ולמבנההכלכלייםהשיקוליםלטיבבאשרזודואליסטית־ליבראליסטית
לבונטיןדודשלזוהיתד,ביותראליההקרובהההשקפההמשק.שלראלי
בתנועה,רבמשקלבעלתטיפוסיתהשקפההייתהלאשהיאלמרותאפ״ק.איש
שללגישהביותרוברורמגובשביטוישהייתהבכךלעניננוחשובההיא

התפיסותאתלבחוןניתןרקעהועלהכלכליים־העסקיים,השיקוליםעליונות

יותר.המקובלותהאחרות
היהודיבמשקבלעדיסקטורלהיותחייבהפרטישהסקטורגרס,לאלבונטין

להפעלתמקוםראההואזו.מהשקפהרחוקהיהלאהואכיאףבארץ־ישראל,

הקרןשלהקרקעיתפעילותהאת)להוציאזאת,אולםציבורית,במסגרתהון

על־פייפעלואשראפ״ק,דוגמתציוניים,בנקיםבאמצעותרקהקיימת(,
פרטית,ליזמותתחליףלשמשצריכיםכאלהבנקיםבלבד.עסקייםשיקולים

השקעותלצרכימקור־אשראיולשמשהדרוש,בשיעורתתקייםלאשזובמידה

לאומי,הוןלהפעלתאחרותארגוניותמסגרותיצירתלחלוטיןפסלהואומסחר.
הכלכליתהפעילותעלמרכזיציבוריפיקוחאועסקיים,שאינםשיקוליםעל־פי

כלכלייםמשאביםשלהפעלתםיעילותעללשמורכדיזהכלבארץ־ישראל:

לארץ־פרטייהודיהוןהזרמתיבטיחואשרהקאפיטאליסטי,אופיוועלבמשק
—לדעתוישראל.

בידיהחומריהיושלאאנשיםוקפיטלים,אנשיםדורשהקרקע...
שייתנווקפיטליםהמה.ומרצםבכוחםשיעבדואלאוקולוניזטורים,משגיחים

פרטייםלאנשיםהיכולתולתתכספים,בעלילמשוךנחוץולכןהכנסה,
הם,כספםאתשיכניסואלהקרקעות.להםלרכושרחביםאמצעיםבעלי
נטיעותזריעות,הרחבתהמשק,הטבתע״יבארץהיהודיםרכושיגדילו

והמהמתישביםשלשנילסוגמקוםיכינווהמהכפרית.תעשייהוגם
על־ידמצומצמותנחלאותעלשיתיישבהזההנכבדהסוגהפועלים,

7הקאפיטליסטיות.המושבות

ממדיאתלהקטיןהיועלולותציבוריתכלכליתמעורבותעלשהמגבלותואף

סיועאי־קבלתבשלהעוליםמספרצמצוםכגון—הקצרבטווחהציוניהמפעל

.34-29,56-53׳עמאבותינו,לארץהנ״ל,גםראה.11׳עמיישובית,עבודהלבונטין,7



ראשוןפרק

כך;עללהתפשרמוכןלבונטיןהיהלא—עסקיבסיסעלשלאהמוסדותמן
צמצוםבמחיראףהארוךהטווחהעדפתבמובלע,מקוםמכלהשתמעה,מדבריו
גורמי־שלנכונההקצאהתוךהציוני,למפעלאיתןכלכליבסיסהקצר.בזמן

היהודיהמשקוחיוניותגבוההרמת־הכנסהלדעתו,יבטיחבהווה,במשקהייצור
לבוא.לעתידבארץ־ישראל

כמוהמושבותלתוצאותשווקיםיבראובריא,חזקבסיסעליישוב...
המסחרוהרחבתשוניםבתי־חרושתהתייסרותגםכןוכדומה,חלבירקות,
ארצותלרכושוהצליחורביםעמיםהלכוכידועזובדרךמרובה.במידה

בתמיכותלאמסותרתאוגלויהבצדקהלאזו.בדרךללכתעלינווגם
בחשבונותקפיטליסטיותבקבלניותאלאלהחזירשלאע״מהלוואותאו

תוצאותלידילבאנוכללהם,מקוויםשאנחנוכאלובריאהובעבודהברורים
8מוצלחות.

הציוניהמפעלשלוהחברתיותהלאומיותבמטרותראהלאכן,אםלבונטין,
אמורהאשרהשיקולים,במערכתעצמאייםמרכיביםבארץ־ישראל

בארץ.הכלכליתהפעילותאתלהנחותהייתה
אשרבציונות,האחרותמהגישותלחלוטיןהייתהשונהלבונטיןשלזוגישתו
כילצייןישאולםעצמאית.משמעותוחברתייםלאומייםלשיקוליםייחסו

כך,הפרטי.ההוןעלהלאומיההוןהעדפתמראשהתחייבהלאאלומגישות
תשמשכשלעצמההלאומיתהאידיאולוגיהכיגולדברג,בוריםטעןלמשל,
מעברבארץ(פרטיותבמסגרותהפעלתו)לשםפרטיהוןלייבואתמריץ

לעמודיוכללאהארץ־ישראליהמשקשהריהכלכליים־עסקיים,לתמריצים
לכךבדומה9וארצות־הברית.אירופהבמשקילהשקעותהביקושעםבתחרות

שיקולי־שאינםשיקוליםמרצונויאמץהיהודיהפרטישהסקטורטריטש,הניח
המטרותבהגשמתלסייעכדיבארץ־ישראל,הכלכלית־יזמיתבפעילותוריווח

הפיתוח׳:מפעל׳יסודותבמאמרואומרהואוכךהארץ.פיתוחשלהלאומיות

עבודהיחיד:למוצאאנונזקקיםכסףומעטקרקעמעטשלנתוןבמצב...
חרוץאנושייסודבנמצאאיןלרשותנו.עומדתוזוביותר.מאומצת
בארץ־לנטועעלינוזויהודיתחריצותלמשל.באמריקה,—מהיהודי
לכךהסיבהביותר.משכנעתבצורהשםנגלתהלאהיאכהעדישראל.

.12עמייישובית,עבודהלבונטין,8

ההתישבות.שאלתגולדברג,9



במשקלאומייםויזמותהוןשללהפעלתםעקרונות

ברוריעדהיהלאבארץ־ישראלהיהודישלעובדבעובדה,הייתהנעוצה

למאמציו.אישיתמטרהולאעיניולנגד

עמלוכיהיהודי,לעובדנראהחדשהשיטת־התיישבותבמסגרתאםאך

יכולאישאיןממוןשעל־יסוד—החומרייםלאמצעיםרבהבמידהמושווה

גדוליעדלויעמודאו־אזעמלו,יסודעלהעובדמאשראדמהיותרלהשיג

עיניו.לנגדובהיר
מאודמהירהבדרךהמוליכהעבודהשיטתלותודגםלכךבנוסףאם

ועושהאחריםבשרותשכירהבעבודההכורחאתהמונעתלעצמאות,

היהודיעלבמיוחדשישפיעלעבודה,יעדכאןלנויהיהשובלמיותרת,אותה

שהתוצאהבליאמריקה,שלהחומרייםהפיתוייםמאשריותרהרבה

מזוזעומהבהכרחתהיהבארץ־ישראלהיהודיתהעבודהשלהחומרית

אחר...מקוםכלאושבאמריקה
היאמחייבתבשלב־ההכנהכברלפתח.עומדתמיליוניםבתהתיישבות

נפתחיםלאמדוע?מתבצעתזועבודהאיןמדועאלפים.מאותשלעבודתם

התוכניתלמעשה,כסף.לנושאיןמשוםלנו,אומריםילרווחההארץשערי

מביאההייתהכלכליופיתוחפעולהתוכניתיותר.הרבהלנושחסרההיא

10חיש־מהר.הכסףאתלנו

11

הכלכלייםוהתמריציםהלאומיותהמטרותביןהשלמהמעיןראואלותפיסות

שלחולשתםעלמפצותכשהראשונותמירבי,לריווחשאיפהשלהבסיסיים

שבולמצב,רקנועדהואהרילאומיבהוןצורךיששאםמכאן,האחרונים.

ייאותולאהלאומיות׳ל׳ציפיותבהתאםערוךיהיהלאהפרטיהיהודיהסקטור

שיקולי־רווחיותבסיסעלשלאבארץ־ישראלויזמותמקורות־הוןלהפעיל

פרטיים.
אךהפרטי,הסקטורעלמירביתלהישענותהיאגםשהביאהאחרת,השקפה

מרכיביםכאלחברתיצדקשלולמטרותלאומייםלמרכיביםהתייחסותתוך

מאירשלבתפיסתוביטוילידיבאההציוניים,השיקוליםבמערכתעצמאיים

—רווחיותשיקוליעל־פימקורותבהקצאתשראהכלבונטין,שלא11דיזנגוף.

שלאאוהחברתיים,לצרכיםגםמענה—ביסודוקאפיטאליסטימשטרבמסגרת

על־פיהמופעלמשקביןאפשרילניגודערדיזנגוףהיהכלל,אליהםהתייחס

הגדלתכמוחברתי,צדקשלעקרונותמימושלביןקאפיטאליסטייםעקרונות

הפיתוח.מפעליסודותטריטש,10
המטרה.אלדיזנגוף,11



ראשוןפרק

מעבידיםביחסיניצולשליסודותוהפחתתוההכנסההרכושבחלוקתהשוויון
לא־משקימבנהשלהקמתועקרוני,באופןפסל,לאדיזנגוףועובדים.

שלהגשמתםבהבטחתתפקיד־מפתחהלאומילהוןיהיהשבוקאפיטאליסטי,
קיומואתוכולמכולשללהתפעוליבמישוראךהללו.החברתייםהעקרונות

במבנהראההואהחופשית.והתחרותהיזמהעלמבוססשאינויהודימשקשל
תחומיםבשניהלאומיותהמטרותשללהגשמתןהכרחיתנאיהקאפיטאליסטי

היהודיהמשקביןהכלכלייםהגומליןויחסיועלייה,יהודיהוןמשיכתעיקריים:
בארץ.והערבי
הואהעםשרובהעובדה,אתללבונטין()בדומהדיזנגוףמצייןהראשוןבתחום
להביאוישאשרנתון־יסוד,לדעתו,זהו,בורגניות־קאפיטאליסטיות.נטיותבעל

שניסוייםהייתהההנחההציוני.למפעלמשאביולגיוסבפעולותבחשבון
למפעל,זיקתואתיקטינוהיהודי,הציבוראתירתיעולמיניהםסוציאליסטיים

והאישית:הכלכליתתמיכתואתוימנעו

החברותי,לצדקשהטיפוהנביאיםשלבניהםמבניאמנםהואישראלעם
עליולהאמיןואפשרהמודרניתהסוציאל־דמוקרטיהמיסדיגםיצאוממנו
מןיהיהלאארצובתוךוהנחלה׳המנוחה׳אלבאוכיזה,עםעל

להודותאנוצריכיםהריהזאת,לעתאולם,החברה.סדריבתיקוןהמפגרים
הרכושני,הסדרמןהכולויונקהמתפרנסעירוניזה,הואבורגניעםכי
שונים,במרכזיםממנוידועבחלקנגע׳פרוליטריזציה׳שלהפרוצסכיואם
בורגנית.נשארהה׳נגועים׳מןוגםוהמכריע,הגדולהרובשלהפסיכיקאאך

במקור[,]ההדגשהמעתהלקבלצריכיםאנושהואכמוהזההעםומתוך
תמשכוהאםועתה,וכספים.אנשים—היישוביהחומראתזמן,באיחורולא
12?קיצוניותסוציאליותבדרישותטובה׳חמדה׳ארץאלהזההעםאת

המגזרעםכלכליתבתחרותלעמודצורךעלדיזנגוףעומדהשניבתחום
לדעתו,מייקר,היהקאפיטאליסטיבסיסעלשלאהיהודיהמשקארגוןהערבי.
לעמדהמביאוהיההערבית,לעומתהיהודיתהתוצרתאתהיעילות,הפחתתבשל

היהודי.היישובשלנחותהכלכלית
כמנוגדותלדעתו,העליונה,העדיפותבעלותהלאומיות,המטרותשהעמדתמכאן

ובצמצוםקאפיטאליסטיבמשקלתמוךאותושהביאההיאהחברתייםלשיקולים
ולתחומיםבארץ־ישראלקרקעותלרכישתהציבורי־ציוניהסקטורשלחלקו

[22]

.56-55׳עמשם,12
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פרקיםלהלן,)ראהבלבדמעורבבמשקממשלתיתפעילותשלמובהקים

13ושלישי(.שני

בעיקרבהםהשתמששרופיןאלא14דומים.היורופיןארתורשלשיקוליוגם

שלוידצלחופשישוקבתנאיהפועלפרטיסקטורשללקיומוכצידוק

הסקטורשלמשקלוצמצוםבזכותכטיעוןולאו־דווקאציבורי־ציוני,סקטור

הקאפיטאליסטיתהתקופהאתראהרופיןבמשק.הלאומיההוןושלהציבורי

עלמושתתשיהיהמיסטרליצירתבדרךהכרחית,כתקופת־מעברבאו־ץ־ישראל

שאותוהגרמני(׳סוציאליזם־הקתדרה׳)בנוסחחברתיוצדקשוויוןשליסודות

קאפיטאליסטית,בתקופת־מעברההכרחאתהצדיקהואארוך.לטווחכיעדראה

לאומיים־ייחודיים.משיקוליםוהןיעילותמשיקוליהן
להצלחתמוקדםתנאירופיןראהמירביתתפוקהשתבטיחהכלכליתביעילות

תוכלכזאתשחברההייתה,דעתובארץ־ישראל.שוויוניתחברהשליצירתה
ליצורניסיוןעוני.שלולארווחהשלשוויוןיהיההשוויוןאםרקלהתקיים

שלבואםשימנעמשוםלכישלון,נדוןנמוכהברמת־הכנסהכלכלישוויון

יעדיפושוויונית,בחברההמעונייניםיהודיםאותםאפילולארץ־ישראל.יהודים

שוויוןפניעלאחרותבארצותיותרגבוההאישיתרמת־רווחהתוךאי־שוויון

תפוקהרמת־להבטיחכדיהנחוצההכלכלית,היעילותבארץ־ישראל.׳רעב׳תוך

שהואמשטרבמסגרתלמאמץתמורהביןהקשריישמראםרקתתאפשרגבוהה,
אלאלבונטין,שללגישתומסוימתבמידהדומהזוגישהביסודו.קאפיטאליסטי

בפנימטרהגבוההממוצעתרמת־הכנסהבהשגתרופיןראהלאלושבניגוד

החברתי.בתחוםהערכיותהמטרותלמימושאמצעיאלאעצמה,

רופיןראהלאבארץ־ישראלוהערביהיהודיהמגזרביןליחסי־הגומליןבאשר

האוכלוסיהואילובלבד,היהודיבמגזרהחברתיותהמטרותלהגשמתאפשרות

והשתחררותהשכלהרמתמבחינתכאלה,לריפורמותעדייןבשלהאינההערבית

אזורקש־ם,תיווצרכזושבשלותעדלהמתיןישכךמשוםהמסורת.מכבלי

בכיווןהיהודיהמשקשלוהכלכליהחברתיבמבנהשינוייםלעשותיהיהניתן

בזכותדיזנגוףשלמטיעונולחלוטיןכמובןשונהזהנימוקיתר־שוויונות.של

בארץ־הערביבמשקבהצלחהשיתחרהיעיל,קאפיטאליסטימשקקיום

ישראל.

הפועלהוועד,21.8.1919מיוםבישיבהברליןואליהוסאקרהארידבריגםראה13

.1919אוגוסט

ראההרצוי.המשקמבנהלגבירופיןשלגישתוהרצאתעלמתבססלהלןהדיון14

.147-142׳עמארץ־ישראל,בניןרופין,
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שלהלאומיותהמטרותאתסולם־העדיפויותבראשמעמידכדיזנגוף,רופין,
רקבארץ־ישראל.מפותחיהודימשקובנייןגדולהכעלייהההתיישבות,מפעל

אתתואמיםהםאםרקלהגשיםישואותםהחברתיים,היעדיםניצביםאחריהן
אידיאולוגיים־ערכייםשיקוליםשלזהדירוגמצדיקרופיןהלאומיים.היעדים
להגשמתויחידאחדמקוםבהיותההואארץ־ישראלשלשייחודהבכך,

לדעתו,עשויות,החברתיהצדקמטרותבעודהציונות,שלהלאומייםהאידיאלים
הקאפיטאליסטיאופיואתלבטלאיןכלומר,מקום.בכליהודיםעל־ידילהתגשם

הנטיותבעליהיהודיםשלעלייתםאתלמנועשלאכדיהיהודיהמשקשל
בלבד,לתקופת־בינייםלדעתותופסזהטיעוןכילזכור,ישזאתעםהבורגניות.

גבוהות,בשכבות־גילמתרכזיםהבורגניותהנטיותבעליהעולים־בכוחשכן
במשטרמצדדיםהבאבדורהעלייהמאגרעיקראתיהוואשרהצעיריםבעוד

חברתי.וצדקשוויוןשלעקרונותעלהמושתת
יזמהתחרות,ביןאפשריניגודשלמנקודת־מוצאהואגםיצאהציוניהשמאל
)וודאיכרופיןשלאאבלהחברתי.הצדקעקרונותלביןכלכליתויעילותחופשית
בהכרחכמנוגדותהחברתיותהמטרותאתהשמאלראהלאלדיזנגוף(בניגוד
הציוניהמפעלשלייחודודבר,שלהיפוכוהקצר;בטווחהלאומיותלמטרות
במרכיבולאוהחברתיתהלאומיתההגשמהבשילובדווקאהיההשמאלבעיני

רופין.זאתשראהכפיבלבד,שלוהלאומי

15

הצדקהגשמתחזוןנעשהלכן16
מוחשיתמשמעותלבעלרופין,כדעתהימים,לאחריתמחזוןבארץ־ישראלהחברתי
הייצוראמצעייימצאושבומשקיצירתהואלמעשההלכהותרגומויותר,הרבה

על־ידינתפסהזובעלותציבורית.בבעלותופינאנסי(פיסיהוןקרקע,)דהיינו
16הייצור,אמצעיכלעללאומית־ריכוזיתכבעלותהציוניהשמאלמןחלק

המבוססיםמקואופרטיביםהמורכבתסינדיקאליסטית,כמערכתאחרים—ועל־ידי
הייצורמאמצעיחלקבמשק.שכיריםשלמעמדיצירתלמניעתעצמיתעבודהעל

אוצרות־הטבעהקרקע,ואילובבעלותם,יהיואלהקואופרטיביםישתמשושבהם
הישותאתשתהווההקואופרטיבים,בריתשלמרכזיתבבעלותיהיווהתשתית
זהמעיןסינדיקאליסטישמבנהלציין,הראוימן17הלאומית.ברמההמשפטית

הלאומייםהיסודותביןליחסי־הגומליןהציוניהשמאלשבגישתהשוניםהגווניםלגבי15
קולת.ראההסוציאליסטיתבציונותוהחברתיים

סמילנסקי.זאבכמו־כןהכללית.בוועידהתפקידנואהרונוביץ,16
לעומתהעממי.הסוציאליזםארלוזורוב,כןוכמווחשבון/׳הדיןבספרלמשלראה17

משקישמשטרהאפשרותאתכבלתי־מציאותיתרואהליכטהייםריכרדזאת,
קואופרטיביםגםלדעתו,השכירה.העבודהאתימנעקואופרטיבי־סינדיקאליסטי

[24]
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)הלא־סוציאליסטית(הפרוגרסיביתאמריקהציוניהנהגתעל־ידיגםאומץ
בארץ־הרצויהכלכלי־חברתילמשטרכדגםומאקבראנדייסשלבראשותם
ציוניהסתדרותשלפיטסבורגבתכניתביטוילידיבאשהדברכפיישראל,
18משנתאמריקה .1918

החב־האידיאולוגיההגשמתאתביססובציונותהשמאלשחוגיהדברים,מטבע
בלעדיסוציאליסטימשקוהקמתהלאומיההוןמרכזיותעלרתית־סוציאליסטית,

נכסיכללעםהלאומיההוןאתזיהתההריכוזיתהתפיסההארוך.לטווחכמטרה
נכסילהלאמתאמצעיבוראתההסינדיקאליסטיתוהתפיסהבמשק,הייצור
לקואו¬מסירתולשםציבוריהוןלהיוויומכשיראחד,מצדהציבורייםהייצור

הבעיההתמקדההקצר,בטווחזאת,לעומתאחר.מצדהיצרניים,פרטיבים

למימושכמכשירהלאומיההוןביןהאפשרייםאוהרצוייםיחסי־הגומליןבשאלת
שפסלוהיוהפרטי.ההוןוביןסוציאליסטיים,עקרונותשלחלקי—גםולו—

עצמאיכגורםהפרטי(הסקטור)קריהפרטיההוןשלשיתופואתמכול־וכול
שבצעירותוארלוזורוב,19הקצר.בטווחואפילוויישובה,הארץבנייתבתהליך

סתירהתתעוררשבהםתחומיםבאותםכיגרסזו,קבוצהשלבולטנציגהיה

החברתיות,המטרותאתלהעדיףישחברתיותמטרותלביןלאומייםשיקוליםבין
השיקוליםאתמפורשתבעמדת־בכורהשהעמידוורופין,לדיזנגוףבניגוד

הסוציאליסטיאופיובתחוםלוויתוריםמוכןהיהלאלמשל,ארלוזורוב,הלאומיים.

בארץ,יהודירובשלמהירההשגהשלהמטרהלמעןהכלכלי־חברתיהמשטרשל
20הציוני.במפעלהפרטיההוןשלהעצמאישיתופואתחייבהזושמטרהמשום

בזהבארץ־ישראל.יהודירובליצוראיפואהואהראשוןהלאומיהצורך

עלההיסטוריתהזכותלנוישהפרובלימה.שלנוסףקושילכאורהטמון
אתגםאיפואלנולרכושעלינובתוכה.מיעוטאלאאנואיןאבלהארץ,

ערוךלאיןגדולהחשיבותוכזהרוב■ישראל.ארץעלהמציאותיתהזכות
והמדיניתהתרבותיתהמשקית,האחידותביצורלשםפנימייםמטעמיםגם

הפיכתברםוהשפעתם.ההתבוללותגורמיכללעומתארץ־ישראלשל

דרישותינואתנדחההזההצורךבגללדווקאאםזאת,תהיהפיהעלהקערה
המפעלאללמשוךמנתעלגמורחופשהזההיוםוניתןהסוציאליסטיות

היהודיבמשקהשכירמעמדבביטולרואההואאיןלכןפועלים,לשכורייאלצו
המושב.בעקבותליכטהיים,ראההארוך.לטווחואפילומעשית,מטרה

.128—126׳עמשפירא,18

ארץ־ישראלבניןיבנאלי,העממי;הסוציאליזםארלוזורוב,19
סירקין.;

שם.יבנאלי,;שםארלוזורוב,20

[25]
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והקפיטליסטית...הפרטיתהמשקיתלאיניציאטיבהגםהכוחות,כלאת
היהודים,לארץארץ־ישראלאתלעשותאנורוציםובתמיםבאמתאם

היהודיםהעובדיםהמונייוכלושבהםהתנאיםייווצרוכילכך,לדאוגעלינו

באומתנוגםהאומה—שלהללובשכבותוהרמוני.חופשיבאופןלהתפתח
מספקתבמידהוסוציאלייםלאומייםכוחותחיים—אומות־העולםבתוךגם
לאעדייןתאמר:ואםכולו.העםשלעתידואתעצמםמתוךלעצבכדי

טענהזאתאיןיעדייןעומדיםאנובהתחלהלאכלוםזה,לכללהגענו
הלאומיעתידנובבנייןהראשונההאבןשגםזהבעדלהילחםעלינוכלל.
היהודיםהעובדיםלהמוניתבטיחאשרהרוחבאותההבוניםידיעלתונח
21החירות.אלהדרךאת

מפעל־התחייהואתהסוציאליסטי,האידיאלעםהלאומיתהמטרהאתבזהותו
המגבלות,אתלקבלארלוזורובהיהמוכןחברתית,כמהפכהבארץ־ישראלהלאומי
הקצרבטווחלפחותאשרמסוימים,לאומייםיעדיםהשגתעלזוזהותשהטילה
הפרטי.ההוןשלעצמאיתפעילותכמחייביםהיונראים
מסוימתבמידהנעשתההפרטילהוןהלאומיההוןביןיחסי־הגומליןשאלתאכן,

בהתאםלאומיות,אוחברתיות,משימותשלבהגשמתןעדיפויותסדרישלשאלה
עלמגבלותלהטילעשויההייתההלאומיההוןבלעדיותלהשקפת־העולם.

קרקעותרכישתיהודי,רובגדולה,עלייהכגוןלאומיות,מטרותשלמימושן
עםהיהודיבעםרחבותשכבותשלוהזדהותיהודיםעל־ידיהאפשרככלרבות

יותר,מתונותתפיסותלגיבושהביאההאלהלמגבלותמודעותהציוני.המפעל
הפרטיההוןשלשיתופועםהשלמההציוני.בשמאלרחביםחוגיםבקרבאפילו
ואחרים.אהרונוביץכקפלנסקי,מובהקיםאנשי־שמאלשלבהשקפותיהםמצויה

לתחוםהקצר()בטווחמוגבלתשתהיההראוימןהלאומיההוןבלעדיותלדעתם,
משמעותהייתה—בהמשךשנראהכפי—לד,אשרהקרקע,עלהבעלות

הסקטוראליתאי־הבלעדיותלגישתמגיעיםאנובכך22ייחודית.חברתית־כלכלית

.71-66׳עמשם,ארלוזורוב,21

גיוס־הון.וקפלנסקי,חברים׳׳מכתביגםראההכללית.בועידהתפקידנואהרונוביץ,22
אופייניתהייתההקצרבטווחקאפיטאליסטיפרטיסקטורשלקיומועםההשלמה
הדברכיייתכןכארלוזורוב.הפועל־הצעירלאנשימאשריותרפועלי־ציוןלאנשי
הסוציאליזםלהגשמתבדרךקאפיטאליסטישלבציוןפועלישבשבילמכך,נובע
שלהסוציאליסטיתבאידיאולוגיהזאתלעומתהמארכסיסטית.ממורשתםחלקהיה

עלולאארץ־ישראלייםעממייםיסודותעלמושתתתהייתהאשרהפועל־הצעיר,
כןעלדיאלקטי,הכרחבבחינתהיהלאכזהשלבאוניברסאליים,מעמדייםיסודות

(.347-339׳עמקולת,)ראהלסוציאליזםהמעברזירוזמשוםבקיומוהיהלא
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שהיתר,גישהפרטי,סקטורשללצידוציבורי־לאומיסקטורשלבקיומוולצידוד

בציונות.החברתייםהזרמיםרובעלמקובלת
סוציא¬מנקודת־מבטהסקטוריםשניביןיחסי־הגומליןלראייתמענייןביטוי

אפשרותראהלמשל,ברגר,יוליוסגרמניה.ציוניבקרבלמצואניתןליסטית
לדעתו,משקי־סוציאליסטי.מבנהבמסגרתללאומיהפרטיההוןביןלהשלמה

הפרטיההוןמניעישכןסוציאליסטית,לארץ־ישראלגםיזרוםיהודיפרטיהון
להנחותיהםבניגודמכאן,משתמע23בלבד.ריווחלמניעימוגבליםאינםהיהודי

יצירתהמצדיקותסוציאלי,צדקשלהחברתיותשהמטרותורופין,דיזנגוףשל
תמריץגםיהוואשרהןסוציאליסטיים,עקרונותעלבעיקרומבוססמשקימבנה

לארץ־ישראל.פרטיהוןלהזרמת
שאינוריווחכלשלהכלללצורכינטילהעלגולדמןנחוםמדברהקשרבאותו
לשיעוריםהפרטיתהרווחיותהגבלתעלוכןהייצור,בתהליךמחדשמושקע
מרמתהגבוהיםאחריםרווחיםאומונופולייםרווחיםמניעתכלומר24סבירים,
תחרותיתרמההפרטי.ההוןמשיכתלשםהדרושהתחרות,בתנאיהמקובלהריווח

בבחינתלמשל,גלן,הרמןלהרשותהיהמוכןשאותוהריווח,תקרתגםהיאזו
להלאיםלאפשרותציפהשלאחריהשנה,15כ־שללתקופת־בינייםהכרחירע
באמצעותבתשלומיםפדיוןתמורתבארץ־ישראלהפרטיהסקטורנכסיכלאת

מימון,כמקורדבר,שלבעיקרוכאן,נתפסהפרטיההוןכלומר,25איגרות־חוב.
בארץ־ישראל.סוציאליסטימשקשלבעתידהקמתולאפשרכדי

משקי־במבנהזואוזובצורההפרטיההוןשיתוףבדברהשמאל,גישתלעומת
שלהציוניתבתנועההלא־סוציאליסטיהרובגישתראתהבעיקרו,סוציאליסטי

לביןהלאומי־ציבוריהסקטורביןיחסי־הגומליןאתהעשריםשנותראשית
זוגישה26ביסודו.קאפיטאליסטי־פרטימשקיבמבנהכמשולביםהפרטיהסקטור
הכלכליתהשקפת־העולם)א(לעיל:דנובהםהגורמיםמשניבעיקרנבעה

מבנההקאפיטאליסטיהמשקבמבנהראואשרהתנועה,חברירובשלהבסיסית
לשמורהצורךשיללאומייםשיקולים)ב(הכלכלית;היעילותמיצויאתשיבטיח

החמש־עשרה.הוועידהברגר,ראה23
מדוברלאאםאךגולדמן(.)ראההסבירהריווחרמתמהימגדיראינוגולדמן24

הסבירהתשואהשיעורלארץ־ישראל,פרטיהוןשללהזרמתולא־כלכלייםבמניעים
משערנמוךלהיותיכוללאהבינלאומית,ניידותועלמגבלותאיןאשרלהון,

תחרות.בתנאיהחופשיהבינלאומיבשוקנקבעשהיההריבית
גלן.25
מקורות,נספח)ראהלחוזרהוספותהציוניות;ההסתדרויותאלסימון,למשל,ראה,26

.101-95׳עמארגוני,דו״חלונדון,ועידתוהחלטותהעבודה׳,׳תכניתוכן;(2מס׳
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למפעלבורגנית(,נטייהבעלברובו)שהיהבגולההיהודיהציבורשלזיקתועל
ועלייה.הוןהזרמתעל־ידיבארץ־ישראלהציוני
לאומיהוןשלבקיומולצורךערהיהבתנועהה׳בורגני׳הרובגםאחר,מצד

לגביהסוציאליסטייםהחוגיםלביןבינוהשווההצדהפרטי.הסקטורבצד

להיותצריךזהשהוןהיה,בארץ־ישראללאומי־ציבוריהוןשלהפעלתועקרונות

שלהכלכליהמשיכהכוה־להגדלתותמריץסיועכמכשירהןלפרטיםמועבר
הפעילותעלמגבלותוהטלתהכוונהשלכמכשירוהןבעיניהם,הציוניהמפעל

והחברתיותהלאומיותמטרות־היסודבאמצעותויתממשוכךהפרטית.הכלכלית
שיידונו)כפיהכנסהוחלוקתהתעסוקה,הענפית,המקורותהקצאתבתחומי
זה,לצדזהאלה,היבטיםשנישללקיומםמפורשביטוי27בהמשך(.במפורט

לאומיהוןמקורותשלהפעלתםלחשיבותרופיןשלבהנמקותיולמצואניתן
במישורמעלהשרופיןאחדנימוקגרידא.עסקיבסיסעלשלאבאו־ץ־ישראל

—כיפרטיים,ממקורותמספיקבהיקףהוןלייבואלצפותשאיןהוא,התפעולי

מלחמת־שלאחרבשניםבאירופה,הנרחבותלעבודות־השיקום...הודות
וכדאיותבטוחותהשקעהאפשרויותהבינלאומיההוןלעצמוימצאהעולם,

שכן,להציע.יכולהבארץ־ישראלהיהודיתשההתיישבותמאלויותר,הרבה
היאמנשוא,כבדעולהמתיישביםעלמראשלהטילרוצההיאאיןאם

הראשון,בעשורבמיוחדבטחונותיה,וגםגבוהה,ריביתלשלםתוכללא
בוחנתבעיןהבינלאומיההוןבשוקיישפטוכתקופת־ניסיון,לחשבושיש

28מחמירה.

הפוטנציאלייםהעוליםשלהאמצעיםחוסראתבחשבוןלהביאישכןכמו

הוא¬העקרוניבמישורנוסףנימוקממזרח־אירופה.

היהודיתמפעל־התחייהאתלהפוךלחלוטיןהולם׳׳בלתיזה..שיהיה.
ראשוןמקוםבהתתפושהקרןרווחיותשאלתאשרגרידא,עסקיתליוזמה

למפעל־ההתיישבותהראשוניתהפינאנסיתהתשתיתאדרבה,בחשיבותה.
על־ידיאלאהיהודיאוהבינלאומיהגדולההוןעל־ידילאלהיבנותצריכה
בכספיםבשימושהקובעשההיבטברורהבהכרהוזאתהיהודיהעםכלל

הקמתעלוההחלטהוהתיישבותכלכלהבעניינילונדוןועידתהחלטותלמשל,ראה,27
מובאותוהתיישבותכלכלהבענייני)ההחלטות101-95׳עמארגונידו״חקרן־היסוד,

בפרקבמלואומובאקרן־היסודהקמתעלההחלטה)נוסח1מס׳המקורות,בנספח
הרביעי(.

.170עט׳ארץ־ישראל,בניןרופין,28
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בארץ־היהודיתהקהילייהלפיתוחביותרהרבההתועלתשלזהיהיה
29המשקיע.שלהרווחיםאינטרסולאישראל,

בוניםאיןמניותש׳עלהטועןוילקנסקי,אצלמצוייותרחריףאךדומהניסוח

יחד:גםוחברתיתלאומיתמשמעותבתפיסתוישהעםלבניית30תנועת־עם׳.
סוציאליצדקשלעקרונותעלהמושתתעצמאי,יהודימשקשלופיתוחוהקמתו

מעמדי.ואי־קיטוב
הציוניהמפעלשמהותהיאבציונותהמקובלתהגישהלגביהנובעתהמסקנה

מסגרותשלהקמתןאתחייבהוהחברתיים,הלאומייםמרכיביועלבארץ־ישראל,
שלבקיומםבלתי־תלויבאופןוהפעלתולאומיהוןלגיוסציבוריות

הפרטי.הסקטורעל־ידיעצמאיתלהפעלהאחריםמקורות־הון
הכלכליתבפעילותהמוסדותשללמעורבותםכביטויהלאומיההוןשלחשיבותו

מטבעבארץ.יהודיתאי־ריבונותשלבתנאיםמיוחדתמשמעותבעלתהייתה
הציוניתההסתדרותשלוהמנהליתהתחוקתיתההתערבותיכולתהוגבלההדברים

ציבורייםכספייםאמצעיםהיואמוריםכךמשוםהיהודי.המשקפניבעיצוב
חלק31לממלכתיות.תחליףלשמשהתנועהמוסדותשלישירהשבשליטה
כמוישירות,ציבוריותלהוצאותמקור־מימוןלשמשהיהעתידאלהמאמצעים

רווחה;שירותיואספקתובנייהחקלאותבתשתית,השקעותקרקעות,קניית
השונים.מרכיביועלהפרטילסקטורולאשראילסיועיועדוהכספיםרובאך

כללשליעילותו,אתכךועל־ידיופריונו,הונואתלהגדילכדינעשההדבר

כלכלית־פעילותעלהמגבלותבשמירתהסיועהתנייתתוךהיהודי,המשק

32הציונות.שלהייחודייםוהחברתייםהלאומייםמיעדיהשנבעוחופשית,

העלייהבמדיניותכאמצעילאומיהון
שלהמטרהבמימושעיקרימרכיבהעלייההייתההלאומיים,ליעדיםבאשר
הציוניתבתנועהכלליתהסכמההייתהלמעשהבארץ־ישראל.גדוליהודייישוב
קיצוניות,גישות)להוציא33במימונהלסיועכאמצעילאומיבהוןהצורךלגבי

שם.29
הקיימת.הקרןוילקנסקי,30
קרקעית.מדיניותבהם,ראהזוברוחמפורשלטיעון31
פברוארהפועלהוועדההסתדרויות;אלסימון,גםראההעבודה.תכניתרופין,32

(.1מס׳מקורות,)נספח101-95׳עמארגוני,דו״חלונדון,ועידתהחלטותוכן,1920
ההסתדרותאיןבחו״להעלייההוצאותשאתלמשל,בראנדייסכמושחשבו,אלהגם33

הג׳וינט.על־ידיאלוהוצאותשלציבורילמימוןמקוםראולכסות,צריכההציונית

[29]
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עצמאיים(.מקורותחסרילעוליםציבוריסיועפסלהאשרלבונטין,שלזוכגון
מקורותחסריעוליםשלמאגר־בכוחשלקיומוהיההעלייהלגבינתון־יסודי
הגישההראשונה.מלחמת־העולםשלאחרבמזרח־אירופהבעיקרעצמיים,
בנקאיים,למוסדותאלהלעוליםהסיועתחוםאתלהשאירשאיןהייתההמקובלת
כושרבסיסעלהלוואותשייתנוכאפ״ק,ציבורייםבנקיםאלהיהיוואפילו

על־ידיבמישריןשיינתןהראוימןהסיועבארץ;העוליםשלבעתידהקזתכרותם
חסרי־אמצעים.לעוליםכמענקיםואםמסובסדכאשראיאםהציונית,ההסתדרות

אשראיקבלתבעתידשיאפשרעצמיים,מקורותשלמינימאליבסיסייווצרכך
34מקובל.בשער־ריבית

ההנחההסיוע.להקצאתהקריטריוניםקביעתהיההעקרוניהדיוןשלאחרהשלב
מלחמת־העולםשלאחרמאירופהליציאההדחפיםשלנוכחהייתה,המקובלת
גיסא,מחדלעולים,כספיתמבחינהלסייעהציוניתההסתדרותשלונכונותה
ייווצרגיסא,מאידךומקורות־הסיוע,הפיסייםמקורות־ההוןמגבלותולנוכח
מנגנון־לקבועצורךהיהלכןלסיוע.הנזקקיםעולים־בכוח,שלהיצעעודף
להתאמתשתרמוהתכונותביןלקלוט.שניתןהעוליםמספרלקביעתקיצוב

אידיאולוגייםגורמיםגםהיובהפריונוולהגדלתהארץלתנאיהעולה־בכוח
גיל,פיסי,כושר־התאמהכמוכלליותתכונותבצדכבדי־משקל,ורגשיים

בחירתלשםהןמנהליים,בגופיםצורךאפואנתגלהוכדומה.שונותמיומנויות
לבעיהמתייחסאהרונוביץיוסףהתמיכות.מתןלשםוהןסיועשיקבלוהעולים

העלייה׳:׳לשאלתבמאמרומפורשתבצורהזו

הטיפוסיםמתרביםמתרחבת,שהעלייהבמידההאנושי.החומר)א(
הגמורה,הזכותבוודאילהםשישאנשיםהעולים—שורותביןהשליליים

מצדיכולת,כללהםאיןאךלא״י,לבואיהודי,לכלכזוזכותשישכמו
להימצאלעבודתנו,ויחסםהגופניות(גם)ולפעמיםהנפשיותסגולותיהם

הכוחהואהנהלבואםהיסודיהמניעהבונים.הפועליםשורותבתוךכיום
להסתדרהיחידהשהאפשרותבמקוםכאן—מושךכוחאךמשם,הדוחף
היהונוחבשבילם,אין—נוחיםלאחייםותנאיקשהגופניתעבודהרקהיא
עלייההייתהלואכלל.יבואושלאפההפועליםלציבורוגםלהםגםע״כ

היולאהציוניתההסתדרותעל־ידיבארץ־ישראלהעוליםקליטתבמימוןהצורךעל
(.5מס׳מקורות,נספח)ראה51׳עמהצהרה,עוררים.

הוועד,16.2.1920מיוםבישיבהרופיןשלטיעונווכןארץ־ישראל,בניןרופין,ראה34
.1920פברוארהפועל,

[30]
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מתוךאםלטבעי,נחשבהדברהיהאלפים,לעשרותבאיםהיולואגדולה,

אלהשלהשפעתםויצאו—יסתגלושלאאלפיםיימצאואלפיםעשרות

יחידוכלקטנה,עדייןשהעלייהבשעהכיום,ואולם,כ״כ.ניכרתהייתהלא

מכניסזהחלקהריעצמו,אתוהמבליטהצעקןהיחידבייחודוניכר,בולט

העבודהבכבודמעטלאופוגעהפועליםשורותלתוךבלבולמעטלא

והעובדים.
אתהמסדריםהזאת.לשאלהפתרוןלתתהואקללאכיאמנם,וידעתי,
בא״י,לנושנחוץמהעםרקלאלהתחשבלעתיםמוכרחיםבחו״להעלייה

חייהםאתלהצילשרוציםצעיריםבאיםאםאחרים:גורמיםעםגםאםכי

לכךראוייםהםאםולבדוקהמבחןעלאותםלהעמידקשההפולני,מהצבא

פה,שלנולמצבשםמהמצבתשומת־הלבאתכשמפניםואולם...לא.או

פה,עבודתנועםקשרבליסתםנפשותהצלתדרךכזו,שדרךתיכףמתברר

הדרושותוהבחירההזהירותאצלנותהיינהלאושאםבשבילנו,תיתכןלא

ביציאתםשיטפליציאה,ועדמקבילבאופןכאןליסדהקרובבעתידנצטרך

לפנינולעצמנו:להגידאפואעלינוהנה.הבאנוםרבשבעמלאלהשל
האחדאךהאריות,משיניחייהםאתלהצילצריכיםשניהםאנשים,שני

לואאליה;מסוגלאינוכילה,דרושאינווהשניבארץ,לבנייננודרוש
לעשותמחויביםבוודאיהיינושניהם,אתלהצילבידינוהיכולתהייתה

שיכולתבשעההנוכחי,שבמצבנומכיווןואולםחשבונות,כלבליזאתאת
האחדאתרקלהצילידינולאלישמאד,מוגבלתעדייןהארץשלהקליטה

לושיחפשלנפשונעזובהשניואתלבנייננו,שדרושזהאתע״כנציל—
רקלאהמסוגליםאיש,מאהתביאשהאנייהומוטבלהצלתו.אחריםדרכים
מאתייםשתביאמאשראיכותנו,אתלהחשיבגםאלאכמותנואתלהגדיל

באיכותויפגמוהםכמותנואתיגדילושהםממהיותרהנותריםושהמאה

35בארץ.הפועליםציבורכלשל

סלקטיביתעלייהשללאומי־ציבוריבמימוןשצידדבציונות,הרובגישתלעומת

ובסיועבעידודשצידדוגישות־מיעוטגםהיואהרונוביץ,שלעמדתוברוח
טריטש,לאומי.הוןבאמצעותובלתי־סלקטיביתהמוניתלעלייהמוסדי־ציוני

ואפילוהמונית,עלייהשללאומיבמימוןהצורךאתבמפורשהדגישלמשל,
מחייבותשהיוכלכליותבמגבלותאי־תלותשל)במובןלא־יצרניתזותהיה

העליה.לשאלתאהרונוביץ,35
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36בלבד.לאומייםשיקוליםבסיסעלוזאתהעולים(,שלקיצובתוךבחירה

ובלתי־חופשיתגדולה,בעלייהדגלהואסמילנסקי.משהגםשותףהיהזולגישה
גדוללמספרלאפשרכדיוהןבארץהפיתוחקצבהאצתלשםהןמופרעת,

ברירהתוךבארץ,מקלטלמצואממזרח־אירופה()בעיקריהודיםשלהאפשרככל
חקלאית.לעבודההסתגלותבעיקרשמשמעההארץ,לתנאיהסתגלותשלטבעית
סמילנסקי:טעןוכך

ידיים,לרבבותאמנםצריכהאינהלעצמהכשהיאהחקלאיתההתיישבות
רבבותאחתבבתלהקיםטכניתאפשרותשאיןמפניבאלפים,מסתפקתהיא

רבבותמתוךרקלנויצאוהללוהאלפיםאבלהקרקע...עלאיכרים
אלפיואותםובהסתגלות.בכישרוןתלוייההאיכרותעולים...
רבבות.מתוךאםכיעוליםאלפימתוךיקומולאלנוהצריכיםהאיכרים

הנבחריםאלהואתאדמה,ולעבודאיכרלהיותיסתגלמעשרהאחד
הסימניםכלאיכרים.לברורהיודעאישאיןמיכני.בירורעל־ידינמצאלא

ידיעלרקגופא.החייםידיעלרקיובררוהםידברו.שוואהחיצוניים
37במקור[.ההדגשות]כלהטבעיהבירור

הציעאותההברירה־בדיעבדשיטתלגבירקבלתי־שגרתיתהייתהזוגישה
העלייהנושאלראייתבאשרהכולעלמקובלתהייתההיאאךסמילנסקי,
ההתיישבותהדגשתתוךהיהודי,במשקהרצויההענפיתההקצאהעםכמשולב
בציונות.כמטרת־יסודהחקלאית

היהודיבמשקענף־מפתח—החקלאות
המיוחדתחשיבותהאתלהצדיקהיועשויותאלטרנטיביותנקודות־מוצאשלוש
זו:בתקופההחקלאיתההתיישבותשל
לסחרפתוחמשקיהיהשהוא)בהנחההארץ־ישראליבמשקלחקלאותא.

בושההתמחותענףהואכלומראחרים,ענפיםפניעליחסייתרוןישבינלאומי(
מבוסס.לאומימשקיצירתולכןגבוהה,כלכליתוהתפתחותרמת־צריכהמבטיחה
בדבר,הנוגעיםלכלוידועברורוהואהקצר,בטווחגםקייםזהיחסייתרון

כוח־משיכה,דייהיהשלחקלאותלצפות,ניתןמכאןכפרטי.הציבורילסקטור
בלבד.כלכלייםתמריציםבסיסעללעבודה,והןלהוןהן

החמש־עשרה.בוועידהטריטש36
הקונגרס.לשאלתסמילנסקי,משה37
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באאינוזהיתרוןהקצרבטווחאךבכוח,יחסייתרוןאמנםישלחקלאותב.
המתיישביםשלהנמוךפריון־העבודההןלכךהעיקריותהסיבותביטוי.לידי

לאחררקובמפעלי־השקיה.בהכשרת־קרקעגדולותבהשקעותוהצורךוהעולים,
שלהיחסייתרונולהתממשיוכלוהשקעות־התשתיתהמתיישביםהכשרת
הענף.

הכרחיקשרבלאחברתיות־ייחודיות,אולאומיותמסיבותהחקלאותהעדפתג.
הארוך.אוהקצרבטווחהענףשלהכלכליליתרונו
הראשונות,הנקודותמשתינובעתהחקלאיתההתיישבותהעדפתהייתהאילו

כאמצעילאומיהוןשלבהפעלתוהכרחהיהלאבלבד,יעילותמשיקוליכלומר
מזוהשונהמקורותהקצאתהמחייבותוחברתיות,לאומיותמטרותלמימוש

באשראישצידדלבונטין,שלבגישתוואכן,יעילות.משיקולישמתחייבת
אפותיקאי,בנקאואפ״קבאמצעותבלבד,עסקיבסיסעללמתיישביםבנקאי

יעילותבשיקוליהגלומהלתפיסהנאמןביטוילראותניתןתמך,שבהקמתו

להשקעות־ציבוריבסיועאלה,בתנאיםלצדדהיהניתןהיותר,לכל38אלה.
בענף,וידעהוןחסרימתיישבים־עוליםשלחקלאיתולהכשרהבחקלאותתשתית

גמרלאחרהארוך,בטווחהצפויההכלכלית־הפרטיתהתשואהאתלמצותכדי
זהמעיןנימוקאךהעולים.שלהמקצועיתבהסבתםהכרוכיםהלידה׳׳חבלי
אי־שכלולשלובתנאיםולא־כלום,ייחודייםאידיאולוגייםשיקוליםלביןבינואין
ופריון.יעילותשיקולישלבסיסעללהצדיקוניתןההוןשוק

בהוןשימושבזכותהציוניתהתנועהבשורותשרווחוהטיעונים,מקצתואמנם
מןנבעוומתיישבים־בכוח,חקלאייםלמתיישביםאשראילהעמדתלאומי

39בארץ־ישראל.החקלאותשלדינאמי()בעיקריחסייתרוןלמימושהציפיות

הייתהאחדמצדהתיעוש.בהעדפתשצידדודעותגםשהיולציין,ישזאתעם

במשקשראתהבורוכוב,שלמבית־מדרשוהמארכסיסטיתהציוניתהמורשת
היהודיהסוציאליזםהגשמתשלבתהליךהכרחישלבהקאפיטאליסטי־תעשייתי

העות׳מאניתהתקופהמןלבונטיןשלתכניותיוגםהיואחרמצדבארץ־ישראל.

.34-29׳עמאבותינו,לארץלבונטין,38

הארץשבתנאיההשקפה,אתלכלולגםניתןזובמסגרתסוסקין;למשל,ראה,39
הצפויים,העוליםלהמונימקור־פרנסהלשמשתוכלבלבדהחקלאיתההתיישבות

בהוןמחסוראךאחר.ענףמבבליותרגדולותבחקלאותהקליטהשאפשרויותמשום
ציבוריסיועיצריכושני,מצדקרקע,השבחתוצורכיאחד,מצדהעולים,שלובידע
שלהם.בכוחםהחקלאותמןלהתפרנסיוכלואשרעדהקצר,בטווחלמתיישביםלאומי
לאומית.הלוואהניידיץ׳,למשל,ראה,זהבהקשר
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שלרעיונותיואובארץ,יהודיליישובכבסיסעירוניתהתיישבותבדבר
זה.«בתחוםרופיןשלתכניותיווכןהתיעוש,העדפתבדברגולדברגבורים

התפתחותשלמשיקוליםהחקלאותהעדפתשלהתפיסהמןברורותהסתייגויות
פרידריךכתביבהשפעתאוליגרמניה;ציוניבקרבהושמעוכלכליתוצמיחה
התיעוש,אתראההתשע־עשרההמאהשלהראשונהבמחציתשעודליסט,

גרמניה.שלהעתידההכלכליתלהתפתחותמפתחהאנגלי,הדגםעלבהסתמך
אירופה,משקישלנסיונםעלבהסתמךבמפורש,טעןלדוגמה,טריטש,דויד
הכלכליתההתפתחותלביןהחקלאותעלהמשקהשתתתביןסתירהקיימתכי

לאומית.כמשימה

40

הייתה,המקובלתהדעהמיעוט.גישתהייתהזוגישהאולם41
מאמץדרושיםבגולה,היהודיתהחברהשלהעירונייםוהמסורתהמבנהלנוכחכי

במשקלה,קטנהגםולויהודית,חקלאותיצירתלשםאידיאולוגיומתחציבורי
שלהמועדףמקומהבדברהתפיסהמקום,מכל42המתועשות.הארצותדוגמת

הייתהבארץ־ישראלהיהודיהמשקשלהענפיבמבנההחקלאיתההתיישבות
שיקוליעלאמנם,נשענה,מסוימתבמידהאשרבציונות,רחבהכלליתהסכמהפרי

המשךערכיים.משיקוליםבראש־וראשונהנבעהדברשלבעיקרואךיעילות,
ובקשראלהערכייםשיקוליםשלוהחברתייםהלאומייםבהיבטיםיתמקדדיוננו
הלאומי.ההוןשאלתלביןשבינם

לבנייתכאמצעיהחקלאיתההתיישבותנתפסהוחברתיתלאומיתמנקודת־מבט
היבטים:וכמהכמהלכךהיוהיהודי,ליישובבריאקיוםבסיס

מדינית,ריבונותבהיעדרבקרקע;יהודיתאחיזהיוצרתחקלאיתהתיישבותא.
בארץ־ישראל;היהודיתהלאומיותשלהמעשילמימושהכביטוירבהחשיבותה

הענףשהואמאחריהודירובשלהיווצרותולהאצתאמצעיהיאהחקלאותב.
בארץ;עבודהכוח־שלביותרהגדול־הקליטהכושרבעל
לארץ;העםביןשורשיתזיקהיוצרתאדמהעבודתג.
העםשלהחברתי־כלכליאופיולשינוימכשירהיאחקלאיתהתיישבותד.

מוצרים;לייצורמענפי־שירותיםמעברעל־ידיבארץ־ישראלהיהודי

עלמפורשתבצורהמדברהעותומנית,מהתקופהומכתביםבתזכיריםלבונטין,40
אשרומסחר,מלאכהתעשייה,שלהעירוניתהכלכליתהפעילותבהרחבתהצורך
החקלאות,שלתפקידהיצרנית.לאוכלוסייההיישובהפיכתמשימתאתגםתמלא
גרוס,ראההעירונית.להתיישבותעורףבשמשהלהצטמצםאמורגישתו,על־פי

חוץ.מימוןההתיישבות;שאלתגולדברג,גםראה.82׳עמ
הפיתוח.מפעליסודותטריטש,41
ממאמרוהמצטט,228׳עמא,זינגר,קליטה;כחקפלנסקי,רפראט;רופין,ראה42

תרע״ד.ב׳האחדות׳,קפלנסקישל
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לא־בגורמיםהיהודיהמשקשלתלותואתיצמצםיהודיחקלאיייצורה.
43בסיסיים.מוצרי־צריכהבאספקתוהןעבודהשירותיבאספקתהןיהודיים,

44

חקלאיתהתיישבותשיקייםגדול,חקלאיסקטוריצירתחייבוהללוהיסודות

המשמעויותמןהנובעיםמיוחדיםדפוסי־מבנה־ופעילותוכןהארץ,חלקיבכל
הענפיתההקצאהיצירתהללו,המשימותשתישלה.והחברתיותהלאומיות
נתפסוהחקלאית,ההתיישבותשלוהחברתיהלאומיאופיהוקביעתהרצויה

לאומי.הוןבהפעלתצורךישהגשמתןלשםאשרטיפוסיות,כמשימות
לחקלאות,ייצורגורמישלמוסדיתבהכוונהצורךהיההמקורותלהקצאתבאשר
להתממשאמורההייתהלאהענףשלוהחברתיתהלאומיתשהתרומהמשום

יתרונותבבחינתוהייתהפרטיים,ובעלי־הוןלמתיישביםפרטיתכתשואה
הוןלחקלאותמקצההיהלאהחופשישהשוקמכאן41בלבד.לגביהםחיצוניים
הציוניתבתנועהנשמעוואמנם,ערכית.מנקודת־מבטמספקתבכמותועבודה
לחקלאותמשאביםלהפנייתלאומיבהוןהשימושבזכותמפורשיםטיעונים
גורמי־ייצורהקצאתלגביגםנטענודומיםטיעונים45אלה.שיקוליםבגלל

רציפותשלהלאומילאינטרסבניגודשכןעצמה,החקלאיתבהתיישבות
46בשפלה.להתרכזריווח,משיקוליהפרטי,ההוןיעדיףבקרקעהאחיזה

בהתיישבותהצורראתסמילנסקימשהששללמהשלילהמסתבראמנםכך
שטחיםקיימיםעודכלההר,כאזורכלכלית,מבחינהלא־כדאייםבאזורים

47בשפלה.איתנהחקלאיתהתיישבותשללקיומהמספיקים

החקלאותמבנהעלהציונותשלוהחברתיותהלאומיותהמטרותשלהשפעתן
והעבודההעבריתהעבודהבתחומיבעיקרהתמקדהפעולתה,ודפוסיהיהודית
יסודותנשתלבובחקלאותעצמיתולעבודהעבריתלעבודהבתביעותהעצמית.
המטרותבהגשמתחשוביסודהייתההעבריתהעבודהכאחד.וחברתייםלאומיים

העצמאיקיומואתלבססשנועדכאמצעי,בראש־וראשונהנתפסההיאהלאומיות.

בארץ־ישראל,הלא־יהודיבמגזרתלותואתלהקטיןהיהודי,החקלאיהמשקשל

דה־לימה,כמו־כןהעממי;הסוציאליזםחדשים:חייםארלוזורוב,למשל,ראה,43
קליטה.כחקפלנסקי,לאומית;הלוואהניידיץ/יפה;החקלאית;העבודה

לאהחקלאיהייצורשהרחבתהיא,זהבענייוחיצוניים׳׳יתרונותהמושגמשמעות44
מבחינתם.אותהשתצדיקכזובמידההחקלאיםשלהתועלתלהגדלתמביאההייתה
לאומיותמטרותשלמימושןבשלהחברה,לכללהתועלתשהגדלתאףעלזאת

הרחבתו.אתמצדיקההייתההחקלאי,הייצורבאמצעותוחברתיות
המושב.בעקבותליכטהיים,ראה45
החקלאית.העבודהוילקנסקי,למשלראה46
הרכושני.משקנוסמילנסקי,47
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לשינויגםלהביאוכךבחקלאות,עוליםקליטתשלהאפשרויותאתלמצות
חברתיים,היבטיםגםזובתביעההיואך43העולים.שלהעיסוקיםבהרכב

הפועלשלמישכרוגבוהשכר)שמשמעוהוגןלשכרבדרישותשהתמקדו
שלוהחברתיתהתרבותיתרמתואתהתואמותורווחהולרמת־מחיה49הערבי(,
במידהסתרההקצרבטווח)אשרעצמיתלעבודההתביעהביסודהעברי.הפועל
שעיקרםחברתיים,שיקוליםעמדו30עברית(לעבודההתביעהאתמסוימת
העבודהעקרוןוההכנסה.הרכושבהתפלגותאפשריקיטובוצמצוםניצולמניעת

ליצירתובעקבותיוהחקלאי,במשקהשכירמעמדלביטולמביאהיההעצמית
שלבצורהחקלאייםנכסי־ייצורעלבעלותריכוזשלאפשרותעלמגבלות
לתהליךתרומתוהיהזהבעיקרוןהלאומיההיבט34גדולות.חקלאיות׳אחוזות׳

שירותיםמענפיהמעברכלומרהיהודי,כוח־העבודהשלהפרודוקטיביזאציה
החקלאיזיקתלהבטחתביותרהטובהצורת־הארגוןהיותווכןמוצרים,לייצור
32החקלאית.ההתיישבותשליציבותהלהבטחתכךועל־ידילאדמה,

לתמיכהזכתההכלליות,הלאומיותלמגמותכביטויעברית,לעבודההתביעה

לאפליהכעיקרוןקיבלוההפרטיתהאיכרותחוגיאפילוהציונית.בתנועהרחבה
הסוציאליותהשלכותיהאתפסלוכיאםהארוך,בטווחלאומיבסיסעלבתעסוקה

כהנחיהמשמעותהואתלערבי,העבריהפועלשביןהשכרהפרשיותבדבר
אףעלעצמית,לעבודההתביעהלגביזאת,לעומת33הקצר.לטווחתפעולית

כפיהסכמההייתהלאהציוני,השמאלשלהבלעדיתנחלתוהייתהלאשזו
העבודהשלבלעדיותהנגדהטוענים34העברית.העבודהעקרוןלגבישהייתה
בארץ־ההתיישבותשלהלאומיותבמטרותהאפשריתפגיעתהאתראוהעצמית
גדולהעלייהשלהרצויבקצבלפגועעלולהעצמיתהעבודהעקרוןישראל.

95עמ׳ארגוני,דו״חזו:ברוח1920יולילונדון,ועידתהחלטותלמשל,ראה,48
(.1מס׳מקורות,)נספח

לעבודתנו.פתיחההחקלאית;העבודהוילקנסקי,49
לעבודהלתביעהתחליףלשמשאמורהעצמיתהעבודהעקרוןהיההארוךבטווח50

השכירה.העבודהביטולבעצםעברית
נחלתהייתהלאגדולותפרטיותאחוזותבצורתקרקעירכוששלריכוזשלילת51

גולדברגוכןלעורך,מכתבדיזנגוף,למשל,ראה,לכךבקשרבלבד.הציוניהשמאל
.1919אוגוסטהפועל,הוועד,21.8.1919מיוםבישיבה

יפה;החקלאית;העבודהוילקנסקי,העממי;הסוציאליזםארלוזורוב,למשל,ראה,52
(.1מס׳מקורות,)נספח96עמ׳ארגונידו״חבנושא,1920יוליועידתוהחלטות

הפועלים.לשאלתסמילנסקי,ראה53
לאומיתכמטרהראהבתנועה,המרכזשלמובהקכנציגלמשל,סימון,יוליוסגם54

סימון.רפראט)ב(,לונדוןועידתראההחקלאי.השכירמעמדביטולאתהארוךבטווח
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כלכלית,יעילותשלשיקוליםיסודעלטענו,כמו־כן50יהודי.רוביצירתלשם

עבודהעצימתאינטנסיביתחקלאותשלקיומהתאפשרלאעצמיתעבודהכי

זוטענהכנגד00בחקלאות.לגודליתרונותשלניצולםיכולתאתותגביל

הנהגתעל־ידיזולבעיהתשובהתיתןהקיבוציתההתיישבותכישטענו,היו

שכירהבעבודההצורךאתתמנעובכךגדולות,משקיותביחידותעצמיתעבודה

יעילה.חקלאותלקייםכדי

5556

יעילהתהיההעצמיתהעבודהכישסברו,גםהיו57

התמריציםומשוםקטנותיחידות־משקשלהיחסיתיעילותןמשוםיותר

החקלאיהעובדשלהיותומעובדתהנובעיםתמריציםהפריון,להגברתהמיוחדים

מביאאינושכןמסוימת,במידהבעייתיהואזהאחרוןטיעון58שכיר.ולאעצמאי

בואיןוכןעצמי,שבעיבודהמגבלותשליעילותבמונחיהמחיראתבחשבון
ותפוקהפריוןלהגדלתהמניעיםאתליצורשבכוחםלהסדרי־שכר,התייחסות

השכיר.החקלאיאצלגם
מוגבלותשהיוביןהחקלאות,מבנהלגביהערכיותהתביעותכך,ואםכךאם

עלולאעצמית,לעבודההדרישהאתגםשכללווביןהעבריתהעבודהלתחום

להביאהמכוונתפרטי,חקלאיסקטורשלהחופשיתפעילותועםאחדבקנה

בחוגיבעיקרבמפורש,נטעןזהבהקשרואמנםהארוך.בטווחמירביריווחלשי

ובחקלאותבכלל,הפרטיהיהודילסקטורחופשיתידמתןכיהציוני,השמאל

היעילותהיבטישלעדיפותםבשלערבית,עבודההעסקתלידייביאבפרט,

בטענו,זובנקודהמפרטוילקנסקי59זה.סקטורשלהרווחיותבשיקוליהכלכלית

תפוקתועל־פיהעברילפועללשלםיכולהיהודישהאיכרהמאקסימאלי,שהשכר
כדיבואיןיחסית,הזולהערבי,כוח־העבודהשלהאלטרנאטיבהנוכחהשולית,

העברישהפועלדוילקנסקי(,)אליבאהעובדהלמרותהוגנת,רמת־מחיהלהבטיח

משיקוליכלומר,60ובמסירות.העבודהבטיבהערביבפועללהתחרותבכוחויש

הואכיאףאחד,מצדהיהודי,המעסיקאתוילקנסקימצדיקעסקיתיעילות

אחר.מצדמעסיק,לאותוהעבריתהעבודהשלהמיוחדיםיתרונותיהאתמדגיש

צריכיםובמסירותבטיבאלהיתרונותמסוימת:סתירהקיימתזהבטיעוןאולם

יותר.גבוהשכרהעברילפועללשלםהאיכרבנכונותולכןבפריון,להשתקףהיו

הפועלים.לשאלתסמילנסקי,ראה55
מאירוביץ.בסין;56
והקבוצה.החקלאיהפועלקפלנסקי,ראה57
,19.7.1920מיוםבישיבההדיוןלמשל,ראה,58

)ב(.לונדוןועידת
החקלאית.העבודהוילקנסקי,הון;גיוסקפלנסקי,59
החקלאית.העבודהוילקנסקי,60
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כניתניםהעבריהפועלליתרונותמתייחסיםאםליישוב,ניתנתזוסתירהואולם
מקום,מכלוילקנסקי,והכשרה.הסתגלותתקופתלאחרהארור,בטווחרקלמימוש

המקובלתההשקפהאת)התואמתלמסקנהומגיעבמפורש,אליהמתייחסאינו
ביטולו,כדיעדמשקלו,בצמצוםהצוררבדברהסוציאליסטית(הציונותעל
61החקלאית.בהתיישבותהפרטיהסקטורשל

זולביןכלכלישוויוןהשגתשלהמטרהביןלהבחיןזאתעםחשובזהבהקשר
בעודהפועלים.קרי:הנמוכות,ההכנסותבעלישלההכנסותרמתהעלאתשל

הריסוציאליסטיים,יסודותבעלמשקלמעשהמחייבהראשונההמטרהמימוש
למשל,כר,62אחרים.במשטריםגםעקרוניתלהתממשעשויההשניההמטרה
התנועהמוסדותעל־ידיהעבריתהעבודהשלישירסיבסודזגורודסקיהציע

הכנסתהשלמתהייתההדברמשמעותהעבודה׳.׳הלאמתשכינהמהבאמצעות
על־פיהצודק׳׳השכרלביןהפרטיבסקטורשכרםשביןההפרשבגובההפועלים

להגביל,אפילואולבטלבלילהתבצעהיהאמורזהסיועערכיים.שיקולי־רווחה
תחוםבכלבמשקייצורגורמיעלהפרטיתהבעלותואתהפרטיהסקטוראת

63שהוא.

