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פ תח ־ דבר
בעקבות התרופפותה של הפעילות הציונית והשינויים שחלו בה בתקופת
מלחמת־העולם הראשונה ,ולנוכח האופקים החדשים שנפתחו לפניה לאחר
הצהרת באלפור ,עמדה התנועה הציונית לפני הצורך לחזור ולגבש את עמדותיה
ואת מסגרותיה הארגוניות .הציפיה לקיום יהודי עצמאי בארץ־ישראל בחסות
ההסתדרות הציונית ובמסגרת המאנדאט הבריטי ,חייבה את התנועה להגדיר

את מטרותיה בבעיות דמותו המדינית ,החברתית והכלכלית של הבית הלאומי
ובהתקנת הכלים הארגוניים שיביאו להגשמתן .בתחום הכלכלה התעורר הצורך
בתפיסה מגובשת ומוסכמת בשאלת המשטר הכלכלי של המשק היהודי ,מבנהו
הסקטודאלי והענפי 1 ,וכן בתחומי אחריותה הכלכלית של ההסתדרות הציונית,
והמוסדות אשר באמצעותם תתממש מדיניותה.

ספר זה בא לתאר ולנתח את התהליך של גיבוש עמדת ההסתדרות הציונית
בשאלות אלו בתקופה שלאחר המלחמה ,מראשית  1919עד מועד התכנסותו
של הקונגרס הציוני השנים־עשר בספטמבר  , 1921בקארלסבאד .זה היה הקונגרס
הראשון לאחר מלחמת־העולם הראשונה ,והוא התכנס לאחר הפסקה של שמונה
שנים.
ברור שהשאלות הכלכליות בתנועה הציונית לא התעוררו בגמר מלחמת־העולם
הראשונה ,ולא הגיעו לידי סיכום סופי בקונגרס השנים־עשר .עם זאת — שנים
אלו הן תקופה חשובה בעיצוב קווי־הפעולה הציוניים בתחום הכלכלי ,ולכן

הן ראויות ,מבחינה זו לדיון נפרד וממצה .ייחודה של תקופה זו בכך ,שלנוכח
התנאים החדשים בארץ־ישראל נהפכו הנושאים הכלכליים ,כמו שאר הנושאים
הקשורים בהקמת הבית הלאומי ,מוחשיים ביותר ,והדיונים בהם גברו תוך
1

במונח מבנה סקטוראלי הכוונה כאן למשקלו של הסקטור הציבורי במשק לעומת
הסקטור הפרטי .לצורך ענייננו נבללו בסקטור האחרון הן המגזר הפרטי־הקאפיטא־
ליסטי והן המגזר השיתופי־קואופרטיבי .לעומת זאת ,מבנה ענפי מתייחס למשקל
ענפי הייצור השונים בתוצר ,באופן בלתי־תלוי לזיקתם הסקטוראלית.
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תחושת דחיפות ומעשיות .דיוני הקונגרס השנים־עשר והחלטותיו מהווים אפוא
מעין סיכום־ביניים לעמדת התנועה כלפיהם .דבר זה אמור בעיקר לגבי
החלטות הקונגרס בנושאים הארגוניים והתפעוליים של גיוס מקורות כספיים
והקצאתם על־ידי ההנהלה הציונית כסקטור ציבורי במשק היהודי ,החלטות
ששימשו בסיס להגשמת המדיניות הכלכלית הציונית במשך כל תקופת המאנדאט.

אמנם חלו תמורות ביחסי הכוחות הפוליטיים בתנועה הציונית עם עליית כוחן
של מפלגות־הפועלים בשנות העשרים המאוחרות ,אך תמורות אלו לא הביאו
אלא לשינויי־דגשים וסדרי־עדיפויות ,ולא לשינויים במסגרות הארגוניות ,שבהן
נעשתה המדיניות הכלכלית הציונית הלכה למעשה בתקופה שקדמה למדינת
ישראל.

המושג הבסיסי שהונח ביסוד הכלכלה הציבורית־הציונית ,היה מושג ההון
הלאומי .הוא הוגדר כזרם המשאבים הכלכליים ,העומד לרשות ההסתדרות
הציונית ׳לשם בניין הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל לכל היקפו וחלקיו׳2 .

שלא כבמינוח הכלכלי המקובל ,שלפיו ההון הלאומי הוא הערך הנקי של מלאי
נכסי הייצור היצירים המצויים בבעלותם של כל הסקטורים במשק הלאומי,
מתייחס כאן מושג זה להון (בהוראתו כערכן המהוון של הכנסות עתידיות)
של הסקטור הציבורי־ציוני בלבד 3 .כלומר :הציונות ראתה את ההון הלאומי
כניגוד להון הפרטי (ניגוד הנובע מזיהוי הלאום בהקשר זה עם מוסדות ההסתד¬
רות הציונית) ,ונכללו בו כל המקורות הכלכליים שהקצאתם עתידה הייתה
להיות בשליטת ההסתדרות הציונית .מסיבה זו ,ובהיעדר ריבונות יהודית
בארץ־ישראל ,היה ההון הלאומי המכשיר העיקרי לביצוע מדיניותה של
1

2
3

4
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בנכסים יצירים הכוונה היא לנכסים כגון מכונות ,מבנים ,חומרי־גלם והתחייבויות
נקיות של חו״ל — שהם בעלי כושר יצירת זרמי הכנסות עתידיים והמיוצרים בתהליך
ההשקעה של המשק ; זאת בניגוד לגורמי־ייצור ראשוניים ,כקרקע בלתי־מושבחת
וכוח־אדם בלתי־מיומן ,הנחשבים בדרך־כלל כנתונים חיצוניים למערכת הכלכלית.
עם זאת חשוב להדגיש ,שהשבחת קרקעות ושיפור איכות כוח־האדם (באמצעות
חינוך והכשרה) כמוהם כהשקעה ,הן מבחינת העלות והן מבחינת התוצאות .מן
הראוי לציין שהגדרת ההון הלאומי כערך הנכסים של כל היחידות במשק הייתה
הגדרה מקובלת בספרות הכלכלית גם בראשית שנות העשרים.
חלק מהמקורות הכספיים אמור היה לשמש לרכישת קרקע .בתנאי ארץ־ישראל צריך
היה לרכוש קרקעות מידי לא־יהודים ,והעברתן לבעלות יהודית (ולבעלות יהודית־
ציבורית לא כל שכן) הייתה כרוכה בהשקעה; לכן הייתה קרקע יהודית בארץ־
ישראל בבחינת גורם־ייצור יציר ולא ראשוני .מכאן גם ההצדקה להכללתה במלאי
ההון הלאומי.
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ההסתדרות הציונית במשק היהודי ,ובאמצעותו מימשה התנועה את יעדיה
הלאומיים והחברתיים לגבי אופיו החברתי־כלכלי של המשק היהודי ומבנהו
הסקטוראלי והענפי .מכאן שעמדת התנועה באשר להיקף ההון הלאומי ,צורות
גיוסו ותפקודיו ,ביטאה את גישתה לגבי מבנה המשק ותפקוד מוסדותיה כסקטור
ציבורי ,מעין־ממשלתי.
השאלות הבסיסיות שעמדו בפני התנועה הציונית בנושאי הכלכלה הציבורית
היו בעיקר משני סוגים :האחד — שאלות עקרוניות בדבר עצם הצורך בהון
לאומי והשימושים השונים שיש לעשות בו; והשני — שאלות מעשיות־תפעוליות
באשר לאופן גיוס המשאבים ולהקמת המוסדות ,שיעסקו הן בגיוס והן בהפעלת
ההון הלאומי.
בהתאם להבחנה זו מתחלק גם הדיון בספר זה לשני חלקים .החלק הראשון
מתרכז בשאלות העקרוניות ובוחן בחינה השוואתית את הגישות השונות ,שבאו
לידי ביטוי בתנועה בכל הנוגע למטרותיה הלאומיות והחברתיות בתחום הכלכלי,
תפקיד ההון הלאומי במשק ומשימות ההנהלה הציונית כסקטור ציבורי בארץ־
ישראל 5 .נקודת־המוצא של הדיון בחלק זה היא אפיון התחומים ,שבהם חייבו
התפיסות הציוניות הקצאת מקורות (הון ,קרקע ,ועבודה) וחלוקת רכוש והכנסה,
השונות מאלו שהיו נוצרות על־ידי הסקטור הפרטי אילו פעל ללא תמריצים
ואילוצים מוסדיים ,וכן ההשלכות שהיו לכך על מבנהו הסקטוראלי של המשק
ועל צורת הבעלות על גורמי־ייצור מסוימים (בעיקר קרקע) בו.
ושיקולי־היעילות,
הדיון נערך מתוך הבחנה בין השיקולים הערכיים
שהועלו
בתנועה בקשר להפעלת הון לאומי ולחשיבותו של הסקטור הציבורי־ציוני
5

חשיבותן של הדעות הנדונות כאן היא בכך ,שהן משמשות ביטוי מייצג להשקפות
הכלכליות שרווחו בתנועה באותה עת ,ולאו־דווקא בשל משקלם המדיני או הרעיוני
של בעליהן .עם זאת מובן ,שלדמויות־המפתח במחשבה ובמעשה הציוני בתהום
הכלכלי באותה תקופה (כמו למשל רופין ,סימון ,קפלנסקי ,ארלוזורוב ,זלטופולסקי
או גיידיץ׳) נודעה מטבע הדברים חשיבות רבה גם בנושא דיוננו .לעומת זאת,
מנהיגים מובהקים בתנועה הציונית ,כווייצמן למשל ,שעיסוקם בשאלות העקרו¬
ניות של הכלכלה הציבורית־הציונית היה באותו זמן שולי בלבד ,תופסים מקום

מועט.

את משקלן היחסי של הגישות השונות במסגרת העמדות הציוניות המוסכמות (או
בעמדות הרוב) ניתן להעריך על־ידי השוואתן עם העמדות הללו ,כפי שגובשו
בהחלטות הכלכליות של ההתוועדויות הציוניות באותה תקופה .בהקשר זה חשוב
בעיקר להדגיש את כינוס הוועד הפועל הציוני באוגוסט—ספטמבר  1919ואת ועידת
לונדון ביולי  , 1920שבהם עוצבו ,כפי שיצויין להלן ,עמדות התנועה בשאלות העלייה,
ההתיישבות ,המשטר הקרקעי והעבודות הציבוריות.
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במשק 6 .באופן זה ניתן יהיה לראות כיצד השפיעו השיקולים הערכיים על מבנה
המשק היהודי ,והאם היו הם מיגבלה על מבנה זה אילו היה נקבע על יסוד

שיקולי־יעילות בלבד .כמו־כן מתאפשרת ראייה ביקורתית של שיקולי היעילות
ובחינת קבילותם על־פי קריטריונים של הניתוח הכלכלי.
חלקו השני של הספר דן בשאלות המעשיות ,שבהן התלבטה התנועה הציונית
בקשר לגיוסם של משאבים כלכליים והפעלתם בארץ־ישראל ,על־פי העקרונות
שגיבשה לעצמה ואשר נדונו בחלק הראשון.
הבעיה המעשית־המרכזית שעמדה בפני התנועה היתר .גיוס ההון .בשל המקורות
הכלכליים המצומצמים של היישוב וחוסר האפשרות לאכוף העברת משאבים
פרטיים לרשות ההסתדרות הציונית ,התמקד נושא גיוס ההון בשאלה :כיצד
להביא לידי הזרמה־מרצון של משאבים כלכליים מיהודי העולם ,לשם הפעלתם
כיבוא הון לאומי־ציבורי בארץ־ישראל.
הצורך בהעברה רצונית של מקורות עורר מיד את הבעיה של סוג התמריצים
לנתינה שיש ליצור בקרב היהודים; האם צריכים הללו להיות לאומיים־
אידיאולוגיים בלבד ,או שמא יש להשתיתם גם ,ואולי בעיקר ,על שיקולים
עסקיים .מצד אחד הייתה הקרן־הקיימת דוגמה למערכת גיוס תרומות על בסיס
תמריצים לאומיים ,שתכליתה העיקרית מימון רכישת קרקעות בארץ־ישראל;
ומצד אחר היה אפ״ק בנק ציבורי־ציוני ,שתכליתו גיוס מקורות על בסיס עסקי
לשם מתן אשראי מסחרי לעידוד יזמות והשקעה יהודית פרטית בארץ־ישראל.
בתנועה הציונית הוסכם ,שגיוס תרומות מן הראוי שיישאר אמצעי־הכנסה עיקרי
של הקרן־הקיימת (אשר פעילותה תתרכז אך ורק ברכישת קרקע והכשרתה
להתיישבות) משום שהשיקולים לגבי רכישת קרקע ,השימוש בה והחכרתה
למתיישבים חקלאיים אינם עתידים להיות בעלי אופי עסקי .אף הוסכם ,שרוב
ההוצאות השוטפות לאספקת שירותים ציבוריים ימומנו באמצעות תרומות.
כן היה ברור הצורך ביבוא הון עסקי והקצאתו כאשראי מסחרי באמצעות אפ״ק,
לשם מימון פעילויות כלכליות ,בעיקר בתחום המסחר והתעשייה העירונית.
עיקר הבעיה שהיה על הציונות להתמודד אתה התמקד אפוא באופן גיוס
המקורות למימון ההוצאות הציבוריות בתחומי ההשקעות .האם לבססו על
6

למותר לציין ,שבהשקפות השונות כפי שבוטאו בעל־פד .ובכתב לא נעשתה בדרך־
כלל הבחנה בין שיקולי יעילות ובין שיקולים ערכיים .סיווג השיקולים השונים על¬
פי הבחנה זו ,וכן אפיונם ושיבוצם במסגרת של השקפות מגובשות בשאלות העקרוניות
של הכלכלה הציבורית הציונית ,הם מקצת מן הבעיות המחקריות עמן צריך היה
חיבור זה להתמודד.
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הקרן־הקיימת ,או על גיוס מקורות במתכונת עסקית כלשהי,
תרומות ,דוגמת
הנשען ,ולו רק בחלקו ,על תמריצי רווחיות כלכלית.
בעיה אחרת שהתעוררה באותה תקופה הייתה :האם לבסס את המימון הציבורי־
מערכת ריכוזית של גיוס מקורות והקצאתם ,או שיש להשתיתו,
הציוני על
נוכח ההבדלים בין סוגי ההוצאות ,על מערך מבוזר של גופים מוסדיים ,מערך
בין סוגי ההוצאות וצורות גיוס המשאבים ויאפשר זיקה
שיבטא את הקשר

הדדית בין מעבירי המקורות לגופי ההקצאה והביצוע .שאלת מקומם של
המשקיעים בהליכי קבלת ההחלטות וביצוע ההשקעות ,וכן הכרת התנועה בצורך
משאביהם של כלל היהודים ולא רק של הציונים ,עוררו בעיה
להתבסס על
מידת העצמאות המוסדית של המוסדות הכספיים הציוניים ותחומי
נוספת:
סמכותם בנושאים הכלכליים ,לעומת סמכותה של ההנהלה (האקסקוטיבה)
הציונית .התלבטויות התנועה בשאלות הללו ,ככל שהיו ביטוי להשקפות השונות
בנושאי הכלכלה הציבורית הציונית ,היו גם חלק ממאבק וויכוח נוקב על מהות
הציונות כתנועה לאומית ,בהקשר הארץ־ישראלי והכלל־יהודי ,לאחר מלחמת־
העולם הראשונה.
השנויות במחלוקת והפתרונות שגובשו להן היו עיקר
ההתלבטויות בשאלות
תהליך הקמתה וראשית הפעלתה של קרן־היסוד ,לצד הקרן הקיימת ,כמוסד
ההסתדרות הציונית .הדיון בשאלת עיצובה המוסדי והתפעולי
הכספי העיקרי של
של מערכת המימון הציבורי־הציוני ,שעיקרו התייחסות לבעיות שעליהן הצבענו,
הופך לכן ,במידה רבה ,לתיאור וניתוח יצירתה של קרן־היסוד .ואמנם ,זהו
נושאו המרכזי של הדיון בחלקו השני של הספר.
לספר צורף גם מבחר־מקורות ,שנועד להמחיש ולהדגים עמדות שונות שרווחו
גיוס ההון הלאומי והפעלתו ,וכן את ההחלטות העיקריות
בתנועה בשאלות של
שנתקבלו בשאלות אלו בתקופת דיוננו.
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חלק ראשוץ

מקומו של ההון הלאומי במשק היהודי
תפיסות יסוד

פרק ראשון
עקרונות להפעלתם של הון ויזמות לאומיים במשק
את הדיון בהשקפות הציוניות של ראשית תקופת המאנדאט על משקלו הרצוי
של ההון הלאומי במשק היהודי בארץ־ישראל ניתן לחלק לשתי שאלות .השאלה
האחת  :מה היו העמדות לגבי הקצאת המקורות והמבנה הסקטוראלי של המשק
שיבטיחו יעילות כלכלית מירבית ,ללא תלות בשיקולים ערכיים־לאומיים או
חברתיים י והשאלה השנייה והמרכזית :האם שינו השיקולים הערכיים את
ההשקפות שהתחייבו משיקולי יעילות בלבד ,ואם אמנם כך היה ,באיזה אופן
השפיעו שיקולים אלה על מבנה המשק ועל חלקו של ההון הלאומי בו י האם
נתפסו השיקולים הערכיים כמשלימים לשיקולי היעילות או כמנוגדים להם ?
ומכאן :איזה שיקול היווה מגבלה ממשית בעמדות הציוניות לגבי מבנה הפעילות
הכלכלית במשק היהודי בארץ־ישראל ואופיה ?
באשר לשאלה הראשונה ,הדעה הכללית בתנועה הציונית הייתה ,ששיקולי
הקצאת המקורות המונחים על־ ידי הקריטריון של ריווח מירבי ,הם המבטיחים
יעילות כלכלית מירבית ,וכן שמשק פרטי קאפיטאליסטי ,הפועל בתנאי שוק
חופשי הוא ערובה למימושה של הקצאת־מקורות יעילה 1 .ביטוי לתפיסה זו ניתן
למצוא הן בקרב אנשי הימין ,כזלמן דוד לבונטין ,משה סמילנסקי ,בורים
גולדברג ואוטו וארבורג 2 ,הן בקרב אנשי מרכז כארתור רופין ויוליוס סימון,

1

2

הסכמה זו איגד .מתייחסת לכל אותם תחומים ,שבהם אין מנגנון השוק החופשי מצליח
להביא לידי הקצאה יעילה של מקורות ,ולכן משיקולי יעילות גרידא יש הצדקה
להתערבות כלכלית של סקטור ממשלתי־ציבורי בהם .תחומים אלה ישונו בפרק

השלישי.
סמילנסקי טען ,שאת כל ההישגים הממשיים בארץ־ישראל עד מלחמת העולם
הראשונה ניתן לזקוף לזכות הסקטור הפרטי (סמילנסקי ,משקנו הרכושני) .גולדברג
השתמש במשק הרוסי הריכוזי כמופת לחוסר יעילות (ראה דבריו מיום
, 16.2.1920
הוועד הפועל ,פברואר  .) 1920וארבורג אף מרחיק־לכת וטוען ,שסקטור פרטי באשר
הוא יהיה מוכן ליטול על עצמו סיכונים כלכליים (ראה וארבורג) .הטיעון האחרון
חורג ,במידה רבה ,מן התיאוריה הכלכלית המקובלת ,שלפיה אחד הנימוקים
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והן בקרב סוציאליסטים מובהקים כשלמה קפלנסקי 3 .אמנם נמצאו גם מסתייגים
מן הדעה ,שמשק פרטי ,הפועל בתנאי שוק חופשי הוא היעיל ביותר .כך ,למשל
מוהל ,שהטיל ספק ביעילותה של פעילות כלכלית בלא תכנון מרכזי ,או חברי
1

ועדת פועלי־ציון
באו־ץ־ישראל אשר סברו ,שצורת־ארגון קאפיטאליסטית לא
תוכל להבטיח את ההשקעה הדרושה בהון האנושי 5 .אך הסתייגויות כאלו היו
מעטות ,ובכך רק הדגישו את ההסכמה הכללית במחשבה הציונית של תקופת
דיוננו בדבר עדיפות המשק הפרטי על־פי אמות־מידה של יעילות כלכלית

בלבד.
הקמתו של משק יהודי עצמאי ומפותח בעל כושר־קליטה גדול הייתה מטרה
לאומית־מרכזית של הציונות בגמר מלחמת־העולם הראשונה .ניתן לכן לומר,

כי בהנחה שפיתוח המשק היהודי יהיה כדאי מבחינה כלכלית ,תבטיח הקצאת־
המקורות המונחית על־ידי שיקול הריווח המירבי לא רק יעילות כלכלית ,אלא
גם את הגשמת עיקר המטרות הלאומיות בתחום הכלכלי 6 .בנוסף לכך ניתן
לטעון ,שלהוציא שיקולי שוויון בחלוקת רכוש והכנסה הייתה היעילות הכלכלית
מבטיחה גם רווחה אישית מירבית ,שהיה בה משום מימושן של מטרות חברתיות
בתחום שיפור תנאי החיים והרווחה .לכן ניתן היה אולי לצפות ,כי מבנה משק

המושתת אך ורק על שוק חופשי יאומץ על־ידי התנועה הציונית גם כמכשיר
המצדיקים קיומו של סקטור ציבורי הוא דווקא נכונותו ליטול סיכונים שאין הסקטור
הפרטי מוכן ,מתוך שיקולי רווחיות גרידא ,ליטול על עצמו.
 3רופין ,תכנית עבודה ; נאומו הפרוגראמאטי של סימון,
הוועד־הפועל ,פברואר ; 1920
קפלנסקי ,גיוס הון; הפועל החקלאי.
 4לדעת מוהל ,יכבידו אי־הוודאות וחוסר התשתית במשק מתפתח על התמה הפרטית.
בעיקר יקשו השינויים הדינאמיים הצפויים במשק מעין זה על תכנון פרטי נכון
ויעיל של פעילויות כלכליות בעלות אופי של השקעה לטווח ארוך .בטיעון מעין זה
קיימת הנחה סמויה ,שהמתכנן המרכזי הוא בעל כושר וכלים טובים יותר לחיזוי
לעומת היזם ,הפועל על־פי שיקולי ריווח מירבי לטווח הארוך ,וזו הנחה ,שנכונותה־
מראש ,אינה הכרחית כלל ועיקר .ראה מוהל.
 5ההתייחסות הספציפית כאן היא להכשרה מקצועית של העובדים ,כאשר הטיעון הוא
שלמעבידים פרטיים לא יהיה מניע כלכלי להכשיר פועלים ,מחד גיסא ,ולפועלים
לא יהיה תמריץ להכשיר את עצמם במערכת בה הם מצויים כשכירים ,מאידך גיסא.
(ראה מספר הדין־וחשבון) .גם טענה זו מוטלת בספק כטענה כלכלית ,משום שניתן
להראות כי המעביד יסכים בדרך־כלל לספק הכשרה מקצועית כללית לעובד תמורת
הפחתת שכרו בעת ההכשרה .גם לעובד יהיה תמריץ לקבל הכשרה זו ,מתוך ציפיות
לשכר עתידי
׳
גבוה כעובד מיומן .ראה בקר ,עמ . 37-16
להתייחס
 6זאת בלי
המיוחדים
לאילוצים
אופיו
הלאומי
בתחום
של המשק ,כמו למשל
עמידה על עקרון העבודה העברית ,שיידונו להלן.
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עקרונות להפעלתם של הון ויזמות לאומיים במשק

למימוש חלק ניכר ממטרותיה הלאומיות והחברתיות ,וכך היה נמנע הצורך
להתייחס למטרות אלו בנפרד משיקולי היעילות.
למעשה ,לא הייתה במחשבה הציונית גישה הזהה לחלוטין עם תפיסה אינדיבי־
דואליסטית־ליבראליסטית זו באשר לטיב השיקולים הכלכליים ולמבנה הסקטו־
ראלי של המשק .ההשקפה הקרובה אליה ביותר היתד ,זו של דוד לבונטין
איש אפ״ק .למרות שהיא לא הייתה השקפה טיפוסית בעלת משקל רב בתנועה,
היא חשובה לעניננו בכך שהייתה ביטוי מגובש וברור ביותר לגישה של
עליונות השיקולים הכלכליים־העסקיים ,ועל רקעה ניתן לבחון את התפיסות

האחרות המקובלות יותר.
לבונטין לא גרס ,שהסקטור הפרטי חייב להיות סקטור בלעדי במשק היהודי
בארץ־ישראל ,אף כי הוא לא היה רחוק מהשקפה זו .הוא ראה מקום להפעלת
הון במסגרת ציבורית ,אולם זאת( ,להוציא את פעילותה הקרקעית של הקרן
הקיימת) ,רק באמצעות בנקים ציוניים ,דוגמת אפ״ק ,אשר יפעלו על־פי
שיקולים עסקיים בלבד .בנקים כאלה צריכים לשמש תחליף ליזמות פרטית,
במידה שזו לא תתקיים בשיעור הדרוש ,ולשמש מקור־אשראי לצרכי השקעות
ומסחר .הוא פסל לחלוטין יצירת מסגרות ארגוניות אחרות להפעלת הון לאומי,
על־פי שיקולים שאינם עסקיים ,או פיקוח ציבורי מרכזי על הפעילות הכלכלית
בארץ־ישראל :כל זה כדי לשמור על יעילות הפעלתם של משאבים כלכליים
במשק ועל אופיו הקאפיטאליסטי ,אשר יבטיחו הזרמת הון יהודי פרטי לארץ־
ישראל .לדעתו —

 ...הקרקע דורש אנשים וקפיטלים ,אנשים שלא יהיו החומר בידי
משגיחים וקולוניזטורים ,אלא שיעבדו בכוחם ומרצם המה .וקפיטלים שייתנו
הכנסה ,ולכן נחוץ למשוך בעלי כספים ,ולתת היכולת לאנשים פרטיים
בעלי אמצעים רחבים לרכוש להם קרקעות .אלה שיכניסו את כספם הם,
יגדילו רכוש היהודים בארץ ע״י הטבת המשק ,הרחבת זריעות ,נטיעות
וגם תעשייה כפרית .והמה יכינו מקום לסוג שני של מתישבים והמה
הפועלים ,הסוג הנכבד הזה שיתיישב על נחלאות מצומצמות על־יד
המושבות הקאפיטליסטיות.

7

ואף שהמגבלות על מעורבות כלכלית ציבורית עלולות היו להקטין את ממדי
המפעל הציוני בטווח הקצר — כגון צמצום מספר העולים בשל אי־קבלת סיוע
7

לבונטין ,עבודה יישובית,

עמ ׳
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ראה גם הנ״ל ,לארץ אבותינו,

עמ ׳

. 56-53 , 34-29

פרק ראשון

מן המוסדות שלא על בסיס עסקי — לא היה לבונטין מוכן להתפשר על כך;
מדבריו השתמעה ,מכל מקום במובלע ,העדפת הטווח הארוך אף במחיר צמצום
בזמן הקצר .בסיס כלכלי איתן למפעל הציוני ,תוך הקצאה נכונה של גורמי־
הייצור במשק בהווה ,יבטיח לדעתו ,רמת־הכנסה גבוהה וחיוניות המשק היהודי
בארץ־ישראל לעתיד לבוא.
 ...יישוב על בסיס חזק ובריא ,יברא שווקים לתוצאות המושבות כמו
ירקות ,חלב וכדומה ,כן גם התייסרות בתי־חרושת שונים והרחבת המסחר
במידה מרובה .בדרך זו כידוע הלכו עמים רבים והצליחו לרכוש ארצות
וגם עלינו ללכת בדרך זו .לא בצדקה גלויה או מסותרת לא בתמיכות
או הלוואות ע״מ שלא להחזיר אלא בקבלניות קפיטליסטיות בחשבונות
ברורים ובעבודה בריאה כאלו שאנחנו מקווים להם ,נוכל לבא לידי תוצאות

מוצלחות.