ובחקלאותבכלל,הפרטיהסקטורבביטולהכרוךמשטראי־כפייתשלזוברוח
גישתצידדהבלבד(,ובוהקרקע,עלהבעלותבתחוםמאשר)חוץבפרט
כמכשירהלאומיבהוןבשימושבציונות,המרכזיהזרםמןמורכבשהיההרוב,
פעולהזה:אשראילקבלתתנאיבחקלאות.הפרטילסקטורואשראימימון
השכר,רמתהעברית,העבודהבתחומיוהחברתייםהלאומייםהערכיםברוח

בתכניתולמשל,למצוא,ניתןזולתפיסהביטויהעצמית.העבודהוהעדפת
עלהמבוססיםזעיריםאיכריםמשקיביןברורההפרדההמפרידסימון,של

גדוליםמשקיםלהיותהאמורות׳אחוזות׳,מכנהשהואמהלביןעצמית,עבודה
יוקמוהראשוןהסוגמןמשקיםשרקהציעסימוןשכירה.עבודהעלהמבוססים
אחרמצד64לאומית.קרקעעלהלאומיההוןממקורותמוסדיסיועבאמצעות

פרטית,קרקעעלפרטיהוןבאמצעותתוקמנהאשר׳האחוזות׳,בעלישגםתבע
כתנאיהעבריתהעבודהבתחוםהלאומיתההתיישבותעקרונותאתיאמצו
יפעילואשראלה.מוסדות65לכך.המיועדיםבנקאייםממוסדותאשראילקבלת

ארץ־ישראל.בניןיבנאלי,גםראה61
יישובית.עבודהלבונטין,למשלראה62
עבודה.גדודיזגורודסקי,63
בנושא.לונדוןועידתהחלטותאתגםתאמהזוהצעה64
דו״חלונדון.ועידתהחלטותוכן.1920פברוארהפועלהוועדראהסימון,רפראט65 .96-94׳עמארגוני,



במשקלאומייםויזמותהוןשללהפעלתםעקרונות

הציונייםהבנקיםמןנפרדיםשיהיוההכרחמןחקלאי,כאשראילאומיהון

להיותהיואמוריםשלהםהאשראיהקצאתשיקוליאשראפ״ק(,)דוגמתהקיימים

ב׳העולם׳:במפורששנוסחכפיעסקיים,שיקוליםוראשונהבראש־

מסחרלעניינירקהלוואותלתתיוכל)אפ״ק(הזהשהבנקרקנעירופה...

האחרונותלהמטרותהקרקע.עלוהנחלהבתיםלבנייןלאאךותעשייה,
מבנקלגמריהואשונהעבודתוואופןתכונתופישעלקרקעי,בנקצריך

עםלהתחשבכןגםצריךבארץ־ישראלכזהובנקכהאפ״ק...מסחרי

לנו,המיוחדותהמטרותעםזהומלבדהמקומייםהתנאים
בריאים;יסודותעלחדשהקולוניזציהלברואהשואפיםהמחבר[]הדגשת

האחרוניםפרטיים:אנשיםשללודומיםכמוסדותשלנומוסדהרילא

ביותרבומצוישהדיווחלהצדאותםמוליכהודרכםלהרויחמטרתם

הפועלאלשתוציאלההסתדרותשרתכלילהיותצריךשלנוהמוסדאבל

66אנחנו...לנוושנציגשהצגנוהמטרות

א.העבודה,תכנית66
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הלאומיוההוןהקרקעיהמשטר

הלאומית־הבעלותאללהתייחסותהייתההציוניתבמחשבהמיוחדתמשמעות
הלאמתרעיוןהלאומי.ההוןמןמרכזיחלקכאלהיהודיתהקרקעעלציבורית
כברלמתיישביםבלבדהחכרתןתוךהקיימתהקרןעל־ידיהנרכשותהקרקעות

הציונית.בתנועהמושרשרעיוןהיה
לרכישתמרכזיתיהודיתקרןלהקמתשפיראהרמןשלבתכניתונעוצהראשיתו
1ב־הראשוןהציוניבקונגרסשהוצגהתכניתבארץ־ישראל,אדמות והמשכה1897,

ובהפעלת1901ב־בבאזלהחמישיבקונגרסהקיימתהקרןהקמתעלבהחלטה
ושאלתבכללבארץ־ישראלהקרקעיהמשטרשאלתואילך.1902מ־הקרן

התלבטהשבהםהמרכזיים,הנושאיםכאחדועלוחזרובפרטהקרקעהלאמת
היהזולהתלבטותהרקעהראשונה.מלחמת־העולםבגמרהציוניתהתנועה
לעלייהוהציפיותהבריטי,הממשללידיבארץ־ישראלהממשלהאדמותהעברת
סיכוייצרואלהגורמיםבאלפור.הצהרתבעקבותהתיישבותולתנופתגדולה

בלעדיתשימושזכותלקבלתמקוםמכלאוגדול,בקנה־מידהאדמותלרכישת
בהן.

1

שלזובתקופהרבהאקטואליתחשיבותאפואנודעההקרקעלשאלת2
בארץ־ישראל.הלאומיההוןשימושילגביהציוניתהתפיסהגיבוש
היחיד,הייצורגורםהייתהשהיאבכך,הציוניתבמחשבההקרקעשלייחודה
עלבשליטהרק)ולאעליוציבוריתבבעלותהצורךבדברהשיקוליםאשר

בלתי־תלוייםאףרבהובמידהבתנועה,הזרמיםלכלמשותפיםהיוהקצאתו(
לסווגםניתןאלהשיקוליםבה.ששררוהחברתיות־כלכליותההשקפותבהבדלי
האידיאולוגייםההיבטיםלגבילאומיים־מדינייםשיקולים)א(קבוצות:לשלוש

ש־יקולים)ב(ישראל;ארץקרקעותעלהבעלותשלהלאומיאופיהשלוהפוליטיים
הלאומייםההיבטיםשביןההדדיתבזיקההמתמקדיםלאומיים־כלכליים,

ופולק.בהםראה1
נורדאו.למשלראהבארץ־ישראל,הממשלהבקרקעותזכיונות־שימושקבלתבעניין2
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המתייחסיםחברתיים,שיקולים)ג(הקרקע;עלהבעלותהסדרישלוהכלכליים

החברתי.והשוויוןהצדקמטרותשלמנקודת־המבטהקרקעילמשטר

־מדינייםלאומייםשיקולים
הבעלותשלהפוליטייםלהיבטיםהמתייחסיםהללו,השיקוליםשלנקודת־המוצא

במונחיםהלאומית־מדיניתהישותזיהויהיאארץ־ישראל,קרקעותעל
קרקעשלזיהויההיאהמשמעותארץ־ישראל,בתנאיארציים.טריטוריאליים

שלבמצבמשנה־תוקףהיהזולמשמעותיהודית;ארץ־ישראלעםיהודית
יהודיתקרקעהאםהיא:זהבהקשרהעולההשאלהבארץ.יהודיתריבונותהיעדר
פרטיתבעלותמספיקההאםאולאומית־יהודית,בבעלותקרקעבהכרחמשמעה

התשובהארץ־ישראל.עלהיהודיהעםשלבעלותואתלממשמנתעליהודיםשל
ארץ־ישראלעליהודיתשבעלותהייתה,זולשאלההציונותשנתנההעקרונית
לתפיסת־היסודהחוזרתזוגישההקרקע.עללאומית־ציבוריתבעלותפירושה
ותושביםכי־גריםהארץכי־לילצמיתתתמכרלא׳והארץוהיובלהקרקעשבחוקי

הלאומית־המקראיתהישותבתנועה.הזרמיםרובעלמקובלתהייתה3עמדי/אתם
בציונותהופכתארץ־ישראל,עלובבעלותההאלוהותבמושגהמגולמתדתית,

מצרףעםבהכרחזההשאינההיהודי—העם—אובייקטיביתלישותהמודרנית
ציוניבקרבהימיןמאנשיליכטהיים,ריכארדלדוגמה,כך,אותו.המהוויםהפרטים
להלן(,)ראההחברתיהצדקלקידוםכמכשירהקרקעמהלאמתשהסתייגגרמניה,
שכינהלמהביטויבהלאמהרואההואלאומיים־מדיניים.משיקוליםבהמצדד

המעשיבמישור4ארץ־ישראל׳.עלהיהודיהעםבעלותשלהמוסרי־לאומי׳הרעיון

כאמצעי־הריבונות,היעדרבתנאירבהחשיבותיהודיתקרקעלהלאמתנועדה
5ללא־יהודים.יהודיותקרקעותשלמכירתןלמניעתביטחון

6

אדמתביןהקשרמכאן
הקרן־הקיימת,על־ידילצמיתותקנייתהלביןהעםשלתמידיכקנייןארץ־ישראל

הלאמתה.®כלומר

.23כ״ה,ויקרא3

ישראל.ארץרפראט,ליכטהיים,4
לימה.דה5
שטרנברגפריץמעלההלאומיבהקשרלימה.דההמטרה;אלדיזנגוף,למשל,ראה,6

לדעתו,בארץ־ישראל.הקרקעותהלאמתלהצדקתבמקצתויוצא־דופןמענייןנימוק
וערביםיהודיםביןמתחיםלמנועכדיהשאר,ביןהיהודית,ההלאמההייתהחשובה

ערבים,פלחיםנישוללידיתביאפרטיתקרקעשרכישתחששהואבארץ־ישראל.
נישול.יהיהשלאבאופןתתבצעהלאומייםהמוסדותבאמצעותמרכזיתרכישהבעוד

מתןתוךהדברייעשהערביים,פלחיםבפינויצורךבהםשיהיהמקריםבאותם
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לאומי־ערךהקרקעלהלאמתמייחסיםאיןאםשגםלציין,הראוימןזאתעם
צורךשישלמסקנהכלכלית,מנקודת־מבטלהגיע,היהניתןכשלעצמוייחודי

ציוניים־ציבוריים.גופיםעל־ידילא־יהודיותקרקעותשלמרוכזתברכישה
אתמעלההייתהיהודיתמקרקעהנובעתהלאומיתשהתועלתלדבר,הטעם
היהזההפרש־מחיריםכגורם־ייצור.הכלכלילערכהמעלשלהההיצעמחיר

בכוחפרטיתיהודיתרכישהשלממדיהאתמשמעותיתבצורהלהקטיןעלול
הייתהלאומיהוןשלמספיקיםמקורותשלמציאותםלא־יהודית.קרקעשל

הבעלותמתממשתהייתהכךקרקעות.שלמרוכזתציבוריתרכישהמאפשרת
שלהסבירההאפשרותאףעלבארץ־ישראל,רחביםשטחי־קרקעעלהיהודית
הרכישההייתהאחר,מצדהערביים.בעליהעל־ידימחירהשל׳פוליטית׳העלאה

העלאת־לבלוםלומאפשרשהיהמונופולי,כוחהרוכשלמוסדמקנההציבורית
רכישהלשםלאומיהוןמקורותהקצאתבזכותהטיעוניםביןואכן,זו.מחירים

7חשוב.מקוםאלהשיקוליםתפסוקרקעות,שלמרוכזתציבורית־ציונית

כלייםלאומיים־כלשיקולים
צורתשביןהקשרבדברשהועלוהטיעוניםאתלשייךניתןזולקבוצת־שיקולים

בתחוםהציונותשלהלאומיותמטרותיהשלמימושןלביןהקרקעעלהבעלות

שיבטיחכאמצעיהקרקעעלהציבוריתהבעלותנתפסהבראש־וראשונההכלכלי.

באשרבארץ־ישראל.החקלאיתההתיישבותשליציבותהואתהיהודיאופיר,את
הראשונות,המושבותשלנסיונןלאורבעיקרהטענה,הועלתההיהודילאופי

אמורהדברערבית.עבודהבעקבותיהמביאההקרקעעלפרטיתבעלותכי
שבתנאיהייתה,ההנחהבפרט.גדולותאחוזותולגביבכללפרטיותנחלותלגבי

בידייםהקרקעלריכוזבלתי־מוגבלתפרטיתבעלותתביאבלתי־משוכללהוןשוק

בעליה.בידיגורמי־הייצורבשוקמונופוליכוחלהצטברותכךועל־ידימעטות,

שמשמעותןאינטסיביות,לשיטות־עיבודלעבורלהםשתאפשרמתאימההדרכה
הערביתהחקלאותהפיכתהקרקע.שלזולעומתוההוןהעבודהעתירותהגדלת

בפועליםלהתחרותלערביםשישהתמריץאתגםלהקטיןאמורההייתהלאינטנסיבית
שטרנברג.ראההחקלאי;בשוק־העבודההיהורים

הוועד־,22.8.1919מיוםבישיבהסימוןודברי11.8.1919מיוםלישיבהנספחראהד
וכן;1920פברוארהוועד־הפועל,,19.2.1920ב־רופיןדברי;1919אוגוסטהפועל,
אפשריתוהתעשרותהקרקעותמחיריעלייתשללהיבטבקשרהמטרה.אלדיזנגוף,

האדמותכוללארץ־ישראלאדמותכלהלאמתסוסקיןהציעהערבייםמוכריהןשל
הקרקעערךמעלייתכתוצאההערבים,התעשרותתימנעכךהמדינה.בידיהערביות,
ארץ־ישראל.רפראטסוסקין,ראההיהודית.ההתיישבותבעקבות

[42]



הלאומיוההוןהקרקעיהמשטר

לרמהעדהחקלאייםהפועליםשכראתלהורידבידםיהיהזהכוחבאמצעות
ויוחלףהחקלאותאתכךבשלשיעזובהיהודי,לפועלהוגןקיוםתאפשרשלא

אופנהיימר,פראנץלמשלטעןזה,תהליךיותר.ה׳זול׳הערביהפועלעל־ידי
היאלכךהסיבהלדעתו,החקלאית.ההתיישבותשלהיהודיאופיר.אתיטשטש

החקלאי,היישובשלאופיואתקובעתהחקלאייםהעובדיםשלשלאומיותם
שלכוח־המשיכההקטנת8אותם.המעסיקיםהקרקעבעלישללאומיותםולא

מקצועותיהםשינויאתלמנועעלולההיהודייםהפועליםכלפיהחקלאיהסקטור
העירוניהיהודיבסקטוררמת־המחיהאתולהורידאחד,מצדיצרניים,למקצועות

9אחר.מצדהחקלאות,מןהדחייהבשליידחפושאליו

לצפותניתןכידה־לימה,טעןהיהודיתהחקלאיתההתיישבותליציבותבאשר
מזויותריציבהתהיהלאומיתבבעלותהמצויהקרקעחוכרישלשהתיישבותם

למוכרה,הקרקעבעליאתתניעהקרקעמחירשעלייתמשוםקרקע,בעלישל
10ערכה.מעלייתהנובעיםרווחי־הוןבכךולממש

11

הייתהזהטיעוןשלביסודו
שימשיכואלהמשליותרגדוליםיהיושימכרוההקרקעבעלישרווחיההנחה,
ערךאשרמתפתח,משקבתנאיבעיקרבספק,מוטלתזוהנחהבה.להחזיק

ערךלעלייתציפיותישכזהבמשקמתמדת;לעלייהצפויבוהקרקעות
התשואהמןיותרגבוהאוזההבשיעורממנההנובעההכנסותוזרםהקרקע,
יציבותליתרמביאדווקאזהמצבאחרים.מנכסיםהצפויהשינוי־ערך()כולל

אלטרנאטיבייםבנכסיםההשקעותכיהקרקע,אתלמכורהתמריץולהקטנת
אחריםבנכסיםשהתשואהאפשרות,קיימתאמנם11רווחיות.פחותאזתהיינה
החכירהשדמיבהנחההדבר,כךואםהקרקעית.התשואהמןגבוההתהיה
)באופןהשוקבתנאינקבעשהיהממהנמוכיםיהיומולאמותקרקעותעל

תמריץנוצרהיההקרקע(,עלהרנטהמןחלקלפחותמקבלהיהשהחוכר
בגובהפיצויתמורתשלוהחכירהזכותאתלמכורהקרקע,לבעלכמולחוכר,
מוסדיים,הסדריםרקזו.זכותלקונד,הצפויההכלכליתהרנטהשלהמהווןהערך
הריכחה־רדסהולאהחכירה,זכותהעברתתמורתתשלוםמונעיםשהיו

האבחנהאתהופכיםוהיוזה,מסוגעסקותלמנועהיועשוייםכשלעצמו,
לבעלת־משמעות.לחכירהפרטיתבעלותביןהאמורה

.13-12עמיואטינגר,אופנהיימר8

.22׳עמופולק,בהם9

להתיישבות.אשראידה־לימה,10
חקלאייםמשימושיםהקרקעיעדישינויישלבעיהקיימתלאעודכלזאתכל11

אחרים.לשימושים
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יעילותבשיקולישהוצגומשיקוליםגםעלוהקרקעהלאמתבזכותהטיעונים
עללבעלות)בניגודהקרקעעללאומית־ציבוריתבעלותשלפיהםכלכלית,

המקורותבהקצאתיותררבהליעילותתביאבמשק(אחריםגורמי־ייצור
שבעלותבהנחה,מתמצהאלהנימוקיםשלעיקרםפרטית.בעלותבתנאימאשר

אישטברסקי,למשל,כך,המירבי.ניצולהאתגםתבטיחהקרקעעלציבורית

12המלא;ניצולהאתתבטיחהקרקעעללאומיתבעלותשרקטועןהצעיר,הפועל

שלפיסיניצולמשמעומלאניצולאםברורולאטענתו,מנמקאינוהואאך

שקריטריוניםייתכןזהים.לאו־דווקאאלהשנימירבי;כלכליניצולאוהקרקע,

להשיגכדיהקרקע,מןבלבדחלקשלעיבודמצדיקיםהיוכלכליתיעילותשל

נתונים,וטכנולוגיהפיסיהון־אדם,כוחבתנאיבמשקיותרגבוההתפוקהרמת־

עשויהקרקעשלמלאפיסיניצולאמנם13דונאם.כלשלפיסיעיבודמאשר
התפוקהמירבאתממנהיפיקואשרלמעבדיה,החכרתהעל־ידימושגלהיות

בענפיםיותרגדולבערךתפוקההפסדשלאפשרותקיימתאולםהחקלאית,

המתחייבמןנמוכיםדמי־חכירהבשללמשל,להתאפשר,יכולזהמצבאחרים.
שלמחיריהםלעומתבקרקע,השימושאתלחקלאיהמחיליםהשוק,מתנאי

אחרים.גורמי־ייצור
כילימהדה־נחמיהטעןציבורית,קרקעשלמירביניצולשלהנימוקבצד

מעלייתההוןשרווחימשוםהראציונאלי,עיבודןלידיתביאקרקעותהלאמת

המיועדותלהשקעותהתמריץאתפרטיתבעלותבתנאיימנעוהקרקעערך
עלולהקרקעותעלפרטיתשבעלותנטען,דומהבאופן14פוריותה.אתלהגדיל
מכירתןאתשיעכבובעליהן,בידי—כללעיבודבלא—להקפאתןלהביא

טיעונים15מחיריהן.אתיעלהלהןשהביקושעדספקולאטיבייםמניעיםמתוך

שואףאינוהמשקיעאםרקהכלכליהניתוחשלמנקודת־מבטתקפיםאלה
זאת,לעומתאותו.המספקיםנתוניםלהכנסהאולריווחאלאמירבילריווח

להניחסיבהשוםאיןהארוך,בטווחמירבילריווחלהגיערוצההמתיישבאם

נוספותהשקעותכאשר—בלבדההוןבריווח—מכךבפחותיסתפקשהואמראש

הספקולאנטלגביגםתקףזהנימוקרווחיותה.אתיגדילוועיבודהבקרקע

המהמרהספקולאנטלעומתו,ממושך.זמןכעבוררקהקרקעערךעלייתהצופה

ביוגראפיה.טברסקי,12
ראשוןפרקההר,אדמותעיבודשלאי־הכדאיותבדברסמילנסקישלטיעונוראה13

לעיל.
להתיישבות.אשראילימה,דה14
נורמן.15
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הכוללמחירשברשותוהקרקעעבורלדרושאמורהקצרבטווחערךעלייתעל
השוטףזרם־ההכנסותשלהנוכחיהערךאתגםנטו,ההוןריווחמרכיבמלבד
לעבדהכלכליתמריץיהיהערכהבמלואהקרקעשלקונהמכאן,ממנה.שצפוי

מבחינתו.העסקהאתלהצדיקעל־מנת
עדותלשמשעשויהספקולאנטעל־ידיבלתי־מעובדתקרקעאחזקתאחר,מצד
בידיואחזקתהעצםולכןהקצר,בטווחבעיבודהכלכליתכדאיותשאיןלכך,
התעניינותםעצםדבר,שלהיפוכוכלכלי.בזבוזואינהניצולה,אתמשההאינה
לידילהביאעשויהנמוך,הואלהןשהביקושבזמןבקרקעותספקולאנטיםשל

לפחותלראותוניתןשירותי־מידע,מספקיםהםכזהבאופןהביקוש.גידול
בהנחהזאתכלדבר.לכלכלכלייםשירותיםעבורכהכנסהמרווחיהםחלק
שלקיומוההון;שוקשכלולמחוסרהנובעמונופולי,כוחלספקולאנטשאין
ברווחיםולזכותגדוליםגושי־קרקעלקנותלומאפשרהיהזהמעיןמונופוליכוח

שראינו,כפיואמנם,התחרותי.למחירמעלמחיריהםהעלאתבשלמונופוליים,

פרטיתממונופוליזאציהחששותביטוילידיבאוהציוניתהתנועהבשורות

שוקעלציבוריתמוסדיתשליטהאובבעלותהצורךהדגשתתוךבקרקעות,
יצירתמפניהיוהחששות16כזאת.מונופוליזאציהשלמניעתהלשםהקרקעות
על־ידילמכירההמוצעתהקרקעכמותמצמצוםהנובעיםמונופוליים,רווחים

שלבלתי־יעילולניצוללבזבוזמקורלהיותוהעלוליםפרטייםבעלי־קרקע
,המונופולהכוחמןנובעאלהלעיוותיםהמקורזה,במקרהאך,גורמי־ייצור.

בקרקע.הספקולאציהמעצםולא
יעילותנימוקישלהעלאתםעצםהיאלענייננוהחשובההנקודהזאת,כלעם

קבילותם.בדברשהעלינוההסתייגויותולאהקרקעות,הלאמתבזכותכלכלית
הערכיים,הנימוקיםאתמשלימיםההלאמהלהצדקתשהועלואלהנימוקים

הציונית.במחשבההקרקעיהמשטרשאלתשללייחודהתורמיםהםובכך
נתפסההראשון(בפרקשראינו)כפיהמשקמבנהשלהאחרותבסוגיות

כתרומהולאכמגבלה,ערכייםשיקוליםעקבהציבורית־כלכליתהמעורבות
פרטית.ויוזמהבעלותעלהמבוססמשקי,בארגוןהכלכליתהיעילותלמיצוי
לשאלתהציונותהתייחסהכלכליהלאומי־בהקשרהייחודייםההיבטיםמלבד

היושלאהאידיאולוגיות,מטרותיהשליותרהכלליבהקשרגםהקרקעיהמשטר

נחשבהזהכלליבהקשראכןהקרקע.עלהבעלותבצורתדווקאקשורות
שנועדלמכשירבהקצאתה(המוסדיתהשליטה)אוהקרקעעלהציבוריתהבעלות

והדיוניםארץ־ישראל,רפראטליכטהיים,;236עט׳הארץ,בניןרופין,למשלראה16
•1919אוגוסטהוועד־הפועל,הקרקע,מיסויאודות
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הלאומי,ההוןבמסגרתציבוריוסיועאשראישלאחריםלאמצעיםבדומהלהביא,
להיעשותהיהאמורזהשימושהכלכלי.בתחוםהציוניותהמטרותשללהגשמתן
עלממשיותמגבלותהטלתובאמצעותתמריצים,ויצירתסיועבאמצעות
הציוניות.המטרותברוחהסיועמקבלישלהכלכליתפעילותם
הקרקעכאשרהחקלאית,ההתיישבותבעידודבראש־וראשונההתרכזהסיוע

מהווהמוגבלים,כלכלייםאמצעיםבעלילמתיישביםבחכירההנמסרתהלאומית,
בכך,למתיישביםכסיוענתפסההקרקעהחכרת17וסובסידיה.הכוונהשליסוד

מקורות־אתאוהעצמיים,משאביהםאתלהפנותלהםלאפשראמורהשהייתה
נטען,כך,על־ידיקרקע.לרכישתבמקוםפיסיבהוןלהשקעהשלהם,האשראי

הוצאותלעומתחקלאיתהתיישבותלשםהפרטיתההשקעההוצאותמוזלותהיו
1החופשי.®השוקבתנאיאלה

קרקעשלההחכרהעצםלאמושגיתשמבחינהלכך,לבלשיםחשובזובנקודה
ממהנמוכיםבדמי־חכירההחכרתהאלאלמתיישבים,סיועהייתהלאומית

בהםהיהלאהשוק,תנאיעלהמבוססיםדמי־חכירה,השוק.ממחירשהתחייב
לריביתזהיםהיונכונההוערכואילושכןסיוע,משוםעקרוניתמבחינה
אשראיבשבילמשוכללהוןשוקבתנאילשלםהמתיישבעלשניטלהשנתית
מוזליםבתנאי־חכירהקרקעהחכרתזאת,לעומתקרקע.שלפרטיתלרכישה

הלאומיים(המוסדותשלההתיישבותיתהמדיניותבמסגרתנעשהשאכן)כפי
פרטיתלרכישהזולציבוריאשראישלבצורהלסובסידיהתחליףמשוםבההיה

אדמות.של
חקלאיתקרקעעלפרטיתבעלותהפוכה:טענהרופיןהעלהזוגישהלעומת
—ממנההצפוייםורווחי־ההוןהקרקעערךעלייתבאמצעותלפצות—עשויה

והתשואההגבוההסיכוןעלהקצר(,בטווח)לפחותהפוטנציאליהמשקיעאת
הארצישראליתבחקלאותובהשקעותבכלל,בארץבהשקעותהצפוייםהנמוכה
שראהמהלנוכחהקרקע,בערךמספקתעלייהגרסכיצדברורלא19בפרט.
הסיכון,מנושאנתעלםאםאךבחקלאות.הצפוייםנמוכהוכתשואהגבוהכסיכון
הזדמנויותבשמירתהצורךבדבריותרכלליתתפיסהרופיןשלטיעונומייצג

פרטיהוןייבואלעודדמנתעלבארץקרקעותשלפרטיתיהודיתלרכישה

במקרקעיןפרטיותזכויות־קנייןלקיוםאפשרותשאי־מתןהנחהמתוךארצה,
זה.ייבואלצמצםעלול

להתיישבות.אשראילימה,דההון;גיוסקפלנסקי,מנשר;17
שם.לימה,דה18
.236׳עמארץ־ישראל,בניןהקרקע;הלאמתרופין,19
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חקלאית,להתיישבותהתמריץבדברהתפיסהאתבהכרחסתרהלאזוגישה

שתימועדפים.בתנאיםלמתיישביםלאומיתקרקעבהחכרתהמגולם
משקיעיםאומתיישבים,שלשונותאוכלוסיותלשתיהתייחסוהתפיסות

כתמריץההלאמהגישתבעליבעודלבעלי־ההון,בעיקרהתכווןרופיןבחקלאות.
אשרהפוטנציאלייםלמתיישביםהתייחסוודה־לימה,קפלנסקיכגוןלהתיישבות,

עצמיים.מקורות־השקעהאיןלהם

חברתייםשיקולים
החברתיים־ההיבטיםהיומהם,חשוביםאףואוליהלאומיים,ההיבטיםבצד

בשלילההתמקדואלההיבטיםבארץ־ישראל.הקרקעיהמשטרשלכלכליים
בפרט.קרקעיתספקולאציהורווחיבכלל,קרקעייםרווחי־הוןשלערכית־מוסרית

לגרוםהעלולותובלתי־מוצדקות,בלתי־יצרניותכהכנסותנחשבואלהרווחים
ליסודותשהתייחסהאף־על־פיזו,גישהוההכנסות.הרכושבחלוקתלקיטוב
שמאלאנשיכללית.כמעטרחבה,להסכמההיאגםזכתהלאומיים,ולאחברתיים

ראשוןצעדהקרקעבהלאמתראוויבנאליקפלנסקיארלוזורוב,כאהרונוביץ,
וספקולאציהרווחי־הוןמניעת)ולכןהארץ־ישראליבמשקסוציאליזםשללכיוון
עמדולצידםהלאמה(.המצדיקיםהגורמיםשלאהדמרכיברקבשבילםהייתה
דיזנגוף,מאירואףסימוןיוליוסדה־לימה,נחמיהוארבורג,כאוטואישים

בארץ־ישראלהמשקלבנייתוחד־משמעי(החלטיבאופן)האחרוןשהתנגדו

שיקוליםיסודעלרקלאקרקעותבהלאמתצידדואךסוציאליסטי,בסיסעל
20האמורים.החברתייםהשיקוליםבסיסעלגםאלאלאומיים

רווחי־הוןלמנועהצורךאת1919ממאיהקרן־הקיימתהצהרתמעמידהזוברוח
בארץ־קרקעותלהלאמתמרכזיתחברתיתכסיבההקרקעערךמעלייתפרטיים
בקרקעות,ספקולאציהשלמניעתהחשיבותבהמודגשתבראש־וראשונהישראל.
רווחי־הוןלהיווצרותומכאןבמחיריהן,מלאכותיתלעלייהכגורםנתפסהאשר

וספקו־לרווחי־הוןבהתנגדותהכלליתההסכמה21בלתי־מוצדק.כלכליוקיטוב
לעיל,שנדונוטריטוריאלייםהלאומיים־להיבטיםבנוסףהבליטה,קרקעיתלאציה

בניןיבנאלי,העממי;הסוציאליזםארלוזורוב,זו;בשעהתפקידנואהרונוביץ,20
)א(;לונדוןועידתסימון,רפראט;לעורךמכתבדיזנגוף,;לימהדהארץ־ישראל;

וארבורג.
הקרקע,עלפרטיתלבעלותלהתנגדותנוספתסיבהעללחשובהיהניתןעקרונית21

לשימושיםחקלאיתקרקעהעברת)למשל,שלההשימושיעדימשינויהחששוהוא
לאומיתבעלותלהצדקתכטיעוןהועלתהלאזואפשרותאךריווח(,מטעמיעירוניים

כאן.בהלדוןצורךאיןלכןהנדונה,בתקופהקרקעותעל
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בתנועה,הבורגנייםהחוגיםאפילוהציונית.במחשבההקרקעשלייחודהאת
אחרים,נכסי־הוןעלפרטיתבעלותשלקיומהאתמאליוכמובןקיבלואשר

הנדוןמהסוגההוןרווחיתופעתכיהעובדהאףעלמקרקעין,לגביאותהשללו
שכמותוהוןנכסבכלהיאאפשריתאלאבלבד,לקרקעעקרוניתמוגבלתאינה

זהה,ההוןריווחוהולכות(.גדולותבהוצאותכרוכהכמותושהגדלת)אוקבועה
הנכס,מןהצפויההתקופתיתהרנטהעלייתשלהמהווןלערךמושגית,מבחינה

לנכסמביקושלנבועעשויהזועליית־ביקושולשירותיהלוהביקושעלייתעקב
מצמיחתוכתוצאהבמשקברמת־הביקושיםכלליתמעלייהאובלבד,האמור

להלאמההמעטיםהמתנגדיםמןזגורודסקי,טעןאכןלכרבקשר22הכלכלית.
משוםאדמות,להלאיםטעםאיןכיהקרקע,מןרווחי־הוןלמניעתכאמצעי
פיסייםנכסי־הוןשלערכםעלייתבאמצעותרווחי־ההוןאתלממשיהיהשניתן

23להלאים.כוונהאיןאותםואשרהקרקעעלהבנויים

לרווחי־הערכיתההתנגדותהגבלתאתרבה,במידהלייחס,סבירזהכליסודעל
כגורם־הקרקעשלייחודהבדברמסורתיותלגישותבלבדקרקעייםהון

במידהשותף,היה)לההפיסיוקראטיתבתפיסהמקורןאלוגישותייצור.
ממתתהנובעכלכלי,לעושרכמקורהקרקעראייתשלסמית(אדםגםמסוימת,

המגו¬הטוען(שלהדתית־פילוסופיתהשקפת־העולםלפי)הכולאלוהאוטבע
ולהלקרקע,מאפשרזהחיצוניפריוןמקורזו,תפיסהעל־פיבפוריותה.למת

תשומותבערךמוסברלהיותשיכולממההגבוהיםמוצריםערכילייצרבלבד,
כהפרשהמוגדרתהרנטהנוצרתכךבה.שנעשווההשקעותההוןהאדם,כוח
הכנסהכמקורהרנטהאפשריתשכזוובתורוהתשומות,התפוקותערכישבין
24זה.הפרשלהתקייםיכולבהרקכאמור,אשר,בחקלאות,ורקאך

לספקולאציההציוניתההתנגדותמהגבלתסגלשלהסתייגותואתראהלכךבקשר22
הסתייגותהם.באשרורווחי־הוןספקולאציהלשלילתהרחבתהבמקוםבלבד,קרקעית

)סגל(.הכללעלהמלמדהכללמןיוצאבבחינתהיאזו
עבודה.גדודיזגורודסקי,23
,30-25עט׳בלאוג,ראהסמיתאדםואצלהפיסיוקראטיםאצלהרנטהגישתלניתוח24

לפריון־ביטוימושגית,מבחינהרנטה,מהווההפיסיוקראטית,הגישהעל־פי.87-84
הרנטהדבר,שללאמיתואךייצור.כגורםהיחסיתלנדירותהולאהקרקעשליתר
העלייהאשרלאלהאובכמותם,קבועיםלגורמי־ייצורהכלכליתהתמורהאלאאינה

)ראההארוךבטווחגםהרלבאנטיבתחוםוגדלותהולכותבהוצאותכרוכהבכמותם
כלכלי.במחסורוהיותםלנדירותםביטוימשמשתהיאולכןהמאמר(,בגוףלעילהדיון
נעלמתהייתההקרקע,מנדירותבמישריןהנובעתהטהורה,הקרקעיתשהרנטהמכאן

בלתי־בכמותלעיבודראויהחופשיתקרקעקיימתהייתהאילוכמקור־הכנסה
מוגבלת.
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למערכתחיצונייםמגורמי־פריוןנובעתזו,תפיסהפיעלהקרקעית,שהמטהכיוון
היאמשמשתהקרקע(בעלשלבפעילותובלתי־תלויהמקוםמכל)אוהכלכלית

אףאוהקרקע,עלהפרטיהקנייןזכותמבעלילהפקיעהלתביעהסבירההצדקה
השפעהלהשהקנהזו,תפיסהשלהמודרניביטויהמכול־וכול.זוזכותלשלילת

ובתנועהבאירופההקרקעיהמשטרבנושאהחברתיותההשקפותעלרבה
במשק,כמס־יחידהקרקעיתהרנטהעלהמסרעיוןהיהזה,בכללהציונית
התשע־עשרה.המאהבסוףג׳ורג׳הנריהאמריקאיהכלכלןשפיתחורעיון
הכלכליתהרנטהמושגזיהוישלהפיסיוקראטיתבגישהמונחזהלרעיוןהבסיס

25הם.באשרקבועיםגורמי־ייצורשלנדירותםעםולאבלבד,הקרקעעם

לקרקע,בלעדיתתופעההכלכליתהרנטהאיןמושגיתשמבחינהאף־על־פי
לנושאהציוניתבתנועההמיוחדתהרגישותאתבחלקה,לפחותלהבין,ניתן

הייתהההנחהבאו־ץ־ישראל.המעשייםהתנאיםיסודעלהקרקעייםרווחי־ההון

עצימתחקלאותבסיסעלמהירהכלכליתלהתפתחותהצפויהיהודישבמשק

בארץ־היהודיהמשקלגביהציוניותוהציפיותהתחזיותשהיו)כפיוהוןעבודה
עתידשערכוגבוהה,תשואההמבטיחנכסלהיותהקרקעעתידד.ישראל(

צמיחהשלבנסיבותאחרים.נכסי־הוןשלמערכםיותרמהירבקצבלעלות
השקעותכילצפותהיהניתןלכןהעירונית.בקרקעגםדומהתהליךצפוימהירה
בעיקרלהתרכזעתידותבפרט,רווחי־הוןלשםספקולאטיביותוהשקעותבכלל,

שנותשלטיומקיןבתקופתבקרקעותהספסרותתופעתנסיוןבמקרקעין.
אלו.הנחותחיזקרקהתשע־עשרההמאהשלהתשעים

כך,עלהתבססוהעשריםשנותבראשיתהציוניותוהתכניותהציפיותמזו,יתרה
תהיהבפרט,הלאומיוההוןבכלל,היהודיהציבורשלוהשקעותיושלמאמציו

הכלכליהפיתוחולתהליךלהתיישבותלעלייה,מכרעתגםואוליגדולה,תרומה
הפקעתושיאפשרולאמצעיםהציונותשייחסההרבההחשיבותמכאןהארץ.של
וההתפתחותהגידולמתהליךהנובעהמקרקעיןערךמעלייתחלקאותושל

נדונולכךבקשר26כולו.הציבורלטובתבעלי־הקרקעמידיבמשקהכלכלית

היחידהמסתכניתאימוץלגבי.89-87עמ׳בלאוג,ראהגישתולניתוחג׳ורג׳.25
נורמן.ראהבציונות,ג׳ורג׳הנרישל

הפועל,הוועד,27.8.1919,11.8.1919,21.8.1919בימיםלישיבות,ונספחיםישיבות26
מקורותשלושהביןזלטופולסקישלהבחנתומעניינתלכךבקשר.1919אוגוסט

;הארץשלהכלכליתהתפתחותההקרקע,ערךעלייתשל
ועבודותציבורייםמפעלים

ועבודתוהשקעותיוספציפיים;קרקעשטחישלערכםלעלייתהתורמיםציבוריות
לטובתההוןרווחילהפקעתשההצעותמובןבעליה(.או)מעבדהבקרקעהמחזיקשל

מאמציופריאתהפרטבידילהשאירנתכוונומיסוי,אוהלאמהבאמצעותהכלל,
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אףאומשלים,כאמצעיהקרקעעלמיסי־שבחלהטלתהצעותהציוניתבתנועה
בהיעדרלממשןהקושיבגללבעיקרנתקבלו,לאאלוהצעות27להלאמה.כתחליף
שלערכםבשינויילא־כלכלייםמרכיביםשלקיומםובגלליהודית,ריבונות

רווחי־הוןשלמימושםלמניעתעיקרימכשיראפואנותרהההלאמה2מקרקעין.*
קרקעיים.

הקרקעעלהלאומיתהבעלותבלעדיות
פרטיתבעלותשלאפשרותקיוםאובלעדית,לאומיתבעלותשללשאלה

לאומיתקרקעשלהחכרתהבראייתרבהמשמעותהייתההקרקע,מןחלקעל
עיצובבמסגרתהחופשית,הכלכליתהפעילותעליעילמוסדיכאילוץלמתיישבים

הלאומיההוןבמסגרתהאחריםהאילוציםהציונית.האידיאולוגיהלפיהמשק
בעיקרהאידיאולוגיות,המגבלותשלבקיומןהמותניםובאשראיבסיועהתמצו

הארצ¬הלשכהבתזכירבמפורשסימוןיוליוסשמצייןכפיהתעסוקה,בתחום
לסייעלחוקלנוששמנובזהלהוסיףיהיהלמותרלא׳ואולם,:ישראלית

הלאומיות,מגמותינותוךאלנכנסתשהיאכמהעדרקפרטית,לאינציאטיבה
הייתההבעיה29ומקבליה׳.העבודהנותנישביןהעתידיליחסבנוגעביחוד

החקלאית,ההתיישבותלאופיבעיקרשהתייחסואלה,אמצעי־הכוונהשלשכוחם
היצעלמגבלותלומרצריך)ואיןהמוסדילסיועהצפויהביקושלהיקףמוגבלהיה

המטרותקיוםעלהציבוריהפיקוחשאלתהייתהכמו־כןהלאומי(.ההוןמקורות
הייתהאמורהשבהלתקופהמעברגםהארוך,בטווחהלאומיות־חברתיות

ישירההקצאהאואשראיבאמצעותמשמעותית,להיותהציבוריתהשליטה

פרטיים.והפעלהלשימושגורמי־ייצורשל
מלאהלאומיתבעלותעל־ידיזובעיהלפתוראפשרותהייתהעקרוניתמבחינה
מאפשרתהייתהזהמסוגבעלותבארץ־ישראל.היהודיותהקרקעותעלובלעדית

החכירהזכותכאשר)גםהקרקעהחכרתחוזיבאמצעותהציונית,להסתדרות

)והעירונית(החקלאיתההתיישבותשלאופיהעיצובעלשליטהבירושה(,עוברת

באותה(.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,15.8.1919מיוםבישיבהזלטופולסקי)דבריהוא
הקרקעערךשעלייתתובעהואבו)א(,לונדוןועידתסימון,רפראטגםראהרוח

הכלל.לטובתתופקעכלכליתמהתפתחותהנובעת
15.8.1919מימיםישיבותשתיבעיקרהקרקעבשאלתהדיוניםוכןש״מנורמן;:ראה27

.1919אוגוסטהוועד־הפועל.21.8.1919ו־

הערך.עודףוילקנסקי,למשלראה28
ההסתדרויות.אלסימון,29
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אשראיעלוביןופרטי,עצמיהוןעלמבוססתשהיאביןכשיתופית,פרטיתכולה,
כולןהקרקעותהלאמתבזכותכלליתהסכמההייתהואמנם,ציבוריים.וסיוע
ועידתבהחלטותביטוילידיבאשהדברכפיהארוך,לטווחלאומיכיעד
דומההסכמההייתהלאאך30בארץ.הקרקעיהמשטרלגבי1920ביולילונדון
המעשיותבהחלטותביטוישמצאהכפיהרוב,עמדתאדרבא,הקצר.הטווחלגבי

31הלאומית.רכישתןבצדקרקעותשלפרטיתקנייהלאפשרהייתההוועידה,של

ישאםהשאלהסביברבה,במידההתמקד,ההלאמהבלעדיותעלהוויכוח

היקףעלהאובייקטיביותהמגבלותנוכחהערכי־אידיאולוגי,בתחוםלהתפשר

ובודנ־כצנלסוןשפרינצק,כווילקנסקי,מלאה,בהלאמההמצדדיםהלאומי.ההון
הקרקעותכלבהלאמתהעליונההערכיתהחשיבותעלעמדתםאתביססוהיימר,

וחברתית,לאומיתמנקודת־מבטלא־יהודים(מידיהנרכשותאלולפהות)או

דווקאלדעתם,זה.בתחוםבפשרהצורךיהיהימלאהמעשיתההנחהעלוכן
שלגדולזרםתבטיחהלאומיתהקרקעעקרוןשלמלאההגשמהעלעמידה

32פרטים.בידיקרקעלרכישתאפשרותבמתןהצורךאתותבטלתרומות,

33

הצורךעלזאתלעומתנשענהוסימון,רופיןהיוהעיקרייםשדובריההרוב,גישת
גודלעלמגבלותהטלתתוךפרטי,באופןקרקעותלרכישתאפשרותבמתן

הצורךהיהיכוללאלדעתם,קרקעי.רכוששלריכוזמניעתלשםהרכישות
מירביתובמהירותהאפשרככלגדוליםשטחי־קרקעעליהודיתבבעלותהלאומי

שלמגבלותיהםבשלקרקעות,שלבלעדיתלאומיתקנייהעל־ידילהתממש
הציוניהוועד־הפועלבמושבבמפורש,מצייןאףסימוןהציבוריים.המקורות

,1919אוגוסט־ספטמברשל
ההלאמהעקרוןאתונטשדעתואתשינהכי

אחרמרכזיציונימוסדכל)אוהקרן־הקיימתכילדעתשנוכחמשוםהבלעדית,
טעםמאותוהפרטי.בהוןלהיעזרישולכןבמשימה,לעמודתוכללאזה(לצורך
בארץ־יהודירובהשגתלשםעלייהמימוןשלהמטרההעדפתבזכותרופיןטען

83קרקעות.ישלציבורית־בלעדיתקנייהריכוזעל־פניישראל

.95עט׳ארגוני,דו״ח30

.96-95עט׳שם,31

,16.2.1920;1919אוגוסטהוועד־הפועל,;15.8.1919,21.8.1919מימיםישיבותראה32

לונדוןועידת19.8.1920מיוםישיבהוכן;1920פברוארהוועד־הפועל,17.2,19.2
מאכסדבריבמיוחדהצפוי,התרומותלזרםהלאמהביןהחיוביהקשרלגבי)ב(,

.1920פברוארהוועד־הפועל,במושבבודנהיימר

וכן.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,22.8.1919ב־וסימון21.8.1919ב־ברליןאליהו33
.1920פברוארהוועד־הפועל,,19.2.1920ב־רופין
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כמותאתלהגדילדרכיםהציונותמנהיגיחיפשוזומגבלהעללהתגברכדי
הועלתהזהלצורךהקצר.בטווחגםהלאומיההוןעל־ידישתירכשהקרקע
ההתיישבותמפעללרשותתעמידהמאנדאטשממשלתונשניתהחוזרתהתביעה
באוגוסט־הציוני,הוועד־הפועלבמושבבחזקתה.אשרהקרקעותכלאתהציונית
לרכושתוכלהציוניתשההסתדרותבדרישהזותביעהנוסחה,1919ספטמבר
מוסכמים.ובמחיריםארוךלזמןנוחיםבתשלומיםהממשלהמאתאלוקרקעות
שתמנעלחקיקה,הדרישההייתההמאנדאטלממשלתשהופנתהאחרתדרישה
על־ידיואפילוזרים,על־ידיבארץ־ישראלגדוליםגושי־קרקעשלקנייתם
המציאותעםלהתפשרמההכרחנבעהזודרישהנתיני־חוץ.יהודיםיחידים

אתלהפחיתהרצוןומןלעין,הנראהבעתידלפחותפרטית,קרקעקנייתשל
34זו.התפשרותשלוסכנותיהמגרעותיה

בעקרוןצידדווסימון,כרופיןההלאמה,לבלעדיותהמתנגדיםגםמקום,מכל
עמדת־בכורההמצדיקהבמידהארץ־ישראלקרקעותעלהלאומיתהבעלות

האדמותלרכישתבזכות־קדימהוהןבהווהקרקעותבקנייתהןלקרן־הקיימת,
35למכירה.תוצענהכאשראושנה,25שלתקופהלאחרהפרטיות

36

תמכוכמו־כן
חכירתאתלהפוךכדיהקרן־הקיימת,על־ידימועדפיםחכירהתנאי־במתן

מזו,יתרה33פרטית.בעלותעל־פניפרטיםעל־ידיהמועדפתלאפשרותהקרקע
עלפרטיתיהודיתבבעלותתמכואשרלבונטין,אוכסמילנסקיאישיםאפילו

רכישתלשםלאומיבהוןבצורךהכירוהארוך,לטווחגםארץ־ישראלקרקעות

מהמוסדותלקנייתןזכותמתןדרשוהםאולםהציוניים.המוסדותבידיקרקעות
עקרוןבקבלתמותניתלהיותאמורהזוכשקנייהפרטיים,יהודיםעל־ידי
הקרקע,לעיבודבהתחייבותלפחותאו37סמילנסקי,דעתעל־פיהעבריתהעבודה

38לבונטין.שתבעכפי

הכרהחדוריהיוהציוניתבתנועההזרמיםשכלהיא,זהמכלהעולההמסקנה
רכישתלשםהציונייםהמוסדותלרשותשיעמדוכלכליים,במשאביםבצורך

.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,21.8.1919,27.8.1919בימיםלישיבותנספחיםראה34

הקרן־הקיימתשלעמדת־הבכורהאכיפתלבעייתהתייחסותהללובגישותאין35
לחשובשניתןהיחידההאכיפהאפשרותבארץ־ישראל.יהודיתריבונותבהיעדר
כתנאיביןזו,ברוחהפרטייםהקרקעקונישלחוזיתהתחייבותבאמצעותהייתהעליה

כמומרכזיציונישגוףבהנחה—קרקעלרכישתכתנאיוביןמוסדיאשראילקבלת
פרטיות.לרכישות־קרקעגםכמתווךמשמשהיההיישובלהכשרתהחברה

.244-236׳עמארץ־ישראל,בניןרופין,למשל,ראה,36

הפועלים.לשאלתסמילנסקי,37
.34,79—24עמ׳אבותינו,לארץלבונטין,38
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הלאומיוההוןהקרקעיהמשטר

וביןקרקעותשלהציבוריתהקנייהבבלעדיותהמצדדיםביןההבדליםקרקע.

ההוןנושאעללכךשישההשלכותמבחינתרובם—הצטמצמולההמתנגדים

והמוחלט,היחסילגודלם,בעיקרהתייחסואלההקצר,הטווחבשיקולי—הלאומי

הקצאתבמסגרתקרקעות,לרכישתלהפנותשישהלאומיההוןמקורותשל

בטווחהמלאההלאמתןלעקרוןאונחיצותה,לעצםלאאךהציבוריים,המקורות

הארוך.
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שלישיפרק

ממשלהבתפקודיהלאומיההון

על־פיבארץ־ישראל,היהודיהמשקהיהאמורכה,עדבדיוננושראינוכפי
שבומעורב,מבנהבעללהיותהעשרים,שנותראשיתשלהציוניתהתפיסה

הקודמיםבפרקיםפרטי.יהודיסקטורשללצידוציבורי־לאומיסקטוריפעל
לפעילותוהמיוחדיםוהחברתיים,הלאומייםלהיבטיםהתייחסותנואתהגבלנו

נדוןזהבפרקהלאומי.ההוןבאמצעותהציבורי־הציוניהסקטורשלהכלכלית
הפעלתבציונות:שנתפסוכפיהלאומי,ההוןשימושישלנוסףמרכזיבהיבט
בכלל,לממשלההאופיינייםכלכלייםבתחומי־פעולההציבורי־לאומיהסקטור

נדוןבטרםיבפרט.כלכליפיתוחשלבתהליךהנמצאמעורבבמשקולממשלה
האופיינייםהכלכליתהמעורבותתחומיאתנסקורהנושא,שלהציוניתבתפיסה

זה.מסוגבמשקלממשלות

מעורבבמשקציבוריסקטור
במשק:הממשלהמעורבותשלעיקרייםתחומיםבארבעהמבחיניםאנוהיום
הפרעות.וללאתקינהכלכליתפעילותלאפשרכדיואכיפתה,החקיקהתחוםא.

הטלתחוזים,לאכיפתמסגרותמוניטארי,פיקוחהשאר,ביןנכללים,זהבתחום
וכדומה.מונופוליםשלכוחםעלמגבלות

החב¬התועלתמימושלשםבמשקמקורותבהקצאתממשלתיתמעורבותב.
הפרטיתהתועלתביןאפשרייםהבדליםבגללמתחייבתזומעורבותרתית.
ככלל.החברהשלהקיבוציתוהתועלתבנפרדיחידכלשל
ולזכאיםלמובטליםתמיכהומתןוסעד,כבריאותרווחה,שירותיאספקתג.

אלהשירותיםבמתןממשלתיתמעורבותתשלומי־העברה.באמצעותאחרים
זואוזובמידההממשלהאחריותבדברהמקובלתהערכיתהתפיסהמןנובעת

בצדממשלתיציבוריסקטורפועלשבולאומי,למשקהיאמעורבבמשקהכוונה1
גםמסוימתובמידהמערב־אירופה,משקיבמתכונתפרטי,קאפיטאליסטיסקטור
מלחמות־העולם.שתיביןארה״ב
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ממשלהבתפקודיהלאומיההון

מדיניותלייחסגםניתןזוערכיתלתפיסהולתעסוקתם.האזרחיםלרווחת

מדיניותוההכנסות.הרכושבהתפלגותאי־השוויוןלצמצוםהמיועדתממשלתית,

הוצאותבאמצעותוהןהמיסים,מערכתמבנהבאמצעותהןלהתממשעשויהזו

בפרט.רווחהשירותיועלבכללציבורייםשירותיםעלממשלה

נכלליםזהבתחוםהמייצבת.)האנטי־מחזורית(הכלכליתהמדיניותתחוםד.

הכלכליתבפעילותשפלבתקופותציבוריותעבודותואשראי,מטבעמדיניות

בתקופותוהרחבתןאינפלאציהבתקופותממשלההוצאותצמצוםובתעסוקה,

2וכדומה.שפל

הציבוריהסקטורמעורבותשלהשנילתחוםנודעתבדיוננומיוחדתחשיבות

בנושאיהממשלתית־ציבוריתהמעורבותבעיקרביטוילידיבאהבואשרבמשק,

בתקופההציוניתבמחשבהמרכזימקוםתפסאףזהתחוםהכלכלי.הפיתוח

הדיבור.אתעליולהרחיבהראוימןולכןהנדונה,

בעיקרה.ערכיתהבחנהאיננהפרטיתותועלתחברתיתתועלתביןההבחנה

מוצרמייצורבמשקהפרטיםלכלהצפויהלתועלתמתייחסתחברתיתתועלת

תועלתזאת,לעומתמסוים.בפרוייקטמהשקעהאונתונה,בכמותשירותאו

היצרנית,מפעילותולמשקיעאוליצרןורקאךהצפויההתשואההיאפרטית

סוגישניביןהבדליםזו.פעילותשלוממדיהקיומהאתקובעתהיאכךומשום

היתרונותכלאתלבטאמסוגלהחופשיהשוקאיןכאשראפשריים,התועלת

היצע.אוביקושכמרכיביהשוניםהחברתייםלמגזריםהכלכלייםהחסרונות()או
הכלכליתבמערכתחיצונייםחסרונות()אוכיתרונותמוגדריםכאלהיתרונות

מנקודת־מבטמדי—קטנהכמותייצרהפרטישהסקטורברור,מכאןהפרטית.

שלמדיגדולהוכמותחיצוניים,יתרונותבהםשישמוצריםשלחברתית—

חיצוניים.חסרונותבהםשישמוצרים
הקרוייםאלההםחיצוניים,יתרונותעמםשישושירותים,מוצריםלסוגטיפוסיים

הנוףשיפורוהגנה,ביטחוןשירותיציבוריים־למחצה.אוציבוריים׳׳מוצרים

דוגמההםהציבורובריאותחינוךמערכותאולמשל(,ייעור)באמצעות

והנהניםבהםהמשתמשיםמןלגבותניתןשלאלהם,אופייניאלה.למוצרים

בדרך־כללזומדיניותהצטמצמהעוסקים,אנושבההפרה־קיינסיאנית,בתקופה2
לשםזובתקופהשנעשוהציבוריותלעבודותבלבד.המוניטארייםבכליםלשימוש

מאשררווחהשירותימתןכאליותרלהתייחסניתןלמובטלים,תעסוקהמתן
האיזוןעקרוןבגללבעיקרנכוןהדברמייצבת.תקציביתמדיניותשללאמצעים
שנותראשיתשלהגדולהמשברלפניהמערביותהממשלותאתשהנחההתקציבי,
בעבודותמובטליםשהעסקתכך,לידיהביאהזהעיקרוןעלשמירההשלושים.
במשק.ממשלההוצאותשלמרחיבהפעילותבהכרחהייתהלאציבוריות



שלישיפרק

מסוימיםיחידיםבידישצריכתםמשוםשלהם,הייצורהוצאותמלואאתמהם
אחריםפרטיםשליכולתםאתבמעט(רקמפחיתה)אומפחיתהאינהבמשק

הציבו¬המוצריםנתפסיםלכןמיתרונותיהם.ליהנותאובמישריןבהםלהשתמש
הציבורשלנכונותואףשעלמכאן,חופשיים.כמוצריםהאנשיםרובבעיניריים
שלו.צריכתואתלממןמוכןבנפרדיחידכלאיןאלה,מוצריםלממןככלל
הציבורייםהמוצריםלייצורהכלכלית,היעילותמנקודת־מבטהצדקה,נוצרתבכך
זובדרךמיוחדת.למטרהמיועדשאינוכללימיסויבאמצעותהממשלהבידי

הכמותאתלייצרלספק(יכולהפרטיהסקטוראין)שאותוהכללרצוןיתממש
חיצוניים.יתרונותעמוהנושאהציבוריהמוצרשלחברתית,מבחינה׳הנכונה׳,
שהואסוגמכלסיועאוסובסידיהמתןגםלשמשעשויממשלתילייצורתחליף
בעלהמוצרשלהאופטימאליתהכמותאתלייצרשימריצוהפרטי,לסקטור
הגבוהה.החברתיתהתשואה
גבוההלהיותהחברתיתהתשואהעשויהשבהםלמצבים,אחרתאופייניתדוגמה

בדרךמצפההפרטיהמשקיעההשקעות.בתחוםמצויההפרטית,התשואהמן
שייווצרולהכנסותמתייחסואינולערך,קצרזמןתוךמהשקעתולהכנסותכלל

באמצעותהחברה,זאתלעומתפרטית.תשואהשלכמקוררבזמןכעבור
בזרמיהיארואהולכןהבאים,הדורותשלבתועלתםגםמתחשבתהממשלה,
החברתית.התשואהמןחלקהרחוקבעתידהצפוייםההכנסות
העתי¬התשואהשבהערכתבהבדלבלתי־תלוייםבהכרח)שאינםאחריםגורמים
מןנמוכהתהיהההשקעהמןהצפויההפרטיתשהתשואהלאפשרות,דית(

להיותעשוייםשלה,הראשוניםבשלבי־הביצועלפחותהחברתית,התשואה
ההשקעהשלהפרטימימונהעלמקשותאלוהוצאותגדולות.הוצאות־הון

אמורהדבררווחיותה.אתהןמקטינותולכןבלתי־משוכלל,הוןשוקבתנאי
ההשקעה.פירותלקבלתעדממושכתתקופת־הבשלהצפויהשבהןהשקעות,לגבי
כשמדובר)בעיקרהפרוייקטשלהטכניותמתכונותיולנבועעשויזהמצב

מואץ.פיתוחלתהליכיהאופיינייםכלכלייםמגורמיםאוגדולים(בפרוייקטים
כחלקאוכלוסייה(וגידולבהכנסותעלייה)באמצעותהשוקהרחבתלמשל

בעתיד,לרווחיהפרוייקטאתלהפוךהאמורההצפויה,הכלכליתההתפתחותמן
אשרינוקא/׳ענפישלהיאאחרתדוגמהלתפוקתו.בביקושעלייהעל־ידי
עתידהאךעדייןנמוכהוהייצורההשקעהרווחיותשבההרצה,בתקופתנמצאים
הזמן.במשךלעלות

בעתיד,מרווחיותןנובעתהללוההשקעותשללביצועןהחברתיתההצדקה
כאשריותר,זוליםמחיריםשל)בצורהלצרכניםמהןהנובעתמהתועלתאו
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ממשלהבתפקודיהלאומיההון

ליצרניםכריווחלהתממשיכולהאינהאשרלמשל(תחבורהבשירותימדובר
יצירתכמולמיניהן,להשקעות־תשתיתבעיקרהיאהכוונהתחרותי.שוקבתנאי

תשתיתליצירתגםמסוימתובמידהותברואה,מיםחשמל,רשתות־תחבורה,
)וכןבהשקעות־התשתיתממשלהמעורבותאנושי.בהוןלהשקעהחינוכית

בעיקראופייניתהפרטית(מןהחברתיתהתשואהגדולהשבהןאחרות,בהשקעות
ניתןאלהבמשקיםכלכלי.פיתוחשלבעיצומואובראשיתוהמצוייםבמשקים
בהקמתהצורךבגללוהחברתיתהפרטיתהתשואהביןפערלקיוםלצפות

הפעילויותבמכלולפרטייםרווחיםשלמימושםבעתידשתאפשרהתשתית,
אתיצדיקוהשקעות־התשתיתאלהבתנאיםעליה.הנשענותבמשק,הכלכליות

אחדלכןהכלכלית.ההתפתחותרמתעלייתעםרקפרטיתמנקודת־מבטעצמן
ההכרההואהכלכלי,הפיתוחלצורכיממשלהמודעותשלהעיקרייםהמרכיבים
במשק.הכלכליתהתשתיתשללהקמתההחלקיתאוהמלאהבאחריות

הציוניתבמחשבהציבוריסקטור
לענייןממשלהשלכלכליתפעילותבתחומיהכלליהדיוןמןעובריםכאשר
בארץ־ישראליהודיתריבונותשהיעדרברורהציונית,בתפיסההלאומיההון

כסקטורהלאומייםהמוסדותהפעלתאתמראשהגבילהעשריםשנותבראשית
ואספקתציבוריותעבודותהשקעות־תשתית,שללתחומיםממשלתיציבורי

כתנאיריבונותשלקיומההתחייבלאאלהבתחומיםציבוריים.שירותים
המיסוי,החוק,ואכיפתהחקיקהכבנושאישלא—מעין־ממשלתיתלמעורבות

הציוניתהגישהואכן,מוניטרית.ומדיניותממשלתימנהלביטחון,שירותיאספקת
לתחומי־פעולהשימושיו(לשאר)בתוספתהלאומיההוןהפנייתשללשאלה

ציבוריותעבודותהתשתית,הקמתשלאלהנושאיםסביבהתמקדה׳ממשלתיים׳
3ושירותים.