8

לבונטין ,אם כן ,לא ראה במטרות הלאומיות והחברתיות של המפעל הציוני

בארץ־ישראל מרכיבים עצמאיים במערכת השיקולים ,אשר אמורה
הייתה להנחות את הפעילות הכלכלית בארץ.
גישתו זו של לבונטין שונה הייתה לחלוטין מהגישות האחרות בציונות ,אשר
ייחסו לשיקולים לאומיים וחברתיים משמעות עצמאית .אולם יש לציין כי
מגישות אלו לא התחייבה מראש העדפת ההון הלאומי על ההון הפרטי .כך,
למשל ,טען בורים גולדברג ,כי האידיאולוגיה הלאומית כשלעצמה תשמש
תמריץ לייבוא הון פרטי (לשם הפעלתו במסגרות פרטיות בארץ) מעבר

לתמריצים הכלכליים־עסקיים ,שהרי המשק הארץ־ישראלי לא יוכל לעמוד
בתחרות עם הביקוש להשקעות במשקי אירופה וארצות־הברית 9 .בדומה לכך
הניח טריטש ,שהסקטור הפרטי היהודי יאמץ מרצונו שיקולים שאינם שיקולי־
ריווח בפעילותו הכלכלית־יזמית בארץ־ישראל ,כדי לסייע בהגשמת המטרות
הלאומיות של פיתוח הארץ .וכך הוא אומר במאמרו ׳יסודות מפעל הפיתוח׳:
 ...במצב נתון של מעט קרקע ומעט כסף נזקקים אנו למוצא יחיד :עבודה
מאומצת ביותר .וזו עומדת לרשותנו .אין בנמצא יסוד אנושי חרוץ
מהיהודי — באמריקה ,למשל .חריצות יהודית זו עלינו לנטוע בארץ־
ישראל .עד כה היא לא נגלתה שם בצורה משכנעת ביותר .הסיבה לכך
 8לבונטין ,עבודה יישובית ,עמי
 9גולדברג ,שאלת ההתישבות.
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הייתה בעובדה ,שלעובד היהודי בארץ־ישראל לא היה יעד ברור
נעוצה
לנגד עיניו ולא מטרה אישית למאמציו.
אם במסגרת שיטת־התיישבות חדשה נראה לעובד היהודי ,כי עמלו
אך
לאמצעים החומריים — שעל־יסוד ממון אין איש יכול
מושווה במידה רבה
להשיג יותר אדמה מאשר העובד על יסוד עמלו ,או־אז יעמוד לו יעד גדול

ובהיר לנגד עיניו.
בנוסף לכך תודגם לו שיטת עבודה המוליכה בדרך מהירה מאוד
אם
לעצמאות ,המונעת את הכורח בעבודה שכירה בשרות אחרים ועושה
יעד לעבודה ,שישפיע במיוחד על היהודי
אותה למיותרת ,שוב יהיה לנו כאן
יותר מאשר הפיתויים החומריים של אמריקה ,בלי שהתוצאה
הרבה
החומרית של העבודה היהודית בארץ־ישראל תהיה בהכרח זעומה מזו

שבאמריקה או כל מקום אחר...
לפתח .כבר בשלב־ההכנה מחייבת היא
התיישבות בת מיליונים עומדת
אין עבודה זו מתבצעת ? מדוע לא נפתחים
עבודתם של מאות אלפים .מדוע
משום שאין לנו כסף .למעשה ,התוכנית
שערי הארץ לרווחה י אומרים לנו,
תוכנית פעולה ופיתוח כלכלי הייתה מביאה
היא שחסרה לנו הרבה יותר.
חיש־מהר10 .
לנו את הכסף
תפיסות אלו ראו מעין
הבסיסיים של שאיפה
האחרונים .מכאן ,שאם
הסקטור היהודי הפרטי

בין המטרות הלאומיות והתמריצים הכלכליים
השלמה
לריווח מירבי ,כשהראשונות מפצות על חולשתם של
יש צורך בהון לאומי הרי הוא נועד רק למצב ,שבו
יהיה ערוך בהתאם ל׳ציפיות הלאומיות׳ ולא ייאות
לא

ויזמות בארץ־ישראל שלא על בסיס שיקולי־רווחיות
להפעיל מקורות־הון
פרטיים.
אחרת ,שהביאה גם היא להישענות מירבית על הסקטור הפרטי ,אך
השקפה
למרכיבים לאומיים ולמטרות של צדק חברתי כאל מרכיבים
תוך התייחסות
השיקולים הציוניים ,באה לידי ביטוי בתפיסתו של מאיר
עצמאיים במערכת
בהקצאת מקורות על־פי שיקולי רווחיות —
דיזנגוף 11 .שלא כלבונטין ,שראה
משטר קאפיטאליסטי ביסודו — מענה גם לצרכים החברתיים ,או שלא
במסגרת
היה דיזנגוף ער לניגוד אפשרי בין משק המופעל על־פי
אליהם
התייחס
כלל,
קאפיטאליסטיים לבין מימוש עקרונות של צדק חברתי ,כמו הגדלת
עקרונות
10
11

טריטש ,יסודות מפעל הפיתוח.
דיזנגוף ,אל המטרה.

פרק ראשון

השוויון
בחלוקת הרכוש וההכנסה והפחתת יסודות של ניצול ביחסי מעבידים
דיזנגוף
ועובדים.
לא פסל ,באופן עקרוני ,הקמתו של מבנה משקי לא־
קאפיטאליסטי ,שבו יהיה
הלאומי
תפקיד־מפתח
להון
בהבטחת הגשמתם של
העקרונות החברתיים הללו .אך במישור התפעולי שלל מכול וכול את קיומו
של משק יהודי שאינו מבוסס על היזמה
והתחרות החופשית .הוא ראה במבנה
הקאפיטאליסטי תנאי
הכרחי להגשמתן של המטרות הלאומיות בשני תחומים
עיקריים :משיכת הון יהודי ועלייה ,ויחסי הגומלין הכלכליים בין המשק היהודי
והערבי בארץ.
בתחום הראשון מציין דיזנגוף
(בדומה ללבונטין) את העובדה ,שרוב העם הוא
בעל נטיות בורגניות־קאפיטאליסטיות .זהו ,לדעתו ,נתון־יסוד ,אשר יש להביאו
בחשבון בפעולות לגיוס משאביו למפעל הציוני .ההנחה הייתה שניסויים
סוציאליסטיים למיניהם ירתיעו את הציבור
היהודי ,יקטינו את זיקתו למפעל,
וימנעו את תמיכתו הכלכלית והאישית:
עם ישראל
הוא אמנם מבני בניהם של הנביאים שהטיפו לצדק החברותי,
מיסדי
ממנו יצאו גם
הסוציאל־דמוקרטיה המודרנית ואפשר להאמין עליו
על עם זה ,כי באו ׳אל
המנוחה והנחלה׳ בתוך ארצו לא יהיה מן
המפגרים בתיקון סדרי
החברה .אולם ,לעת הזאת ,הרי צריכים אנו להודות
כי
עם בורגני הוא זה ,עירוני המתפרנס ויונק הכול מן הסדר הרכושני,
כי
׳פרוליטריזציה׳
ואם
הפרוצס של
נגע בחלק ידוע ממנו במרכזים שונים,
והמכריע,
הרוב
אך הפסיכיקא של
ה׳נגועים׳
הגדול
וגם מן
נשארה בורגנית.
צריכים
ומתוך העם הזה כמו שהוא אנו
לקבל מעתה [ההדגשה במקור],
ולא באיחור זמן ,את החומר היישובי
— אנשים וכספים .ועתה ,האם תמשכו
את העם הזה אל ׳ארץ
חמדה טובה׳ בדרישות סוציאליות קיצוניות ? 12
בתחום השני עומד דיזנגוף
על צורך לעמוד בתחרות כלכלית עם המגזר
הערבי .ארגון המשק היהודי
שלא על בסיס קאפיטאליסטי היה מייקר ,לדעתו,
בשל הפחתת היעילות,
את התוצרת היהודית לעומת הערבית ,והיה מביא לעמדה

כלכלית נחותה של היישוב היהודי.
מכאן שהעמדת המטרות הלאומיות ,בעלות העדיפות העליונה ,לדעתו ,כמנוגדות
לשיקולים החברתיים היא
שהביאה אותו לתמוך במשק קאפיטאליסטי ובצמצום
הציבורי־ציוני
חלקו של הסקטור
לרכישת קרקעות בארץ־ישראל ולתחומים
 12שם ,עמ ׳ 56-55
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פעילות ממשלתית במשק מעורב בלבד (ראה להלן ,פרקים
מובהקים של
13
שני ושלישי).
רופין היו דומים 14 .אלא שרופין השתמש בהם בעיקר
גם שיקוליו של ארתור
כצידוק לקיומו של סקטור פרטי הפועל בתנאי שוק חופשי ל צ יד ו של
סקטור ציבורי־ציוני ,ולאו־דווקא כטיעון בזכות צמצום משקלו של הסקטור
הלאומי במשק .רופין ראה את התקופה הקאפיטאליסטית
הציבורי ושל ההון
באו־ץ־ישראל כתקופת־מעבר הכרחית ,בדרך ליצירת מיסטר שיהיה מושתת על
יסודות של שוויון וצדק חברתי (בנוסח ׳סוציאליזם־הקתדרה׳ הגרמני) שאותו
הצדיק את ההכרח בתקופת־מעבר קאפיטאליסטית,
ראה כיעד לטווח ארוך .הוא
הן משיקולי יעילות והן משיקולים לאומיים־ייחודיים.
ביעילות הכלכלית שתבטיח תפוקה מירבית ראה רופין תנאי מוקדם להצלחת
יצירתה של חברה שוויונית בארץ־ישראל .דעתו הייתה ,שחברה כזאת תוכל

השוויון יהיה שוויון של רווחה ולא של עוני .ניסיון ליצור
להתקיים רק אם
שוויון כלכלי ברמת־הכנסה נמוכה נדון לכישלון ,משום שימנע בואם של
אפילו אותם יהודים המעוניינים בחברה שוויונית ,יעדיפו
יהודים לארץ־ישראל.
אי־שוויון תוך רמת־רווחה אישית גבוהה יותר בארצות אחרות על פני שוויון
תוך ׳רעב׳ בארץ־ישראל .היעילות הכלכלית ,הנחוצה כדי להבטיח רמת־ תפוקה
גבוהה ,תתאפשר רק אם יישמר הקשר בין תמורה למאמץ במסגרת משטר שהוא
קאפיטאליסטי ביסודו .גישה זו דומה במידה מסוימת לגישתו של לבונטין ,אלא

רופין בהשגת רמת־הכנסה ממוצעת גבוהה מטרה בפני
שבניגוד לו לא ראה
עצמה ,אלא אמצעי למימוש המטרות הערכיות בתחום החברתי.
ליחסי־הגומלין בין המגזר היהודי והערבי בארץ־ישראל לא ראה רופין
באשר
החברתיות במגזר היהודי בלבד ,ואילו האוכלוסיה
אפשרות להגשמת המטרות
הערבית אינה בשלה עדיין לריפורמות כאלה ,מבחינת רמת השכלה והשתחררות
מכבלי המסורת .משום כך יש להמתין עד שבשלות כזו תיווצר ש־ם ,ורק אז
ניתן יהיה לעשות שינויים במבנה החברתי והכלכלי של המשק היהודי בכיוון
של יתר־שוויונות .נימוק זה שונה כמובן לחלוטין מטיעונו של דיזנגוף בזכות
קיום משק קאפיטאליסטי יעיל ,שיתחרה בהצלחה במשק הערבי בארץ־

ישראל.
13

14

גם דברי הארי סאקר ואליהו ברלין בישיבה מיום
ראה
אוגוסט . 1919
הדיון להלן מתבסס על הרצאת גישתו של רופין לגבי מבנה המשק הרצוי .ראה
רופין ,בנין ארץ־ישראל ,עמ ׳ . 147-142
, 21.8.1919

הוועד הפועל
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רופין ,כדיזנגוף ,מעמיד
בראש סולם־העדיפויות את המטרות הלאומיות של
מפעל ההתיישבות ,כעלייה גדולה ובניין
משק יהודי מפותח בארץ־ישראל .רק
אחריהן ניצבים היעדים החברתיים,
ואותם יש להגשים רק אם הם תואמים את
היעדים הלאומיים .רופין מצדיק דירוג זה של שיקולים אידיאולוגיים־ערכיים
בכך ,שייחודה של ארץ־ישראל
הוא בהיותה מקום אחד ויחיד להגשמת
האידיאלים הלאומיים של הציונות,
בעוד מטרות הצדק החברתי עשויות ,לדעתו,
להתגשם על־ידי יהודים בכל מקום .כלומר ,אין לבטל את אופיו הקאפיטאליסטי
של המשק היהודי כדי שלא למנוע את עלייתם של היהודים בעלי הנטיות

הבורגניות .עם זאת יש לזכור ,כי טיעון
זה תופס לדעתו לתקופת־ביניים בלבד,
שכן העולים־בכוח בעלי
הנטיות הבורגניות מתרכזים בשכבות־גיל גבוהות,

בעוד הצעירים אשר יהוו את עיקר
מאגר העלייה בדור הבא מצדדים במשטר
המושתת על עקרונות של שוויון וצדק חברתי.
השמאל הציוני יצא גם הוא מנקודת־מוצא של ניגוד אפשרי בין תחרות ,יזמה

חופשית ויעילות כלכלית לבין עקרונות הצדק החברתי .אבל שלא כרופין (וודאי
בניגוד
לדיזנגוף) לא ראה השמאל את המטרות החברתיות כמנוגדות בהכרח
למטרות הלאומיות בטווח הקצר; היפוכו של דבר ,ייחודו של המפעל הציוני
בעיני השמאל היה דווקא בשילוב ההגשמה הלאומית והחברתית ולא במרכיב
הלאומי שלו בלבד ,כפי
שראה זאת רופין 16 .לכן נעשה חזון הגשמת הצדק
החברתי בארץ־ישראל מחזון לאחרית הימים ,כדעת רופין ,לבעל משמעות מוחשית

הרבה יותר ,ותרגומו הלכה למעשה הוא יצירת משק שבו יימצאו אמצעי הייצור
(דהיינו קרקע ,הון פיסי ופינאנסי) בבעלות ציבורית .בעלות זו נתפסה על־ידי
חלק מן השמאל הציוני
כבעלות לאומית־ריכוזית על כל אמצעי הייצור16 ,
ועל־ידי אחרים— כמערכת סינדיקאליסטית ,המורכבת מקואופרטיבים המבוססים
על עבודה עצמית למניעת יצירת מעמד של שכירים במשק .חלק מאמצעי הייצור
שבהם ישתמשו
קואופרטיבים אלה יהיו בבעלותם ,ואילו הקרקע ,אוצרות־הטבע
מרכזית
ברית
הקואופרטיבים,
והתשתית יהיו בבעלות
של
הישות
המשפטית ברמה הלאומית.

15

16
17

שתהווה את

17

מן הראוי לציין ,שמבנה סינדיקאליסטי מעין

זה

לגבי הגוונים השונים שבגישת השמאל הציוני ליחסי־הגומלין בין היסודות הלאומיים
והחברתיים בציונות הסוציאליסטית ראה קולת.
אהרונוביץ,
תפקידנו בוועידה הכללית .כמו־כן זאב סמילנסקי.
ראה למשל בספר ׳הדין
הסוציאליזם
וכמו
ארלוזורוב,
כן
וחשבון/
העממי .לעומת
זאת ,ריכרד ליכטהיים רואה כבלתי־מציאותית את האפשרות שמשטר משקי
קואופרטיבי־סינדיקאליסטי ימנע את העבודה השכירה .לדעתו ,גם קואופרטיבים
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אומץ גם על־ידי הנהגת ציוני אמריקה הפרוגרסיבית (הלא־סוציאליסטית)
בראשותם של בראנדייס ומאק כדגם למשטר הכלכלי־חברתי הרצוי בארץ־
ישראל ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתכנית פיטסבורג של הסתדרות ציוני
אמריקה משנת

18 .1918

מטבע הדברים ,שחוגי השמאל בציונות ביססו את הגשמת האידיאולוגיה החב־
רתית־סוציאליסטית ,על מרכזיות ההון הלאומי והקמת משק סוציאליסטי בלעדי
כמטרה לטווח הארוך .התפיסה הריכוזית זיהתה את ההון הלאומי עם כלל נכסי
הייצור במשק ,והתפיסה הסינדיקאליסטית ראתה בו אמצעי להלאמת נכסי
הייצור הציבוריים מצד אחד ,ומכשיר להיווי הון ציבורי לשם מסירתו לקואו¬
פרטיבים היצרניים ,מצד אחר .לעומת זאת ,בטווח הקצר ,התמקדה הבעיה
בשאלת יחסי־הגומלין הרצויים או האפשריים בין ההון הלאומי כמכשיר למימוש
— ולו גם חלקי— של עקרונות סוציאליסטיים ,ובין ההון הפרטי .היו שפסלו
מכול־וכול את שיתופו של ההון הפרטי (קרי הסקטור הפרטי) כגורם עצמאי
בתהליך בניית הארץ ויישובה ,ואפילו בטווח הקצר 19 .ארלוזורוב ,שבצעירותו
היה נציג בולט של קבוצה זו ,גרס כי באותם תחומים שבהם תתעורר סתירה
בין שיקולים לאומיים לבין מטרות חברתיות יש להעדיף את המטרות החברתיות,
בניגוד לדיזנגוף ורופין ,שהעמידו בעמדת־בכורה מפורשת את השיקולים
הלאומיים .ארלוזורוב ,למשל ,לא היה מוכן לוויתורים בתחום אופיו הסוציאליסטי
של המשטר הכלכלי־חברתי למען המטרה של השגה מהירה של רוב יהודי בארץ,
חייבה את שיתופו העצמאי של ההון הפרטי במפעל הציוני20 .
משום שמטרה זו

הצורך הלאומי הראשון הוא איפוא ליצור
טמון לכאורה קושי נוסף של הפרובלימה .יש לנו הזכות ההיסטורית על
הארץ ,אבל אין אנו אלא מיעוט בתוכה .עלינו לרכוש לנו איפוא גם את
הזכות המציאותית על ארץ ■ישראל .רוב כזה חשיבותו גדולה לאין ערוך
גם מטעמים פנימיים לשם ביצור האחידות המשקית ,התרבותית והמדינית
של ארץ־ישראל לעומת כל גורמי ההתבוללות והשפעתם .ברם הפיכת
הקערה על פיה תהיה זאת ,אם דווקא בגלל הצורך הזה נדחה את דרישותינו
הסוציאליסטיות וניתן היום הזה חופש גמור על מנת למשוך אל המפעל
רוב יהודי בארץ־ישראל .בזה

18

19

20

ייאלצו לשכור פועלים ,לכן אין הוא רואה בביטול מעמד השכיר במשק היהודי
מטרה מעשית ,ואפילו לטווח הארוך .ראה ליכטהיים ,בעקבות המושב.
שפירא ,עמ ׳ . 128— 126
ארלוזורוב ,הסוציאליזם העממי; יבנאלי ,בנין ארץ־ישראל ; סירקין.
ארלוזורוב ,שם ; יבנאלי ,שם.
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את כל הכוחות ,גם לאיניציאטיבה המשקית הפרטית והקפיטליסטית...
אם באמת ובתמים רוצים אנו לעשות את ארץ־ישראל לארץ היהודים,
עלינו לדאוג לכך ,כי ייווצרו התנאים שבהם יוכלו המוני העובדים היהודים
להתפתח באופן חופשי והרמוני .בשכבות הללו של האומה— גם באומתנו
גם בתוך אומות־העולם — חיים כוחות לאומיים וסוציאליים במידה מספקת

כדי לעצב מתוך עצמם את עתידו של העם כולו .ואם תאמר :עדיין לא

הגענו לכלל זה ,כלום לא בהתחלה אנו עומדים עדיין י אין זאת טענה
כלל .עלינו להילחם בעד זה שגם האבן הראשונה בבניין עתידנו הלאומי
תונח על ידי הבונים באותה הרוח אשר תבטיח להמוני העובדים היהודים

את הדרך אל החירות.

21

בזהותו את המטרה הלאומית עם האידיאל הסוציאליסטי ,ואת מפעל־התחייה
הלאומי בארץ־ישראל כמהפכה חברתית ,מוכן היה ארלוזורוב לקבל את המגבלות,
שהטילה זהות זו על השגת יעדים לאומיים מסוימים ,אשר לפחות בטווח הקצר
נראים היו כמחייבים פעילות עצמאית של ההון הפרטי.
אכן ,שאלת יחסי־הגומלין בין ההון הלאומי להון הפרטי נעשתה במידה מסוימת
שאלה של סדרי עדיפויות בהגשמתן של משימות חברתיות ,או לאומיות ,בהתאם
להשקפת־העולם .בלעדיות ההון הלאומי הייתה עשויה להטיל מגבלות על
מימושן של מטרות לאומיות ,כגון עלייה גדולה ,רוב יהודי ,רכישת קרקעות
רבות ככל האפשר על־ידי יהודים והזדהות של שכבות רחבות בעם היהודי עם
המפעל הציוני .מודעות למגבלות האלה הביאה לגיבוש תפיסות מתונות יותר,
אפילו בקרב חוגים רחבים בשמאל הציוני .השלמה עם שיתופו של ההון הפרטי
מצויה בהשקפותיהם של אנשי־שמאל מובהקים כקפלנסקי ,אהרונוביץ ואחרים.
לדעתם ,בלעדיות ההון הלאומי מן הראוי שתהיה מוגבלת (בטווח הקצר) לתחום
הבעלות על הקרקע ,אשר לד — ,כפי שנראה בהמשך — הייתה משמעות
חברתית־כלכלית ייחודית 22 .בכך אנו מגיעים לגישת אי־הבלעדיות הסקטוראלית
21

22

׳
ארלוזורוב ,שם ,עמ . 71-66
׳מכתבי
וקפלנסקי,
בועידה
תפקידנו
אהרונוביץ,
חברים׳
גם
ראה
הכללית.
גיוס־הון.
ההשלמה עם קיומו של סקטור פרטי קאפיטאליסטי בטווח הקצר הייתה אופיינית
לאנשי פועלי־ציון יותר מאשר לאנשי הפועל־הצעיר כארלוזורוב .ייתכן כי הדבר
נובע מכך ,שבשביל פועלי ציון שלב קאפיטאליסטי בדרך להגשמת הסוציאליזם
היה חלק ממורשתם המארכסיסטית .לעומת זאת באידיאולוגיה הסוציאליסטית של
הפועל־הצעיר ,אשר הייתה מושתתת על יסודות עממיים ארץ־ישראליים ולא על
יסודות מעמדיים אוניברסאליים ,שלב כזה לא היה בבחינת הכרח דיאלקטי ,על כן
לא היה בקיומו משום זירוז המעבר לסוציאליזם (ראה קולת ,עמ׳ .) 347-339
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ולצידוד בקיומו של סקטור ציבורי־לאומי לצידו
מקובלת על רוב הזרמים החברתיים בציונות.
ביטוי מעניין לראיית יחסי־הגומלין בין שני הסקטורים מנקודת־מבט סוציא¬
ליסטית ניתן למצוא בקרב ציוני גרמניה .יוליוס ברגר ,למשל ,ראה אפשרות
להשלמה בין ההון הפרטי ללאומי במסגרת מבנה משקי־סוציאליסטי .לדעתו,
הון פרטי יהודי יזרום גם לארץ־ישראל סוציאליסטית ,שכן מניעי ההון הפרטי
היהודי אינם מוגבלים למניעי ריווח בלבד 23 .משתמע מכאן ,בניגוד להנחותיהם
של דיזנגוף ורופין ,שהמטרות החברתיות של צדק סוציאלי ,המצדיקות יצירת
מבנה משקי מבוסס בעיקרו על עקרונות סוציאליסטיים ,הן אשר יהוו גם תמריץ

של סקטור פרטי ,גישה שהיתר,

להזרמת הון פרטי לארץ־ישראל.
באותו הקשר מדבר נחום גולדמן על נטילה לצורכי הכלל של כל ריווח שאינו
מושקע מחדש בתהליך הייצור ,וכן על הגבלת הרווחיות הפרטית לשיעורים
סבירים 24 ,כלומר מניעת רווחים מונופוליים או רווחים אחרים הגבוהים מרמת
הריווח המקובל בתנאי תחרות ,הדרושה לשם משיכת ההון הפרטי .רמה תחרותית
זו היא גם תקרת הריווח ,שאותו מוכן היה להרשות הרמן גלן ,למשל ,בבחינת
רע הכרחי לתקופת־ביניים של כ־  15שנה ,שלאחריה ציפה לאפשרות להלאים
את כל נכסי הסקטור הפרטי בארץ־ישראל תמורת פדיון בתשלומים באמצעות
איגרות־חוב 25 .כלומר ,ההון הפרטי נתפס כאן ,בעיקרו של דבר ,כמקור מימון,
כדי לאפשר הקמתו בעתיד של משק סוציאליסטי בארץ־ישראל.
לעומת גישת השמאל ,בדבר שיתוף ההון הפרטי בצורה זו או זו במבנה משקי־
סוציאליסטי בעיקרו ,ראתה גישת הרוב הלא־סוציאליסטי בתנועה הציונית של
ראשית שנות העשרים את יחסי־הגומלין בין הסקטור הלאומי־ציבורי לבין
הסקטור הפרטי כמשולבים במבנה משקי קאפיטאליסטי־פרטי ביסודו 26 .גישה זו
נבעה בעיקר משני הגורמים בהם דנו לעיל( :א) השקפת־העולם הכלכלית
הבסיסית של רוב חברי התנועה ,אשר ראו במבנה המשק הקאפיטאליסטי מבנה
שיבטיח את מיצוי היעילות הכלכלית; (ב) שיקולים לאומיים שיל הצורך לשמור
 23ראה ברגר ,הוועידה החמש־עשרה.
הסביר
הריווח
 24גולדמן אינו מגדיר מהי רמת
(ראה גולדמן) .אך אם לא מדובר
במניעים לא־כלכליים להזרמתו של הון פרטי לארץ־ישראל ,שיעור התשואה הסביר
להון ,אשר אין מגבלות על ניידותו הבינלאומית ,לא יכול להיות נמוך משער
הריבית שהיה נקבע בשוק הבינלאומי החופשי בתנאי תחרות.
25
26

גלן.
ראה ,למשל ,סימון ,אל ההסתדרויות הציוניות; הוספות לחוזר (ראה נספח מקורות,
מס׳  ; ) 2וכן ׳תכנית
׳
העבודה׳ ,והחלטות ועידת לונדון ,דו״ח ארגוני ,עמ . 101-95
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על זיקתו של הציבור היהודי בגולה (שהיה ברובו בעל נטייה בורגנית) ,למפעל

הציוני בארץ־ישראל על־ידי הזרמת הון ועלייה.
מצד אחר ,גם הרוב ה׳בורגני׳ בתנועה היה ער לצורך בקיומו של הון לאומי
בצד הסקטור הפרטי .הצד השווה בינו לבין החוגים הסוציאליסטיים לגבי
עקרונות הפעלתו של הון לאומי־ציבורי בארץ־ישראל היה ,שהון זה צריך להיות
מועבר לפרטים הן כמכשיר סיוע ותמריץ להגדלת כוה־ המשיכה הכלכלי של
המפעל הציוני בעיניהם ,והן כמכשיר של הכוונה והטלת מגבלות על הפעילות
הכלכלית הפרטית .כך יתממשו באמצעותו מטרות־היסוד הלאומיות והחברתיות
בתחומי הקצאת המקורות הענפית ,התעסוקה ,וחלוקת הכנסה (כפי שיידונו
במפורט בהמשך) 27 .ביטוי מפורש לקיומם של שני היבטים אלה ,זה לצד זה,
ניתן למצוא בהנמקותיו של רופין לחשיבות הפעלתם של מקורות הון לאומי
באו־ץ־ישראל שלא על בסיס עסקי גרידא .נימוק אחד שרופין מעלה במישור
התפעולי הוא ,שאין לצפות לייבוא הון בהיקף מספיק ממקורות פרטיים ,כי —
...הודות לעבודות־השיקום הנרחבות באירופה ,בשנים שלאחר מלחמת־
העולם ,ימצא לעצמו ההון הבינלאומי אפשרויות השקעה בטוחות וכדאיות
הרבה יותר ,מאלו שההתיישבות היהודית בארץ־ישראל יכולה להציע .שכן,
אם אין היא רוצה להטיל מראש על המתיישבים עול כבד מנשוא ,היא

לא תוכל לשלם ריבית גבוהה ,וגם בטחונותיה ,במיוחד בעשור הראשון,
שיש לחשבו כתקופת־ניסיון ,יישפטו בשוק ההון הבינלאומי בעין בוחנת
מחמירה.

28

כמו כן יש להביא בחשבון את חוסר האמצעים של העולים הפוטנציאליים
ממזרח־אירופה .נימוק נוסף במישור העקרוני הוא¬
.. .שיהיה זה ׳בלתי הולם׳ לחלוטין להפוך את מפעל־התחייה היהודית
ליוזמה עסקית גרידא ,אשר שאלת רווחיות הקרן תתפוש בה מקום ראשון
בחשיבותה .אדרבה ,התשתית הפינאנסית הראשונית למפעל־ההתיישבות
צריכה להיבנות לא על־ידי ההון הגדול הבינלאומי או היהודי אלא על־ידי
כלל העם היהודי וזאת בהכרה ברורה שההיבט הקובע בשימוש בכספים
27

ראה ,למשל ,החלטות ועידת לונדון בענייני
קרן־היסוד ,דו״ח ארגוני עמ ׳ ( 101-95ההחלטות בענייני כלכלה והתיישבות מובאות
בנספח המקורות ,מס׳ ( 1נוסח ההחלטה על הקמת קרן־היסוד מובא במלואו בפרק

כלכלה והתיישבות וההחלטה על הקמת

הרביעי).

28

רופין ,בנין ארץ־ישראל ,עט׳
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יהיה זה של התועלת הרבה ביותר לפיתוח הקהילייה היהודית בארץ־
המשקיע29 .
ישראל ,ולא אינטרס הרווחים של

ניסוח דומה אך חריף יותר מצוי אצל וילקנסקי ,הטוען ש׳על מניות אין בונים
תנועת־עם׳ 30 .לבניית העם יש בתפיסתו משמעות לאומית וחברתית גם יחד:
הקמתו ופיתוחו של משק יהודי עצמאי ,המושתת על עקרונות של צדק סוציאלי
ואי־קיטוב מעמדי.
המסקנה הנובעת לגבי הגישה המקובלת בציונות היא שמהות המפעל הציוני
בארץ־ישראל ,על מרכיביו הלאומיים והחברתיים ,חייבה את הקמתן של מסגרות
ציבוריות לגיוס הון לאומי והפעלתו באופן בלתי־תלוי בקיומם של
מקורות־הון אחרים להפעלה עצמאית על־ידי הסקטור הפרטי.
חשיבותו של ההון הלאומי כביטוי למעורבותם של המוסדות בפעילות הכלכלית
הייתה בעלת משמעות מיוחדת בתנאים של אי־ריבונות יהודית בארץ .מטבע

הדברים הוגבלה יכולת ההתערבות התחוקתית והמנהלית של ההסתדרות הציונית
בעיצוב פני המשק היהודי .משום כך אמורים היו אמצעים כספיים ציבוריים

שבשליטה ישירה של מוסדות התנועה לשמש תחליף לממלכתיות.
מאמצעים אלה עתיד היה לשמש מקור־מימון להוצאות ציבוריות ישירות ,כמו
קניית קרקעות ,השקעות בתשתית ,חקלאות ובנייה ואספקת שירותי רווחה;
אך רוב הכספים יועדו לסיוע ולאשראי לסקטור הפרטי על מרכיביו השונים.
31

חלק

הדבר נעשה כדי להגדיל את הונו ופריונו ,ועל־ידי כך את יעילותו ,של כלל
המשק היהודי ,תוך התניית הסיוע בשמירת המגבלות על פעילות כלכלית־
הציונות32 .
חופשית ,שנבעו מיעדיה הלאומיים והחברתיים הייחודיים של

הון לאומי כאמצעי במדיניות העלייה
באשר ליעדים הלאומיים ,הייתה העלייה מרכיב עיקרי במימוש המטרה של
יישוב יהודי גדול בארץ־ישראל .למעשה הייתה הסכמה כללית בתנועה הציונית
לגבי הצורך בהון לאומי כאמצעי לסיוע במימונה ( 33להוציא גישות קיצוניות,
 29שם.
 30וילקנסקי ,הקרן הקיימת.
 31לטיעון מפורש ברוח זו ראה בהם ,מדיניות קרקעית.
 32רופין ,תכנית העבודה .ראה גם סימון ,אל ההסתדרויות; הוועד הפועל פברואר
 , 1920וכן החלטות ועידת לונדון ,דו״ח ארגוני ,עמ ׳ ( 101-95נספח מקורות ,מס׳ .) 1
 33גם אלה שחשבו ,כמו בראנדייס למשל ,שאת הוצאות העלייה בחו״ל אין ההסתדרות
הציונית צריכה לכסות ,ראו מקום למימון ציבורי של הוצאות אלו על־ידי הג׳וינט.
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כגון זו של לבונטין,
אשר פסלה סיוע ציבורי לעולים חסרי מקורות עצמאיים).
נתון־יסודי לגבי העלייה היה קיומו של מאגר־בכוח של עולים חסרי מקורות
עצמיים ,בעיקר במזרח־אירופה שלאחר מלחמת־העולם הראשונה .הגישה
המקובלת הייתה שאין להשאיר את תחום הסיוע לעולים אלה למוסדות בנקאיים,
ואפילו יהיו אלה בנקים ציבוריים כאפ״ק ,שייתנו הלוואות על בסיס כושר
הקזתכרותם בעתיד של העולים בארץ; הסיוע מן הראוי שיינתן במישרין על־ידי
ההסתדרות הציונית ,אם כאשראי מסובסד ואם כמענקים לעולים חסרי־אמצעים.
כך ייווצר בסיס מינימאלי של מקורות עצמיים ,שיאפשר בעתיד קבלת אשראי
בשער־ריבית מקובל34 .
השלב שלאחר הדיון העקרוני היה קביעת הקריטריונים להקצאת הסיוע .ההנחה
המקובלת הייתה ,שלנוכח הדחפים ליציאה מאירופה שלאחר מלחמת־העולם
ונכונותה של ההסתדרות הציונית לסייע מבחינה כספית לעולים ,מחד גיסא,

ולנוכח מגבלות מקורות־ההון הפיסיים ומקורות־הסיוע ,מאידך גיסא ,ייווצר
עודף היצע של עולים־בכוח ,הנזקקים לסיוע .לכן היה צורך לקבוע מנגנון־
קיצוב לקביעת מספר העולים שניתן לקלוט .בין התכונות שתרמו להתאמת
העולה־בכוח לתנאי הארץ ולהגדלת פריונו בה היו גם גורמים אידיאולוגיים
ורגשיים כבדי־משקל ,בצד תכונות כלליות כמו כושר־התאמה פיסי ,גיל,
מיומנויות שונות וכדומה .נתגלה אפוא צורך בגופים מנהליים ,הן לשם בחירת
העולים שיקבלו סיוע והן לשם מתן התמיכות .יוסף אהרונוביץ מתייחס לבעיה

זו בצורה מפורשת במאמרו ׳לשאלת העלייה׳:
(א) החומר האנושי .במידה שהעלייה מתרחבת ,מתרבים הטיפוסים
השליליים בין שורות העולים— אנשים שיש להם בוודאי הזכות הגמורה,
כמו שיש זכות כזו לכל יהודי ,לבוא לא״י ,אך אין להם כל יכולת ,מצד
סגולותיהם הנפשיות (ולפעמים גם הגופניות) ויחסם לעבודתנו ,להימצא
כיום בתוך שורות הפועלים הבונים .המניע היסודי לבואם הנה הוא הכוח
הדוחף משם ,אך כוח מושך כאן— במקום שהאפשרות היחידה להסתדר
היא רק עבודה גופנית קשה ותנאי חיים לא נוחים — אין בשבילם ,ונוח היה

ע״כ גם להם וגם לציבור הפועלים פה שלא יבואו כלל .לוא הייתה עלייה

34

על הצורך במימון קליטת העולים בארץ־ישראל על־ידי ההסתדרות הציונית לא היו
׳
עוררים .הצהרה ,עמ ( 51ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 5
ארץ־ישראל,
ראה רופין ,בנין
טיעונו
בישיבה
רופין
מיום
וכן
של
 , 16.2.1920הוועד
הפועל ,פברואר . 1920
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גדולה ,לוא היו באים לעשרות אלפים ,היה הדבר נחשב לטבעי ,אם מתוך
עשרות אלפים יימצאו אלפים שלא יסתגלו ויצאו— השפעתם של אלה
לא הייתה ניכרת כ״כ .ואולם ,כיום ,בשעה שהעלייה עדיין קטנה ,וכל יחיד
בולט וניכר ,בייחוד היחיד הצעקן והמבליט את עצמו ,הרי חלק זה מכניס
לא מעט בלבול לתוך שורות הפועלים ופוגע לא מעט בכבוד העבודה
והעובדים.
וידעתי ,אמנם ,כי לא קל הוא לתת פתרון לשאלה הזאת .המסדרים את
העלייה בחו״ל מוכרחים לעתים להתחשב לא רק עם מה שנחוץ לנו בא״י,
כי אם גם עם גורמים אחרים :אם באים צעירים שרוצים להציל את חייהם
מהצבא הפולני ,קשה להעמיד אותם על המבחן ולבדוק אם הם ראויים לכך

או לא ... .ואולם כשמפנים את תשומת־הלב מהמצב שם למצב שלנו
מתברר תיכף שדרך כזו ,דרך הצלת נפשות סתם בלי קשר עם עבודתנו פה,
לא תיתכן בשבילנו ,ושאם לא תהיינה אצלנו הזהירות והבחירה הדרושות
נצטרך בעתיד הקרוב ליסד כאן באופן מקביל ועד יציאה ,שיטפל ביציאתם
של אלה שבעמל רב הבאנום הנה .עלינו אפוא להגיד לעצמנו :לפנינו
שני אנשים ,שניהם צריכים להציל את חייהם משיני האריות ,אך האחד
דרוש לבנייננו בארץ ,והשני אינו דרוש לה ,כי אינו מסוגל אליה; לוא
הייתה היכולת בידינו להציל את שניהם ,היינו בוודאי מחויבים לעשות
את זאת בלי כל חשבונות ,ואולם מכיוון שבמצבנו הנוכחי ,בשעה שיכולת
הקליטה של הארץ עדיין מוגבלת מאד ,יש לאל ידינו להציל רק את האחד
— נציל ע״כ את זה שדרוש לבנייננו ,ואת השני נעזוב לנפשו שיחפש לו
דרכים אחרים להצלתו .ומוטב שהאנייה תביא מאה איש ,המסוגלים לא רק
להגדיל את כמותנו אלא גם להחשיב את איכותנו ,מאשר שתביא מאתיים
ושהמאה הנותרים יותר ממה שהם יגדילו את כמותנו הם יפגמו באיכותו
ציבור הפועלים בארץ35 .
של כל
פה,

לעומת גישת הרוב בציונות ,שצידד במימון לאומי־ציבורי של עלייה סלקטיבית
ברוח עמדתו של אהרונוביץ ,היו גם גישות־מיעוט שצידדו בעידוד ובסיוע
מוסדי־ציוני לעלייה המונית ובלתי־סלקטיבית באמצעות הון לאומי .טריטש,
למשל ,הדגיש במפורש את הצורך במימון לאומי של עלייה המונית ,ואפילו
תהיה זו לא־יצרנית (במובן של אי־תלות במגבלות כלכליות שהיו מחייבות

35

אהרונוביץ ,לשאלת העליה.
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בחירה תוך קיצוב של העולים) ,וזאת על בסיס שיקולים לאומיים בלבד.
לגישה זו היה שותף גם משה סמילנסקי .הוא דגל בעלייה גדולה ,חופשית ובלתי־
מופרעת ,הן לשם האצת קצב הפיתוח בארץ והן כדי לאפשר למספר גדול
ככל האפשר של יהודים (בעיקר ממזרח־אירופה) למצוא מקלט בארץ ,תוך ברירה
טבעית של הסתגלות לתנאי הארץ ,שמשמעה בעיקר הסתגלות לעבודה חקלאית.
36

וכך טען סמילנסקי:
ההתיישבות החקלאית כשהיא לעצמה אינה צריכה אמנם לרבבות ידיים,
היא מסתפקת באלפים ,מפני שאין אפשרות טכנית להקים בבת אחת רבבות
איכרים על הקרקע ...אבל האלפים הללו יצאו לנו רק מתוך רבבות
עולים ...האיכרות תלוייה בכישרון ובהסתגלות .ואותם אלפי
האיכרים הצריכים לנו לא יקומו מתוך אלפי עולים כי אם מתוך רבבות.
אחד מעשרה יסתגל להיות איכר ולעבוד אדמה ,ואת אלה הנבחרים
לא נמצא על־ידי בירור מיכני .אין איש היודע לברור איכרים .כל הסימנים
החיצוניים שווא ידברו .הם יובררו רק על ידי החיים גופא .רק על ידי
37
הבירור הטבעי [כל ההדגשות במקור].

גישה זו הייתה בלתי־שגרתית רק לגבי שיטת הברירה־בדיעבד אותה הציע
סמילנסקי ,אך היא הייתה מקובלת על הכול באשר לראיית נושא העלייה
כמשולב עם ההקצאה הענפית הרצויה במשק היהודי ,תוך הדגשת ההתיישבות
החקלאית כמטרת־יסוד בציונות.

החקלאות

—

ענף־מפתח במשק היהודי

שלוש נקודות־מוצא אלטרנטיביות עשויות היו להצדיק את חשיבותה המיוחדת
של ההתיישבות החקלאית בתקופה זו:
א .לחקלאות במשק הארץ־ישראלי (בהנחה שהוא יהיה משק פתוח לסחר
בינלאומי) יש יתרון יחסי על פני ענפים אחרים ,כלומר הוא ענף שההתמחות בו
מבטיחה רמת־צריכה והתפתחות כלכלית גבוהה ,ולכן יצירת משק לאומי מבוסס.
יתרון יחסי זה קיים גם בטווח הקצר ,והוא ברור וידוע לכל הנוגעים בדבר,
לסקטור הציבורי כפרטי .מכאן ניתן לצפות ,שלחקלאות יהיה די כוח־משיכה,

הן להון והן לעבודה ,על בסיס תמריצים כלכליים בלבד.

36

37

טריטש בוועידה החמש־עשרה.
משה סמילנסקי ,לשאלת הקונגרס.
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ב .לחקלאות יש אמנם יתרון יחסי בכוח ,אך בטווח הקצר יתרון זה אינו בא
לידי ביטוי .הסיבות העיקריות לכך הן פריון־העבודה הנמוך של המתיישבים
והעולים ,והצורך בהשקעות גדולות בהכשרת־קרקע ובמפעלי־השקיה .רק לאחר
הכשרת המתיישבים והשקעות־התשתית יוכל להתממש יתרונו היחסי של

הענף.
ג .העדפת החקלאות מסיבות לאומיות או חברתיות־ייחודיות ,בלא קשר הכרחי
ליתרונו הכלכלי של הענף בטווח הקצר או הארוך.
משתי
הנקודות הראשונות,
אילו הייתה העדפת ההתיישבות החקלאית נובעת
כלומר משיקולי יעילות בלבד ,לא היה הכרח בהפעלתו של הון לאומי כאמצעי

למימוש מטרות לאומיות וחברתיות ,המחייבות הקצאת מקורות השונה מזו
שמתחייבת משיקולי יעילות .ואכן ,בגישתו של לבונטין ,שצידד באשראי
בנקאי למתיישבים על בסיס עסקי בלבד ,באמצעות אפ״ק או בנק אפותיקאי,

שבהקמתו תמך ,ניתן לראות ביטוי נאמן לתפיסה הגלומה בשיקולי יעילות
אלה 38 .לכל היותר ,ניתן היה לצדד בתנאים אלה ,בסיוע ציבורי להשקעות־
תשתית בחקלאות ולהכשרה חקלאית של מתיישבים־עולים חסרי הון וידע בענף,
כדי למצות את התשואה הכלכלית־הפרטית הצפויה בטווח הארוך ,לאחר גמר
׳חבלי הלידה׳ הכרוכים בהסבתם המקצועית של העולים .אך נימוק מעין זה
אין בינו לבין שיקולים אידיאולוגיים ייחודיים ולא־כלום ,ובתנאים של אי־שכלול
שוק ההון ניתן להצדיקו על בסיס של שיקולי יעילות ופריון.
ואמנם מקצת הטיעונים ,שרווחו בשורות התנועה הציונית בזכות שימוש בהון
לאומי להעמדת אשראי למתיישבים חקלאיים ומתיישבים־בכוח ,נבעו מן
של החקלאות בארץ־ישראל39 .
הציפיות למימוש יתרון יחסי (בעיקר דינאמי)
עם זאת יש לציין ,שהיו גם דעות שצידדו בהעדפת התיעוש .מצד אחד הייתה
המורשת הציונית המארכסיסטית מבית־מדרשו של בורוכוב ,שראתה במשק
הקאפיטאליסטי־תעשייתי שלב הכרחי בתהליך של הגשמת הסוציאליזם היהודי
בארץ־ישראל .מצד אחר היו גם תכניותיו של לבונטין מן התקופה העות׳מאנית

38
39

לבונטין ,לארץ אבותינו ,עמ ׳ . 34-29
ראה ,למשל ,סוסקין; במסגרת זו ניתן גם לכלול את ההשקפה ,שבתנאי הארץ
ההתיישבות החקלאית בלבד תוכל לשמש מקור־פרנסה להמוני העולים הצפויים,
משום שאפשרויות הקליטה בחקלאות גדולות יותר מבבל ענף אחר .אך מחסור בהון
ובידע של העולים ,מצד אחד ,וצורכי השבחת קרקע ,מצד שני ,יצריכו סיוע ציבורי
לאומי למתיישבים בטווח הקצר ,עד אשר יוכלו להתפרנס מן החקלאות בכוחם שלהם.
בהקשר זה ראה ,למשל ,ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית.
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בדבר התיישבות עירונית כבסיס ליישוב יהודי בארץ ,או רעיונותיו של
בורים גולדברג בדבר העדפת התיעוש ,וכן תכניותיו של רופין בתחום זה».
הסתייגויות ברורות מן התפיסה של העדפת החקלאות משיקולים של התפתחות
וצמיחה כלכלית הושמעו בקרב ציוני גרמניה; אולי בהשפעת כתבי פרידריך
ליסט ,שעוד במחצית הראשונה של המאה התשע־עשרה ראה את התיעוש,
בהסתמך על הדגם האנגלי ,מפתח להתפתחות הכלכלית העתידה של גרמניה.
דויד טריטש ,לדוגמה ,טען במפורש ,בהסתמך על נסיונם של משקי אירופה,
כי קיימת סתירה בין השתתת המשק על החקלאות לבין ההתפתחות הכלכלית
כמשימה לאומית 41 .אולם גישה זו הייתה גישת מיעוט .הדעה המקובלת הייתה,
כי לנוכח המבנה והמסורת העירוניים של החברה היהודית בגולה ,דרושים מאמץ
ציבורי ומתח אידיאולוגי לשם יצירת חקלאות יהודית ,ולו גם קטנה במשקלה,
דוגמת הארצות המתועשות 42 .מכל מקום ,התפיסה בדבר מקומה המועדף של
ההתיישבות החקלאית במבנה הענפי של המשק היהודי בארץ־ישראל הייתה
פרי הסכמה כללית רחבה בציונות ,אשר במידה מסוימת נשענה ,אמנם ,על שיקולי
יעילות ,אך בעיקרו של דבר נבעה בראש־וראשונה משיקולים ערכיים .המשך

דיוננו יתמקד בהיבטים הלאומיים והחברתיים של שיקולים ערכיים אלה ובקשר
שבינם לבין שאלת ההון הלאומי.
מנקודת־מבט לאומית וחברתית נתפסה ההתיישבות החקלאית כאמצעי לבניית
בסיס קיום בריא ליישוב היהודי ,היו לכך כמה וכמה היבטים:

א .התיישבות חקלאית יוצרת אחיזה יהודית בקרקע; בהיעדר ריבונות מדינית,
חשיבותה רבה כביטוי למימושה המעשי של הלאומיות היהודית בארץ־ישראל;
ב .החקלאות היא אמצעי להאצת היווצרותו של רוב יהודי מאחר שהוא הענף
בעל כושר ־הקליטה הגדול ביותר של כוח־ עבודה בארץ;
ג .עבודת אדמה יוצרת זיקה שורשית בין העם לארץ;
החברתי־כלכלי
ד .התיישבות חקלאית היא מכשיר לשינוי אופיו
של העם
היהודי בארץ־ישראל על־ידי מעבר מענפי־שירותים לייצור מוצרים;
40

41

42

לבונטין ,בתזכירים ומכתבים מהתקופה העותומנית ,מדבר בצורה מפורשת על
הצורך בהרחבת הפעילות הכלכלית העירונית של תעשייה ,מלאכה ומסחר ,אשר
תמלא גם את משימת הפיכת היישוב לאוכלוסייה יצרנית .תפקידה של החקלאות,
על־פי גישתו ,אמור להצטמצם בשמשה עורף להתיישבות העירונית .ראה גרוס,
עמ ׳  . 82ראה גם גולדברג ,שאלת ההתיישבות; מימון חוץ.
טריטש ,יסודות מפעל הפיתוח.
׳
זינגר,
קליטה;
קפלנסקי,
ראה רופין ,רפראט;
כח
א ,עמ  , 228המצטט ממאמרו
של קפלנסקי ב׳האחדות׳ ,תרע״ד.
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ה .ייצור חקלאי יהודי יצמצם את תלותו של המשק היהודי בגורמים לא־
באספקת שירותי עבודה והן באספקת מוצרי־צריכה בסיסיים43 .
יהודיים ,הן
היסודות הללו חייבו יצירת סקטור חקלאי גדול ,שיקיים התיישבות חקלאית

בכל חלקי הארץ ,וכן דפוסי־מבנה־ופעילות מיוחדים הנובעים מן המשמעויות
הלאומיות והחברתיות שלה .שתי המשימות הללו ,יצירת ההקצאה הענפית
הרצויה וקביעת אופיה הלאומי והחברתי של ההתיישבות החקלאית ,נתפסו
כמשימות טיפוסיות ,אשר לשם הגשמתן יש צורך בהפעלת הון לאומי.
באשר להקצאת המקורות היה צורך בהכוונה מוסדית של גורמי ייצור לחקלאות,
משום שהתרומה הלאומית והחברתית של הענף לא הייתה אמורה להתממש
כתשואה פרטית למתיישבים ובעלי־הון פרטיים ,והייתה בבחינת יתרונות
חיצוניים לגביהם בלבד 41 .מכאן שהשוק החופשי לא היה מקצה לחקלאות הון

ועבודה בכמות מספקת מנקודת־מבט ערכית .ואמנם ,נשמעו בתנועה הציונית
טיעונים מפורשים בזכות השימוש בהון לאומי להפניית משאבים לחקלאות
בגלל שיקולים אלה 45 .טיעונים דומים נטענו גם לגבי הקצאת גורמי־ייצור
בהתיישבות החקלאית עצמה ,שכן בניגוד לאינטרס הלאומי של רציפות
בשפלה46 .
האחיזה בקרקע יעדיף ההון הפרטי ,משיקולי ריווח ,להתרכז
כך אמנם מסתבר מהשלילה ששלל משה סמילנסקי את הצורר בהתיישבות
באזורים לא־כדאיים מבחינה כלכלית ,כאזור ההר ,כל עוד קיימים שטחים
התיישבות חקלאית איתנה בשפלה47 .
מספיקים לקיומה של
השפעתן של המטרות הלאומיות והחברתיות של הציונות על מבנה החקלאות
היהודית ודפוסי פעולתה ,התמקדה בעיקר בתחומי העבודה העברית והעבודה
העצמית .בתביעות לעבודה עברית ולעבודה עצמית בחקלאות נשתלבו יסודות
לאומיים וחברתיים כאחד .העבודה העברית הייתה יסוד חשוב בהגשמת המטרות
הלאומיות .היא נתפסה בראש־וראשונה כאמצעי ,שנועד לבסס את קיומו העצמאי

של המשק החקלאי היהודי ,להקטין את תלותו במגזר הלא־יהודי בארץ־ישראל,
43
44

45
46
47

ראה ,למשל ,ארלוזורוב ,חיים חדשים :הסוציאליזם העממי; כמו־כן דה־לימה,
העבודה החקלאית; יפה; ניידיץ /הלוואה לאומית; קפלנסקי ,כח קליטה.
משמעות המושג ׳יתרונות חיצוניים׳ בענייו זה היא ,שהרחבת הייצור החקלאי לא
הייתה מביאה להגדלת התועלת של החקלאים במידה כזו שתצדיק אותה מבחינתם.