הסקטורתפקידיאתהציונותתפיסתהיבטים:שנילמעשההיוזולגישה
הציונותועמדתוהציבורי,הפרטיהסקטורביןיחסי־הגומליןבשאלתהממשלתי

)אוהציוניתההסתדרותלביןהמאנדאטממשלתביןהעבודה׳׳חלוקתלגבי

המאנדאטממשלתכלפיתביעותלנסחהשנים,באותןבציונות,הרבוזאת,לעומת3
בראש־התייחסואלותביעותהיהודי.ההתיישבותמפעלאתשתקדםחקיקה,לגבי

הקנייןזכויותושלספרי־האחוזהשליסודיתמריפורמה—הקרקעלענייניוראשונה
גםאךליחיד;שטחשלמוגדרלמאכסימוםמעלאדמותלהפקעתועדוהמשכון,
הוועד־הפועל,;1919אוגוסטהוועד־הפועל,ראהומונופולים.זכיונותמיסוי,לענייני
.244-236עמ׳ארץ־ישראל,בניןורופין,;1920פברואר
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בארץ־ישראל.הציבורי־ממשלתיהסקטורשלמשימותיובמילויהיישוב(מוסדות
ביקשהזובצורהשבןברורות,פוליטיותהשלכותגםכמובןהיוהשנילהיבט

כמעיןהציוניתההסתדרותשלפעילותהותחומימעמדהאתלהגדירהתנועה

בארץ־ישראל.ממשלה
תחומי־כללית.הסכמההייתהכלכליתתשתיתבנייתשללחשיבותהבאשר

בשורותשנתפסוכפי4סמילנסקי,משהשלבלשונו׳אבן־הפינה׳אוהתשתית,
רשתבפיתוחהשקעותבראש־וראשונהכללוהםרחב.היקףבעליהיוהתנועה

הייתהכן5והשקאה.קרקעהשבחתאנרגיה,מקורותפיתוחותקשורת,תחבורה

למשל,עומד,זהבהקשרופיתוח.ובמחקראנושיבהוןלהשקעות־יסודהתייחסות
ומוקדםהכרחיכתנאיהמאלאריהלביעורבהשקעותהצורךעלבראנדייס
בחינוךההשקעותאתמדגישדיזנגוףבארץ;והפיתוחההתיישבותמפעללביצוע
חקלאיתוהכשרהפיתוחלמחקר,מתייחסוילקנסקיהמקצועי(;בחינוך)בעיקר

6בארץ־ישראל.היהודילמשקהכלכליתהתשתיתמבנייתבלתי־נפרדחלקכאל

שלאחריותםעל)ביןהללוהשקעות־התשתיתלמימושהציבוריתהאחריות
למעשההייתההמאנדאט(ממשלתשלאחריותהעלוביןהציונייםהמוסדות
קטןמיעוטהיהאמנםוהגדרתן.באפיונןבסיסימרכיבבתורמאליהמובנת

אשרכלבונטין,בביצוע,הפרטיתהרווחיותשיקולישלבבלבדיותםמצדדיםשל

הפרטי,הסקטורעל־ידילהתממש—וחייבות—ניתנותהשקעות־היסודגםלדעתו

7הפרטי.הסקטורלשיקוליהזהיםעסקייםשיקוליםיסודעללחילופין:או

מימושןלשםציבוריסקטורשלבקיומוהצורךהיהזה,מיעוטלהוציאאבל

8הציונית.בתנועההזרמיםכלעלמוסכםהללוההשקעותשלהמשותף

השקעות־אתאפייןהמקובלת,התפיסהאתנאמנהמייצגתשעמדתוזלטופולסקי,
תקופת־לדעתו,הפרטי.היזםשלמנקודת־מבטואבודותכהשקעותהתשתית

לביצועלבלתי־כדאיותאותןעושיםבהןהכרוךהרבוהסיכוןהארוכהההבשלה

הרכושני.משקנוסמילנסקי,4
ארץ־ישראלרפראטליכטהיים,סמואל;ראה5

;
׳עמהצהרה,איגרת;אוסישקין,

הכספית;תכניתנוניידיץ׳,;)א(לונדוןועידתזלטופולסקי,שלתזכיר;91-88
הוועד־הפועל,,19.2.1920מיוםבישיבהרופין)ב(;לונדוןועידתסימון,רפראט
;1920פברואר

המטרה.אלדיזנגוף,
.123-121׳עמהאס,דה;ארץ־ישראלאתלבנותאיךוילקנסקי,;שםדיזנגוף,ראה6

יישובית.עבודהלבונטין,7
השקעות־תשתיתשלביצועןבזכותהמקובליםאלהפוזיטיביים,היוהנימוקים8

למשל,ראה,לעיל.שתוארכפיקולקטיבי,באופןציבורייםמוצריםשלואספקתם
(.5מס׳מקורות,)נספחבראנדייסשללהנמקותיו,57-51עמ׳הצהרה,
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למושגהכספים׳׳לשאלתבמאמרומתייחסהואזוברוח9הפרטי.הסקטורבידי
ציבוריותתשתיתולהוצאותבכלל,ציבורייםמוצריםלייצורציבוריותהוצאותשל

בפרט:

ישירבאופןלעולםחוזרתאינהמוציאההממשלהשקופתההוצאהכל
בשבילישירתשלוםלגבותיכולההממשלהאין]כלומרובלתי־אמצעי

הסדרהחזקתרקלאי״מ[.—מייצרתהיאשאותםהציבורייםהמוצרים
לעולם,חוזרתשאינהקבועההוצאהדורשתהגבולותעלוההגנהוהמשטר

המדינהשלהכלכלימצבהאתלהריםשמטרתןידועותעבודותאפילואלא
תיקוןמסילות,סילוליערות,ייעורביצות,ייבושקרקעות,השבחתכמו

מנתעלשלאהוצאהדורשותהןאףודומיהן,גשריםהגשרתדרכים,
אמצעיבלתיבאופןחוזרותאינןעליהןשמוציאיםההוצאותגםלהחזיר.
הממשלה.שלהכנסותיהידיהןעלמתרבותהזמניםברבותורקלעולם,
)מתרבים(ידיהןעלומשתכללות,הולכותוהתעשייההאדמהשעבודתמפני

10וארנונות.מסיםידיעלהממשלהלקופתשבאיםהכספים

שבעלייתהחברתיתהתשואהמשמעותאתבבהירותכאןמנסחזלטופולסקי
רמת־ולעלייתהכלכליתלצמיחהכתרומהמהשקעות־התשתית,הנובעתהפריון,

הוצאותהחזרגםהארוךבטווחיתאפשרזהבאופןבמשק.הכלליתההכנסות
אשרהמיסים,בתקבוליגידולבאמצעותבחלקן()לפחותהציבוריתההשקעה
למשקלםבניגודכמובן,זאת,חיובי.מתאםקייםרמת־ההכנסותלביןביניהם
אמורהשבהןאחרות,בהשקעותהצפוייםהפרטיהיזםרווחישלהמכריע
לכךבקשרבמשק.הפרטיהסקטורעל־ידיביצועןאתלהצדיקהפרטיתהתשואה
הפרטיתהתשואהמרכיבעלייתשלהדינאמיההיבטאתסמילנסקיזאבמדגיש

לצפותניתןלמשל,כך,הכלכלית.הצמיחהתהליךכדיתוךבהשקעות־יסוד,
קצרזמןכעבוררווחיתתהיהומפותחמיושבבאיזורהנבניתשמסילת־ברזל

שלביבראשיתהנמצאבאזור,אובמשקראשוניתחבורתיפרוייקטמאשריותר
ציבוריסיועבהצדקתלמצואגםניתןדומיםשיקוליםהכלכלית.”התפתחותו
במסגרתבהכרחכלוליםאינםאשרינוקא,ענפישלמסוגתעשייהלמפעלי

שימושהמציערבינוביץ,אליהובמפורשטועןכךהמקובלים.תחומי־התשתית
לרווחיותהלצפותניתןשלאמשוםדרכה,בראשיתתעשייהלמימוןציבוריבהון

)א(.לונדוןועידתזלטופולסקי,שלתזכיר9
שם.זלטופולסקי.10
סמילנסקי.זאב11
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בארץ־ישראלהיהודיהמשקשלוהןעצמהשלההןראשוניים,בשלבי־התפתחות

12בכללו.

למניעתכאמצעיגםנתפסבהשקעות־תשתיתהציבוריהסקטורבמעורבותהצורך
תחומי־לאותםהיאהכוונהמונופוליים,ורווחיםמונופוליםשלהיווצרותם

פרטיתלרווחיותלצפותלעתיםניתןשבהםבתחבורה—בעיקרתשתית—

פרטייםמפעליםלקייםהאפשרותמןכתוצאהורקאךהדעת,עלמתקבלת

יעילות,משיקוליהפרטי,המשקמצדדיגםממליציםזהמטעם13מונופול.בתנאי

והעברתםבתחבורההשקעותשלציבוריביצועעללמשל,וארבורגכאוטו

לפיקוחלחילופין:אוציבורית,לבעלותאחריםומפעלי־תשתיתאוצרות־טבעשל

14מונופוליים.ועיוותיםרווחיםלמניעתעליהםציבורי

לושנודעההתעסוקתי,ההיבטהיההציבוריהייצורשלאחרמרכזיהיבט
עלייה.קולטתכארץבארץ־ישראלהצפוייםבתנאיםביותררבהמשמעות

שלבטכנולוגיהובנייהסלילהבעבודותכשמדובר)בעיקרעבודות־התשתית

ביצוען.לשםהדרושלהוןיחסיתעבודה,עצימותבדרך־כללהיוהעשרים(שנות
לפחותתעסוקה,יספקואשרציבוריות,עבודותשלחשובכמקורנתפסולכן

הציבוריותהעבודותשלריכוזן15לארץ־ישראל.יגיעואשרלעוליםהקצר,בטווח

הארוך,לטווחיעילותןאתלהבטיחהיהעתידופיתוחתשתיתבהשקעות

הייתהואמנםהקצר.בטווחתעסוקהבעיותלפתרוןמכשירלהיותןבנוסף

הצורראתהדגישלמשל,בראנדייס,זו.לנקודהמפורשתהתייחסותבתנועה

הארוך,בטווחלמשקתועלתיביאושפירותיהןציבוריותעבודותאותןלבצע

המקצועיתההכשרהתפקידאתאטינגרצייןלכךבקשרייעור.עבודותכגון

מדוברכאשררבהחשיבותשלההציבוריות,בעבודותהגלוםעבודהכדיתוך
16ומקצועית.גופניתלעבודהחסרי־הכשרהבעולים

מנושאיטבעיבאופןהדיוןאתמעבירהציבוריהייצורשלהתעסוקתיההיבט

17ורווחה.חינוךשירותילאספקתהציבוריתהאחריותלנושאהכלכליהפיתוח

רבינוביץ.12
האופטימאלילגודליחסיתקטןהואהשוקכאשראפשריטבעי׳׳מונופולשלזהמצב13

הייצור.של
הציוניות.ההסתדרויותאלסימון,גםראהוארבורג.14
המוני;ישובקפלנסקי,יישובית;עבודהלבונטין,הדין־וחשבון;מספרלמשלראה15

הוועד־הפועל,;1919אוגוסטהוועד־הפועל,הציבוריות,העבודותבנושאדיונים
הכספית.תכניתנוניידיץ׳,;1920פברואר

אטינגר.,1919אוגוסטהפועל,הוועד,6.8.1919מיוםבישיבהבראנדייסדברי16
השירותיםבנושאדיוניםהכללית;בועידהתפקידנואהרונוביץ:למשל,ראה,17
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אלולביןלפיתוחהציבוריותההוצאותביןלהבחיןניתןעקרוניתמבחינה
ביןהמושגיתלהבחנהמקבילבאופןציבורייםשירותיםלאספקתהמוקדשות

מתבטאשפריר,השקעה,מהוותוהפיתוחהתשתיתהוצאותותצרוכת.השקעה
שירותיםאספקתבעודמהן,הצפויההפרטית(אף)ואוליהחברתיתבתשואה
בעתיד.ישירהלתשואהממנהלצפותשאיןלתצרוכתכהוצאהמזוההציבוריים
סימוןיוליוסהללו.ההוצאותסוגישניביןשנעשתהההבחנההייתהזוואמנם
רפואית,עזרהשלבתחומיםשוטפותהוצאותביןמפורשתהבחנהמבחיןלמשל,
על־פייצרנייםריאליים,נכסיםלהצברתורמותשאינןועוד,סעדחינוך,

ההוןלהצברהתורמותוההתיישבות,הפיתוחבתחוםהוצאותלביןתפיסתו,
18במשק.היצרני

וחדהברורההללוההוצאותסוגיביןשההבחנהאףעלכילציין,ישזאתעם
למיניהם.סוגי־הוצאותשלבסיווגםחד־משמעיתהיאאיןהמושגית,ברמה
בו,ישלחינוך,באשרלעולים.והסיועהחינוךתחומילגביהדבראמורבעיקר
בקשרבעיקררבהשחשיבותואנושי,בהוןהשקעהשלברורמרכיבכאמור,
במשמעותםורוחנייםפיסייםנכסיםלהצברמתייחסלמשל,וייצמן,כלכלי.לפיתוח

לגישה)בדומההייתההכלליתהגישהאולם19לזה.זהכשווי־ערךהעקרונית

ראתהאשרסימון,שלכזוהזמן(באותוציבורימימוןשלבתיאוריההמקובלת
התייחסדומהבאופןשירותים.לאספקתכהוצאותלחינוךההוצאותכלאת

בהוןהשקעההיאשכןשוטפת,הוצאהכאללעוליםהבנייהאלגםנייז־יץ׳
קרן־היסוד,הקמתלקראתהפרוגראמאטיבחיבורוביטוימצאהדבר29צרכני.

בעולים,לטיפולההוצאותעםאחתבקבוצהבדיורההשקעהאתמונההואשבו
על־פינעשיתמשהיאיותרכאןההבחנהכלומר,21וחינוך.פנימיביטחון

הציבוריותלהוצאותהמניעיםפיעל־נעשיתהיאהטהורות,הכלכליותתכונותיהן
וההוצאותכלכלי,פיתוחשלהמניעלפימזוהותהוצאות־ההשקעההשונות.
בכלל,ציבורייםשירותיםבאספקתלצורךהמודעותידיעל־מאופיינותהשוטפות

נאום)א(,לונדוןועידת,1920פברואר,1919פברוארהוועד־הפועל,הציבוריים,
.50-41׳עמהצהרה,לונדון,לוועידתהאמריקאיתהמשלחתלפניבראנדייס

)ב(.לונדוןועידתסימון,רפראט18
.149׳עמשפירא,;9.4.1921ב־אמריקהציוניהנהלתבישיבתוייצמןדברי19

המצוייםבני־קיימא,ומוצרי־תצרוכתמבני־דיורשללמלאיהיאהכוונהצרכניבהון20
יצרנילהוןבניגודהזמן.במשךתצרוכתשירותיוהמספקיםהצרכניםבבעלות
ייצורגורםמהווההצרכניההוןאיןחומרי־גלם,ומלאיציודממכונות,המורכב
בשוק.הנמכריםושירותיםמוצריםשלבייצורם

הכספית.תכניתנוניידיץ׳,ההסתדרויות;אלסימון,21
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לפחותההון,הצברכמרכיבשלהאפשריקיומואףעלבפרט,רווחהושירותי
מהן.בחלק

שירותיםלמתןההוצאותלביןובניית־תשתית,הוצאות־פיתוחביןזולהבחנה
ממשלתביןהיחסיםלגביחשובהתפעוליתמשמעותגםהייתהציבוריים,
הציבורי־הסקטורשלהכלכליתהפעילותבתחומיהציוניתוההסתדרותהמאנדאט
והרווחההחינוךבתחומיליישוב־היהודיציבורייםשירותיםאספקתממשלתי.
מוסדות־ציבורשללאחריותםנתונהלהיותכחייבתהציוניתבתנועהנתפסה
היולאלמעשה)שעליההפנימיתלאוטונומיהביטוישימשהזואחריותיהודיים.
הסתייגויות,הובעואףלמשל,החינוך,בתחוםבארץ.היהודיהיישובשלעוררין(

בתי־הספדעלממשלתיפיקוחשתלווהבריטיתתמיכהמקבלתוייצמן,שלכזו

ציוני,משרד־בריאותלהקיםאורבךאליאסהציעהבריאותבתחום22היהודיים.
בוועידתהתקבלההצעתובארץ.והתברואתיתהרפואיתהפעולהכלתרוכזשבו

להשהתנגדואמריקה,מציוניכמהמצדהסתייגויותלמרות,1920ביולילונדון
23יהודית.לאוכלוסייהאלהשירותיםלהגביליהיהניתןשלאבנימוק

התייחסההלאומייםוהמוסדותהממשלהביןהאחריותחלוקתשלשאלתמכאן,
התמקדההיאלמעשה,והשקעות־התשתית.הפיתוחלהוצאותבקשררקהציונות
הרחבההכלכליתהתשתיתלהקמתמיועדותשהיוהציבוריות,בעבודותבעיקר

הוצאות־הפיתוחראשיים.וכבישיםנמליםמסילות־ברזל,כגוןבארץ־ישראל,
בתי־חוליםבנייתהשארביןכללוואשרהיהודי,למגזרורקאךהמיועדות
בשטחירשתות־השקייהוהקמתביצותייבושוייעור,דרכיםסלילתובתי־ספר,
המוסדותשלמאחריותםנפרדבלתי־כחלקנתפסוהיהודית,ההתיישבות
24היהודיים.הלאומיים

הציוניתלהסתדרותהבריטיתהממשלהביןליחסי־הגומליןהשונותהגישותאת
הציוניתהתנועהבשורותרווחואשרהכלכלית,הציבוריתהפעילותבתחום

ראתההאחתעיקריות.קבוצותלשלושלחלקניתןהמאנדאט,תקופתבראשית
קהילתיתאוטונומיהקיוםשיאפשרבהנחהבארץ,הבריטיהמימשלבהקמת
התייחסהזוגישההציונות.שלהמדיניותמטרותיהמימושמשוםהיהודי,ליישוב

התשתיתבתחומיבלעדיציבורי־ממשלתיסקטורכאלהבריטיתהממשלהאל

התקבלהלאממשלהכמעיןהיהודיתהסוכנותראייתהציבוריות.והעבודות

.1920פברוארהוועד־הפועל,,11.2.1920מיוםבישיבהוייצמן22

ישיבתודיוני;)א(לונדוןועידתלתברואה,בנוגעארץ־ישראלועדתהצעותראה23
)ב(.לונדוןועידת,20.9.1920

העבודה.תכניתרופין,למשלראה24

[62]



ממשלהבתפקודיהלאומיההון

הציבוריותהעבודותעלציוניתלשליטהדרישהכלעקרוניים.מדינייםמטעמים
לשמשהבריטיתההתחייבותאתמתוכנהלרוקןכניסיוןזוגישהלפינתפסה
בארץ.ממשלה

25

בוועידת־לונדוןומפורשתברורהבצורהזוגישהביטאאידר26
בעל־כממשלהרקלראותישהיהודיתהסוכנותשאתטען,הוא.1920ביולי
אחרמייצגיהודיגוףשלאו)שלה,תפקידיהאתלהגבילהראויומןכורחה,
אוטונומיתיהודיתקהילהקיוםעלשתשקודלכךבארץ(כךלשםשיוקם
ציבורייםשירותיםבאספקתהקשוריםלתפקידיםלהגבילהישכלומר,ותו־לא.
ליטולצריכההציוניתההסתדרותאיןפניםובשוםבלבד,היהודילסקטור

מקוםאיןלדעתו,הכללית.התשתיתבתחוםהממשלהתפקידיאתעצמהעל
ביצועןאתבארץ־ישראל.יהודייםנמליםאויהודיתסלילהשלבמונחיםלחשוב

חוסרשלכפתרוןלראותישהציוניתההסתדרותעל־ידיעבודות־תשתיתשל
כלאתעצמהעללקחתתיאותלאהבריטיתשהממשלהבמידהרקברירה.
התיישבותהקרקע,הכשרתעניין)להוציאבארץ־ישראלהכלכליהפיתוחמשימות
26במקומה.לפעולהציוניתההסתדרותתוכלוכדומה(,יהודית

וייצמן,היוהעיקרייםדובריהואשרלה,המנוגדתהגישהעמדהזוגישהלעומת
בשאלותביניהםהשקפותהבדלילמרותוקפלנסקי.ליכטהייםסאקר,אוסישקין,
בארץ־ישראלהיהודיתהמדיניתהעצמאותבראייתהיומאוחדיםחברתיות,
הציוניתההסתדרותעלשומההשקפתםעל־פיהארוך.לטווחציוניתכמטרה
היוזמהבתחוםהןוהפיתוח,הציבוריותהעבודותנושאבכללשלוטלשאוף

למעשה,הלכהליהודיתארץ־ישראלאתלהפוךכדיהביצוע,בתהוםוהןוהתכנון,
ליכטהיים,למשל(.וייצמן,טענת)על־פיבריטיתמושבהאיננההיאשכן

פוליטית־כמטרההתשתיתעלהיהודיתלבעלותהתייחסוואוסישקיןקפלנסקי
לעבודותהציוניתהזיקהבנושאשהבעיהבמפורש,מצייןאףאוסישקיןכלכלית.

כלושעלוהרחבתה,יהודיתתעסוקהבהבטחתמצטמצמתאינההציבוריות
המדינהיצירתבתהליךכשלב27כלשונו,יהודית׳,׳תוויתלשאתבארץהמפעלים
בטווהונחוצהבלבד,זמניתממשלההיאהבריטית,הממשלהלדעתו,היהודית.

סאקרמציערוחבאותהבארץ.ערבירובשלהארעיקיומומשוםרקהקצר
והעבודותהפיתוחמנושאיבכלללהתרחקהבריטיתהממשלהאתלהניע

הכלכליתבפעילותהלהתרכזמעוניינתתהיהשהממשלהסבר,)הואהציבוריות

.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.8.1919מיוםבישיבהפרנקפורטר25

)ב(.לונדוןועידת20.7.1920מיוםישיבהגםראה)א(,לונדוןועידתאידר,שלתזכיר26
הואיהודית׳׳תוויתשבביטוינראהבמפורש,זאתמצייןאוסישקיןשאיןאף־על־פי27

בארץ־ישראל.מפעלי־התשתיתעליהודיתושליטההוןליזמות,מתכוון
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הציוניתההסתדרותשלהתחייבותהתמורתהקדחת(,וביעורתברואהבנושאי

בארץהכלכליהפיתוחביצועאתלמנועמנתעלעצמה,עלאלהנושאיםליטול
2בפרט.^בריטיוהוןבכלל,זרהוןעל־ידי

תפיסתאתביטאהאשרעמדת־ביניים,הייתההללוהקיצוניותהגישותשתיבין

הממשלהביןוביחסי־השלמהבשיתוף־פעולהצורךראתהזועמדהבתנועה.הרוב
הציבוריות.והעבודותהתשתיתבנושאיהודיתציבוריתלנציגותהבריטית
הבריטית,שהממשלההאחת,בסיסיות:הנחותשלושעמדוזוגישהשלביסודה

לגביחוקיציבוריסקטורמהווההיהודי,הלאומיהביתהקמתעלהמופקדת

בארץ־ישראל.הציבוריותוהעבודותהפיתוחבנושאיממשלתיתכלכליתפעילות

היהודיהיישובכנציגותהיהודיים,הלאומייםשהמוסדותהייתה,השנייהההנחה

חוקייםשותפיםהםבארץ־ישראל,מוקםלהיותאמורהלאומיביתואשרוהעם

כיהייתה,השלישיתההנחהממשלתי־ציבורי.כסקטורהבריטיתלממשלה

חיצוניהוןייבואעלככולםרובםלהתבססעתידים)אשרהלאומיההוןמקורות
תקופהלמשךמוגבליםיהיופנימיים(מלוותאומיסויעלולאלארץ־ישראל

בלעדיממשלתיציבוריסקטורלהיותהציוניתההסתדרותתוכללאלכןארוכה.

בארץ־ישראל.הכלכליתהתשתיתפיתוחבתחום

28

באשרכילציין,ישזאת,עם29

מפעלי־התשתיתשיתרבושככלוניידיץ/זלטופולסקילמשלטענוהארוך,לטווח

לגייסהציוניתההסתדרותשליכולתהתגדלכךיהודית,ציבוריתשבבעלות

לוישמשאלהמפעליםשלהכלכליערכםאשראשראי,בצורתמקורות־הון

30כבטחונות.

הממשלהביןשיתוף־הפעולהצורתלגביהללומהנחות־היסודשנבעוהמסקנות
הוועדהחלטותבניסוחביטוילידיבאוהציוניתההסתדרותלביןהבריטית

העבודותבשאלת1919אוגוסט־ספטמברבמושבשנתקבלוהציוני,הפועל
מערכות־בנמלים,תשתיתמפעלי־למעשה)שהםציבורייםמפעליםהציבוריות,

ציבוריות,עבודותבביצוע)א(היואלוהחלטותואוצרות־טבע.ועוד(השקייה

המטרהלאורלפעולהממשלהעלאוצרות־טבע,וניצולהציבורלתועלתמפעלים

ציבוריתלבעלותלדאוגהממשלהעל)ב(יהודי;לאומיביתהקמתשל

הוועד־הפועל,25.8.1919מיוםדיוניםראהואוסישקין,וייצמןשלהשקפותיהםלגבי28
,1919אוגוסט

;1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםדיוניםראהסאקר,לגבי

ארץ־ישראל.רפראטליכטהיים,המוני;ישובקפלנסקי,כמו־כן
הוועד־,25.8.1919מיוםבישיבהוהחלטות־הסיכוםוסימון,יעקובסון,קאן,דבריראה29

.1919אוגוסטהפועל,

לאומית.הלוואה;הכספיםלשאלתזלטופולסקי,30
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אוצרות־כלועלהציבורייםהמפעליםכלעלציבורילפיקוחאוממשלתית,
מהםהפרטיהרווחאתולהגבילניצול,מפניהציבורעללהגןעליההטבע.
איןשאותםבתחומים)ג(הסיכון;בגובהגםהמתחשבנאות,רווחלשיעור

בתנאיםקדימה,זכותהציוניתלהסתדרותלתתישעצמה,עלנוטלתהממשלה
אוצרות־טבע;ובפיתוחציבוריותעבודותשלוניהולןבביצועןוצודקים,נוחים
הציוניתוההסתדרותשהממשלהכאלהמפעליםשלוניהולםלביצועםזכיונות)ד(
שתיוועץלאחרלאחרים,הממשלה־ידיעליינתנועצמן,עלמקבלותאינן

31הציונית.בהסתדרות

הסקטורשלתפקידיואתהראשוניםהסעיפיםשנימגדיריםלראות,שניתןכפי
ארץ־ישראלשללמעמדההתייחסותתוךהציונית,התפיסהלפיבכללהממשלתי

יחסי־באפיוןעוסקיםהאחרוניםהסעיפיםשניהיהודי.לעםהלאומיכבית
הללו.ההגדרותבסיסעלהציוניתלהסתדרותהבריטיתהממשלהביןהגומלין
מונחיםשלפנינו,בסעיפי־ההחלטהשמנוסחכפיאלה,יחסי־גומליןשלביסודם

לעצמהתבעההציוניתההסתדרותאשרעבודות־תשתית,לביצועהזכיונות
אמוריםאלהזכיונותבמישרין.לבצעןעמדהלאשהממשלהעבודותאותןלגבי
ממפעלי־הפיתוחחלקבניהול,מקוםומכלבביצוע,יהודיתשליטהלהבטיחהיו

טיעונים,הושמעואףלכךבקשרהתעסוקה.לתחוםמיוחדתשימת־לבתוךבארץ,
בארץ,היהודיהלאומיהביתלהקמתהבריטיתהממשלהשלאחריותהשבמסגרת

הציבוריותבעבודותגםיהודיים,ועבודהבניהולמירבישימושלהבטיחעליה
התעסוקתיהיסודבאמצעותאפוא,כךבמישרין.על־ידהתבוצענהאשר

אילוציעל־ידימוגבלתבארץהיהודיתהאחיזהתהיהלאהללו,שבעבודות
ההוןשלמהיקפושמתחייבממהיותרגדולהלהיותותוכלהציוני,התקציב
32הלאומי.

הציונית,ההסתדרותשללאחריותהלהינתןהיושעתידותהציבוריות,העבודות

על־ידיישירותימומנוהפעולותהלאומי.ההוןבאמצעותלהתבצעהיואמורות
לגופיםלסיועכמקורהלאומיההוןהפעלתעל־ידיאוהציונית,ההסתדרות

סיועהללו.העבודותביצועאתעצמםעלשייטלויהודיים,ולקבלני־משנה
בהשקעותוחברתיתפרטיתתשואהביןאפשרייםפעריםבשלנחוץהיהזהמעין

עבודהשלשהאפשרותכדיעברית,עבודהלסבסדצורךהיהכמו־כןהתשתית.
נתפסולמעשה,כך,33העבודות.מבצעילקבלניםיותרזולהתהיהלאערבית

.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.8.1919הציבוריות,העבודותבנושאהסיכוםהחלטות31

.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.8.1919מיוםבישיבהסימון32

.95-90ענדהצהרה,33
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כחלקבארץ־ישראלהכלכליתהתשתיתהקמתלשםהציבוריותהעבודות
הללוהעבודותשלבביצועןשצידדואלה,בעיניגםהלאומיההוןשלממשימותיו

הגישותבעליביןההבדל34למשל.גולדברג,כבוריסהפרטי,הסקטורבידי

לגבי—כמותיהיההציבוריות,העבודותשלביצועןאופןלגביבציונותהשונות

משהיהיותראלו—לעבודותשיוקצוהלאומיההוןשימושישלהגודלסדר

לאומיים,מקורותלהקצאתעקרוניתהצדקהבכללקיימתהאםכלומר—איכותי,

העבודותכלומרבארץ־ישראל.ציבוריותעבודות־פיתוחשלקידומןלשם
הממשלתיתהפעילותבתחומיהלאומיההוןשלמשימותיוליתרצורפוהציבוריות

הקודמים.בפרקיםשנדונוהיהודייםהציונייםובתחומים

השקעותלמימוןלשמשהלאומיההוןהיהאמורהספר,שלזהבחלקשראינו,כפי

הפעילותלהמרצתמכשירולהיותציבוריים,ושירותיםקרקע(רכישת)כולל
המקורותהעמדתבאמצעותזאתולהכוונתה.בארץ־ישראלהפרטיתהכלכלית
לרשותמוסדי(אשראיאומענקיםלחכירה,קרקע)כגוןהציבורייםהלאומיים

בהתאםבהם,השימושעלממשיותמגבלותהטלתכדיתוךהפרטי,הסקטור
נתממשוכיצדלבחוןישעתההציונות.שלוהחברתיותהלאומיותלמטרותיה

הכליםיצירתשלהמעשייםבדפוסיםהציוניתהציבוריתהכלכלהעקרונות

בארץ־ישראל.למעשההלכהוהפעלתוהלאומיההוןלגיוסהמוסדיים

.1920פברוארהוועד־הפועל,,16.2.1920מיוםבישיבהגולדברגדברילמשל,ראה,34



שניחלק

הלאומיההוןלגיוסהכליםיצירת
בארץ־ישראלוהפעלתו
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שבוארץ־ישראל/׳בניןרופין,ארתורשלספרובברליןלאוריצא1919ב־

תכניתבארץ־ישראל.והפעלתולאומיהוןשלגיוסולדרכיכוללתתכניתהתווה

השאלותעםהתמודדהאשרמלחמת־העולם,לאחרבסוגההראשונההייתהזו

קווי־הפעולהעלמתבססתהיאהציונית.הציבוריתהכלכלהשלהמעשיות

רופיןשלתכניתובתנועה.הוסכםעליהםלעיל,הראשוןבחלקשנדונוהעקרוניים,

ברקעעמדההיאואולםאחת,כמקשההציוניתהתנועהעל־ידיאומצהלא

ובהתוועדויותבעיתונותשנתקיימוכפיאופראטיביים,כלכלייםבנושאיםהדיונים

ביולילונדון,ועידתוביןהראשונהמלחמת־העולםשביןבתקופההציוניות

ההתיישבותמפעלשלהכלכלילצדהנוגעבכללבר־סמכאנחשברופין.1920

באדמיניס־הארץ־ישראלי(המשרד)כראשנסיונולאורבארץ־ישראל,הציוני

לכןתפסהתכניתומלחמת־העולם.לפניעודהיישובשלהציוניתטראציה

הוצאותומסגרתהציבורי,המימוןבנושאיהציוניתבמחשבהמרכזימקום

עליושאיןכנתוןבתנועהנתקבלהאףלי״ש,מיליון25בסךשבה,ההתיישבות

לדיוננוטבעיתנקודת־מוצארופיןשלתכניתומשמשתכךמשוםעוררין.

זה.בחלק

1ההתיישבותלמימוןרופיןתכנית

לבצעלדעתו,היה,צריךושאותןרופין,שלתכניתובבסיסשעמדוהמשימות

עיקריים:תחומיםבשלושההתרכזוהלאום,משאביבאמצעות

מערכות־בפיתוחהשקעותכללואלהופיתוח:תשתיתהשקעותא.

)נמלים,התחבורהמערכותחשמלי(,וכוחהשקייהתיעול,ניקוז,)ייבוש,המים

)טלפון(.התקשורתומערכותברזל(,מסילות

1

.17ו־16הפרקיםבעיקרארץ־ישראל,בניזרופין,על־פי1
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לריכוזלשמשהלאומיההוןצריךזהבתחוםחקלאית:התיישבותב.
לאומיתקרקעולרכישתהיישוב/להכשרת׳החברהבאמצעותהקרקעקניותכל

להשקעותהלאומיההוןישמשכמו־כןהקרן־הקיימת.באמצעותולהכשרתה חקלאיבנק)באמצעותציבוריבנקאיאשראילמתןובייצור,בבנייהישירות
ישיר,ציבוריולסיועהחקלאיים(הפועליםשלקואופרטיביובנקלמשכנתאות

למתיישביםשתעזורהתיישבות,קרןבאמצעותיינתןזהסיועבנק.דרךשלא
לימודמושבותגםתממןהקרןהעצמי.הונםאתלהגדילחסרי־אמצעים

חקלאית.והכשרה
אשראיליצירתהלאומיההוןישמשכאןעירונית:התיישבותג.

התעשייה,לפיתוחובנקמשכנתאותבנקמסחרי,בנקבאמצעותציבוריבנקאי
תשתיתוליצירתהקיימתהקרןעל־ידיעירוניתלהתיישבותקרקעלהכשרת

2מיוחדות.קרנותבאמצעותוחינוך(בריאות)סעד,רווחהשירותישל

המסגרותבקביעתהלאומיההוןשלההוצאהיעדיקביעתאתקשררופין
הסקטוריפעילשבהןארגוניות,צורותארבעהציעהואלהפעלתו.המוסדיות המקורות:אתהציבורי־ציוני

קרקעלרכישתבעיקרהכוונהנכסי־ייצור.שלציבורית־לאומיתרכישהא.
השקעות־מלבדנכללו,באלהכלכליים.במפעליםישירהציבוריתולהשקעה
ובבנייה.במטעיםהשקעותגםתשתית,

קיימים,ציבורייםבנקיםבאמצעותהפרטילסקטורהלאומיההוןשלסיועב.
אפותיקאיםבנקיםלהקיםישכמו־כןעירוני.מסחריאשראילמתןאפ״ק,כגון

התעשייה.לפיתוחובנקשיתופיים,בנקיםועירונית,כפריתלהתיישבות
מועדפים,בתנאיםמוסדיאשראיסובסידיות,באמצעותלאומי־ציבוריסיועג.

שללביצועןהעיקרייםהמכשיריםועוד.חקלאית,ובהכשרהבמחקרהשקעות
הציוניים.המוסדותשבבעלותונכסי־הייצורההתיישבותקרןיהיואלומשימות

קרנותבאמצעותוחינוךסעדשירותילמתןשוטפותציבוריותהוצאותד.
מיוחדות.
בסיסמשמשותהשונותבמסגרותהלאומיההוןהפעלתשלהללוהצורות
לתכניות)בדומהזותפיסההציבורי,המימוןדרךאתרופיןשללתפיסתו
שישהעיקרון,עלמושתתתהייתהלהלן(שנראהכפיבציונות,אחרותכספיות

הדברבלבד.העירוניתההתיישבותלתחוםרופיןמשייךהרווחהשירותיאספקתאת2
השירותים,מןבחלקצורךיהיהלאהחקלאי־יצרנישבסקטורמכך,כנראהנובע
כלסךבמסגרתיסופקוובריאות,חינוךכגוןהאחר,וחלקםלמשל,סעדכמו

החקלאית.ההתיישבותלעידודההוצאות
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כעסקייםשימושיושללסיווגםבהתאםההוןלגיוסהאמצעיםאתלבחור

ובלתי־עסקיים.
השימושיםכלשעל־פיהמגקודת־מוצא,יצאההלאומיההוןשימושישלזוחלוקה

צורהבכלאודמי־שימוש)בצורתהכנסותלקבלעקרוניתאפשרשבהם

יוגדרוההון,הוצאותאתגםאלאהשוטפותההוצאותאתרקלאשיכסואחרת(,
אוכלל,הכנסותיישאושלאהשימושיםלעומתם,עסקיים.בשימושים

בהןתהיהולאבלבדהתפעולהוצאותאתהיותר,לכלתכסינה,שהכנסותיהם

רופיןהגדירלכךבהתאםבלתי־עסקיים.בשימושיםיוגדרולהון,תשואהכל
מכירתהלשםוהכשרתהקרקערכישתהבאות:המשימותאתעסקייםבשימושים

בתחומייצרניבהוןתשתיתהשקעות־הלאמתה(;לשם)לאיהודיםליחידים

למגוריםבבנייהישירותהשקעותוהתקשורת;התחבורההחשמל,ההשקייה,

הבלתי־השימושיםהבנקאי.האשראימערכתביצירתוהשקעותחקלאי;ובייצור

ישירציבוריסיועהקרן־הקיימת,בידיוהכשרתהקרקעקנייתהם:עסקיים

אתהןהכוללתציבוריים,שירותיםמערכתיצירתחקלאית;להתיישבות

הכרוכותההוצאותאתוהןובתי־חולים()בתי־ספרובציודבמבניםההשקעות

אלה.שירותיםשלהשוטפתבאספקתם

בדרךעסקית,במתכונתהוןגיוסרופיןהציעהעסקייםהיעדיםביצועלשם

)להלן:בארץ־ישראל׳יהודיתהתיישבות׳חברתשלמניותיההפצתשל
שלחברת־אחזקהתהיהזוחברהזה.לצורךשתוקםההתיישבות׳(׳חברת

ביצועלשםמוגדר.בתחום־פעילותתעסוקאלומחברותאחתכלחברות־בנות.
והשקיה,ייבושהבאה:החלוקהפיעל־חברותארבעיוקמוהשקעות־התשתית

ההתיישבותבתחוםרשת־טלפונים.והתקנתמסילות־ברזלהקמתנמלים,בניית

)הבנקלחקלאותבנקיםשניחברות:חמשלהקיםרופיןהציעהחקלאית

ההשקעותשללמימושןעסקיותחברותושלושהשיתופי(והבנקלמשכנתאות

מטעיםחברתקרקעות,לקניית)חברההחקלאיבסקטורהישירותהציבוריות

להתיישבותסיועלשםחברותשלושלהקיםרופיןהציעבמקבילבנייה(.וחברת

מסחרי.ובנקבתעשייההשקעותבנקלמשכנתאות,עירוניבנקהעירונית:

היהודיוהציבורחברות־הבת,שלמניותיהןבכלתחזיקההתיישבותחברת

ריכוזלידילהביארופיןהתכווןבכךבלבד.שלהמניותיהאתלרכושייקרא

ביצועלגביהביזוריתרונותניצולתוךוהקצאתו,ההוןשללגיוסוהמאמצים

המוסד,שלושליטתופיקוחותחתתהיהההתיישבותחברתהשונות.המשימות

היהעשויזהגוףארץ־ישראל.לענייניעליונהיהודיתהנהגהישמשאשר

ההשתתפותבסיסאתלהרחיבהעדיףרופיןאךהציוני,הפועלהוועדלהיות
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ימונהאשרלאומי׳,כלליש׳וועדהציעלכןהלאומי.הביתבהקמתהיהודית
היישוב.לענייניהלאומיתההנהגהתפקידאתימלאעולמי,יהודיקונגרסבידי
ארץ־ישראל.תושבייהיומחציתםשלפחותחברים,30—20ימנההלאומיהוועד
בארץ־ישראל(עליוןיהודיכמוסדשיוכראחרלאומיגוףכל)אוזהגוףשליטת

מטעמוממוניםבאמצעותתישמרחברות־הבת,ועלההתיישבות׳׳חברתעל
להוציאחברות־הבת.ובהנהלותחברת־האםבהנהלתשיישבוזכות־וטו,בעלי

המניותבעליעל־ידיההתיישבות׳׳חברתהנהלתחבריייבחרואלה,ממונים
חברימקרבולאו־דווקאכולו,היהודיהעםמקרב—ויחידיםקהילות—

שכבותכלשלולמעורבותלשיתוף־פעולהציפהרופיןהציונית.ההסתדרות
׳החברהמניותרכישתאתלהגבילרצהלאולכןהציוני,במפעלהעם

שלההכרעהעמדתתישמרזאתעםבלבד.הציונייםלחוגיםלהתיישבות׳
בכלהחברהשלהבלעדיתושליטתההחברה,בהנהלתהציוניתההסתדרות

ההתיישבות׳׳חברתתשמשאפואכךהעסקית.ההתיישבותיתהפעילותתחומי
והפעלתו.לאומיהוןגיוסלשםהלאומייםהמוסדותשלעיקריכלכלימכשיר
זיכיוןבעלותקולוניאליותחברותההתיישבות׳׳חברתמזכירההכלליבמבנה

הואהדמיוןכיהדגישרופיןאךהמושבות.לפיתוחמדינת־האםמטעםמונופולי
כישותלחברהכלשהןבזכויות־יתרכאןמדובראיןתוכני.ולאבלבדצורני

יהודית־אוטונומיתפעילותלגביהזכויותכלעצמו;בפניהעומדכגוףאומשפטית
תתרכזנהבארץ־ישראל,אחריםלתחומי־פעילותבדומהההתיישבות,בתחום
הלאומיים.המוסדותבידי
הוא,אףעסקית,כחברהלהתיישבות׳׳החברהשלהגדרתהעצםכן,עליתר

המפעלהגשמתלמעןלפעולשתפקידהמאחרתוכני.משהואיותרצורנילמעשה,
ההתיישבות,מפעלשלוהחברתיותהלאומיותהמטרותאתלשרתעליההציוני,
ההשקעותלגביהןזאתכלכלית;רווחיותשיקוליעםבהכרחזהותשאינן

האשראיאולילהוציאהבנקאי־ציבורי,האשראילגביוהןהישירות,הציבוריות
בתחומי־השקעותביצועעללשקודעליהכמו־כןאפ״ק.על־ידישיינתןהמסחרי
לנבועהעלוליםמונופולייםרווחיםהיווצרותלמנועכדיהשארביןהתשתית,
להתיישבות׳׳החברהשלהעסקיאופיה3אלה.בתחומיםטבעייםמונופולמתנאי

רווחיתהפעלהלפרנסכדיבואיןהשוק()אוהמשקכאשרנוצר,טבעימונופול3
להרוויחתוכלהאחתהפירמהגםבדרך־כללכן,עליתראחת.מפירמהיותרשל

תחרות,בתנאימייצרתשהייתהמזוהקטנהתפוקהתייצראםרקאלהבתנאים שוויתורמכאןמונופול.רווחיניצוללהשיאפשרוגבוהיםמחיריםתגבהכךועל־ידי
ביצור.להפסדיםלהביאעלולטבעי,מונופולבתנאימונופולייםרווחיםעל

[72]



קח־היסודהקמת:ראשוניםצעדים

רופין.שלכלשונוכלכליות/שיטותפיעל׳לפעולעתידהשהיאבכךמתמצה
מימושואחלמנועהעלולותוהחברתיות,הלאומיותהמגבלותבמסגרתכלומר,

הכלכלית.היעילותבמירבהחברהתפעלתחרותי,ריווחשל
גםלהתיישבות׳,׳החברהשלהעסקיאופיר.לגביאלומהסתייגויותכתוצאה
שיהיההראוימןאלאגרידאעסקילהיותיכולאינומניותיהלרכישתהמניע
הבאתתהיהלאהחברהשלהראשונהשמטרתהלכךמודעותמתוךלאומי,מניע

אלהשיקוליםמצאומעשיתמבחינההמניות.לבעלימאקסימאלייםרווחים
בלבד,כאפשרותהמניותלבעליהדיבידנדותחלוקתבהעמדתרופיןאצלביטוי

לאהדיבידנדהשיעורכן,עליתראי־ודאות.שלרבהמידהקיימתשלגביה
אלאהמניות,לבעלייחולקולאזה,שיעורעלשיעלורווחים.5%עליעלה

כדוגמתהציונית,ההסתדרותשלהבלתי־עסקיותהמשימותלביצועיוקדשו
והחינוך.הסעדההתיישבות,קרנות
עלהלאומיההוןגיוסבהשתתתרופיןראהטעםמההשאלהכן,אםעולה,

מכירתשלבדרךבלעדיבאופןמקורותיהןאתשיגייסוחברות,שלמערכת
בעצם,נחלקת,זושאלה?להתיישבות׳׳החברה—בהברת־האםבעלותמניות
הציבוריתהחברהמבנהאתרופיןהעדיףמדוע—האחתשאלות־משנה:לשתי
לשםהציונית,ההנהלהשלמחלקותכדוגמתאחרים,מוסדייםמבניםפניעל

בקיומובהתחשב—והאחרתילאומיהוןבאמצעותכלכליותמשימותביצוע
להפצתההוןשלגיוסודרכיאתלהגבילצורךראהמדועהחברות,מבנהשל

בלבד?מניות
במלאיההשקעהשלאחרהנחה,מתוךחברות־מניותשלמבנההעדיףרופין
בארץ־ישראלהיהודיהמשקוצמיחתהאוכלוסייהגידולועםההתחלתיההון
התייחסהזותחזיתבהשקעות.הכרוךהסיכוןויקטןהפרטיתהתשואהגורםיעלה

כמו־כןובבנייה.במטעיםקרקעות,ברכישתולהשקעותלהשקעות־התשתית
הכלכליתההתפתחותעםבבדבדאשרהבנקאי,לאשראיהתחזיתהתייחסה

שיקוליםעלופחותטהוריםעסקייםשיקוליםעליותריושתתבארץ־ישראל
הפרטיתהתשואהשלמשקלהלעלייתהציפיותחברתיים.אולאומייםאחרים,

שלהמוסדיהמבנהאתלדעתו,הצדיקו,כעסקיותהגדירןשרופיןבפעילויות
אתמגדילותפרטיתלתשואהשהציפיותטעןהואציבוריות.חברות־מניות

ומבוססותחזקותתהיינההללוהציפיותהלאומי.לתמריץמעברלנתינה,התמריץ
המגבלותבמסגרתיותר,יעילבאופןויופעלויוקצוההוןשמקורותככליותר

בהפעלתןרופיןראהבמקורותיעיללשימושערובהוהמוסריות.האידיאולוגיות
המניות.בעליכלפיאחריותהמחייבתהפעלהעסקית,במסגרתחברות־מניותשל
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ניתןהדבר—תרומותבאמצעותשלאמקורותגיוס—השנייהלשאלהבאשר
איגרות־חוב,הפצת—האחתדרכים:בשתילהיעשותעקרוני,באופןהיה,

שניםעשרשללטווחאפשרות,מכללהוציארופיןמניות.הפצת—והאחרת

קשיחה,התחייבותבמלוותראההואאיגרות־חוב.באמצעותהוןגיוסלפחות,

לדעתו,קבועים.תשלומי־ריביתלשלםהצורךבשלהחברהידיאתהקושרת
נמוךיהיההריביתשעראםגםבהם,לעמודיוכללאבארץ־ישראלהיישוב
בהתחייבותכרוכהאינהמניות,הנפקתזאת,לעומתשבשוק.הריביתמשער

והנחתההתחלתיההוןיצירתלאחרהארוך,בטווחתקופתית.דיבידגדהלשלם
חברתבפעילותהפרטיתהתשואהמרכיבשלמשקלועלייתועםהתשתית,

הדרושותהחדשותההשקעותברמתצמצוםגםרופיןחוזהובנותיה,ההתיישבות
איגרות־חובבאמצעותלמימונןאפשרותוגםהחברות,שלפעילותןלהמשך
כעשריםשלבשיעורהמניותהוןשגיוסמכאן,4החופשי.ההוןבשוקשיונפקו
מאמץיהיהובנותיה,ההתיישבותחברתבשבילשניםשלושתוךלי״שמיליון
בעיקרם.לאומייםשמניעיווחד־פעמי,מרוכז

הלאומיההוןשלהבלתי־עסקייםלשימושיםבאשרהעסקיים.השימושיםכאןעד
בקנייתשתעסוקהקרן־הקיימת,קרנות:ארבעבאמצעותלפעולרופיןמציע

למתייש¬לסיועההתיישבות׳׳קרןלהתיישבות;ובהכשרתהבהלאמתהקרקע,

בים
;

ובריאות.סעדוקרןחינוךקרןציבוריים:שירותיםמתןלשםקרנותושתי
ארבעבתוךאךכולו.בעולםיהודיםשלמתרומותיבואהקרנותארבעשלהונן

מצדההתיישבות׳,׳קרןגםובמידת־מההקרן־הקיימת,ביןרופיןמבחיןהקרנות

האחר.הצדמןהחברתית,והרווחההחינוךקרנותוביןאחד,
לאהתרומותהאחרותהקרנותלשלוששבניגודבכך,הקרן־הקיימתשלייחודה
שלקרקערכישתשהוצאותסבר,רופיןשלה.היחידמקור־ההכנסהתהיינה

הלא־קרקעייםשנכסיהאיגרות־חוב,הפצתשלבדרךגםימומנוהקרן־הקיימת

כבטחונותלהןישמשוומדמי־חכירהמתרומותהצפויהכנסותיהוזרםהקרןשל
למשכון(.לאאףולכןלהעברה,ניתנתאינהלאומיתבבעלות)קרקע

מתכניתומסוימתנסיגהישקווי־יסוד()רופין,1919בספטמבררופיןשחיברבתזכיר4
מסוימות:בהסתייגויותחובאיגרות־באמצעותגםהוןלגייסבומציעהואהמקורית.

יהיההראשונותהשניםבחמשעליהןהריביתשערשנה;40כעבוררקייפדואלה

כן,עליתרהאחרונות.השניםבחמשלשנה8%ל־עדויעלהבלבד,לשנה2%
הון־מתוךהראשונות,השניםעשר-עשריםבמשךתשתלםאיגרות־החובעלהריבית
)אםלהתממשצפוייםאלד.רווחיה.מתוךולאלהתיישבות׳׳החברהשלהמניות
הישענותקיימתהנידוןבתזכירשגםמכאןהארוך.בטווחרקיתממשו(אמנם

ההתיישבות.למימוןכבסיסהון־מניותעלמירבית
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העוסקיםמוסדותלהיותההתיישבות׳ו׳קרןהקרן־הקיימתאמורותלכךבנוסף
רופיןהכללי׳.הלאומי׳הוועדשלהישירבפיקוחובהקצאתו,והןההוןבגיוסהן
משאביםבגיוסשתעסוקאחת,לקרןהארגונילמיזוגןהאפשרותאתמעלהאף

החינוךקרנותזאת,לעומתבחקלאות.הבלתי־עסקייםהשימושיםלכללוהקצאתם
השירותיםלמימוןתרומותלגיוסמכשיריםלמעשה,להיות,אמורותוהרווחה,
היהודיליישובהכללי׳הלאומי׳הוועדבידיבמישריןהמסופקיםהציבוריים

רופיןראהוהרווחההחינוךקרנותשללקיומןההצדקהאתבאו־ץ־ישראל.
עםזאת,לעומתהקרוב.בזמןהיהודיהיישובשלהנמוךהמיסויבכושר

משקלםעלייתאתרופיןחזהבהכנסות,הצפויהוהעלייההכלכליתההתפתחות
ירידתואתהציבוריים,השירותיםבמימוןבארץהיהודיהיישובמיסישל

כמכשירי־הללוהקרנותשלחשיבותןשתפחתגםמכאןהתרומות.שלמשקלן
עצמאיים.גיוס

המימוןלהפעלתרופיןתכניתשלהכללייםקוויהעללהצביעאפואניתןלסיכום
כלהלן:בארץ־ישראלהציוניהציבורי

המסגרותוקביעתבארץ־ייסראל,הלאומיההוןשלהעיקרייםיעדיופירוטא.
היעדים.השגתאתשיבטיחוהמוסדיות

כספיתתשואהלשאתעקרונית,מבחינההעשויים,שימושיםביןהבחנהב.
הוצאותכלומרלהון,פרטיתתמורהבהםשאיןשימושיםוביןבעתיד,פרטית

להוצאותהשקעותשביןלהבחנהזההאינהזוהבחנהבלתי־חוזרות.ציבוריות
מאופיינותוההתיישבותהתשתיתבתחומיהציבוריותההשקעותשוטפות.
רופין,כולללעומתן,הארוך.בטווחפרטיתלתשואההציפיותבגללכעסקיות

במבנים,השקעותגםהשוטפות(ההוצאות)מלבדחוזרותשאינןההוצאותבין
ובתי־חולים.בתי־ספרכדוגמת

לגיוסהדרכיםביןוארגוניתמוסדיתלהפרדהבסיסמשמיטתהנ״לההבחנהג.
במתכונתייעשההעסקייםהשימושיםלצורךוהפעלתוההוןגיוסהלאומי.ההון

חברת־אםזוהיבע׳׳מ׳.ההתיישבות׳חברתשלמניותמכירתשלבדרךעסקית
המוסדותשליטתעסקי.אופיבעלייעדיםבביצועשתעסוקנהחברות־בנות,של

זכות־בעלתממונה,נציגותבאמצעותתישמרחברותשלזהבמערךהלאומיים
יגויסוחוזרותשאינןההוצאותלמימוןהמקורותהחברות.בהנהלתהכרעה

זה.לצורךשתוקמנהמיוחדותקרנותבאמצעותכתרומות,
רקולאשבגולה,היהודיהעםלכלפנייהשלבדרךייעשההמקורותגיוסד.

לביצועבאחריותוהתורמיםהמשקיעיםשיתוףהציונית.ההסתדרותלחברי
וכפיפותלהתיישבות׳,׳החברהשלהמניותבעליאסיפתבאמצעותייעשה

[75]



רביעיפרק

הלאומיים(.המוסדותלנציגיהנתונההווטו,זכותשל)בהגבלהלאסיפהההנהלה
הקמתשלהכלכלייםהצרכיםאתנאמנהכמייצגתזותכניתנתפסהכאמור,
שאליההגדולה׳,׳התכניתבשםהוצגהאףהיאבארץ־ישראל.הלאומיהבית

יוליוסשהציגהכפיהציונית,ההנהלהשלהמעשיתהכספיתההצעההושוותה
במושבעת(באותההעולמיתההנהלהשלהארץ־ישראליתהלשכה)ראשסימון

לגיוסוהמעשיותהדרכיםלגביהשאלות.1920בפברוארהציוניהוועד־הפועל

גםהיוהשניים,שביןוהקשרבולעשותשישהשימושיםסוגיהלאומי,ההוןשל

להתמודד.ההנהלהתכניתניסתהשעמןהמרכזיותהשאלות

סימוןהצעתלפיהציוניתההנהלהתכנית
המשימותהצגתעםכברהצטיירוהציוניתההנהלהשלתכניתהעקרונות
בפברואר־בלונדון,הפועלהוועדבמושבמימונן,ודרכיהמיידיותהכלכליות

5מארס ההנהלה,בהצעתהועלוהתכניתשלהארגונייםמרכיביה1919.
6באוגוסט־ספטמברהוועד־הפועללמושבוארבורגשהגיש

7

גיבושלכללאך1919.
סימון,בידיהחתוםהארץ־ישראלית,הלשכהשלבחוזררקהתכניתהגיעה
סימוןשלובהרצאתו,י1920ובינואר1919בדצמברב׳העולם׳שהופיע

8בפברוארהוועד־הפועלבמושב דומהשלהעקרונות־היסודמבחינת1920.
עסקייםשימושיםביןומוסדיתארגוניתהפרדהכלומר,רופין,שללזוהתכנית

עשוייםשאינםבלתי־עסקייםשימושיםוביןפרטית,תשואהלהניבהעשויים

ההתיישבותבמימוןבהשקעותראהלפניו,כרופיןסימון,פרטית.תשואהלתת

ובהשקעותציבורי(בנקאיאשראיבאמצעות)שייעשווהעירוניתהחקלאית

השימושיםעסקיים.שימושים—ובייעורבהשקיהבתחבורה,הציבוריותבעבודות

חסרילעוליםעזרהוחינוך,מנהלהוצאותהיוהלאומיההוןשלהבלתי־עסקיים

והכשרתה.קרקעקניית—וכמובןוסעד,תברואהבריאות,שירותיאמצעים,

לשםתרומותבגיוסשיעסקוקרנות,שלבמערכתצורךהיהזותכניתלפיגם
שהיישובעדיפעלוהקרנותהלאומי.ההוןשלהלא־עסקייםהשימושיםמימון
שעיקרןהללו,ההוצאותאתלממןכדיבושיהיהמיסויכושרבעליהיההיהודי

.1919פברוארהוועד־הפועל,,26.2.1919מיוםבישיבהסימון5

.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.9.1919מיוםבישיבה6

(.2מס׳מקורות,נספח)ראהלחוזרהוספותההסתדרויות;אלסימון,7
•1920פברוארהוועד־הפועל,,16.2.1920מיוםישיבה8
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קרנותהיו:הקרן־הקיימת,בצדשהוצעו,הקרנותהציבוריים.השירותיםאחזקת
חסרי־אמצעים."בעוליםתמיכהוקרןובריאות,סעדחינוך,
המערכתהיצרניים.אוהעסקייםבשימושיםעוסקהתכניתשלהמרכזיחלקה

בנק)א(תכלול:הללולשימושיםהקצאתוושלההוןגיוסשלהמוסדית
בנק)ב(והעירונית;הכפריתלהתיישבותארוךלזמןהלוואותלמתןאפותיקאי

המסחרבתחומיארוךלזמןוהלוואותלהון־חוזרהלוואותלמתן)אפ״ק(מסחרי
לביצועחברות)ד(מלאכה;ובעליפועליםשלקואופרטיביבנק)ג(והתעשיה;

ושליטתאלה,וחברותבנקיםשלהציבורי־ציוניצביונםציבוריות.עבודות

אחזקה,חברתבידימניותיהםהחזקתשלבדרךיובטחובהםהציוניתההסתדרות
לסימוןהצטיירהזוחברההציונית.ההסתדרותבידייהיושלהשמניות־היסוד

תחילהישכךלשם׳אולםהיהודים(.התיישבותאוצר)בנקיק״טשלבדמותו

קטןציונימבנקשיהפוךבאופןמחדש,ובארגונוהעצמיהונובהגדלתצורך
לשםהתיישבותנולמפעלבעתידשייכנסוהכספיםכלבשביליסודילאוצר

לענייך.מתאיםבאופןושימושםחלוקתםאתושיבטיחפרי,נושאותמטרות

9

10

11

רופין.שללזורבדמיוןאפואדומהההנהלהתכניתשלהבסיסיתהתפיסה
מבוזרתבמערכתתשואהנושאילשימושיםוהקצאתםהמקורותגיוסדהיינו,

בנקאי.אשראימתןולשםציבוריותעבודותביצועלשםחברות־מניות,של
אוחברת־אםבאמצעותהציוניתלהסתדרותכפופותתהיינהאלוחברות

ההיקףגםהציונית.ההנהלהלידימסורבהההכרעהשכוחחברת־אחזקה,

הצורךעלמדבררופיןהתכניות.בימתידומהיצרניותהוצאותשלהחזוי
תכניתואילוההתיישבות,חברתב־מביללי״שמיליון20—19כ־שלהוןבגיוס

נביאאםכן,עליתרלי״ש.מיליון17כ־שלבהיקףבהוצאותדנהההנהלה

הוצאותיהכוללועירונית,כפריתהתיישבותלצורכיההוצאותכלאתבחשבון
גםלמעימה.זההההוצאותשמסגרתנמצאהקרן־הקיימתשליצרניות׳׳הבלתי

הדרושההכוללתכהוצאהלי״ש,מיליון25כ־שלבסכוםמדוברההנהלהבתכנית

.1מספרבלוחההשוואתיהפירוטעל־פילראותשאפשרכפי11הראשונה,בתקופה

גיוסמנגנוןנתפסשבובאופןבעיקרהתמקדהתכניותשתיביןהמהותיההבדל

הוועדוכן,1919אוגוסטהפועל,הוועד,25.9.1919מיוםישיבהוארבורג,דברי9
.1920פברוארהפועל,

(.2מס׳מקורות,)נספחפינאנסיתהכשרה:בהוספה—לחוזרהוספותסימון,10
הצטמצמהאחר־כךהקרובות.השניםלעשררופיןמתכווןראשונה׳׳תקופהבמושג11

25שלהוצאהעלדוברלהלן,שנראהכפיקרן־היסוד,הקמתולקראתהתקופה,

בלבד.שניםשלושתוךלי״שמיליון
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וביןשבינהובקשרי־הגומליןחברת־האםשלבתפקודהולפיכךהמקורות,
ביצועלשםהדרושיםהמקורותשכלהציערופיןהציבוריות.חברות־הבת
להתייש¬׳החברהשלתוינמ־ןוהכיגויסוהעסקיהאופיבעלותהמשימות

לי״ש,מיליון1.6כ־שלסכום־מינימוםלגייססימוןהציעזאת,לעומתבות׳.
לי״ש.מיליון2ל־לי״ש400מ־ססס,יק״טשלהעצמיהונואתלהגדילמנתעל
יגייסולי״ש,מיליון15כ־בסךהיצרניות,למשימותהדרושיםהמקורותשאראת

מכירתבאמצעותההוןאתלגייסחופשיותכשהןעצמאי,באופןחברות־הבת
חלקשאותוהייתה,היחידהההגבלהההון.בשוקיאיגרות־חובהפצתאומניות
עמדת־הכרעההציוניתלהסתדרותיקנהיק״טבבעלותהמוחזקהעצמיהונןשל

מקורות.ובהקצאתמדיניותבקביעת

בארץ־ישראלהיהודיתההתיישבותלמימוןההוצאותחלוקת:1לוח
הציונית*ההנהלהתכניתולפירופיןתכניתלפי

ההנהלה תכנית רופיןתכנית

אחוזים מיליוני
לי״ש אחוזים מיליוני

לי״ש

20.0 5.0 23.3 5.8 ציבוריותעבודות

לרכישתהקק״להוצאות

32.0 8.0 16.1 4.0 והכשרתהקרקע
קרקעלרכישתהוצאות

— — 4.0 1.0 להלאמה()לא

40.0 10.0 35.3 8.8 אפותיקאיאשראי
תעשייתימסחריאשראי

8.0 2.0 8.0 2.0 וקואופרטיבי

בסקטורישירותהשקעות

— — 5.6 1.4 החקלאי
— — 7.6 1.9 להתיישבותסיועקרן

100.0 25.0 100.0 24.9 סך־הכול

ציבוריים. שירותי־רווחהלמימון הוצאות כוללותאינןאלוהוצאות»
נתוני;170—165׳עמארץ־ישראל,בניןרופין:תכניתשלההוצאותנתונימקור:

ההסתדרויות.אלסימון,ההנהלה:תכניתשלההוצאות
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לשימושיםהמקורותרובאתלהקצותההנהלהאמורהשדרכוהאפותיקאי,הבנק
זאת,לעומתיהיה,לי״ש(מיליון17מתוךל״שמיליון10)כעסקייםהמוגדרים

איגרות־חובהפצתשלבדרךקריק״ט,באמצעותשלאמקורותלגייסחופשי

מניותלכעליק״טשלבעלותואתלקייםנועדזהמגבילתנאימניות.לאאך

למשל(,אפ״ק,לגביהקיימת)כדרישהבלבדמרביתןעלולאהאפותיקאיהבנק
פרטייםקפיטליסטייםלענייניםמחוץמראשהזההבנקאתהעמד׳למען—וזאת

וראשונהבראשלבלשיםזהבנקיוכלככהלקונים.המניותבמסירתהכרוכים
12הלאומית׳.ההתיישבותלענייני

מפניההון,בשוקמשלומניותהפצתהאפותיקאילבנקלאפשראיןאומר,הווי

ההתיישבותשלהציבורי־ציונילמימוןהקרן־הקיימת()בצדהעיקריהמקורשהוא

ליצוראואחרים,גורמיםבידיכוח־הכרעהלתתעלולההמניותהפצתהחקלאית.
כךועל־ידיבארץ,התיישבותייםנכסיםעל)לא־יהודית(זרהפרטיתבעלות
וגופיהחברותביתרהתנועה.שלוהחברתיותהלאומיותהמטרותמימושלמנוע
ולאהמניותברוברקלהחזיקההנהלה,תכניתעל־פייק״ט,אמורהביצוע
יק״טשונהבכךהציונית.ההסתדרותשליטתאתבאמצעותןולקייםבכולן,
לגיוסבלעדימכשירשהיארופיןשלההתיישבות׳מ׳חברתשינויתכלית

בכוחומוחלטת,אוטומאטיתבחברות־הבתושליטתההעסקיות,למשימותההון
מניותיהן.בכלהחזקתה

שלתכניתוביסודהמונחתהמימונית,התפיסהכיולומרלסכםכן,אםניתן,
העצמיהונולהגדלתוהגבלתםעסקיים,שאינםהתמריציםצמצוםהיאסימון,

מקורותאתהאפותיקאי.הבנקשלהעצמיהונויצירתזוובדרךיק״ט,של
לגייסניתןהקרן־הקיימת(הוצאות)להוציאההתיישבותצרכילשארהמימון

הלאומיתהשליטהקיוםותוךעסקייםתמריציםיסודעלטהורה,עסקיתבמתכונת

יק״ט.באמצעותהקצאתםעל

סימוןהצעתעלהתגובות
1920בפברוארהציוניהוועד־הפועלבמושבהוצגהאשרסימון,שלתכניתו

שלהגדולה׳ב׳תכניתשהועלווהצרכיםהאתגריםעללענותאמורההייתה
המתדייניםרובזאת.עושההיאאכןאםהייתהשהתעוררההשאלהרופין.

הציבוריותההוצאותלביצועכבלתי־מתאימיםההוןגיוסאמצעיאתביקרובמושב

שלהכלכלייםלצרכיםכבלתי־מתאימההתכניתאתתקףעצמורופיןהדרושות.

(.2מם׳מקורות,)נספחפינאנסיתהכשרהב:הוספה—לחוזרהוספותסימון,12
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הוא13ההוצאות.מצדוהןההכנסותמצדהןהקרוב,בעתידארץ־ישראליישוב
הדרושיםוהתמריציםהמעוףחסריםהמקורותלגיוססימוןשלבתכניתוכיטען,
המקורותגיוסמאמצילריכוזבעיקרהייתהכוונתוהלאומי.ההוןייבואלשם

ובעלקטןציוניכבנקהמוכרזה,בנקעלההישענותיק״ט.שלהונובהגדלת
למפעלהיהודיההוןאתלמשוךכדיבהיהיהלאמצומצם,כושר־פעולה
כוח־אתלויקנולאלחברת־אחזקהוהפיכתוארגונו־מחדשגםההתיישבות.

שלהפיננסיתהפעילותאתשירכזלחלוטיןחדשמוסדרקהדרוש.המשיכה
14כזה.כוחלרכזיוכלההתיישבות׳,׳חברתדוגמתהציונית,ההסתדרות

שהעדיפהעלההנהלהתכניתאתרופיןתקףהמקורותוהקצאתההוצאותבתחום

אתושללהסיכון,ליטולבלאהפרטילסקטורכאשראיהלאומיההוןאתלהקצות
אלוטענותלנוכחלאומי.הוןשלישירותוהשקעותהוצאותשלהאפשרות

תכניתועל־פיחלוקתןעםההנהלהבתכניתההוצאותחלוקתאתלהשוותמעניין
המקורותשמשקלללמוד,ניתן1בלוחהמובאיםמהנתוניםרופין.שלהמקורית
תכניתעל־פי48%ו־רופין,אצל43.3%הואבנקאיאשראיבצורתשיופעלו

סימוןשלתכניתועל־פישגםהאפותיקאי,האשראימשקלכן,עליתרההנהלה.
לאומיותמטרותלאורגםאלאבלבד,עסקייםשיקוליםבסיסעליוקצהלא

הואאיןהגדולה׳ב׳תכניתואילוההוצאות;מכלל40%ל־מגיעוחברתיות,
הציבוריותההוצאותמכלל4%כ־מפנהרופיןכילציין,ראויעוד.35%עלעולה

אחוזיםנוסיףאםלהלאימה.על־מנתשלאקרקעקנייתלשםלתיווךלהתיישבות

המוקצההלאומיההוןשלשחלקונמצא,הבנקאיהאשראישל433%ל־אלה
זהההפרטיהסקטורפעולותשלאחרעסקיממוןאובנקאיאשראישלבדרך

רופין(.בתכנית47.3%ו־סימוןבתוכנית48%)התכניותבשתילמעשה
הציבורי־ציוני,הסקטורשלישירותהוצאותהיעדרעלגםביקורתמתחרופין
חסרילמתיישביםלא־בנקאיכסיועאםוביןובמטעיםבבנייהכהשקעותאםבין

13.2%הוארופיןשלבתכניתואלוהוצאותשלמשקלןעצמיים;אמצעים
ההוצאותשמשקלמגלה,1בלוחנוסףשעיוןאלאלי״ש(.מיליון25)מתוך

מסך32%הואההנהלהבתכניתהקרן־הקיימתשל)והבלתי־עסקיות(הישירות
שסימוןבחשבוןנביאאםבלבד.16.1%הואחלקןרופיןאצלואילוההוצאות,

כליבהרואהאלאבלבד,קרקעותלרכישתהקרן־הקיימתאתמגבילאינו
נתקבלהלאזו)גישהלהתיישבותהסיועבתחוםיותררחבותמשימותלביצוע

.1920פברוארהפועל,הוועד,16.2.1920מיוםישיבהרופין,דברי13

קווי־רופין,)ראה1919ספטמברמאזעמדתואתרופיןשינהתקופהשבאותהנראה14
וארגונו־מחדש.הונוהגדלתלאחרההתיישבות׳ל׳חברתבסיסביק״טראהאזיסוד(.

[80]
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רופיןשלמתכניתוכללנופלתאינהההנהלהשתכניתלדעתניווכחבתנועה(,

הישירות.ההוצאותלהיקףבאשר
ההנהלהבתכניתההוצאותשהרכברופין,שלטענותיוכילומר,כןאםניתן
שראינו,כפימוצדקות.אינן—שלולתכניתובהשוואההצרכים,אתתואםאינו

בתחומיההשקעותבהיקףהןרופין,שלהמקוריתלתכניתודומהזותכנית

ההשקעות.שלהפנימיתבחלוקהוהןלי״ש(מיליון25)וההתיישבותהפיתוח

שלוהארגונייםהמימונייםעקרונותיהאתלראשונהסימוןהציגכאשרואמנם
להיקףבאשררופיןשהעלההצרכיםכלעלעונהשהיאלהגנתהטעןתכניתו,

דווקאסימוןראההגדולה׳׳התכניתפניעליתרונהאתוליעדיה.ההוצאות

יציבותרופין,אצלשחסרהעסקית,יציבותבתכניתוהייתהלדעתו,ההכנסות.בצד

טהורהעסקיתבמתכונתהוןגיוסעליותררבהמהסתמכותנבעהאשר
דרכילעומת15יק״ט(,שלהעצמיהונוהגדלתלשםהמקורותגיוס)להוציא

רופין.המליץשעליהןהגיוס
אתסימוןראהבהעסקיתבדרךהדרושההוןגיוסזו,נקודהדווקאאולם

מבקריווביןבינוהעיקריסלע־המחלוקתהייתהתכניתו,שלהעיקרייתרונה

ההתיישבותמפעלשלהעסקי־כלכליכוח־המשיכהכיטעןסימוןהפועל.בוועד

אולםהדרוש,בהיקףואיגרות־חובמניותמכירתלאפשרכדידיו,גדוליהיה
פאראדוקסאלי,באופןוכך,כבלתי־מציאותית.זוהנחהראואשררביםהיו

שהונחההעסקיתהמימוןדרךמשוםומעשיתכיציבהלסימוןשנראתההתכנית
16עצמה.דרך־מימוןאותהמשוםלמימושבלתי־ניתנתלמבקריונראתהביסודה,

לגיוסמרכזיכמוסדיק״טשלכוח־המשיכהחוסרבדבררופיןשלביקורתובצד

הציבוריותההשקעותשלסיווגןלאופןרבההתנגדותהייתההיהודי,ההון
הושמעו,ההסתייגויותרופין(.שלבתכניתוגםמסוימת)ובמידהההנהלהבתכנית

באותההעיתונות־הציוניתדפימעלוהן,1920בפברוארהפועלהוועדבמושבהן

מהןלצפותשאיןהבלתי־עסקיות,ההוצאותאתסימוןהגבילכזכור,17תקופה.

בעדולהוצאותההתיישבותבתחוםהקרן־הקיימתלהוצאותפרטית,לתשואה
ותמיכהבריאותסעד,לחינוך,ההוצאותאתכללוהאחרונותציבוריים.שירותים

ואשראיבציודהשקעותתשתית,בהקמתההשקעותאתחסרי־אמצעים.בעולים

.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920,19.2.1920מימיםבישיבותסימוןדברי15

הפועל,הוועד,16.2.1920מיוםישיבהופייבל,הלפרןבודנהיימר,שלדבריהםראה16
.1920פברואר

הלוואהניידיץ׳,הכספים;לשאלתזלטופולסקי,צינורות;זלטופולסקי,בעיקר:17
קרן־היסוד.ניידיץ׳,לאומית;
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שנתגבשהכפיזאת,לעומתהרוב,גישתעסקיות.כהוצאותראהלהתיישבות
הוצאותהללוההשקעותבמרביתראתה,1920בפברוארהוועד־הפועלבמושב

אוכלכליתחברתית,לתועלתהיותר,לכללצפות,ניתןשמהןבלתי־עסקיות
יניבולאאלוהשקעותסימון,מתנגדילדעתפרטית.לתשואהלאאךפוליטית,

פירותיהןשאת׳משימות—רבזמןלאחררקצפויהשזואוכספית,תשואהשום
18בהם.שהגדירןכפיהבאים׳,הדורותרקיאכלו

לשםיספיקלאאפותיקאיבנקאישאשראיהסכימוהכוללהתיישבות,באשר
לאו־דווקאיהיוהבנקשיקוליאםגםהדרושות,הציבוריותההוצאותמימון

)לאמוסדיאשראיבאמצעותישירותבצורות־מימוןצורךיהיהאלאעסקיים;
׳קרןבמתכונת—סובסידיותבאמצעותחסרי־אמצעים,למתיישביםבנקאי(

שהציעכפי—החקלאיבסקטורישירותהשקעותבאמצעותוכןהתיישבות׳,
אפותיקאיבנקשלרווחיותובמידתספקהטילבעצמוסימוןאפילו19רופין.

ההשקעותעלפרטיתשתשואההאמיןולאטהורים,כלכלייםאינםששיקוליו
20הקצר.בטווחאפשריתהחקלאית,בהתיישבותהישירותהציבוריות

משניכבלתי־עסקיותנחשבוולהשקעות־תשתיתציבוריותלעבודותההוצאות
למעלה,בהםבדבריבמובלע,ביטוי,לידיבאהאחדהטעםעיקריים:טעמים

בעבודותראושלושתם2וניידיץ׳.׳זלטופולסקישלבמאמריהם—ובמפורש
התועלתבלבד.החברתיתתועלתןבגללהנעשותהשקעותהכלכליתהתשתית
תקופתלנוכחעסקי,בסיסעללביצועןלגרוםכדיבההיהלאמהןהפרטית
הייתהזושבהן.החיצונייםהיתרונותומרכיבההשקעותשלהארוכהההבשלה

פרטיתתשואהלהיווצרותהקלושיםהסיכוייםאתתיארהוארופין.שלדעתוגם
למימוןאיגרות־חובבאמצעותהוןלגיוסהתנגדותואתנימקכאשרהקצר,בטווח

הסיבהלדעתו,לפעולתה.הראשוןבעשורההתיישבותחברתשלפעולותיה
היהודיםהאוכלוסיןומיעוטהנמוכה,הכלכליתההתפתחותרמתהיאזהלמצב

22העשרים.שנותראשיתשלבארץ־ישראל

.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםבישיבהדבריו18

וניידיץ׳,16.2.1920מיוםופייבלוייצמן,16.2.1920מיוםרופיןשלדבריהםבעיקר19
צינורות;זלטופולסקי,גםוראה.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיום

קרן־היסוד.לאומית,הלוואהניידיץ׳,הכספים;לשאלת
מיוםוהלפרןבודנהיימרדבריגםושם;1920פברוארהוועד־הפועל,בדיוניכנ״ל20

16.2.1920.

מקורות,)נספחלאומיתהלוואהניידיץ׳,הכספים;לשאלתצינורות,זלטופולסקי,21
קרן־היסוד.;(10מס׳

.171-170,175עמ׳ארץ־ישראל,בניןרופין,22
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להןאיןאםאףמסוימותתשתיתהשקעות־לבצעבצורךהתבטאהאחרהטעם
תועלתמשיקוליאםוביןפרטית,תשואהמשיקוליאםבין—כלכליתהצדקה

לידיבאהעצמאיהפוליטיהשיקולמעיקרו.פוליטיהואוצידוקםכלכלית־חברתית,
מהשקעות־חלקשלבלתי־עסקילמימוןלמעשה,יחידה,)כהצדקהמגובשביטוי

הוועד־במושבלסוגיוהציבוריהמימוןאתסאקרשחילקבחלוקה,התשתית(
סוגיבשלושההבחיןסאקר23סימון.לתכניתכתשובה1920בפברוארהפועל

בעיקרפילאנתרופיים,פינאנסים)א(מינוהו:על־פישהםציבוריות,הוצאות

מלבדלדעתו,כוללים,אלה—פוליטייםפינאנסים)ב(לעלייה;סיועלשם
עליהודיתשליטהיצירתלשםכלכליים,שיקוליםעל־פישלאקרקעקניית
לבססשמטרתןהשקעות־תשתית,שלמסוימיםסוגיםגםארץ־ישראל,שטחי
פינאנסים)ג(פנים־ארצית;תחבורהרשת־ויצירתביצותייבושכגוןזו,שליטה
סאקר,לדעתכוללים,אלהפרטית.לתשואהנאיםסיכוייםבהםשישעסקיים,

וגםסימון,שלבתכניתוכמפורטלסוגיו,הלאומיההוןשלהבנקאיהאשראיאת
בניית—פוליטיולאכלכליהואלביצועןשהמניעמהשקעות־התשתית,חלק

למשל.נמלים,
בתגובהסאקר.שהציעהציבוריותההוצאותסיווגאתלהלכהקיבלסימון

מיליון25בסךהסכוםכיטעןתכניתו,שלהמימונייםהצדדיםמןלהסתייגויות
וההתיישבות.התשתיתבתחומיההוצאותמסגרתאתמהווהבהצעתו,הנקובלי״ש,
עיקרשהןקרקע,לקנייתהקרן־הקיימתשללהוצאותיהבנוסףכולל,הוא

מלבדתשואה־כספית־פרטית.נושאייצרניים,מפעליםרקהפוליטיות,ההוצאות
סוגי־הוצאותשניבשבילמקורותשלנפרדבגיוסצורךישסימון,טעןזה,סכום

—בלתי־יצרניותהוצאותשהןולמנהל,שירותיםלאספקתהוצאות)א(נוספים:
25כ־שלבסךתרומותבגיוסצורךישמימושןולשם—ציבוריתצריכהמעין
מנקודת־יצרניותכלשונו,שהן,ציבוריותהשקעות)ב(נוספות;לי״שמיליון
24הפרטית.היוזמהשלמנקודת־מבטהלאאךהציבורית,התועלתשלמבטה

השקעות־אתדסימון,אליבאכללו,לאאלושהשקעותהיאהמעניינתהנקודה
הסקטורשלישירותלהשקעותהצטמצמואלאלמתיישבים,סיועאוהתשתית
גיוססימון,שלתפיסתועל־פילמגורים.בנייהכגוןצרכני,הוןבמלאיהציבורי

עסקיתבדרךלהיעשותהואגםצריךהללולהשקעותהמקורות
שאתהעקרוניתגישתועלמוותרהואאיןכלומר,ואיגרות־חוב.מניותהפצתשל

.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםבישיבה23

.1920פברוארהוועד־הפועל,,19.2.1920ו־17.2.1920מימיםבישיבותסימון24
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זו.אוזועסקיתבמתכונתלממןישהשקעהשלאופיבעלותההוצאותכל
אלארופין.שהציעהבנייהחברתאתמזכירהוא׳חברתית׳להשקעהכדוגמה
עסקיהוןלגייסיהיהאפשרכיצדלשאלהסימוןהתייחסלאלרופיןשבניגוד
■פרטית.תשואהבהןשאיןהשקעותבשבילבוח־תורגיאהפצתעל־ידי

מקורותלגייסאפשרשלביצועןהשקעות,להגדיראפשרכיצדאחר:לשוןאו,
תשואהיישאושלאכהשקעותלמשקיעים,סבירהתשואההבטחתתוךההוןבשוק
הציבוריותבהשקעותסימוןראהמקום,מכליבלבדחברתיתתשואהאלאפרטית

ובהוצאותהקרן־הקיימת,על־ידיקרקעברכישותכבלתי־עסקיות,שהגדירו
במימונןלעסוקהתיימרהלאשתכניתוכלכליות,פעילויותוהשירותיםהמנהל

מוצדקת.אינהתכניתושלחלקיותה־כביכולעלהביקורתטען,לכן,ובביצוען.
מבקריו.וביןשבינולנקודות־המחלוקתמשלופירושנתןסימוןכיאפוא,ברור
שאינןהוצאותנכללולאשבתכניתומכךנובעותשהסתייגויותיהםחשבהוא

והעבודותההתיישבותבתחומיהשקעותרקאלאפרטית,תשואהנושאות
עסקיותןלמידתהביקורתכוונהלמעשהאולםלי״ש(.מיליון25)בסךהציבוריות

סימוןשלזהפירושבתכניתו.מצויותשכברההתיישבות,למימוןההוצאותשל
בסיסעלעסקית,בדרךמקורותגיוסלגבישלוהאופטימיותממידתכנראה,נבע,

עמדהלעומתההביקורת.נוכחגםנתערערהשלאיק״טשלהעצמיהונוהגדלת
עלעסקית,במתכונתהוןלגייסהאפשרותלגביהמתדייניםרובשלספקנותם

בארץ.ההתיישבותשלהתחלתהלמימוןהמיועדותההוצאותרובאתלממןמנת
תכניתבהראוהםהרוב.דעתעלהתקבלהלאסימוןשלהמימוניתהתפיסה
ואפ״ק()יק״טהציונייםהבנקיםשללארגונם־המחודשהמוגבלתבלבד,חלקית

הצעתשלהכספייםשהמרכיביםאףעלאפוא,כך25העצמי.הונםולהגדלת
26באוגוסט־ספטמברבמושבוהוועד־הפועלבהחלטותאושרוכברההנהלה ,1919

מפעללמימוןנוספיםמקורותולחפשלהמשיךצורךהציוניתההסתדרותראתה
ניידיץ׳:זאתשניסחוכפיהללו,בהחלטותובלתי־תלוינפרדבאופןההתיישבות

י״מ[—1920בפברוארהוועד־הפועלמושב]שלהאלההציריםדווקאאבל
הפועל[]הוועדהוה״פמאתשבאההפיננסית,בהצעהסיפוקלמצואיכלולא

זהכלכיוהודו,הבינוהםהבנקים.קרןהגדלתדבר[]עלע״דהמצומצם

ותעשיהמסחרבשביללקרדיטגדוליםמוסדותלברואנחוץבאמתכינחוץ,
ההמוניםשלבא״יההתיישבותשאלתעלתשובהאיננוזהכלאךבא״י,

.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםבישיבהניידיץ׳,ובעיקרוארבורג,בהם,25

.86-84עט׳ארגוני,דו״חההחלטות,נוסחראה26

[84]
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הבינוהכולהגלות.שאלתולאא״ישאלתלאנפתרתאיננהובזההרחבים,

הגירה,למקוםא״יאתולעשותבגלותהיהודיםצרותאתלהקלשכדי

לנונחוץיהודים,אלפירבבותהפחותלכלבשנהשנהמדיבושיתוספו

בפנישעמדהוהשאלהשנה,מדיאנגליותליטראותמיליוניםשלגדולהון

27?ימצאמאיןוהכסףהייתה:כולנו

היקףשאתרופין,תכניתביןהמקשרהקולהיותהיהאמורזושאלהימלפתרונה

שהציעהמקורותגיוסשיטתאתלאכי)אםהתנועהאימצהוחלוקתןהוצאותיה

28סימון.שלהכספיתתכניתווביןלהלן(שנראהכפי—רופין

תרומותקרןאולאומימלווההלאומי:ההוןגיוס
המקורותגיוסלשאלתבקשרדיוניםנערכו1920ביולילונדוןועידתלקראת
הגישהביסודההנחותהחקלאית.ובהתיישבותבתשתיתהשקעות־היסודלמימון

ובעיתונותההנהלהלתכניתבתגובההוועד־הפועלבדיוניביטוישמצאההציונית,

היקףלנוכחובלתי־שגרתימרוכזגיוסבמאמץצורךיש)א(היו:29התקופה

שמרצוןהמקורותגיוסאתלהעמידיש)ב(הקצר;בטווחכברהצפויההוצאות

התחזיותלנוכחעסקי־כלכלי,מניעעלולאבעיקר,לאומייםמניעיםעל

מבחינתאםגםלעין,הנראהבעתידרווחיותיהיולאהציבוריותשההשקעות

30מעין־עסקית.היווי־הוןמתכונתעללשמורניתןהמבנה

לאומילמלווהקריאההייתהבהרחבהשנדונוהראשונותהאפשרויותמןאחת

הבסיסית.ההתיישבותתכניתשללמימושההדרושהלאומיההוןליצירתגדול

,1919בפברואר־מארסבלונדון,הוועד־הפועלבמושבהועלתהכברזוהצעה

אתיממנוזובדרךשיגויסושהמקורותהציעוהםווילקנסקי.וייצמןעל־ידי

הוועד־במושביגםועלהשבהרעיון31והחינוך.ההתיישבותהשקעות־התשתית,

לאומית.הלוואהניידיץ׳,27
פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920ו־16.2.1920מימיםבישיבותסוקולובדבריראה28

1920,
.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.9.1919מיוםבישיבהלויןודברי

דבריבעיקר.1920פברוארהוועד־הפועל,,19.2.1920ו־17.2.1920בימיםישיבותראה29

גיידיץ׳,ראהכמו־כןוניידיץ׳.וארבורגבהם,פייבל,רופין,וייצמן,מוצקין,

הכספים.לשאלתצינורות;וזלטופולסקי,קרן־היסוד;לאומית,הלוואה

רופין.שסברכפי30
,7.3.1919מיוםבישיבהוילקנסקי31

הוועד־הפועל,,11.3.1919מיוםבישיבהוייצמן

.1919פברואר
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היקףביןהפערלסגירתכדרך,1920ובפברואר1919באוגוסט־ספטמברהפועל
32סימון.שהציעכפייק״ט,שלהעצמיההוןהיקףוביןההוצאות

הוןלהיווימסגרתיצירתיאפשרהמלווהבאמצעותהלאומיההוןמקורותגיוס
אינןאלודרכיםהמלווהמצדדילדעתהמקובלות.ה׳שנור׳בדרכישלאלאומי

הלאומי.ההוןלפניהעומדותהמשימותלהיקףבלתי־מתאימותואףמוסריות
חד־פעמימבצעלהיותהיהאמורלוין,שמריהושלבלשונוהעצמאות׳,׳מלווה
במלווהראתהזותפיסה33בעיקרו.לאומייהיהאיגרות־החובלרכישתוהמניעגדול,
קשריםהציונית,וההסתדרותהעולםיהדותביןהדדייםקשריםייצוראשרגורם,
לבססהמנסההמלווה,גישתתרומות.גיוסשבדרךמאלויותראמיציםשיהיו
שלאופיבעלבמימוןמדוברכאשרגםעסקיים,יחסיםמתכונתעלאלהקשרים
34מענקים

רופין,אולםהלאומי.ההוןגיוסלגבירופיןשלהיסודיתלגישתודומה,
יעילות.מטעמיהמניותהוןגיוסאתהעדיףכזכור,
לחילופין,לו.תערובהבריטיתשהממשלהוביקשוקיוובמלווההמצדדיםמקצת

הגדולות,הוצאות־התשתיתלמימוןפלשתינאיממשלתימלווהארגוןהציעוהם
במישרין,תנפיקשהממשלהאיגרות־חובבהתיישבות.ההשקעותלמימוןאףואולי
זוובדרךיותר,גדולכוח־משיכהובעלותיותרבטוחותיהיולהן,שתערובאו

35יותר.רביםמקורותלגייסיהיהניתן

משאביםלהפיכתמתאימהמסגרתהלאומיבמלווהראהמצירוהציוניהשמאל
התנגדוהםציבורית.ולשליטהלהפעלההעברתםשלבדרךלאומי,להוןפרטיים
ויצירתפרטיתבעלותעקרונית,מבחינהשתאפשר,הון־מניות,גיוסשללדרך

מלווהעלבמפורשדיברארלוזורובבארץ־ישראל.קאפיטאליסטייםמאחזים
יבנאליבארץ־ישראל.סוציאליסטימשקלהקמתבסיםשישמשיהודי,לאומי
משוםבמישרין,בארץלהשקיעיסכיםלאהפרטישהסקטורוטעןיותרפירט

יפנולפיכךנאותה.רווחיותמלאפשרגבוההיהודיםעובדיםשלשכרםשרצפת
בן־הציעלכךבדומההציבוריים.למוסדותבאו־ץ־ישראללהשקיעהמעוניינים

הפועל,הוועד,25.9.1919מיוםבישיבהולוין,27.8.1919מיוםבישיבהפישרז׳אן32
.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920,19.2.1920־1ישיבותוכן;1919אוגוסט

.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.9.1919מיוםבישיבהלוין33
וקח׳׳תןעלמבוססיםהםכאשריותרחזקיםכלכלייםשיחסי־גומליןהיאההנחה34

לריווח(,ציפיהתוךוהשקעהמוצר,בשבילתשלום)כמוביחסי־חליפיןהמקובלים
הכרוכההמחויבותשמידתמענקיםבצורתהעברותעלהמבוססיםיחסי־גומליןמאשר
פחותה.היאבהן

הוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםבישיבהדיוניםוכן,16.2.1920־1סימוןהרצאתראה35
.1920פברואר
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בבנקיםהפקדותשלבדרךציבוריתלהפעלההפרטיההוןשלתיעולואתציון

36שלהם.איגרות־חובורכישתציבוריים־עממיים

הלאומי,ההוןלהיווינאותהכמסגרתכמלווה,השמאלבתמיכתהבולטתהנקודה

הפרטילהוןתחרותיתריביתתשלוםיובטחכיצדמהשאלהההתעלמותהיא

כיצדהעקרונית:השאלה)א(פנים:שתיזולשאלהסוציאליסטית.במערכת
המעשית:השאלה)ב(?סוציאליסטימשקעםפרטילהוןריביתתשלוםליישב
?סוציאליסטיבמשטרתחרותיתריביתשתאפשררווחיות,רמתלקייםכיצד

הרווחיותבגללפרטיהוןשלישירההשקעהתתאפשרלאהרייבנאלי,לדעת

כזה.במשטרהצפויההנמוכההפרטית
השאלההללו.הבעיותעםבמפורשהתמודדולאהשמאלמקרבהמלווהמצדדי

בגישותיהםוהןבגישתוהןסתומהנשארההקרן(אף)ואוליהריביתהחזריבדבר

הערבוחרעיוןאתהציעואלהאמנםהזרמים.משארהלאומיהמלווהמצדדישל
יכולתאתלהבטיחיכלולאאךהממשלתי(,)אוהלאומילמלווההממשלתית

רעיוןאתלעיל,שראינוכפירופין,שללזהרקעעלהקצר.בטווחהתשלום

לאומיים.מניעיםבסיסעלעסקיתבמתכונתהוןלגיוסכמסגרתהמלווה

למעשיתנהפכההמימוןשאלתכאשר,1920בפברוארהוועד־הפועלבמושב

שלהעיקריהנטלאתלהטיל•מאיןלדעהכלליתהסכמהשישהתבררביותר,
לאכיהערכהמתוךאחר,מלווהאולאומימלווהעלהציבורי־ציוניהמימון
זלטופולסקי37הקרוב.בזמןבוהכרוכותבהתחייבויותלעמודאפשרותתהיה

ע״דלחשובכןגםעלינו"הלוואה"אומריםאנו׳אםמפורש:באופןבבעיהדן

שלמהכנסותיהןיהריביתאתניקחומאיןאחריה,הנגררתהריביתדבר[]על

38?רווח׳מכניסותציבוריותעבודותמימיכםראיתםוכייהציבוריותהעבודות

הקייםשבמצבוטעןיותר,חריפותבמליםהמלווהרעיוןאתביקראףפייבל

אמרלכרבדומה39והתחזות׳.ביזנסרומנטיקה,של׳תערובתאלאהמלווהאין

כיניידיץ׳

לנווימציאהלבבותאתשייקחמקסים,שםהואלאומית׳׳הלוואההשם

ישחקוהםאזהכיסבעליאלנפנהאםטעות.הואזהגםאךכסף,הרבה

פתיחהיבנאלי,העממי;הסוציאליזםארלוזורוב,ה׳,פרקוחשבון,הדיןמספר36

בן־ציון.לעבודתנו;
,17.2.1920ו־16.2.1920מימיםבישיבותסאקר,פייבל,דה־לימה,שלדבריהםראה37

.1920פברוארהוועד־הפועל,

ג.צינורותזלטופולסקי,38
.1920פברוארהוועד־הפועל,,16.2.1920מיוםבישיבהדבריו39



רביעיפרק

ריבית,משלמתשאיננהלזו׳הלוואה׳שםאנחנושקוראיםבשומעםלנו,
רקנשאריםבשנים.עשרותעבוראחריבהבטחהיסלקוהקרןאתוגם

קוסמת,סיסמאתהיהלאומית׳׳הלוואההמלהבעדםאשרהגדולים,ההמונים
40לקיימן.אפשרשאיבהבטחות,לבוארשאיםאנחנואיןאליהםדווקאאך

לויןכשמריהואנשיםשלתפיסתםכנגדלמעשה,ניידיץ׳,יוצאזובביקורת
מלווהעלהמקורותגיוסמאמציעיקראתלהשתיתברעיוןשתמכו41וסוקולוב,

אותהשלבתנאיםבמהותו.וחדששונהניסיוןשזהכיווןתרומות,עלולאלאומי
אחיזת־אלאאינובוהשימושולכןמוסווית,תרומהאלאהמלווההיהלאעת

ולאכתרומות,תרומותלגייסכלומר,בשמו׳,לילד׳לקרואאפואישעיניים.
נגדנוסףטעםהעלהניידיץ׳עסקית.במתכונתהצדקה,כלבלאלהסוותן,
לאתקופהבאותההוצאות־התשתית.למימוןעיקריתכדרךבמלווההשימוש

גדול.בהיקףהכנסותלזרםציפיותהיולאוכןהון,נכסיהציוניתלהנהלההיו
על־תוקף,לתתאחר(לאומימוסדכל)אוהציוניתההנהלהיכלהלאכךמשום
הארוך.בטווחגםולו—והריביתהקרןלהחזרלהתחייבותבטחונות,ידי

הצפויותבהכנסותיהאוהקרן־הקיימת,בנכסילהשתמשהאפשרותעלתהאמנם
בכלל,הציוניתההנהלההוצאותאתשיממןלמלווהכבטהונותקרקע,מהחכרת

משתיבעייתיהיהכזהמלווהאולםהקרקע.רכישתהוצאותאתלפחות,או,
במכירהאסוריםהקרן־הקיימתשלהקרקעייםנכסיה)א(עיקריות:סיבות

החכרתהמדמיההכנסות)ב(;כבטחונותלמשכנםפשוטזהאיןולכןלפרטים
עלהמבוססתהריאליתהרנטהמןנמוכותכנראה,תהיינה,חקלאיתקרקעשל

הציעזלטופולסקי42קבילים.כבטחונותלשמשיוכלולאולכןהקרקע,פריון
אתתמשכןהקרןהקרן־הקיימת:נכסישלאי־הסחירותבעייתעללהתגברדרך

לכשיוקם,פרטי(ולאציבורימוסד)שהואהציוניהאפותיקאיבבנקקרקעותיה
שלשדעתואלא43אפותיקאיות.הלוואותהבנקלרשותהיעמידלכךובתמורה

קרקעותאתלשעבדהרעיוןאתפסלוהרובמיעוט,דעתהייתהזלטופולסקי
שהקרן־הקיימתובהם,דה־לימההציעוזאתתחתמלווה.תמורתהקרן־הקיימת

לאומית.הלוואהניידיץ׳,40
מיוםבישיבהוסוקולוב.1919אוגוסטהוועד־הפועל,,25.9.1919מיוםבישיבהלוין41

.1920פברוארהוועד־הפועל,,16.2.1920

וכךהקרקעפוריותאתיגדילאינטנסיביעיבודכיסוסקין,סברזולדעהבניגוד42
הקרן־הקיימת;שתקבללאשראיבטחונותלשמששתוכלגבוהה,רנטהיאפשר
ההתיישבות.בעייתסוסקין,ראהמיעוט.דעתהייתהזושדעתואלא

ב.צינורותזלטופולסקי,43
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בלבד,עירוניתקרקעמהחכרתהצפויותבהכנסותיהשיובטחומלוותתיטול
44הריאלית.הרנטהבמלואתוחכרנהעירוניותשקרקעותבהנחה

במידהכן,אםהגבילו,ולהכנסותיההקרן־הקיימתשללנכסיההמיוחדהיחס
לפעולותיה.כאמצעי־מימוןבמלווהלהשתמשההנהלהשלכושרהאתניכרת
העלייהלמימוןגדולהקרן־תרומותלהקיםההצעהאתנייז־יץ׳העלהכךמשום

אתתממןארץ־ישראל׳,׳בנייןבשםכינהשאותהזו,קרן45וההתיישבות.
לצפותאיןפברוארבמושבהרובדעתשעל־פיהציבוריות,ההשקעותכל
השקעות־התשתית,נכללואלובהשקעותנורמאלי.פרטיריווחלשיעורמהן

למתיישבים.שנועדמהאשראיניכרוחלקבחקלאותהישירותההשקעות
לי״ש.מיליון25מ־פחותלאשניםלעשרובהתחייבויותבמזומןתגייסהקרן
הראשונות.בשניםמפעל־ההתיישבותלמימוןהדרושלסכוםזהסכוםנחשבכזכור,
ליצירתמוגבלההוןשוקדרךהמקורותגיוסיהיהניידיץ׳,שלהצעתועל־פי
יק״טואפ״ק.יק״טבאמצעותבלבד,ולתעשייהלמסחרבנקאיאשראימקורות
למכשיראולחברת־אחזקהיהפוךולאבגולה,מרכזיציוניבנקלשמשימשיך
הציונית.ההסתדרותשלמרכזיכספי

,1920בפברוארבמושבוהוועד־הפועל,
ניידיץ׳שלהצעתואתעקרוניתקיבל

תכנית־גיבושלשםלי״ש.מיליון25שלבהיקףמרכזיתתרומותקרן־להקים
ועדההוועד־הפועלמינהולהפעלתםהקרןמשאבילגיוסמפורטתפעולה

צריכההייתהזוועדהופייבל.זלטופולסקיניידיץ/היושחבריהמצומצמת,
בגיבושהצורך46שנה.אותהביולילונדוןועידתלקראתהצעתהאתלהגיש
הקמתעלעקרוניתהחלטהשנתקבלהלאחרשגםמכך,נבעמפורטתהצעה
אמוריםהדבריםהביצוע.דרכילגבימענהבלאאחדותשאלותנותרוהקרן
אתלהגבילישהאם—לקרןהמקורותגיוסדרכי)א(נושאים:בשלושהבעיקר
סוגי)ב(?אחרתבמתכונתגםמקורותלגייסניתןאובלבד,לתרומותהגיוס

להוצאותמוגבליםלהיותעליהםהאם—הקרןבכספישייעשוהשימושים
ישוטפותלהוצאותגםבמקורותלהשתמששניתןאובלבד,ולהשקעותפיתוח

יהיהומהשימושיהם,וביןהמקורותגיוסדרכיביןקשרלהיותצריךהאם)ג(
?טיבו

אולם47עמדתו.עלמלחמת־מאסףעדייןניהללאומיבמלווהשצידדהמיעוט

הקיימת.הקרןשלעתידהדה־לימה,קרקעית;מדיניותבהם,44
.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםבישיבהניידיץ׳45

ההחלטות.נוסח,1920פברוארהוועד־הפועל,ראה46
ניידיץ׳.אלאוסישקין,למשל,ראה,47
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ובמידהוזלטופולסקי,נייז־יץ׳שלגישתםגישות:שתיהתגבשוהוועידהלקראת
אתלהתאיםניסהאשררופין,שלוגישתואחד,מצדסימון,שלגםמסוימת
אחר.מצדהמקורית,לתכניתוהקרןרעיון
תרומות;בצורתהנחוציםהמקורותכלגיוסבזכותטענווזלטופולסקינייז־יץ׳
שלאהשקעותלמימוןהעסקיתהמתכונתשלילתשלהמעשייםהשיקוליםבצד

נקודת־48עקרוניים.מטעמיםגםהתרומותקרןאתשניהםהעדיפורווחים,יישאו
צפויהשאיןובהתיישבותהתשתיתבהקמתשההשקעותהייתה,שלהםהמוצא

הממשלהממשלה.שלכלכליתפעילותתחומיטבעיבאופןהןפרטית,תשואהמהן
השאר,ביןהמאפשר,המיסוי,באמצעותוראשונהבראש־פעולותיהאתמממנת

והגידולהתשתית,הוןכלכלית.צמיחהבאהשבעקבותיהכלכליתתשתיתהקמת

לשמשעשוייםההכנסות,רמתעלייתכדיתוךהמשק,שלהמיסויבכושר
הממשלה.פעולותמימוןלשםממשלתילמלווהבטחונות
התפקידיםאתשתקייםהיאוזלטופולסקי,נייז־יץ׳לדעתהציונית,ההנהלה

אתלבצעעליהלפיכךבארץ־ישראל.היהודיהיישובלגביממשלהשלהכלכליים

להשתתףמקוםמכלאוההתיישבות,בתחוםוההשקעותהציבוריותהעבודות
השירותיםבתחוםממשלהשלהכלכלייםהתפקידיםשאר)מלבדבביצוען

העומדיםהמקורותגיוסדרכיהםמההשאלהעולהזותפיסהלנוכחהציבוריים(.

)א(הבסיסיות:האובייקטיביותבמגבלותבהתחשבהציונית,ההנהלהלרשות
הארץ;תושביעלמיסיםלהטילהציוניתההסתדרותשלחוקיתאפשרותחוסר
העוליםושלארץ־ישראל,יהודישלהמצומצמיםהכלכלייםהמקורות)ב(

תכניתכלשלמעשיותהאתבספקמעמידיםהקרובבזמןלהגיעהצפויים

הארץ־ישראלי,היישובמןמקורותגיוסעלהציבורי־הציוניהמימוןלהשתתת
נמוכהכלכליתהתפתחותרמת)ג(אחרת;דרךבכלוביןמסשלבדרךבין

ההתפתחות.רמתבקידוםשתסייעכלכלית,תשתיתשלוהיעדרה

הציוניתההנהלהמטעםבמלווההשימושאפשרותאתמעיקרהפסלואלומגבלות
בקשרהעיקריתהבעיהוזלטופולסקי,נייז־יץ׳לדעתמקורות.לגיוסכמכשיר

הציפיותבגללריביתלתשלומילהתחייבאי־היכולתלאו־דווקאהייתהלכך

בטווחהאפשרות,חוסראלאהציבוריות,מההשקעותנמוכהכספיתלתשואה
הציבוריים,בנכסי־התשתיתאובעתיד,היישובשלהמיסויבכושרלהשתמשהקצר,

ריווח.נושאישאינםלשימושיםיוקצושתקבוליולמלווהכבטחונות

קרן־היסוד.לאומית,הלוואהניידיץ׳,קרן־היסוד;הכספים,לשאלתזלטופולסקי,48
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שלמשלהםמימוניתתפיסהונייז־יץ׳זלטופולסקיהעלואלומגבלותלנוכח
מוצאתלארץ־ישראלהיהודיהעםשלזיקתוכיגרסה,זותפיסהמיסוי־מרצון.

ארץ־לענייניהנוגעבכלהיהודיהעםכממשלתהציוניתההנהלהבראייתביטוי
כמםלראותישהארץשליישובהלשםשמעליםהתרומותשאתמכאן,ישראל.
הוא,עצמםעלהגולהיהודישיטילומס־התרומהלממש־לתו.האזרחשמשלם
הביתהקמתלמפעלוהשתייכותםזיקתםאתשיקייםהעיקריהמכשירלמעשה,
יהודישיקבלוהתמורהיהיההלאומיהביתשלקיומועצםבארץ־ישראל.הלאומי
והןהגולה,יהודישלקומתםזקיפת—הלאומיבמישורהןמיסיהם:בעדהעולם
מפריע,באיןבה,ולחיותלארץ־ישראללעלותהאפשרות—האישיבמישור

שמרצון,המסלהטלתהתביעהאתזלטופולסקיניסחזוברותיהודיים.חיים
׳המעשר׳:שלהקדוםהעבריהעיקרוןעלשיתבסס

זכותזוהידם.בליכמעטישראלבארץלזכותאומריםאנוהנהעתה
התבלעמיכללנושהסבווהמצוקות,הצרותחלףלנוניתנתשהיאיתירה,
גםיעלהלאכלל,קרבנותבליהארץאתלרשתלבואאךימינו.דבריבכל

תהיהשלארקלאאזארצנו,לבנייןקרבןכלנביאלאאםאנו.בידינו

קברניטיבלבפקפוקיעוררהזהשהדבראלאלהיבנות,אפשירותכללנו
לארצועמנואתהמקשרההיסטוריהחוטניתקלאבאמתאםהעולם,

עצמנו.עלמסלשיםחייביםאנוכימסקנא,לידישמביאנווזההעתיקה.
לנכסיהםשירדודיןביתשמשילנוחסריםמשלנו,שוטריםלנואיןאמנם
יותרהואשלפעמיםמוסריכוחישאךהמס,מתשלומישישתמטואלהשל
המנדטאותולנוויימסרוקרבים,הולכיםימיםהנההחמרי,מהכוחחזק

הנהמיחל,עינינוכלושאליהםהשחרורמגילתאותהלידינותבואהמקווה,
ולארמונותדליםולאהליכולוהעולםכלאתהזאתהמרנינההידיעהתקיף

העםמבניאחדכלמצדקטןקרבןיהיהדרושהבשורה.תחדוראדירים
שדרשההקרבנותלאותםבמקצתאףדומההזההקרבןואיןהמשוחרר,

כמוכלכליתהריסהכדיולאחלילהנשמהנטילתכדילאבואיןהגלות.
1מאיאלאוהארוכה.המרההגלותשלהתקופותבכלנוהגהדברשהיה

הלאום...לקופתלהביאמישראלאדםכלצריךהרכושמןקטןחלק
מהונם,חלקיםתשעהלעצמםשישאירונדרושהעם.אלנבואכזאתבתביעה
מנתעלשלאמתנהתהיהזאתולארץ.לעםקודשיהיההעשיריוהחלק
עללהשיביהודיבאישרוחהיקוםעצמנו:אתשואליםואנולהחזיר.
משיחשלשופרואתישמעאשראישבקרבנוהיימצאיבשלילהתביעתנו
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הדלהקרבןאתלהביאכדיעדתחרבלאונפשוממקומו,יתרלאולבו
49כראוי.ובחדווהבשמחההזה

מפרט,1920ביולילונדוןלוועידתשהוגשההקרן,להקמתהמעשיתבהצעתו
מוטללהיותהמסצריךהצעתו,פיעלמס־המעשר.שלזהבנושאיותרנייז־יץ׳

האחרות.השכבותעלהוצאה()אווכמס־הכנסהההון,בעליעלכמס־רכוש
כלשלהמיוחדיםלתנאיםומותאמיםפרוגרסיבייםלהיותצריכיםשיעורי־המס

להיבחריוכלושאליהןארציות,בוועדות־מעשרייקבעואלהתנאיםוארץ.ארץ
ארץ־לרעיוןאהדהירחשושהאחרוניםבתנאיכאחד,ושאינם־ציוניםציונים
50היהודית.ישראל

אףעלרגילות,כתרומותהמוצעהמסאתראולאכאחדוניידיץ׳זלטופולסקי
הןהסתייגנייז־יץ׳בו.הכרוכהבנטללשאתההתחייבותבשלמרצון,היותו
ההתיישבות׳.׳חברתשלמניותמקנייתוהןתרומותבאמצעותההוןגיוסמרעיון

51במניות׳.ולאבמתנותלאארץלכבוש׳אי־אפשרכיוטעןרופין,שהציעכפי

הפרטיהיהודיהסקטורמןמקורותלהעברתיחידהדרךבמס־שמרצוןראההוא

הדדיתזיקהאחד,מצדתתבטא,כךבארץ־ישראל.הציוניתההנהלהלידיבגולה
אתזולזיקהתקנהאחרומצדסתם;תרומותשבמתןמזוגדולהומחוייבות
המס־לאומי.לביתארץ־ישראלאתלהפוךכדיהדרושיםהערכייםהיסודות
קולוניזאטוריהתיישבותיניסיוןמכלהארץבנייןאתמבדילאשרהואמרצון

ערכיםללאזו,אוזוחברת־התיישבותשלמניותקנייתבאמצעותהנעשה
52וחברתיים.לאומיים

אתתפסוציבוריות,השקעותשלמימונןלשםתרומותגיוסשהעדיפוהללו

שבאהמזולחלוטיןשונהבדרךהציבוריותההוצאותוביןההכנסותביןהקשר
המשאביםגיוסקביעתסימון.ושלרופיןשלהמקוריותבהצעותביטוילידי

מרצון,מס־עצמיכמיןהתרומות,למלאכותית.נעשתהההוצאהלסוגיבהתאם
ולאו־בכללותו,הציבורי־ציוניהסקטורשלהכלכליתפעילותואתלממןנועדו
בקרן־ניידיץ׳רואה53היסוד׳׳קרןבמאמרוואכן,אחרים.אואלהמפעליםדווקא

אתאףרבהובמידההמקורות,לגיוסהמרכזיהמאמץאתהמרכזיתהתרומות

הכספים.לשאלתזלטופולסקי,49
(.4מס׳מקורותנספח)ראהניידיץ׳תזכירסיכום50
הכספית.תכניתנוניידיץ׳,51
גיוס־ההוןלאמצעיבתגובהשטען,וילקנסקישללזוניידיץ׳שלגישתודומהבכך52

הקיימת.הקרןוילקנסקי,עם׳.תנועתבוניםאיןמניות׳על־ידיכירופין,שהציע
קרן־היסוד.ניידיץ׳,53
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המעשיתמשמעותההקרוב.בעתידהציוניתההסתדרותשלהבלעדיהמאמץ

שלהארצישראליותההוצאותכל׳אתלכסותיהיההקרןשעלהיא,זוגישהשל
כאחת.שוטפותוהוצאותפיתוחהוצאותהציונית/ההסתדרות
ניידיץ׳מפרטהקרן,להקמת192054ביולילונדוןבוועידתהמעשיתבהצעתו
כספית,תשואהבהןשאיןלהוצאותהןיוקצוהקרןשכספימטעים,הואזה.עניין

הסוגמןההוצאותהרחוק.בעתידכספיתתשואהבהןשתיתכןלהוצאותוהן
לדיור,מבניםכגוןצרכני,הוןבמלאיהשקעותסיווגו,על־פיכוללות,הראשון

רווחהשירותיעלייה,מימוןשלשוטפותהוצאותבצדובתי־ספר,בתי־חולים
בחקלאות,ולפיתוחלמחקרהוצאותגםזובקטגוריהכולל)ניידיץ׳ובטחון־פנים

התועלתמןקטנהלדעתו,מחן,הצפויההפרטיתשהתשואהמשוםאולי
ואשראיייעורניקוז,קרקע,השבחתכוללותהאחרמהסוגההוצאותהחברתית(.
משמעותהקרןמקבלתזהבאופןאפותיקאית.בנקאיתבמסגרתשלאלמתיישבים

55בפברוארהמקורית,הצעתולעומתיותרהרבהרחבה

56

׳בנייןקרןלהקמת1920,
ההסתדרותבידישתבוצענההציבוריות,השקעות־הפיתוחלמימוןארץ־ישראל׳

חלקתפרישלכשתקום,הכוללת,שהקרןמציעאףהואענייןבאותובלבד.הציונית
תתקשהשזוהנחהמתוךקרקע,קנייתלשםלקרן־הקיימתמהכנסותיה(10%)כ־

58החדשה.המרכזיתהקרןמצדהתחרותלנוכחהדרושיםהמשאביםאתלהשיג

התרומות,קרןבכספילעשותשישהשימושיםסוגיהרחבתלגבידומהדעה
57בוועידה,שנשאהפרוגראמאתיתבהרצאתוסימוןיוליוסגםהביעלכשתקום,

בעקבותוהפעלתו.הלאומיההוןגיוסלגביהמקוריתבעמדתומפנהשחללאחר
עסקיהוןלגייסמעשיתאפשרותאיןכיסימוןכנראההביןפברואר,מושבדיוני

שלדעתואתקיבלכךמשוםהקרוב.בעתידההתיישבותצורכימילוילשם
בשתיכספיםגיוסשכןמרוכז,גיוסבמאמץצורךיהיההקצרשבטווחניידיץ׳
הוויתורהפעולה.בהצלחתיפגערקעסקית,ומתכונתקרן־תרומותשונות,דרכים

גםבעמדתוכמעטגמורלשינויסימוןאתהביאהקצרבטווחעסקיהוןגיוסעל

הכספית.תכניתנוניידיץ׳,54
.1920פברוארהוועד־הפועל,,17.2.1920מיוםבישיבהניידיץ׳55

הקיימתהקרןתחזורהבנייןקרןייסודשעםהיא,במובלעכאןהקיימתההגהה56
כוונתםעל־פילעיבודוהכשרתהלאומיתקרקעלקנייתפעולותיהאתותצמצם
עסקהשהיאמשימות—ההתיישבותבמימוןלעסוקותפסיקמייסדיה,שלהמקורית

בנושאיםלעסוקהאמורמרכזי,כספיגוףעדייןקייםהיהשלאמאחרכה,עדבהן
אתשהגדירולאחר־מכן,לונדוןועידתלהחלטותבנוגעארגוני,דו״חגםראהאלה.

זו.ברוחהקיימתהקרןשלתפקידיה
)א(.לונדוןועידת57
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צריכההתרומותשקרןבדעהדבקהואמעתההקרן.שלהמקורותהקצאתלגבי
ציבוריות,השקעותשללמימונןגםהשוטפות,ההוצאותלמימוןמלבדלשמש,
התשתית,בהקמתאלושהשקעותצייןהואפרטית.תשואהבהןשאיןמשום
לעתידעסקיותבהשקעותהסיכוןאתיקטינולאומיות/כ׳משימותהגדירשאותן
ציבורייםממקורותלממןשישוטען,זהבכיווןהרחיק־לכתאףסימוןלבוא.

עקרוניתמבחינהיכול,הפרטישהסקטורהשקעותגםהתרומות(מקרן)כלומר,
אי־בגללעל־ידיומתבצעותאינןואשרדבר,לכלעסקיותכהשקעותלבצען

שלהציבורימימונןהארץ־ישראלי.במשקהרווחיותסיכויילגביהוודאות
ההשקעותשלהצלחתןחשוב.ומבחןמידעמקורסימון,לדעתיהיה,אלוהשקעות

הסיכון,גורםאתתקטיןהארץ,שלהכלכלילפוטנציאלעדותתשמשהללו
הייתהאמורההתרומות׳׳קרןבעתיד.ההשקעותשלעסקימימוןותאפשר
סימון,הציעכךמשוםשנים.שלוששללתקופההבלעדיכמכשיר־הגיוסלפעול
לשארכספיםותלווהלקרן־הקיימתממקורותיהתפריששהקרןלניידיץ׳,בדומה

יהיהשאלהעדלכשיקום(האפותיקאי,והבנקיק״ט)כגוןהפינאנסייםהמוסדות
עצמם.בכוחותמשאביםלגייסבידם
למימוןכוללמכשירבקרן־התרומותראהכניידיץשסימוןמסתבר,זאתמכל
8ב־אמד)שאותםהראשונהבשנההתקבוליםהציבוריות.ההוצאותסוגיכל

50%כ־הבא:באופןיוקצולי״ש(מיליון25שלסך־הכולמתוךלי״שמיליון
וכןובהשקיהבדיורהשקעותכגוןעסקיות,להשקעותישמשוהקרןממקורות
ממקורותלממנןוהצורךרווחים,בעתידייבאואלוהשקעותלמתיישבים.אשראי

ליצירתיופנו30%הקצר.בטווחומאי־הוודאותהזמןמקוצררקנובעציבוריים
נכסיםסימוןהגדירשאותםכספית,תשואהנושאיםשאינםציבוריים,נכסי־הון

ופעולותבתי־חוליםבתי־ספר,מבני־ציבור,השאר,ביןכוללים,הללולאומיים.
והסיועהבריאותהחינוך,בתחומישוטפותלהוצאותיוקצההנותרהחלקייעור.

לעולים.
לחסר־משמעותאפואנעשההשימושיםסוגיוביןהגיוסאופנישביןהקשר
הציבוריות.ההוצאותסוגילכלישמשוהתרומותקרןשכספימכיווןהקצר,בטווח
קרןשלכוללנותהבדברוניידיץ׳סימוןשלהדומותשדיעותיהםהדבר,מעניין

במערךהקרןשלמקומהלגבישונותמתפיסות־יסודלמעשה,נבעו,התרומות
בדיונישהוצגהכפיסימון,שלעמדת־היסודהציונית.ההסתדרותשלהמימון

הוצאותשללמימונןתרומותבקרןצורךראתה,1920בפברוארהוועד־הפועל
זאת,לעומתבלבד.שירותיםלמתןשוטפותהוצאותבעיקרןשהיובלתי־יצרניות,

לתחומימחוץנמצאותלמיניהן,ציבוריותעבודותובכללןההוצאות,שארכל
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שלבנחיצותהמושבבאותוהכירזאת,לעומתניידיץ/כזו.קרןשלההקצאה
מנקודת-רווחיות)שאינןדווקאהציבוריותההשקעותשללמימונןתרומותקרן

הפרטי(.הסקטורשלמבטו
ולאמימון,לבעיותזמניכפתרוןהכוללניתהקרןאתלמעשהראוהאישיםשגי

הציוניתההסתדרותשלהכספיהמערךלגבישלהםבתפיסות־היסודכשינוי
לונדון.ועידתלקראתעמדותיהםהתקרבותאתלהסביראפשרבכךבעתיד.
עקרוןעלויתרלאסימוןהארוך.הטווחלגבישונהחזוןעדייןהיהלשניהם
לראותהמשיךהואהציונית.ההסתדרותשלהמרכזיהכספילמוסדיק״טהפיכת

עדבלבד,פתרון־בינייםולאשראילהשקעותהתרומותקרןכספיבהקצאת
אףההון.שוקדרךמקורותלגייסיהיהשאפשרועדמהדש,יק״טאתשיארגנו
מיסיםגבייתשלהמקובלותבדרכיםבעתידייעשההשוטפותההוצאותמימון

)המיסוי־התרומותקרןשלהגיוסבמערכתראהניידיץ׳גם08הארץ.מתושבי
שתוכלכלכליתתשתיתלהקמתשאףהואאולםבלבד.זמניפתרוןמרצון(
הציבורי־ציונילמימוןעיקרימקורשיהיהלאומי,למלווהכבטחונותלשמש
משהואיותרחד־פעמיאקטכןאםהואהקרןבאמצעותהמיסוי־מרצון09בעתיד.
יסוד׳קרןהיאהקרןציבוריות.הכנסותלגיוסבת־קיימאמערכתשליצירתה
הלאומיההוןאתלנותתןהיאבעתיד,מפעלינולכלבסיסלנושתמשעממית
ההלוואותלכלהבסיסאתנבראהעבריתוהעבודההעבריההוןועל־ידיהראשון
לקראתשהתקבל—׳קרן־היסוד׳השםעצםכלומר,הבאים׳.בימיםלהןשנצטרך
ניידיץ׳שהציעארץ־ישראל׳בניין׳קרןהמקוריהשםבמקוםלונדון,ועידת

אומראףניידיץ׳היסודי.ההוןליצירתכמאמץתפיסתהעלמצביע—בפברואר
בעבודהלהתחילרקלאהיכולתאתלנולתתצריכההיסודש׳קרןבמפורש,

הכנסותצריכותכךולשםהמחבר(,)הדגשתהתאולגמורגםאםכי
כפישנים,חמשהפחותלכלאועשרלמשךמראשבטוחותלהיותהקרן

הכספיםשאיסוףניידיץ׳הציעלונדוןבוועידת80העבודה׳.תכניתשתדרוש
באותוויסתייםאחדביוםהארצותבכליחללקרן־היסודהתורמיםוהתחייבויות

מלואאתלשלםלאל־ידםיהיהשלאיהודיםאותםשנה.לאחרבדיוקיום
יהיהשניתןשטרי־התחייבות,עליחתמוהשנהבמשךבמזומניםהתחייבותם

81בערבונות.בהםולהשתמשבהםלסחור

58596061

שם.58
לאומית.הלוואהניידיץ׳,59
קרן־היסוד.ניידיץ׳,60
הכספית.תכניתנוניידיץ׳,61
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לקרן־היסוד,וסימוןזלטופולסקיניידיץ/שלגישתםאתלסכםאפשרזובנקודה
מרכיביםארבעהבההיו.1920ביולילונדוןועידתלקראתשנתגבשהכפי

בסךהכלכלייםהמשאביםלגיוסזמנימכשירתהיהקרן־היסוד)א(עיקריים:
דרך)ב(הקצר;בטווחבארץ־ישראלהציוניתלעבודההדרושיםלי״ש,מיליון25

לפיכתרומותבלתי־עסקי,מימון־מרצוןתהיההקרןמשאבישלהיחידההגיוס
וזלטופולסקי;ניידיץ׳תפיסתלפי)׳מעשר׳(מרצוןעצמיכמסאוסימון,תפיסת

ההוצאותלכמימוןלשםהלאומיההוןלהיוויעיקרימקורישמשוהקרןכספי)ג(
שנים(:לשלושאחתשנה)ביןהקצרבטווחהציוניתההסתדרותשלהציבוריות

לאומיתקרקעקנייתלהוציאשוטפות,והוצאותאשראימתןהשקעות־פיתוח,

כךלשםשתגייסהקרן־הקיימת,תעסוקבכך,ורקבכך,לעיבוד.והכשרתה
מקורותהקצאת)ד(קרן־היסוד;כספיבהקצאותלחלקהבנוסףמשלה,מקורות
מובןזהענייןהמקורות.גיוסבדרךתלויהבלתי־תהיההשוניםלשימושיםהקרן

משנה־תוקףמקבלשהואאלאבלבד,מתרומותיבואוהמקורותשכןמאליו,
תרומותשלבדרךגםולומיועדות,הכנסותשללאי־קיומןגםהיאשהכוונהבכך
מוגדרים.לסוגי־הוצאהתיועדנהאשר
הוועד־מושבלאחרשנתגבשהכפירופין,שלגישתועומדתאלותפיסותכנגד

לבקשתםהכיןאשרלתזכירשצורףבמכתבהובעודעותיו.1920בפברוארהפועל
לגיבושכוועדהפייבלעםיחדהשנייםמונוכזכור,62וזלטופולסקי.ניידיץ׳של

לעשותשישהמעשייםבשימושיםדןהתזכירהתרומות.קרןלהקמתהתכנית
לכשתוקם.הקרן,בכספי
משאבים.שלחד־פעמילגיוסמכשירהמוצעתבקרןראהלניידיץ׳,בדומהרופין,
בטווחלגייסואי־היכולתגיסא,מחדהמרוביםהצרכיםלנוכחנחוצההקרן
לייעד,צריךרופין,לדעתאלה,שמשאביםאלאגיסא.מאידךהון־מלווה,הקצר

אךחברתית,תשואהנושאייצרנייםשימושיםשללמימונםבראש־וראשונה,
מכשירבקרן־היסודראהלארופיןהארוך.לזמןפרטיתלרווחיותסיכויבעלי

לקרנותאולקרן־הקיימתבדומהשוטפות,ציבוריותהוצאותשללמימונן
מוכןהיההואהמקורית.בתכניתוהציעשאותןוהחינוךהסעדההתיישבות,

התחלתיכסכוםאלולקרנותלי״שמיליון25מאותןחלקלהפרשתלהסכים
השוטפות.פעולותיהןשללמימון־קבעכפתרוןלאאךהקמתן,אתשיאפשר

׳חברתשללהקמתןלהקצותצריךקרן־היסודלרשותשיעמודהסכוםעיקראת

המקורית.הצעתועל־פיובנותיהההתיישבות׳

(.3מס׳מקורות,נספח)ראהניידיץ׳אלרופין,62
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תרומותשלבלתי־עסקילגיוסבהגבלתןלצדדרופיןנטהלאהגיוסדרכיבעניין
)שלהמניותהנפקתשלבדרךגםלקרן־היסודמשאביםלגייסהציעהואבלבד.

על¬יופנו,כתרומותקרן־היסודשתגייסהמשאביםההתיישבות(.חברתשלאו
ישמשו)כלומר,והחינוךהסעדההתיישבות,קרנותשלראשונילמימוןהצעתו,פי

ל׳חברתיועברהמניותהוןבהתיישבות(.ולתמיכההציבורייםהשירותיםלמימון
וההתיישבות.התשתיתבתחוםלמיניהןהפיתוחהוצאותלמימוןההתיישבות׳

מהעברתהנובעתחשובה,בעיהעללהשיבביקשהרופיןשלהמימוניתתפיסתו
מימוןבמערכתזה)בכללהשוקבאמצעותחליפיןשלבסיסעלשלאכספים

שלמנקודת־מבטםבמקורותהשימושויעילותהפיקוחבעייתוהיאציבורי(,
קשרשלהעדרובגללבמיוחדלהחריףעשויהזובעיהוהמשקיעים.התורמים
יהודיוביןהציבוריות,ההוצאותכמבצעתהציוניתההנהלהביןמחייבמוסדי
הציבוריותהשקעותמימוןמימושן.אתהמאפשריםהמקורותכבעליהגולה
אתלהבטיחהיהאמוררופין,שהציעבמתכונתחברת־מניותבאמצעותוביצוען
וקבלתהבקרהמערכתבאמצעותמהירחוזרהיזוןוכןבמקורות,השימושיעילות

לקנייתבמניעיםבלתי־תלויבאופןזאתהמניות;בעליאסיפתשלההחלטות
ולאבעיקרלאומייםלהיותהיושאמוריםההוצאה(,יעדילבחירת)אוהמניות
עסקיים.

למעשההיוהמיסוי־מרצוןוגישתרופיןשלהמימוניתתפיסתוכילהדגיש,ראוי
הוצאותמימוןשלמערכתליצורהקושיכלומרבעיה,אותהעםלהתמודדניסיונות
ריבונית.ממשלהשמטילהמיסויכדוגמתאכיפהשליסודותבהשאיןציבוריות,
ליצור,הייתהאמורהרופיןשללהתיישבות׳׳החברהמניותעלהבעלות

וביןהמשאביםנותנישביןההכרחיתהזיקהאתקניין,שלקשרבאמצעות
להשתיתביקשווזלטופולסקיניידיץ׳ואילובהם.המשתמשתהציוניתההנהלה

ההתיישבותחברתאתכאמור,ראו,הםהמס־שמרצון.תשלוםעלזוזיקה
שאמוריםהלאומייםהמניעיםאףעלבעיקרם,עסקייםליחסי־גומליןכביטוי

מוסדיכמבנהאותהקיבלוולאמניותיה,לרכישתעיקריתמריץלשמשהיו
הלאומי.ההוןגיוסמערכתאתלבנותיששעליולגיטימי,

היסודרן־קהקמתעלההחלטה
63דיון,בלאולמעשהאחד,פה1920לונדוןבוועידתהתקבלהדברשלבסופו

שימשהבארה״ב,קרן־היסודשלהקמתהבדברהמאבקעלבדיוןלהלן,שנראהכפי63
ולאלגביהשנתגלולחילוקי־הדעותכסותרקהקרןהקמתבדברפה־אחדההחלטה
אותם.חיסלה
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שלבראשותוחברים,30שלשוועדהקרן־היסוד,הקמתבענייןהצעת־החלטה
כלהלן:אותהניסחהסימון,יוליוס

ובהבעההרגעשלההיסטוריתחשיבותואתבהכירההציונית,הוועידה
ארץ־בנייןשלהכבירהבעבודהלהתרכזצריךהעבריהעםכלשמרץ
בזה:מחליטהישראל,

יהאזולקרןהיסוד׳.׳קרןבשםולהתיישבותלהגירהקרןליצור.1

החוק.ע״פמיוסדמכוןבתורמוחלטסטאטוס

בסיסשטרלינגליטרא25,000,000הסכוםאתקובעתהזאתהוועידה.2

במשךלהימלאצריךזהסכוםבארץ־ישראל.הלאומיישראלביתלבניין
שימלאהעבריהעםכלאלחגיגיתבקריאהפונההזאתהוועידהאחת.שנה

מהוןקרבנותהבאתע״יהיסודקרןשלביסוסהאתויבטיחחובתואת
מופתית.דוגמאמשמשתהמעשרשלהלאומיתהמסורתוהכנסה.

קרן־היסוד.לטובתתרומהשלסכוםכלעלתינתןקבלהתעודת.3
יינתנוקרן־היסודע״יהנקבציםהכספיםמכלאחוזעשריםהפחותלכל.4

להקרן־הקיימת־לישראל.
להוצאותאחתמשלישיתיותרלאלהוציאישהנקבציםהכספיםמשאר.5

לבנייןבארץ־ישראללאלודומותומטרותהגירההציבור,צורכיהחינוך,
במוסדותלהשקיעישלפחותשלישיותשתיבעודהלאומי,ישראלבית

כלכליים.עסקייםאומתמידיםלאומיים
שלההנהלהצרכיעליוצאלאהזאתהקרןמןחלקשוםא.הערה

הציונית.ההסתדרות
אלאפרטיים,לעסקיםזומקרןתינתןלאהלוואהאועזרהשוםב.הערה

הציבורית.התועלתמזהתרוויחכןאם
מדיויפורסםיוכןוהוצאותיההזאתהקרןהכנסותשלדין־וחשבון.6

בשנה.שנה
שלברווחיםחלקוייטלוהקרןבהנהלתישתתפוהתעודותבעלי.7

השתתפותשלהמתאימההצורההקרן.ע״יהמסדיםהכלכלייםהעסקים
המושקעהממוןשלהריביתששיעורבתנאיהאכסקוטיבהע״יתיקבעכזאת
64נאות.ריווחעליעלהלאתוצרהלשם

פשרהרבהבמידההוא,5—1לסעיפיםשנוגעבמהבעיקרזה,נוסח־החלטה

.7עמ׳תרפ״א,קרן־היסוד,64
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מאמצתההחלטהלראות,שאפשרכפילעיל.שנידונוהשונותהמימוןגישותבין
שהיאבכך,המקורותלגיוסבנוגעוסימוןזלטופולסקיניידיץ׳,שלגישתםאת

נקודותמספרקיימותזאת,לעומתתרומות.והיא:אחתדו־ך־גיוסעלמצביעה
רופין.שלגישתואתהמבטאות
השימושיםאופיוביןהגיוסדרךביןתלותכלמנתקתהתרומותבלעדיות

אופייםהגיוס.מענייןבנפרדבמסגרת־ההקצאהדנהההחלטהואמנם,)ההוצאות(.
מודגשההקצאהושיקוליהשליטהמבחינתלאומיכהוןקרן־היסודמקורותשל

לסקטורהקרןמקורותשהקצאתכלומר,,5לסעיףב׳בהערהחד־משמעיבאופן
הקרן,שכספיהדברפירושציבורית.תועלתבכךתהיהאםרקתיעשההפרטי
לסייעיוכלוכןאםאלאהפרטילסקטוריועברולאהלאומי,ההוןמקורותכשאר

הענפיבמבנההכרוכיםוהחברתייםהלאומייםהאילוציםבמסגרתלפעולתו
בארץ־ישראל.היהודיבמשקהעבודהוביחסי

ההקצבהלשיעורימוגדרתמסגרתקביעתהואההקצאהשאלתשלחשובצד
סימון.הצעתלפיותמיכות,שירותיםלמתןשוטפותולהוצאותלקרן־הקיימת

להוצאותקרן־היסודמקורותמסךאחוזים26.7ימלעליוןחסםהציבהההחלטה
העובדה,מודגשתזהבאופןלהשקעות.אחוזים53.3שלתחתוןוחסםהשוטפות,

התשתיתליצירתכאמצעיבראש־וראשוגה,הקרן,נתפסהכוללותהאףעלכי

שעלשטעןרופין,שלהמפורשתלעמדתוההחלטהקרובהבכךבארץ־ישראל.
אוחברתיתלתשואהמקורשהןלהשקעותמשאביהעיקראתלהפנותהקרן

מקובלת,הייתהביותר,הקיצוניבאופןרופיןביטאשאותהזו,תפיסהפרטית.
השנייםהתנגדוזאת,לעומתוזלטופולסקי.נייד־יץ׳עלגםעקרונית,מבחינה

התורמיםכיבמפורש,נאמר3בסעיףההחלטה.של7ו־3בסעיפיםלנאמר
יקנו(7סעיף)על־פיאשרתעודות־קבלה,תרומתםכנגדיקבלולקרן־היסוד

מרווחילחלקזכותוכןהקרן,בהנהלתנציגות,באמצעותהשתתפות,זכותלהם

בוועידתשבהרצאתוזלטופולסקי,שלהתקיפהלעמדתומנוגדתזוהחלטההקרן.