זאת על אף שהגדלת התועלת לכלל החברה ,בשל מימושן של מטרות לאומיות
וחברתיות באמצעות הייצור החקלאי ,הייתה מצדיקה את הרחבתו.
ראה ליכטהיים ,בעקבות המושב.
ראה למשל וילקנסקי ,העבודה החקלאית.
סמילנסקי ,משקנו הרכושני.
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למצות את האפשרויות של קליטת עולים בחקלאות ,וכך להביא גם

לשינוי

בהרכב העיסוקים של העולים 43 .אך היו בתביעה זו גם היבטים חברתיים,
שהתמקדו בדרישות לשכר הוגן (שמשמעו שכר גבוה מישכרו של הפועל
הערבי) 49 ,ולרמת־מחיה ורווחה התואמות את רמתו התרבותית והחברתית של
הפועל העברי .ביסוד התביעה לעבודה עצמית (אשר בטווח הקצר סתרה במידה

מסוימת את התביעה לעבודה עברית)  30עמדו שיקולים חברתיים ,שעיקרם
מניעת ניצול וצמצום קיטוב אפשרי בהתפלגות הרכוש וההכנסה .עקרון העבודה
העצמית היה מביא לביטול מעמד השכיר במשק החקלאי ,ובעקבותיו ליצירת
מגבלות על אפשרות של ריכוז בעלות על נכסי־ייצור חקלאיים בצורה של
׳אחוזות׳ חקלאיות גדולות 34 .ההיבט הלאומי בעיקרון זה היה תרומתו לתהליך

הפרודוקטיביזאציה של כוח־העבודה היהודי ,כלומר המעבר מענפי שירותים
לייצור מוצרים ,וכן היותו צורת־הארגון הטובה ביותר להבטחת זיקת החקלאי
לאדמה ,ועל־ידי כך להבטחת יציבותה של ההתיישבות החקלאית32 .
התביעה לעבודה עברית ,כביטוי למגמות הלאומיות הכלליות ,זכתה לתמיכה
רחבה בתנועה הציונית .אפילו חוגי האיכרות הפרטית קיבלוה כעיקרון לאפליה
בתעסוקה על בסיס לאומי בטווח הארוך ,אם כי פסלו את השלכותיה הסוציאליות
בדבר הפרשיות השכר שבין הפועל העברי לערבי ,ואת משמעותה כהנחיה
תפעולית לטווח הקצר 33 .לעומת זאת ,לגבי התביעה לעבודה עצמית ,על אף
שזו לא הייתה נחלתו הבלעדית של השמאל הציוני ,לא הייתה הסכמה כפי
שהייתה לגבי עקרון העבודה העברית 34 .הטוענים נגד בלעדיותה של העבודה
העצמית ראו את פגיעתה האפשרית במטרות הלאומיות של ההתיישבות בארץ־
ישראל .עקרון העבודה העצמית עלול לפגוע בקצב הרצוי של עלייה גדולה
48
49
50
51
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ועידת לונדון ,יולי

זו:

דו״ח ארגוני ,עמ׳

ראה ,למשל ,החלטות
(נספח מקורות ,מס׳ .) 1
וילקנסקי ,העבודה החקלאית; פתיחה לעבודתנו.
בטווח הארוך היה עקרון העבודה העצמית אמור לשמש תחליף לתביעה לעבודה
עברית בעצם ביטול העבודה השכירה.
פרטיות
הייתה
שלילת ריכוז של רכוש קרקעי בצורת אחוזות
נחלת
גדולות לא
השמאל הציוני בלבד .בקשר לכך ראה ,למשל ,דיזנגוף ,מכתב לעורך ,וכן גולדברג
בישיבה מיום  , 21.8.1919הוועד הפועל ,אוגוסט . 1919
ראה ,למשל ,ארלוזורוב ,הסוציאליזם העממי; וילקנסקי ,העבודה החקלאית; יפה;
והחלטות ועידת יולי  1920בנושא ,דו״ח ארגוני עמ׳ ( 96נספח מקורות ,מס׳ .) 1
ראה סמילנסקי ,לשאלת הפועלים.
גם יוליוס סימון ,למשל ,כנציג מובהק של המרכז בתנועה ,ראה כמטרה לאומית
בטווח הארוך את ביטול מעמד השכיר החקלאי .ראה ועידת לונדון (ב) ,רפראט סימון.
1
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יצירת רוב יהודי 50 .כמו־כן טענו ,על יסוד שיקולים של יעילות כלכלית,
לשם
כי עבודה עצמית לא תאפשר קיומה של חקלאות אינטנסיבית עצימת עבודה
ותגביל את יכולת ניצולם של יתרונות לגודל בחקלאות 00 .כנגד טענה זו
היו שטענו ,כי ההתיישבות הקיבוצית תיתן תשובה לבעיה זו על־ידי הנהגת
עצמית ביחידות משקיות גדולות ,ובכך תמנע את הצורך בעבודה שכירה
עבודה
כדי לקיים חקלאות יעילה 57 .היו גם שסברו ,כי העבודה העצמית תהיה יעילה
יעילותן היחסית של יחידות־משק קטנות ומשום התמריצים
יותר משום
הפריון ,תמריצים הנובעים מעובדת היותו של העובד החקלאי
המיוחדים להגברת
 58טיעון אחרון זה הוא בעייתי במידה מסוימת ,שכן אינו מביא
עצמאי ולא שכיר.
בחשבון את המחיר במונחי יעילות של המגבלות שבעיבוד עצמי ,וכן אין בו
התייחסות להסדרי־שכר ,שבכוחם ליצור את המניעים להגדלת פריון ותפוקה
גם אצל החקלאי השכיר.
אם כך ואם כך ,התביעות הערכיות לגבי מבנה החקלאות ,בין שהיו מוגבלות
לתחום העבודה העברית ובין שכללו גם את הדרישה לעבודה עצמית ,לא עלו
פעילותו החופשית של סקטור חקלאי פרטי ,המכוונת להביא
בקנה אחד עם
הארוך .ואמנם בהקשר זה נטען במפורש ,בעיקר בחוגי
מירבי
לשי ריווח
בטווח
הפרטי
היהודי
בכלל ,ובחקלאות
השמאל הציוני ,כי מתן יד חופשית לסקטור
יביא לידי העסקת עבודה ערבית ,בשל עדיפותם של היבטי היעילות
בפרט,
הכלכלית בשיקולי הרווחיות של סקטור זה 59 .וילקנסקי מפרט בנקודה זו בטענו,
שהשכר המאקסימאלי ,שהאיכר היהודי יכול לשלם לפועל העברי על־פי תפוקתו
האלטרנאטיבה של כוח־העבודה הערבי ,הזול יחסית ,אין בו כדי
השולית ,נוכח
להבטיח רמת־מחיה הוגנת ,למרות העובדה (אליבא דוילקנסקי) ,שהפועל העברי
להתחרות בפועל הערבי בטיב העבודה ובמסירות 60 .כלומר ,משיקולי
יש בכוחו
יעילות עסקית מצדיק וילקנסקי את המעסיק היהודי ,מצד אחד ,אף כי הוא
מדגיש את יתרונותיה המיוחדים של העבודה העברית לאותו מעסיק ,מצד אחר.
קיימת סתירה מסוימת :יתרונות אלה בטיב ובמסירות צריכים
אולם בטיעון זה
היו להשתקף בפריון ,ולכן בנכונות האיכר לשלם לפועל העברי שכר גבוה יותר.
55

56

ראה סמילנסקי ,לשאלת הפועלים.

בסין; מאירוביץ.

 57ראה קפלנסקי ,הפועל החקלאי והקבוצה.
 58ראה ,למשל ,הדיון בישיבה מיום  , 19.7.1920ועידת לונדון (ב).
 59קפלנסקי ,גיוס הון; וילקנסקי ,העבודה החקלאית.
 60וילקנסקי ,העבודה החקלאית.
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ואולם סתירה זו ניתנת ליישוב ,אם מתייחסים ליתרונות הפועל העברי כניתנים
למימוש
רק בטווח הארור ,לאחר תקופת הסתגלות והכשרה .וילקנסקי ,מכל מקום,
אינו מתייחס אליה
במפורש ,ומגיע למסקנה (התואמת את ההשקפה המקובלת
על הציונות הסוציאליסטית) בדבר הצורר בצמצום משקלו ,עד כדי ביטולו,
61
של הסקטור הפרטי בהתיישבות החקלאית.

בהקשר זה חשוב עם זאת להבחין בין המטרה של השגת שוויון
של העלאת רמת ההכנסות של בעלי ההכנסות הנמוכות ,קרי :הפועלים .בעוד

כלכלי לבין זו

מימוש המטרה הראשונה מחייב למעשה משק בעל יסודות סוציאליסטיים ,הרי
המטרה השניה עשויה
להתממש עקרונית גם במשטרים אחרים 62 .כר ,למשל,
סיבסוד
הציע זגורודסקי
ישיר
של העבודה העברית על־ידי מוסדות התנועה
באמצעות מה שכינה ׳הלאמת
העבודה׳ .משמעות הדבר הייתה השלמת הכנסת
׳השכר
הפועלים בגובה ההפרש שבין שכרם בסקטור הפרטי לבין
הצודק׳ על־פי
שיקולי־רווחה ערכיים .סיוע זה אמור היה להתבצע בלי לבטל או אפילו להגביל,
את הסקטור הפרטי
ואת הבעלות הפרטית על גורמי ייצור במשק בכל תחום
שהוא63 .
ברוח זו של אי־כפיית
משטר הכרוך בביטול הסקטור הפרטי בכלל ,ובחקלאות

בפרט (חוץ מאשר בתחום הבעלות על הקרקע ,ובו בלבד) ,צידדה גישת
הרוב ,שהיה מורכב מן הזרם המרכזי בציונות ,בשימוש בהון הלאומי כמכשיר
מימון ואשראי
לסקטור הפרטי בחקלאות .תנאי לקבלת אשראי זה :פעולה
ברוח הערכים הלאומיים
והחברתיים בתחומי העבודה העברית ,רמת השכר,
ביטוי
לתפיסה זו ניתן למצוא ,למשל ,בתכניתו
והעדפת העבודה העצמית.
של סימון ,המפריד
בין
משקי
איכרים
זעירים
הפרדה
ברורה
המבוססים
על
עבודה עצמית,
לבין
׳אחוזות׳,
מה שהוא מכנה
האמורות להיות משקים גדולים
המבוססים על עבודה שכירה .סימון הציע שרק משקים מן הסוג הראשון יוקמו
באמצעות סיוע מוסדי
ממקורות ההון הלאומי על קרקע לאומית 64 .מצד אחר
תבע שגם בעלי ׳האחוזות׳ ,אשר תוקמנה באמצעות הון פרטי על קרקע פרטית,
יאמצו את עקרונות ההתיישבות הלאומית בתחום העבודה העברית כתנאי
לקבלת אשראי ממוסדות בנקאיים המיועדים לכך 65 .מוסדות אלה .אשר יפעילו
 61ראה גם יבנאלי ,בנין ארץ־ישראל.
 62ראה למשל לבונטין ,עבודה יישובית.
 63זגורודסקי ,גדודי עבודה.
ועידת
החלטות
 64הצעה זו תאמה גם את
לונדון
בנושא.
 65רפראט סימון ,ראה
ועידת
הוועד
פברואר
הפועל
וכן
.
1920
החלטות
לונדון.
דו״ח
׳
ארגוני,
עמ . 96-94

עקרונות להפעלתם של הון ויזמות לאומיים במשק

לאומי כאשראי חקלאי ,מן ההכרח שיהיו נפרדים מן הבנקים הציוניים
הון
אשר שיקולי הקצאת האשראי שלהם אמורים היו להיות
הקיימים (דוגמת
אפ״ק),

בראש־ וראשונה שיקולים עסקיים ,כפי שנוסח במפורש ב׳העולם׳:
 ...ופה נעיר רק שהבנק הזה (אפ״ק) יוכל לתת הלוואות רק לענייני מסחר
ותעשייה ,אך לא לבניין בתים והנחלה על הקרקע .להמטרות האחרונות
צריך בנק קרקעי ,שעל פי תכונתו ואופן עבודתו שונה הוא לגמרי מבנק
מסחרי כהאפ״ק ...ובנק כזה בארץ־ישראל צריך גם כן להתחשב עם

המטרות המיוחדות לנו,

התנאים המקומיים ומלבד זה עם
השואפים לברוא קולוניזציה חדשה על יסודות בריאים;
[הדגשת המחבר]
שלנו כמוסדות דומים לו של אנשים פרטיים :האחרונים
לא הרי מוסד
להרויח ודרכם מוליכה אותם להצד שהדיווח מצוי בו ביותר
מטרתם
אבל המוסד שלנו צריך להיות כלי שרת לההסתדרות שתוציא אל הפועל
המטרות

שהצגנו ושנציג לנו אנחנו...

 66תכנית העבודה ,א.
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המשטר הקרקעי וההון הלאומי
משמעות מיוחדת במחשבה הציונית הייתה להתייחסות אל הבעלות הלאומית־
ציבורית על הקרקע היהודית
כאל חלק מרכזי מן ההון הלאומי .רעיון הלאמת
הקרקעות הנרכשות על־ידי
הקרן הקיימת תוך החכרתן בלבד למתיישבים כבר
היה רעיון מושרש בתנועה הציונית.
ראשיתו נעוצה בתכניתו של הרמן שפירא להקמת קרן יהודית מרכזית לרכישת
אדמות בארץ־ישראל,
תכנית שהוצגה בקונגרס הציוני הראשון ב־ 1 ,1897
והמשכה

בהחלטה על הקמת הקרן הקיימת בקונגרס החמישי בבאזל
הקרן מ־  1902ואילך .שאלת המשטר הקרקעי בארץ־ישראל בכלל ושאלת
הלאמת הקרקע בפרט חזרו ועלו כאחד הנושאים המרכזיים ,שבהם התלבטה
התנועה הציונית בגמר מלחמת־העולם הראשונה .הרקע להתלבטות זו היה
העברת אדמות הממשלה בארץ־ישראל לידי הממשל הבריטי ,והציפיות לעלייה
גדולה ולתנופת התיישבות בעקבות הצהרת באלפור .גורמים אלה יצרו סיכוי
ב־ 1901

ובהפעלת

לרכישת אדמות בקנה־מידה גדול ,או מכל מקום לקבלת זכות שימוש בלעדית
2
בהן .לשאלת הקרקע נודעה אפוא חשיבות אקטואלית רבה בתקופה זו של
גיבוש
התפיסה
הציונית
לגבי
שימושי
ההון הלאומי בארץ־ישראל.
ייחודה של הקרקע במחשבה הציונית בכך ,שהיא הייתה גורם הייצור היחיד,
אשר השיקולים
בדבר הצורך בבעלות ציבורית עליו (ולא רק בשליטה על
הקצאתו) היו משותפים לכל הזרמים בתנועה ,ובמידה רבה אף בלתי־תלויים
בהבדלי
ההשקפות החברתיות־כלכליות ששררו בה .שיקולים אלה ניתן לסווגם
לשלוש קבוצות( :א) שיקולים לאומיים־מדיניים לגבי ההיבטים האידיאולוגיים
והפוליטיים של אופיה הלאומי של הבעלות על קרקעות ארץ ישראל; (ב) ש־יקולים
לאומיים־כלכליים ,המתמקדים בזיקה ההדדית שבין ההיבטים הלאומיים

1

2

ראה בהם ופולק.
בעניין קבלת זכיונות־שימוש
בקרקעות הממשלה בארץ־ישראל ,ראה למשל נורדאו.
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והכלכליים של הסדרי הבעלות על הקרקע; (ג) שיקולים חברתיים ,המתייחסים
למשטר הקרקעי מנקודת־המבט של מטרות הצדק והשוויון החברתי.

שיקולים לאומיים ־מדיניים
נקודת־המוצא של השיקולים הללו ,המתייחסים להיבטים הפוליטיים של הבעלות
על קרקעות ארץ־ישראל ,היא זיהוי הישות הלאומית־מדינית במונחים
טריטוריאליים ארציים .בתנאי ארץ־ישראל ,המשמעות היא זיהויה של קרקע
יהודית עם ארץ־ישראל יהודית; למשמעות זו היה משנה־תוקף במצב של
היעדר ריבונות יהודית בארץ .השאלה העולה בהקשר זה היא :האם קרקע יהודית
משמעה בהכרח קרקע בבעלות לאומית־יהודית ,או האם מספיקה בעלות פרטית
של יהודים על מנת לממש את בעלותו של העם היהודי על ארץ־ישראל .התשובה
העקרונית שנתנה הציונות לשאלה זו הייתה ,שבעלות יהודית על ארץ־ישראל

פירושה בעלות לאומית־ציבורית על הקרקע .גישה זו החוזרת לתפיסת־היסוד
שבחוקי הקרקע והיובל ׳והארץ לא תמכר לצמיתת כי־לי הארץ כי־גרים ותושבים
אתם עמדי 3 /הייתה מקובלת על רוב הזרמים בתנועה .הישות המקראית הלאומית־
דתית ,המגולמת במושג האלוהות ובבעלותה על ארץ־ישראל ,הופכת בציונות
המודרנית לישות אובייקטיבית — העם היהודי— שאינה זהה בהכרח עם מצרף
הפרטים המהווים אותו .כך ,לדוגמה ,ריכארד ליכטהיים ,מאנשי הימין בקרב ציוני
גרמניה ,שהסתייג מהלאמת הקרקע כמכשיר לקידום הצדק החברתי (ראה להלן),
מצדד בה משיקולים לאומיים־מדיניים .הוא רואה בהלאמה ביטוי למה שכינה
׳הרעיון המוסרי־לאומי של בעלות העם היהודי על ארץ־ישראל׳ 4 .במישור המעשי

נועדה להלאמת קרקע יהודית חשיבות רבה בתנאי היעדר הריבונות ,כאמצעי־
ביטחון למניעת מכירתן של קרקעות יהודיות ללא־יהודים 5 .מכאן הקשר בין אדמת
ארץ־ישראל כקניין תמידי של העם לבין קנייתה לצמיתות על־ידי הקרן־הקיימת,
כלומר הלאמתה®.
3
4
5

6

ויקרא כ״ה. 23 ,
ליכטהיים ,רפראט ,ארץ ישראל.
דה לימה.
ראה ,למשל ,דיזנגוף ,אל המטרה; דה לימה .בהקשר הלאומי מעלה פריץ שטרנברג
נימוק מעניין ויוצא־דופן במקצת להצדקת הלאמת הקרקעות בארץ־ישראל .לדעתו,
חשובה הייתה ההלאמה היהודית ,בין השאר ,כדי למנוע מתחים בין יהודים וערבים
בארץ־ישראל .הוא חשש שרכישת קרקע פרטית תביא לידי נישול פלחים ערבים,
בעוד רכישה מרכזית באמצעות המוסדות הלאומיים תתבצע באופן שלא יהיה נישול.
באותם מקרים שיהיה בהם צורך בפינוי פלחים ערביים ,ייעשה הדבר תוך מתן
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עם זאת מן הראוי לציין ,שגם אם אין מייחסים להלאמת הקרקע ערך לאומי־
ייחודי כשלעצמו ניתן היה להגיע ,מנקודת־מבט כלכלית ,למסקנה שיש צורך
ברכישה מרוכזת של קרקעות לא־יהודיות על־ידי גופים ציוניים־ציבוריים.
הטעם לדבר ,שהתועלת הלאומית הנובעת מקרקע יהודית הייתה מעלה את
מחיר ההיצע שלה מעל לערכה הכלכלי כגורם־ייצור .הפרש־מחירים זה היה
עלול להקטין בצורה משמעותית את ממדיה של רכישה יהודית פרטית בכוח
של קרקע לא־יהודית .מציאותם של מקורות מספיקים של הון לאומי הייתה
מאפשרת רכישה ציבורית מרוכזת של קרקעות .כך הייתה מתממשת הבעלות
היהודית על שטחי־קרקע רחבים בארץ־ישראל ,על אף האפשרות הסבירה של
העלאה ׳פוליטית׳ של מחירה על־ידי בעליה הערביים .מצד אחר ,הייתה הרכישה
הציבורית מקנה למוסד הרוכש כוח מונופולי ,שהיה מאפשר לו לבלום העלאת־
מחירים זו .ואכן ,בין הטיעונים בזכות הקצאת מקורות הון לאומי לשם רכישה
7
ציבורית־ציונית מרוכזת של קרקעות ,תפסו שיקולים אלה מקום חשוב.

שיקולים ל אומיים־כ ל כליים
לקבוצת־שיקולים זו ניתן לשייך את הטיעונים שהועלו בדבר הקשר שבין צורת
הבעלות על הקרקע לבין מימושן של מטרותיה הלאומיות של הציונות בתחום
הכלכלי .בראש־וראשונה נתפסה הבעלות הציבורית על הקרקע כאמצעי שיבטיח
את אופיר ,היהודי ואת יציבותה של ההתיישבות החקלאית בארץ־ישראל .באשר
לאופי היהודי הועלתה הטענה ,בעיקר לאור נסיונן של המושבות הראשונות,
כי בעלות פרטית על הקרקע מביאה בעקבותיה עבודה ערבית .הדבר אמור
לגבי נחלות פרטיות בכלל ולגבי אחוזות גדולות בפרט .ההנחה הייתה ,שבתנאי
שוק הון בלתי־משוכלל תביא בעלות פרטית בלתי־מוגבלת לריכוז הקרקע בידיים
מעטות ,ועל־ידי כך להצטברות כוח מונופולי בשוק גורמי־הייצור בידי בעליה.

ד

הדרכה מתאימה שתאפשר להם לעבור לשיטות־עיבוד אינטסיביות ,שמשמעותן
הגדלת עתירות העבודה וההון לעומת זו של הקרקע .הפיכת החקלאות הערבית
לאינטנסיבית הייתה אמורה להקטין גם את התמריץ שיש לערבים להתחרות בפועלים
היהורים בשוק־העבודה החקלאי; ראה שטרנברג.
ראה נספח לישיבה מיום  11.8.1919ודברי סימון בישיבה מיום  , 22.8.1919הוועד־
הפועל ,אוגוסט  ; 1919דברי רופין ב־  , 19.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר  ; 1920וכן
דיזנגוף ,אל המטרה .בקשר להיבט של עליית מחירי הקרקעות והתעשרות אפשרית
של מוכריהן הערביים הציע סוסקין הלאמת כל אדמות ארץ־ישראל כולל האדמות
הערביות ,בידי המדינה .כך תימנע התעשרות הערבים ,כתוצאה מעליית ערך הקרקע
בעקבות ההתיישבות היהודית .ראה סוסקין ,רפראט ארץ־ישראל.
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באמצעות כוח זה יהיה בידם להוריד את שכר הפועלים החקלאיים עד לרמה
שלא תאפשר קיום הוגן לפועל היהודי ,שיעזוב בשל כך את החקלאות ויוחלף

על־ידי הפועל הערבי ה׳זול׳ יותר .תהליך זה ,טען למשל פראנץ אופנהיימר,
יטשטש את אופיר .היהודי של ההתיישבות החקלאית .לדעתו ,הסיבה לכך היא
שלאומיותם של העובדים החקלאיים קובעת את אופיו של היישוב החקלאי,
ולא לאומיותם של בעלי הקרקע המעסיקים אותם 8 .הקטנת כוח־המשיכה של
הסקטור החקלאי כלפי הפועלים היהודיים עלולה למנוע את שינוי מקצועותיהם
למקצועות יצרניים ,מצד אחד ,ולהוריד את רמת־המחיה בסקטור היהודי העירוני
שאליו יידחפו בשל הדחייה מן החקלאות ,מצד אחר9 .
דה־לימה,
ניתן
כי
באשר ליציבות ההתיישבות החקלאית היהודית טען
לצפות
שהתיישבותם של חוכרי קרקע המצויה בבעלות לאומית תהיה יציבה יותר מזו
של בעלי קרקע ,משום שעליית מחיר הקרקע תניע את בעלי הקרקע למוכרה,
ולממש בכך רווחי־הון הנובעים מעליית ערכה 10 .ביסודו של טיעון זה הייתה
ההנחה ,שרווחי בעלי הקרקע שימכרוה יהיו גדולים יותר משל אלה שימשיכו
להחזיק בה .הנחה זו מוטלת בספק ,בעיקר בתנאי משק מתפתח ,אשר ערך
הקרקעות בו צפוי לעלייה מתמדת; במשק כזה יש ציפיות לעליית ערך
הקרקע ,וזרם ההכנסות הנובע ממנה בשיעור זהה או גבוה יותר מן התשואה
(כולל שינוי־ערך) הצפויה מנכסים אחרים .מצב זה דווקא מביא ליתר יציבות
ולהקטנת התמריץ למכור את הקרקע ,כי ההשקעות בנכסים אלטרנאטיביים
תהיינה אז פחות רווחיות 11 .אמנם קיימת אפשרות ,שהתשואה בנכסים אחרים

תהיה גבוהה מן התשואה הקרקעית .ואם כך הדבר ,בהנחה שדמי החכירה
על קרקעות מולאמות יהיו נמוכים ממה שהיה נקבע בתנאי השוק (באופן
שהחוכר היה מקבל לפחות חלק מן הרנטה על הקרקע) ,היה נוצר תמריץ
לחוכר ,כמו לבעל הקרקע ,למכור את זכות החכירה שלו תמורת פיצוי בגובה

הערך המהוון של הרנטה הכלכלית הצפויה לקונד ,זכות זו .רק הסדרים מוסדיים,
־
שהיו מונעים תשלום תמורת העברת זכות החכירה ,ולא ה ס ד ר ה ח כ י ר ה
כשלעצמו ,עשויים היו למנוע עסקות מסוג זה ,והיו הופכים את האבחנה
האמורה בין בעלות פרטית לחכירה לבעלת־משמעות.
8
9
10
11

אופנהיימר ואטינגר ,עמי
בהם ופולק ,עמ ׳ . 22
דה־לימה ,אשראי להתיישבות.
כל זאת כל עוד לא קיימת בעיה של
לשימושים אחרים.
. 13-12

שינויי יעדי הקרקע משימושים חקלאיים
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הטיעונים בזכות הלאמת הקרקע עלו גם משיקולים שהוצגו בשיקולי יעילות
כלכלית ,שלפיהם בעלות לאומית־ציבורית על הקרקע (בניגוד לבעלות על
גורמי־ייצור אחרים במשק) תביא ליעילות רבה יותר בהקצאת המקורות
מאשר בתנאי בעלות פרטית .עיקרם של נימוקים אלה מתמצה בהנחה ,שבעלות
ציבורית על הקרקע תבטיח גם את ניצולה המירבי .כך ,למשל ,טברסקי ,איש
הקרקע תבטיח את ניצולה המלא; 12
הפועל הצעיר ,טוען שרק בעלות לאומית על
אך הוא אינו מנמק טענתו ,ולא ברור אם ניצול מלא משמעו ניצול פיסי של
הקרקע ,או ניצול כלכלי מירבי; שני אלה לאו־דווקא זהים .ייתכן שקריטריונים
של יעילות כלכלית היו מצדיקים עיבוד של חלק בלבד מן הקרקע ,כדי להשיג
רמת־ תפוקה גבוהה יותר במשק בתנאי כוח ־אדם ,הון פיסי וטכנולוגיה נתונים,
מאשר עיבוד פיסי של כל דונאם 13 .אמנם ניצול פיסי מלא של הקרקע עשוי
להיות מושג על־ידי החכרתה למעבדיה ,אשר יפיקו ממנה את מירב התפוקה
החקלאית ,אולם קיימת אפשרות של הפסד תפוקה בערך גדול יותר בענפים
אחרים .מצב זה יכול להתאפשר ,למשל ,בשל דמי־חכירה נמוכים מן המתחייב
מתנאי השוק ,המחילים לחקלאי את השימוש בקרקע ,לעומת מחיריהם של
גורמי־ייצור אחרים.