אי־להיותחייבקרן־היסודשלהבסיסייםמקוויהשאחדכךעלעמדלונדון
ליצירתמיועדותהקרןממקורותשתיעשינהההשקעותלדעתו,רווחים.חלוקת
65כספית־פרטית.רווחיותעמהשאיןכלכלית,תשתית

׳חברתמניותשללזהדומהתפקידלמעשה,ממלאות,לתורמיםתעודות־הקבלה
שיחולקו.הרווחיםשיעורעלבמגבלהגםבולטזהדמיוןרופין.שלההתיישבות׳

לחלוקה.הרווחיםמןאחוזים5שלעליוןחסםעלרופיןדיברהמקוריתבתכניתו

)א(.לונדוןועידת65
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שמעברנאותכריווחהמוגדרעליון,חסםעלמדוברלונדוןועידתבהחלטתגם
אפשרייםרווחיםלקבלהזכותרופין,לדעתבניגודאךהקרן.כספייחולקולאלו

התרומות)כאשרבלבדמניותהנפקתשלבדרךההוןמגיוספועל־יוצאאיננה
כללית,זכותזוהיזו(זכותמקנותאינןהשוטפותלהוצאותמראשהמיועדות
מהבדליםולאלסוגיהם,השימושיםביןהקרןמקורותמהקצאתנובעשמימושה

החלטתבעקבותממילאמתבטליםהריההבדליםהמקורות.גיוסדרכיבין
אחיד.גיוסעלהוועידה
לגבירופיןשלגישתואתקיבלהלאהוועידהההחלטה,מןשנובעכפיאמנם,
אךהציונית;להסתדרותהתורמיםביןומכאןלקרן,התורמיםשביןהזיקה
להשתתפותהנוגעבכלזוגישהשלממרכיביהחלקההחלטהמשמרתזאתלעומת

עסקימניעליצירתובנוגעהקרן,שלההחלטותקבלתבתהליךהתורמים

פרטית.כספיתלתשואהמהסיכויהנובעלתרומות,
והפעלתם.לקרן־היסודהמקורותגיוסדרכייהיומד,ברורותקבעהלונדוןועידת
רבה.במידהסתומיםוהמוסדיים,הארגונייםההיבטיםנשארוזאת,לעומת

וביחסי־הגומליןקרן־היסודשלבמבנהעסקוזהבתחוםהמעשיותהשאלות
הקרן־)להוציאהציוניהמימוןמערכתשלהארגונייםהמרכיביםשלושתשבין

יהודיםגםובהםהמעשר,משלמיהציונית(:ההסתדרותשלוהבנקיםהקיימת
הציונית.וההנהלהקרן־היסודהנהלתציונים,שאינם
בענייןקבעולאאך,7ו־1בסעיפיםאלובשאלותדנולונדוןהחלטותאמנם
סטאטוס׳יהאשלקרן־היסודההחלטה,קובעתלמשל,,1בסעיףברורה.עמדה
בסעיפילאואףזה,בסעיףאיןאך66חוק׳.על־פימיוסדמכוןבתורמוחלט

אגודהבע״מ,חברההקרןתהיההאםלשאלהברורהתשובההאחרים,ההחלטה
אופןבאיזהלונדוןבהחלטותנקבעלאכןכמו־אחרת.התאגדותצורתאו

בניהולהציונית,ההסתדרותחברישאינםיהודיםגםובהםהתורמים,ישותפו
)ראההוטלהקרןבהנהלתהתורמיםלשיתוףהדפוסיםגיבושקרן־היסוד.ענייני
הציונית.ההנהלהעלבהחלטה(,7סעיףלפי

תהיהשהקרןרצו,וסימוןרופיןתפקידיה.בהגדרתרבהבמידהתלויהקרןמבנה

מבצעיםלגופיםובהעברתםהמקורותבגיוסמתמצהשתפקידובלבדמממןגוף

גיוסאתשתנהלקרן־יסודחברתלהקיםזלטופולסקי,הציעלעומתםאחרים.

להסיקאפשראמנם67כאחד.הוצאותיהשארואתהקרןהשקעותאתההון,

.7עמ׳תרפ״א,קרן־היסוד,66

)א(.לונדוןועידתהפרוגראמאטית,בהרצאתוזלטופולסקי67
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קרן־היסודהקמת:ראשוניםצעדים

שהכוונההקרן׳,על־ידיהמסדיםהכלכליים׳העסקיםעלהמדבר,7מסעיף
אםזו.בשאלהברורההכרעהאיןאולםיחד.גםומבצעמממןלגוףהייתה

בעל)כגוףהקרןביןיחסי־הגומליןהופכיםהוועידה,כוונתהייתהזואכןכינניח

ההסתדרותמוסדותוביןבניהולו(חלקלקחתיכלושלא־ציוניםמשפטיתעצמאות

ראשונה;ממדרגהחשיבותלבעליבפרט,הציוניתוההנהלהבכלל,הציונית

הכלכלייםלהיבטיםהאחראיהגוףמיהשאלהעלהמיידיתהשלכתםמשוםוזאת,

הכלכליתהמדיניותבקביעתסמכותוומהבארץ־ישראל,הציוניהמפעלשל

ובמימושה.הציונית
היחידה,הנקודהלונדון.ועידתהחלטותכלללמעשהנגעולאזהבנושא

מה,במידתהקרן,הנהלתאתלכפוףהתכוונהשהוועידהלהסיקאפשרשממנה

אתלקבועהציוניתלהנהלההסמכותבמתןהייתההציונית,ההסתדרותלמוסדות

מעברלעיל(.7סעיף)ראהוברווחיההקרןבניהולהתורמיםשלשיתופםדרך

ההרכבלקביעתמוגבלתתהיהזוסמכותאםוהשאלהדבר,נקבעלאלזה

בניהולכוח־הכרעהגםבהיהיהאםאוהקרן,הנהלתשלוהאישיהארגוני

פתוחה.עדייןנשארההמעשי,
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חמישיפרק

קרן־היסודשלאופיהעלהמאבק

מינתההארגוניותהשאלותלפתרוןלהמתיןובלאקרן־היסודהפעלתלשם
היושחבריהלקרןזמניתהנהלהלונדון,ועידתלאחרמיידהציונית,ההנהלה
החדשהמוסדאתלהפעילנתבקשהזוהנהלהופייבל.זלטופולסקיניידיץ/
שוועידתהארגוניים,בנושאיםמפורטותהצעותלגבשכךכדיותוךשנה,במשך
העסיקואשרחילוקי־דעות,היואלהנושאיםלגביסיכום.ללאהותירהלונדון

התכנסותמועד—1921לספטמבר1920יולישביןבתקופההציוניתהתנועהאת
מחלוקותגםוהתעוררוחזרוכמו־כןבקארלסבאד.השנים־עשרהקונגרס
כמסוכמותשנראושאלותוהפעלתם,הקרןמשאביגיוסשלהתפעוליותבשאלות
לונדון.ועידתבהחלטות
האחדעיקריים.מוקדי־התייחסותשניסביבנסבובמחלוקתהשנוייםהנושאים

מהותעלבראנדייס—וייצמן׳,׳מאבקבשםבספרותנודעאשרהמאבק,היה
׳מקומית/אמריקאיתבשאלהלכאורהמתמקדזהמאבק1באמריקה.קרן־היסוד

עלולהלן,שנראהכפיאך,בארצות־הברית;הקרןאתלהפעילכיצדכלומר,
המוקדבכלל.בציונותהציבוריהסקטורשלאופיולגבינוקבותשאלות־יסודבו

ההנהלהעםויחסיהתפקידיהועלקרן־היסוד,מבנהעלהוויכוחהיההאחר
ובארץ־בלונדוןהציונייםהמוסדותראשיבקרבהתעוררזהויכוחהציונית.
לונדון.ועידתלאחרמיידהקרן,להפעלתהראשוניםבשלביםכברישראל

היולאאליהןוההתייחסותהללוהמוקדיםבשנילמחלוקותשגרמוהשאלות
עלשעלוובנושאיםבשיקוליםההבדליםלנוכחכידומהעם־זאתבלתי־תלויות.

עלהמאבקבניתוחאפואנתחילבנפרד.בהםלדוןמוטבמהם,אחדבכלהפרק
בארצות־הברית.קרן־היסודשלדמותה

1

.250-226עמ׳פריזל,:ראה1
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קרן־היסודשלאופיהעלהמאבק

באמריקהיסודהקרן־הקמתעלהוויכוח
בראנדייסקבוצתמנהיגיוביןבלונדוןהציוניתההנהלהביןהמאבקשלבמרכזו

שלהתנגדותםעמדהקרן־היסו־ד,שלהפעלתהדרךעלאמריקהציוניבקרב
ציונילונדון.החלטותבמתכונתבארצות־הבריתהקרןלהפעלתהאחרונים
המימוןמערכתכלאתבידושירכזכגוףהקרןשללהקמתההתנגדואמריקה

מצדבלבדהמעשרתשלום־באמצעותהמקורותגיוסעל־ידיהציוניהציבורי

הציבוריותההוצאותסוגילכלריכוזיבאופןהללוהמקורותהקצאתידיועלאחד,

אחר.מצדבארץ־ישראל,
שנראהכפיהיה,בארצות־הבריתהציוניהמימוןמערכתארגוןעלהוויכוח

ההנהגהוביןבלונדוןה׳אירופית׳ההנהגהביןהעקרוני,מהמאבקחלקלהלן,
הבריטיהמאנדאטהקמתעםהציוניתההסתדרותשלדמותהעל׳האמריקאית׳,

בהיסטוריו¬נרחבלתיעודזכה1921—1919השניםשלזהמאבקבארץ־ישראל.

נדוןכאןהמעשה.סיפוראתכאןמלגוללאפואפטוריםואנו2הציונית,גראפיה
חברישלהפוליטיותהשקפותיהםלביןשביניהםובקשרהכלכלייםבהיבטיורק

הקבוצות.שתי
עדזכולאהכלכלייםשההיבטיםמכך,בראש־וראשונהנובעזהבדיוןהצורך

גובראףזהצורךתקופה.אותהעלבספרות־המחקרוממצהשיטתילחקרכה

נתפרשובראנדייס—וייצמן׳׳מאבקשלהכלכלייםשההיבטיםהעובדה,לנוכח

האמריקאית.העמדהלהבנתהנוגעבכלבעיקרמטעה,פירושהקיימתבספרות

ציוניהסתדרותשלסירובהכאילושפיראיונתןשלמספרועולהלמשל,כך,
הציבורי־הציוניהמימוןריכוזבדברלונדוןועידתהחלטותאתלקבלאמריקה

נבעמרצון,תרומות־מס—אחתובדרך־גיוס—קרן־היסוד—אחדבגוף

במשקבלעדיתפרטיתויזמהחופשיתתחרותבזכותאמריקהציונימעמדת

אםלחלוטין;מוטעההואלהלן,שנראהכפיזה,פירוש3בארץ־ישראל.היהודי

בראנדייםשלתמיכתולאוראימצוהואשרכאלהנמצאוכיצדלהביןניתןכי

התייחסותהולאור4אחד,מצדהמונופוליםכנגדבאמריקההחופשיתבתחרות

האחר.הצדמןהאמריקאיותהעמדותאלהעולמיתהציוניתההנהלהשלהרשמית

וייצמן,בראשותהציוניתההנהלהבידישחוברבמסמךמתוארתזוהתייחסות

ליפסקי;;דה־האסוכןשפירא;הציונית;התנועהבהם,;פריזל:בעיקרראה2
הציונית,ההסתדרותהצהרה;משתתפיו:בפיבזמנוהוויכוחסיקורימים;סימון,
קרן־היסוד.עלהוויכוח

.150עמ׳שפירא,3

.139,150עמ׳שם,4
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עםבוויכוחקרן־היסוד,בענייןעמדתההסברתלשם12ה־בקונגרסוהופץ
ההתנגדותנבעהזהמסמךעל־פי5אמריקה.ציונישלבראנדייםקבוצתהנהגת

בראנדייסחוגישלהמוטעיתמתפיסתםהשאר,ביןהקרן,להקמתהאמריקאית
במתכונתבלבדהפרטיתהיזמהבאמצעותארץ־ישראלאתליישביהיהשאפשר
6האמריקאי.הניסיון

קרן־לגבילונדוןועידתהחלטותאתבראנדייסקבוצתשללהדבר,שללאמיתו
ציבוריתולמעורבותציבורילמימוןהעקרוניתמהתנגדותהכתוצאהלאהיסוד,
המימוןמערכתשלמירביבביזורשדגלהמהשקפתהיוצאכפועלאלאבמשק,

ההתערבותלהתבצעהייתהצריכהשעל־פיוהביזורי,העיקרוןאבלהציבורי־ציוני.
הציוניתההנהלהבחוגינתפסבארץ־ישראלהיהודיהיישובבכלכלתהציבורית
ביזמהסייגללאוכתמיכהמכול־וכול,זוהתערבותכשלילתבצדקשלאבלונדון

החופשית.
זואוזובמידהציבורית־ציוניתבמעורבותשתמכובלבדזולאבראנדיים,אנשי
שלציבוריתהפעלההמחייביםהקריטריוניםלגבישעמדתםאלאהיהודי,במשק
כפיהציוניהרובמדעתלמעשה,נבדלה,לאבארץ־ישראל,כלכלייםמקורות
זוקבוצהשלתפיסתהאתלהביןכדיהספר.שלהראשוןבחלקלעיל,שנדונה
שלממהלכומשהולסטותעלינובכללותה,המדינית־הציוניתהכלכלהבתחום
הסקטורשלתפקידיועלבראנדייסשלהעקרוניתהשקפתואתולבחוןדיוננו

7בארץ־ישראל.היהודיהמשקבפיתוחמקומוועלהציבורי,

בראנדייסשלגישתועקרונות
גובשובארץ־ישראלכלכלייםמקורותהפעלתבנושאבראנדייסשלדעותיו
לארצות־הבריתחזרהבדרכו׳זילנד׳,באניהאותושכתב8זילנד׳ב׳תזכיר
ציבורי־ציוניסקטורשלקיומוהצדקתהתזכירשלעיקרולונדון.ועידתבתום

היהשאפשרלמהבניגודזה.לצורךהדרושיםהמשאביםבגיוסודיוןבמשק,
צורךשישבמפורשבראנדייסטועןהחופשית,היזמהשלמושבעמחסידלצפות

קרקע,קנייתביניהם:תחומים,שלבמגווןבארץ־ישראלציבוריותבהוצאות
קרן־היסוד.עלהוויכוחהציונית,ההסתדרות5
(.9מס׳מקורות,נספח)ראה4עט׳שם,6
ציבוריתמעורבותלגביבראנדייסבהשקפתהדיוןשלהטבעימקומוענייניתמבחינה7

החשיבותמשוםכאן,זהדיוןמובאאף־על־פי־כןהראשון.בחלקהואהיהודיבמשק
עמדתולהבנתכנקודת־מוצאבראנדייסשלהעקרוניתלהשקפתושנודעתהרבה

הציבורי־הציוני.המימוןשלוהתפעולייםהארגונייםבנושאים
(.5מס׳מקורות,נספח)ראה57—51עט׳הצהרה,8
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למחקרלתברואה,שוטפותהוצאותפיתוח,הוצאותובדיור,בתשתיתהשקעות
שיינתןהאשראימלבדזאתכלבחקלאות.עוליםלקליטתופרוייקטיםולחינוך,
9האפותיקאי.והבנקאפ״קיק״ט,הציונייםהכספייםהמוסדותבאמצעות

התנועהעלמקובליםשהיולתחומיםרבהבמידהדומיםאלהתחומי־הוצאה
ההוצאותשלהתפקודיתחלוקתןגם10ציבורית.הוצאהכמחייביםהציונית

מהןלצפותשאיןוהוצאותמעין־השקעותהשקעות,סוגים:לשלושההציבוריות
החלטתשל5בסעיףהמצויההוצאותלסיווגבמהותהדומהכספית,תשואהלכל

קרן־היסוד.הקמתעללונדוןועידת
שיקולים:סוגימשניבראנדייס,לדעתנבע,הציבוריותבהוצאותהצורך

תשואהלעומתגבוההחברתיתתשואהשל׳קלאסיים׳שיקולי־יעילותא.
התקופהאורךהארוכה.הבשלתןתקופתמשוםבהשקעות־היסוד,נמוכהפרטית
לעיבוד,והכנתהקרקעבהכשרתההשקעותשלהטכנולוגיהמןבחלקונובע

המתישבים־שלאי־יכולתםשלהבעיהקיימתכמו־כןממושך.זמן־הכנההמחייבת
באמצעי־הייצורהשימושאתהקצרבטווחשלהםמאמצעיהםלממןבכוח

במשקההשקעותאתלבצעהפוליטיהכורחערכי־לאומי:שיקולב.החדשים.
בראנדייס,לדעתוהתיישיבות.עלייהלאלתרלאפשרעל־מנתבמהירותהיהודי

טהורהכלכליתמבחינהכדאיתההשקעותדחייתאםגםאלופעולותלעשותיש
מפעולותלפחותחלקשבולזמן,עדהתשומות(מחירילירידתהציפיות)בגלל
מוסיףהבנייהשלהגבוהמחירהאמנםהפרטי.הסקטורבידילהתבצעיוכלאלו

לירידתלחכותאפשרותאיןאולםהנחוצות,ההשקעותשלהלא־עסקילאופיין

שלהצדקתהשמטרתומסמך,כולוהואזילנד׳ש׳תזכירשאף־על־פיהוא,המעניין9
על־ידיבושנעשההשימושהריהארץ־ישראלי,במשקציבורית־יהודיתמעורבות
מצייןלמשל,כך,בו.הנשוילגבילחלוטיןמטעהרושםמותירהתקופהחוקרי
זאתוגם(,150עמ׳)שפירא,בלבדאחתפעםהתזכיראתבספרושפיראיונתן
סיועמתןמפניבראנדייסמזהירשבומתוכו,בודדמשפטציטוטלשםורקאך

כזהבאופןהעצמי.כושר־עמידתםאתלהרוסהעלולדברהבחנה,ללאלמתיישבים
השימושעלמגבלותהטלתהיאזילנדתכניתשלשעיקרההרושם,אתשפיראיוצר
שיווי־משקלמציאתשלהשאלהמזו:יתרההיא.ולאבארץ־ישראל,לאומיבהון
מצדומאמץליזמהתמריציםמהקטנתהחששוביןאחד,מצדהדרוש,הסיועמידתבין

בתנועה,החוגיםכלאתשהטרידהשאלההייתהשני,מצדהסיוע,בשלהמתיישבים
על־ידיולאאשראיבצורתלעוליםסיועעלבציונותהכלליתההסכמהגםמכאן

ודאילבראנדייסיסטים;מיוחדתהייתהולאהראשון(,בפרקהדיון)ראהמענקים
מנוגדת־כביכול,גישהמולהעומדתשלהם,קאפיטאליסטיתתפיסהייצגהלאשהיא

בארץ־ישראל.לאומיהוןשלמירביתבהפעלההמצדדת
.241/13לונדוןועידתוניידיץ׳,סימוןהרצאותראה10
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מפנימלחמה,שלבמקרהכמובמחירהתחשבותללאמיד,לפעולישהמחירים.

להניחאיןבראנדייס,טעןזו,מסיבההיישוב.הקמתמהירותעללוותרשאין

נסיונותשלומייגעאיטיבתהליךלבעיותיהםפתרונותלמצואלמתיישבים־בכוח

פיתוחןבתהליךהדברשנעשהכפיהנכספת,לד,צלחהשיגיעועדוכשלונות

שגורמיםמשוםהןהאפשרי,בהקדםהיישובאתלבססישאחרות.מושבותשל

לביקורתנתוניםיהיוההתיישבותשמאמצימשוםוהןלהתערב,עלוליםזרים

עויינת.
כיהחד־משמעית,למסקנתוגםבראנדייסאתשהביאהואהלאומיהשיקול

סקטורבידילהתבצעצריכותבארץ־ישראלהיהודיבמשקהציבוריותההוצאות
כיההכרה,על־ידיחוזקהזומסקנהממשלתי.סקטורבידיולאציבורי־ציוני

להעבירובנכונותםהגולה,ביהודירובו־ככולותלויאלוהוצאותשלמימונן

למימוןרקלאבראנדייס,לדעתהכרחית,זוהיענותארץ־ישראל.לפיתוחמהונם
בארץ־הבריטיהממשלהוצאותשלביצועןלשםגםאלאהציוניתהפעילות

מלווהלממןלדעתוהיהאמורלפחות(חלקן,)אוהללוההוצאותאתישראל.
על־ידיחובאיגרותברכישתרבה,במידההייתה,תלויהשהצלחתופלשתינאי,

בפרט.ארצות־הבריתיהודיועל־ידיבכלל,יהודים
הדרושיםמקורות־ההוןאתלגייסאפשרותשאיןבמפורש,אומרבראנדייס

שללאלההשוויםרווחיות,תמריציסמךעלולאהפרטיתהיזמהבאמצעותלא
כ׳מעין־השקעות/הגדירשאותןבהוצאותגםאמוריםהדבריםהפרטי;היזם
בתרומותיהםצורךישלפיכךדבר."לכלכהשקעותשהגדירבאלהאפילואו

הפינאנסייםהעקרונותאתבראנדייסמאמץזובנקודההגולה.יהודישל

בדרךאותרומות,על־ידימשאביםגיוסכלומררופין,שלהמקוריתשבתכניתו

אלומניותהציוניים.הכספייםהמוסדותשלבלבד,ומניותמניות,קנייתשל

מהוייבותורקאךתבטאנהאלאלבעליהן,כספיתלתשואהמקורתשמשנהלא

המפורטלאופןשבניגודהוא,המענייןהציבוריות.ההשקעותשליעיללביצוע

במישורהתפעולייםהנושאיםאיןהעקרוניים,בהיבטיםזילנד׳׳תזכירדןבו

הציבורי,המימוןמערכתתופעלבהןהמוסדיותהמסגרותדהיינוהארגוני,

האמוריםשונים,מוסדותבראנדייסמצייןהיותרלכלומקיף.שיטתילדיוןזוכים

למשל,כך,ארץ־ישראל.לענייניהיהודיהציבוריהסקטורממשימותחלקלבצע

אפ״ק,שיחלקהדיבידנדהגודלעלמראשבראנדייםשמטילהמגבלהאתלמשל,ראה,11

השקעותלכאורהשהןבבנייה־למגורים,בהשקעותהאפשריתהתשואהעלוכן
(.5מס׳מקורות,נספחראהזילנד׳,)׳תזכירדברלכלעסקיות
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הג׳וינטואתאשראי,למתןציבורייםכמוסדותויק״טאפ״קאתמזכירהוא
להוצאותשנוגעכמהבעיקרהעלייה,מימוןשלהעיקריבחלקשיישאכגוף

הקמתהשעללקרן־היסוד,כלשהיהתייחסותשלחסרונהבחוץ־לארץ.העלייה
ביותר.ניכרבאופןזהרקעעלמורגשכבר,לאזההוחלט

בוויכוחאמריקהציוניעמדת
וביןבראנדייסשלהציבוריהמימוןעקרונותביןדמיוןהיהשראינו,כפי

במישורזהדמיוןנוכחהקרן.להקמתכבסיסבתנועהמקובליםשהיוהעקרונות
אפשרלונדון,ועידתבהחלטותהאמריקאיתהנציגותשלתמיכתהונוכחהעקרוני

בתחוםהמרכזיכגוףבקרן־היסודתכיראמריקהציונישהסתדרותלצפותהיה
קרן־סניףהקמתכאשרעד־מהרה,שנתבררכפיאךהציבורי־הציוני.המימון
לייסדמוכניםהיולאאמריקהציונימעשית,לשאלהנהפכהבאמריקההיסוד

התפעוליות־בש־אלותשעמדתםמסתברלונדון.החלטותעל־פיבארצםהקרןאת
לידיבאזהודבראלו,החלטותלרוחרבהבמידהמנוגדתהייתהמוסדיות
ניו־יורק,בבאפאלו,אמריקהציוניהסתדרותועידתבסיכומימפורשביטוי

.1920בנובמבר

ועידההחלטותשלבמשפט־הפתיחהכברלמעשהמתמציתהאמריקאיתהעמדה
ארץ־לבנייתמקורות־ההוןגיוסלשםלארצות־הבריתבפנייהכינאמרשבוזו,

כאןישכלומר12תרומות.וביןלהשקעההמיועדיםמקורותביןלערבאיןישראל,
כוללתכקרןקרן־היסודאתלונדוןועידתתפסהבההדרךשלמפורשתשלילה
ההוצאותסוגיכלביצועלשם)מס־מרצון(מתרומותיגויסושאמצעיהואחידה,

למעשההייתהאמריקהציונישהציעוהאפשרות13בארץ־ישראל.הציבוריות
רופיןשלהמקוריתהפינאנסיתתכניתושביסודהתפעוליים,לעקרונותחזרה

המקורותגיוסדרךהתאמתחייבוהם.1920מפברוארסימוןשלוהצעותיו
משאביםבגיוסשיעסקוהגופיםביןוארגוניתמבניתוהפרדההשימושים,לסוגי
במימוןהעוסקיםוביןכספית,לתשואהציפיותבהןשאיןהוצאותלמימון
כספיים.פירותלשאתהעשויותהשקעות

הראשוןמהסוגההוצאותביצועלשםכיקבעו,באפאלוועידתשלהחלטותיה

(.6מס׳מקורות,נספח)ראה,60-58׳עמהצהרה,באפאלו,בוועידתההחלטותנוסח12
כלליותשהיולונדוןועידתלהחלטותמנוגדתזוהחלטהשאיןטענו,האמריקאים13

טענה.13-12׳בעמהערההצהרה,ראהזה.נושאלגביחופש־החלטהואפשרולמדי
הןהקרןמשימותלגבילונדוןשהחלטותמשוםהביקורת,במבחןעומדתאינהזו

שונים.לפירושיםמקוםנותנותואינןחד־משמעיות
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תרומותקרןבארצות־הבריתתוקםכ׳מתנות׳(זילנד׳ב׳תזכירשסווגו)אלה
תקצהזוקרןקרן־היסוד.בשםהעולמית,הציוניתההסתדרותבהסכמתשתיקרא,

קרקערכישתומחקר,חינוךובריאות,תברואההבאים:לתחומיםמקורותיהאת

ב׳תזכירשסווגוההוצאותביצועלשםועלייה.ייעורהקרן־הקיימת,באמצעות

ההתיישבותהבנייה,התשתית,בתחומיהשקעות/כ׳מעיןאוכ׳השקעות;זילנד׳

בנפרד,שתגייסנה,חברות־השקעהשלמבוזרמערךלהקיםישוהאשראי,
ל׳מועצהכפופותתהיינהאלוחברותמוגדרים.פרוייקטיםלביצועמקורות־מימון

שלתפקידיו14העולמית.הציוניתההסתדרותשתקיםדומהלגוףאוהכלכלית׳

שהתשואהכךעלפיקוח)ב(השונות;ההשקעותתיאום)א(יהיו:המפקחהגוף
ורווחיםידועה,תקרהעלתעלהלא—תשואהתהיהאמנםאם—למשקיעים
ותעודדתיזוםאמריקהציוניהסתדרותציבור.לצורכייופנוזומתקרההגבוהים

העקרונותעלישמרואלושחברותותבטיחציבוריות,חברות־השקעההקמת
הסתדרותתשמשזאתמלבדחברתי.וצדקעבריתעבודהשלהאידיאולוגיים

התחייבותבלאפרטית,השקעהאפשרויותלגבימידעמרכזאמריקהציוני

מצידה.מוסדית
שהציעלמערךדומההציבוריותההשקעותלביצוענפרדותחברותשלזהמערך

חברת־אחזקה,להקיםלהצעתושבניגודאלא,1920פברוארבמושבסימון

וכןהפינאנסית,המערכתעלהציוניתההסתדרותשליטתתובטחשבאמצעותה
חברות־משאביכלאתשתגייסחברת־גגעלרופיןשלהמקוריתלתפיסהבניגוד

שליטהלשםביןחברת־על,שלהקמתהאתבתוקףאמריקהציונישללוהבת,

הציעו,מימוןלמטרתולאבלבדותיאוםפיקוחלמטרת13מקורות.גיוסלשםובין

יאגדזהשגוףהוסכםלונדון.בוועידתאושרהכלכלית׳׳המועצהאתלהקיםהרעיון14

הפעילותקידוםלשםלא־ציונייםופינאנסיםאנשי־עסקיםעםיחדציוניםבתוכו
לאחר.100עמ׳ארגוני,דו״חלונדון,ועידתהחלטותראהבארץ־ישראל.הכלכלית
סרובראשם—לא־ציוניםיהודיםשלעזרתםגיוסלשםצעדיםננקטוהוועידה

המגמההחדש.הגוףשלותפקידיוסמכויותיוהגדרתולשםזה,לעניין—מונדאלפרד

להשקעותהמיועדיםקרן־היסודכספיאתלהעמידהייתה1920בדצמברשנסתמנה
לביןמונדבין3.12.1920מיוםהסכםראה—הכלכלית׳.׳המועצהשללרשותה
לאזומתכונתעל־פיהחדשהגוףהקמתאך.50עט׳הצהרה,קרן־היסוד,הנהלת
בסיסעלכלכליתפעילותלניהולנפרדגוףהיההוא,1921ב־ומשהוקםלפועל,יצאה

שיפקחנאמנים׳,׳חברהקמתעללונדוןבוועידתהוחלטכמו־כןבארץ־ישראל.עסקי

להחלטותבהתאםהציונייםהכספייםהמוסדותשלהפינאנסיתהמדיניותביצועעל

אךלא־ציוניים,אנשי־עסקיםיכלולזהגוףשגםהייתההכוונההציונית.ההנהלה

.100עט׳ארגוני,דו״חראה;לפועליצאלאזהענייןגם

;(6מס׳מקורות,)נספח59עמוד,3סעיףבאפאלוועידתהחלטותהצהרה,ראה15

מאק.וכן
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שתמנההנאמנים׳׳חבראתאוהכלכלית׳,ה׳מועצהאתכאמור,במקומה,
הציונית.ההסתדרות

אחתקרןבאמצעותחציוניהציבורי־המימוןלביצועאמריקהציוניהתנגדותאת
לצביונהבעיקרהקשורהמעשי,הצדהואהאחדההיבטהיבטים.משנילהביןיש
הצדהואהשניההיבטבארצות־הברית.הציוניתהפינאנסיתהמערכתשל

ההסתדרותבדמותהדרושיםהשינוייםלגביהאמריקאיתמהעמדהשנבעהעקרוני,
ציבורי־ממשלתיכסקטורובדמותהבאלפורהצהרתבעקבותבכלל,הציונית

בפרט.בארץ־ישראל
אחתאחידהקרןשלהפעלתהכנגדאמריקהציונישהעלוהמעשייםהנימוקים

עמדתםלהסברתשהכינובתזכירמרוכזת,בצורהעל־ידםנוסחובארצות־הברית
עלומתןהמשא־אתלנהל,1921במארסלארצות־הבריתוייצמןשלבואולקראת
אחרים,במקומותגםהמובאיםאלה,נימוקיםבאמריקה.קרן־היסודמשרדפתיחת

השונים.לשימושיםלהקצאתםוהןהמקורותלגיוסהןמתייחסים
ליהודיציבוריתשפנייההייתה,הגיוסבנושאהבסיסיתהאמריקאיתהטענה

הציבוריותההוצאותכלאתשתבצעאחת,לקרןמקורותשיעבירוארצות־הברית
מקורותאליהיועברולאכךמשוםלתרומות.כבקשההדברים,מטבעתיראה,
כספית.תשואהלמימושאפשרותבהןשישהשקעותלביצועלגייסהיהשניתן
בהחלטותשהוזכרכפיקרן־היסוד,לתורמישיחולקולרווחיםהסיכוימזו,יתרה
השימושיםסוגילנוכחבסיסכלכחסראמריקהלציונינראהלונדון,ועידת

ומפגיעהקרן־היסודמפעלשלאמינותומהקטנתחששוהםלכןלמקורות.שנועדו
טענוכמו־כןבארצות־הברית.מקוםמכלתרומות,לגייסביכולתואףאפשרית

—כתרומותולאכמסלקרן־היסודהמועבריםהמקורותשהגדרתהאמריקאים,
שהמעשרמשוםהקרן,אחידותלשלילתהיאגםתביא—המעשרעקרוןלפי

זהבטיעוןבלבד.«גשוטפותהוצאותאלאהשקעותהולםאינומיסויכמערכת

הוצאותלמימוןבמיסיםמשתמשציבורי־ממשלתישסקטורהנחה,מובלעת
עלציבוריותהוצאותלמימוןמשמשיםריביתנושאימלוותואילושוטפות,
הון.חשבון

16

17

.14,68-65עט׳הצהרה,16

הגיוסדרכיהאחדתכנגדבראנדייסאנשישהעלושהנימוקיםלציין,הראוימן17
לאמקורות,לגיוסעסקיתבמתכונתמעשית,הצדקהללאהשימוש,כנגדובעיקר

גיוסכנגדוניידיץ׳רופיןשלבטיעוניהםכבראותםמוצאיםאנוחדשים.למעשההיו
תרומות()שלאחידהלדרך־גיוסרופיןשלובהתנגדותומלווה,באמצעותמקורות

לונדוןהחלטותאתשקיבלוואחרים,ניידיץ׳לרופין,שבניגודאלאלקרן־היסוד.
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אפשרהגיוסדרכילהאחדתמעשייםמטעמיםאמריקהציונישלהתנגדותםאת
ארצות־שלהמיוחדיםלתנאיםגםכאן,שהועלולנימוקיםבנוסףלייחס,אולי

בצורהמבחינההאמריקאיתהחברהשלהמפותחתהעסקיתהתודעההברית.
מס־תקנותאתלהזכירישכןעסקית.פעילותוביןצדקהביןומפורשתחדה

דוגמתכספייםלמוסדותמקורותהעברתשעל־פיהןבארצות־הברית,ההכנסה
ניתןכזהפטורממס.פטורהכהוצאההוכרהלאבלונדון()הרשומהקרן־היסוד

הסתדרותנשיאמאק,גםואמנםריווח.כוונתבלאלמוסדותתרומותבגיןרק
עםומתןהמשא־שלבעיצומוהפולמוסייםממאמריובאחדאמריקה,ציוני

כאחדהמסתקנותשלזההיבטמצייניםבזכרונותיו,סימוןיוליוסוגםוייצמן,
18אחת.הומוגניתלקרןלהתנגדותהיהודיים׳׳האמריקאייםהגורמים

כיאמריקה,ציונישלונשניתהחוזרתטענתםאתלהביןישזהרקעעל
מתנאיםבראש־וראשונה,נובעת,המקורותגיוסשלהאחידהלדרךהתנגדותם
לדרכיבקשרבאפאלוהחלטתלפיכך,בלבד.בארצות־הבריתהקיימיםמיוחדים
במימוןורקאךשתעסוקתרומות,כקרןקרן־היסודשללדמותהובקשרהגיוס

אתמחייבתואינהבלבדבארצות־הבריתתקפהפרטית,תשואהללאהוצאות
19אחרות.בארצותהציוניתהתנועה

:ניהולייםארגונייםמנימוקיםגםנבעהאחתריכוזיתלקרןהאמריקאיתההתנגדות

מבחינהבלתי־יציבומורכבותו,גודלובגללבהכרח,יהיהאחדריכוזיגוף)א(
בעניינםבזיקתם,יפגוםאחדבגוףהכלכליותהפעילויותריכוז)ב(כספית;

להשפיעעלולהמשקיעיםעםהישירהקשרהיעדרהמשקיעים.שלובמחויבותם
ההשקעותשלביצועןמיעילותיפחיתהואלהשקיע.הנכונותעלגםשליליבאופן

אמריקהציוניהחלטתאתלהביןישזהרקעעלהחוזר.בהיזוןויפגעוניהולן,
שייעשהצריךבארץ־ישראלהשקעותלשםהמקורותשגיוסבאפאלו,בוועידת
20חברת־גג.באמצעותולאמבוזרתבצורה

החלטותבמתכונתקרן־היסודלהקמתהנוגעיםהתפעולייםלהיבטיםבנוסף
גישתםשליותררחברקעעלאמריקהציוניעמדתאתלראותישלונדון,ועידת

וכלכלי.מדיניכגוףולהנהלתההציוניתלהסתדרותהכללית

זופשרהבראנדייסקבוצתשללההשונות,הגישותביןהדעתעלמתקבלתכפשרה
מכול־וכול.

.353-352עמ׳ימים,סימון,מאק;18

גיוסצורתלהפעילניתןלונדוןהחלטותשבמסגרת)בטעות(,גרסואמריקהציוני19
מאק.ראהארץ;בכלשונה

.68—67׳עמהצהרה,20
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בארץ־הבריטיהמאנדאטשבהקמתהייתה,בראנדייסשלבגישתונקודת־המוצא
עליהואילךמכאןהציונית.התנועהשלהפוליטיותהמטרותמומשוישראל

הכלכלייםביסודותולהתרכזארץ־ישראלבענייניהפוליטיתפעילותהאתלזנוח

ודרךמהותהלגבימסקנותשתינובעותזומתפיסה21הלאומי.הביתהקמתשל
להיותהציוניתההסתדרותשעלהיא,הראשונההציונית.ההסתדרותשלפעולתה

להבטיחאוהכלכליבמישורהממשלהתפקידיאתלמלאעליהא־פוליטי.גוף

היהודיביישובהןפוליטית,פעילותזובפעילותלערבאיןאולםביצועם;את

הגולה.יהודיבקרבוהן
בראנדייס,תומכיהסכימווייצמןעםבמאבקעמדתםלהסברתשחיברובתזכיר

לתפיסתבארץ־ישראלהיהודיתהקהיליהבנייתשלהמשמעותמןהמעברשאמנם

אךכטבעי,מסוימיםלאנשיםלהיראותעשויכממשלההציוניתההסתדרות
העולמיתהציוניתההסתדרותראייתבלתי־מציאותי.הואדברשללאמיתו

לאכלל־יהודית,פוליטיתזיקההמבטאכארגוןאוהמדיני,במובןכממשלה
התנגדותםאתביטאואמריקהציוניארצות־הברית.לגביובמיוחדלהם,נראתה
העםשלהלאומיותלשאיפותאיןלדעתם,חד־משמעי.באופןבתזכירזולגישה
נטייהשללוהםבגולה.היהודיםשלהפוליטימעמדםעלהשפעהשוםהיהודי
ביןביותר,הרופףגםולופוליטי,קשרכלאפילואופוליטית,לאחדותכלשהי
בארץ־הממשלהאווהעםהגולהיהודיביןובמיוחדהשונות,בארצותהיהודים
נתונהזונאמנותויחידה;אחתפוליטיתנאמנותישאמריקהליהודיישראל.

22לארצות־הברית.

הציוניתהתנועהשלהפוליטייםתפקידיהביטולשלנוכחהיא,השנייההמסקנה
ישריכוזי־סמכותי.כגוףעולמיתציוניתהסתדרותשללקיומהמקוםיותראין

כפיפותןשמידתארציות,ציוניותפדראציותשלחופשיתלהתאחדותלהפכה

מינימאלית.היאלמשל(הפועל,הוועדאוהציונית)ההנהלהמרכזילגוף
הארגון־מחדש,בעקבותהציוניתבהסתדרותנכבדגורםשיהוואלו,פדראציות

מצדמוסריתאומעשיתכפייהבלאהמשקיעים,לרצוןבהתאםהונןאתיקצו
קרן־כדוגמתכלכלי־ריכוזי,לגוףהיאכזהבגורםהכוונהכלשהו.חיצוניגורם
להנהלהאףאוהציבוריות,חברות־ההשקעהשלמרכזיתחברת־אחזקהאוהיסוד

ציבוריכסקטורהציוניתההסתדרותשלתפקידיהעצמה.העולמיתהציונית
באמצעותויתבצעווהכוונה,תיאוםתפקידיבעיקריהיוהארץ־ישראליבמשק

,1920ביולילונדוןלוועידתאמריקהציונימשלחתלפניבראנדייסשלנאומוראה21

.41-37׳עמשם,

(.8מס׳מקורות,נספח)ראה35׳עמשם,22
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הארציות.הציוניותהפדראציותשלבחסותןחברות־השקעהשלמבוזרתמערכת
מיומנויותעל־פיתמונההציוניתההסתדרותשלעליוןמבצעכגוףאשרההנהלה,
אתלמעשההלכהשתתאםהיאפוליטי(,בסיםעל)ולאוארגוניותכלכליות
שלהישיריםוהניהולהביצועתפקידיהפדראציות.שלהציבוריותההשקעות
23שירותי־חינור(.)בעיקרבלבדהציבורייםהשירותיםלתחוםיצטמצמוההנהלה

אסכולתשלהתנגדותהאתלהסבירניתןהעניין,שלהציונייםלהיבטיםבנוסף
ההשקפהרקעעלגםבארץ־ישראלהציבוריותההוצאותלריכוזיותבראנדייס

סכנהכלכליתבריכוזיותשראתהבראנדייס,שלהאינדיבידואליסטית־פרוגרסיבית
צרידציבוריותחברותשלמבוזרשמערדמכאןהפרט.בחופשלפגיעהאפשרית

הסתדרותשלבתמיכתהביטויגםמצאהזותפיסה.40-37,68-67עמ׳שם,23
פעולותיואתבדקהאשרהריאורגניזאציה׳,׳ועדתשלבמסקנותיהאמריקהציוני
חוסראתהוכיחזהדו״חכיטענה,קבוצת־בראנדייסבארץ־ישראל.הציריםועדשל

בארץ־ישראל,הכלכלהעניינישלשוטףבניהולועד־הציריםשבמעורבותהתבונה
כלכלייםגופיםביןובחלוקת־עבודהבהתמחותהצורראתבצדקהדגישהואוכי

מחבריהורכבההיא.1920בספטמבראורגנההריאורגניזציה׳׳ועדתנפרדים.
מארצות־הברית.סולדרוברטבצירוףלימהדהונחמיהסימוןיוליוסהציוניתההנהלה

לאחרבארץ־ישראל.הציוניתההסתדרותעבודתאתמחדשולארגןלבדוקעליההוטל
לידיעתהובאהואאך,1.3.1921ב־דו״חהוגש1920בנובמבר־דצמברבארץשהותה
ציוניהסתדרותשלהמודחתההנהלהעל־ידיפורסםכאשר,1921בקיץרקהציבור
ודה־סימוןהגישוהדו״חשהוגשלפניעוד.126-79עמ׳הצהרה,ראה—אמריקה
לאחר(,20.1.1921)ב־תפקידיהםושארהציוניתההנהלהמןהתפטרותםאתלימה

הארגון־בביצועממשיתוכןמכלרוקנההוועדהכחברישסמכותםלהםשהוחוור
שם,מכתב־ההתפטרות,כוללפרטים,ראהבארץ.שהותםכדיתוךמחדש,

ביטול)א(היו:הריאורגניזאציהועדתדו״חשלהעיקריותמסקנותיו.28-19׳עמ
לנהלהציוניתההנהלהעל:בארץהיהודיליישובהנהגהמעיןשימשאשרועד־הצירים,

בתורארץ־ישראל;לממשלתוכמסייעתליישובכמסייעתוההתיישבותהעלייהאת
ופיקוח,תיאוםבהכוונה,רקאלאכלכליתבפעילותבמישריןלעסוקעליהאיןשכזו

במגבלתלהתחשבחייבתוההתיישבותהעלייהמדיניות)ב(ואינפורמאציה.בהדרכה
כלכלית;לקליטהתנאיםיצירת(1)עקרונות:שניעל־פיולהתנהלהאמצעים

כלכלית.עצמאותלכללהעולהאתלהביאשמגמתוואחריות,לחסכנותחינוך(2)
תרומותקרןהקמת(1)הן:הוועדהשלהמלצותיהעיקר—לכךבהתאם)ג(

קואופרציהעל־ידייוקר־המחיההורדת(2);לעוליםוסאניטארירפואילסיוע
ציבוריות;כעבודותהתשתיתהשקעותוביצועלאומיתקרקערכישת(3)בשיווק;

תוךלפועלים,קרנות־ציודבצירוףציבוריאשראימוסדותשלמערכתהקמת(4)
המצריכהאכסטנסיבית,לאומיתחקלאיתמדיניות(5)האשראית;הקואופרציהעידוד

יגיעשהעובדלאחריהיהלאינטנסיביותהמעברואילולעובד,קטנההשקעה
בהדרגהלהעבירובמגמההחינוךתקציבשלמירביצמצום(6)כלכלית;לעצמאות
עצמו.ליישוב
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ההכרהוביןגיסא,מחדהפרוגרסיביהאינדיבידואליזםביןפשרהמעיןלשמשהיה
גיסא.מאידךבארץ־ישראלגדולציבוריבסקטורבצורך
ההסתדרותהייתהצריכהאכןבראנדייםתפיסתשעל־פיולומר,לסכםאפואניתן

לזהותאיןאולםבארץ־ישראל,היהודיבמשקציבוריסקטורלשמשהציונית
ממכלולמורכבשהואמשוםהציונית,בהסתדרותמרכזיגוףשוםעםזהסקטור
ויקצושיגייסווכיו״ב(,ציבוריותחברות)קרנות,עצמאייםציבורייםגופים

הפועלהוועדהציונית,ההנהלההארציות.הציוניותהפדראציותבחסותמקורות
שלהשוניםמרכיביוביןוהכוונהתיאוםתפקידיבעיקרימלאוהציוני,והקונגרס
עליוןמבצעגוףהיאהציוניתשההנהלהמאחרמקום,מכלזה.ציבוריסקטור
גוףשללקיומומקוםאיןבארץ־ישראל,הציבוריתהכלכליתהפעילותלתיאום
אלה.תפקידיםלביצועמלבדה,אחרמרכזי
אתהביאהלעיל,שנדונוהתפעולייםלשיקוליםבנוסףזו,עקרוניתתפיסה
קרן־היסודשלהרעיוןלשלילתבלתי־נמנע,באופןלמעשה,בראנדייס,קבוצת

הוועידה.לאחרתומכיובידישנתפרשוכפילונדון,ועידתבהחלטותשגובשכפי
הלאומיההוןגיוס)א(הקרן:שלמרכיבי־היסודבשניבעיקר,אמור,הדבר
הציוניתההסתדרותשלהציבוריתהכלכליתהפעילותכלריכוז)ב(כמס;
הקרן־הקיימת(.בידיהקרקערכישות)להוציאקרן־היסודבידי

הביטויאתברורות.פוליטיותמשמעויותכבעלבציונותנתפסמס־המעשר
המםביטויהוא׳המעשרכיבאומרו,פייבלברתולדנתןלכךביותרהמפורש
שלהאחרוןהקרבןאיפוא,היא,קו־ן־היסודהמדינה,מסהעממי,
בתורהיא,יהודיכלשלחובתוהעממי.קיבוצובעדארצו,בעדהארץאזרח
הולנלכה״פאואו־ץ־ישראל,אזרחובפועלבכוחלהיותקודמת,הנחה

מבטארקלאלקרן־היסודהמעשרתשלוםכלומר,במקור(.)ההדגשות24אזרחיה׳על
בארץ־שלטוניכגוףהציוניתבהסתדרותהגולהיהודישלפוליטיתהכרה

היהודיתהמדיניתלמסגרתהפוליטיתלהשתייכותםביטוימשמשגםאלאישראל,
שראהברגר,יוליוסנתןאחרקיצוניפירושאזרחות.מעין—בארץ־ישראל
והגולהארץ־ישראללענייניכולו,היהודיהעםממשלתמעיןהציוניתבהסתדרות

25הגולה.להוצאותממקורותיהחלקלהפרשתדרישתואתנימקגםובכךכאחד,

קבוצתשלהלא־פוליטיתלתפיסהלחלוטיןמנוגדיםהיואלושפירושיםברור
מוסריתאם)גםשהכפייהלגמרי,חופשיתהתארגנותבציונותשראתהבראנדייס,

לחלוטין.להזרהבלבד(היא

פייבל.24
השש־עשרה.הוועידהברגר,25
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בדברהעקרוניתתפיסתםסמךעלבראנדייס,אנשייכלולאראינו,שכברכפי
ובלעדיותהקרן־היסודריכוזיותאתלקבלהציונית,הפעילותבביזורהצורך

שהןלמסקנה,מגיעיםאנווכךבארץ־ישראל.הציבורי־הציוניהמימוןבתחום
לגביאמריקהציונישלהעקרוניתהגישהוהןהתפעוליים,היעילותנימוקי

לונדוןועידתשלהגישהלשלילתאותםהביאוהציונית,ההסתדרותשלאופיר.
מוסדיתלהפרדההתביעההיאזולשלילההמעשיהביטויקרן־היסוד.בעניין

עלשהוויכוחברור,מכאןתרומות.וביןהשקעותביןבארצות־הברית()לפחות
טאקטיים,אמצעיםעלויכוחרקלאהיהבאמריקהקרן־היסודשלפעולתהדרך

שלדמותהעלמהמאבקמהותיחלקאלאפחות,חשוביםאויותרחשובים
הראשונה.העולםמלחמתלאחרהעולמיתהציוניתההסתדרות

וייצמןבראשותהציוניתההנהגהעמדת
הציבורי־הציוני,המימוןמערכתתפעולבענייןבראנדייסקבוצתעמדתמול

לגיוסאחידהבקרןשצידדההעולמיתהציוניתההנהגהעמדתכידועעמדה
אתכזכור,מצאה,זועמדהבארץ־ישראל.הלאומיההוןמקורותוהפעלת
עצמה.הוועידהבהחלטותוכןלונדוןלוועידתשקדמובדיוניםכברביטויה
,1920יולילקראתטבעיבאופןכמעטהתגבשוההקצאההגיוסאחידותרעיון

סימוןשלוזואחד,מצדנייז־יץ׳שלזו)כמוהשונותנקודות־המוצאיסודעל
ועידתלאחררקאולםהמרכזית.קרן־התרומותשלתפקודיהבדבראחר(מצד

הצורךנוצרהמנוגדת,תפיסתםאתבראנדייסאנשיהציגושבהבאפאלו,
הרשמית.הציוניתהתפיסהשלוהצדקתהבביסוסההפולמוסי
בוועידתהוחלטשעליההגישהבזכותהתפעולי,במישורביותרהמגובשהטיעון

ב׳העולם׳,זלטופולסקישלהמאמריםבסדרתמצויקרן־היסוד,לגבילונדון
התרומותהפרדתשלהמרכזיתלשאלה.1921למארספברוארביןשנתפרסמה

׳הרכבהבמאמרוזלטופולסקימתייחסאמריקה,ציוניהעלואשרההשקעות,מן

26בסדרה.הראשוןהמאמרשהואוהפרדה׳

)הכוללתכלליתהסכמהשלקיומההייתהזלטופולסקישלבדיונונקודת־המוצא
הציבוריותלהוצאותוהקצאתםהמקורותלגיוסבאשראמריקה(,ציוניאתגם

לתשואהמקורשאינןולהשקעותובריאות(חינוךעבודה,עלייה,)כמוהשוטפות
אתשתגייסאחתבקרןלהתרכזחייבתזופעולהמבני־ציבור(.)כבנייתפרטית

הכספים,בגיוס.תחרותלמנוענועדהמימוןריכוזתרומות.בצורתמשאביה

(.7מס׳מקורותנספחגם)ראהוהפרדההרכבהא.קרז־היסוד,זלטופולסקי,26
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השונות.ההוצאותלביצועבודדותקרנותהוקמואילולהיווצרהייתהשעלולה
כספית,לתשואהמקור־בכוחשהןהציבוריות,בהוצאותכןאםהתמקדההבעיה

התיישבותי.אשראיובמוסדותמחצבים,בתחבורה,השקעותכמו
לפימוחלטביזורהייתהזהמסוגהציבוריותההשקעותלביצועאחתאפשרות

על־פייתנהלשהביצועלהבטיחכדיהאמריקאית.להצעהבדומהפרוייקטים,
בפרויקטהמטפלתחברת־השקעותכלתהיההציונית,הכלכליתהמדיניותעקרונות
מניעיםביצירתהיתרונותמולהציונית.ההנהלהמטעםלפיקוחנתונהמסוים

חסרונהעלזלטופולסקיהצביעמהיר,חוזרוהיזוןיעילותכמולמשקיעים,
ביןבלתי־נמנעתאינטרסיםהתנגשותלדעתושהיהזו,שיטהשלהעיקרי

טעןהואהציונית.ההסתדרותמטעםהפיקוחמערךלביןבחברותהמשקיעים
שלמספקתהזרמהתהיהשלאמפניהביזורית,הגישהאתלפסולשישלכן

הללו.הפרוייקטיםלביצועמקורות
האופיבעלותהציבוריותההשקעותביןתפעוליתהפרדהשלאחרתאפשרות
הייתהזלטופולסקי,התייחסשאליההציבוריות,ההוצאותשארלביןהעסקי
)דוגמתאחתחברת־מניותעל־ידיוביצועןהראשוןהסוגמןההוצאותכלמימון
קרן־על־ידיהשניהסוגמןההוצאותומימוןרופין(שלההתיישבותחברת

בלתי־הוגנתתחרותנוצרתהייתהזלטופולסקי,טעןכזה,במצבואולםתרומות.
היהודיםרובבאחרונה.פוגעתשהייתההתרומות,קרןלביןההשקעותחברתבין
ואז,בקרן־התרומות,ולאהציבוריתבחברת־המניותכספםאתלהשקיעירצו
?תרומותבאמצעותלממנםשישהציבורצורכיעליהיהמה

מקורותשלהקצאתםהבטחתשלהיסודית,לבעיהלמעשהמתייחסתזושאלה
כאשרנתון,לסדר־עדיפויותבהתאםעצמאייםגופיםעל־ידיציבוריותלהוצאות
בעיהלפתוריכלובראנדייסאנשיהשוק.במנגנוןכךלשםלהשתמשאי־אפשר

הנקבעהעדיפויותשסדראומראש,קבועבסדר־עדיפויותהכרחשאיןבטענהזו
המשקיעיםשללבחירתםכאפשרות,ישמשזילנד׳(ב׳תזכיר)כמומרכזיתכהנחיה

ההוצאותמןשלחלקלאפשרותנאותהתשובהכמובן,אין,בכךהפוטנציאליים.
ולכןמימון,מקורותימצאולאעוררין,איןנחיצותןלגביאשרהציבוריות,

מימושן.יימנע
שבומצבלהרשותשאיןטוען,כשהואזלטופולסקימתריעזוסכנהנגד
יותרהפוטנציאלי()המשקיעהתורםאתימשוךהציבוריותההוצאותמןחלק

גםלהיותעלולותזלטופולסקי,טעןזה,למצבאחרות.הוצאותמאשר

לכך,לגרוםעלולתרומותעל־ידיבמימוןהצורךשליליות.חברתיותהשלכות
ולאהעניים,יהיוהתורמיםרובבעודבלבדמניותבקנייתיתרכזושהעשירים
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׳אמנםז׳בוטינסקי:גםטעןלכךבקשרמניות.לקנותאי־יכולתםבשלרק

שאינםיהודיםגםלכןויהיולקנותן,יוכלעניוגםבזולתהיינהוהמניותהואנכון
לפנייהשייענועשיריםיהודיםיימצאולאשלטענתואלאמניות׳.שיקנוגבירים
זאתאתגם?״האחרים״פירוש׳מה׳מהאחרים׳.תבואנה׳הנדבות/לתרום.
הםזהבמובן"האחרים"גםהציבוריים.בחיינוהבקיאחדכלויודעמרגיש

27"הגבירים׳".מחוגההיפרדהיינו,כלכלי;ציבוריחוג—וניכרבולטחוג

מחלקםיותרגבוהמשמעותי,באופןיהיה,התורמיםביןהענייםששיעורמכאן
המשקיעים.באוכלוסיית

התרומותקרןביןהתפקודיתההפרדהשמירתתוךזולבעיהאפשריפתרון
המניותקוניחיובעל־ידיזלטופולסקי,לדעתשיהיה,אפשרהמניות,וחברת
מדועהוא,שואלהפתרון,זהאםאךהתרומות.לקרןמהכספיםחלקלהפריש

לוותריותרויעילפשוט?נפרדיםמוסדותשניניהולשלהסבךאתליצוריש
קביעה־על־ידיבלבדההקצאהבתחוםולקיימההגיוס,בתחוםההפרדהעללגמרי

שאכןכפיהשונים,לשימושיםקרן־היסודשלמקורותיההתפלגותשלמראש
לונדון.ועידתבהחלטותנקבע
מןה׳תרומות׳הפרדתנגדקרן־היסודאנשישהעלוהנימוקיםאפואהםאלה

לכךבנוסףהמקורות.גיוסשלשיקוליםעלהמבוססיםנימוקים׳ההשקעות/
גםהציוניהציבוריהמימוןבמערכתלהפרדההקרןאחידותחסידיהתנגדו
הציבוריותההוצאותסוגיביןלהפרידניסיוןשכלטען,פייבלהקצאה.משיקולי
תשואההנושאותאלולביןפרטיתתשואהנושאותהשקעותביןהבחנהעל־פי

לביןההשקעותכלסךביןוהבחנהאחד,מצדבלבדפרטית()לאחברתית
ההוצאותכללדעתו,מלאכותי.ניסיוןהואאחר,מצדהשוטפותההוצאות
התועלתלהגדלתתורמותוהבריאות,החינוך,לעולים,הסיועבתחומיהציבוריות
זוחברתיתתשואה()אושתועלתהיאלכךהסיבההארוך.בטווחהחברתית
גםואנושי,פיסיבהוןמהשקעותהנובעיםעתידייםהכנסהזרמימלבדכוללת,
והרוחהחומרבתחוםבני־קיימאציבורייםושירותיםמוצריםבצריכתעלייה
פייבל:טעןוכךכאחד.

מסוייםחוגתוךאלנכנסיםקרן־היסודשלבאמצעיההשימושאופניכל

שבוניםהתחניותפוריים.כולםהםולפיכךלאומיתכלכלהשיטתשל

לילדים,החינוךעבודתם,למקוםבואםעדלהםהניתןהעזרהעולים,בעד

ז׳בוטינסקי.27
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שלכאורה,ההוצאותאותןוכלהעם,בריאותלשמירתהסניטרייםהאמצעים

בצירןמתן־שכרןשאיןמפניהצבי׳,׳קרןבבחינתהןראשונה,בהשקפה

הכלכלית־השקפתנונקודתמתוךהםכולם—מצלצלותמטבעותבדמות

הואשלהןשהדיווחמסילות־ברזלמאשרפירותמביאיפחותלאלאומית
אתומעמידיםהבריאיםהיסודותאתיוצריםהםשהםמפניובולט,ניכר

מספרהגדלתבאוויר:פורחקיומושבלעדםאיתןעממימשקשלאשיותיו

בסיסהמשמשיםהםוהםהמרץ;וחיזוקהיצירהכוחותריבויהאוכלוסין,

בה״ס,הלאומיים:המוסדותגםהמאוחד.הקיבוץשלהעתידיהמיסיםלכוח

ראשונהבהשקפהנראיםבאלה,וכיוצאנכאתבתילבורטוריות,בה״ח,
ערכםמשמצטרףיותר—באמתאולםהחומות.ביןמתמעכיםכקפיטלים

ההוןבחשבוןלהביאעלינוהאיחודיהקיבוץשלהרכושלחשבוןהחומרי

סמויהעדייןהיאאםואפילומהם,היוצאתהכלליתהתועלתאתהזה

אשרעדושניםימיםיעברוגםולוולהישקל,להימדדניתנתואינההעיןמן
28ההפראהכוחותבשבילנואיפאהיאקרן־היסודממש.׳גלוסקאות׳יוציאו

במקור[.]ההדגשות

השקעות־הוןכאלהקרןשלהמתוכננותההוצאותלכללהתייחסניתןכלומר
)מנקודת־חסרת־המשמעותלהפרדהפייבל,לדעתהצדקה,כלאיןוכךיצרניות,

הנימוקיםמתמציםבכךו׳השקעות׳.׳תרומות׳ביןההוצאות(סיווגשלהמבט

כנגדדאז,קרן־היסודרעיוןהוגיעל־ידישהועלוהתפעולי,במישורהענייניים

בראנדייס.אנשישהציעוהציבוריהמימוןשיטת

ארגוןשלבשאלותאמריקהציונישעמדתראינו,כברהעקרונילמישורבאשר
לגבילהשקפת־עולמםביטוישימשהבארצות־הבריתהציבורי־הציוניהמימון

הציוניתההסתדרותשלתפקודיהעולמית,כתנועההציונותשלמשימותיה

גםהדבריםאתראוכךבכללו.הציבורי־ציוניהסקטורשלואופיווהנהלתה,

בהנהלהוחוגווייצמןובעיקרקרן־היסוד,אנשיבציונות,שלהםבני־הפלוגתא

קרן־היסודשלהפעלתהאופןעלהמחלוקתאתובצדק,פירשו,אלההציונית.