בצד הנימוק של ניצול מירבי של קרקע ציבורית ,טען נחמיה דה־ לימה כי
הלאמת קרקעות תביא לידי עיבודן הראציונאלי ,משום שרווחי ההון מעליית
ערך הקרקע ימנעו בתנאי בעלות פרטית את התמריץ להשקעות המיועדות
להגדיל את פוריותה 14 .באופן דומה נטען ,שבעלות פרטית על קרקעות עלולה
להביא להקפאתן — בלא עיבוד כלל — בידי בעליהן ,שיעכבו את מכירתן
מתוך מניעים ספקולאטיביים עד שהביקוש להן יעלה את מחיריהן 15 .טיעונים
אלה תקפים מנקודת־מבט של הניתוח הכלכלי רק אם המשקיע אינו שואף
לריווח מירבי אלא לריווח או להכנסה נתונים המספקים אותו .לעומת זאת,
אם המתיישב רוצה להגיע לריווח מירבי בטווח הארוך ,אין שום סיבה להניח
מראש שהוא יסתפק בפחות מכך — בריווח ההון בלבד — כאשר השקעות נוספות
בקרקע ועיבודה יגדילו את רווחיותה .נימוק זה תקף גם לגבי הספקולאנט
הצופה עליית ערך הקרקע רק כעבור זמן ממושך .לעומתו ,הספקולאנט המהמר
12
13

14
15

טברסקי ,ביוגראפיה.
ראה טיעונו של סמילנסקי בדבר אי־הכדאיות של עיבוד אדמות ההר ,פרק ראשון
לעיל.
דה לימה ,אשראי להתיישבות.
נורמן.
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על עליית ערך בטווח הקצר אמור לדרוש עבור הקרקע שברשותו מחיר הכולל
מלבד מרכיב ריווח ההון נטו ,גם את הערך הנוכחי של זרם־ההכנסות השוטף
שצפוי ממנה .מכאן ,שלקונה הקרקע במלוא ערכה יהיה תמריץ כלכלי לעבדה
על־מנת להצדיק את העסקה מבחינתו.
מצד אחר ,אחזקת קרקע בלתי־מעובדת על־ידי ספקולאנט עשויה לשמש עדות
לכך ,שאין כדאיות כלכלית בעיבודה בטווח הקצר ,ולכן עצם אחזקתה בידיו
אינה משהה את ניצולה ,ואינה בזבוז כלכלי .היפוכו של דבר ,עצם התעניינותם
של ספקולאנטים בקרקעות בזמן שהביקוש להן הוא נמוך ,עשויה להביא לידי
גידול הביקוש .באופן כזה הם מספקים שירותי־מידע ,וניתן לראות לפחות
חלק מרווחיהם כהכנסה עבור שירותים כלכליים לכל דבר .כל זאת בהנחה
שאין לספקולאנט כוח מונופולי ,הנובע מחוסר שכלול שוק ההון; קיומו של
כוח מונופולי מעין זה היה מאפשר לו לקנות גושי־קרקע גדולים ולזכות ברווחים
מונופוליים ,בשל העלאת מחיריהם מעל למחיר התחרותי .ואמנם ,כפי שראינו,
בשורות התנועה הציונית באו לידי ביטוי חששות ממונופוליזאציה פרטית
בקרקעות ,תוך הדגשת הצורך בבעלות או שליטה מוסדית ציבורית על שוק
הקרקעות לשם מניעתה של מונופוליזאציה כזאת 16 .החששות היו מפני יצירת
רווחים מונופוליים ,הנובעים מצמצום כמות הקרקע המוצעת למכירה על־ידי
בעלי־קרקע פרטיים והעלולים להיות מקור לבזבוז ולניצול בלתי־יעיל של
גורמי־ייצור .אך ,במקרה זה ,המקור לעיוותים אלה נובע מן הכוח המונופול ,
ולא מעצם הספקולאציה בקרקע.
עם כל זאת ,הנקודה החשובה לענייננו היא עצם העלאתם של נימוקי יעילות
כלכלית בזכות הלאמת הקרקעות ,ולא ההסתייגויות שהעלינו בדבר קבילותם.
נימוקים אלה שהועלו להצדקת ההלאמה משלימים את הנימוקים הערכיים,
ובכך הם תורמים לייחודה של שאלת המשטר הקרקעי במחשבה הציונית.
בסוגיות האחרות של מבנה המשק (כפי שראינו בפרק הראשון) נתפסה
המעורבות הציבורית־כלכלית עקב שיקולים ערכיים כמגבלה ,ולא כתרומה
למיצוי היעילות הכלכלית בארגון משקי ,המבוסס על בעלות ויוזמה פרטית.
מלבד ההיבטים הייחודיים בהקשר הלאומי־ כלכלי התייחסה הציונות לשאלת
המשטר הקרקעי גם בהקשר הכללי יותר של מטרותיה האידיאולוגיות ,שלא היו
קשורות דווקא בצורת הבעלות על הקרקע .אכן בהקשר כללי זה נחשבה
הבעלות הציבורית על הקרקע (או השליטה המוסדית בהקצאתה) למכשיר שנועד
16

ראה למשל רופין ,בנין הארץ ,עט׳  ; 236ליכטהיים ,רפראט ארץ־ישראל ,והדיונים
• 1919
אודות מיסוי הקרקע ,הוועד־הפועל ,אוגוסט
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להביא ,בדומה לאמצעים אחרים של אשראי וסיוע ציבורי במסגרת ההון הלאומי,
להגשמתן של המטרות הציוניות בתחום הכלכלי .שימוש זה אמור היה להיעשות
באמצעות סיוע ויצירת תמריצים ,ובאמצעות הטלת מגבלות ממשיות על
פעילותם הכלכלית של מקבלי הסיוע ברוח המטרות הציוניות.
הסיוע התרכז בראש־וראשונה בעידוד ההתיישבות החקלאית ,כאשר הקרקע
הלאומית ,הנמסרת בחכירה למתיישבים בעלי אמצעים כלכליים מוגבלים ,מהווה
יסוד של הכוונה וסובסידיה 17 .החכרת הקרקע נתפסה כסיוע למתיישבים בכך,

שהייתה אמורה לאפשר להם להפנות את משאביהם העצמיים ,או את מקורות־
האשראי שלהם ,להשקעה בהון פיסי במקום לרכישת קרקע .על־ידי כך ,נטען,
היו מוזלות הוצאות ההשקעה הפרטית לשם התיישבות חקלאית לעומת הוצאות
1
אלה בתנאי השוק החופשי®.
מושגית
שמבחינה
בנקודה זו חשוב לשים לב לכך,
לא עצם ההחכרה של קרקע
לאומית הייתה סיוע למתיישבים ,אלא החכרתה בדמי־חכירה נמוכים ממה
שהתחייב ממחיר השוק .דמי־חכירה ,המבוססים על תנאי השוק ,לא היה בהם
מבחינה עקרונית משום סיוע ,שכן אילו הוערכו נכונה היו זהים לריבית
השנתית שניטל על המתיישב לשלם בתנאי שוק הון משוכלל בשביל אשראי
לרכישה פרטית של קרקע .לעומת זאת ,החכרת קרקע בתנאי־חכירה מוזלים
(כפי שאכן נעשה במסגרת המדיניות ההתיישבותית של המוסדות הלאומיים)
היה בה משום תחליף לסובסידיה בצורה של אשראי ציבורי זול לרכישה פרטית
של אדמות.
לעומת גישה זו העלה רופין טענה הפוכה :בעלות פרטית על קרקע חקלאית
עשויה לפצות— באמצעות עליית ערך הקרקע ורווחי־ההון הצפויים ממנה —
את המשקיע הפוטנציאלי (לפחות בטווח הקצר) ,על הסיכון הגבוה והתשואה

הנמוכה הצפויים בהשקעות בארץ בכלל ,ובהשקעות בחקלאות הארצישראלית
בפרט 19 .לא ברור כיצד גרס עלייה מספקת בערך הקרקע ,לנוכח מה שראה
כסיכון גבוה וכתשואה נמוכה הצפויים בחקלאות .אך אם נתעלם מנושא הסיכון,
מייצג טיעונו של רופין תפיסה כללית יותר בדבר הצורך בשמירת הזדמנויות
לרכישה יהודית פרטית של קרקעות בארץ על מנת לעודד ייבוא הון פרטי
ארצה ,מתוך הנחה שאי־מתן אפשרות לקיום זכויות־קניין פרטיות במקרקעין
עלול לצמצם ייבוא זה.
17
18
19

גיוס הון;

דה לימה ,אשראי להתיישבות.

מנשר; קפלנסקי,
דה לימה ,שם.
רופין ,הלאמת הקרקע; בנין ארץ־ישראל ,עמ ׳
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גישה זו לא סתרה בהכרח את התפיסה בדבר התמריץ להתיישבות חקלאית,
המגולם בהחכרת קרקע לאומית למתיישבים בתנאים מועדפים .שתי
התפיסות התייחסו לשתי אוכלוסיות שונות של מתיישבים ,או משקיעים
בחקלאות .רופין התכוון בעיקר לבעלי־ההון ,בעוד בעלי גישת ההלאמה כתמריץ
להתיישבות ,כגון קפלנסקי ודה־לימה ,התייחסו למתיישבים הפוטנציאליים אשר

להם אין מקורות־השקעה עצמיים.

שיקולים חברתיים
בצד ההיבטים הלאומיים ,ואולי אף חשובים מהם ,היו ההיבטים החברתיים־
כלכליים של המשטר הקרקעי בארץ־ישראל .היבטים אלה התמקדו בשלילה
ערכית־מוסרית של רווחי־הון קרקעיים בכלל ,ורווחי ספקולאציה קרקעית בפרט.
רווחים אלה נחשבו כהכנסות בלתי־יצרניות ובלתי־מוצדקות ,העלולות לגרום
לקיטוב בחלוקת הרכוש וההכנסות .גישה זו ,אף־על־פי שהתייחסה ליסודות
חברתיים ולא לאומיים ,זכתה גם היא להסכמה רחבה ,כמעט כללית .אנשי שמאל
כאהרונוביץ ,ארלוזורוב ,קפלנסקי ויבנאלי ראו בהלאמת הקרקע צעד ראשון
לכיוון של סוציאליזם במשק הארץ־ישראלי (ולכן מניעת רווחי־הון וספקולאציה
הייתה בשבילם רק מרכיב אהד של הגורמים המצדיקים הלאמה) .לצידם עמדו
אישים כאוטו וארבורג ,נחמיה דה־לימה ,יוליוס סימון ואף מאיר דיזנגוף,
שהתנגדו (האחרון באופן החלטי וחד־משמעי) לבניית המשק בארץ־ישראל
על בסיס סוציאליסטי ,אך צידדו בהלאמת קרקעות לא רק על יסוד שיקולים
לאומיים אלא גם על בסיס השיקולים החברתיים האמורים20 .
ברוח זו מעמידה הצהרת הקרן־הקיימת ממאי  1919את הצורך למנוע רווחי־הון
פרטיים מעליית ערך הקרקע כסיבה חברתית מרכזית להלאמת קרקעות בארץ־
ישראל .בראש־וראשונה מודגשת בה חשיבות מניעתה של ספקולאציה בקרקעות,
אשר נתפסה כגורם לעלייה מלאכותית במחיריהן ,ומכאן להיווצרות רווחי־הון
וקיטוב כלכלי בלתי־מוצדק 21 .ההסכמה הכללית בהתנגדות לרווחי־הון וספקו־
לאציה קרקעית הבליטה ,בנוסף להיבטים הלאומיים־ טריטוריאליים שנדונו לעיל,
20

אהרונוביץ ,תפקידנו בשעה זו; ארלוזורוב ,הסוציאליזם העממי; יבנאלי ,בנין
ארץ־ישראל; דה לימה ; דיזנגוף ,מכתב לעורך ; רפראט סימון ,ועידת לונדון (א);
וארבורג.

21

עקרונית ניתן היה לחשוב על סיבה נוספת להתנגדות לבעלות פרטית על הקרקע,
והוא החשש משינוי יעדי השימוש שלה (למשל ,העברת קרקע חקלאית לשימושים
עירוניים מטעמי ריווח) ,אך אפשרות זו לא הועלתה כטיעון להצדקת בעלות לאומית
על קרקעות בתקופה הנדונה ,לכן אין צורך לדון בה כאן.
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את ייחודה של הקרקע במחשבה הציונית .אפילו החוגים הבורגניים בתנועה,
אשר קיבלו כמובן מאליו את קיומה של בעלות פרטית על נכסי־הון אחרים,
שללו אותה לגבי מקרקעין ,על אף העובדה כי תופעת רווחי ההון מהסוג הנדון
אינה מוגבלת עקרונית לקרקע בלבד ,אלא אפשרית היא בכל נכס הון שכמותו

קבועה (או שהגדלת כמותו כרוכה בהוצאות גדולות והולכות) .ריווח
הצפויה
מבחינה מושגית ,לערך המהוון של עליית הרנטה התקופתית
מן הנכס,
עקב עליית הביקוש לו ולשירותיה עליית־ביקוש זו עשויה לנבוע מביקוש לנכס
האמור בלבד ,או מעלייה כללית ברמת־הביקושים במשק כתוצאה מצמיחתו
הכלכלית 22 .בקשר לכר אכן טען זגורודסקי ,מן המתנגדים המעטים להלאמה
כאמצעי למניעת רווחי־הון מן הקרקע ,כי אין טעם להלאים אדמות ,משום
שניתן יהיה לממש את רווחי־ההון באמצעות עליית ערכם של נכסי־הון פיסיים
הבנויים על הקרקע ואשר אותם אין כוונה להלאים23 .
על יסוד כל זה סביר לייחס ,במידה רבה ,את הגבלת ההתנגדות הערכית לרווחי־
הון קרקעיים בלבד לגישות מסורתיות בדבר ייחודה של הקרקע כגורם־
ייצור .גישות אלו מקורן בתפיסה הפיסיוקראטית (לה היה שותף ,במידה
מסוימת ,גם אדם סמית) של ראיית הקרקע כמקור לעושר כלכלי ,הנובע ממתת
טבע או אלוה (הכול לפי השקפת־העולם הדתית־פילוסופית של הטוען) המגו¬
למת בפוריותה .על־פי תפיסה זו ,מקור פריון חיצוני זה מאפשר לקרקע ,ולה
בלבד ,לייצר ערכי מוצרים הגבוהים ממה שיכול להיות מוסבר בערך תשומות
ההון זהה,

כוח האדם ,ההון וההשקעות שנעשו בה .כך נוצרת הרנטה המוגדרת כהפרש
שבין ערכי התפוקות והתשומות ,ובתור שכזו אפשרית הרנטה כמקור הכנסה
אך ורק בחקלאות ,אשר ,כאמור ,רק בה יכול להתקיים הפרש זה24 .
22

23
24

בקשר לכך ראה את הסתייגותו של סגל מהגבלת ההתנגדות הציונית לספקולאציה
קרקעית בלבד ,במקום הרחבתה לשלילת ספקולאציה ורווחי־הון באשר הם .הסתייגות
זו היא בבחינת יוצא מן הכלל המלמד על הכלל (סגל).
זגורודסקי ,גדודי עבודה.
לניתוח גישת הרנטה אצל הפיסיוקראטים ואצל אדם סמית
ראה בלאוג ,עט׳ , 30-25
 . 87-84על־פי הגישה הפיסיוקראטית ,מהווה רנטה ,מבחינה מושגית ,ביטוי לפריון־
יתר של הקרקע ולא לנדירותה היחסית כגורם ייצור .אך לאמיתו של דבר ,הרנטה
אינה אלא התמורה הכלכלית לגורמי־ייצור קבועים בכמותם ,או לאלה אשר העלייה
בכמותם כרוכה בהוצאות הולכות וגדלות בתחום הרלבאנטי גם בטווח הארוך (ראה
הדיון לעיל בגוף המאמר) ,ולכן היא משמשת ביטוי לנדירותם והיותם במחסור כלכלי.
מכאן שהרנטה הקרקעית הטהורה ,הנובעת במישרין מנדירות הקרקע ,הייתה נעלמת
כמקור־הכנסה אילו הייתה קיימת קרקע חופשית ראויה לעיבוד בכמות בלתי־
מוגבלת.
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כיוון שהמטה הקרקעית ,על פי תפיסה זו ,נובעת מגורמי־פריון חיצוניים למערכת
הכלכלית (או מכל מקום בלתי־תלויה בפעילותו של בעל הקרקע) משמשת היא
הצדקה סבירה לתביעה להפקיעה מבעלי זכות הקניין הפרטי על הקרקע ,או אף
לשלילת זכות זו מכול־וכול .ביטויה המודרני של תפיסה זו ,שהקנה לה השפעה

רבה על ההשקפות החברתיות בנושא המשטר הקרקעי באירופה ובתנועה
הציונית בכלל זה ,היה רעיון המס על הרנטה הקרקעית כמס־יחיד במשק,
רעיון שפיתחו הכלכלן האמריקאי הנרי ג׳ורג׳ בסוף המאה התשע־עשרה.
הבסיס לרעיון זה מונח בגישה הפיסיוקראטית של זיהוי מושג הרנטה הכלכלית
עם הקרקע בלבד ,ולא עם נדירותם של גורמי־ייצור קבועים באשר הם25 .
אף־על־פי שמבחינה מושגית אין הרנטה הכלכלית תופעה בלעדית לקרקע,
ניתן להבין ,לפחות בחלקה ,את הרגישות המיוחדת בתנועה הציונית לנושא
רווחי־ההון הקרקעיים על יסוד התנאים המעשיים באו־ץ־ישראל .ההנחה הייתה
שבמשק היהודי הצפוי להתפתחות כלכלית מהירה על בסיס חקלאות עצימת
עבודה והון (כפי שהיו התחזיות והציפיות הציוניות לגבי המשק היהודי בארץ־
ישראל) עתידד .הקרקע להיות נכס המבטיח תשואה גבוהה ,שערכו עתיד
לעלות בקצב מהיר יותר מערכם של נכסי־הון אחרים .בנסיבות של צמיחה
מהירה צפוי תהליך דומה גם בקרקע העירונית .לכן ניתן היה לצפות כי השקעות
בכלל ,והשקעות ספקולאטיביות לשם רווחי־הון בפרט ,עתידות להתרכז בעיקר

במקרקעין .נסיון תופעת הספסרות בקרקעות בתקופת טיומקין של שנות
התשעים של המאה התשע־עשרה רק חיזק הנחות אלו.
העשרים
על
התבססו
כך,
יתרה מזו ,הציפיות והתכניות הציוניות בראשית שנות
שלמאמציו והשקעותיו של הציבור היהודי בכלל ,וההון הלאומי בפרט ,תהיה
תרומה גדולה ,ואולי גם מכרעת לעלייה ,להתיישבות ולתהליך הפיתוח הכלכלי
של הארץ .מכאן החשיבות הרבה שייחסה הציונות לאמצעים שיאפשרו הפקעתו
של אותו חלק מעליית ערך המקרקעין הנובע מתהליך הגידול וההתפתחות
הכלכלית במשק מידי בעלי־הקרקע לטובת הציבור כולו 26 .בקשר לכך נדונו
25
26

ג׳ורג׳ .לניתוח גישתו ראה בלאוג ,עמ׳  . 89-87לגבי אימוץ תכנית המס היחיד
של הנרי ג׳ורג׳ בציונות ,ראה נורמן.
ישיבות ונספחים לישיבות ,בימים  ,21.8.1919 , 11.8.1919 , 27.8.1919הוועד הפועל,
אוגוסט  . 1919בקשר לכך מעניינת הבחנתו של זלטופולסקי בין שלושה מקורות
של עליית ערך הקרקע ,התפתחותה הכלכלית של הארץ ; מפעלים ציבוריים ועבודות
ציבוריות התורמים לעליית ערכם של שטחי קרקע ספציפיים; השקעותיו ועבודתו
של המחזיק בקרקע (מעבדה או בעליה) .מובן שההצעות להפקעת רווחי ההון לטובת
הכלל ,באמצעות הלאמה או מיסוי ,נתכוונו להשאיר בידי הפרט את פרי מאמציו

פרק שני
בתנועה הציונית הצעות להטלת מיסי־שבח על הקרקע כאמצעי משלים ,או אף

כתחליף להלאמה 27 .הצעות אלו לא נתקבלו ,בעיקר בגלל הקושי לממשן בהיעדר
ריבונות יהודית ,ובגלל קיומם של מרכיבים לא־כלכליים בשינויי ערכם של

מקרקעין 2 *.ההלאמה נותרה אפוא מכשיר עיקרי למניעת מימושם של רווחי־הון
קרקעיים.

בלעדיות הבעלות הלאומית על הקרקע
לשאלה של בעלות לאומית בלעדית ,או קיום אפשרות של בעלות פרטית
על חלק מן הקרקע ,הייתה משמעות רבה בראיית החכרתה של קרקע לאומית
למתיישבים כאילוץ מוסדי יעיל על הפעילות הכלכלית החופשית ,במסגרת עיצוב

המשק לפי האידיאולוגיה הציונית .האילוצים האחרים במסגרת ההון הלאומי
התמצו בסיוע ובאשראי המותנים בקיומן של המגבלות האידיאולוגיות ,בעיקר
בתחום התעסוקה ,כפי שמציין יוליוס סימון במפורש בתזכיר הלשכה הארצ¬
ישראלית  :׳ואולם ,לא למותר יהיה להוסיף בזה ששמנו לנו לחוק לסייע
לאינציאטיבה פרטית ,רק עד כמה שהיא נכנסת אל תוך מגמותינו הלאומיות,
ביחוד בנוגע ליחס העתידי שבין נותני העבודה ומקבליה׳ 29 .הבעיה הייתה
שכוחם של אמצעי־הכוונה אלה ,שהתייחסו בעיקר לאופי ההתיישבות החקלאית,
היה מוגבל להיקף הביקוש הצפוי לסיוע המוסדי (ואין צריך לומר למגבלות היצע
מקורות ההון הלאומי) .כמו־כן הייתה שאלת הפיקוח הציבורי על קיום המטרות
הלאומיות־חברתיות בטווח הארוך ,גם מעבר לתקופה שבה אמורה הייתה
השליטה הציבורית להיות משמעותית ,באמצעות אשראי או הקצאה ישירה
של גורמי־ייצור לשימוש והפעלה פרטיים.
בעיה
על־ידי
לאומית
בעלות
זו
מבחינה עקרונית הייתה אפשרות לפתור
מלאה
ובלעדית על הקרקעות היהודיות בארץ־ישראל .בעלות מסוג זה הייתה מאפשרת
להסתדרות הציונית ,באמצעות חוזי החכרת הקרקע (גם כאשר זכות החכירה
עוברת בירושה) ,שליטה על עיצוב אופיה של ההתיישבות החקלאית (והעירונית)

27
28
29

הוא (דברי זלטופולסקי בישיבה מיום  , 15.8.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט  .) 1919באותה
רוח ראה גם רפראט סימון ,ועידת לונדון (א) ,בו הוא תובע שעליית ערך הקרקע
הנובעת מהתפתחות כלכלית תופקע לטובת הכלל.
מימים
שתי
ישיבות
בעיקר
15.8.1919
ראה  :נורמן; ש״מ וכן הדיונים בשאלת הקרקע
ו־  . 21.8.1919הוועד־הפועל אוגוסט . 1919
ראה למשל וילקנסקי ,עודף הערך.
סימון ,אל ההסתדרויות.
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כולה ,פרטית כשיתופית ,בין שהיא מבוססת על הון עצמי ופרטי ,ובין על אשראי
וסיוע ציבוריים .ואמנם ,הייתה הסכמה כללית בזכות הלאמת הקרקעות כולן
כיעד לאומי לטווח הארוך ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהחלטות ועידת
לונדון ביולי  1920לגבי המשטר הקרקעי בארץ 30 .אך לא הייתה הסכמה דומה
לגבי הטווח הקצר .אדרבא ,עמדת הרוב ,כפי שמצאה ביטוי בהחלטות המעשיות
של הוועידה ,הייתה לאפשר קנייה פרטית של קרקעות בצד רכישתן הלאומית31 .
הוויכוח על בלעדיות ההלאמה התמקד ,במידה רבה ,סביב השאלה אם יש
להתפשר בתחום הערכי־אידיאולוגי ,נוכח המגבלות האובייקטיביות על היקף
ההון הלאומי .המצדדים בהלאמה מלאה ,כווילקנסקי ,שפרינצק ,כצנלסון ובודנ־
היימר ,ביססו את עמדתם על החשיבות הערכית העליונה בהלאמת כל הקרקעות
(או לפהות אלו הנרכשות מידי לא־יהודים) מנקודת־מבט לאומית וחברתית,
וכן על ההנחה המעשית ימלא יהיה צורך בפשרה בתחום זה .לדעתם ,דווקא
עמידה על הגשמה מלאה של עקרון הקרקע הלאומית תבטיח זרם גדול של
תרומות ,ותבטל את הצורך במתן אפשרות לרכישת קרקע בידי פרטים32 .
גישת הרוב ,שדובריה העיקריים היו רופין וסימון ,נשענה לעומת זאת על הצורך
במתן אפשרות לרכישת קרקעות באופן פרטי ,תוך הטלת מגבלות על גודל
הרכישות לשם מניעת ריכוז של רכוש קרקעי .לדעתם ,לא יכול היה הצורך
הלאומי בבעלות יהודית על שטחי־קרקע גדולים ככל האפשר ובמהירות מירבית
להתממש על־ידי קנייה לאומית בלעדית של קרקעות ,בשל מגבלותיהם של

המקורות הציבוריים .סימון אף מציין במפורש ,במושב הוועד־הפועל הציוני
של אוגוסט־ספטמבר  , 1919כי שינה את דעתו ונטש את עקרון ההלאמה
הבלעדית ,משום שנוכח לדעת כי הקרן־הקיימת (או כל מוסד ציוני מרכזי אחר
יש להיעזר בהון הפרטי .מאותו טעם

לצורך זה) לא תוכל לעמוד במשימה ,ולכן
יהודי
עלייה
מימון
בארץ־
לשם השגת רוב
טען רופין בזכות העדפת המטרה של
ישראל על־פני ריכוז קנייה ציבורית־בלעדית ישל קרקעות83 .

 30דו״ח ארגוני ,עט׳
 31שם ,עט׳ . 96-95
 32ראה ישיבות מימים
 ; 21.8.1919 , 15.8.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט , 16.2.1920 ; 1919
 , 19.2 , 17.2הוועד־הפועל פברואר  ; 1920וכן ישיבה מיום  19.8.1920ועידת לונדון
(ב) ,לגבי הקשר החיובי בין הלאמה לזרם התרומות הצפוי ,במיוחד דברי מאכס
בודנהיימר במושב הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
 33אליהו ברלין ב־  21.8.1919וסימון ב־  ,22.8.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט  . 1919וכן
רופין ב־  , 19.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
. 95
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כדי להתגבר על מגבלה זו חיפשו מנהיגי הציונות דרכים להגדיל את כמות
הקרקע שתירכש על־ידי ההון הלאומי גם בטווח הקצר .לצורך זה הועלתה
התביעה החוזרת ונשנית שממשלת המאנדאט תעמיד לרשות מפעל ההתיישבות

הציונית את כל הקרקעות אשר בחזקתה .במושב הוועד־הפועל הציוני ,באוגוסט־
ספטמבר  , 1919נוסחה תביעה זו בדרישה שההסתדרות הציונית תוכל לרכוש
קרקעות אלו מאת הממשלה בתשלומים נוחים לזמן ארוך ובמחירים מוסכמים.
דרישה אחרת שהופנתה לממשלת המאנדאט הייתה הדרישה לחקיקה ,שתמנע
קנייתם של גושי־קרקע גדולים בארץ־ישראל על־ידי זרים ,ואפילו על־ידי
יחידים יהודים נתיני־חוץ .דרישה זו נבעה מההכרח להתפשר עם המציאות
של קניית קרקע פרטית ,לפחות בעתיד הנראה לעין ,ומן הרצון להפחית את
מגרעותיה וסכנותיה של התפשרות זו34 .
מכל מקום ,גם המתנגדים לבלעדיות ההלאמה ,כרופין וסימון ,צידדו בעקרון
הבעלות הלאומית על קרקעות ארץ־ישראל במידה המצדיקה עמדת־בכורה
לקרן־הקיימת ,הן בקניית קרקעות בהווה והן בזכות־קדימה לרכישת האדמות
הפרטיות לאחר תקופה של  25שנה ,או כאשר תוצענה למכירה 35 .כמו־כן תמכו
במתן תנאי־ חכירה מועדפים על־ידי הקרן־הקיימת ,כדי להפוך את חכירת
הקרקע לאפשרות המועדפת על־ידי פרטים על־פני בעלות פרטית 33.יתרה מזו,
אפילו אישים כסמילנסקי או לבונטין ,אשר תמכו בבעלות יהודית פרטית על

קרקעות ארץ־ישראל גם לטווח הארוך ,הכירו בצורך בהון לאומי לשם רכישת
קרקעות בידי המוסדות הציוניים .אולם הם דרשו מתן זכות לקנייתן מהמוסדות
על־ידי יהודים פרטיים ,כשקנייה זו אמורה להיות מותנית בקבלת עקרון
העבודה העברית על־פי דעת סמילנסקי 37 ,או לפחות בהתחייבות לעיבוד הקרקע,
כפי שתבע לבונטין38 .
הזרמים
חדורי
היו
הציונית
היא,
בתנועה
שכל
המסקנה העולה מכל זה
הכרה
בצורך במשאבים כלכליים ,שיעמדו לרשות המוסדות הציוניים לשם רכישת
34

35

36
37

38

ראה נספחים לישיבות בימים  , 27.8.1919 , 21.8.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט . 1919
אין בגישות הללו התייחסות לבעיית אכיפת עמדת־הבכורה של הקרן־הקיימת
בהיעדר ריבונות יהודית בארץ־ישראל .אפשרות האכיפה היחידה שניתן לחשוב
עליה הייתה באמצעות התחייבות חוזית של קוני הקרקע הפרטיים ברוח זו ,בין כתנאי
לקבלת אשראי מוסדי ובין כתנאי לרכישת קרקע — בהנחה שגוף ציוני מרכזי כמו
החברה להכשרת היישוב היה משמש כמתווך גם לרכישות־קרקע פרטיות.
ראה ,למשל ,רופין ,בנין ארץ־ישראל ,עמ ׳
. 244-236
סמילנסקי ,לשאלת הפועלים.
—
לבונטין ,לארץ אבותינו ,עמ׳ . 79 ,34 24
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ההבדלים בין המצדדים בבלעדיות הקנייה הציבורית של קרקעות ובין
קרקע.
המתנגדים לה הצטמצמו רובם— מבחינת ההשלכות שיש לכך על נושא ההון
הלאומי — בשיקולי הטווח הקצר ,אלה התייחסו בעיקר לגודלם ,היחסי והמוחלט,
של מקורות ההון הלאומי שיש להפנות לרכישת קרקעות ,במסגרת הקצאת

המקורות הציבוריים ,אך לא לעצם נחיצותה ,או לעקרון הלאמתן המלאה בטווח
הארוך.
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ההון הלאומי בתפקודי ממשלה
כפי שראינו בדיוננו עד כה ,אמור היה המשק היהודי בארץ־ישראל ,על־פי
התפיסה הציונית
של ראשית שנות העשרים ,להיות בעל מבנה מעורב ,שבו
יפעל סקטור ציבורי־לאומי לצידו של סקטור יהודי פרטי .בפרקים הקודמים
הגבלנו את התייחסותנו להיבטים הלאומיים והחברתיים ,המיוחדים לפעילותו
הכלכלית
של הסקטור הציבורי־הציוני באמצעות ההון הלאומי .בפרק זה נדון
בהיבט
מרכזי
נוסף של שימושי
ההון הלאומי ,כפי שנתפסו בציונות :הפעלת
הסקטור הציבורי־לאומי
בתחומי־פעולה כלכליים האופייניים לממשלה
בכלל,

ולממשלה במשק מעורב הנמצא בתהליך של פיתוח כלכלי בפרט .י בטרם נדון
בתפיסה הציונית של הנושא ,נסקור את תחומי המעורבות הכלכלית האופייניים
לממשלות

במשק מסוג זה.

סקטור ציבורי במשק מעורב
היום אנו מבחינים
בארבעה תחומים עיקריים של מעורבות הממשלה במשק:
א .תחום החקיקה ואכיפתה,
כדי לאפשר פעילות כלכלית תקינה וללא הפרעות.
בתחום זה נכללים ,בין
השאר ,פיקוח מוניטארי ,מסגרות לאכיפת חוזים ,הטלת
מגבלות על כוחם של מונופולים וכדומה.
ב .מעורבות ממשלתית
בהקצאת מקורות במשק לשם מימוש התועלת החב¬
רתית .מעורבות זו מתחייבת בגלל הבדלים אפשריים בין התועלת הפרטית
של כל יחיד בנפרד והתועלת הקיבוצית של החברה ככלל.
ג .אספקת שירותי רווחה ,כבריאות וסעד ,ומתן תמיכה למובטלים ולזכאים
אחרים
באמצעות תשלומי־העברה .מעורבות ממשלתית במתן שירותים אלה
נובעת מן התפיסה
הערכית המקובלת בדבר אחריות הממשלה במידה זו או זו
1

הכוונה במשק מעורב היא
למשק לאומי ,שבו פועל סקטור ציבורי ממשלתי בצד
סקטור קאפיטאליסטי
פרטי,
משקי
מערב־אירופה,
במתכונת
ובמידה מסוימת גם
ארה״ב בין שתי מלחמות־העולם.
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האזרחים ולתעסוקתם .לתפיסה ערכית זו ניתן גם לייחס מדיניות
לרווחת
ממשלתית ,המיועדת לצמצום אי־השוויון בהתפלגות הרכוש וההכנסות .מדיניות
זו עשויה להתממש הן באמצעות מבנה מערכת המיסים ,והן באמצעות הוצאות
ממשלה על שירותים ציבוריים בכלל ועל שירותי רווחה בפרט.
תחום המדיניות הכלכלית (האנטי־מחזורית) המייצבת .בתחום זה נכללים
ד.
ואשראי ,עבודות ציבוריות בתקופות שפל בפעילות הכלכלית
מדיניות מטבע
ובתעסוקה ,צמצום הוצאות ממשלה בתקופות אינפלאציה והרחבתן בתקופות
שפל וכדומה.

2

חשיבות מיוחדת בדיוננו נודעת לתחום השני של מעורבות הסקטור הציבורי
בו באה לידי ביטוי בעיקר המעורבות הממשלתית־ציבורית בנושאי
במשק ,אשר
הפיתוח הכלכלי .תחום זה אף תפס מקום מרכזי במחשבה הציונית בתקופה
הנדונה ,ולכן מן הראוי להרחיב עליו את הדיבור.
ההבחנה בין תועלת חברתית ותועלת פרטית איננה הבחנה ערכית בעיקרה.
תועלת חברתית מתייחסת לתועלת הצפויה לכל הפרטים במשק מייצור מוצר
או שירות בכמות נתונה ,או מהשקעה בפרוייקט מסוים .לעומת זאת ,תועלת

הצפויה אך ורק ליצרן או למשקיע מפעילותו היצרנית,
פרטית היא התשואה
היא קובעת את קיומה וממדיה של פעילות זו .הבדלים בין שני סוגי
ומשום כך
אפשריים ,כאשר אין השוק החופשי מסוגל לבטא את כל היתרונות
התועלת
(או החסרונות) הכלכליים למגזרים החברתיים השונים כמרכיבי ביקוש או היצע.
מוגדרים כיתרונות (או חסרונות) חיצוניים במערכת הכלכלית
יתרונות

כאלה
הפרטית .מכאן ברור ,שהסקטור הפרטי ייצר כמות קטנה מדי— מנקודת־מבט
חברתית— של מוצרים שיש בהם יתרונות חיצוניים ,וכמות גדולה מדי של
מוצרים שיש בהם חסרונות חיצוניים.
מוצרים ושירותים ,שיש עמם יתרונות חיצוניים ,הם אלה הקרויים
טיפוסיים לסוג
׳מוצרים ציבוריים׳ או ציבוריים־למחצה .שירותי ביטחון והגנה ,שיפור הנוף
(באמצעות ייעור למשל) ,או מערכות חינוך ובריאות הציבור הם דוגמה
אופייני להם ,שלא ניתן לגבות מן המשתמשים בהם והנהנים
למוצרים
אלה.

2

בתקופה הפרה־קיינסיאנית ,שבה אנו עוסקים ,הצטמצמה מדיניות זו בדרך־כלל
לשימוש בכלים המוניטאריים בלבד .לעבודות הציבוריות שנעשו בתקופה זו לשם
מתן תעסוקה למובטלים ,ניתן להתייחס יותר כאל מתן שירותי רווחה מאשר
מדיניות תקציבית מייצבת .הדבר נכון בעיקר בגלל עקרון האיזון
לאמצעים של
התקציבי ,שהנחה את הממשלות המערביות לפני המשבר הגדול של ראשית שנות
השלושים .שמירה על עיקרון זה הביאה לידי כך ,שהעסקת מובטלים בעבודות
ציבוריות לא הייתה בהכרח פעילות מרחיבה של הוצאות ממשלה במשק.

פרק שלישי

מהם את מלוא הוצאות הייצור שלהם ,משום שצריכתם בידי יחידים מסוימים
במשק אינה מפחיתה (או מפחיתה רק במעט) את יכולתם של פרטים אחרים
להשתמש בהם במישרין או ליהנות מיתרונותיהם .לכן נתפסים המוצרים הציבו¬
ריים בעיני רוב האנשים כמוצרים חופשיים .מכאן ,שעל אף נכונותו של הציבור
ככלל לממן מוצרים אלה ,אין
כל יחיד בנפרד מוכן לממן את צריכתו שלו.
בכך נוצרת הצדקה ,מנקודת־מבט היעילות הכלכלית ,לייצור המוצרים הציבוריים
בידי הממשלה באמצעות מיסוי
כללי שאינו מיועד למטרה מיוחדת .בדרך זו
יתממש רצון הכלל (שאותו אין
הסקטור הפרטי יכול לספק) לייצר את הכמות
׳הנכונה׳ ,מבחינה
חברתית ,של המוצר הציבורי הנושא עמו יתרונות חיצוניים.
תחליף לייצור ממשלתי עשוי
לשמש גם מתן סובסידיה או סיוע מכל סוג שהוא
לסקטור הפרטי ,שימריצו לייצר
את הכמות האופטימאלית של המוצר בעל
התשואה החברתית הגבוהה.
למצבים,
עשויה
דוגמה אופיינית אחרת
שבהם
התשואה החברתית להיות גבוהה

מן התשואה הפרטית ,מצויה
בתחום ההשקעות .המשקיע הפרטי מצפה בדרך
כלל להכנסות מהשקעתו תוך זמן קצר לערך ,ואינו מתייחס להכנסות שייווצרו
כעבור זמן רב כמקור של תשואה פרטית .לעומת זאת החברה ,באמצעות
הממשלה ,מתחשבת גם בתועלתם של הדורות הבאים ,ולכן רואה היא בזרמי
ההכנסות הצפויים בעתיד הרחוק חלק מן התשואה החברתית.
גורמים אחרים (שאינם בהכרח בלתי־תלויים בהבדל שבהערכת התשואה העתי¬
דית) לאפשרות ,שהתשואה הפרטית הצפויה מן ההשקעה תהיה נמוכה מן
התשואה החברתית ,לפחות בשלבי־הביצוע הראשונים שלה ,עשויים להיות

הוצאות־הון גדולות .הוצאות אלו מקשות על מימונה הפרטי של ההשקעה
בתנאי שוק הון בלתי־משוכלל,
ולכן מקטינות הן את רווחיותה .הדבר אמור
לגבי השקעות ,שבהן צפויה
תקופת־הבשלה ממושכת עד לקבלת פירות ההשקעה.
מצב זה עשוי
לנבוע מתכונותיו הטכניות של הפרוייקט (בעיקר כשמדובר

בפרוייקטים
גדולים) או מגורמים כלכליים האופייניים לתהליכי פיתוח מואץ.
למשל הרחבת השוק (באמצעות עלייה בהכנסות וגידול אוכלוסייה) כחלק
מן ההתפתחות הכלכלית הצפויה ,האמורה להפוך את הפרוייקט לרווחי בעתיד,
על־ידי עלייה בביקוש
לתפוקתו .דוגמה אחרת היא של ׳ענפי ינוקא /אשר
נמצאים בתקופת הרצה ,שבה רווחיות ההשקעה והייצור נמוכה עדיין אך עתידה
לעלות במשך הזמן.
ההצדקה החברתית
לביצוען
מרווחיותן
בעתיד,
של ההשקעות הללו נובעת
או מהתועלת הנובעת מהן לצרכנים (בצורה של מחירים זולים יותר ,כאשר
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מדובר בשירותי תחבורה למשל) אשר אינה יכולה להתממש כריווח ליצרנים
בתנאי שוק תחרותי .הכוונה היא בעיקר להשקעות־תשתית למיניהן ,כמו יצירת
רשתות־תחבורה ,חשמל ,מים ותברואה ,ובמידה מסוימת גם ליצירת תשתית
חינוכית להשקעה בהון אנושי .מעורבות ממשלה בהשקעות־התשתית (וכן
בהשקעות אחרות ,שבהן גדולה התשואה החברתית מן הפרטית) אופיינית בעיקר
במשקים המצויים בראשיתו או בעיצומו של פיתוח כלכלי .במשקים אלה ניתן
לצפות לקיום פער בין התשואה הפרטית והחברתית בגלל הצורך בהקמת
התשתית ,שתאפשר בעתיד מימושם של רווחים פרטיים במכלול הפעילויות
הכלכליות במשק ,הנשענות עליה .בתנאים אלה השקעות־התשתית יצדיקו את
עצמן מנקודת־מבט פרטית רק עם עליית רמת ההתפתחות הכלכלית .לכן אחד
המרכיבים העיקריים של מודעות ממשלה לצורכי הפיתוח הכלכלי ,הוא ההכרה
באחריות המלאה או החלקית להקמתה של התשתית הכלכלית במשק.

סקטור ציבורי במחשבה הציונית
כאשר עוברים מן הדיון הכללי בתחומי פעילות כלכלית של ממשלה לעניין
ההון הלאומי בתפיסה הציונית ,ברור שהיעדר ריבונות יהודית בארץ־ישראל
בראשית שנות העשרים הגביל מראש את הפעלת המוסדות הלאומיים כסקטור
ציבורי ממשלתי לתחומים של השקעות־תשתית ,עבודות ציבוריות ואספקת
שירותים ציבוריים .בתחומים אלה לא התחייב קיומה של ריבונות כתנאי
למעורבות מעין־ממשלתית — שלא כבנושאי החקיקה ואכיפת החוק ,המיסוי,
אספקת שירותי ביטחון ,מנהל ממשלתי ומדיניות מוניטרית .ואכן ,הגישה הציונית
לשאלה של הפניית ההון הלאומי (בתוספת לשאר שימושיו) לתחומי־פעולה
׳ממשלתיים׳ התמקדה סביב נושאים אלה של הקמת התשתית ,עבודות ציבוריות
ושירותים.

3

לגישה זו היו למעשה שני היבטים :תפיסת הציונות את תפקידי הסקטור
הממשלתי בשאלת יחסי־הגומלין בין הסקטור הפרטי והציבורי ,ועמדת הציונות
לגבי ׳חלוקת העבודה׳ בין ממשלת המאנדאט לבין ההסתדרות הציונית (או
 3לעומת זאת ,הרבו בציונות ,באותן השנים ,לנסח תביעות כלפי ממשלת המאנדאט
לגבי חקיקה ,שתקדם את מפעל ההתיישבות היהודי .תביעות אלו התייחסו בראש־
וראשונה לענייני הקרקע — מריפורמה יסודית של ספרי־האחוזה ושל זכויות הקניין
והמשכון ,ועד להפקעת אדמות מעל למאכסימום מוגדר של שטח ליחיד; אך גם

לענייני מיסוי ,זכיונות ומונופולים .ראה הוועד־הפועל ,אוגוסט
פברואר  ; 1920ורופין ,בנין ארץ־ישראל ,עמ׳ . 244-236
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מוסדות היישוב) במילוי משימותיו של הסקטור הציבורי־ממשלתי בארץ־ישראל.
להיבט השני היו כמובן גם השלכות פוליטיות ברורות ,שבן בצורה זו ביקשה
התנועה להגדיר את מעמדה ותחומי פעילותה של ההסתדרות הציונית כמעין
ממשלה בארץ־ישראל.
באשר לחשיבותה של בניית תשתית כלכלית הייתה הסכמה כללית .תחומי־
התשתית ,או ׳אבן־הפינה׳ בלשונו של משה סמילנסקי 4 ,כפי שנתפסו בשורות
התנועה היו בעלי היקף רחב .הם כללו בראש־וראשונה השקעות בפיתוח רשת
תחבורה ותקשורת ,פיתוח מקורות אנרגיה ,השבחת קרקע והשקאה 5 .כן הייתה
התייחסות להשקעות־יסוד בהון אנושי ובמחקר ופיתוח .בהקשר זה עומד ,למשל,
בראנדייס על הצורך בהשקעות לביעור המאלאריה כתנאי הכרחי ומוקדם
לביצוע מפעל ההתיישבות והפיתוח בארץ; דיזנגוף מדגיש את ההשקעות בחינוך
(בעיקר בחינוך המקצועי); וילקנסקי מתייחס למחקר ,פיתוח והכשרה חקלאית
היהודי בארץ־ישראל6 .
כאל חלק בלתי־נפרד מבניית התשתית הכלכלית למשק
האחריות הציבורית למימוש השקעות־התשתית הללו (בין על אחריותם של
המוסדות הציוניים ובין על אחריותה של ממשלת המאנדאט) הייתה למעשה
מובנת מאליה בתור מרכיב בסיסי באפיונן והגדרתן .אמנם היה מיעוט קטן
של מצדדים בבלבדיותם של שיקולי הרווחיות הפרטית בביצוע ,כלבונטין ,אשר
לדעתו גם השקעות־היסוד ניתנות — וחייבות — להתממש על־ידי הסקטור הפרטי,
7
או לחילופין :על יסוד שיקולים עסקיים הזהים לשיקולי הסקטור הפרטי.
אבל להוציא מיעוט זה ,היה הצורך בקיומו של סקטור ציבורי לשם מימושן

המשותף של ההשקעות הללו מוסכם על כל הזרמים בתנועה הציונית.
זלטופולסקי ,שעמדתו מייצגת נאמנה את התפיסה המקובלת ,אפיין את השקעות־
התשתית כהשקעות אבודות מנקודת־מבטו של היזם הפרטי .לדעתו ,תקופת־
ההבשלה הארוכה והסיכון הרב הכרוך בהן עושים אותן לבלתי־כדאיות לביצוע
8

4
5

6
7

8

סמילנסקי ,משקנו הרכושני.

ראה סמואל; ליכטהיים ,רפראט ארץ־ישראל ; אוסישקין ,איגרת;
 ; 91-88תזכיר של זלטופולסקי ,ועידת לונדון (א) ; ניידיץ׳ ,תכניתנו הכספית;
רפראט סימון ,ועידת לונדון (ב); רופין בישיבה מיום  , 19.2.1920הוועד־הפועל,
הצהרה,

עמ ׳

פברואר  ; 1920דיזנגוף ,אל המטרה.
ארץ־ישראל
ראה דיזנגוף ,שם ; וילקנסקי ,איך
את
לבנות
;
לבונטין ,עבודה יישובית.
הנימוקים היו פוזיטיביים ,אלה המקובלים בזכות ביצוען של השקעות־תשתית
ואספקתם של מוצרים ציבוריים באופן קולקטיבי ,כפי שתואר לעיל .ראה ,למשל,
הצהרה ,עמ׳  , 57-51להנמקותיו של בראנדייס (נספח מקורות ,מס׳ .) 5
דה האס ,עמ ׳
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בידי הסקטור הפרטי 9 .ברוח זו הוא מתייחס במאמרו ׳לשאלת הכספים׳ למושג
של הוצאות ציבוריות לייצור מוצרים ציבוריים בכלל ,ולהוצאות תשתית ציבוריות
בפרט:

כל ההוצאה שקופת הממשלה מוציאה אינה חוזרת לעולם באופן ישיר
ובלתי־אמצעי [כלומר אין הממשלה יכולה לגבות תשלום ישיר בשביל
המוצרים הציבוריים שאותם היא מייצרת — י״מ] .לא רק החזקת הסדר
והמשטר וההגנה על הגבולות דורשת הוצאה קבועה שאינה חוזרת לעולם,
אלא אפילו עבודות ידועות שמטרתן להרים את מצבה הכלכלי של המדינה
כמו השבחת קרקעות ,ייבוש ביצות ,ייעור יערות ,סילול מסילות ,תיקון
דרכים ,הגשרת גשרים ודומיהן ,אף הן דורשות הוצאה שלא על מנת

להחזיר .גם ההוצאות שמוציאים עליהן אינן חוזרות באופן בלתי אמצעי
לעולם ,ורק ברבות הזמנים מתרבות על ידיהן הכנסותיה של הממשלה.
מפני שעבודת האדמה והתעשייה הולכות ומשתכללות ,על ידיהן (מתרבים)
הכספים שבאים לקופת הממשלה על ידי מסים וארנונות10 .
זלטופולסקי מנסח כאן בבהירות את משמעות התשואה החברתית שבעליית
הפריון ,הנובעת מהשקעות־התשתית ,כתרומה לצמיחה הכלכלית ולעליית רמת־
ההכנסות הכללית במשק .באופן זה יתאפשר בטווח הארוך גם החזר הוצאות
ההשקעה הציבורית (לפחות בחלקן) באמצעות גידול בתקבולי המיסים ,אשר
ביניהם לבין רמת־ההכנסות קיים מתאם חיובי .זאת ,כמובן ,בניגוד למשקלם
המכריע של רווחי היזם הפרטי הצפויים בהשקעות אחרות ,שבהן אמורה
התשואה הפרטית להצדיק את ביצוען על־ידי הסקטור הפרטי במשק .בקשר לכך
מדגיש זאב סמילנסקי את ההיבט הדינאמי של עליית מרכיב התשואה הפרטית
בהשקעות־יסוד ,תוך כדי תהליך הצמיחה הכלכלית .כך ,למשל ,ניתן לצפות
שמסילת־ברזל הנבנית באיזור מיושב ומפותח תהיה רווחית כעבור זמן קצר
יותר מאשר פרוייקט תחבורתי ראשוני במשק או באזור ,הנמצא בראשית שלבי
התפתחותו הכלכלית ”.שיקולים דומים ניתן גם למצוא בהצדקת סיוע ציבורי
למפעלי תעשייה מסוג של ענפי ינוקא ,אשר אינם כלולים בהכרח במסגרת
תחומי־התשתית המקובלים .כך טוען במפורש אליהו רבינוביץ ,המציע שימוש
בהון ציבורי למימון תעשייה בראשית דרכה ,משום שלא ניתן לצפות לרווחיותה
9
10
11

תזכיר של זלטופולסקי ,ועידת לונדון (א).
זלטופולסקי .שם.
זאב סמילנסקי.
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בשלבי־התפתחות ראשוניים ,הן שלה עצמה והן של המשק היהודי בארץ־ישראל
בכללו12 .
הצורך במעורבות הסקטור הציבורי בהשקעות־תשתית נתפס גם כאמצעי למניעת
היווצרותם של מונופולים ורווחים מונופוליים ,הכוונה היא לאותם תחומי־
תשתית— בעיקר בתחבורה— שבהם ניתן לעתים לצפות לרווחיות פרטית
מתקבלת על הדעת ,אך ורק כתוצאה מן האפשרות לקיים מפעלים פרטיים
בתנאי מונופול 13 .מטעם זה ממליצים גם מצדדי המשק הפרטי ,משיקולי יעילות,
כאוטו וארבורג למשל ,על ביצוע ציבורי של השקעות בתחבורה והעברתם
של אוצרות־טבע ומפעלי־תשתית אחרים לבעלות ציבורית ,או לחילופין :לפיקוח
ציבורי עליהם למניעת רווחים ועיוותים מונופוליים14 .
התעסוקתי,
היבט מרכזי אחר של הייצור הציבורי היה ההיבט
שנודעה לו
משמעות רבה ביותר בתנאים הצפויים בארץ־ישראל כארץ קולטת עלייה.
עבודות־התשתית (בעיקר כשמדובר בעבודות סלילה ובנייה בטכנולוגיה של
שנות העשרים) היו בדרך־כלל עצימות עבודה ,יחסית להון הדרוש לשם ביצוען.
לכן נתפסו כמקור חשוב של עבודות ציבוריות ,אשר יספקו תעסוקה ,לפחות
בטווח הקצר ,לעולים אשר יגיעו לארץ־ישראל 15 .ריכוזן של העבודות הציבוריות
בהשקעות תשתית ופיתוח עתיד היה להבטיח את יעילותן לטווח הארוך,
בנוסף להיותן מכשיר לפתרון בעיות תעסוקה בטווח הקצר .ואמנם הייתה
בתנועה התייחסות מפורשת לנקודה זו .בראנדייס ,למשל ,הדגיש את הצורר
לבצע אותן עבודות ציבוריות שפירותיהן יביאו תועלת למשק בטווח הארוך,
כגון עבודות ייעור .בקשר לכך ציין אטינגר את תפקיד ההכשרה המקצועית
תוך כדי עבודה הגלום בעבודות הציבוריות ,שלה חשיבות רבה כאשר מדובר
גופנית ומקצועית16 .
בעולים חסרי־הכשרה לעבודה
ההיבט התעסוקתי של הייצור הציבורי מעביר את הדיון באופן טבעי מנושאי
שירותי חינוך ורווחה17 .
הפיתוח הכלכלי לנושא האחריות הציבורית לאספקת
12
13

14

15

16

17

רבינוביץ.