הציוניתהתנועהמהותבדברעקרונייםניגודי־תפיסהשלכהתגלמותבאמריקה

בעלאושוליארגוניכוויכוחולאבה,השליטהעללמאבקכביטויוגםהעולמית,

שהוחלטכפישקרן־היסוד,במפורשטעןאףניידיץ׳29בלבד.׳מקומי׳אמריקאיאופי

שאותההאמריקאית,הביזוריתלתפיסהכמכשולעמדהלונדון,בוועידתלהקימה

פייבל.28
.209-206,570-567עט׳השנים־עשר,הקונגרסראהבלומנפלד,קורטדברי29
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30לחלקים׳.העולמיתההסתדרותהתפוצצות—אוטונומיהשל׳תיאוריהכינה

שלהמובהקתהפוליטיתהתפיסהעמדהבראנדייסאנשישלהתפיסהמולואמנם,
הםוייצמן.שלבראשותוהעולמיתהציוניתההסתדרותשלהאירופיתההנהגה

לאומיתתחייהשלמשותפתבמטרההמאוחדתפוליטית,תנועהבציונותראו
לאבראנדייס,לעמדתבניגודבארץ־ישראל.הלאומיהביתהקמתשמרכזה
רקככרוכההאירופיתוההנהגהדייצמןעל־ידיהלאומיהביתהקמתנתפסה
לאומי־טריטוריאלישחרורשלתהליךזהולדעתם,הכלכלי.ובניינההארץביישוב
השתייכותםעל־ידיהעולם,ברהביהציוניםכלשותפיםשלוהפוליטי,במובן

הבטחתלשםלאומית־פוליטית.כתנועההעולמיתהציוניתלהסתדרותהארגונית
בהפעלתהצורךישהציונית,ההסתדרותשלהמדיניתהפעילותשליעילותה
הריכוזיתהתפיסהגםנובעתמכאןפוליטית.להשקפהביטויהמשמשכארגון

כאלהציוניתההנהלהאלוההתייחסותמדיניכגוףהציוניתההסתדרותשל
בנושאימתאםגוףכאלולאהפוליטיים,בתחומיםסמכותבעלעליוןמוסד

31בלבד.בארץ־ישראלהציוניתהכלכליתהפעילות

שלהירתמותוברקעגםעמדולבראנדייסוייצמןביןאלהניגודי־השקפות
בלתי־נפרדכחלקבאמריקה,קרן־היסודמשרדהקמתלמעןלמאבקהראשון

בראנדייםלקבוצתויתורלונדון.ועידתמתכונתעל־פיהעולמי,המוסדמן
המכריעמשקלםלנוכח—הקרןהשפעתאתלמינימוםעדמקטיןהיהזובנקודה

עשויהוויתורהיהכמו־כןהאפשריים.התורמיםביןארצות־הבריתיהודישל
הציוניתההסתדרותשלאופיר,אתלחלוטיןלשנותהעלולמסוכן,תקדיםלשמש

בלבדרופפיםקשריםבעלפדראטיבילגוףנהפךהיההריכוזיהגוףהעולמית.
כגוףקרן־היסודשלהתפיסהחיסולהואלכךהמעשיכשהביטוימרכיביו,בין

המאבקנסתייםכידוע,הציבורי־הציוני.המימוןשלמרוכזלביצועויחידאחיד
הנהגתירדה,1921ביוניבקליבלנד,אמריקהציוניבוועידתוייצמן.שלבנצחונו
התחלתנתאפשרהוכךבה,אי־אמוןהצבעתלאחרהבמהמןבראנדייסקבוצת

32לונדון.ועידתשלהחלטותיהברוחבארצות־הבריתקרן־היסודשלהפעלתה

עצמאותהושאלתהיסודקרן־שלהמוסדיהמבנה
התמקדהבארצות־הברית,קרן־היסודשלהפעלתהצורתעללוויכוחבמקביל

לקליבלנד.מלונדוןניידיץ׳,30
.218-217עמ׳פריזל,גםוראה.570־209-206,567עמ׳השנים־עשר,הקונגרס31
לנוסח.179-167עמ׳שפירא,וכןקליבלנד;ועידתלתיאור246-243׳עמפריזל,ראה32

.127עמ׳הצהרה,ראהלקרן־היסודבנוגעהוועידההחלטות
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קרן־היסודשלאופיהעלהמאבק

יחסי־הגומליןשלמהותםבשאלתלונדוןועידתשלאחרבתקופהתשומת־הלב
בפרט.הראשונהשלעצמאותהומידתבכלל,הציוניתההנהלהלביןהקרןבין

ההנהלהלונדון.ועידתבהחלטותמספקתתשובהזולשאלהנמצאהלאלמעשה,

על־ידישנתמנתההנהלהופייבל,זלטופולסקינייז־יץ׳,בהרכבהקרןשלהזמנית

כדיתוךבנדוןהצעותלהגישהתחייבהשנה,שללתקופההציוניתההנהלה

קרן־היסוד.שלהארגוניהמבנהלקביעתטיוטת־תקנוןגיבוש
הבעיההייתההציונית,ההנהלהעםויחסיההקרןמבנהשלהארגוניבמישור

—האחדהיסודמנוגדים.יסודותשניביןאפשריפערפניעלגישורהעיקרית

פעילותהבהכוונתהציוניתההנהלהבשיתוףלפחותאומסוימת,בשליטההצורך

העדיפויותלסדרתתאיםזושפעילותלהבטיחבמטרהקרן־היסודשלהכלכלית

ועידתהחלטות—5סעיףב׳הערה)ראההתנועה.שלהערכייםוהשיקולים

;לעיל(לונדון
מעבירייוכלושבהמסגרת,ליצורהצורך—השניהיסוד

במימוןשהמשתתפיםהייתה,הכלליתהדעההקרן.בניהוללהשתתףהמקורות

כמו־כןהשקעותיהם.בניהולחלקלקחתהזכאיםמשקיעיםהםההתיישבותמפעל
ולאו־דווקא—הםבאשרהיהודיםשלסיועםבחשיבותלהכירצורךהיה

יישובמפעלשלהביצועבתהומיכמשתפי־פעולהואףכתורמים—ציונים

מסגרתבתוךהיסודלקרןעצמאותשלמידהקרן־היסוד.באמצעותארץ־ישראל

גםהדרישותשתיקיוםמאפשרותביניהןארגוניתוהפרדההציוניתההסתדרות

אחרומצדאחד,מצדההחלטות,בקבלתהמממניםשלשיתופםיתבצעכךיחד.

ותרומתםהלא־ציוניים,למשקיעיםהקרןביןשיתוף־הפעולהמידתתיפגעלא
תתפרשלאהלאומיהביתהקמתלמפעל—האישיתאףואולי—הכספית

לאומית.שחרורכתנועתהציוניתלתנועהשלא־מרצוןההצטרפות
עמדהוהיאלקרן־היסוד,ייחודיתלמעשההייתהלאכאןשהוצגהכפיהבעיה

המשותפתהמסקנהתקופה.באותהונדונושנתגבשוהמימוןתכניותכלברקע

למערכתמסוימתמוסדיתבעצמאותהצורךהייתהאותהלפתורהנסיונותבכל
לשםשהוצעוהכלכלייםהגופיםשכלמוצאים,אנוכךהציבורי־הציוני.המימון

כגופיםתוכננובארץ־ישראלהוןחשבוןעלהציוניותההוצאותוביצועגיוס

רופין,שלההתיישבות׳׳חברתלגביהןאמורהדברמשפטית.מבחינהעצמאיים

בפברוארסימוןהצעתלפישלהוחברות־הבתכחברת־אחזקה,יק״טלגביהן

33בראנדייס.שבתכניתהציבוריות־העצמאיותחברות־ההשקעהלגביוהן,1920

אמורותהיולונדון,ועידתלפנישהוצעותרומות,לאיסוףהנפרדותהקרנותגם33
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קרן־גםהייתהצריכהלונדון,ועידתהחלטותוברוחזו,לתפיסת־יסודבהתאם
משפטית.מבחינהעצמאימוסדלהיותהיסוד

השנים־עשר,לקונגרסלונדוןועידתשביןבתקופהבתנועה,חילוקי־הדעות
לעומתהקרן,בניהולהציוניתההנהלהשלמעמדהבשאלתבעיקרהתרכזו
—)העצמאית(קרן־היסודכמייצגי—ה׳מקצועיים׳הקרןמנהלישלמעמדם
היההללולחילוקי־הדעותהמעשיהביטויהציונית.הכלכליתהמדיניותבניהול
ניידיץ׳,הזמנייםמנהליהביןשהתנהלקרן־היסוד,שלהעבודהסדריעלהוויכוח

ההנהלהכנציגסימוןלביןוקאוואן,ז׳בוטינסקיגםואחר־כךופייבל,זלטופולסקי
בשאלותוזכות־הכרעהמירביתלעצמאותהייתההמנהליםתביעת3׳1הציונית.

ההנהלהעםמשותףלדיוןתועלינהאשרהקרן,מקורותוהקצאתגיוסשל
שלהקבועהלהנהלהלאחר־מכןלעבורהייתהצריכהזועצמאותהציונית.

אנשיתביעתהמעשר.משלמיאסיפתעל־ידילהיבחרהייתהשאמורהקרן־היסוד,
להשתייך,אמוריםאליולאומיכמוסדשהקרןהתפיסה,עלנשענהקרן־היסוד

הציונית(ההסתדרותחברי)לאו־דווקאהגולהיהודיכלהמעשר,תשלוםעל־ידי
בארץ־הלאומיהביתשלהכלכלייםהיסודותלהנחתאחראיתלהיותחייבת
אמרפייבלהציונית.ההנהלהשלכזרועולאעצמאימוסדיכמבנהישראל,
החסרהזההמרכזיהמוסדאתלמלאהבאההיא־היא׳קרן־היסודכיבמפורש,

הדרכיםעללנוולהראותנורמליעממימשקבנייןעללנצחהבאההיא־היאלנו,
וגםהמקורותלגיוסגםאחראישיהיההמוסדהיאכלומר,35אליו׳.המובילות
המשקלבנייתהנחוצותלהשקעות־היסודשנוגעמהבכלבעיקרלהקצאתם,

36בארץ־ישראל.היהודי

עצמאותהבדברהגישהאתשקיבלאף־על־פיסימון,דרשזולעמדהבניגוד

אתגםבהכרחכללהלאזועצמאותאךעצמאיים,מוסדייםגופיםלהיותבדרך־כלל
לגיוסהוגבלההיאלעתיםהקיימת.בקרןאוההשקעהבחברותכמוההוצאות,צד

בראנדייס.ובתכניתרופיןשלבתכניתוכמובלבד,המקורות
סימון,יוליוסעלפריזלשלמסתו;161-155׳עמפריזל,ראההוויכוחמהלכילסיקור34

הוויכוחהציונית,ההסתדרות,19-15׳עמהצהרה,וכן;167-143׳עמימים,סימון,ראה
קרן־היסוד.על

פייבל.35
הלטופולסקי,ניידיץ׳ובמיוחדהקרן,מנהליהאישי.הגורםגםכאןפעלזאתמלבד36

להיותביקשוהםשכךכיווןהפעלתה.עקרונותומעצביקרן־היסודרעיוןהוגיהיו
להסתפקהסכימוולאוהקצאתם,המקורותגיוסשלבנושאיםבכירהעמדהבעלי

סימוןמכתבראההציונית.להנהלהההוצאותצדכפיפותתוךההתרמה,צדבניהול
סימון,;(3.9.1920מיוםזלטופולסקישלממכתבקטעים)המצטטזלטופולסקיאל

.206-203׳עמימים,
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תביעההציונית.”להנהלההמלאההתפעוליתכפיפותהאתהקרן,שלהמשפטית
הפינאנסיתבתכניתושהובעה)כפיהבסיסיתגישתונוכהתמוההלכאורהנראיתזו

חברותבמסגרתהציבורי,המימוןמערכתשלבעצמאותהשצידדההמקורית(,
הייתהלאדבר,שללאמיתובלבד.עקיפהבצורהציוני,מוסדילפיקוחהנתונות

המקורותבגיוסמצטמצםשתפקידוזמני,גוףבקרן־היסודראהסימוןסתירה.כאן
לאלדעתו,הקצר.בטווחהציבוריות־הציוניותההוצאותביצועלשםהדרושים
ושימושיהםהמקורותבהקצאתלעסוקהקרןנועדה

;
לאחריותהנועדואלהנושאים

העתידותלחברות־ההשקעהלהעבירםיהיהשניתןעדהציוניתההנהלהשל
בהקצאתקרן־היסודשלשעיסוקהחשששסימוןנראהיק״ט.בחסותלקום

המוסדי,המבנהאתינציחואלה,בנושאיםעצמאותהלומרצריךואיןמקורות,
ארץ־לענייניהציוניתההסתדרותשלהמרכזיהכלכליהמוסדהיאהקרןשלפיו
המתכונתעלהארוך,בטווחגםהציבורי,המימוןהשתתתתימנעכךישראל.

ציה־.שבההמוסדית
שלהמקוריתמהתייחסותםשונההייתהקרן־היסודשללארעיותהזוהתייחסות

הקרןאתלונדון(ועידת)בתקופתבתחילהראוהםשגםוזלטופולסקי,נייד־יץ׳
אלהצרכיםהיוסימוןבעיניבלבד.הקצרהטווחצורכימילוילשםזמניכמוסד

קצר.בזמןרביםמקורותלגייסהצורךכלומר,בלבד,המימוןלתחוםמוגבלים
המיידייםההוצאותמצורכיגםכנובעיםאותםראווזלטופולסקיניידיץ׳ואילו
הייתההנחתםבפרט.ובחקלאותבכללבתשתיתהשקעות־היסודזמני,אופיבעלי

באופןלפעוליוכלהארץ־ישראליהמשקוכאשראלו,השקעותביצועשלאחר
עליואזעדאךקרן־היסוד.דוגמתפינאנסיבמוסדצורךעודיהיהלאעצמאי,
סימון.כדעתהמקורות,לגיוסלדאוגרקולאההשקעותאתגםלבצע

37

38

שעמדתונראהקרן־היסוד,שללמהותהביחסהבסיסיותבגישותלהבדלבנוסף
׳סדרי־מנהלהיוםמכניםשהיינומהלגביהכלליתמגישתוגםנבעהסימוןשל

על־ידיהקרןכמנהלימונוופייבלזלטופולסקישניידיץ/לזכורישתקינים׳.
גוףהקרן,שלההשתתפותתעודותבעליאסיפתעל־ידיולאהציוניתההנהלה
מבחינהכפוףשאינועצמאי,גוףזובהנהלהסימוןראהלאלכןהוקם.לאשעדיין
אותו.שמינתהלהנהלהמוסדית

כמגייסתצרכיהאתלשרתצריכהקרן־היסודשלהמשפטיתעצמאותהסימון,לגבי37
.234-229׳עמימים,סימון,;28.2.1921מיוםקרן־היסודהנהלתאלמכתבוראהכספים.

לאומית,הלוואהניידיץ׳,;הכספיםלשאלתזלטופולסקי,;)א(לונדוןבוועידתסימון38
היסוד.קרן־
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הציוניתוההנהלהקרן־היסודהנהלתביןיחסי־הגומליןלגביחילוקי־הדעות
יצטרףסימוןכינקבעשבו,1920באוקטוברראשוןפשרההסכם־לידיהביאו

51שלהכרעהזכותבעלויהיההציוניתההנהלהמטעםכנגידהקרןלהנהלת

הציוניתההנהלהמןהתפטרסימוןרב.זמןמעמדהחזיקלאזההסכם39אחוזים.

,1921בינוארהקרןוהנהלת
במארס10ב־40ההסכם.שלאי־מימושובשלבעיקר

עצמאותקיבלהשעל־פיוהגופים,שניביןחדשהסכםנחתםשנהאותה
גושפנקההנגידות,מןסימוןשללהתפטרותוהביאלמעשהשקיומההקרן,

קרן־הנהלתשלמלאהשליטהוקבעהנגידתפקידאתביטלזההסכםרשמית.
הציונית:ההנהלהעםשיתוף־פעולהתוךמשאביה,הקצאתבתחוםהיסוד

אליוצאוקה״ישלהמנהליםמועצתעליהםשתחליטהעסקייםהמפעלים

שלהאקסקוטיבההציונית.ההסתדרותשלהאקסקוטיבהעל־ידיהפועל
ועסקיםמפעליםשלרשימההמנהליםלמועצתתציעהציוניתההסתדרות

יעיינוהללובהרשימותקרן־היסוד.שלמכספיהלהוציאיששעליהםבא״י,
בדברהסכםלידיכשיבואווהאקסקוטיבההמנהליםמועצתחבריביחד

האקסקוטיבהאלהמנהליםמועצתתמציאאלו,להצעותהנחוץהתקציב

ידיעותבתמידותלקבלהמנהליםמועצתעלהדרושים.הכספיםאתתיכף

שתהיהכדיהמוסכמות,התכניותהפועלאליוצאותשבהםהדרכיםעל

עליהן.שהסכימוהמטרותלשםכדבעיהכספיםאתמוציאיםכיבטוחה
הספריםאתולבקרודרישותחקירותלעשותהזכותישהמנהליםלמועצת

41האמורים.המפעליםשלוהחשבונות

תפעוליתעצמאותלהענקתמעברהרבהלמעשההואזהבהסכםשנקבעמה

העברתבוישבארץ־ישראל;הציוניתהכלכליתהמדיניותבביצועלקרן־היסוד

והפיכתהקרן,שלהמנהליםלמועצתזומדיניותבקביעתהאחריותתחום

הסכםמצביעזאתעםהקרן.הנהלתכלפיוהאחראיאותההמבצעלגוףההנהלה

המדיניותבביצועהציוניתההנהלהשלהבלעדימעמדהעלבמפורשמארס
בראנדייס,אנשישדרשוכפיוהכוונהבתיאוםרק)ולאהלאומיתהכלכלית

אתההסכםמדגישבכךקרן־היסוד.מנהלימועצתשלמלאשיתוףתוךלמשל(

.9-8׳עמתרפ״א,היסוד,קרן39

—למכתבהרקע.28-23עמ׳הצהרה,ראהודה־לימה,סימוןשלמכתב־התפטרותם40

בהנהלתהציוניתההנהלהמטעםכנגידסימוןשלממעמדוממשיתוכןכלשלילת
חריאורגאניזאציה.ועדתופרשתקרן־היסוד,

.10-9ענדתרפ״א,קרן־היסודראהההסכםלנוסח41
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שלהארגוניתזיקתהואתאחד,מצדהכלכליבתחוםההנהלהשלחשיבותה
בלתי־באופן—הזהשיתוף־הפעולהבאמצעות—הציוניתלהסתדרותהקרן
אחר.מצדמוסדותיה,שלבהרכבםתלוי
קרן־היסוד.שלהמנהליםמועצתחברימינוישאלתהייתהאחרתחשובהשאלה
כחברהכחוקשנרשמהלאחרלתוקפושנכנסהקרןתקנוןהתייחסזולשאלה
42במארס,3ב־בלונדוןבע״מ, מינויםסמכותהייתההתקנון,על־פי1921.

בלעדיבאופןנתונהקרן־היסודשלהמנהליםמועצתחברישלופיטוריהם
43הציונית.ההנהלהבידי

נקבעההקרןהנהלתהרכבבקביעתהציוניתההנהלהשלהמוחלטתשליטתה
קרן־היסוד,אגודתחבריאסיפתשלהארגוניבהרכבהבלחי־חלויבאופןבתקנון
מפורטת.התייחסותבתקנוןאיןבקרןהחברותלשאלתהרשמיים.בעליההיואשר
שיתקבלונוספיםאנשיםוכןהקרןמייסדייהיוהחבריםשביןבו,נאמררק

התקנוןהקרן.שלהמנהליםמועצתידיעל־מועמדותםאישורלאחרלחברות
שלבאי־שייכותםאובשייכותםדיוןכלואיןלחברות,התנאיםמהםמצייןלא

בלבד,זונקבעהקרןחבריסמכויותלגביהציונית.להסתדרותהקרןחברי
כלפיאחראיתהמועצהוכימתוכם,לבואחייביםהמנהליםמועצתשחברי
פעולותיהאישורלשםלשנהאחתלפחותלהתכנסהאמורההחברים,אסיפת

44הקרן.שלהכספיות

ההנהלהשבין1921מארסהסכםשלמשילובםארגוניעיוותשנוצרלצייןיש
הציונית,בהנהלהמדוברראשית,הקרן.תקנוןושלקרן־היסודוהנהלתהציונית
התקנון(,)לפיהקרןשלהמנהליםמועצתחבריאתולפטרלמנותהכוחשבידיה
המדיניותביצועבתחומיהמועצהחבריבפניאחראיתעצמהשהיאבשעה

)על־פיאחראיתהמועצהאיןשנית,מארס(.הסכם)לפיבארץ־ישראלהכלכלית
חייבתוהיאהאגודה,חבריאסיפתבפניאלאהציונית,ההנהלהבפניהתקנון(
מוגבלהאסיפהשלכוחהאךפעולותיה;עלתקופתידין־וחשבוןלהלהגיש

שלהאישיההרכבלקביעתולאוקווי־פעולה,תכניותפסילתאולאישוררק
להלן,שנראהכפיואכןהאסיפה.שלהמשפטיתבבעלותהמצויההקרן,הנהלת

אתלאפשרעל־מנתשחוברבלבד,פורמאלימסמךהיהקרן־היסודתקנוןאמנם42
זאתעםהפעלתה;לצורךהבריטיוהאגודותהחברותחוקעל־פיהקרןרישום
קביעתבושישהשנים־עשר,לקונגרסשעדבתקופההיחידהמסמךהואהתקנון
הקרן.אתהמנהליםהגופיםוהרכבמינויבשאלתמפורשתציוניתעמדה

.9׳עמתקנון,קרן־היסוד,43
.12-11׳עמשם,44
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להיחלץבניסיוןאלו,ארגוניותבשאלותויתלבטהשנים־עשרהקונגרסיחזור
קרן־היסוד.שלפעילותהלהמשךיותרמגובשיםדפוסיםולקבועמהעיוותים

וייצמן—בראנדייסבמאבקהמוסדיההיבטהשתקפות
ההנהלהעםהנהלתהויחסיהקרן,שלהפעולהדרכיקביעתשלהמעשיבמישור
העקרוני,במישורקרן־היסוד.לאנשיניצחון1921מארסהסכםהיההציונית,

לגביבראנדייסשלזועלוייצמןתפיסתשלנצחונהמסימניאחדבולראותניתן

הציוניבמפעללא־ציונייםיסודותושיתוףותפקידיהם,הציונייםהמוסדותמבנה

בארץ־ישראל.
ההנהלהלביןקרן־היסודביןיחסי־הגומליןלשאלתבראנדייסקבוצתשלגישתה
לגיוסכמוסדהקרןראייתכלומר,סימון,שללגישתוזהההייתההציונית

תמכוהםכךמשוםהציונית.להנהלהתפעוליתמבחינההכפוףמקורות,
ביחסי־הגומליןהכרוכותבשאלותבלונדוןשניהלבמאבק)ובדה־לימה(בסימון

שלעמדתהאת.«1920אוקטוברהסכםמימושלידילהביאובמאמציוהללו,

תחומילגביהבסיסיתמגישתהיוצאכפועללראותניתןבראנדייסקבוצת

זותפיסהעל־פיכזכור,הציונית.ההנהלהותפקידיקרן־היסודשלאחריותה
ההוצאותמימוןלשםתרומותבגיוסרקלעסוקקרן־היסודצריכההייתה

החינוךבשטח)בעיקרמעין־השקעותאוהשקעותבבחינתשאינןהציבוריות,
להיותהיואמוריםבראנדייסתכניתעל־פיאשרהאחרים(,הרווחהושירותי

שלהמוסדיתכפיפותההציונית.ההנהלהשלישיריםובתיאוםבפיקוח

הייתה—בראנדייסגישתעל־פיפעלהאכןאילו—הציוניתלהנהלההקרן

המעשיבמאבקבראנדייסתומכישלעמדתםאולםמאליה.כמובנתלכןמתקבלת

שהוצעהאמריקאי׳׳הטיפוסמןלקרן־יסודהתייחסהלאהקרןלאנשיסימוןבין
כלומר,לונדון,ועידתהחלטותעל־פילפעולשהחלההמעשיתלזואלאעל־ידם,

ציבוריותלהשקעותבהןולהשתמשתרומות־מעשרלאסוףשצריךכספימוסד

כאחת.שוטפותוהוצאות

לקרן־היסודעצמאותמתןנגדאמריקהציוניעמדתלנוכחהמתעוררתהשאלה
המירביתהעצמאותבדברהבסיסיתגישתםאתסותרתזועמדהאיןהאםהיא,

בתחוםהציוניהציבוריהמימוןאתשיפעילוהכספיים,למוסדותלהעניקשיש

קרן־ביןהמוסדייםהיחסיםלקביעתהסדרכלעקרונית,מבחינהההשקעות.
לאנשיבלתי־רצויהיהההנהלהלביןלונדוןהחלטותבכוחהמופעלתהיסוד

הדו״חומסקנותלוועדת־הריאורגאניזאציהגםנגעהתמיכתם.19-15,68עמ׳הצהרה,45
שלה.
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ובלעדי.כוללכספיכמוסדהקרןשללקיומההתנגדותםעצםמשוםבראנדייס,
הסדראיזההשאלהנשאלהשהוקמה,כפיקרן־היסודבמציאותבהתחשבאך

במיעוטו.כרעבשבילםנחשב
כלאתלהפנותהציוניתההסתדרותשעלהייתה,הבסיסיתבראנדייסגישת

באמצעותבארץ־ישראל,הלאומיהביתבנייןשלהכלכלייםלנושאיםמאמציה
שלילתבדבראמריקהציוניעמדתנראיתכךמשוםעליון.מתאםכגוףההנהלה
תפעוליתמבחינהכפוףשאינוקרן־היסוד()קרי:אחרמרכזימוסדשלקיומו

היסודית.מגישתםבמישריןכנובעתהציונית,להנהלה
שיתופםדרךעלבראנדייסתומכישלהשקפתםעםאחדבקנהעלתהזוגישה

מינהלכאנשיאומשקיעים,אוכתורמים,הציוניבמפעללא־ציונייםיהודיםשל

מתנועההציוניתהתנועהשלאופיר.ישתנהאמריקה,ציונילדעתוביצוע.
שלהמשותפתהמטרהעל־ידיהמונחהלא־פוליטי,לארגוןמדיניתלאומית
קרן־שלבעצמאותההצורךאתיבטלזהשינויהלאומי.הביתשלכלכליבניין
היום()שלציוניםהלא־הארץ.ביישובלא־ציוניםשיתוףלאפשרבמטרההיסוד,
אליהלהצטרףואףקושיללאלא־פוליטיתציוניתתנועהעםלהזדהותיוכלו

לאאחר,מצדוהלאומית.הפוליטיתזהותםעלזהכהוא־לוותרמבליכחברים
רעיוניתאחידותתידרששלאכיוןהציונות,שלאופיר,טשטושמשוםבכךיהיה
הפעילויותמגווןתיאוםמשימתהשעיקרציונית,בתנועהמעשהאחידותאו

46הארץ.שלהכלכלילבניינההמכוונות

תמךאמריקה,ציוניבקרבבראנדייסקבוצתהנהגתשלזולעמדהבניגוד
שלהמוסדימעמדהעלסימוןנגדבמאבקםקרן־היסודהנהלתבאנשיוייצמן
מחילוקי־דעותשנבעושיקוליםודאיתרמוקרן־היסודבהנהלתלתמיכתוהקרן.
הריאורגאניזאציהועדתביקורתבעקבותסימוןלביןבינוהמחלוקתכגון,אחרים

בהנהלהתקיניםביחסי־עבודהוהצורךבארץ־ישראל,ועד־הציריםפעולותעל
וייצמן,שלהעיקריתכוונתואך47וביניהן.בלונדוןקרן־היסודובהנהלתהציונית
הייתהקרן־היסוד,הנהלתאנשילצדהפוליטימשקלוכובדמלואאתבהטילו
הציוניתההנהגהשלהבסיסיתהפוליטיתההשקפהבכיווןהכרעהלידילהביא

הלא־שיתוףודרכיוהנהלתה,הציוניתההסתדרותלתפקידיבאשרהאירופית
המעשית.הציוניתבעבודהציונים
וביטוילאומיתתנועת־תחייהבראש־וראשונההציונותהייתהזו,השקפהלפי

(.8מס׳מקורות,נספח)ראה40-33׳עמשם,46
.225-219׳עמפריזל,ראה47
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בארץ־ישראל.עצמאיתיהודיתישותיצירתשמטרתההיהודית,ללאומיותמדיני
שלהמדיניותהמטרותכמימושלאנתפסוהמאנדאטוהשגתבאלפורהצהרת
לאהיהודיהמשקובנייןארץ־ישראליישובלמימושן.כאמצעיםאלאהציונות,

היהלאלפיכך>׳8רב.משקלבעליהיוכיאףהציונות,שלמשימותיהאתמיצו

הכלכליבמישורפעולהלשתףלנכונותביטויהציוניתלתנועהבהצטרפות
עםופוליטיתרעיוניתלהזדהותביטויאלאבראנדייס,זאתשראהכפיבלבד,

הייתהלאלאומיתכתנועההציונותאתלשמרמנתעליתר־על־כן,הציונות.
הנכונותבסיסעלורקאךציונייםלא־גורמיםשללצירופםלהסכיםאפשרות

הכלכלי.בתחוםוסיועלשיתוף־פעולה
הואכולו.העםשלמקורותיובגיוסרבהחשיבותוייצמןראהגיסא,מאידך
שאינםבריטים()בעיקריהודיםואנשי־כלכלההוןבבעליהצורךאתהדגיש
ההשקעותבתחוםהציונותשלהכלכליותהמשימותבהגשמתלסיועציונים,

לא־שלשיתופםיאפשרועצמאייםכלכלייםמוסדותבארץ־ישראל.הציבוריות
דרישהבליבארץ־ישראל,הציוניהמעשהשלהכלכלייםבתחומיםציונים

פוליטי,הלאומיאופיהטשטושאואחד,מצדהציונות,עםרעיוניתלהזדהות
אחר.מצד

החלטתלמימושוייצמןשלמאמציואתלראותניתןהדבריםשלזהבהקשר
גורמיםהיועתידיםשבמסגרתההכלכלית/׳המועצההקמתבדברלונדוןועידת

תמיכתואתוכןארץ־ישראל,שלבפיתוחהחלקלקחתלא־ציוניים,יהודיים,
מוייצמן,לצפותאוליהיהשניתןלמהבניגודזאתקרן־היסוד;שלבעצמאותה

בעלמרכזיגוףובהנהלתהבהלראותרצהאשרהציונית,ההסתדרותכנשיא
49בארץ־ישראל.הלאומיהביתלהקמתבלעדיתאחריות

שלמלאהלשליטהולהסכיםלהרחיק־לכתאףמוכןהיהוייצמןמזו,יתרה
מנתעלהיהודיות,הציבוריותההשקעותבתחוםלא־ציוניים,כלכליים,גופים
גורםזהבשיתוף־פעולהראההואהלא־ציונים.שלשיתוף־הפעולהאתלהשיג
כמקורוהןלמשאביםכמקורהןארץ־ישראל,שלהכלכליבפיתוחההכרחי
כאלהכלכליתהפעילותאלהתייחסלאהואגיסא,מאידךוביצוע.ניהולליזמות
לא־גורמיםלרתוםכדילכן,הציונית;ההנהלהשלבפעילותהמרכזידיתחום

ריבונותהעלביודעיןלוותרמוכןהיההלאומיהביתהקמתלמאמץציוניים
לפיתוחלאומיהוןמקורותבהפעלתקרן־היסוד,שלואףהציונית,ההסתדרותשל

ההסתדרותלהנהלתוייצמןשלמכתבהמצטטות22-21והערות,218-217׳עמשם,48
.1921מינואראמריקהשלהציונית

.185-180׳עמשם,ראהלכךבקשרהעובדותשלמלאתיאור49
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ההסכםבהשגתמעורבותואתלהסבירניתןזהרקעעלהארץ־ישראלי.המשק
על־פי.1921בדצמברשהושגהסכםהכלכלית/׳המועצהלביןקרן־היסודבין

החלטות)על־פילהשקעותשגועדמהכנסותיהחלקאותוהקרןתעבירזההסכם
בארץ־ישראלותפעילואותותקצהוזוהכלכלית/׳המועצהלידילונדון(ועידת
הכלכלית/׳המועצהשלסמכויותיהבדברעמדתולאור50שיקוליה.על־פי

אתלהביןשניתןודאיהציונית,התנועהמןלחלוטיןנפרדגוףשהייתה
הייתהאשרלקרן־היסוד,ציבורי,כסקטורריבוניות,סמכויותלהאצלתהסכמתו

מבחינהעצמאיכיאםהציונית,ההסתדרותלמוסדותישירהזיקהבעלמוסד
ומשפטית.ארגונית
וייצמן,ושלאחד,מצדבראנדייס,שלעמדותיהםכינדגיש,זהדיוןלסיכום

לכאורהעמדואשרעמדותקרן־היסוד,הפעלתשלהמוסדיותבשאלותשני,מצד
למעשההיוהציונית,המדיניתהכלכלהבתחומיהבסיסיותלתפיסותיהםבסתירה
במהותה,שונהציוניתוהנהלהלהסתדרותהתייחסהמהןאחתשכלמשוםעקיבות,

קרן־היסוד.לאותההתייחסואםגם

.50עט׳הצהרה,ראהההסכםנוסח50
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סיכוםמעין—השנים־עשרבקונגרסקרן־היסוד

הקונגרסהיהבקארלסבאד,1921בספטמברשהתכנסהשנים־עשר,הקונגרס
לסיוםדרךציוןמשוםבוהיההראשונה.מלחמת־העולםלאחרהראשוןהציוני
והחלתהמלחמה,בעקבותהציוניתהתנועהשלהמחודשתהתארגנותהתקופת

ההנהגהעלמאבקיםרצופההייתהזותקופהארץ־ישראל.עלהבריטיהמאנדאט
הפוליטיבמעמדההשינוייםנוכחהציונית,ההסתדרותשלמהותהועלבתנועה

קבוצתבירידתביטוילידיהחדשהמצבבאהמדיניבמישורישראל.ארץשל
ועידתבעקבותבכלל,ובתנועהאמריקהציוניבקרבההנהגהמעמדתבראנדייס
הכלכליבמישורבתנועה.וייצמןשלמנהיגותוובגיבוש,1921ביוניקליבלנד

הנוגעיםוהארגונייםהתפעוליםההיבטיםשללסיכום־בינייםמסגרתהקונגרסהיה
שבהםנושאיםבפרט,וקרן־היסודבכללהציבורי־הציוניהמימוןלמערכת
שהקונגרספריזל,שלבניסוחולומר,ניתן.1919מאזהציוניתהתנועההתלבטה

סיוםעםיחדכלומר1התקין׳,למהלכההציוניתהתנועהאת׳החזירהשגים־עשר

זהדברדפוסי־עבודה.שלגיבושם־מחדשראשיתגםבוהייתהתקופת־המעבר

קרן־היסוד.הפעלתשלוהתפקודיהארגוניבתחוםבמיוחדבולט
להנהלההציוניתההנהלהביןהיחסיםמערכתאתקבע1921מארסהסכם

קרן־משרדהוקםכמו־כןשלה.התקנוןאתוגיבשקרן־היסוד,של)הזמנית(
קליבלנדועידתוסיכומילונדוןועידתלהחלטותבהתאםבארצות־הברית,היסוד
הקונגרסנדרשנתקבלו,שכברההחלטותשורתאףעלאולםאלו.החלטותברוח

הקשורותוהתפעוליותהארגוניותהשאלותבמכלולמחדשלדוןהשנים־עשר
הציוני.הציבוריהמימוןבהפעלת

1

השאלותשארעםיחדהללו,בשאלותעיסוקו2
אתלתתשאמורהעליון,הציוניהגוףהיותומתוקףנבעהפרק,עלשעלו

.2ד7עט׳פריזל,1
.584-543עמ׳השנים־עשד,הקונגרסקרן־היסוד,עלוהדיוןההרצאות2
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הוועד־הפועלבמושבישנקבעוכפיולמדיניותלהחלטותהסופיתהגושפנקה
גםהיוהכלכלייםבנושאיםלדיוןאולםהקונגרסים.שביןהשנתיותובוועידות

ולגביסוכמו,לאעדייןהמוסדי(בתחום)בעיקרמהנושאיםחלקיהודיות.סיבות
ה׳הרצה׳נסיוןבעקבותוהשגותשאלותנתעוררוהתפעולי(בתחום)בעיקרחלק

קרן־היסוד.שלבן־השנה

מוסדייםהיבטים
בקביעתבעיקרהקונגרסשלתשומת־לבוהתמקדההארגוני־מוסדיבתחום

קרן־היסוד.בניהולציבורית־עצמאיתכישותהתורמיםשללשילובםהמסגרות
הדפוסיםנקבעולאועדייןתמה,הקרןשלהזמניתההנהלהשלכהונתהתקופת

במארסשאושרהקרןתקנוןגםלעילשראינווכפיעצמאית,כאגודהלהפעלתה
זה.בנושאומקיףדחוףבדיוןצורךהיהכךמשוםזו.בשאלהפירטלא1921

עצמאותהושמירתהקרןשלהארגוניהמבנהלגביבקונגרסשהתגבשההגישה
ייצוגםוביןהציוניתההסתדרותייצוגביןברורההפרדהיצירתהייתההמוסדית,

שלהארגוניהמבנהלגביהקונגרסהחלטותבהנהלה.משלמי־המעשרשל
משלושהיורכבוהקרןשלהמנהליםשהמוסדותהוחלט3זו.גישהביטאוהקרן

תעודותבעליהתורמיםעל־ידישתיבחרהקרןמועצת—האחדגופים:
המקנההמינימוםסכוםמהושיקבעמפתחלפיהשונות,בארצותההשתתפות

חלוקתעל־ידיייקבעארץבכלהנציגיםמספרהשתתפות.תעודתלקבלתזכות
תורכבזוהקרן;הנהלתהואהשניהגוףזה;בסכוםארץמאותההתרומותסך

4הציונית;ההנהלהעל־ידייתמנהוחציהקרן־היסודמועצתמנבחריחציה

פעולותעלהמפקחהגוףיהיה—הקרןשלחבר־הנאמנים—השלישיהגוף
להסכםבדומהקרן־היסוד.מועצתעל־ידיייבחרכולוחבר־הנאמניםהנהלתה.
בארץ־הכלכליבתחוםההחלטותקבלתכיהקונגרסהחלטותמציינותמארס,
ההסתדרותבאמצעותייעשהוהביצועקרן־היסוד,הנהלתבידיתהיהישראל

הציונית.
לכווןהציוניתההסתדרותשליכולתהלהלכה,נצטמצמה,זהארגונימבנהעל־פי

לבואהיואמוריםההנהלהמחברימחציתרקוניהולה.קרן־היסודמדיניותאת

(.10מס׳מקורות,נספח)ראה11-8סעיפיםקרן־היסודלגביהקונגרסהחלטות3
אתהציוניתההנהלהממנהכזכור,שבו,הקרןתקנוןלעומתשינויחלזובנקודה4

יעילותהלגבילעיל,שהוזכרהארגוני,העיוותתיקוןמשוםישזהבשינויחבריה.כל
שבתקנוןמשוםבספק,מוטלתהייתהזויעילותניהולה.עלהקרןמועצתהשפעתשל

ההנהלה.מחבריחלק,רקולולמנות,סמכותלמועצהניתנהלאהקרן
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שוםלההיהלאאףובחבר־הנאמניםבמועצהואילוהציונית,ההסתדרותמקרב
קרן־בכפיפתהצורךבדברלגישתוהנאמןסימון,יוליוסואמנםמוסדי.מעמד
הנציגותלעקרוןבחריפותבקונגרסהתנגדהציונית,ההסתדרותלמוסדותהיסוד
בשליטתהצורךעלרקלאביססהתנגדותואתהקרן.מנהלימועצתבהרכבהשווה

הלא־ציוניםשהתורמיםהטיעוןעלגםאלאבקרן־היסוד,הציוניתההסתדרות
לשםוהמסודרת;היעילהלהקצאתןבהבטחהורקאךתרומותיהםמתןאתיתנו
השתתפותםעליעמדוולאמטעמם,הבר־הנאמניםשלבפיקוחויסתפקוהםכך

בניהולבשיתופםצורךאיןלכןוהביצוע.ההחלטותקבלתבתהליכיהפעילה
5תרומותיהם.אתלהבטיחכדי

ההנהלהשלמעמדהלשאלתרקבמישריןהתייחסהסימוןשלביקורתואמנם
שתיבקונגרס,שאושרהארגוני,במבנההיולמעשהאךהקרן.בניהולהציונית
הקרן,בניהולציוניםשאינםהתורמיםשלמעמדם—האחתנוספות:בעיות

מולהמוסדי,בהרכבהבלתי־תלויבאופןהקרן,הנהלתשלמעמדה—והשנייה
בארץ־ישראלהציוניתהכלכליתהמדיניותבהתוויתהציונית,ההנהלהמעמד

במידההותווהבקונגרס,עליושהוסכםכפיהללו,הבעיותשלפתרונןובביצועה.

ביוליהציוניהוועד־הפועלבמושבהציגשאותהפייבל,שלגישתוברוחרבה
6שנה.אותהשלבספטמברהקונגרסובדיוניבפראג1921

הארגוניהמבנהמןהנובעותהבעיותשאתהייתה,פייבלשלנקודת־המוצא
שינוייםעל־ידיולאהדברים,ביצועכדיתוךפראגמאטית,בצורהלפתוריש

ציוניתשליטהמבטיחאינוהארגוניהמבנהכישאףטען,כןעצמו.במבנה
למעשההלכהזושליטהלהבטיחניתןבה,התורמיםמעמדבגללבקרן־היסוד

מהנהלתמחציתהבוחרתהתורמים,מועצתשלהמסגרתשהוצעה.המסגרתבתוך
אלמתייחסתאלאציונים,שאינםלתורמיםמוגבלתאינהטען,כךהקרן,

ניתןהציונית.ההסתדרותמןמוסדיתהנבדלאחד,גוףכאלכולםהתורמים

הציונית(ההסתדרות)חבריציוניםשהםתורמיםלבחורזובמסגרתגםלכן
הנהלתאתלהרכיבניתןכךלהנהלה.והןהנאמניםלחברהןהקרן,למועצתהן

שהועלואחריםרעיונות.565-562עט׳השנים־עשר,הקונגרססימון,דבריראה5
הפינאנסיבמכשירהציוניתההסתדרותשלהמוסדיתשליטתהלהבטחתבקונגרס
הציוניתההסתדרותהרחבתכלומר,בראנדייס,שלעמדתוברוחהיושלה,העיקרי
ראהבה.כחבריםהפוטנציאליםהתורמיםכלשלהצטרפותםשתתאפשרבאופן
.118-117עמ׳שם,ברלין,מאירהרבדברילמשל

,1921יוליהוועד־הפועל,6
השנים־בקונגרספייבלשללדבריומתייחסיםלהלןהדברים

.570-567ענדשם,עשר,
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שלהמוסדייםנציגיההםחבריהמחציתשרקאף־על־פימציונים,רקהקרן
הציונית.ההסתדרות

משוםהמציאות,במבחןלמעשההועמדלאפייבלשלהפראגמאטיפתרונו
על־ידיהקרןמועצתנבחרהלאקרן־היסודשלקיומהשנותכלשבמשך
שלההנאמניםוחברהונפקו,לאפעםשאףהשתתפותתעודותבעליהתורמים
הקונגרסלהחלטתבד,תאםזאתהציונית.ההסתדרותעל־ידינתמנווהנהלתה
חבריכלימונוהתעודות,בעליעל־ידיהקרןמועצתשתיבחרעדכישקבעה,
7הציונית.ההסתדרותעל־ידיכולםאושלהחבר־הנאמניםמחבריוחלקהנהלתה

להיותפייבל,לדעתנועדו,הקרןלהנהלתהציוניתההנהלהביןיחסי־הגומלין
אחדשלכפיפותועלולאהגופיםשניביןמעשיתפעולהאחדותעלמושתתים

8ד.921ומהסכם־מארסהקונגרסמהחלטותלהביןהיהשניתןכפי—למשנהומהם

שאכןכפיהגופים,שניחבריביןאישיתזהותעל־ידילהתממשיכולהזואחדות
קרן־היסוד,הנהלתחבריוקאוואן,ז׳בוטינסקישלצירופםאישורעםהתבצע
להבטיחהיהניתןכך.״1921יולישלהוועד־הפועלבמושבהציוניתלהנהלה
ההנהלות.שתיביןיחסי־הגומליןלבעייתרשמי,לאכיאםמעשי,פתרון
והכלכלית׳,הכספית׳המועצההקמתעלבקונגרסהוחלטפייבלשלתפיסתוברוח

להנהלהולהביאןתכניותלעבדהכלכליות,השאלותכלאתלבחוןיהיהשתפקידה
הענייניםכלאתלהעבירהתחייבההציוניתההנהלהכהצעות־החלטה.הציונית

מחבריושלושהוביצוע.הכרעהכללפניועיבודבדיקהלשםזה,לגוףהכלכליים
בכלבהזכות־הצבעהבעליולהיותהציוניתבהנהלהלהשתתףהיואמורים
מביןקרן־היסודבהנהלתהציוניתההנהלהנציגימונוכמו־כןהללו.הנושאים

הכספיתלמועצההקונגרסעל־ידינבחרואלולהנחיותבהתאם7המועצה."חברי
הלפרןפייבל,ושוויצר.שוקןקפלנסקי,ברט,ניידיץ;הלפרן,פייבל,והכלכלית:

הציוניתההנהלהנציגיוגםהציוניתבהנהלההמועצהנציגיגםשימשווניידיץ׳
נתמנוהקונגרסלהחלטתבהתאםוקפלנסקי.ברטעםיחדקרן־היסוד,בהנהלת

בהתאם(.10מס׳מקורות,נספח)ראה11סעיףקרן־היסוד,לגביהקונגרסהחלטות7
השני,חלקהאתואילוקרן־היסוד,בהנהלתחלקהאתהציוניתההנהלהבחרהלכך

שתכונס)עדהציוניתההסתדרותעל־ידיהואגםבינתייםלהיבחרהיהשצריך
מיידהראשון,במושבוהציוניהוועד־הפועלבחרתעודות־ההשתתפות(,בעלימועצת
ציונית.עבודההציונית,ההסתדרותראההקונגרס.לאחר

•569עט׳השנים־עשר,הקונגרס8

ארגוני.דו״ח9
ראה—והכלכלית׳הפינאנסיתל׳מועצהבנוגעהשנים־עשרהקונגרסהחלטות10

החלטות.השנים־עשר,הקונגרס
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היואלה.1921בספטמברהציוניהוועד־הפועלעל־ידיהקרןהנהלתחברישאר
11הציונית.בהנהלהמלאחברגםשהיהז׳בוטינסקי,וכןזיולוין,זלטופולסקי,

החדשהמבנהגםסייעהציוניתההסתדרותמוסדותשלהכלכליתהפעולהלאחדות
שבאזה,מבנהבקונגרס.הוחלטשעליובארץ־ישראלהציוניתההנהלהשל

חלוקהשלבסיסעלהושתתהקונגרס,על־ידישבוטלועד־הציריםאתלהחליף
הענייניםבעודועבודה,התיישבות,ותרבות,חינוךלעלייה,למחלקותתפקודית
בלונדון.מתנהליםהפוליטיים

הדפוסיםשלגיבושםשתהליךלציין,ראויהמוסדייםבהיבטיםהדיוןלסיכום
השנים־לקונגרסלונדוןועידתשביןבתקופהקרן־היסוד,הפעלתשלהארגוניים

השאלותלגבישונותעקרוניותתפיסותשתיביןמאבקרבהבמידהביטאעשר,
אנשידרשואחדמצדהציונית.ההסתדרותפעילותשלהמוסדיות־ארגוניות

הציונייםהמוסדותשלהארגונישהמבנהסימון,גםהצטרףשאליהםבראנדיים,
כלעלהעונהוסגור,שלםמבנהשיהיההראוימן—היהיאשריהיה—

בתחוםפנימיותסתירותלהשאיראיןכמו־כן,הארגוני.לתחוםהנוגעיםהצרכים

אי־הבהירויותכלאתלהבהירוישהתפעוליים,התחומיםובשארהסמכויותחלוקת

הציונית,ההנהלהתפיסתניצבהלעומתהשונות.לפרשנויותפתחהנותנות

עמדתםאתאשרקרן־היסוד,אנשיגםשותפיםהיושלהוייצמן,שלבראשותו
כלעללענותאמורהמוסדיהמבנהאיןזותפיסהעל־פיפייבל.ייצג

קרו־שלהעצמאיהמבנהכמובלבד,מסוימיםלצרכיםנוצרוהואהשאלות,
ובליאחד,מצדב׳ציונות׳לחייבםבלילא־ציוניםשלשיתופםהמאפשרהיסוד

צריךהמוסדיהמבנהאחר.מצדהציונית,התנועהשלאופיר,אתלטשטש
פתרונותקיומו,למרותאףאובמסגרתו,לאפשרכדידיוגמישלהיות

מראשאותןלפתורטעםשאיןלשאלות׳אד־הוק׳פתרונותאופראגמאטיים

בראנדייס—סימוןגישתמולאחר:לשוןקשיחים.ארגונייםדפוסיםבמסגרת

עמדההפעולה,דרכיעלמשמעותיתכמגבלהמוסדייםדפוסיםיצירתבדבר
לפעולה,מסגרתהארגוניתבמערכתלראותישאמנםעל־פיההנגדית,הגישה

הביצוע.בתחומיהתמרוניםאפשרותאתהמידהעליתרתגביללאשזובתנאיאך
המבנהמול—הציוניתההנהלההעמידהלאמדועלהביןגםניתןלכךבקשר

להפעלתכבסיסבראנדייסקבוצתהציעהשאותווהעקיבהמגובשהארגוני

ואפילומשלה,מוגדרתחליפימבנה—תפקידיהםולהגדרתהציונייםהמוסדות

כזה.למבנהעקרונות־יסודמערכתלא

תרפ״ב.קרן־היסוד,11
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קרן־היסודשלהמוסדיתעצמאותהעלהשנים־עשרהקונגרסשמרשבוהאופן

יסליטתהבטחתעםבבדבדהוחלטעליההארגוניתהמתכונתעל־פי—

הציוניתההנהלהלביןבינהאחדות־פעולהוהבטחתבקרןהציוניתההסתדרות

התפיסהשללנצחונד,בולטתדוגמההיא—אישייםהסדרי־מינויבאמצעות

מסימניהשאחדפלאאיןלמעשה.הלכהוהפעלתהבציונותהגמישההפראגמאטית

הסדראישסימון,יוליוסשלפרישתוהואהפראגמאטיתהגישההתגברותשל

הציוני.המעשהמניהולתורים,האילנטולהארגוני

תפעולייםהיבטים
הקונגרסדןלונדון,ועידתבהחלטותסוכמולאאשרהארגוניים,להיבטיםבנוסף

קרן־היסודמקורותגיוסלשםלנקוטשישהפעולהבדרכיגםהשנים־עשר

השנהבןהניסיוןהיהאלהבנושאיםהקונגרסשללעיסוקוהרקעוהקצאתם.

כפיהגיוס,תכניותביןהעצוםהפערבלטשנהבאותהאכן,הקרן.בהפעלת

בסךהתחייבויותהשגתכלומר—1920ביולילונדוןועידתבהחלטותשהותוו

לאסוףהקרןשהצליחההתרומותשיעורלבין—שנהתוךלי״שמיליון25

בסך1921אוגוסטעדשנאספוהסכומיםהקמתה.מאזובהתחייבויותבמזומנים

כיווןהשוטף.הארץ־ישראליהתקציבלכיסויבקושיאךהספיקולי״ש192,000
שלאוודאימראש,שתוכנןכפיהשקעות־היסודאתלבצעהיהניתןלא'סכך,

החלוקהעל־פיהשוניםלשימושיהםקרן־היסודכספיאתלהקצותהיהניתן

12לקרן־הקיימת.ההקצבהתשלוםנדחהכמו־כןלונדון.ועידתבהחלטותשנקבעה

המקורותשמעביריהייתה,הקרןהפעלתשלהקצרהניסיוןמןהקונגרסמסקנת

לפעולישכיצדהייתהוהשאלהכתרומה,אלאכהשקעהזוהעברהראולאלקרן

זה.ניסיוןנוכח
ועידתבהחלטותשנוסחהכפיההבטחה,אתלבטלהוסכםהכספיםגיוסבעניין

הייתהאמורהכךתעודות־ההשתתפות.לבעליאפשריתכספיתלודסואהלונדון,

היאלקרןהנתינהשלפיהלונדון,ועידתמורשתהמסוימת,הסתירהגםלהיפתר

אפשרותנוצרתאחרומצדהמעשר,עקרוןאתהמממשתלאומיתחובד,אחדמצד

הלאומית.החובהלמילויעסקייםמניעיםיצירתשמטרתהכספיתתשואהשל

ההבטחהלביטולכנימוקבמפורשזולנקודההתייחסוסימוןויוליוסהלפרןגיאורג

מנתעלאותהלבטלהיהצריךלדעתם,ההיסתתפות.בתעודותהגלומהלתשואה

ההתדמותפעולתמצמצוםרקלאנבעההכנסותמיעוט.65׳עמתרפ״א,קרן־היסוד,12
בהפעלתקשייםנוכחגםאלאהקרן,דמותעלהמאבקרקעעלבארצות־הברית

.65-38׳עמתרפ״א,קרן־היסוד,ראהאחרות;בארצותתרומותובגיוסהקרן
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קרן־היסוד,מושתתתשעליוהלאומיתההקרבהרעיוןאתלחזקזו,סתירהליישב
להשקעותמקורלהיותהעשוייהודי,הוןעלהקרןשלתחרותלמנועגםובכך

—המקורותמעבירימצדההשקעה—מרכיבשביטולהאפשרותלגביעסקיות.
משוםמוצדק,אינושהחששהלפריןטעןקרן־היסוד,שלהכנסותיהאתיקטין

—ביותרהרווחיתהאפשרותאתהעסקיתלהשקעתויבחרבכוחשהמשקיע־
קרן־היסוד.שלתעודות־השתתפותקנייתתהיהולאהייתהלאהדעותלכלוזו

מס־תשלומיאותרומותבמתןרווחיותשיקולילדעתו,תופסים,לאזאתלעומת
13ערכיים.לאומייםמניעיםעל־ידיהמונעיםמרצון,

סימוןיוליוסשלהאחתעמדות:שתיבקונגרסנוצרוהמקורותהקצאתבעניין
ההשקעהמרכיבאתלבטלבצורךהכירסימון14הלפרן.גיאורגשלוהשנייה
הארץ־ישראליהתקציבצורכילעומתהתרומות,שלהקטןהיקפןלקרן;שבנתינה
,1920/21בשנתהשוטף

ועידתשלפניהמקוריתלגישתוחזרהלדעתוהצדיק
השקעותשאינןלהוצאותהתרומותקרןשימושיאתלהגבילישכלומר,לונדון.
למוסדותמספקתמקורותהזרמתלהבטיחובכךמעין־עסקיות,אועסקיות

יק״טכמוהקרן,במסגרתשלאזהלצורךויופעלושיוקמוהעסקיים,הציבוריים
ובנותיה.
בקונגרס,הרובלתמיכתשזכתההגישהאתהלפרןגיאורגהציגזועמדהלעומת
התורם,שלמנקודת־מבטולקרן,שבנתינהההשקעהמרכיבלפיה,ואשר
השקעות)כוללשונותלהשקעותהקרןמקורותהקצאתביטולמחייבאינו

הרווחיםאי־חלוקתאתבארץ־ישראל.ההוןמלאיהגדלתשלבמובןעסקיות(
רבספקהובעהקצרבטווחמימושםלגביאשר—אלומהשקעותהאפשריים
קרן־היסודלפיהםערכיים,בנימוקיםהלפרןהצדיק—השנים־עשרבקונגרס

גישהבאמצעותה.ציבורלצורכילשמשצריכיםרווחיהגםולכןהעםרכושהיא
בדברלונדוןועידתהחלטותמאחורישעמדהלגישהיותרקיצוניביטויהיאזו

למימוןישמשזומתקרההגדולרווחכלכאשרשיחולקו,לרווחיםעליוןחסם
הקרן.שלפעולותיה

מיעדיכאחדהציבוריותההשקעותבהשארתצידדכהלפרן,הואגםפייבל,
מצדהשקעהשלגורםבואיןלקרןהמתןכאשרגםקרן־היסוד,שלההקצאה
הקרןתהיההקרןמשימותביןהוןהוצאותהכללתעל־ידירקלדעתו,הנותן.
הפיכתותאפשרבארץ,בריאיהודילמשקהכלכליתהתשתיתליצירתמכשיר

.582-581׳עמהשנים־עשר,הקונגרס13

.565-562,582-581׳עמשם,14
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שלפיוהעיקרוןעללשמורלדעתו,חשוב,גםלכןלמציאות.הארץבנייןחזון

עללשמורניתןלאאםאףמראש,נקבעיםהשוניםלשימושיםההקצאהשיעורי
15הדחופים.הצרכיםבגללהקצר,בטווחהללוהשיעורים

הקרןמקורותשימושישלהפנימיתבחלוקהשינויהאנטקההציעזהבעניין

שעליההחלוקהבמקוםלקרן־הקיימת(.אחוזיםעשריםשלההפרשה)לאחר

להוצאותיוקצומהמקורותאחוזים26.6לפיהואשרלונדון,בועידתהוחלט
)ללאההשקעותכללסךאחוזים53.4ו־והגירה,ציבורייםשירותיםחינוך,
שונות.קטגוריותשתיהציעהואועסקיות(לאומיותהשקעותביןפנימיפירוט

)להןהרגילהארץ־ישראליהתקציבוהוצאותלאומיותהשקעות—האחת
יוקצו)שלהןעסקיותהשקעות—והשנייההקרן(,ממקורותאחוזים50יוקצו

להגדיליהיהניתןולאהעסקיות,להשקעותעליוןחסםייווצרכך16אחוזים(.30

ועידתהחלטותלפישהתאפשרדברהלאומיות,ההשקעותחשבוןעלהיקפןאת

לונדון.
אפשרותאתלהגדילאמורותהיוהלאומיותוההשקעותהשוטףהתקציבהאחדת

קבעהלונדוןשוועידתבעודהרגיל,התקציבלכיסוימקורותבהקצאתהתמרון

עניינית:מבחינהגםרבהיגיוןהיהזובהאחדהבנפרד.השוטפותלהוצאותתקרה
כרוךהיהלאובריאות,חינוךכמוהציבוריים,השירותיםמאספקתגדולחלק

לאפשררצויהיהלכןוציוד.במבניםבהשקעותגםאלאבלבד,שוטפותבהוצאות
תוךהציבוריים,השירותיםבתחומיההוצאותשלהפנימיתבחלוקהגמישות
ולאהציבוריים,השירותיםלמכלולשיוקדשהקרןמקורותשיעורלגביהנחיה
באספקתםבלבדהשוטפותההוצאותשיעורלגביקשיחותמראשליצור

אלה.שירותיםשל
בקונגרס,כלליתלהסכמהשזכתהגישהוהאנטקה,פייבלהלפרן,שלגישתםברוח

באשררווחיה.וחלוקתהקרןמקורותהקצאתבנושאיההחלטותגםנוסחו

הוסיףאךהאנטקה,שהציעהשימושיםחלוקתאתהקונגרסקיבללהקצאה

השוטףהארץ־ישראליהתקציבכיסוייהיההקרובההשנהשלהקצרשבטווח

אתהקונגרסביטאכך17קרן־היסוד.משאביניצולשלהעדיפויותסולםבראש

מחדקרן־היסודיעדיביןההשקעותשמירתבדברפייבלשלבגישהתמיכתו
גיסא.מאידךלפעולה,מעשיתכהנחיההשוטףהתקציבכיסויהבטחתתוךגיסא,

סימון,שללגישתומסוימתלהתקרבותניסיוןבכךלראותגםאפשרבמקביל

.569-552׳עמשם,15

.552-550׳עמשם,16

(.10מס׳מקורות,נספח)ראה,12,13סעיףקרן־היסוד,לגביהקונגרסהחלטות17
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הפעולהלדפוסיבסיסשיצרהמשוםחשובהזוהחלטההמעשי.במישוררקולו
שלהעיקריתמשימתהכאשרלמעשה,הלכההופעלושאכןכפיהכלכלי,בתחום

18הרגיל.הארץ־ישראליהתקציבכיסויהייתהקרן־היסוד

מתןתוךהשקעותלצורכיבהיצטברושהםבמפורשנאמרהקרן,לרווחיאשר
שלארווחיםלחלקתעודות־ההשתתפותבעליכנציגתהקרןלמועצתאפשרות

אפשרייםרווחיםחלוקתלגביזהתיקון.1927שנתלמןאחוזים,5עליעלו
הקרובבעתידאי־חלוקתםבדברההחלטהאתלסייגכנראהנועדהארוךבטווח

חלוקתשלמוחלטתשלילהמשוםבכךישכאילושלה,העקרוניותמההשלכות
אי־חלוקתאתשהצדיקהלפרן,שלמעמדתומסויםשוניבכךישרווחים.
העקרוני־ערכיהבסיסעלגםאלאהמיידייםהקשייםבסיסעלרקלאהרווחים

בלבד.התורמיםכקנייןולאכולוהעםכרכושופירותיההקרןראייתשל
לגביהעקרוניתבגישהשינוימשוםהיהלארווחיםלחלוקתההבטחהבביטול
הקונגרסשלמוצהרויתורבההיהמעשיתמבחינהאולםבקרן.התורמיםזכויות

במתןכלשהםעסקייםמניעיםעלולכןכהשקעה,לקרןהנתינהראייתעל
אתגםקלותביתראיפשרכמשקיעיםהתורמיםראייתעלהוויתורהתרומות.
הובטחהשעל־פיולעיל(,)ראההארגוניבמישורהפראגמאטילפתרוןההסכמה
המשקיעיםבעלותשללביטויבמסגרתצורךבלאבקרן,מוסדיתציוניתשליטה

בה.
אתמיידעוררלקרן־היסודהמקורותבהעברתההשקעהמרכיבעלהוויתור
הובעבעתיד.הדרושהגודלבסדרלקרןהנתינהאתלהבטיחכיצדהשאלה
בקונגרסהוצעלמעשר,בנוסףאפוא,כך,ואמצעי־הגיוס.הצורותבגיווןהצורך
שלישירהוזיקהמחוייבותליצורמנתעלמוגדרים,לפרוייקטיםתרומותלגייס

הצעות19והתורמים.התרומותהנצחתבדבררעיונותגםהושמעוהמממנים.
תמורתיהודיותנשיםשלתכשיטיםתרומותעל־ידי—מקורותלגיוסמעשיות

כאשרהארץ׳,׳גאולתמלווהשלאיגרות־חובלהפיץהצעותוכןאותות־הוקרה,
מפורשביטוימצאוהןאף—עליהןהריביתלתשלוםיערבוהיהודיותהקהילות
20הקונגרס.בהחלטות

המעשרתשלומיאלהיחסאתלהעמיקניסיוןהקונגרסעל־ידינעשהבמקביל
מהוןקרבנות׳הבאתחובתלמילויהכלליתהקריאהלעומתלאומית.חובהכאל

•16עמ׳אוליצור,18

מקורות)נספח7סעיףקרן־היסוד,לגביהקונגרסהחלטותרינגל,שלהצעתולמשל19
(.10מס׳

.9סעיףשם,20
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במפורשהקונגרסהחלטותמדגישותלונדון,ועידתבהחלטותהמצויהוהכנסה׳
בסיסעלתיווצרנההקרןשהכנסותכך,עלדובר2בסעיף21החובה.גורםאת

ועדותתפקידפירוטתוךהמעשר,עקרוןפיעל—והכנסהרכוש־מס־גביית
על־פיזהממסהפטורהרמת־ההכנסהבקביעתהשונותבארצותקרן־היסוד

צעדיםלנקוטהציוניתההנהלהעלהקונגרסהטילכמו־כןארץ.בכלהתנאים
לקרן־היסודהמסחובתבמילויהצורךהדגשתתוךהמעשר,תשלוםלהבטחת
הציונית.בהסתדרותלמשרת־כבודלהיבחרותהכרחיכתנאי
כיאםהכנסותיה,אתלהגדילהייתהאמורהלקרןשבנתינההמסיסודהדגשת
לציוניםהחובהתחושתלצמצוםלהביאעלולשהדברלכךערהיההקונגרס
כמם,במפורשהתשלוםאתמלכנותבהחלטותיהשנמנעהלונדון,ועידתכלבד,
זאתלעומתלתשלום.היהודיםכלאלבקריאהלפנותמסוגלתעצמהאתראתה
לחברימוגבליהיהלהפעילו,ניתןאםהאכיפה,שיסודלקונגרסהיהברור

אמנםהקרןבענייןהקונגרסהחלטותשל1סעיףבלבד.הציוניתההסתדרות
בארץ־היהודיתהמולדתשללבנייתה־מחדשיסודלהניחהיהודיהעםלכלקורא

אולםיהודית־כללית.לקרןזוקרןלהפוךוכךקרן־היסוד,באמצעותישראל
אךבלבד.לציוניםמתייחסהואהמעשרתשלוםחובתאתהקונגרסמגדירכאשר
ועידתמאזניכרתבמידהנחלשולתרוםהציוניםנכונותלגביהתקוותשגםנראה
וכןלאסוף,יששאותםהלי״שמיליון25אתמזכיראינושובהקונגרסלונדון.

להיאסףאחר,סכוםכלאוזה,סכוםצריךשבופרק־הזמןשלציוןכלאין
,1920ביוליהמפורשתלקביעהבניגוד)זאתבהתחייבויותאובמזומנים

שלפיה
מיליון25שלכולללסכוםעדלתרוםוההתחייבויותהתרומות־בפועלצריכות
אחת(.שנהבמשךלהתקבללי״ש
הקונגרסהניחהמוקדמות,הציפיותמימושאישלהנסיבותבכורחלמעשה,כך,

כספי,ממוסדקרן־היסודשללהפיכתההבסיסאתאולי(פאראדוכסאלי)באופן
להיותשעתידבר־קיימא,למכשירהקצר,בטווחמימוניחלללמלאשנועד

התקציביתפעילותהלמימוןהציוניתההסתדרותשלהעיקרימינהל־ההכנסות
הבריטיהמאנדאטתקופתכלבמשךהקרןמילאהזהתפקידבארץ־ישראל.

בארץ.

.5-2סעיפיםשם,21
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1920יולילונדוןבוועידתהכלכליותההחלטותמתור

B. Colonisation.

(a) Land.
(1) The fundamental principle of Zionist land policy is that
all land on which Jewish colonisation takes place should eventually
become the common property of the Jewish people.
The Executive is called upon to do all in its power to carry this
principle into effect.