של ׳מונופול טבעי׳ אפשרי כאשר השוק הוא קטן יחסית לגודל האופטימאלי
מצב זה
של הייצור.
וארבורג .ראה גם סימון ,אל ההסתדרויות הציוניות.
ראה למשל מספר הדין־וחשבון; לבונטין ,עבודה יישובית; קפלנסקי ,ישוב המוני;
דיונים בנושא העבודות הציבוריות ,הוועד־הפועל ,אוגוסט  ; 1919הוועד־הפועל,
פברואר  ; 1920ניידיץ׳ ,תכניתנו הכספית.
דברי בראנדייס בישיבה מיום  , 6.8.1919הוועד הפועל ,אוגוסט  , 1919אטינגר.
למשל ,אהרונוביץ :תפקידנו בועידה הכללית; דיונים בנושא השירותים
ראה,
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מבחינה עקרונית ניתן להבחין בין ההוצאות הציבוריות לפיתוח לבין אלו
המוקדשות לאספקת שירותים ציבוריים באופן מקביל להבחנה המושגית בין
השקעה ותצרוכת .הוצאות התשתית והפיתוח מהוות השקעה ,שפריר ,מתבטא
בתשואה החברתית (ואולי אף הפרטית) הצפויה מהן ,בעוד אספקת שירותים
ציבוריים מזוהה כהוצאה לתצרוכת שאין לצפות ממנה לתשואה ישירה בעתיד.
ואמנם זו הייתה ההבחנה שנעשתה בין שני סוגי ההוצאות הללו .יוליוס סימון
למשל ,מבחין הבחנה מפורשת בין הוצאות שוטפות בתחומים של עזרה רפואית,
חינוך ,סעד ועוד ,שאינן תורמות להצבר נכסים ריאליים ,יצרניים על־פי
תפיסתו ,לבין הוצאות בתחום הפיתוח וההתיישבות ,התורמות להצבר ההון
היצרני במשק18 .
בין
כי
לציין,
עם זאת יש
על אף שההבחנה
סוגי ההוצאות הללו ברורה וחדה
ברמה המושגית ,אין היא חד־משמעית בסיווגם של סוגי־הוצאות למיניהם.
בעיקר אמור הדבר לגבי תחומי החינוך והסיוע לעולים .באשר לחינוך ,יש בו,
כאמור ,מרכיב ברור של השקעה בהון אנושי ,שחשיבותו רבה בעיקר בקשר
לפיתוח כלכלי .וייצמן ,למשל ,מתייחס להצבר נכסים פיסיים ורוחניים במשמעותם
העקרונית כשווי־ערך זה לזה 19 .אולם הגישה הכללית הייתה (בדומה לגישה
המקובלת בתיאוריה של מימון ציבורי באותו הזמן) כזו של סימון ,אשר ראתה
את כל ההוצאות לחינוך כהוצאות לאספקת שירותים .באופן דומה התייחס
נייז־יץ׳ גם אל הבנייה לעולים כאל הוצאה שוטפת ,שכן היא השקעה בהון
צרכני 29 .הדבר מצא ביטוי בחיבורו הפרוגראמאטי לקראת הקמת קרן־היסוד,
שבו הוא מונה את ההשקעה בדיור בקבוצה אחת עם ההוצאות לטיפול בעולים,
ביטחון פנימי וחינוך 21 .כלומר ,ההבחנה כאן יותר משהיא נעשית על־פי
תכונותיהן הכלכליות הטהורות ,היא נעשית על־ פי המניעים להוצאות הציבוריות
השונות .הוצאות־ההשקעה מזוהות לפי המניע של פיתוח כלכלי ,וההוצאות
השוטפות מאופיינות על־ ידי המודעות לצורך באספקת שירותים ציבוריים בכלל,

18
19

20

21

הציבוריים ,הוועד־הפועל ,פברואר  , 1919פברואר  , 1920ועידת לונדון (א) ,נאום
בראנדייס לפני המשלחת האמריקאית לוועידת לונדון ,הצהרה ,עמ ׳
. 50-41
רפראט סימון ,ועידת לונדון (ב).
דברי וייצמן בישיבת הנהלת ציוני אמריקה ב־  ; 9.4.1921שפירא ,עמ ׳ . 149
בהון צרכני הכוונה היא למלאי של מבני־דיור ומוצרי־תצרוכת בני־קיימא ,המצויים
בבעלות הצרכנים והמספקים שירותי תצרוכת במשך הזמן .בניגוד להון יצרני
המורכב ממכונות ,ציוד ומלאי חומרי־גלם ,אין ההון הצרכני מהווה גורם ייצור
בייצורם של מוצרים ושירותים הנמכרים בשוק.
סימון ,אל ההסתדרויות; ניידיץ׳ ,תכניתנו הכספית.

פרק שלישי

ושירותי רווחה בפרט ,על אף קיומו האפשרי של כמרכיב הצבר ההון ,לפחות
בחלק מהן.

להבחנה זו בין הוצאות־פיתוח ובניית־תשתית ,לבין ההוצאות למתן שירותים
ציבוריים ,הייתה גם משמעות תפעולית חשובה לגבי היחסים בין ממשלת
המאנדאט וההסתדרות הציונית בתחומי הפעילות הכלכלית של הסקטור הציבורי־
ממשלתי .אספקת שירותים ציבוריים ליישוב־היהודי בתחומי החינוך והרווחה
נתפסה בתנועה הציונית כחייבת להיות נתונה לאחריותם של מוסדות־ציבור
יהודיים .אחריות זו שימשה ביטוי לאוטונומיה הפנימית (שעליה למעשה לא היו
עוררין) של היישוב היהודי בארץ .בתחום החינוך ,למשל ,אף הובעו הסתייגויות,
כזו של וייצמן ,מקבלת תמיכה בריטית שתלווה פיקוח ממשלתי על בתי־הספד
היהודיים 22 .בתחום הבריאות הציע אליאס אורבך להקים משרד־בריאות ציוני,
שבו תרוכז כל הפעולה הרפואית והתברואתית בארץ .הצעתו התקבלה בוועידת
לונדון ביולי  , 1920למרות הסתייגויות מצד כמה מציוני אמריקה ,שהתנגדו לה
בנימוק שלא ניתן יהיה להגביל שירותים אלה לאוכלוסייה יהודית23 .
מכאן ,שלשאלת חלוקת האחריות בין הממשלה והמוסדות הלאומיים התייחסה
הציונות רק בקשר להוצאות הפיתוח והשקעות־התשתית .למעשה ,היא התמקדה
בעיקר בעבודות הציבוריות ,שהיו מיועדות להקמת התשתית הכלכלית הרחבה
בארץ־ישראל ,כגון מסילות־ברזל ,נמלים וכבישים ראשיים .הוצאות־הפיתוח
המיועדות אך ורק למגזר היהודי ,ואשר כללו בין השאר בניית בתי־חולים
ובתי־ספר ,סלילת דרכים וייעור ,ייבוש ביצות והקמת רשתות־השקייה בשטחי
ההתיישבות היהודית ,נתפסו כחלק בלתי־ נפרד מאחריותם של המוסדות
הלאומיים היהודיים24 .
בין
ליחסי־הגומלין
הבריטית
להסתדרות הציונית
את הגישות השונות
הממשלה
בתחום הפעילות הציבורית הכלכלית ,אשר רווחו בשורות התנועה הציונית
בראשית תקופת המאנדאט ,ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות .האחת ראתה
בהקמת המימשל הבריטי בארץ ,בהנחה שיאפשר קיום אוטונומיה קהילתית
ליישוב היהודי ,משום מימוש מטרותיה המדיניות של הציונות .גישה זו התייחסה
אל הממשלה הבריטית כאל סקטור ציבורי־ממשלתי בלעדי בתחומי התשתית
והעבודות הציבוריות .ראיית הסוכנות היהודית כמעין ממשלה לא התקבלה
22
23
24

וייצמן בישיבה מיום  , 11.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
ראה הצעות ועדת ארץ־ישראל בנוגע לתברואה ,ועידת
לונדון
(א)
 , 20.9.1920ועידת לונדון (ב).
ראה למשל רופין ,תכנית העבודה.
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מטעמים מדיניים עקרוניים .כל דרישה לשליטה ציונית על העבודות הציבוריות
נתפסה לפי גישה זו כניסיון לרוקן מתוכנה את ההתחייבות הבריטית לשמש
ממשלה בארץ.

26

אידר ביטא גישה זו בצורה ברורה ומפורשת בוועידת־לונדון

ביולי  . 1920הוא טען ,שאת הסוכנות היהודית יש לראות רק כממשלה בעל־
כורחה ,ומן הראוי
להגביל את תפקידיה (שלה ,או של גוף יהודי מייצג אחר
שיוקם לשם כך בארץ) לכך שתשקוד על קיום קהילה יהודית אוטונומית
ותו־לא .כלומר ,יש להגבילה לתפקידים הקשורים באספקת שירותים ציבוריים
לסקטור היהודי בלבד ,ובשום פנים אין ההסתדרות הציונית צריכה ליטול
על עצמה את תפקידי הממשלה בתחום התשתית הכללית .לדעתו ,אין מקום
לחשוב במונחים של סלילה יהודית או נמלים יהודיים בארץ־ישראל .את ביצוען
של עבודות־תשתית על־ידי ההסתדרות הציונית יש לראות כפתרון של חוסר
ברירה .רק במידה שהממשלה הבריטית לא תיאות לקחת על עצמה את כל
משימות הפיתוח הכלכלי בארץ־ישראל (להוציא עניין הכשרת הקרקע ,התיישבות
יהודית וכדומה) ,תוכל ההסתדרות הציונית לפעול במקומה26 .

לעומת גישה זו עמדה הגישה המנוגדת לה ,ואשר דובריה העיקריים היו וייצמן,
אוסישקין ,סאקר ,ליכטהיים וקפלנסקי .למרות הבדלי השקפות ביניהם בשאלות
חברתיות ,מאוחדים היו בראיית העצמאות המדינית היהודית בארץ־ישראל
כמטרה ציונית לטווח הארוך .על־פי השקפתם שומה על ההסתדרות הציונית
לשאוף לשלוט בכל נושא העבודות הציבוריות והפיתוח ,הן בתחום היוזמה
והתכנון ,והן בתהום הביצוע ,כדי להפוך את ארץ־ישראל ליהודית הלכה למעשה,
שכן היא איננה מושבה בריטית (על־פי טענת וייצמן ,למשל) .ליכטהיים,
קפלנסקי ואוסישקין התייחסו לבעלות היהודית על התשתית כמטרה פוליטית־
כלכלית .אוסישקין אף מציין במפורש ,שהבעיה בנושא הזיקה הציונית לעבודות
הציבוריות אינה מצטמצמת בהבטחת תעסוקה יהודית והרחבתה ,ושעל כל
המפעלים בארץ לשאת ׳תווית יהודית׳ ,כלשונו 27 ,כשלב בתהליך יצירת המדינה
היהודית .לדעתו ,הממשלה הבריטית ,היא ממשלה זמנית בלבד ,ונחוצה בטווה
הקצר רק משום קיומו הארעי של רוב ערבי בארץ .באותה רוח מציע סאקר
להניע את הממשלה הבריטית להתרחק בכלל מנושאי הפיתוח והעבודות

הציבוריות (הוא סבר ,שהממשלה תהיה מעוניינת להתרכז בפעילותה הכלכלית
25

26
27

פרנקפורטר בישיבה מיום
 , 25.8.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט . 1919
תזכיר של אידר ,ועידת
ישיבה
מיום
ועידת
לונדון
ראה
גם
20.7.1920
(א),
לונדון (ב).
אף־על־פי שאין אוסישקין מציין זאת במפורש ,נראה שבביטוי ׳תווית יהודית׳ הוא
מתכוון ליזמות ,הון ושליטה יהודית על מפעלי־התשתית בארץ־ישראל.

פרק שלישי

בנושאי תברואה וביעור הקדחת) ,תמורת התחייבותה של ההסתדרות הציונית
ליטול נושאים אלה על עצמה ,על מנת למנוע את ביצוע הפיתוח הכלכלי בארץ

על־ידי

הון זר בכלל ,והון בריטי בפרט^.

2

בין שתי הגישות הקיצוניות הללו הייתה עמדת־ביניים ,אשר ביטאה את תפיסת
הרוב בתנועה .עמדה זו ראתה צורך בשיתוף־פעולה וביחסי־השלמה בין הממשלה
הבריטית לנציגות ציבורית יהודית בנושא התשתית והעבודות הציבוריות.

ביסודה של גישה זו עמדו שלוש הנחות בסיסיות :האחת ,שהממשלה הבריטית,
המופקדת על הקמת הבית הלאומי היהודי ,מהווה סקטור ציבורי חוקי לגבי

פעילות כלכלית ממשלתית בנושאי הפיתוח והעבודות הציבוריות בארץ־ישראל.
השנייה הייתה ,שהמוסדות הלאומיים היהודיים ,כנציגות היישוב היהודי
ההנחה
ביתו הלאומי אמור להיות מוקם בארץ־ישראל ,הם שותפים חוקיים
והעם אשר
הבריטית כסקטור ממשלתי־ציבורי .ההנחה השלישית הייתה ,כי
לממשלה
מקורות ההון הלאומי (אשר עתידים להתבסס רובם ככולם על ייבוא הון חיצוני
לארץ־ישראל ולא על מיסוי או מלוות פנימיים) יהיו מוגבלים למשך תקופה
לא תוכל ההסתדרות הציונית להיות סקטור ציבורי ממשלתי בלעדי
ארוכה .לכן
בתחום פיתוח התשתית הכלכלית בארץ־ישראל 29 .עם זאת ,יש לציין ,כי באשר
טענו למשל זלטופולסקי וניידיץ /שככל שיתרבו מפעלי־התשתית
לטווח הארוך,
שבבעלות ציבורית יהודית ,כך תגדל יכולתה של ההסתדרות הציונית לגייס
מקורות־הון בצורת אשראי ,אשר ערכם הכלכלי של מפעלים אלה ישמש לו
כבטחונות.

30

המסקנות שנבעו מהנחות־היסוד הללו לגבי צורת שיתוף־הפעולה בין הממשלה
הבריטית לבין ההסתדרות הציונית באו לידי ביטוי בניסוח החלטות הוועד

הפועל הציוני ,שנתקבלו במושב אוגוסט־ספטמבר  1919בשאלת העבודות
הציבוריות ,מפעלים ציבוריים (שהם למעשה מפעלי־ תשתית בנמלים ,מערכות־
ואוצרות־טבע .החלטות אלו היו (א) בביצוע עבודות ציבוריות,
השקייה ועוד)
מפעלים לתועלת הציבור וניצול אוצרות־טבע ,על הממשלה לפעול לאור המטרה
בית לאומי יהודי; (ב) על הממשלה לדאוג לבעלות ציבורית
של הקמת

29

לגבי השקפותיהם של וייצמן ואוסישקין ,ראה דיונים מיום  25.8.1919הוועד־הפועל,
אוגוסט  1919לגבי סאקר ,ראה דיונים מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר 1920
,
כמו־כן קפלנסקי ,ישוב המוני; ליכטהיים ,רפראט ארץ־ישראל.
ראה דברי קאן ,יעקובסון ,וסימון ,והחלטות־הסיכום בישיבה מיום  , 25.8.1919הוועד־
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הפועל ,אוגוסט
זלטופולסקי ,לשאלת הכספים
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;

. 1919

;

הלוואה לאומית.

ההון הלאומי בתפקודי ממשלה

ממשלתית ,או לפיקוח ציבורי על כל המפעלים הציבוריים ועל כל אוצרות־
הטבע .עליה להגן על הציבור מפני ניצול ,ולהגביל את הרווח הפרטי מהם
לשיעור רווח נאות ,המתחשב גם בגובה הסיכון; (ג) בתחומים שאותם אין
הממשלה נוטלת על עצמה ,יש לתת להסתדרות הציונית זכות קדימה ,בתנאים
נוחים וצודקים ,בביצוען וניהולן של עבודות ציבוריות ובפיתוח אוצרות־טבע;
(ד) זכיונות לביצועם וניהולם של מפעלים כאלה שהממשלה וההסתדרות הציונית
אינן מקבלות על עצמן ,יינתנו על ־ידי הממשלה לאחרים ,לאחר שתיוועץ
בהסתדרות הציונית.
כפי שניתן לראות ,מגדירים שני הסעיפים הראשונים את תפקידיו של הסקטור
הממשלתי בכלל לפי התפיסה הציונית ,תוך התייחסות למעמדה של ארץ־ישראל
כבית הלאומי לעם היהודי .שני הסעיפים האחרונים עוסקים באפיון יחסי־
31

הגומלין בין הממשלה הבריטית להסתדרות הציונית על בסיס ההגדרות הללו.
ביסודם של יחסי־גומלין אלה ,כפי שמנוסח בסעיפי־ההחלטה שלפנינו ,מונחים
הזכיונות לביצוע עבודות־תשתית ,אשר ההסתדרות הציונית תבעה לעצמה
לגבי אותן עבודות שהממשלה לא עמדה לבצען במישרין .זכיונות אלה אמורים
היו להבטיח שליטה יהודית בביצוע ,ומכל מקום בניהול ,חלק ממפעלי־הפיתוח
בארץ ,תוך שימת־לב מיוחדת לתחום התעסוקה .בקשר לכך אף הושמעו טיעונים,
שבמסגרת אחריותה של הממשלה הבריטית להקמת הבית הלאומי היהודי בארץ,
עליה להבטיח שימוש מירבי בניהול ועבודה יהודיים ,גם בעבודות הציבוריות
אשר תבוצענה על־ידה במישרין .כך אפוא ,באמצעות היסוד התעסוקתי
שבעבודות הללו ,לא תהיה האחיזה היהודית בארץ מוגבלת על־ידי אילוצי
התקציב הציוני ,ותוכל להיות גדולה יותר ממה שמתחייב מהיקפו של ההון
הלאומי.
העבודות הציבוריות ,שעתידות היו להינתן לאחריותה של ההסתדרות הציונית,
אמורות היו להתבצע באמצעות ההון הלאומי .הפעולות ימומנו ישירות על־ידי
ההסתדרות הציונית ,או על־ידי הפעלת ההון הלאומי כמקור לסיוע לגופים
ולקבלני־משנה יהודיים ,שייטלו על עצמם את ביצוע העבודות הללו .סיוע
מעין זה היה נחוץ בשל פערים אפשריים בין תשואה פרטית וחברתית בהשקעות
התשתית .כמו־כן היה צורך לסבסד עבודה עברית ,כדי שהאפשרות של עבודה
ערבית לא תהיה זולה יותר לקבלנים מבצעי העבודות 33 .כך ,למעשה ,נתפסו
32
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החלטות הסיכום בנושא העבודות הציבוריות,
סימון בישיבה מיום  , 25.8.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט

 33הצהרה ,ענד

, 25.8.1919
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הוועד־הפועל ,אוגוסט
. 1919

. 1919

פרק שלישי

העבודות הציבוריות לשם הקמת התשתית הכלכלית בארץ־ישראל
ממשימותיו של ההון הלאומי גם בעיני אלה ,שצידדו בביצוען של העבודות הללו
בידי הסקטור הפרטי ,כבוריס גולדברג ,למשל 34 .ההבדל בין בעלי הגישות
השונות בציונות לגבי אופן ביצוען של העבודות הציבוריות ,היה כמותי — לגבי
סדר הגודל של שימושי ההון הלאומי שיוקצו לעבודות אלו— יותר משהיה
איכותי ,כלומר— האם קיימת בכלל הצדקה עקרונית להקצאת מקורות לאומיים,
לשם קידומן של עבודות־פיתוח ציבוריות בארץ־ישראל .כלומר העבודות
הציבוריות צורפו ליתר משימותיו של ההון הלאומי בתחומי הפעילות הממשלתית
ובתחומים הציוניים היהודיים שנדונו בפרקים הקודמים.
כחלק

כפי שראינו ,בחלק זה של הספר ,אמור היה ההון הלאומי לשמש למימון השקעות
(כולל רכישת קרקע) ושירותים ציבוריים ,ולהיות מכשיר להמרצת הפעילות
הכלכלית הפרטית בארץ־ישראל ולהכוונתה .זאת באמצעות העמדת המקורות
הלאומיים הציבוריים (כגון קרקע לחכירה ,מענקים או אשראי מוסדי) לרשות
הסקטור הפרטי ,תוך כדי הטלת מגבלות ממשיות על השימוש בהם ,בהתאם

למטרותיה הלאומיות והחברתיות של הציונות .עתה יש לבחון כיצד נתממשו
עקרונות הכלכלה הציבורית הציונית בדפוסים המעשיים של יצירת הכלים

המוסדיים לגיוס ההון הלאומי והפעלתו הלכה למעשה בארץ־ישראל.
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ראה ,למשל ,דברי גולדברג בישיבה מיום

, 16.2.1920

הוועד־הפועל ,פברואר

. 1920

חלק שני

יצירת הכלים לגיוס ההון הלאומי
והפעלתו בארץ־ישראל

פרק רביעי

צעדים 'ראשונים :הקמת קרן־היסוד
 1919יצא לאור בברלין ספרו של ארתור רופין ,׳בנין ארץ־ישראל /שבו
ב־
לדרכי גיוסו של הון לאומי והפעלתו בארץ־ישראל .תכנית
התווה תכנית כוללת
הייתה הראשונה בסוגה לאחר מלחמת־העולם ,אשר התמודדה עם השאלות
זו
הציבורית הציונית .היא מתבססת על קווי־הפעולה
המעשיות של הכלכלה
הראשון לעיל ,עליהם הוסכם בתנועה .תכניתו של רופין
העקרוניים ,שנדונו בחלק
על־ידי התנועה הציונית כמקשה אחת ,ואולם היא עמדה ברקע
לא אומצה
הדיונים בנושאים כלכליים אופראטיביים ,כפי שנתקיימו בעיתונות ובהתוועדויות
שבין מלחמת־העולם הראשונה ובין ועידת לונדון ,ביולי
הציוניות בתקופה
בכל הנוגע לצד הכלכלי של מפעל ההתיישבות
 . 1920רופין נחשב לבר־סמכא
נסיונו (כראש המשרד הארץ־ישראלי) באדמיניס־
הציוני בארץ־ישראל ,לאור
טראציה הציונית של היישוב עוד לפני מלחמת־העולם .תכניתו תפסה לכן
מרכזי במחשבה הציונית בנושאי המימון הציבורי ,ומסגרת הוצאות
מקום
מיליון לי״ש ,אף נתקבלה בתנועה כנתון שאין עליו
ההתיישבות שבה ,בסך 25
תכניתו של רופין נקודת־מוצא טבעית לדיוננו
עוררין .משום כך משמשת
בחלק זה.

תכנית רופין למימון ההתיישבות

1

המשימות שעמדו בבסיס תכניתו של רופין ,ושאותן צריך היה ,לדעתו ,לבצע
באמצעות משאבי הלאום ,התרכזו בשלושה תחומים עיקריים:
השקעות תשתית ופיתוח :אלה כללו השקעות בפיתוח מערכות־
א.
המים (ייבוש ,ניקוז ,תיעול ,השקייה וכוח חשמלי) ,מערכות התחבורה (נמלים,

מסילות ברזל) ,ומערכות התקשורת (טלפון).

1

על־פי רופין ,בניז ארץ־ישראל ,בעיקר הפרקים
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פרק רביעי

ב .התיישבות
חקלאית :בתחום זה צריך ההון הלאומי לשמש לריכוז
׳החברה
כל קניות הקרקע באמצעות
להכשרת היישוב /ולרכישת קרקע לאומית
ולהכשרתה
באמצעות הקרן־הקיימת .כמו־כן ישמש ההון הלאומי להשקעות
ישירות
בבנייה
ובייצור,
למתן אשראי בנקאי ציבורי (באמצעות בנק חקלאי
למשכנתאות ובנק קואופרטיבי של הפועלים החקלאיים) ולסיוע ציבורי ישיר,
שלא דרך בנק .סיוע זה יינתן באמצעות קרן התיישבות ,שתעזור למתיישבים
חסרי־אמצעים
להגדיל את הונם העצמי .הקרן תממן גם מושבות לימוד
והכשרה חקלאית.

התיישבות עירונית:

ג.
כאן ישמש ההון הלאומי ליצירת אשראי
ציבורי
בנקאי
מסחרי,
באמצעות בנק
בנק משכנתאות ובנק לפיתוח התעשייה,
להכשרת קרקע להתיישבות
עירונית
על־ידי
הקיימת
וליצירת
הקרן
תשתית
בריאות
של שירותי רווחה (סעד,
2
וחינוך) באמצעות קרנות מיוחדות.
רופין קשר את קביעת יעדי
ההוצאה של ההון הלאומי בקביעת המסגרות
המוסדיות להפעלתו .הוא הציע
ארבע צורות ארגוניות ,שבהן יפעיל הסקטור
הציבורי־ציוני את המקורות:
א .רכישה ציבורית־לאומית
של נכסי־ייצור .הכוונה בעיקר לרכישת קרקע
ולהשקעה ציבורית ישירה במפעלים
כלכליים .באלה נכללו ,מלבד השקעות־
תשתית ,גם השקעות במטעים ובבנייה.
ב .סיוע של ההון הלאומי לסקטור הפרטי באמצעות בנקים ציבוריים קיימים,

כגון אפ״ק ,למתן אשראי מסחרי עירוני .כמו־כן יש להקים בנקים אפותיקאים
להתיישבות כפרית ועירונית ,בנקים
שיתופיים ,ובנק לפיתוח התעשייה.
ג .סיוע
לאומי־ציבורי באמצעות סובסידיות ,אשראי מוסדי בתנאים מועדפים,
חקלאית,
השקעות במחקר ובהכשרה
ועוד .המכשירים העיקריים לביצוען של
ההתיישבות
ונכסי־הייצור
משימות אלו יהיו קרן
שבבעלות המוסדות הציוניים.
ד .הוצאות ציבוריות שוטפות למתן שירותי
סעד וחינוך באמצעות קרנות
מיוחדות.
הצורות הללו של הפעלת ההון הלאומי במסגרות השונות משמשות בסיס
לתפיסתו של רופין את דרך המימון הציבורי ,תפיסה זו (בדומה לתכניות
כספיות
אחרות בציונות ,כפי שנראה להלן) הייתה מושתתת על העיקרון ,שיש
 2את אספקת שירותי הרווחה משייך רופין
לתחום ההתיישבות העירונית בלבד .הדבר
החקלאי־יצרני
יהיה
נובע כנראה מכך ,שבסקטור
צורך בחלק מן השירותים,
לא
חינוך
כמו סעד למשל ,וחלקם
ובריאות,
יסופקו
האחר,
כגון
במסגרת סך כל
ההוצאות לעידוד ההתיישבות החקלאית.