(2) The organ for carrying out Jewish land policy in town and
country is the Jewish National Fund. The objects of this body are:
To use the voluntary contributions received from the Jewish people
as a means for making the land of Palestine the common property
of the Jewish people; to give out the land exclusively on hereditary
leasehold and on hereditary building-right; to assist the settlement
on their own farms of Jewish agricultural workers; to see that the
ground is worked, and to combat speculation; to safeguard Jewish
labour.
(3) The credit resources of the Zionist organisation are to be
placed, in the first instance, at the service of such settlers as under-
take to comply with the principles of the Jewish National Fund.
(4) In order to give the Jewish National Fund a dominating
position in the real estate market, adequate means must always
be placed at its disposal. In order to enlarge its sphere of operations,
the Jewish National Fund shall raise loans, of which the interest
and sinking-fund are to be paid off through its leasehold rentals.
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The Jewish National Fund shall be entitled, even in disregard of
the obligation it has hitherto been under of setting aside certain

sums for reserve, to invest the whole of its funds without any

restrictions in Palestine. The carrying through of the land policy
of the Jewish National Fund must be assisted by credit institutes
for agricultural and urban property.

(5) The transaction of land purchases in Palestine shall be

centralised in the hands of an officially recognised institution under
the control of the Zionist organisation.
(6) In order to bring large portions of the land of Palestine

into Jewish possession as rapidly as possible, the Jewish National
Fund shall devise means by which, alongside of the capital of
the Jewish National Fund itself, private capital can also be utilised
for the purchase of land under conditions which will assure the

eventual transference of land so bought into the national possession.

(b) Settlement.

(1) The aim of national colonisation is the settlement of Jewish
farmers cultivating the land themselves.

(2) Only workers who have been successfully tested by long
experience, and Jews who were working farmers in the Galuth
should be assisted to settle. Workers who have acquired agricultural
knowledge in the Galuth should gain adequate working experience
in the country before they are assisted to settle. Special attention
should be given to the wife’s suitability for settlement.
(3) For the purposes of settlement large contiguous areas should
as far as possible be secured by the Zionist organisation, even if
they require improvement and sanitation.
(4) The settlement of candidates possessing means of their own
shall be encouraged provided they cultivate the land themselves.

(5) In view of the importance of proceeding quickly to the in-
tensive exploitation of the country, some settlements should be
established with all possible speed, both on irrigated and non-
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irrigated soil, which, should be cultivated by the most intensive
methods possible. The necessary means for this purpose must be
placed at our disposal, and a commission of experts is to be
entrusted with the preparation of these settlements, as well as the
training of the workers required.

(6) Public works may not be carried out by the Zionist Or-
ganisation except with a view to public utility and national service.
(7) The Jewish National Fund, as such, should not undertake
colonisation or afforestation, except in connection with the tree-
fund. The Jewish National Fund should undertake the improve-
ment of its own land only to the extent requisite for rendering
the soil fit for cultivation.

Rider :

The Zionist Organisation shall co-operate with the Workers’ Insti-
tutions in the fields of provision of employment, co-operation,
education, medical aid, mutual credit, and the organisation of the
immigration of active workers.

(c) Health Service.

The Annual Conference hereby decides that a Health Office be
established as a department of the supreme Zionist authority in
Palestine. All medical and sanitary work should be concentrated
in the hands of this Health Office. For the carrying out of this
work, a special budget for sanitation should be allocated from
the general budget for Palestine work. This budget for sanitation
should comprise all individual budgets of every organisation for
medical and sanitary work in Palestine.

C. Immigration.

(1) The organisation and regulation of immigration into Palestine
shall be entrusted to the Central Immigration Office to be es-
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tablished forthwith in Palestine. The Central Office may establish
Port Bureaux in the most important ports and, when necessary,
assign certain central functions to the Palestine Offices of the
various countries.

(2) The various Palestine Offices will be under the control of a
Committee of representatives elected by all the organised Separate
Union and Zionist Group Organisations of Palestine Emigrants,
proportionately to their numbers. The Committee of the Palestine
Offices will conduct the work of these in accordance with the
principles laid down by the Zionist World Organisation and the
directions of the Central Immigration Office of the Zionist Or-
ganisation. The work of the Palestine Offices shall be sub-divided
among separate sections. The section dealing with the organisation
and preparation of workers for Erez Israel, including the Chaluzim,
shall represent those workers and group organisations which are
concerned with these questions. The resolutions of the labour
section, as of all other sections, are subject to the decision of the
Managing Commitee. It is desirable that the Palestine Offices co-
operate with any Jewish communities, bodies or groups which
wish to participate in the Palestine work.

(3) Those immigrants who are considered necessary for the re-
construction of Palestine, and are not in a position to pay the
whole of their travelling expenses themselves, shall receive loans
from the Immigration Offices.

Rider:

The requisite funds for this purpose shall be provided by the Central
Organisation.
(4) The linguistic and occupational, especially agricultural pre-
paration of immigrants shall be carried through by the separate
offices in accordance with the directions of the Central Organisation.
The training of Chaluzim is to receive special attention. To cover
the expenses thus incurred the assistance of the Jewish institutions
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of the country is to be obtained in the first instance, and, if more
is required, the Central Organisation shall also provide funds for
this object.

Rider A:
The Zionist Annual Conference considers that, in the interest of
the colonising work, the training and immigration of Chaluzim
should be promoted in a comprehensive and systematic manner.

Rider B:
An essential condition of the preparation of future settlers is the
provision by the Zionist Organisations of the various countries in
the Galuth of the requisite facilities for training in agriculture and
handicrafts. In case of need, financial assistance is to be given
for this purpose by the Central Organisation, and persons so

trained shall be employed in their respective countries by the
Zionist authorities wherever possible.

(5) For the purpose of liquidating the property of emigrants,
and of carrying through all financial operations connected with
emigration, financial institutes shall be established in the most
important emigration countries, which shall work in conjunction
with the Zionist financial institutes in Palestine.

[Reports of the Executive of the Zionist Organisation to the
12th Zionist Congress, Part III: Organisation Report. London
1921]
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[2]
הציוני,הפועלהוועדלחוזר׳הוספותסימון:יוליוס

ישראל׳ארץלשכת

ב׳הוספה
פיננסיתהכשרה

אמצעיםביחיד,הראשונהההתישבותבתקופתתדרוש,העבריהלאוםביתהקמת
המונישלמושבםארצותכלאתכמעטשתקףהכספי,המשברעצומים.חמריים

ההןמארצותכספיםהעברתלמאד.זהבמצבעלינומכבידבאירופה,עמנו
הגענולאהנהכמה,זהאותנומעסיקהשהיאמהולמרותמסובכה;שאלההיא
הדעת.אתמניחפתרוןלידיעוד
להוצר,שעתידיםואלההקימיםמוסדותינובהשתתפותלהמציאשעלינוההוןאת

אלה:מטרותיולפילחלקאפשר

כללית.להנהלהא(
והוראה.חנוךלצרכיב(

הבראתלמהגרים,עזרהעםביחדהיקפה,במלאהצבוריתהעזרהלצרכיג(
חולים.ועזרתוהארץהצבור

ממש.התישבותלצרכיד(

ההנהלההוצאותאתעצמהעללקחתהציוניתההסתדרותעלא(
ממנושישארובמדה,השקלמחיראתלהעלותכמובןצריךזהלשםהכללית.

הארציים,הציונותמרכזילהוצאותידועחלקנכיוןאחרישילינגים,עשרהעוד

הכללית.ההסתדרותלטובת
ליצוריהיהההכרחמןוהוראה,חנוךלצרכיכספיםהשגלמעןב(

הקהק״ל,שלכזומיוחדתהנהלהתחתלעמודצריכההזאתהקרןהחנוך.קרןאת
אלהשניהנהלותהכללית.ההסתדרותאלוקשורהקרובהלהיותוכמותה

בחירתבדברהסכםלידילהגיעתצטרכנההחנוך—וקרןהקהק״ל—המוסדות

ושישלימובעבודתם,התחרותתהיהשלאבכדילשניהם,התעמולהאמצעי

תעודותיה.אתמלאלמעןזהאתזה

הרחבבמובנההצבורית,העזרהלצרכיהכספיםהשגתשאלתג(

התכניותאולםצדדיה.לכלונחקרתעתההולכתהארץ,ולהבראתהזאת,המלהשל

עלבפרוטרוטלהרצותיהיהשאפשרכזהלפרקהגיעוטרםאלהעבודותשל

אלה.לאמצעיםהדרך
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כמובןעולהעצמה,תוישבתההבשבילהנצרכיםהסכומיםגדלד(
להעירהראוימןזהבנדוןביחד.וג׳ב׳א/בסוגישהזכרנוהאמצעיםעלכמהפי
שלבגדרנכנסההתישבותלעצםהדרושיםהסכומיםמןאחדחלקאךכי

ברבית.מסודרתאמורטיזציהאפשרות
דרךאלאלהאסףיוכלולאקרקעותלקניתהמיועדיםהלאומייםהאמצעים

ותנאיאלהבקרקעותשהשמושמאחרהקהק״ל,ע״יהיינוהחפשית,הנדבה
פרטית.ולאכלכלית־לאומיתראותנקודתמתוךיוצאיםלמתישביםמסירתם

הדרושיםהקרקעותכלאתלהקיףצריכההקהק״לברשותשהיאאדמת־הלאום
הקהק״לצריכהלזהנוסףעצמית.עבודהשליסודעלזעיריםאכריםלהתנחלות
אתגםמאליוומובןהגונים,בשטחיםאדמת־עירגםרשותהלתוךלההכגיס

יעור,לשםמטעיםצבוריים,בניניםמעין:הצבור,מוסדותשלהקרקעותכל
באמצעיםהקרקעותכלקניתשאלתהצבור,לבריאותהמשמשיםגניםאו

מסקנותינועלבזהמעיריםאנוזמן.אחריאךלהפתרתוכלבלבדלאומיים
מתישבים׳.שלחברותבשביל׳עיקריםבשםבמלואים

הגדולברובהלפועללצאתיכולההישובעבודתשארכלקרקעות,קניתמלבד
בהבטחת(debentures)אפותיקאותשלושטרי־ערבוןמניותהוצאתשלבאופן
אתג״כיקלהעם,נדבותע״ישנרכשהלאומי,הקרקעיהקניןמסוימת.רבית

שונותלהן,ישמשואלהכספיםאשרהמטרותאולםהריאלי.הקרדיטהרחבת
מאוחדת.בצורההכספיםהשגתאתשיקשהמהמחברתה,אחתבתכליתהן

מראשלחשבלואפשראישלפנינו,כזהובלתי־רגילכבירהתישבותימפעל
25,000,000שלהמספראתליסודנקהאםאולםוכל.מכלמוחלטיםבמספרים

ההתישבותעבודתבשבילהנצרךכסכוםשוניםמומחיםאומדןע״פהנקבעל״ש

ברורמושגלמטההבאיםהמספריםלנוישמשואזהראשונה,בתקופהעצמה
השונים:לסעיפיוהזההעצוםהסךחליקתאודותעלבקרוב

ל״ש5,000,000
3,000,000"
7,000,000"
3,000,000"
2 ,000,000"
5,000,000"

קרקעותקנית
הקרקעהכשרת
ארציאפותיקאיקרדיט

עירוני
ולקואופרטיביםלתעשיהלמסחר,"

צבוריותעבודות

ל״ש25,000,000ס״ה
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עלאחר,מקוםבכלכמומיוסד,להיותצריךועירוניארציאפותיקאיקרדיט
לשטרי־ערבוןתנאי־בטחוןלהכשירג׳׳כיהיהעלינוערבון.שטריהוצאת
אלה.
עצמןאתישאותוירובצההעבודותמוסדיכללאכארצנובארץ

מתוךהבאותהכנסותידיעלאוהאדמיניסטרציהשלהכנסותע״יבתחלתן
כמהעדלזמןמזמןלקבועיהיההצרךמןעצמם.ידיעלעבודתםהנהלת
שרותבשבילהארץשלאחריםהכנסהבמקורותלהשתמשיהיהשאפשר

ברביתשטרי־ערךהוצאתאפשרותתכוןזהע״םוהרבית.האמורטיזציה
קבועה.
עליואשרחזקמרכזימוסדקיוםבצרךראינועינינו,לנגדאלהכלבהיות
התישבותנולמפעלבעתידשיכנסוהכספיםכלבשביליסודיאוצרלשמש
לענין.מתאיםבאופןושמושםחלוקתםאתושיבטיחפרי,נושאותמטרותלשם
—וזהוהוא,בידינוכזהמוסדמחדש.אותוליצורמוכרחיםאנואיןזהמוסד
Jewishהיהודים׳—התישבות׳אוצר Colonial Trust—המו־מניותע״יאשר
כמובן.ההכרח,מןלאומית.השגחהתחתעצמואתמעמידהואשתקןסדים

לשמשיוכלאשרלמעןמחדש,ולסדרוהיהודים׳התישבות׳אוצראתלהרחיב
בעתיד.הגדולותלמטרותיו

צריכיםשלנו,הלאומיתההתישבותבשבילהדרושיםהכספיים,המוסדותשאר
אתגמרלידישנביאלאחרכעת.ליצורשעלינוהמסגרתבתוךלהסתדריהיו

עודהחסריםל״ש,1,600ה־ססס,אתהשגלמעןבכרוזנצאההכרחיותההכנות
הגובהלידיולהביאוהיהודים׳התישבות׳אוצרשלהיסודיתהקרןלהשלמת
ליטרא.מיליוןשנישלהנומינלי

הבאים:התפקידיםאתבראשונהלמלאותעליואלהליטראמיליוןבשיני
Anglo—פלשתינה׳אנגלא׳חברתשלקרן־מניותבהגדלתההשתתפות(1
.Palestine Co—501,000בעדמניותממנושנקבלע״יליטרא,אחדלמיליוןעד

בהוד.האפ״קשלהמבוססהעסקילמצבוהודותהאפ״ק.מניותרובהיינול״ש,
למכורבידינושיעלהלקוותישלעתיד,שלוהמובטחהלפרספקטיבהוהודות
בשביעתפומבי.קול־קוראבליהנשארים,ל״ש499ה־ססס,אתגדולותבחלקות

הכניסוכברהאפ״קמניותשלהראשונותהקניותשבעכילהודיענוכלרצון
ל״ש.120,000שלהסךאת
העניניםשארכלבארץ.והתעשיההמסחרלהתפתחותלעזורבעתידהאפ״קעל

מכאןיעברולזה,אחריםמתאימיםמוסדותמחוסרבעבר,האפ״קבהםשעסק
זו.למטרהשתיסדנהאחרותחברותאלואילך
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בתנאיםגםהאפ״קיוכלהיסודיהונוהגדלתוע״יהזההעיקרשמירתע״י

הפקדונותבארץ.הראשיהכספיהמוסד—בעברשהיהמהבעתידלהיותהחדשים
בעבר;בונתןשהקהלהאמון,עלמעידיםהזההבנקלתוךשהוכנסוהמרובים

יתרבו,בווהפקדונותיותרעודבוהאמוןיתחזקהיסודיהונוהתרבותועם

כהלכה.תעודתואתלמלאהקרובבעתידהבנקשלידולאלשיהיהבאופן

נכבדהג״כהיאועירוניארציקרדיטלשםיאקיתופאבנקיצירת(2

10,000,000שללסךעדשטרי־ערבוןלהוציאיוכלהזהשהבנקיהיהצריךמאד.

היא,דעתנוזה.לשםהדרושיםהחוקייםהתנאיםשיוכשרולאחרמידל״ש

מזהחשוביותרעודתפקידהיהודיםהתישבותלאוצרלמסורזהעםבקשר
שלמניותיוכלאתלעצמוירכוששהראשוןבזההאפ״ק,לגבילמלאשעליו

מחוץמראשהזההבנקאתהעמדלמעןרובן,אתאךולאלאפותיקאותהבנק
יוכלככהלקונים.המניותבמסירתהכרוכיםפרטיים,קפיטליסטייםלענינים

הלאומית.ההתישבותלעניניוראשונהבראשלבלשיםזהבנק
מומחים.שלועדהע״ישנבחנהזותכניתפרטיאלבזהלהכנסהפצנואין
ל״ש1,000,000שלמניותבקרןכזה,בנקשלדעתנובהודעהנסתפקשעהלפי
שטרי־להוציאיוכלהקרן,כלשל25%ליאו20%ל־יגיעבמזומןהונואשר

הדרוש.הגדולבמספרערבון
ל״ש,80,000שלקרןליסדהחלטכיהזכרנוכברשלנוהכלליבחוזר(3

השונותהקואופרטיביותהאגודותאתחזקלמעןלהתישבות,האוצרבהשתתפות

מלאכהובעליהפועליםחברותעלמבוסס.קרדיטע״ימלאכהובעליהפועליםשל
הפיננסית.לעזרתםהנצרכיםהאמצעיםשארעודלהשיגיהיה

התפקידיםאתשימלאלאחרל״ש,2,000,000בעלהיהודים׳התישבות׳אוצר(4

בשבילהיינו,אחרים,לצרכיםהונומחציתעודבידותשארלעיל,שאמרנו

השונותהמטרותהגדרתהפועל.אלשונותצבוריותעבודותהוצאת

יהיהאפשראזאךממשיות.תכניותעםבקשרורקאךכמובןלקבועיהיהאפשר

אלה,חברותביסודהיהודים׳התישבות׳אוצרשלהשתתפותויחסאתלקבוע
המיוחדהאופןבחירתואתבהנהלתוהבלתי־פוסקתהשפעתואתלהבטיחבכדי

שטרי־ע״יאומניות־יתרוןע״יאםמטרותינו—בשבילהקפיטליםאתלהגדיל

ערך.
האוצרהמוסדות,שניבשבילל״ש2,000,000שלבערךהבלתי־רבהסכום

התנאיםאתלהכשירהאפשרותאתלנולתתבכדידרושוהאפ״ק,להתישבות

מסירת־המנדטבשעתיהיהמוכןזהשסכוםמאדמאדנכבדהדברהפיננסיים.

ככללנולהבטיחהמשמשותהפיננסיותתכניותנואתיסודועלסדרלמען
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עבודתשלהראשונההתקופהבשבילהדרושיםהאמצעיםשלגדולחלקהאפשר
הבאה.התישבותנו

הוצאתםבדברהארצייםהציונייםהמרכזיםאלבקרובלפנותמתעתדיםאנו
הפועל.אלאלהחשוביםעניניםשל

הציוניהפועלהועד
ישראלארץלשכת

סינזוןיוליוס)חתום(תר״פ.כסלו,סוףלונדון,
[2.1.1920]העולם,

[3]
וזלטופולסקינייד־יץ׳אלרופיןמכתב

מגרמנית[]תרגום
לכב׳
וזלטופולסקי,ניידיץ׳ה״ה

1.6.1920ירושלים,הציוניתההסתדרות
לונדון

נ.:א.
לקרןלחוברת־התעמולהכתב־הידאתלבקשתכם,לכם,מעביראניבזהלוט
ניתןאשראתלקוראלהראותשעליבכך,ראיתיתפקידיאתהמיליונים.25

מכתב־היד,שתלמדוכפיהללו.המיליונים25בעזרתבאו־ץ־ישראללהיעשות
בלבד,יצרניותלמטרותישמשולי״ש25,000שה־ססס,ההנחהמןאנייוצא
למטרותתוקמנהלעומתןכספית.לתשואהמהןלצפותניתןאשרמטרותדהיינו

קרןגםהק.ק.ל.מלבדהעסקי־פרטי(,במובן)בלתי־יצרניותבלתי־יצרניות
25מקרןלהקצותיהיהאפשרהיותרלכלוסעד.לחינוךוקרןלהתיישבות
הבלתי־יצרניות;למטרותהללוהקרנותשלהקמתןלשםמסוים,סכוםהמיליונים

אלוקרנותשלי״מ(—במקור)ההדגשותהשוטפותהמשימותאתאך
עזבונות,צוואתעל־ידיוגםתרומות,על־ידיבשנהשנהמדילכסותיש

ויותר.יותרמקובלתלקוות—ישכךשתיעשה—
הציבוראללפנותעלינוצורהבאיזובשאלה,שניתהרהרתיהאחרונהבעת

כדלקמן:—הצעותיאתבקצרהלנסחאניורוצהשלנו,בתעמולת־המגבית
)קונסורציום(,מקבוצהשתצאצריךהמיליונים25קרןלאיסוףהקריאה)א(

אישגםביותר,הידועיםהציונייםהמנהיגיםמלבדלהימנות,חייביםשעמה
ואמריקה.מאנגליהידועי־שםואנשי־כספיםרוטשילדמשפחת
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התיישבותחברתלייסודישמשושהכספיםלהיאמר,חייבהקבוצהכינוסעם)ב(
ענפיבכלחברות־בת,באמצעותאובעצמה,תטפלאשרגדולה,יהודית

ההתיישבות.
היהודית,ההתיישבותחברתשלרגילותמניותכספובשביליקבלתורםכל)ג(

במניותמעונייןאינוכי׳תרומה׳או׳בכורה׳המלהתוספתעל־ידייצייןאםלבד
כתרומה.כספונותןשהואאובמניות־בכורה,אלארגילות

ולמניותבכורהלמניות־היהודיתההתיישבותחברתהוןאתתחלקהקבוצה)ד(
אולםומניות־רגילות,מניות־בכורהעבורשיחתמולסכומיםבהתאםרגילות,
מניות־בכורהבשביללחותמיםלהקציבהזכותאתלעצמהתשמורהקבוצה

המניותבשבילהחתימהאםרגילות,במניות25%ו־במניות־בכורה75%רק

למניות־הבכורה.מהחתימהלשלישלפחותתגיעלאהרגילות

בכך,לדיבידנדהבאשרהרגילותהמניותעלתועדפנהמניות־הבכורה)ה(
חברתשלהנקימהדיווחדיבידנדה4%לקבלתזכות־קדימהלהןשתהיה

הריווחמתוך6%הרגילותהמניותתקבלנהשלה4%תשלוםאחריההתיישבות.

ומניות־הבכורה.הרגילותהמניותביןיחסיתתתחלקהריווחויתרתהנקי,

הרגילותלמניותישהיהודיתההתיישבותחברתשלהכלליתבאספה)ו(

שלחציועבור)דהיינוהקולמחציתרקלמניות־הבכורהבהצבעה,מלאקול

חותםלכלשנאפשרבכך,רואהאנישבהצעתיהיתרוןאתשלהן(.הנקובהערך
יוכלהעשירמניות־בכורה.אורגילותמניותתרומה,ביןחופשיתבחירה
כלשהיתשואהלעצמולהבטיחיצטרךמצומצמיםשאמצעיומיואילולתרום,

במניות־בכורה.לכןויבחרמכספו,
או׳תרומהבמחלוקתהשנויההסוגיהאתלחסלנוכלזושבדרךמאמיןאני

כספים,למגביותבקריאההיהודיהציבוראלשתפנההנ״ל,הקבוצהמלווה׳.

מכספו.לתתהוארוצהצורהבאיזוואחד,אחדכלבידיהבחירהאתתשאיר
בלתי־יצרניות.למטרותהקרנותליסודישמשוכתרומותשיוענקוהסכומים

המשימהזוהיהמיליונים.25קרןלגיוסמאמציכםלכלמלאההצלחהמאחלאני

ההתייש¬לעבודתמספיקיםאמצעיםבלאבפנינו.עתההניצבתביותרהחשובה

נטולת־כפיסת־ניירביותרהמרשימותהמדיניותהצלחותינותישארנהבות,

ערך.
לבביותבברכות

נאמנכם

רופיןא.)—(

[KH1/197/2]אצ״מ,
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[4]
SUMMARY OF MR. NAIDITSCH’S REPORT

This paper argues that:—
I. The Annual Conference should decide to address an appeal to

the Jews of the whole world on behalf of a fund of £25,000,000

to be used for large undertakings in Palestine.

II. This Foundation Fund (to be called in Hebrew Keren Ha-

jasod) will be used for:—
a) Public works on which no return can be expected.

b) Such subsequent works as can only yield a revenue after

a considerable number of years.
The following undertakings are considered to belong to the first

of the above mentioned classes of public works:—

a) Emigration and immigration, the institution of shelters at the

different ports of the Diaspora and in Palestine, the building of

dwellings for the immigrants, the provision of medical help for
the immigrants and also the provision of relief to be granted

them for a definite limited period.
b) The maintenance of the existing school system and the pro-

vision of new schools.

c) The provision of agricultural schools and other schools for
industrial training.
d) The provision of experimental stations for research in agri-

culture, dairy farming, poultry keeping, etc.
e) The protection of the life and property of the Jewish popula-

tion and the taking of such political measures as are necessary

for this purpose.
Expenses connected with the following tasks are considered as

belonging to the second class:—
Improvement of the soil, drainage and afforestation of lands owned

by the Jews.
III. Money for the Foundation Fund will be collected from the
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Jews of the whole world on the basis of the traditional and de-

mocratic Jewish principle of the tithe (in Hebrew Maaser).
The principle of Ihe tithe will be applied to capital in the case

of the propertied classes and to annual income in the case of the
non-propertied classes.

IV. In cases where for different reasons the principle of the

tithe cannot be applied to the annual income it can be applied by
considering the annual expenditure of the person in question.
In such cases a sum consisting of five times the amount of the
rent could be taken as a basis for the tax of a tithe.
V. The principle of the tithe (Maaser), in relation either to in-

come or expenditure is to be carried out on a “graduated basis”.
VI. The principles regulating the graduated taxation are to be

determined by the Zionist Federations in the different countries

according to local conditions.
VII. The payment of the tax of a tithe on capital may if desired
by the tax-payer be divided into instalments covering from 3 to
5 years. Should this be done at least 25% must be paid in cash

at the beginning, whilst the rest of the amount may be accepted

in bills of exchange or similar documents, recognised by law.
VIII. The Annual Conference holds it to be the first duty of
all members of the Zionist Organisation to pay the tithe of their
own possessions or income without delay.
IX. Collections for the Foundation Fund (Keren Hajasod) will
begin throughout the world on an appointed day and will end

simultaneously at the end of a year.
X. The Zionist Organisation claims the right to call up all active
Zionists for the period of one year. All persons called upon to assist

in carrying cut the collection of the Maaser (tithe) are bound
to obey the instructions of the Zionist leaders in relation to any
work of propaganda, such as travelling to any places according
to the instructions of the leaders.
XI. Special Tithe Committees must at once be founded to make
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collections according to the above principles. Persons who are not
members of the Zionist Organisation can be elected to these com-
mittees, provided that they are in sympathy with the idea of a
Jewish Palestine.
XII. When the collection for the Keren Hajasod (Foundation
Fund) begins, all other collections by Zionists must cease with
the exception of collections for the Jewish National Fund. The
entire apparatus for collecting money possessed by the Zionists
must be devoted exclusively to the Keren Hajasod.
XIII. In consideration of the fact that the larger part of those
members of the Zionist Organisation who can assist in financial
matters will be occupied in assisting the Foundation Fund (Keren
Hajasod) it should be agreed in order to avoid any injury to the
Jewish National Fund that 10% of the Keren Hajasod should
be paid to the Head Office of the Jewish National Fund.

1920יולילונדון,ועידת[24/241/13]אצ״מ,

[5]
L.D. BRANDEIS: THE ZEELAND MEMORANDUM

A. The objective: ... To populate Palestine within a comparatively
short time with a prepondering body of manly self-supporting
Jews who will develop into a homogeneous people with high
Jewish ideals; will develop and apply there the Jewish spiritual and
intellectual ideals; and will ultimately become a self-governing
commonwealth.
The present misery of the Jews elsewhere, together with their tradi-
tional longing for Palestine, makes possible the necessary immigra-
tion. The San Remo decision together with the appointment of
Sir Herbert Samuel provides the open door and adequate op-
portunity for the development to be striven for. The country is in
character and location such as to permit of such settlement and
development.
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B. The Special difficulties : So far as we have to deal with them

now—arise from the conditions there prevailing which differ from

those under which the colonization of other countries has been

effected, namely:—

(a) The land on which the Jews must live and from which

directly or indirectly they must earn their living, is not free

land. On the contrary,—it is land which must be bought.

(b) The land is (in the main) now in a condition which

would prevent the individual, even if he owned it free, from
gaining there a living by individual investment or effort.

That is, he could not raise a crop upon it for lack of water
or of drainage or because of malarial conditions. He could

not build a house upon it, by felling of trees thereon or

nearby. He could not utilize it as the site of a factory, for lack
of power, there being neither wood, coal nor oil available.
Certain indispensables to making a living thereon and there-

from, possible, must be supplied in some way by community

action. Water, water power, health (i.e., elimination of ma-

laria), drainage. These, beside roads, and the intellectual

and spiritual needs of a Jewish population are indispensable

to the development desired.

(c) The natural resources, so far as known, are meagre

and those resources have been in part exhausted and largely

abused. What remains is the raw material out of which land

and the instruments for utilizing the land may be made. For
making the land and the instruments for its ulitization, a

large community investment is necessary. Ultimately that

investment may be made financially remunerative by and

to a thrifty, hardworking people. But between the making

of the necessary outlay of capital, and the period when it
can earn a financial return on the amount so expended,

there must elapse a long time. This long time, must elapse

partly because the facilities provided must exist long before
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they can be fully utilized, partly because much time must
elapse before the pioneers can bear reasonably heavy charges
for use of the services so rendered. It is necessary therefore
that the raw material called land and the services to be
rendered by such public utilities shall be furnished under condi-
tions which do not call for immediate return upon the invest-
ments made. In other colonies such investments where in-
dispensable, are made by the government, local or imperial,
through loans secured primarily by the taxing power of the
empire or the locality. We are denied this resort—(1) because
we wish to control the concessions; (2) because England
could not and would not lend its credit; and (3) Palestine
could probably not, without unduly increasing the burden of
taxation, provide for the same in any large degree by taxation,
(d) The present unremunerative character of these needed
investments of capital is intensified by the present high cost
of construction,—yet we cannot wait until prices fall. Their
need is urgent. The expenditure must be made immediately
like a war expenditure regardless of cost because speed in
settlement is indispensable. For the same reason we cannot,
as in the case of other colonial development, leave would-be-
settlers to work out the problems slowly and painfully through
sucessive failures to ultimate success. We must succeed
reasonably soon in effecting the settlement, partly because
others will intervene; partly because our effort will be ever
on general exhibition and subject to hostile criticism.

C. How then shall the money be raised for these general funda-
mental public utilities? It cannot be left wholly or largely to private
enterprise, i.e., investment in the ordinary sense of the term,—
because the capitalist would not, with other investment opportunities
at hand, incur the risk without the prospect of corresponding
profit, and this, in view of the present money conditions and cost
of installation, does not exist at all or if it exists, could be effected
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only through exploitation contrary to the Pittsburgh program. In-

dependently of such program, such exploitation would not be

tolerated. The only alternative appears to be for the Jews to raise

the necessary funds and administer them. As the Jews of Palestine

cannot provide any large part of these funds themselves, they must

come from the Diaspora.
To buy the land, and to provide the utilities for making it pro-

ductive directly or indirectly (including in time afforestation of

land acquired and perhaps even harbor facilities) such large con-

tributions from Jews of the Diaspora will, for the immediate future

and for many years indeed, be indispensable. These contributions

may properly take the form of investment in stock, like that in the

Jewish Colonial Trust or the Zion Commonwealth, as in that form
no obligation of paying a return would be incurred. But the con-

tributions must not take the form of investment or bonds bearing

interest—because interest cannot be earned for a long time to

come and could be paid only from new contributions. We must

not make any representations, expressed or implied, that any return

by way of dividends may be expected soon on the stock to be is-

sued. The obligation assumed must be limited to the assumption

of the duty to expend the money wisely and efficiently, i.e., in a

proper capital outlay in the best possible manner and with the

greatest possible economy. If such an expenditure of the funds

is made, the outlay will be a good investment. That is, one from
which the Jewish people, and eventually individual owners of the

shares of stock also, may hope to receive a proper return.
Besides acquisition of land and the installation of recognized in-
dispensable public utilities and afforestation, there is a wide field
for contribution by Jews of the Diaspora of funds to be treated as

capital investments.

(1) Financial Institutions. Credit for the development of
land enterprises as well as industrial and commercial enter-

prises and municipal undertakings,—is not so clearly dependent
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upon community action—as furnishing credit for the instal-
lation of essential public utilities; but community, as dis-
tinguished from private, institutions for providing such credit
will be of great service in furthering the development which
is our objective. Such a community provision will lighten the
necessary interest burden; it will tend to prevent discrimination
in the grant of credit and better insure its being granted for
purposes subserving the desired development; and it will also
tend to avert that hostility to capitalists which arises from
the control by private individuals and concerns of the sources
of credit. Included in the proper field for the granting of
temporary credits are the consumers and producers co-
operatives.
This in general is the service which the Jewish Colonial Trust
and the Anglo-Palestine Company undertook to render, and
have in part, rendered heretofore. They are unable to con-
tinue to render these services adequately now; partly, because
their capital is inadequate; partly, because a large part of the
existing capital is tied up in loans to the Zionist Organization
or the Zionist Commission; partly, because it is tied up in real
estate and real estate loans.
The working capital of the Jewish Colonial Trust and the
Anglo-Palestine Company should be increased so as to enable
them to supply the demand for short time commercial and
industrial loans. This must be done in part by the increase of
capital issues;—in part by paying off the Zionist Organization
and the Zionist Commission loans; and in part by disposing
of the real estate and real estate loans. To these ends, there
should be (a) A sale of new Jewish Colonial Trust and
Anglo-Palestine shares of stock, (b) Cash funds should be
raised to pay off the existing Zionist Organization and Zionist
Commission indebtedness, (c) A land and mortgage bank
should be created to purchase the immobile assets of the
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Anglo-Palestine Company and to make proper real estate
loans in the future. The sale of shares in such land and mort-
gage bank, like the sales of shares in the Jewish Colonial
Trust and the Anglo-Palestine Company, may properly absorb
a large amount of money; and on such shares a dividend
should be earned and a modest one paid from the start—the
balance of earnings being used to build up a surplus.

(2) There is pressing need in the towns, in order that new-
comers in commerce and industry may be housed, that very
modest dwellings be constructed. This should be done on land
acquired for the Jewish people. The cost of building such
houses now is much greater than it probably will be a few
years hence, owing to war inflation and primitive conditions
of the country. If men are to be housed in buildings constructed
under present conditions and must pay now and forever after
rent sufficient to meet interest and sinking fund charges, the
rent will be prohibitively high. A part of the cost of necessary
new buildings may properly be treated as a war expense be-
cause it is due to temporary conditions and it is proper that
this extra expense be borne as such by the Jews of the Dias-
pora. In other words, the return on their investment may
properly be less than a fair return on the whole sum expended
if treated as an investment made today. There may properly
be expected a very small return thereon, by way of a dividend
on shares of stock, representing the cost of these urban
dwellings so constructed. But it should be made clear in selling
such stock that the houses so constructed will have to com-
pete in renting later, with houses to be built under conditions
when building will cost much less in pounds and when the
cost of money, measured at the current rate of interest, will
be much lower. The building investment may be compared
with that now being made by the London County Council.
(3) Educational facilities and research institutions. These,
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likewise, may properly be aided by contributions from the

Diaspora for expenditures, both as capital outlay and for
running expenses. The research incident to a new country—
the knowledge of its resources,—its possibilities—defects and

diseases and how to deal with them,—is absolutely an ex-

pense proper to be borne by the community. It is an outlay
demanded by a prudent administration of the Government. It
should properly be borne by the government of Palestine. But
many new countries cannot afford such prudent expenditures,
i.e., cannot bear the burden of taxation which would be in-
volved in providing by taxation of a sparse and struggling pop-
ulation to the extent required to meet cost of such research.

Poverty in such cases may compel a country to be wastefully
ignorant. Moneys for this purpose must, unless there is to be

a very slow growth of the desired knowledge of local condi-
tions and needs, be provided from without.
To a certain extent money required for educating individuals,
particularly in higher education and for vocational training
may properly be so provided also. But narrow limits must, in
this respect, and for the reasons following, be strictly ob-
served.

D. The development which is our objective is imposible except
through a manly, self-supporting population. The conditions re-

quiring speedy settlement, taken in connection with the character
and conditions of the country above set forth, prevent our securing
such a population by the process of letting the settlers shift wholly
for themselves so that only the fittest would survive and of relying
upon the old common incentive of striving for a fortune to induce
the requisite sacrifices. We are compelled by the present conditions
of the country and political requirements to create ourselves those
new conditions under which self-support can alone become pos-
sible. But in doing so we must be careful to go no step further
otherwise we shall demoralize our settlers and make success not
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only impossible but also develop a population of undesirables. Our
care must, therefore, be to determine in what respect aid may be

given without sapping independence and preventing or destroying
the prevalence of manly self-reliance on the part of the individual
settlers. To me it seems that we may go so far as to provide the new
conditions and facilities above outlined, but not a hair’s breadth
further. That is, we may supply land, water, health, afforestation,
credit facilities, some dwellings, institutions for necessary research

and a limited amount of education, without necessarily debilitating
and demoralizing the inhabitants. We cannot attain our objective
of a manly self-supporting population unless the settlers are made
to realize that they must, and unless they actually do incur, in
some form, hardships equivalent to those incurred by hardy pioneers
in other lands. These hardships will be of a different character, but
must be equally severe if we are to succcd. The slogan must be:
‘No easy money in Palestine,’ and ‘No easy living,’ for any human
being. And the Zionist official must set the example in simple liv-
ing, high thinking and hard work.
E. Immigration׳. It is clear that the Zionist Organization, as such,

should not grant any financial aid, directly or indirectly, to effect
any immigration to Palestine. But it is not clear that it may not
properly grant certain temporary aid to those who actually reach
the country. It is, however, highly desirable that the Zionist Or-
ganization of America, in particular, should not undertake to grant
such aid, unless it become absolutely necessary that it do so. It
would be much better, for instance, to have any such aid granted
through the Joint Distribution Committee and let the Interna-
tional Zionist Organization and that of America confine themselves
to work for immediate constructive measures in the upbuilding
of the country. In other words, if it could possibly be managed, the
task of caring for the immigrant from his arrival until he is ab-
sorbed in the industrial, agricultural or commercial life of the
country had better be assumed by some other organization. This
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is perhaps not logical, but the dangers attendant upon the other
course are very great. On the other hand, it may be advisable to
undertake some definite agricultural projects, by which immigrants
may be permanently absorbed. We are committed to making a

success of Balfouria. Experience gained in that project and that
to be gained elsewhere in other land cultivation projects may show
the way to that successful industrial agriculture which should be

developed by us in Palestine. It is politically and socially important
that Palestine should become largely self-sufficient.
F. The Palestine Government under the High Commissioner is

about to issue a Palestine National Loan of £2,500,000. It is im-
perative for the success of the entire work that this be promptly
and widely subscribed for. American Jewry must do its share. And
to this, the Zionist Organization, co-operating with all others in-
terested in the development of Palestine, must at once devote all
its energies.
G. Funds. It follows from the foregoing statement of objectives
that the Zionist Organization may properly undertake to raise funds
for the following purposes:—

A. Investments

1. Palestinian Government Loan.
2. Jewish Colonial Trust, Anglo-Palestine Company and a land
mortgage bank.

B. Quasi Investment

3. Zion Commonwealth.
4. Stock of Hydro-Electric Power, Light, Irrigation, and Drainage
Plant.
5. Dwelling Projects.
6. Certain Agricultural Undertaking.
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C. Gifts for
7. Medical Unit.
8. Research in aid of Palestine, Applied Science.

9. Afforestation.
10. University. Libraries, museums and the like.

11. Land Purchase.
12. Current educational needs, limtied in extent, leaving a large

part of the educational burden on the Palestinians.

H. Application of funds. Insofar as we undertake to solicit funds

for any purpose, we must undertake to see that they are properly
applied. If, and so far as may be necessary for that, we must

make the application through companies, boards or officials con-

trolled by us. But it is to be hoped that such an improvement in
Administration by the International Organization may soon be ef-

fected, that this special action may not be necessary generally.

Those who contribute funds to any of these purposes must have

the assurance that all the Funds they so contribute will be applied

to the purpose for which they have been specifically contributed,
whether as an investment or as a gift. To this end all funds required

for
I. Administration expenses of the World Zionist Organization
in all of its activities whether in Palestine or in the Diaspora must

be covered by the Shekolim.
2. Administration of the Zionist Organization of America and

of local organizations must be raised by membership fees or specific
gifts for purposes of administration and propaganda.
3. No part of the money contributed by way of investment or
gift should be used in defraying the expenses incurred in raising
the money unless the part so to be used shall be clearly set forth
in the prospectus in advance of any collection and there must at
all times be full and frequent accounting.
I. The instrumentalities by which these special functions to be
undertaken directly or indirectly through Zionist efforts should be
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operated, must differ according to the needs of the service under-
taken. For instance, there should be a competent and devoted Board
of Trustees formed, who will be responsible to the Zionist Or-
ganization of America and the Joint Distribution Committee for
the work of the Medical Unit.
J. Reorganization■. I purposely abstain from considering the form
which the reorganized Zionist Organization of America is to take
for the very obvious reason that this raises many complicated and
different issues. The solution of the reorganization problems can
only come through the deliberations of a small working committee
who will consider all the proposals that may be submitted and draft
a maturely considered plan for action by the Executive Committee.
However, the character of the reorganization will, of course, seek
to meet the new problems confronting the organization. Inevitably,
the form of reorganization to be involved must be such as to enable
us effectively to meet the practical problems confronting the Zionists
in the concrete and pressing re-establishment of Palestine. The form
of the organization must translate into actualities the phrase used
by all of us that ‘we have reached the parting of the ways;’ that
we are no longer a propaganda movement except the propaganda
that comes from undertaking and achieving concrete enterprises.
K. Co-operation. Furthermore, we must never lose sight of the
fact that our plans should be such as to elicit the full co-operation
of all Jews, those who do not want to build up the Zionist Organ-
ization but who do want to share with the Zionist Organization in
the upbuilding of Palestine.
August 24, 1920.

Ix)u1s D. Brandeis.

[Statement to the Delegates of the 12th Zionist Congress on
Behalf of the Former Administration of Z.O.A., Exhibit No. 3]
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אמריקהציוניהסתדרותשלבאפאלוועידתהחלטות
28.11.1920ב־

Resolutions Adopted by the Zionist Organization
of America in Convention at Buffalo on November 28, 1920

I.
In appealing in the United States for funds for the upbuilding of
Palestine there shall be no commingling of investment and donation
funds.

II.
Donations or gifts shall be collected in the United States into a
fund which, subject to the approval of the World Zionist Organiza-
tion, shall be called the Keren Hayesod or its English equivalent,
the Palestine Foundation Fund. We recommend the following to
be primarily the purposes for which money contributions are to
be solicited for this fund:
1. The Medical Unit and Sanitation.
2. Education and research.
3. Fand acquisition through the Jewish National Fund.
4. Afforestation.
5. Immigrant service.

III.
Subject to the approval of the Executive of the World Zionist
Organization, investment in public utilities or public service cor-
porations for the development of the natural resources of the
country shall be solicited for each separately and not for a com-
mon fund or pool or holding company. Profits therein shall be
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limited to a reasonable return, the surplus, if any, shall be held

in trust for the benefit of the people of Palestine. The Economic

Council, if and when created, or some other similar body established

by the World Zionist Organization, shall exercise the ultimate or

majority control of such corporation.

IV.
The Zionist Organization of America shall instigate the forma-

tion in all parts of the United States of local Palestine Investment

Corporations which shall be encouraged to invest a portion of their

capital in Palestine Government Loan, Palestine public utilities, and

financial institutions. In encouraging the formation of local Pa-

lestine Investment Corporations, the Zionist Organization of America

shall use its influence to secure the incorporation in the charter of

such companies provisions which will safeguard the vital interests

of the Jewish people in Palestine and insure social justice in ac-

cordance with the principles already adopted at previous conven-

tions of the Zionist Organization of America. Such provisions shall

particularly seek to insure conditions of work which will favor the

employment of large numbers of Jewish workmen, and shall see

to the avoidance of the class struggle by giving the employees a

voice in the management of the corporation. The official indorse-

ment of the Zionist Organization of America shall be given only

to those companies that agree to the incorporation of such pro-

visions in their charter.
The National Executive Committee shall devise means whereby

the public shall be informed of the merit of any private enterprise

on behalf of Palestine without, however, the Zionist Organization

assuming any responsibility for such enterprise.

This Convention regards the following activities involving solicita-

tion of funds for investment purposes as urgent:
1. The Palestine Government Loan.
2. The development of water-power (hydro-electric), irrigation
and drainage.
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V.
3. Increase in the capital stock of the Jewish Colonial Trust and
Anglo-Palestine Company after reorganization.
4. The sale of American Zion Commonwealth Land Certificates.
5. Establishment of land mortgage bank.
6. The key industries of Palestine.
7. House-building.
8. Co-operative producing and consuming enterprises.

VI.
Inasmuch as in the building up of the Jewish Homeland, the co-
operation of all Jewry is required, steps should be taken to bring
about the participation of all Jews in all Palestine activities and to
enlist the services of Jews who are not members of the Zionist
Organization.

[Statement to the Delegates of the 12th Zionist Congress ...,
Exhibit No. 5]

[7]

היסוד׳׳קרןזלטופולסקי:הלל

א.

והפרדההרכבה

להאפשראיושבלעדםלהם,זקוקהישראלשארץהםכספיםמינישלשה

הם:ואלהושתתכונן.שתבנה
ישראל,בארץלעצמובוראשהואבעסקיםמשקיעמישראלשאדםכספיםא(

בתים,בניןשייכים:זהלסוגהפרטית.ולטובתולהנאתובהםעוסקושהוא

—וכוליחנויותמסחר,בתיפתיחתהמינים,מכלבנקיםיסודחרשת,בתייסוד

ורוחים.הכנסהלשםהללולעסקיםכספםאתשמכניסיםיהודיםידיעל

שהצבורמוסדות,בריאתלשםצבור,לקופתמביאמישראלשאדםכספיםב(

להשקפותיובהתאםאותםמנהלושהצבורהארץ,בניןולשםבהםבוחר

קיומועללשמורמשתדלהואזהעםשביחדאלאכולו,העםולטובת
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נותניהבעליםלטובתידועיםרוחיםלהשיגמתכווןהואוגםהרכוששל
אלקטרי־השקאה,ברזל,מסלותחופים,בניןנכלליםזהבסוגהכספים.

וכולי,שתפניבנקקרקעי,בנקכמוהצבורעלשאחריותםבנקיםזציה,
במתכת,בפחם,אומרתזאתהארץ,שלהטבעיבעושרההשתמשותגםוכן

בטוחיםלהיותעלוליםכאלהעסקיםשלוהפירותהקרןוכולי.בנפט
כספיםג(מתנהלים.הםידועלושרקאותםבוראשהצבורמהלמרותוקבועים,

מנתעלשלאוגםפירותלשםשלאתחלהבמחשבהמביאמישראל•מאדם
במובןהגירהלשםשמכניסיםהכספיםהא(לשנים:ג״כנחלקיםואלהלהחזיר.
לחנוך,עבודה,השגתעדזמנילקיוםאניה,כרטיסילקניתכלומרהשטחי,
בתילמהגרים,מעונותבניןלשםשמוציאיםכספיםוהב(למהגרים.—לרפואה

אלאפרטית,הנאהטובתשוםלהנותןאיןאלהבשניוכולי.חוליםבתיספר,
ידו,עלשנבראמהאתרואהשהואמבלילטמיוןהולךכספוהראשוןשבאופן
אתאוהבניןאתרואהשהואבזהנפשיספוקלמצאיכולהואהשניובאופן
האםמעתה:שואליםאנוהנותן.שלבכספומקצתו,אוכולושנברא,המוסד
שמנינו,האלההיסודותמשלשתמרכבתשתהאאחתקרןלברואאנוצריכים

הסוגיםלשנירקבאמתנוגעתהשאלהוהנהיביניהםלהפרידשעלינואו
בעסקיםמשקיעשאדםהכספיםאתכיהראשון,הסוגאלולאהאחרונים

לעצמו,רוחיםקבלתלשםוהונובכחוהמנהלםושהואאותםבוראעצמושהוא
כספיםבהם.שולטתהצבורשידובעסקיםבכספיםלערבבםאפשרשאיודאי
המסחרהאגריקולטורה,הפרחתתצוירלאובלעדםהארץלבניןנחוציםכאלה

אפוטרופסותבלי—חפשייםבתנאיםרקלבואיכוליםאלהאךהמעשה,וחרשת
מומחיותםלפיהבנתם,לפילעצמםעסקיםשבוראיםאנשיםע״יהצבור,של
בתעמולהלאלעזוריכוליםאנוולהפרטית,איניציאטיבהזוהיהפרטי.חפצםולפי
נחוצים.ובמספריםמדויקותבידיעותאםכיוהפטריוטיות,הלאומיהרגשבשם
לשםמשיגיםשאנובכספיםנוגעוהפרדההרכבהשלהשאלהעיקרכןואם

מביאשבהםהאחדשהמיןכחו,באיע״יומנהלםאותםבוראשהצבורעסקים
ורוחים.פירותלואיןושהשניורוחיםפירות
לחוד,פירותשמביאיםכספיםהמינים:שניביןמפרידיםאנוכיאיפוא,נניח

להפריד,באנוכבראםהשאלה:עודתשאראזלחוד,פירותמביאיםושאינם
אחד,ממיןכולםהםכיאםהשוניםהמקצועותביןגםלהפרידעלינוהאם
לאלקטרי־להשקאה,לאגראר־בנק,כספיםלמצואבאיםאנואםלמשל,?לאאו

וקבוצהקבוצהושכללבדו,ועסקעסקלכלכספיםלמצואעלינוהאםזציה,
מתפרדותפירות—שמביאיםמאלהאחר,אוזהעסקלשםהכספיםמנותני
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יאחתלקרןמתחבריםפירות,המכניסהמיןכספישכלאוולעסקיהן,לכספיהן
לכלאחתקרןבוראיםאנוהאםפירות,מכניסשאינולמיןבנוגעגםוכן

מקצוע.לכלקרןבוראיםשאנואווכולי(חנוךרפואה,)הגירה,המקצועות
הכלתחים,מכניסיםשאינםהעסקיםלמיןכלומרהאחרון,לזהבנוגעוהנה

לבלבלאפשראיכיאחת,לקופהיתחברולטובתוהמובאיםשהכספיםמודים,
ושאנשיםונפרדים,נבדליםרביםובצרכיםרבותבקופותהנותןשלדעתואת

ולהפסדםלרעתםרעהועםאישויתחרוהכספיםאספתעלינצחושוניםוקבוצות
ג״כזהוביניהםגבוליםולהציבהרבהקרנותלסדרכולם.המקצועותכלשל
תחלהבמחשבההמובאיםהכספיםשכלוגמורהמנויהוע״כביותר.הקשהדבר

ואולםכללית.אחתבקרןומתלכדיםמתחבריםרוהים,לשםוימלאהצבורלטובת
ורוחים,פירותלשםמובאיםשהםבכספיםכילעצמנולצייראנויכולים
רבות,לקרנותהמקצועותכלאתלהפרידיכוליםאנובהם,שולטתהצבורושיר
יעושיםאנומהבא״י.קרקעילבנקזקוקיםאנולמשל,הנה,למקצוע.—קרן
שישמשוידועים,סכומיםמהונםלהפריששיחפצומישראלאנשיםמוצאיםאנו
שתנצחלקבוצהיתאחדוהאלההאנשיםהקרקעי.הבנקלבריאתובסיסיסוד
השקאהעםגםוכןהקרקעי.הבנקהיאהיחידהשמטרתההזאתהקרןעל
המחזיקהכזאתדעהורוחים.פירותהמכניסהמיןשלהמקצועותכלועם

קבוצהדוקאלאוכיולהגיד,בלכתהלהרחיקאמנםיכולהההפרדה,בשיטת
מסוגאחדלעסקכספואתלהביאיכוליחידבתורמישראלאדםגםאםכי

לעצמוהואגםיתבדלהזהושהעסק—ומנהלו,בוראושהצבורהדוחיםמכניסי
לשםביחידיםאוקבוצותבקבוצותהבוחרתזודעהואולםשלו.זויתולקרן

בשםלהםשקוראים—אלהלעסקיםכימפורש,תנאימתנהועסק,עסקכל
בוראםשהצבורהעסקיםבסוגשמנינואותםהםהלאצבוריות—עבודות
קונטרולהלברואצריכיםאנולבעליהם,רוחיםלהכניסעלוליםושהםומנהלם,
הציונית.ההסתדרותמטעם
האלהלקבוצותהנחהעושיםההפרדהבשיטתהמחזיקיםכילמדים,אנומכאן
אלה,עסקיהםאתינהלוהכספיםבעליאמנםכיאומרת,זאתההנהלה,בענין
אםכיעליהם,לשיםעלינוהציוניתההסתדרותמטעםוהשגחהשבקרתאלא
שלהזההמיןביןוהבדלהפרששוםישארלאהלאנותר,הקונטרולהעלגם

איניציאטיבהלהםקוראיםשאנועסקיםשלהמיןלביןהצבורעבודתעסקי
הדבראתלבחוןננסהוהנהכלל.לטפללנואיןהאחרוניםבאלהוהלאפרטית,
ישראלמבניאחדאייםאואחדיםאנשיםקרקעי.בנקבוראיםאנולמעשה:הלכה
בדירקטוריוםבוחריםשהםמאליומובןהבנק,אתומיסדיםהמניותאתקונים
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הלזה,הדירקטוריוםיבכרפןלהצבור,חששאישוהנההבנק.עסקיאתהמנהל

והתמש־הקרקעותקניןאתתמיד,עיניולנגדהבנקשלהגשמיתהטובהשרק

לטובהיפלהאולייהודים.ע״יקרקעותקניתעל—ערביאיםע״יבהבנקכנותם

קבוצותעםהעסקיםעלבטוחים(יותרכמובן)שהםהרכושניםעםהעסקיםאת
הלאה.וכןהפועלים,

לשםהציוניתההסתדרותמטעםבשניםאובאחדבוחריםאנו?עושיםאנוומה

הרביםהמקצועותאלהלכלוכולי,ברזלבמסלתבהשקאה,גםוכןובקרת.השגחה

וכמובןהציונית,ההסתדרותמטעםומבקריםמשגיחיםשולחיםאנווהשונים,
לנושיתנוכאלהחוקייםמשפטייםתנאיםומוסדמוסדבכללברואמשתדליםאנו
בשעתלעצמנומשאיריםשאנוהכחויפויבזכותנולהשתמשהאפשרותאת

אחדמצדשלילה.שלגדוליםיסודותלוישכזהאשרמצבוהנההמוסד.בריאת
קבלתלשםהגוניםבסכומיםכספיםשיכניסורכושבעלייחידיםלמצואעלינו
הבוחריםהרכושוניםהצבור.שלוהשגחהבקרתעולתחתכפופיםושיהיורוחים

בו.בוחריםשהםלמקצועמומחיותאונטיהלהםישאחראוזהבמקצוע
העסקלהפרחתהצפיהמןאםכיאידיאלי,ממקוריונקתהזאתהנטיהואין

גובהעלהבעליםיעמידוהלזההעסקשאתאומרת,זאתהפשוט,הכלכליבמובן
אלהשלגבםעלוהנהוההגונים.התדירייםהדוחיםואתההוןאתשיבטיח
שהםבהעסקהבנהלהםתהיהאלהשגםנניחומבקרים.משגיחיםיעמדו

תמידלהםיהיההלאלהם,שנתןהכרעהשלהכחאותואךעליו,משגיחים

המשגיחיםיהיושלאאפשרוהנהבידם.שהפקדהאידיאלעלושמירההגנהלשם

מלאכתםאתיעשושלאואפשרהמטרה.אתנשיגלאואזבמלאכתם,זריזים
הסותריםהזרמיםשניביןומדוןריביפסוקלאואזלודאי,קרובוזהורמיה,

ומסופקניהכספים,נותניהרכושוניםמראשיראוהזההדבראתלזה.זהומתנגדים

בראותנוהשני,הצדומןהצבור.עולתחתראשםאתלכוףיבואואםמאד
ומוסדותעסקיםשלביסודםהחפציםיהודיםע״יאלינומובאיםגדוליםכספים
להאמיןונבואוהבקרתההשגחהדרישותעלשנותרודאילהם,זקוקהשא״י

שובזהבאופןוהנהבא״י.כספםאתהמשקיעיםיהודיםשללבםבישרת
הדבריםטבעפישעלפרטית,איניציאטיבהשללמוסדותהאלההמוסדותיתהפכו

גמורההפרדהשלזולדעהלהתנגדעלינוכןואםבהם.לטפללצבוראין
קרןליסדשאפשרבנ״זלהגידעלינוימאיאלאעצמם.המקצועותביןאפילו

למעלההמנוייםהצבורעסקילשםבאיםשהםהכספיםאתבקרבהשתכילאחת

הצבורכחבאיע״יתתנהגהזאתושהקרןרוחיםלהכניסעלוליםושהם

להלכה.הואכךלהם.מחוצהאוהנותניםמקרבמומחיםשלבהשתתפותם
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באיםשאנוהקרןשלתפקידהאתלהםונסביררכושלבעליכשנבוא?ולמעשה
הלזו.הקרןאתליסדאומריםאנוצורהבאיזוגםלהםלהגידיהיהעלינולברוא,
נותנישלההדדייםהיחוסיםלסדורומתאימהנוחהיותראפשרותאיןלדעתנו
כספואתלהשקיעהחפץמישראלאדםכןואםמניות.חברתשלמיסודההכסף
לעסקיםקרןמשמששהונהבחברהמניותיקנהריוח,המביאיםצבורבעסקי
באמת,יהיהשכןנניחאותם.המנהלושהואבהםבוחרשהצבורושוניםרבים
כזאת,צבוריתלקרןכספםאתלתתרכוש*בעלייהודיםשיסכימוכלומר
פרטית,איניציאטיבהשלמיסודהעסקיםלשםבכספםולהשתמשלבואבמקום

הדורשאחדדברישארעודאזאךונטיותיהם.הפצםולפיעצמםע״ישיתנהלו
כספםאתאנשיםיביאולאחתקרנות,שתייתקיימוזהלפיהנהכיפתרונים.

יביאוולהשניהורוחים,פירותלהביאמנתעלושלאלהחזירמנתעלשלא
משתילאיזוורוחים.—פירותושיכניסתמידוקיםשמורשיהיהכספםאת

פירות.ושמביאהשמורשהונהלזואומרהוהיכספםאתהיהודיםיביאוהקרנות
?בסופםיהאמהפירות,מביאיםושאינםהקרןאתגםשמכליםהצרכיםואותם

ענייםיתנוולאחרוניםרוחיםויקבלועשיריםיתנולראשוניםנאמר,ואם
לקרןמניותשיקנואלהכילהגיד,נאלץכןואם?היושראירוחים,יקבלוולא

מספקתבמדד.ידועיםסכומיםלהביאחייביםשיהיוהואבדיןפירות,המביאה
נבואמדועלדוכתא:שאלההדראומעתהורוחים.פירותלהשאיןזולקרןגם

ולשאינםפירותלנותניכולם,הכספיםלכלאחתקרןניסדולאכזהבסבך
הדבראפשרהרימתאימה,ולהנהגהמיוחדלמדורלהבדלהאם?ביחדנותנים
מקורשישמשוהכללית,הקרןמתוךמראש,קבועהבמדד,סכומיםלהפריש
צבורלעסקימקורשישמשוקבועהבמדהוסכומיםפירות,המביאיםצבורלעסקי
לעין.ונראהבולטשבדברהקושיאזהלאלהפרדהואםפירות,מביאיםשאינם

חפשיתפרטיתאיניציאטיבהומחוורת,ברורהזוהלכהלדעתנודבר,סוף
אםכילה,לעזורזקוקהצבוראיןאךורצויה,טובהצבוריתמאפוטרופסות

ריוחשמביאותאלהאפילוצבוריותעבודותנחוצים.ובמספריםבידיעות
כלשללהספקתםהצבור.כהבאיע״יומתנהלותהצבורמקופתמתפרנסות
בקרנם,אפילוחוזריםשאינםלאלהגםפירות,שמביאיםלאלהגםיחד,הצרכים
רוחיםשלהמושךובכחםבזכותםלאשנזוניתכלליתאחתקרןמקורמשמשת
הגורםעלאומרתזאתהזה,הכחעלוחזק.אדירמוסריבכהאםכיוהכנסות,
הבא.בפרקנדברהקרן,בריאתאתלנושיביאהראשון

זלטופולסקיהלל
[3.2.1920]העולם,
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[ 8 ]
THE TRUE FUNCTION OF THE WORLD ZIONIST

ORGANIZATION

1. In order to give a background of fact it has been necessary
to deal with the conduct and character of men. But it is a super-
ficial view to suppose that the unrest in the movement is churned
up merely by the play of personalities. Personal ambitions have
obtained a temporary ascendency because of a conflict of purposes
within the movement. If Zionists today were, as they should be,
united upon one common purpose and were effectively organized
to achieve that purpose, there would be little opportunity for
strife, little room for political intrigue, and scant patience with
overweening ambition.
2. The single purpose in which all Zionists can and should unite
is the upbuilding of a Jewish Palestine. This, and this alone, is the
traditional aim of Zionism. Recognition in the public law of the
world of the Jewish claim to build a Jewish Palestine was the
sole aim of the Basle Program. Now that this legal recognition
has been achieved, its realization in a living Jewish Palestine must
be the sole aim and the sole test of Zionism in action.
3. In view of the great diversities in the political, economic and
social conditions in the different countries of the world, added to
the great diversities in the history and status of the Jews in those
countries, it is inevitable that there should be marked differences
in the cultural and political outlook of the Jews in the Diaspora.
But there can be no difference of aim among race-conscious Jews
in their desire for the upbuilding of the Jewish National Home.
The unity of Jews for this accomplishment can be maintained
only if that aim is made the exclusive bond of union.
4. In particular, the problem of Diaspora nationalism must not be
allowed to breed dissension and division in the World Organiza-
tion. In America, in England, and in other Western lands, where
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political life is not organized on the basis of racial or national

origin, no responsible group of Jews has ever desired minority
rights. On the other hand, conditions in Poland, Roumania, Lithua-
nia, and other Eastern countries are radically different. In these

countries minority rights may be required to safeguard the political
equality and cultural autonomy of the Jews, as of other minority
groups therein.* It may be that not only the Zionists but the

Zionist federations as such in those lands, may feel called upon

to participate in the ‘minority rights’ movement in order to protect
their Zionist work. In those circumstances, it would be as wrong
for the World Organization to attempt to restrain the federations

from such participation as it would be wrong for it to attempt

to impose any theory of minority rights upon the Jews of America
or England as a part of the Zionist, the Palestinian program. To
do so is beyond the power and contrary to the aims of the Zionist
Organization and therefore can bind no Zionist. Let there be no

mistake. If any group succeed in committing the Organization and

the Congress, by acts or words, to any other policy or program
but that of upbuilding Palestine, the victory will be illusory. Only
those who already stand committed to such a policy will feel

themselves bound by such action. But they may, if they heed not,

wreck the movement and even jeopardize a Jewish Palestine.

Zionists will voluntarily co-operate in the upbuilding of the National
Home; they surely cannot be forced to co-operate for any other
purpose. They will not be misled by those leaders, who, in their
effort to divert the movement from its only legitimate purpose, seek

to ex-communicate those who resist this disloyalty to the Zionist
national idea.
5. We have always steadily adhered to the national idea. Our

* The collaboration of the American Jewish Congress Delegation, of which
Judge Mack was chairman, in the work of the Comite des Delegations
Juives at Paris surely is still fresh in the memory of European Jewry.
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common purpose always envisaged a national home, a Jewish civ-
ilization, a Hebraic culture and a national life in Palestine. We
do not desire to build a Palestine as a mere refuge for the op-
pressed, but as a real national homeland.
In the Autumn of 1917, Dr. Weizmann cabled us that the follow-
ing text of the Balfour Declaration was under consideration:

“His Majesty’s Government view with favor the establishment
in Palestine of a National Home for the Jewish race and will
use its best endeavors to facilitate achievement of this object,
it being clearly understood that nothing shall be done which
may prejudice the civil and religious rights of existing non-
Jewish communities in Palestine or the rights and political
status enjoyed in any other country by such Jews who are
fully contented with their existing nationality and citizen-
ship.”

In view of the possible implication of this text we, at once, on our
own initaitive took steps which led to the amendment of the
declaration by the substitution of “Jewish people” for “Jewish

race” and by the elimination in the final clause of the suggestion
that discontent was the basis of the Zionist ideal, so that it ends,
“enjoyed by Jews in any other country.”*
6. But no implication as to the political status of the Jews in
the Diaspora flows from the conception of the Jewish national
aspiration. We completely repudiate any suggestion of a common

* Dr. Weizmann, in Cleveland, after disparaging the participation of the
American leaders in the formulation of the Balfour Declaration, admitted
his complete ignorance of the origin of this vital change in the proposed
text, due to the suggestion of those leaders. And it is these men of
whom, a few weeks earlier, in an interview published by his authority
throughout the world, he had said “they know nothing, they read nothing,
they think little and they are completely assimilated.’
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political unity or even the most shadowy political tie either among
the Jews of the world, or specifically between the Jews in the
Diaspora and the people or government of Palestine, now or here-

after. We, in America, have only one—and that is an exclusive—
political loyalty; that loyalty is to the United States. The contrary
view is what we have characterized as Diaspora nationalism. That
false conception of political nationalism we have ever repudiated.
We know no responsible American Jew who entertains or ever
entertained it.
But we cannot repeat too often that we do feel the common
inherited bond of race, religion, culture, and tradition—the glories
of the past, the tasks of the present, the hopes for the future—
with the Jews of the world. These ties make us hope and work
for a Jewish Palestine.
7. There has been a tendency in the development of the movement
to forget its historic character. Before San Remo, when its object
was the propagation of an idea, the Organization was in itself an

end. It became the symbol of the commonwealth to be reared in
Palestine. The transition from this symbolism to the conception, in
some men’s minds, of the Organization as a government, was not
unnatural; but it was unsound. There were two false notions: First,
that talk was an end in itself; and second, that the Organization
required obedience even to the unauthorized dictates of its officers.
Both notions must be exorcised. Work in Palestine must be the
watchword; and of the work, voluntary co-operation is necessarily
the basis. We must rid ourselves of the vice of rhetoric and stop
playing like irresponsible children at ‘government.’ We must rid
the Organization of the illusion of power and return to the tradi-
tional theory according to which the Organization rests upon
consent of its members and not upon authority. Macht politik is
as non-Jewish as it is non-Zionistic.
8. The Zionist Organization from its inception has been a voluntary
association. It has assumed the form of free co-operation of people
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with a common purpose working “with one another, not over one

another.” The World Executive or the Congress never asserted

authority over the financial operations of the federations and other
constituent bodies. These were not deprived of their individuality
and initiative; they were never merged into a centralized absolutism.
Their only obligation to the International Executive was to pay
the shekel to meet its administrative expenses and to assume any
extraordinary assessment which might be levied against them in
proportion to their membership. Thus the Odessa Committee raised

its own funds and pursued an independent policy in Palestine. The
Mercas even today have their own treasury. The Poale Zion and
Mizrachi have always insisted on financial autonomy. The Congress
never sought to appropriate other people’s money which it has not
got and may not get. It always sought to be the instrument of
co-operative effort.
9. Then came the war. During the war, the financial efforts of
the Organization were vastly extended. The economic life of the
Yishub was broken up. The school system was taken over by the
Organization. Naturally, the American Federation gladly assumed
and unhesitatingly and without questioning discharged the respon-
sibilities which were created by the war. The American Organization
voluntarily placed all of its forces and funds at the disposition of
the World Executive. The counsel of the World Organization
was accepted, its requests complied with as if they were commands
of a general. The American leaders were the leaders in the obedience
and discipline which, because of the war, they imposed on them-
selves. They urged, but not always with success, like obedience
and discipline on the part of the European Zionists.
10. The war is at an end. The channels of communication and
intercourse are again free and open. It is essential that we retrace
our steps and recognize anew that our Organization is based upon
voluntary co-operation. It is idle for men to suppose that they
can secure the loyal co-operation of all Zionists throughout the
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world by merely registering decrees. The moral authority and good-

will of the World Organization rests upon confidence and trust
which no political fiat can command. The strength and influence
of the federations, in enlisting moral and material support for
the upbuilding of Palestine, likewise depends upon trust and con-
fidence. Zionists in every country must be able to work freely and

joyously. The Jewish people in no land can be coerced.
11. But some of the present and former officials of the World
Zionist Organization, dwelling in the capitals of the world and
moving among the statesmen of old, have caught the contagion
of the diplomacy of force, at least by adopting the language of force.
As they are without army and navy, their word is brutum fulmen.
But the mischief they have wrought is far-reaching; they have
caused their own moral disintegration and, unless checked, they
will continue steadily to undermine the moral foundations of our
movement. In a critical moment they have divided our people,
turned East against West and West against East, by holding out
no alternative to either but to rule or to be ruled.
As a substitute for this vicious doctrine of centralized absolutism,
we propose co-operative federalism. This implies vigorous, vitalized
federations; it means their active co-operation—co-operation in
purpose, co-operation in effort. The stimulus to action, the know-
ledge upon which action is to be based must come largely from
the World Organization. It must be the effective clearing house

of knowledge, the coordinator of effort. But the effectiveness
of the World Zionist Organization will lie in its counsels, not in
its commands. The contributions, the efforts of the Federations can-
not be larger unless they are the fruit of their own will. The Zionist
movement, like the far-flung Commonwealth of the British Empire,
is built and must rest upon consent and not coercion.
12. From this point of view, let us endeavor to envisage the true
functions of the various organs of the World Organization and
their true relations to their constituent and co-operating units. The
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Congress remains the sounding board of Zionist opinion and the
final arbitrator of fundamental Zionist policy. At the Congress,

Zionists meet to consult and confer on their common problems
and common difficulties and the means and methods of common
co-operation. Meeting once in two or three years, it should be the
organ of public opinion and confine its sphere to broad questions
of policy, leaving administrative measures to the executive.
13. The responsible Executive of the World Organization should
be the executive arm of the Congress and the common counsellors
of the federations. In matters where a single authority must be

asserted as in dealing with the outside world, the World Executive,
of course, must have power for action. The World Organization,
for example, must deal with international affairs: it is our voice
in our relations with the Mandatory and the Arabs. Even in such

matters, it should not act arbitarily. It must be remembered that
it speaks for a confederated movement spread all over the world.
A wise Executive therefore will seek the advice of the federations
and endeavor to express the common opinion of the movement.
Rights of priority in respect to the development of the natural re-
sources and other rights conferred by the mandate must, of course,
be vested in the World Organization.
14. The World Executive, by stimulating and enlisting the active
co-operation and contribution in the work of the federations, will
at last become a truly effective instrument in the upbuilding of
Palestine. The Reorganization Commission’s report shows clearly
the evils of centralized absolutism which have recently characterized
the work of the World Executive and the Zionist Commission. It
plainly indicates the unwisdom of the Commission’s centering
within itself the day to day administration of economic affairs and
the need of a division of labors, of the creation of separate economic
institutions and of a varied and diversified economic life. It plainly
indicates that the sphere of the Executive is the organization and
stimulation of productive enterprise, not its administration. The
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difficulty in the past has been that the Executive has undertaken
too many things and achieved too little.*
15. The Executive Council (Greater Actions Committee) should
in the future play a much more effective part in the upbuilding of
Palestine than in the past. Its members should be restricted to
responsible representatives of the constituent federations instead
of being made up of ‘world leaders,’ responsible to and acting on
behalf of no real constituency. At the annual or semi-annual
meetings of the Executive Council, a program of work to be

undertaken by the federations, conjointly or severally, should be
considered. The facts in each case, the practical considerations
which must decide practical problems, will determine by whom
and how the work is to be done. In some of the tasks all of the
federations may desire to join, while other tasks may be carried
out by one or two federations alone. The important thing is that
constituent Zionist bodies should voluntarily appropriate their
funds to the undertakings their constituent desire and are willing
to support, and should not be obliged to do so in invitum by an
outside body. That is the only way to secure whole-heated co-
operation in our work from Zionists everywhere. In cases of conflict
or overlapping in the program of constituent bodies which cannot
be resolved by common agreement, or in the event that any work
might be undertaken in Palestine by a constituent group which is
considered detrimental to the interest of the cause, the World
Executive should have power to adjust the conflict or veto actions,
'there need be no fear of conflict. Zionists federate for the purpose

* The Executive must, of course, have a small budget derived from its
shekel and supplemented, at times, by assessments levied against the
constituent bodies in proportion to their numbers, in order to meet
administrative expenses. That does not mean that the Executive would
have no other funds at its disposal. But these other funds must be
secured through appropriations voluntarily assumed by the constituent
bodies or other organizations or individuals.
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of upbuilding Palestine and experience will readily fashion habits
of co-operation and adjustment.
16. The revitalization of the federations is essential to the well-
being of the movement. No democratic cause can be sustained
from above, least of all a world movement like ours. The federa-
tions cannot be allowed to become mere automata unless we are
willing to see them atrophied and wither. The interest and en-

thusiasm of our people cannot be sustained if they are cut off
from all contact with the work in Palestine. The federations must
have responsibility to their own constituencies for the funds they
raise for the National Home; the federations must satisfy their
constitutents of the wisdom and practicability of the projects which
they sponsor. Otherwise they become mere Chalukah-gatherers.
Dr. Weizmann and other European leaders say that we ‘are

ignorant of Palestine; that we know nothing, read nothing and
think little.’ This false statement will assuredly become true of
all federations if they are made mechanical cash registers for the
movement, deprived even of that discretion usually exercised by
competent cashiers. Zionists are not Chalukah-gatherers but nation
builders. The Americans may have been ignorant of the work that
the Zionist Commission was doing, until we received the report
of the Reorganization Commission. We were not ignorant of the
work of the Medical Unit.
The initiative of the Federations, the exbuerant vitality and diversity
of interest latent in the different Jewish communities must be tapped
and utilized to the full. They can only be tapped if their special
aptitudes and varied energies are given free scope. Under no other
condition will they develop and produce rich fruit.
It is our hope that out of the clash of conflicting ideas and pur-
poses which has produced the present crisis in Zionist affairs,
our one common purpose may emerge in a clearer light. Once
the philosophy of power is abandoned, we confidently hope, that
through the voluntary co-operation of all its constituent parts,
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the world movement will be revitalized and its executive organ
strengthened for their true and important tasks. We hope that
when the struggle is over and the crisis past, the way will have
been found for the free and whole-hearted co-operation of all
Jewry in our common cause.
On behalf of the former administration of the Zionist Organization
of America.

Julian W. Mack
Stephen S. Wise
Dr. Harry Friedenwald
Nathan Straus

Felix Frankfurter
Mary Fels
Jacob de Haas
Robert Szold

Committee.
[Statement to the Delegates of the 12th Zionist Congress...]

[9]
A NEW MENTALITY

The tendencies of the group led by Mr. Brandeis represented an
entirely new departure and even an entirely new mentality in the
Zionist movement. Their attitude was—and still is—based on three
main points.
The first is the presumption that Palestine, under its present condi-
tions, is already ripe for the application of the same economic
policy which dominates industrial and commercial enterprise in
highly progressive civilised countries. Having learned from history
books that America had been colonised by individual settlers
without any public assistance, Mr. Brandeis and his supporters
concluded that Palestine could be colonised by Jews in exactly
the same way. Having for years and years watched the Jewish
immigrant in America successfully struggling for livelihood and
advancement within a highly organised community, they concluded
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that the same type of immigrant could establish himself equally

well in Palestine by mere individual endurance.

Realising that in America private capital was the mainspring of

the country’s development, they concluded that Palestine’s salva-

tion would also be found by the mere introduction of private

capital—of healthy, unsentimental, private capital, bent on produc-

tion of satisfactory, if moderate, dividends. These views are excel-

lent in themselves, and certainly our colonisation of Palestine will
only reach its full development when the application of such sound

economic principles becomes possible. But it is an amazing dis-

regard of realities to presume that Palestine is already mature

for this kind of colonisation on undiluted industrial and commercial

lines. The tremendous difference between the conditions under

which America or Canada were colonised in the past, or under

which the immigrant of to-day becomes absorbed in the economic

organism of those countries on one side, and those conditions

with which we are faced in Palestine on the other, were deliberately

ignored. The absence of dwellings or of virginal forests which

could supply, free of charge, a counterpart of the American

pioneer’s log cabin; the necessity of paying in cash for every slice

of bread or piece of meat, whereas the American pioneer sowed

freely on no-man’s land or shot wild game for his dinner; the

necessity of paying, with a thousand costly formalities, for every

square inch of land, whereas the American pioneer had prairies

at his disposal; last, but not least, the tremendous difference in the

human material itself—the hereditary townsmen returning to the

land after ages of estrangement from every form of agriculture;
the Northerner accustomed to his climate and diet compelled to
face sub-tropical conditions; the people of highly trained brains

forced to fit themselves into a milieu dominated by manual labour;
all the hitches, drawbacks, all the temporary failures inevitable
under these conditions and resulting, financially, in additional
costs which no individual settler nor private capital can face
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unaided—all this was ignored. An abstract, mechanical scheme,
almost childish in its doctrinaire simplicity, was paraded as a
colonisation plan. In order to simplify matters still further, such
obstacles as could not be ignored even by doctrinaires, were
banished by a simple device—their very existence was denied.
Thus was born the theory—that the political obstacle no longer
counted, that the appointment of Sir Herbert Samuels as High
Commissioner had removed once and for ever all possibility of
political hindrances; and that the time was therefore already ripe
for the Zionist Organization to abandon its political character, to
reduce its political machinery, and to become a mere business ap-
paratus with, perhaps, a secondary quasi-consular agency in Lon-
don. The Arab difficulty; the anti-waste campaign in England,
with its consequent necessity for the Zionists to find a new solu-
tion to the question of defence and safety; the powerful foreign
influences working against the Jewish National Home idea; the
very fact that the Mandate had not yet been ratified—all this was
ignored.

The second point in Mr. Brandeis programme was—whatever be
the disguising phraseology in which its authors sometimes try to
wrap it—the disbandment of a united world organisation. A post-
war recrudescence of anti-Semitism in America and the publication
of the famous ‘Protocols of the Elders of Zion’ were sufficient
to produce a feeling of panic in certain Zionist circles and to make
them strive to obliterate, as far as possible, every vestige of an
‘International’ Jewish Organization. All the outward forms of a
united world movement were to be abolished, with the exception,
perhaps, of the Congress, reduced to the role of a ‘sounding-board
of Zionist opinion.’ The Executive of the World Organization was
to dwindle to a ‘clearing-house of knowledge.’ The Zionist Move-
ment was to be dislocated into an agglomeration of independent
local federations, each one raising its own funds and pursuing its
own colonisation scheme in Palestine. The Congress and the
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Central Executive were to be deprived of any actual power to

undertake a united constructive effort—‘in some of the tasks all

the federations may desire to join, while other tasks may be carried

out by one or two federations alone.’
How, under these conditions, such a Central Executive could

command any authority in the eyes of the Mandatory Power or of
the Palestine Administration, or to claim ‘rights of priority in respect

to the development of national resources, and other rights con-

ferred by the Mandate,’ was never explained. Nor did the ‘plan’

include any adequate reply as to how this disjointed colonisation
work, undertaken by three score federations at their own discretion,

was to be co-ordinated, how overlapping could be avoided, how,

in general, under these conditions anything like a united constructive
effort could be achieved.
This dislike of anything ‘international’ expressed itself in their
attitude towards not only our political organization, but also our
financial institutions. One would have expected that, just in Amer-
ica, the leaders of the movement would appreciate the necessity

of developing the Jewish Colonial Trust into a first-rate financial
instrument. Such a development was, of course, only possible

if the Trust were allowed to establish branches and agencies in the

main centres of Jewish life and, especially, in America. At the

time of the Buffalo Convention, which followed closely on the Lon-
don Conference, Mr. Joseph Cowen went to New York for the

purpose, inter alia, of establishing there a branch of the J.C.T.

But he met with a strongly negative attitude on the side of the

Brandeis-Mack group. They considered that a Jewish bank with
branches in different countries was too near an approach to ‘inter-

nationalism’ and could prejudice the good reputation of American
Jews as loyal citizens of the United States. Mr. Cowen was com-

pelled to return without accomplishing his object; and it became

evident that the bank, this most important base of our constructive
schemes, had no chances of development so long as the mentality
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described above was allowed to prevail. The attitude of the same

group towards the Keren Hayesod, their desire to reduce a great

scheme of united Jewish effort and sacrifice throughout the world
to mere local collections, was but a further application of the same

prejudice against every attribute of a real world movement.
The third point, perhaps the main one, of this new mentality, was

the under-estimation of what an old Zionist calls the imponderabilia
—the driving power of ideal values. It is, of course, not meant to
imply that Mr. Brandeis’ programme tended to abolish Zionist
idealism along with the Zionist Organization; but every form under
which this idealism is usually fostered was considered unnecessary.
The colonisation of Palestine was a business task, and appeal
should be made, henceforward, mainly to the business spirit of the
Jewish people. This conception expressed itself in two practical
demands. On the one hand such branches of Zionist work in
Palestine as were not ‘business’ should be abandoned altogether,
or left in charge of the Yishub itself. Our Hebrew school work in
Palestine was to be retuuced to elementary proportions, and the
measure of its development was to be dictated, in future, by the
everyday needs of the settler on the spot, and by his own capacity
to pay for it. Only grudgingly was it conceded that, perhaps, a
little subsidy could be granted from outside.
Here again, the same straining after an artificial and naive sim-
plification of the highly complex tasks confronting the Zionist
movement in Palestine came to full prominence.
Elementary truths, obvious to every one who has had opportunity
of observing our struggle for national positions in Palestine, were
not understood. A minority striving, in the very interests of future
colonisation, for a certain amount of influence in a backward
country, can only acquire it by emphasising its cultural superiority
—its role as bearers of a higher civilization. The Hebrew language
cannot hope to withstand the competition of European languages,

especially under a European administration, unless supported by
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a whole network of educational and cultural establishments, suf-
ficient to satisfy most of the requirements of a civilised community;
no such network can be raised by the present Yishub at its own
expense, should even every man and every woman of the present
Jewish population be self-supporting and willing to pay their ut-
most; a new Hebrew culture in Palestine is not being created for
the Yishub alone but for Jewry as a whole, as an expression of
its national genius, and its cost should, therefore, in all fairness,
be borne mainly by the World Organization; its development in
Palestine has proved to be the mainspring of the revival of the
Hebrew language and literature throughout the world, and, con-
sequently, one of the most important driving powers of constructive
Zionism. All this was not understood.
On the other hand, under-estimation of ideal values and a con-
ception of Zionism as mainly ‘business,’ naturally led to the illusion
that the management of Zionist affairs could henceforward be
safely entrusted to ‘specialists,’ regardless of the degree of their
Zionist devotion, and of their experience in the various aspects
of the national movement. Thus arose the peculiar phenomenon
of ‘business-man worship’ which, it must be confessed, has tem-
porarily infected wide Zionist circles far beyond this particular
group of American leaders. The idea itself is doubtlessly sound—
the new duties confronting our movement require men of business
ability, and of experience in organizing industry and commerce.
Untiring efforts were made, both before and after the London Con-
ference, to enlist the services of such men for our cause, and these
efforts are being continued. But Jewish public opinion should be
warned against dangerous exaggerations. The conditions of Palestine,
and the human material with which we must build up our Home-
land, are peculiar, and to deal with them successfully special ex-
perience is just as essential as the most perfect knowledge of com-
mercial routine, markets, merchandise or machinery. The greatest
difficulty with which Jewish enterprise is faced in Palestine—the
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competition of cheap and docile native labour—is a problem re-

quiring not only administrative experience but, above all, an

unswerving devotion to the Zionist aims—a devotion capable of

overcoming any obstacle, any disappointment, any temptation in
order to ensure the position of Jewish labour.
The business qualification alone is no qualification for our work
in Palestine, just as mere administrative efficiency is not a sufficient

qualification for the peculiar tasks of the Palestine Administration.
What we really want is men of business experience who are at the

same time staunchly devoted to our ideal. It must be frankly
admitted that this perfect type of coloniser is at present rarely
met with in Jewish ranks; and the main, if not the only, way to
raise an adequate body of men who would be servants of an idea

and first-rate managers of business at the same time, is to look
for them within our own movement, and to educate them through

a gradual process of experience and adaptation.

[The World Zionist Organization and the Keren Hayesod
Controversy in America]

[10]

קרן־היסודעלהשנים־עשרהקונגרסהחלטות

RESOLUTIONS CONCERNING THE KEREN HAYESOD.

A. MODES OF COLLECTION.

I. The Keren Hayesod— The Fund of the Jewish People.

1. The Zionist Congress calls upon the whole Jewish people to lay

the foundations for the reconstruction of the Jewish National Home

in Palestine through the Keren Hayesod, and in this way to make

the Keren Hayesod a universal Jewish Fund.
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II. The Ma’aser.
2. The Keren Hayesod is to be raised on the basis of a levy on
income and capital on the Ma’aser principle. The Board of Direc-
tors of the Keren Hayesod, after consulting the views of the Keren
Hayesod Committees of the various countries, shall draw up regula-
tions which, amongst other things, shall fix a minimum Ma’aser-
free income, taking individual circumstances into consideration.

III. Duty of Zionists in Regard to the Ma’aser.
3. The Zionist Congress declares it to be the duty of every Zionist
to pay the Ma’aser.
4. The Congress instructs the Executive of the Zionist Organisa-
tion to take steps to secure the strict carrying out of the resolutions
on the Ma’aser throughout the Zionist Organisation and to mobilise
for the Keren Hayesod work all available Zionist forces.
5. The Congress expresses its opinion that Zionists who do not
fulfil the Ma’aser obligation should hold no honorary office in
the Zionist movement. (Resolution proposed by Mr. Rosenblueth).

IV. Edowments.
6. The Head Offices of the Jewish National Fund and the Keren
Hayesod are instructed to compile a list of all Jewish endowments
and other public funds established with Jewish communities all
over the world. These Offices shall then examine the articles of
such endowments, and, wherever possible, shall take immediate
steps in order that the endowments and funds in question may
be used for Palestine and be incorporated in the Keren Hayesod.

(Resolution moved by Dr. Ringel.)

V. Offerings of Jewellery. National Loan.
7. The Congress resolves to refer the following resolutions to the
Board of Directors of the Keren Hayesod and the Executive re-
spectively:
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a) The Head Office of the Keren Hayesod shall start a campaign
among Jewish women in favour of their offering their jewellery
to the Keren Hayesod. A badge of honour shall be distributed to
those women who have made such sacrifices. The spirit of sacrifice
shall also be encouraged by other appropriate means.

b) The Executive is to consider in consultation with the Board
of Directors of the Keren Hayesod a scheme for floating a national
loan for Geulath Haarez, the payment of interest on such loan to
be guaranteed by the Jewish communities all over the world.

(Resolution moved by Dr. Ringel.)

B. ADMINISTRATION.

I. The Council.

8. The certificate holders of the Keren Hayesod residing in any
country or group of countries shall elect representatives to the
Council of the Keren Hayesod. The number of representatives
of each territory shall be fixed in accordance with its total contri-
bution in the currency of the country, as remitted to the Board of
Directors, this total to be divided by the fixed minimum amount
entitling the donor to receive one certificate, as confirmed by the
Directors. In the election of the representatives of each country
to the Council each certificate holder shall have one vote.

II. Board of Directors.
9. The Board of Directors of the Keren Hayesod shall consist
of from six to ten members, of whom one half shall be elected on
the basis of proportional representation by the Council, the other
half being appointed by the Executive of the Zionist Organisation.
The Zionist Organisation and the Council have the right to with-
draw and replace any members of the Board of Directors appointed
by them.
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The Executive shall choose the representatives of the Zionist Or-
ganisation on the Board of Directors of the Keren Hayesod from
among the members of the Financial and Economic Committee.

III. Board of Trustees.
10. The Council of the Keren Hayesod shall elect the Board of
Trustees, consisting of not more than ten members, who shall have

the right to examine at any time the work of the Board of Directors
and to report thereon to the Council or to the public generally.

IV. Administration During the Transitional Period.
11. Until such time as the certificate holders shall be organised

and the Council of the Keren Hayesod established, the Zionist
Organisation shall provisionally appoint all Directors, and part or
the whole of the members of the Board of Trustees. The forma-
tion of the Council of the Keren Hayesod shall have been inau-
gurated by the end of 1922.

C. DIVISION AND ALLOCATION OF FUNDS.

I. Distribution of Funds.
12. The funds of the Keren Hayesod shall be distributed in the
following manner: 20% is to be reserved for the Jewish National
Fund, 50% to be allocated for national investments and the regular
Palestine Budget and 30% for productive investments.

II. Allocation of Funds During the Transitional Period.
13. The Board of Directors of the Keren Hayesod or the Executive
of the Zionist Organisation is hereby empowered to cover, out of
the monies received by the Keren Hayesod in the course of the
next year, in the first place, the regular Palestine Budget; all further
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income shall be reserved for the other authorised objects of ex-
penditure of the Keren Hayesod.

III. Disposal of Profits Derived from Productive
Investments,

14. The profits from the productive investments of the Keren
Hayesod shall remain in the Investment Fund of the Keren Hayesod.
The Council, as representative of the certificate holders, shall, how-
ever, have the right, on and after the 1st January 1927, to dispose
of part of the profits, such part not to exceed 5% of the sums in-
vested by the Keren Hayesod in productive investments.

(Resolution proposed by Dr. Flantke.)

IV. Grants to Immigrants.
15. It is hereby affirmed that the promotion of immigration, which
is part of the work of the Keren Hayesod, shall include the grant-
ing of contributions towards the travelling expenses for such im-
migrants as are declared as necessary for Palestine by the respective
Palestine Offices. Such contributions shall be given in the form
of loans.

D. Execution of the Work in Palestine.
16. The activities and enterprises in Palestine which the Board
of Directors of the Keren Hayesod resolves to undertake shall be
carried out through the Zionist Organisation.

E. Vote of Confidence.
17. The Congress hereby expresses its thanks and appreciation to
the Board of Directors of the Keren Hayesod for the work hitherto
done.

[Report of the 12th Zionist Congress 1921: Addresses, Reports,
Resolutions, London 1922]
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13.4.1920,Jiidische Rundschau
.Rהמושבבעקבותליכטהיים, Lichteim, ,Nach der A.c. Sitzung’, zz

1.3.1920,Jiidische Rundschau
,idem—ישראלארץרפראטליכטהיים, ‘Palastina Referat’, Jiidische

7.1.1919;31.12.1918,Rundschau
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L. Lipsky, ‘Early Days of American Zionism 1897-1929’ zz ליפסקי
Palestine Year Book, 2, New York, 1945/6

, תרע״טיפוא,האזרח,החקלאי׳,הישוב׳לשאלתמאירוביץ,מ׳=מאירוביץ

.159-150 עמ׳
J, Mack, ‘Statement on Negotiations with Dr. Weizmann’, The zz מאק

New Palestine, 22.4,1921
E. N. Mohl, ‘The Economic Problem of Zionism, The Method zz מוהל

of Approach’, The Maccabaean, 32, 7.7.1919
תרע״ט.תמוזו,קונטרס,הלאומי׳,ההון׳לשאלתחברים,מכתבי=חבריםמכתבי
,מניפסט

Manifest des JiidisChen Nationalfonds’ ‘Theses’, Erez Israel
‘

93-98.Heft 3, Mai 1919, pp
ישראל׳,בארץציוןפועליועדתשלוחשבוןהדין׳מספר=וחשבוןהדיןמספר

תר״ף.סיוןתל־אביב,ט,ב,האדמה,

.24.9.1920העולם,בארץ־ישראל׳,הקרקע׳שאלתנורדאו,מ׳=נורדאו

תרע״ט;כסלוי״חא.יב,הצעיר,הפועלהקרקע׳,׳לשאלתנורמן,י׳=נורמן

תרע״ט.שבטה,,1והעבודה,הארץב.

העולם,עם׳,תרומותאולאומית׳הלואהניידיץ,י״אz=לאומיתהלוואהניידיץ/

13.3.1920.

.19.3.1920העולם,היסוד׳,׳קרןהנ״ל,zzהיסודקרןניידיץ׳,

.30.6.1921העולם,לקליבלנד׳,׳מלונדוןהנ״ל,=לקליבלנדמלונדוןניידיץ׳,

.Iהכספיתתכניתנוניידיץ', A. Naiditsch, ‘Our Financial Scheme of zz

2.7.1920,the Rebuilding of Palestine’, The Zionist Bulletin

.Hסגל Segal, ‘The Winning of the Soil’, The Maccabaean, Decern- zz

324-328.ber 1919, pp
.sארץ־ישראלרפראטסוסקין, Soskin, ‘Paiastina Referat’, Judische zz

26.6.1920,Rundschau
,idemההתישבותבעיתסוסקין, ‘Das Problem der Kleinsiedlung in zz

17-25.Paiastina’, Intensive Kolonisation, Berlin, 1922, pp•פורסם(

(.1919ב־במקורו

Summaryניידיץ׳תזכירסיכום of Mr. Naiditch’s Report’ zz
לונדוןועידת‘

Z4/241/13אצ׳מא.
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הוועד)בשםהציוניות׳ההסתדרויות׳אלסימון,י׳=ההסתדרויותאלסימון,
.26.12.1919העולם,הארץ־ישראלית(,הלשכה—הציוניהפועל

לשכתהציוני,הפועלהוועדלחוזר׳הוספותהנ״ל,=לחוזרהוספותסימון,
.2.1.1920העולם,או־ץ־ישראל׳,

,Simon,1971=ימיםסימון, Certain Days, Jerusalem
כ״טכא,קונטרס,קואופרטיביים׳,יסודותעלהארץ׳בניןסירקין,נ׳=סירקין

תר״ף.טבת
.H=סמואל Samuel, ‘Herbert Samuels Riickkehr aus Palastina’, Jiidische

23.4.1920,Rundschau
הצעיר,הפועללציבורי׳,פרטיעסק׳ביןסמילנסקי,ז׳=זאבסמילנסקי,

27.10.1919;3.11.1919;13.11.1919.

משהכתביהפועלים׳,׳לשאלתסמילנסקי,מ׳=הפועליםלשאלתסמילנסקי,
ב׳העולם׳,במקורו)פורסם124-103עמ׳תרצ״ז,תל־אביב,12סמילנסקי,
תרע״ד(.

סמילנסקי,משהכתביהרכושני׳,׳משקנוהנ״ל,=הרכושנימשקנוסמילנסקי,
תרע״ג(.ב׳החרות׳במקורו)פורסם60-42׳עמתרצ״ז,תל־אביב,,12

העולם,העליה,ג.הקונגרס׳:׳לשאלתהנ״ל,=הקונגרסלשאלתסמילנסקי,
25.8.1920.

;4.11.1920העולםראשונות׳,׳הנחותא.היסוד׳:׳קרןפייבל,ב׳=פייבל
.2.12.1920העולם,׳המפעל׳,ג.;18.11.1920העולם,׳הבסיס׳,ב.
תל־,1922—1917בלפורהצהרתלאחרהציוניתהמדיניותפריזל,א׳=פריזל

תשל״ז.אביב
הרצאותהבינלאומי׳,והסוציאליזםהארצישראלי׳הסוציאליזםקולת,י׳=קולת

.361-337ענדתשל״ג,ירושליםבהסטוריה,העיוןבכנסי

חזוןוהקבוצה׳,החקלאי׳הפועלקפלנסקי,ש׳=החקלאיהפועלקפלנסקי,
(.1917בהאגבמקורו)נכתב448-414׳עמ,1950מרחביהוהגשמה,

ארץ־ישראל׳,שלההתיישבותיתקליטתה׳כחהנ״ל,=קליטהכחקפלנסקי,
שהופיעמאמרעל)מבוסס401-381עמ׳,1950מרחביהוהגשמה,חזון
(.1919ב־

מרחביהוהגשמה,חזוןעובדים׳,המוני׳ישובהנ״ל,=המוניישובקפלנסקי,
(.1921בניו־יורקלראשונה)פורסם455-449עמ׳,1950
.S,’־־הוןגיוסקפלנסקי, Kaplansky, ‘Kapitalbeschaffung fiir Palastina

72-80.Erez Israel, Heft 3, Mai 1919, pp
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לפניהיסודקרןשלהראשיתהלשכהשלוחשבוןדין=תרפ״אהיסוד,קרן

תרפ״א.בקרלסבאד,השנים־עשרהקונגרס

לפניהיסודקרןשלהראשיתהלשכהשלוחשבוןדין=תרפ״בהיסוד,קרן
תרפ״ב.בקרלסבאד,השנתיתהוועידה

לפניהיסודקרןשלהראשיתהלשכהשלוחשבוןדין=תרפ״גהיסוד,קרן

תרפ״ג.קרלסבאדהשלושה־עשר,הקונגרס

Theתקנוןהיסוד,קרן Erez Israel (Palestine) Foundation Fund Keren zz

Hayesod Limited; Memorandum and Articles of Association;
Incorporated the 23rd day of March 1921, C.Z.A. KH1/137/1

.137-132עט׳ב,האזרח,בארצנו׳,תעשיהעסקי׳עלרבינוביץ,א׳-רבינוביץ

אצ״ט,1.6.1920וזלטופולסקי,ניידיץאלרופין,א׳=ניידיץאלרופין,
.KH1/197/2

A. Ruppin, ‘Die Nationalisierung des Bodens’, zz הקרקעהלאמתרופין,
Erez Israel, Heft 3, Mai 1919, pp. 47-55

idem, Richtlinien Eines Finanzprogram, 15.9.1919, = יסודקווירויפין,
C.Z.A. Z3/692

idem, Der Aufbau des Landes Israel, Berlin 1919 = ארץ־ישראלבניןרופין,
idem, Das Program der Wirtschaftlichen Arbeit = עבודהתכניתרופין,

יולילונדון,ועידתלקראתתזכיר ) in Paiastina, c.z.a. khi/197/1
.(1920

idem, ‘Referat’, in: Stenographische Protokoll der zz רפראטרופין,
Verhandlungen des XII Zionisten Kongress, 1921, Berlin 1922,

pp. 296-324
F. Sternberg, ‘Gedanken zur Nationalisierung des Bodens zz שטרנברג

in Paiastina’ Die Arbeit, 5.1.1917
גרמניה(,ציוניבקרבדעות)סקירתההתישבות׳׳לשאלתש״מ,=ש״מ

.51-42עט׳ב,האזרח,

.Jשפירא Shapiro, Leadership of the American Zionist Organization zz

19711897-1930, New York
;28.11.1919ב.;21.11.1919א.העולם,עבודה׳,׳תכנית=עבודהתכנית

.5.12.1919ג.
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,Aronowicz(1937—1877)יוסףאהרוכוביץ Josef
׳הפועלשבועונהעורךבארץ־ישראל,הצעיר׳׳הפועלמפלגתממנהיגי
הפועלים.בנקכמנהלכיהןהעשריםובשנות1908מ־הצעיר׳

הע׳.61הע׳—31,47,60—26,30הע׳,24

,uiitzurאברהםאוליצור, Abraham
הארץ[.כבניןהלאומי]ההון

הע׳.136הע׳,10

,Ussishkin(1941—1863)מנחםאוסישקין, (Abraham) Menaliem Mendel
לארץ־הציריםועדבראשעמדרוסיה.ציונותשלהוותיקיםממנהיגיה
הקק״ל.הנהלתיו״רשימש1923מ־.1919ב־ישראל

הע׳.89הע׳,63,64הע׳,58

,Oppenheimer(1943—1864)פראנץאופנהיימר, Franz
אח.1929—1919פראנקפורט,באוניברסיטתפרופסורוסוציולוג,כלכלן
לדעתו,ליבראלי׳.כ׳סוציאליזםוהגדירה1896ב־לראשונהפרסםתורתו
האגרארי,הקאפיטאליזםהואועוולותיוהתעשייתיהקאפיטאליזםמקור

מיוםחופשית.קרקעעלשיתופיתהתיישבותשלבדרךהואוהפתרון
במסגרתזותורתולהגשמתהטיף1903ב־הציוניתלהסתדרותהצטרפותו
הנסיוניתהקואופרציה1911ב־הוקמההנחיותיוועל־פיהציונית,ההגשמה
ציונית.מפעילותהתרחקהראשונהמלחמת־העולםערבמרחביה.

43.

,Auerbach(1966—1882)אליאםאורבך, Elias
הרופאיםמחלוציוהיה1909ב־לארץשעלהגרמניה,מציוניוסופררופא

חדשה׳.׳עליההמפלגהממייסדיולימיםבה,היישובמעסקניבחיפה.
62.
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,Ettinger(1945—1872)יעקבעקיבאאטיכנר, Akiva Jacob

מלחמת־העולםלאחרהקק״ל.מטעםההתיישבותבתכנוןעסקאגרונום,
ואחר־ועד־הציריםשלחקלאיתלהתיישבותהמחלקהאתניהלהראשונה

בארץ־ישראל.הציוניתההנהלהשלכך
.60הע׳,43

,Eder(1936—1866)מונטגיויודאידי, David Montague
לוועד־הציריםכטריטוריאליסטשהצטרףמאנגליה,יהודיפסיכואנאליטיקן
,1918לארץ־ישראל,

בהנהלהוחברועד־הציריםמראשילאחר־מכןוהיה
בארץ־ישראל.הציונית

63.

,Ariosoroff(1933—1899)ויקטירחייםאדלוזודוב, Chaim victor
—׳התאחדות׳מקימיעםנמנה1920ב־הציונית.תנועת־הפועליםממנהיגי

שלהכתב־העתועורךבמרכז־אירופההצעיר׳׳הפועלשלמפלגת־אחות
Die Arbeit■מנהל1931ומ־מפא״י,מראשילימיםלארץ.עלה1924ב־

הסוכנות.שלהמדיניתהמחלקה
הע׳.47,87,86הע׳,36הע׳—26,35—25הע׳,24הע׳,11

,Balfour(1930—1848)נ׳יימסאיתורלירדבאלפיר, Lord Arthur James
מחבר,1919—1916חוץשר,1905—1902ממשלהראשבריטי,מדינאי

באלפור.הצהרת

9,40,174.

,Bohm(1941—1873)ףלאדובהם, Adolf
בשאלותהתמחההציוניבוועד־הפועלכחבראוסטריה.ציוניממנהיגי

.1925עדהציוניתהתנועהתולדותעלמקיףספרכתבכלכלה.

הע׳.88,89הע׳,85ד,ע׳,82,84הע׳,43הע׳,40הע׳,29

,Bodenheimcr(1940—1865)איזידורמכםבודנהיימר, Max isidor
,1910עדגרמניהציוניהסתדרותשלמנהיגהגרמניה.ציונימראשוני

הגדול.הציוניהפועלהוועדחבר1921עד.1914עדהקק״להנהלתויו״ר

הע׳.82הע׳,81,51
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Biaug, Mark מרקבלאוג,

[Economic Theory in Retrospect],
הע׳.49הע/48

,Biumenfeid(1963—1884)קורטבלומכפלד, Kurt
גרמניה,ציונישלהצעירהדורמנהיגהיההראשונהמלחמת־העולםלפני
קרן־הקמתלאחרהציונית.ההנהגהבמוסדותמרכזייםתפקידיםובעל
ציוניהתאחדותנשיא1924ומ־באירופה,פעולותיהממנהליהיההיסוד

וייצמן.שלכתומכווידועגרמניה,
הע׳•117

Ben-Zionציוןכן־
לאומי[.הון]יצירת

86—87.

,Bassinברוךכפין, Baruch
הראשונהמלחמת־העולםסוףמאז.1912מ־בארץ־ישראלחקלאי,מהנדס
הציונית.ההנהלהשלואחר־כךהציריםועדשלההתיישבותבמחלקתעבד
הע׳.37

,Becker.גאריבקר, Gary S

[Human Capital]
הע׳.18

,Brandeis(1941—1856)דמביץלואיבראנדיים, Louis Dcmbitz
הציוניתהפעילותאתריכזהמלחמהבתקופתבארה״ב.עליוןשופט1916מ־

הסתדרותשלנשיא־כבוד—ולאחריהבארץ־ישראל,היישובלמעןבארה״ב
העולמית,הציוניתההסתדרותשלנשיא־כבוד1920ב־אמריקה.ציוני
עלממושךמאבקלאחרציונית,מפעילותתומכיועם1921ב־פרשאך

הציונית.התנועהשלותפקידיהדמותה
,120—115,117—111הע/110הע׳—106,109—102הע׳,58,60,61הע׳,25,29
.184—132,154,164,181,183הע׳,127,128,130—122,124
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,Berger(1948—1884)יוליוסברגר, Julius

המלחמה,לפניהמרכזיהציוניבמשרדכספיםלעניינימזכירגרמניה,מציוני

שלההמרכזיתאירופהמחלקתממנהלי—1920ב־קרן־היסודהקמתומאז

בברלין.
27,113.

(1957—1890אהרון)ברט,
Barth, Aron

הנהלתחברבגרמניה.׳המזרחי׳ממנהיגיכספים,לעניינימומחהמשפטן

אפ״ק.שלמנכ״לשמונהלאחר1933ב־לארץעלהקרן־היסוד.

131

,Berligne(1959—1866)מאיראליהוברלין, Eliyahu Meir
תל־אביב,ממייסדי.1907ב־מרוסיהארצהעלהותעשיין.עסקיםאיש

הלאומי.הוועדהנהלתחברולימים

הע׳.23,51

,Berlin(1949—1880)מאירברלין, Meir

וממייסדיהציונית,בהסתדרות׳המזרחי׳תנועתשלהבולטיםממנהיגיהרב,

לישראל.הקיימתהקרןשלהדירקטוריוןחבר1925מ־הג׳וינט.

הע׳.130

,Goldberg(1922—1866)כוריםגולדברג, Boris

למסחרהמחלקהבראשעמדהמלחמהאחרירוסיה.ציונימוותיקימהנדס,

אחראיוהיהבלונדוןהציוניתההנהלהשלהארצישראליתבלשכהולתעשייה

הכספים.ענייניעל
.66ד,ע׳,17,20,34,36

,Goidmann(1895)נ׳נחוםגולדמן, Nachum

ישבהציונית.ההסתדרותושלהעולמיהיהודיהקונגרסשללשעברנשיא

חברהיההעשריםשנותובתחילתבגרמניה,הראשונהמלחמת־העולםמאז
הצעיר׳.׳הפועל

27.
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,George(1897—1839)מריג׳ורג׳, Henry
כמסהקרקעיתהרנטהעלהמסרעיוןאביאמריקאי.וכלכלןפובליציסט

במשק.יחיד
הע׳.49

,Glennהימןגלן, Herman
בעיתונותוחברהכלכלהבנושאילכתובהרבהגרמניה,מציוניסוציאליסט
הגרמנית.היהודית

27.

,Gross.נחוםגרום, Nachum T

העותומאנית[,התקופה]סוף
הע׳.34

,De-Hass(1937—1872)יעקברה־האס, Jacob
עקר1902ב־מראשיתה.הציוניתלתנועההצטרףאנגלי,יהודיעתונאי

בראנדייסמאנשיהיהנמנה.מקורביושעלהרצלבקשתעל־פילארה״ב

אמריקה.ציוניהסתדרותשלכלליכמזכירכיהן1918ב־האמריקאית.בציונות

Palestineה־מזכירשימשבראנדייסקבוצתפרישתלאחר Development

Fund־^Palestine Development Leagueרביםספריםכתב.1924עד

ובתנועהבז׳בוטינסקיתמךימיובערובבראנדיים.שלביוגראפיהביניהם
הרביזיוניסטית.

.181הע/103הע׳,58

Dc(1940—1882)נחמיהלימה,דה־ Lieme, Nehemia
בוועדהיההראשונהמלחמת־העולםבתקופתהולנד.ציונישלמנהיגם
מדיניותה.וממעצביהקק״ליושב־ראש—ולאחריהקק״ל,שלהמנהל
Erezכתב־העתאתלאורהוציא Israel,הכלכליהתכנוןלבעיותשהוקדש

סימוןעםהתפטרותועדהציונית.ההנהלהחברהיה1920מיוליבארץ.
בארץ־העבודהלארגוןבקשרחילוקי־הדעותרקעעל,1921בתחילת
ישראל.

.124הע׳,122הע׳,112הע׳,88,89הע׳,47,87הע׳,44-43,46הע׳,41ד,ע׳,35
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,Dizengoff(1936—1861)מאירדיזנגוף, Meir
תל־אביבשלהוועדראשבארץ־ישראל,האזרחייםהחוגיםשלמנהיגם

ממנהיגיהיההראשונהמלחמת־העולםבעתהעיר.ראש1921ומ־מראשיתה,
הזמניהוועדחברוהיה׳האזרח/הסתדרותאתהקים1918ב־היישוב.
שלוהתעשייההמסחרמחלקתלמנהלהיה1926ב־ארץ־ישראל.ליהודי

הלאומי.הוועדהנהלתוחברהציוניתההנהלה
.47,58הע/42הע׳,41הע׳,25,27,36—21

,Hantke(1955—1874)מנחםאיתורהאנטקה, Arthur
.1920—1911המצומצםהציוניהוועד־הפועלחברגרמניה.ציונימנהיג

ומנהלשלההמרכזיתאירופהמחלקתמנהלשימשקרן־היסודהקמתלאחר
קרן־שלהראשיתהלשכהכמנהלכיהן1926מ־בברלין.הציוניתהלשכה
בארץ־ישראל.יפה(לייבעם)יחדהיסוד

135,191.

,Halpern(1962—1878)גדגאייגהלפין, Georg
לפניעודבגרמניהוייצמןשללחוגוקרובהיהכציוניואיש־עסקים.כלכלן

בהנהלתכחברבלונדוןהשתקעהמלחמהלאחרהראשונה.מלחמת־העולם
הפינאנ־המועצהוקרן־היסוד,הציוניתההסתדרותשלהכספייםהמוסדות

ויק״ט.והכלכליתסית
8182 /V,l,136—131,133העי.

,Warburg(1938—1856)אוטווארבורג, Otto
—1911המצומצםהציוניהפועלהוועדיו״רגרמניה,ציונימוותיקיבוטנאי,

שלמעשיותכנוןמדעימחקרשלוהפעלהבייזוםבעיקרהתרכז.1920
בארץ־ישראל.ההתיישבות

הע׳.85—הע׳77,84—17,47,60,76

,Wise.(1949—1874)ס׳סטפןוויז, Stephen s
היהודיהקונגרסוממייסדיבארה״בהרפורמיתהיהדותממנהיגירב,

הנהגתאתאיתועזבהאמריקאית.בציונותבראנדייסמאנשיהאמריקאי.
.1923ב־להנהגהחזראך,1921ב־אמריקהציוניהסתדרות

181.
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,Weizmann(1952—1874)חייםוייצמן, Chaim
ד,תבססותושנותהןהראשונהמלחמת־העולםלאחרהראשונותהשנים
לארץ־הציריםועדבראשיצא1918ב־הציונית;ההסתדרותכמנהיג
ההס¬לנשיאנבחר1920וב־הציונילוועד־הפועלצורף1919ב־ישראל;

העולמית.הציוניתתדרות
,127—118,124—111,114,117—103,109—85,102הע',82׳,63,64SH—61הע',11

128,132,174.

יצחקוילקנפקי)אלעזרי־וולקני(
Wilkansky (Elazari-Volcani) Yizhak (1955—1880)

ההתיישבות.בתכנוןשעסקהצעיר׳,׳הפועלמאנשיופובליציסט,אגרונום
ואחריהראשונה,מלחמת־העולםלפניקק״לשלהחקלאיתהעבודהמנהל

ועד־שלידהחקלאיתההתיישבותמחלקתממנהליזמן־מההיההמלחמה
הציוניתההנהלהשלהחקלאיתהנסיונותתחנתאתהקיםכךאחר־הצירים.

שהשלבהיהראוינתקבלה,לאאשרלדעתו,אותה.וניהלבארץ־ישראל
ההתיישבותהכנתלשםאכסטנסיבי,יהיהארץ־ישראליישובשלהראשון

גדול.בקנה־מידה
הע׳.51,58,85,92הע׳,38,50—37הע׳,36הע׳—29,35

,Jabotinsky(1940—1880)ולאדימירזאבז׳בוטינסקי, Ze'ev Vladimir
הגדודיםבמסגרתבארץ־ישראלפעילותתקופתלאחרללונדוןהגיע1920ב־

ולאחרהתעמולה,עלכאחראיקרן־היסודלהנהלתצורףוועד־הצירים.
הציונית.להנהלהגםצורף1921ב־ודה־לימהסימוןשלהתפטרותם

116,120,131—132.

,Zagorodski.(1953—1868))מלד(אלימלךזגורודסקי, M
הראשונה.מלחמת־העולםלפניהארצישראליהמשרדשליועצואגרונום,

בארץ־ישראל.חקלאותבעניינימקצועיתבכתיבהעסק
38,48.

,Sieff(1972—1889)ישראלזיו, Israel
—ועד־הציריםמזכירהאנגלית.והציונותהקהילהמראשיונדבןעסקיםאיש
קרן־היסוד.שלהמנהליםמועצתחבר.1918אביב
132.
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,Singerמנדלזינגר, Mendel
ופעלו[,חייוקפלנסקי]שלמה

הע׳.34

,ziatopoisky(1932—1868)הללזלאצופולסקי, Hiiiei
לאחרבגולה.העבריתהתרבותתנועתמראשירוסיה.מציוניתעשיין
קרן־היסוד.שלומנהליהממייסדיהוהיהלצרפתעברהרוסיתהמהפכה

,100,102—97,99—92,96—87הע׳,82,85הע',59,64,81—50,58—49הע',11

114—116,119—121,132,150,167,171.

,Twersky(1953—1884)נחוםצברסקי, Nahum
שלהכספימנהלוהצעיר׳,׳הפועלשלהמרכזחברהשנייה,העלייהאיש

הפועליםתנועתבמוסדותפעילהעשריםובשנותהצעיר׳,׳הפועלעיתונה

טברסקי.נ׳הספריםהוצאתמייסדלימיםבארץ.
44.

,Trietsch(1935—1870)דודצריטש, Davis
שלמיידיתלעלייההטיףל׳מאכסימאליסט׳.נחשבגרמניה.ציונימוותיקי
בפיתוחעסקהראשונהמלחמת־העולםולאחרלארץ־ישראליהודיםהמוני
Volkשיסדבכתב־העתהיתר,ביןפורסמו,הללוהתיישבות.תכניות

und Land.

.32,34—31הע׳,20,21

,Yavne’eli(1961—1884)שמואליכנאלי, Shemuel
ולאחריההראשונה,העולםמלחמתלפניבארץ־ישראלהפועליםתנועתאיש

מפא״י.ואחר־כךהעובדים,הסתדרותהעבודה׳,׳אחדותמראשי

.87—47,86הע׳,38הע׳,25

,Jacobson(1933—1869)אביגדורויקטוריעקוכסון, victor
המשרדאתניהלהמלחמהבתקופתהמצומצם.הציוניהוועד־הפועלחבר

ועידת־השלוםבתקופתהציוניתהמדיניותממעצביבקופנהאגן.הציוני

בג׳נבה.הלאומיםחברולידבפאריסהציוניתההנהלהנציגואחר־כך
הע׳.64
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,Joffe.(1942—1882)ליפאאליעזריפה, Eliezer L
העובדיםמושברעיוןמהוגיבארץ־ישראל.הצעיר׳׳הפועלאישחקלאי,

נהלל.הראשוןהמושבוממייסדיהלאום,אדמתעלפועליםשללהתיישבות
הע׳.36הע/35

,Katznelson(1944—1887)רל3כצנלסון, Berl

ממייסדיבארץ־ישראל.הפועליםתנועתשלממנהיגיה.1909ב־לארץעלה
החלהזובתקופה׳קונטרס׳.דו־שבועונהועורך1919ב־העבודה׳׳אחדות

הכלליתההסתדרותממקימיומוסדותיה.הציוניתבהסתדרותפעילותוגם

עיתונהשלעורכו1925וב־,1920ב־בארץ־ישראלהעבריםהעובדיםשל

׳דבר׳.
51.

,Levontin(1940—1856)דודזלמןלבונצין, Zalman David
הבנקשלמקימו(.1882)ראשון־לציוןממייסדיציוך,׳חובבימראשוני
.1924עד1903מ־ומנהלובארץ־ישראלאפ״קהציוני

הע׳.52,58,60הע׳,34,38—23,30—17,19

.Levin(1935—1867)שמריהלוין, Shmarya
הוועד־הפועלנציגהיההראשונההעולםמלחמתבעתרוסיה.ציונימוותיקי
פעילשותףהיהמבריקופובליציסטכנואםבארה״ב.המצומצםהציוני
קרן־היסודשלהתעמלניםמראשוניבראנדייס.קבוצתעםבפולמוסלוייצמן

הציונית.ההסתדרותשלהחינוךמחלקתוראש
.86,88,132הע׳,85

,Lichtheim(1963—1885)ריכארדליכצהיים, Richard
ההסתדרותנציגהראשונהמלחמת־העולםבתקופתגרמניה.ציונימראשי
הציונית.ההנהלהשלהארגוניתהמחלקהראשאחר־כךבקושטא.הציונית
הרביזיוניסטית.התנועהאישלימים

הע׳.63,64הע׳,58הע׳,41,45הע׳,25,35—24

,List(1846—1789)פרידיידליפט, Friedrich

מפתחענףראהבההתעשייהעלמגןמכסילהטלתהטיףגרמני.כלכלן

.19ה־המאהבמחציתגרמניהשלהכלכליתבהתפתחותה

34.
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Lipsky, Louis לואיליפסקי,

[Early Days of American Zionism]
הע׳.103

,Me’erovitch(1949—1860)מנשהמאירוביץ/ Menashe

במושבות,ציבורבענייניפעיל.1883ב־ביל״וכאישלארץעלהאגרונום.
בארץ־ישראל.האגרונומי□אגודתנשיא1923ומ־
37.

,Mack(1943—1866)נ׳וליאןמאל, Julian
האמריקני,היהודיהוועדומראשיבארצות־הבריתציונימנהיגשופט,

השלוםלוועידתהיהודיותהמשלחותוועדהאמריקני,היהודיהקונגרס
אמריקהציוניהסתדרותנשיאהיהבראנדייסקבוצתכאיש.1917ב־

.1921ביוניקליבלנדועידתלאחרועמיתיובראנדייסעםופרש,1918מ־

ארץ־ישראל.למעןשונותבדרכיםלפעולהמשיך
.110,173,181,184הע׳,25,108

,Mohi.נחמיהעמנואלמוהל, Emanuel N
בארה״ב,הציוניםוהאגרונומיםהמהנדסיםאגודתמזכירוכלכלן,מהנדס

Palestine^מראשיואחר־כך Economic Corporation.

18.

,Mond(1930—1868)אלפרדסירמונה, Sir Alfred
הציוניותהכלכליותבתכניותמעורבהיהבריטי.יהודיומדינאיתעשיין
לארץ־הכלכליתהמועצההקמתאתיזם1920ב־ארץ־ישראל.לפיתוח
הלא־ציונים.כנציגהיהודיםהסוכנותהנהלתחברלימיםישראל.

.׳הע108

,Motzkin(1933—1867)ליאומוצקין, Leo
לשםהציוניתההסתדרותשלרשמיתפעילותלמעןולוחםציונימנהיג
היהודיותהמשלחותועדבראשעמדבגולה.ליהודיםזכויותשוויון־השגת

היהודיתהנציגותבראשעמדואחר־כך,1919ב־בפאריסבוועידת־השלום
הלאומים.חברשליד

הע׳.85
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,Nordau(1923—1849)מאסם:וידאו, Max
יחד1897ב־העולמיתהציוניתההסתדרותממייסדיוהוגה־דעות,רופא

בשנותהרצל.שלמותולאחרהמדינית׳׳הציונותומנהיגהרצל,עם
ל׳מאכסימאליזם׳הטיףואחר־כךבספרד,גולההיההראשונהמלחמת־העולם

האפשרי.בהקדםמדיניותעובדותויצירתהמונית־מיידיתעלייהציוני:
לחוגימחוץנותרלמעשהאךכנשיא־כבוד,כיהן1920ב־לונדוןבוועידת

הציונית.ההנהגה
הע׳.40

.Norman.י׳נורמן, J
הקרקע[]לשאלת

הע׳.50הע׳,49הע/44

,Naiditsch(1949—1868)יצחקכיידיץ׳, Isaac Asher
ממייסדיהרוסית.המהפכהלאחרלפאריסשעבררוסיהמציוניתעשיין,

הנהלתה.ומראשיקרן־היסוד
,85,98-07,102—82,84הע/61,64,81הע׳,60הע׳,58הע׳,35הע/33הע/11

.121,131,150,152—119הע׳,114,117,118ד,ע׳,109הע׳,105

,Sacher(1971—1881)האריסאקר, Harry
Manchester,-7מערכתחברועיתונאי,עורך־דין Guardian.ציוניממנהיגי
והיהלאו־ץ־ישראלעבר1920ב־וייצמן.שלותומכיוומידידיובריטניה

.1931—1927בשניםבארץ־ישראלהציוניתההנהלהראשאחר־כך

הע׳.64,83,87—63הע׳,23

,Segalרוברטהיימןסגל, Hyman Robert
ה־עורךבאמריקה.הציוניתההסתדרותמפעיליוסופר,עיתונאימשפטן,

1915—1913 Maccabaean11ה־הציונילקונגרסוציר.

הע׳.48

,Szoid(1977—1889)רוברטסולד, Robert
הריאורגני־׳ועדתחברבראנדייס.קבוצתאישבארה״ב.הציונותממנהיגי

Palestineיו״ר.1920ב־זציה׳ Economic Corporations.הנהלתחבר
קרן־היסוד.

.181הע׳,112
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,Soskin(1959—1873)אויגןזליגפוסל,ין, Seiig Eugen

המלחמהאחריהראשונה.העלייהבתקופתכברבארץ־ישראלפעלאגרונום.
לשיטת־חקלאותהטיףבהאג.הקק״לשלההתיישבותמחלקתאתניהל

וגידולי־גן.קטנותיחידותעלהמבוססתאינטנסיבית,
׳הע33

הע׳.88ד,ע/42,

,Sokoiow(1936—1859)נחוםסור,ולוב, Nahum
במלחמת־העולםהציונייםהמדינאיםמראשיוסופר,עיתונאיציוני,מנהיג

הציונית,ההנהלהליו״רנבחר,1920לונדון,בוועידתולאחריה.הראשונה
רבות.שניםכיהןבותפקיד

.88הע׳85

,Simon(1969—1875)יוליוםסימון, Julius
1919מ־ניהלהראשונה;מלחמת־העולםלפניפעילוציוניאיש־עסקים

חברהיהשבהבלונדוןהציוניתההנהלהשלידהארצישראליתהלשכהאת
המדיניותבשאלותמאבקיורקעעל1921בראשיתהתפטרותועד1920מ־

שלוראשיהממקימיההיהאחר־כךהציונית.ההסתדרותשלהכספית
Palestineה־ Economic Corporation.

הע׳,52,58—47,50הע׳,39,42—38הע׳,36הע׳,29הע׳,27הע׳,17,18ד,ע׳,11
הע׳,105הע׳,100,103—96,98—86,90,92—76ד.ע׳,65הע׳,61,64הע׳,60
107—108,110,112,114,119—122,124—125,130,132—135,146,150.

fpTD,(1924—1868)נחמןSyrkin, Nachman

בארצותפועלי־ציוןומנהיגהציוניהשמאלהשקפותממעצביהוגה־דעות,
הברית.

העי.25

,Samuel(1963—1870הרברט)לורדפמואל, Lord Herbert
—1920בשניםבארץ־ישראלראשוןבריטיעליוןנציבבריטי.יהודימדינאי
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of independence of the national financial institutions from the

Zionist Executive.
The Keren Hayesod (Foundation Fund), set up in 1920 as the

major Zionist financial organ (alongside the land-purchasing JNF).
was supposed to be the institutional and operational solution to

these questions. This is evident from the discussions that preceded

the Fund’s establishment and accompanied its early operations, as

described in the second part of the book.
Finally, I attempt to show in the concluding chapter that many

of the attitudal differences within the Organization regarding Zionist

public economics no longer had many practical implications at

the 12th Congress, by which time it had become clear that the

amount of resources the Keren Hayesod was able to mobilize were

falling short of expectations. The consequent adjustment of the

institutional structure and methods of operation to reality may

ultimately have been more important in forming the basis for
interwar Zionist public finance than any of the underlying views

about its proper nature.
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to the provision of an economic infrastructure and public services

in education, health, and welfare; it was believed that this would
guarantee the evolution of the Jewish national home into a rapidly
developing economy of the modern welfare-state type.

The second part of the book is devoted to the operational aspects

of the mobilization and deployment of the national capital. The

major problem was the first, since the resources had to be vo-

luntarily transferred by diaspora Jewry to be used as public funds

in Palestine.

The need for voluntary transfers immediately raised the question of
incentives; should they be exclusively ideological or should they

be wholly or partly pecuniary. It was widely agreed in the Zionist
movement that contributions should be the major source for
financing the Jewish National Fund’s (JNF) land purchases and

the provision of social services in Palestine. It was similarly agreed

that there was need for imports of commercial capital to be al-

located by the Anglo-Palestine Bank to investments in commerce

and urban industry. The core of the problem was thus to decide

whether the resources for Zionist public investment (particularly
in agriculture and infrastructure) should be based on contributions
or on investments motivated at least in part by pecuniary in-

centives.
Another problem that arose at the time had to do with the structure

of Zionist public finance: whether it should be centralized or
whether it should consist of a decentralized system of financial
institutions distinguished from one another by both the nature of
the expenditures and the methods of resource collection. A de-

centralized system could presumably also allow for interaction be-

tween the individual transferrors or funds and the public investing
institutions.
The issue of transferrors’ participation in the allocation of funds
and the desire to increase their numbers by going beyond the mem-
bership of the Zionist Organization raised a question of the degree
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of profits which would normally motivate private economic activity,
(c) Shaping the character of the private economy in general and of
Jewish agriculture in particular, so as to exclude from it non-Jewish
labor and to strive for the ultimate abolition of hired agricultural
labor altogether. According to the accepted Zionist view, the na-
tionalization of labor was to be realized by making the private
use of national capital conditional upon adherence to the Jewish
labor provision.
A particularly important component of national capital was land.
The idea of national land was an extension of the notion that
Jewish possession of the Land of Israel was both a prerequisite
and, for the time being, a substitute for Jewish political sovereignty.
Nationalizing the land would reflect the collective right of the
Jewish people to Palestine, as distinct from merely individual
property rights.
First and most obvious, public ownership was to operate as a
safeguard against sales of Jewish land to non-Jews. In addition,
the Zionist Organization planned to use public land as an effective
means of assisting and guiding agricultural settlements according
to its national aspirations.
Equity considerations also played a part. A system of public land
tenure was expected to prevent private speculative capital gains
and to serve as a safeguard against the polarization of landed wealth
and income. The idea of using national resources to acquire land
gained general approval in the Zionist Organization, as did the
principle of eventual nationalization of all the land in Palestine.
But the majority did not accept complete nationalization in the
short run and private land purchases were also explicitly advocated.
In addition to the particular national and social aspirations which
called for the use of public funds in Palestine as outlined above,
the Zionist Organization, viewing itself as a legitimate quasi-govern-
mental public sector alongside the Palestine mandatory government,
intended to allocate a substantial amount of its national capital



in Palestine. The two parts into which this book is divided accord

with this distinction.
The first part contains a comparative discussion of the various

Zionist attitudes that underlay the principles of the Organization’s

institutional involvement in the Jewish economy. The point of

departure is to identify the areas in which the Zionist outlook

called for a different resource allocation and a different wealth

and income distribution from that which would have evolved in

a private economy unconstrained by institutional intervention. The

resulting economic system is then described in terms of the public-

private mix.
It is demonstrated that the accepted position in the Zionist move-

ment favored a mixed economy where the Jewish public sector

was supposed to allocate national resources in order to, on the

one hand, provide incentives for private economic activity and,

on the other, to guide it so as to guarantee compliance with Zionist

ideology. This was supposed to be achieved by imposing effective

constraints on the private uses of national capital.

Public inducements and guidance were to be concentrated primarily

on: (a) Assistance to immigration on the basis of ability, age, and

ideological criteria, (b) The formation of an industrial structure

in which agricultural settlement widely distributed over the entire

country was to be the dominant industry in both employment and

output. Such a structure was expected to provide a solution to

the practical needs of immigrant absorption as well as to serve

the ideological aspiration of revitalizing the attachment of the

Jewish people to the Land of Israel. Further, agriculture was sup-

posed to be a key factor in transforming the Jewish occupational

structure from the predominance of services typical in the diaspora

to material production. The deployment of public resources was

thought to be essential in achieving the desired industrial and oc-

cupational structure, because the ideological considerations that

inspired it were not necessarily consistent with the maximization
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ABSTRACT

While Zionist activity declined during the first world war, the
Balfour declaration and the establishment of the British mandate
in Palestine created new opportunities. The Zionist Organization’s
immediate tasks after the war were therefore to revive its activities,
to redefine its goals, and to redesign its institutional structure
to meet the challenge of forming a Jewish national home in Pa-
lestine.
A major area of concern was the economy. Here the Zionist Or-
ganization had to take a stand with regard to the economic system
and the sectoral and industrial composition of the future Jewish
economy, and to its own role in it as a quasi-governmental public
sector. It is these issues, as debated in Zionist circles after the war
and as at least provisionally resolved at the 12th Zionist Congress
in 1921, which are the main focus of this book.
The basic concept in Zionist public economics was that of ‘national
capital’. This was defined as the flow of economic resources at
the disposal of the Zionist Organization operating as a public
sector in Palestine. National capital was the major instrument (and
in fact the only one, in the absence of Jewish sovereignty in Pa-
lestine) for the implementation of the Organization’s economic
policy.
The main questions confronting the Zionist Organization in this
area can be divided broadly into matters of principle and practical
matters. The first are concerned with the need for national capital
and the use to be made of it. The second involved operational
questions connected primarily with the appropriate methods and
institutions for mobilizing national resources and allocating them
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