צעדים ראשונים

:

הקמת קרן־היסוד

האמצעים לגיוס ההון בהתאם לסיווגם של שימושיו כעסקיים
לבחור את
ובלתי־עסקיים.
שימושי ההון הלאומי יצאה מגקודת־מוצא ,שעל־פיה כל השימושים
חלוקה זו של
שבהם אפשר עקרונית לקבל הכנסות (בצורת דמי־שימוש או בכל צורה
שיכסו לא רק את ההוצאות השוטפות אלא גם את הוצאות ההון ,יוגדרו
אחרת),
בשימושים עסקיים .לעומתם ,השימושים שלא יישאו הכנסות כלל ,או
שהכנסותיהם תכסינה ,לכל היותר ,את הוצאות התפעול בלבד ולא תהיה בהן
תשואה להון ,יוגדרו בשימושים בלתי־עסקיים .בהתאם לכך הגדיר רופין
כל
בשימושים עסקיים את המשימות הבאות :רכישת קרקע והכשרתה לשם מכירתה
השקעות־ תשתית בהון יצרני בתחומי
ליחידים יהודים (לא לשם הלאמתה);
ההשקייה ,החשמל ,התחבורה והתקשורת; השקעות ישירות בבנייה למגורים
ביצירת מערכת האשראי הבנקאי .השימושים הבלתי־
ובייצור חקלאי; והשקעות

קניית קרקע והכשרתה בידי הקרן־הקיימת ,סיוע ציבורי ישיר
עסקיים הם:
להתיישבות חקלאית; יצירת מערכת שירותים ציבוריים ,הכוללת הן את
ההשקעות במבנים ובציוד (בתי־ספר ובתי־חולים) והן את ההוצאות הכרוכות
באספקתם השוטפת של שירותים אלה.
לשם ביצוע היעדים העסקיים הציע רופין גיוס הון במתכונת עסקית ,בדרך
של הפצת מניותיה של ׳חברת התיישבות יהודית בארץ־ישראל׳ (להלן:
׳חברת ההתיישבות׳) שתוקם לצורך זה .חברה זו תהיה חברת־אחזקה של
חברות־בנות .כל אחת מחברות אלו תעסוק בתחום־פעילות מוגדר .לשם ביצוע
השקעות־התשתית יוקמו ארבע חברות על־ פי החלוקה הבאה :ייבוש והשקיה,

בניית נמלים ,הקמת מסילות־ברזל והתקנת רשת־טלפונים .בתחום ההתיישבות
החקלאית הציע רופין להקים חמש חברות :שני בנקים לחקלאות (הבנק
למשכנתאות והבנק השיתופי) ושלוש חברות עסקיות למימושן של ההשקעות
הציבוריות הישירות בסקטור החקלאי (חברה לקניית קרקעות ,חברת מטעים
במקביל הציע רופין להקים שלוש חברות לשם סיוע להתיישבות
וחברת בנייה).
העירונית :בנק עירוני למשכנתאות ,בנק השקעות בתעשייה ובנק מסחרי.
ההתיישבות תחזיק בכל מניותיהן של חברות־הבת ,והציבור היהודי
חברת
מניותיה שלה בלבד .בכך התכוון רופין להביא לידי ריכוז
ייקרא לרכוש את
ההון והקצאתו ,תוך ניצול יתרונות הביזור לגבי ביצוע
המאמצים לגיוסו של
ושליטתו
פיקוחו
של המוסד,
המשימות השונות .חברת ההתיישבות תהיה תחת
יהודית עליונה לענייני ארץ־ישראל .גוף זה עשוי היה
אשר ישמש הנהגה
בסיס
להרחיב
העדיף
להיות הוועד הפועל הציוני ,אך רופין
ההשתתפות
את

פרק רביעי

היהודית בהקמת הבית הלאומי .לכן הציע ש׳וועד כללי לאומי׳ ,אשר ימונה
בידי קונגרס יהודי עולמי,
ימלא את תפקיד ההנהגה הלאומית לענייני היישוב.
הוועד הלאומי ימנה
 30—20חברים ,שלפחות מחציתם יהיו תושבי ארץ־ישראל.
שליטת גוף זה (או כל גוף לאומי אחר שיוכר
כמוסד יהודי עליון בארץ־ישראל)
על ׳חברת ההתיישבות׳
ועל חברות־הבת ,תישמר באמצעות ממונים מטעמו
בעלי זכות־וטו ,שיישבו בהנהלת חברת־האם ובהנהלות חברות־הבת .להוציא
ממונים אלה ,ייבחרו חברי הנהלת ׳חברת ההתיישבות׳ על־ידי בעלי המניות
חברי
— קהילות ויחידים — מקרב העם היהודי כולו ,ולאו־דווקא
מקרב

ההסתדרות הציונית .רופין ציפה לשיתוף־פעולה ולמעורבות של כל שכבות
העם במפעל הציוני ,ולכן לא רצה להגביל את רכישת מניות ׳החברה
להתיישבות׳ לחוגים הציוניים
בלבד .עם זאת תישמר עמדת ההכרעה של
ההסתדרות הציונית
בהנהלת החברה ,ושליטתה הבלעדית של החברה בכל
תחומי הפעילות
ההתיישבותית
׳חברת
ההתיישבות׳
העסקית .כך אפוא תשמש
מכשיר כלכלי עיקרי
של המוסדות הלאומיים לשם גיוס הון לאומי והפעלתו.
במבנה הכללי מזכירה ׳חברת ההתיישבות׳ חברות קולוניאליות בעלות זיכיון
מונופולי מטעם מדינת־האם
לפיתוח המושבות .אך רופין הדגיש כי הדמיון הוא
צורני בלבד ולא תוכני .אין מדובר כאן בזכויות־יתר כלשהן לחברה כישות
משפטית או כגוף העומד בפני עצמו; כל הזכויות לגבי פעילות יהודית־אוטונומית
בתחום ההתיישבות,
בדומה לתחומי־פעילות אחרים בארץ־ישראל ,תתרכזנה
בידי המוסדות הלאומיים.
יתר על כן ,עצם הגדרתה של ׳החברה להתיישבות׳ כחברה עסקית,

אף הוא,
למעשה ,צורני יותר
משהוא תוכני .מאחר שתפקידה לפעול למען הגשמת המפעל
הציוני ,עליה לשרת את המטרות הלאומיות והחברתיות של מפעל ההתיישבות,
שאינן
זהות בהכרח עם שיקולי רווחיות כלכלית; זאת הן לגבי ההשקעות
הציבוריות הישירות ,והן לגבי האשראי הבנקאי־ציבורי ,להוציא אולי האשראי
המסחרי שיינתן על־ידי אפ״ק .כמו־כן עליה לשקוד על ביצוע השקעות בתחומי־

התשתית,
בין השאר כדי למנוע היווצרות רווחים מונופוליים העלולים לנבוע
טבעיים
3
בתחומים
׳החברה
אופיה
מתנאי מונופול
להתיישבות׳
אלה.
העסקי של
3

מונופול טבעי נוצר ,כאשר המשק (או השוק) אין בו כדי לפרנס הפעלה רווחית
של יותר מפירמה אחת .יתר על כן ,בדרך־כלל גם הפירמה האחת תוכל להרוויח
בתנאים
אלה רק אם תייצר תפוקה הקטנה מזו שהייתה מייצרת בתנאי תחרות,
ועל־ידי
מחירים
גבוהים
שיאפשרו
ניצול
רווחי
תגבה
כך
מונופול .מכאן שוויתור
לה
על רווחים
מונופוליים
בתנאי
טבעי,
להביא
להפסדים
מונופול
עלול
ביצור.
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צעדים ראשונים

:

הקמת קח־היסוד

מתמצה בכך שהיא עתידה ׳לפעול על פי שיטות כלכליות /כלשונו של רופין.
כלומר ,במסגרת המגבלות הלאומיות והחברתיות ,העלולות למנוע אח מימושו
של ריווח תחרותי ,תפעל החברה במירב היעילות הכלכלית.
׳החברה
כתוצאה מהסתייגויות אלו לגבי אופיר .העסקי של
להתיישבות׳ ,גם
המניע לרכישת מניותיה אינו יכול להיות עסקי גרידא אלא מן הראוי שיהיה
מניע לאומי ,מתוך מודעות לכך שמטרתה הראשונה של החברה לא תהיה הבאת
רווחים מאקסימאליים לבעלי המניות .מבחינה מעשית מצאו שיקולים אלה
ביטוי אצל רופין בהעמדת חלוקת הדיבידנדות לבעלי המניות כאפשרות בלבד,
שלגביה קיימת מידה רבה של אי־ודאות .יתר על כן ,שיעור הדיבידנדה לא
יעלה על  . 5%רווחים שיעלו על שיעור זה ,לא יחולקו לבעלי המניות ,אלא
יוקדשו לביצוע המשימות הבלתי־עסקיות של ההסתדרות הציונית ,כדוגמת
קרנות ההתיישבות ,הסעד והחינוך.
עולה ,אם כן ,השאלה מה טעם ראה רופין בהשתתת גיוס ההון הלאומי על
מערכת של חברות ,שיגייסו את מקורותיהן באופן בלעדי בדרך של מכירת
מניות בעלות בהברת־האם — ׳החברה להתיישבות׳ ? שאלה זו נחלקת ,בעצם,
לשתי שאלות־משנה :האחת — מדוע העדיף רופין את מבנה החברה הציבורית
על פני מבנים מוסדיים אחרים ,כדוגמת מחלקות של ההנהלה הציונית ,לשם
ביצוע משימות כלכליות באמצעות הון לאומי י והאחרת — בהתחשב בקיומו
של מבנה החברות ,מדוע ראה צורך להגביל את דרכי גיוסו של ההון להפצת
מניות בלבד?
חברות־מניות
מתוך הנחה ,שלאחר ההשקעה במלאי
רופין העדיף מבנה של
ההון ההתחלתי ועם גידול האוכלוסייה וצמיחת המשק היהודי בארץ־ישראל
יעלה גורם התשואה הפרטית ויקטן הסיכון הכרוך בהשקעות .תחזית זו התייחסה
להשקעות־התשתית ולהשקעות ברכישת קרקעות ,במטעים ובבנייה .כמו־כן
התייחסה התחזית לאשראי הבנקאי ,אשר בד בבד עם ההתפתחות הכלכלית
בארץ־ישראל יושתת יותר על שיקולים עסקיים טהורים ופחות על שיקולים
אחרים ,לאומיים או חברתיים .הציפיות לעליית משקלה של התשואה הפרטית
בפעילויות שרופין הגדירן כעסקיות הצדיקו ,לדעתו ,את המבנה המוסדי של
חברות־מניות ציבוריות .הוא טען שהציפיות לתשואה פרטית מגדילות את
התמריץ לנתינה ,מעבר לתמריץ הלאומי .הציפיות הללו תהיינה חזקות ומבוססות
יותר ככל שמקורות ההון יוקצו ויופעלו באופן יעיל יותר ,במסגרת המגבלות
האידיאולוגיות והמוסריות .ערובה לשימוש יעיל במקורות ראה רופין בהפעלתן
של חברות־מניות במסגרת עסקית ,הפעלה המחייבת אחריות כלפי בעלי המניות.
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פרק רביעי

באשר לשאלה השנייה — גיוס מקורות שלא באמצעות תרומות — הדבר ניתן
היה ,באופן עקרוני ,להיעשות בשתי דרכים :האחת — הפצת איגרות־חוב,
והאחרת — הפצת מניות .רופין הוציא מכלל אפשרות ,לטווח של עשר שנים
לפחות ,גיוס הון באמצעות איגרות־חוב .הוא ראה במלוות התחייבות קשיחה,
הקושרת את ידי החברה בשל הצורך לשלם תשלומי־ריבית קבועים .לדעתו,
היישוב בארץ־ישראל לא יוכל לעמוד בהם ,גם אם שער הריבית יהיה נמוך
משער הריבית שבשוק .לעומת זאת ,הנפקת מניות ,אינה כרוכה בהתחייבות
לשלם דיבידגדה תקופתית .בטווח הארוך ,לאחר יצירת ההון ההתחלתי והנחת
התשתית ,ועם עליית משקלו של מרכיב התשואה הפרטית בפעילות חברת
ההתיישבות ובנותיה ,חוזה רופין גם צמצום ברמת ההשקעות החדשות הדרושות
להמשך פעילותן של החברות ,וגם אפשרות למימונן באמצעות איגרות־חוב
שיונפקו בשוק ההון החופשי 4 .מכאן ,שגיוס הון המניות בשיעור של כעשרים
מיליון לי״ש תוך שלוש שנים בשביל חברת ההתיישבות ובנותיה ,יהיה מאמץ
מרוכז וחד־פעמי ,שמניעיו לאומיים בעיקרם.
עד כאן השימושים העסקיים .באשר לשימושים הבלתי־עסקיים של ההון הלאומי
מציע רופין לפעול באמצעות ארבע קרנות :הקרן־הקיימת ,שתעסוק בקניית
קרקע ,בהלאמתה ובהכשרתה להתיישבות; ׳קרן ההתיישבות׳ לסיוע למתייש¬
בים ; ושתי קרנות לשם מתן שירותים ציבוריים :קרן חינוך וקרן סעד ובריאות.
הונן של ארבע הקרנות יבוא מתרומות של יהודים בעולם כולו .אך בתוך ארבע
הקרנות מבחין רופין בין הקרן־הקיימת ,ובמידת־מה גם ׳קרן ההתיישבות׳ ,מצד
אחד ,ובין קרנות החינוך והרווחה החברתית ,מן הצד האחר.
ייחודה של הקרן־הקיימת בכך ,שבניגוד לשלוש הקרנות האחרות התרומות לא
תהיינה מקור־ההכנסה היחיד שלה .רופין סבר ,שהוצאות רכישת קרקע של
הקרן־הקיימת ימומנו גם בדרך של הפצת איגרות־חוב ,שנכסיה הלא־קרקעיים
של הקרן וזרם הכנסותיה הצפוי מתרומות ומדמי־חכירה ישמשו להן כבטחונות
(קרקע בבעלות לאומית אינה ניתנת להעברה ,ולכן אף לא למשכון).
4

בתזכיר שחיבר רופין בספטמבר ( 1919רופין ,קווי־יסוד) יש נסיגה מסוימת מתכניתו
המקורית .הוא מציע בו לגייס הון גם באמצעות איגרות־ חוב בהסתייגויות מסוימות:
אלה ייפדו רק כעבור  40שנה; שער הריבית עליהן בחמש השנים הראשונות יהיה
 2%לשנה בלבד ,ויעלה עד ל־  8%לשנה בחמש השנים האחרונות .יתר על כן,
הריבית על איגרות־החוב תשתלם במשך עשר-עשרים השנים הראשונות ,מתוך הון־
המניות של ׳החברה להתיישבות׳ ולא מתוך רווחיה .אלד .צפויים להתממש (אם
אמנם יתממשו) רק בטווח הארוך .מכאן שגם בתזכיר הנידון קיימת הישענות
מירבית על הון־מניות כבסיס למימון ההתיישבות.

צעדים ראשונים

:

הקמת קרן־היסוד

בנוסף לכך אמורות הקרן־הקיימת ו׳קרן ההתיישבות׳ להיות מוסדות העוסקים
הן בגיוס ההון והן בהקצאתו ,בפיקוחו הישיר של ׳הוועד הלאומי הכללי׳ .רופין
אף מעלה את האפשרות למיזוגן הארגוני לקרן אחת ,שתעסוק בגיוס משאבים
והקצאתם לכלל השימושים הבלתי־עסקיים בחקלאות .לעומת זאת ,קרנות החינוך

והרווחה ,אמורות להיות ,למעשה ,מכשירים לגיוס תרומות למימון השירותים
הציבוריים המסופקים במישרין בידי ׳הוועד הלאומי הכללי׳ ליישוב היהודי
באו־ץ־ישראל .את ההצדקה לקיומן של קרנות החינוך והרווחה ראה רופין
בכושר המיסוי
הנמוך של היישוב היהודי בזמן הקרוב .לעומת זאת ,עם
ההתפתחות הכלכלית והעלייה הצפויה בהכנסות ,חזה רופין את עליית משקלם
של מיסי היישוב היהודי בארץ במימון השירותים הציבוריים ,ואת ירידת

משקלן של התרומות .מכאן גם שתפחת חשיבותן של הקרנות הללו כמכשירי־
גיוס עצמאיים.
לסיכום ניתן אפוא להצביע על קוויה הכלליים של תכנית רופין להפעלת המימון
הציבורי הציוני בארץ־ישראל כלהלן:
א .פירוט יעדיו העיקריים של ההון הלאומי בארץ־ייסראל ,וקביעת המסגרות
המוסדיות שיבטיחו את השגת היעדים.
ב .הבחנה בין שימושים העשויים ,מבחינה עקרונית ,לשאת תשואה כספית
פרטית בעתיד ,ובין שימושים שאין בהם תמורה פרטית להון ,כלומר הוצאות
ציבוריות בלתי־חוזרות .הבחנה זו אינה זהה להבחנה שבין השקעות להוצאות
שוטפות .ההשקעות הציבוריות בתחומי התשתית וההתיישבות מאופיינות
כעסקיות בגלל הציפיות לתשואה פרטית בטווח הארוך .לעומתן ,כולל רופין,
בין ההוצאות שאינן חוזרות (מלבד ההוצאות השוטפות) גם השקעות במבנים,
כדוגמת בתי־ספר ובתי־חולים.
ג .ההבחנה הנ״ל משמיטת בסיס להפרדה מוסדית וארגונית בין הדרכים לגיוס
ההון הלאומי .גיוס ההון והפעלתו לצורך השימושים העסקיים ייעשה במתכונת
עסקית בדרך של מכירת מניות של ׳חברת ההתיישבות בע׳׳מ׳ .זוהי חברת־אם
של חברות־בנות ,שתעסוקנה בביצוע יעדים בעלי אופי עסקי .שליטת המוסדות
הלאומיים במערך זה של חברות תישמר באמצעות נציגות ממונה ,בעלת זכות־

הכרעה בהנהלת החברות .המקורות למימון ההוצאות שאינן חוזרות יגויסו
כתרומות ,באמצעות קרנות מיוחדות שתוקמנה לצורך זה.
ד .גיוס
המקורות ייעשה בדרך של פנייה לכל העם היהודי שבגולה ,ולא רק
לחברי ההסתדרות הציונית .שיתוף המשקיעים והתורמים באחריות לביצוע
ייעשה באמצעות אסיפת בעלי המניות של ׳החברה להתיישבות׳ ,וכפיפות
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ההנהלה לאסיפה (בהגבלה של זכות הווטו ,הנתונה לנציגי המוסדות הלאומיים).
כאמור ,נתפסה תכנית זו כמייצגת נאמנה את הצרכים הכלכליים של הקמת
הבית הלאומי בארץ־ישראל .היא אף הוצגה בשם ׳התכנית הגדולה׳ ,שאליה
הושוותה ההצעה הכספית המעשית של ההנהלה הציונית ,כפי שהציגה יוליוס
סימון (ראש הלשכה הארץ־ישראלית של ההנהלה העולמית באותה עת) במושב
הוועד־הפועל הציוני בפברואר  . 1920השאלות לגבי הדרכים המעשיות לגיוסו
של ההון הלאומי ,סוגי השימושים שיש לעשות בו והקשר שבין השניים ,היו גם
השאלות המרכזיות שעמן ניסתה תכנית ההנהלה להתמודד.

תכנית ההנהלה הציונית לפי הצעת סימון
עקרונות תכניתה של ההנהלה הציונית הצטיירו כבר עם הצגת המשימות
הכלכליות המיידיות ודרכי מימונן ,במושב הוועד הפועל בלונדון ,בפברואר־
מארס  5 .1919מרכיביה הארגוניים של התכנית הועלו בהצעת ההנהלה,

שהגיש וארבורג למושב הוועד־הפועל באוגוסט־ספטמבר  6 .1919אך לכלל גיבוש
הגיעה התכנית רק בחוזר של הלשכה הארץ־ישראלית ,החתום בידי סימון,
שהופיע ב׳העולם׳ בדצמבר  1919ובינואר , 1920י ובהרצאתו של סימון
במושב הוועד־הפועל בפברואר  8 .1920מבחינת עקרונות־היסוד שלה דומה
התכנית לזו של רופין ,כלומר ,הפרדה ארגונית ומוסדית בין שימושים עסקיים
העשויים להניב תשואה פרטית ,ובין שימושים בלתי־עסקיים שאינם עשויים
לתת תשואה פרטית .סימון ,כרופין לפניו ,ראה בהשקעות במימון ההתיישבות
החקלאית והעירונית (שייעשו באמצעות אשראי בנקאי ציבורי) ובהשקעות
בעבודות הציבוריות בתחבורה ,בהשקיה ובייעור — שימושים עסקיים .השימושים
הבלתי־עסקיים של ההון הלאומי היו הוצאות מנהל וחינוך ,עזרה לעולים חסרי
אמצעים ,שירותי בריאות ,תברואה וסעד ,וכמובן — קניית קרקע והכשרתה.
גם לפי תכנית זו היה צורך במערכת של קרנות ,שיעסקו בגיוס תרומות לשם
מימון השימושים הלא־עסקיים של ההון הלאומי .הקרנות יפעלו עד שהיישוב
היהודי יהיה בעל כושר מיסוי שיהיה בו כדי לממן את ההוצאות הללו ,שעיקרן

 5סימון בישיבה מיום  , 26.2.1919הוועד־הפועל ,פברואר
 6בישיבה מיום  , 25.9.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט . 1919
 7סימון ,אל ההסתדרויות; הוספות לחוזר (ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 2
• 1920
 8ישיבה מיום  , 16.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר
. 1919
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אחזקת

:

הקמת קרן־היסוד

השירותים הציבוריים .הקרנות שהוצעו ,בצד הקרן־הקיימת ,היו:

קרנות

חינוך ,סעד ובריאות ,וקרן תמיכה בעולים חסרי־אמצעים".
חלקה המרכזי של התכנית עוסק בשימושים העסקיים או היצרניים .המערכת
המוסדית של גיוס ההון ושל הקצאתו לשימושים הללו תכלול( :א) בנק
אפותיקאי למתן הלוואות לזמן ארוך להתיישבות הכפרית והעירונית; (ב) בנק
מסחרי (אפ״ק) למתן הלוואות להון־חוזר והלוואות לזמן ארוך בתחומי המסחר
והתעשיה; (ג) בנק קואופרטיבי של פועלים ובעלי מלאכה; (ד) חברות לביצוע
עבודות ציבוריות .צביונם הציבורי־ציוני של בנקים וחברות אלה ,ושליטת
ההסתדרות הציונית בהם יובטחו בדרך של החזקת מניותיהם בידי חברת אחזקה,
שמניות־היסוד שלה יהיו בידי ההסתדרות הציונית .חברה זו הצטיירה לסימון
בדמותו של יק״ט (בנק אוצר התיישבות היהודים) .׳אולם לשם כך יש תחילה
צורך בהגדלת הונו העצמי ובארגונו מחדש ,באופן שיהפוך מבנק ציוני קטן
לאוצר יסודי בשביל כל הכספים שייכנסו בעתיד למפעל התיישבותנו לשם
פרי ,ושיבטיח את חלוקתם ושימושם באופן מתאים לענייך10 .
מטרות נושאות

התפיסה הבסיסית של תכנית ההנהלה דומה אפוא דמיון רב לזו של רופין.
דהיינו ,גיוס המקורות והקצאתם לשימושים נושאי תשואה במערכת מבוזרת
של חברות־מניות ,לשם ביצוע עבודות ציבוריות ולשם מתן אשראי בנקאי.
חברות אלו תהיינה כפופות להסתדרות הציונית באמצעות חברת־אם או
חברת־אחזקה ,שכוח ההכרעה בה מסור לידי ההנהלה הציונית .גם ההיקף
החזוי של הוצאות יצרניות דומה בימתי התכניות .רופין מדבר על הצורך
בגיוס הון של כ־  20— 19מיליון לי״ש ב־מביל חברת ההתיישבות ,ואילו תכנית
ההנהלה דנה בהוצאות בהיקף של כ־  17מיליון לי״ש .יתר על כן ,אם נביא
בחשבון את כל ההוצאות לצורכי התיישבות כפרית ועירונית ,כולל הוצאותיה
׳הבלתי יצרניות׳ של הקרן־הקיימת נמצא שמסגרת ההוצאות זהה למעימה .גם
בתכנית ההנהלה מדובר בסכום של כ־  25מיליון לי״ש ,כהוצאה הכוללת הדרושה
בתקופה הראשונה 11 ,כפי שאפשר לראות על־פי הפירוט ההשוואתי בלוח מספר . 1
ההבדל המהותי בין שתי התכניות התמקד בעיקר באופן שבו נתפס מנגנון גיוס
9
10
11

וכן הוועד

דברי וארבורג ,ישיבה מיום
הפועל ,פברואר . 1920
סימון ,הוספות לחוזר — הוספה ב  :הכשרה פינאנסית (נספח מקורות ,מס׳ .) 2
במושג ׳תקופה ראשונה׳ מתכוון רופין לעשר השנים הקרובות .אחר־כך הצטמצמה
התקופה ,ולקראת הקמת קרן־היסוד ,כפי שנראה להלן ,דובר על הוצאה של 25
מיליון לי״ש תוך שלוש שנים בלבד.
, 25.9.1919

הוועד הפועל ,אוגוסט

, 1919

פרק רביעי

המקורות ,ולפיכך בתפקודה של חברת־האם ובקשרי־הגומלין שבינה ובין
חברות־הבת הציבוריות .רופין הציע שכל המקורות הדרושים לשם ביצוע
המשימות בעלות האופי העסקי יגויסו כ ה ו ן ־ מ נ י ו ת של ׳החברה להתייש¬
בות׳ .לעומת זאת ,הציע סימון לגייס סכום־מינימום של כ־  1.6מיליון לי״ש,
על מנת להגדיל את הונו העצמי של יק״ט מ־ססס 400 ,לי״ש ל־  2מיליון לי״ש.
את שאר המקורות הדרושים למשימות היצרניות ,בסך כ־  15מיליון לי״ש ,יגייסו
חברות־הבת באופן עצמאי ,כשהן חופשיות לגייס את ההון באמצעות מכירת
מניות או הפצת איגרות־חוב
בשוקי ההון .ההגבלה היחידה הייתה ,שאותו חלק
של הונן העצמי המוחזק בבעלות יק״ט יקנה להסתדרות הציונית עמדת־הכרעה
בקביעת מדיניות ובהקצאת מקורות.

לוח

1

:

חלוקת ההוצאות למימון ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל
לפי תכנית רופין ולפי תכנית ההנהלה הציונית*
תכנית רופין

מיליוני
לי״ש

עבודות ציבוריות
הוצאות הקק״ל לרכישת
קרקע והכשרתה

אחוזים

תכנית ההנהלה

מיליוני

אחוזים

לי״ש

5.8

23.3

5.0

20.0

4.0

16.1

8.0

32.0

הוצאות לרכישת קרקע

(לא להלאמה)
אשראי אפותיקאי

1.0

4.0

—

—

8.8

35.3

10.0

40.0

אשראי מסחרי תעשייתי

וקואופרטיבי

2.0

8.0

2.0

8.0

השקעות ישירות בסקטור

החקלאי
קרן סיוע להתיישבות

1.4

5.6

1.9

7.6

—
—

—
—

סך־הכול

24.9

100.0

25.0

100.0

« הוצאות אלו אינן כוללות הוצאות למימון שירותי־רווחה ציבוריים.
מקור:
נתוני ההוצאות של תכנית רופין :בנין ארץ־ישראל ,עמ ׳ 170— 165
ההוצאות של תכנית ההנהלה :סימון ,אל ההסתדרויות.

;

נתוני
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הבנק האפותיקאי ,שדרכו אמורה ההנהלה להקצות את רוב המקורות לשימושים
המוגדרים כעסקיים (  10מיליון ל״ש מתוך  17מיליון לי״ש) יהיה ,לעומת זאת,
חופשי לגייס מקורות שלא באמצעות יק״ט ,ר ק בדרך של הפצת איגרות־חוב
אך לא מניות .תנאי מגביל זה נועד לקיים את בעלותו של יק״ט על כ ל מניות
הבנק האפותיקאי ולא על מרביתן בלבד (כדרישה הקיימת לגבי אפ״ק ,למשל),
וזאת — ׳למען העמד את הבנק הזה מראש מחוץ לעניינים קפיטליסטיים פרטיים
הכרוכים במסירת המניות לקונים .ככה יוכל בנק זה לשים לב בראש וראשונה
לענייני ההתיישבות הלאומית׳12 .
הווי אומר ,אין לאפשר לבנק האפותיקאי הפצת מניות משלו בשוק ההון ,מפני
שהוא המקור העיקרי (בצד הקרן־הקיימת) למימון הציבורי־ציוני של ההתיישבות
החקלאית .הפצת המניות עלולה לתת כוח־הכרעה בידי גורמים אחרים ,או ליצור
בעלות פרטית זרה (לא־יהודית) על נכסים התיישבותיים בארץ ,ועל־ידי כך
למנוע מימוש המטרות הלאומיות והחברתיות של התנועה .ביתר החברות וגופי
הביצוע אמור יק״ט ,על־פי תכנית ההנהלה ,להחזיק רק ברוב המניות ולא
בכולן ,ולקיים באמצעותן את שליטת ההסתדרות הציונית .בכך שונה יק״ט
תכלית שינוי מ׳חברת ההתיישבות׳ של רופין שהיא מכשיר בלעדי לגיוס
ההון למשימות העסקיות ,ושליטתה בחברות־הבת אוטומאטית ומוחלטת ,בכוח
החזקתה

בכל

מניותיהן.

ניתן ,אם כן ,לסכם ולומר כי התפיסה המימונית ,המונחת ביסוד תכניתו של
סימון ,היא צמצום התמריצים שאינם עסקיים ,והגבלתם להגדלת הונו העצמי
של יק״ט ,ובדרך זו יצירת הונו העצמי של הבנק האפותיקאי .את מקורות
המימון לשאר צרכי ההתיישבות (להוציא הוצאות הקרן־הקיימת) ניתן לגייס
במתכונת עסקית טהורה ,על יסוד תמריצים עסקיים ותוך קיום השליטה הלאומית
על הקצאתם באמצעות יק״ט.

התגובות

על

הצעת סימון

תכניתו של סימון ,אשר הוצגה במושב הוועד־הפועל הציוני בפברואר 1920
הייתה אמורה לענות על האתגרים והצרכים שהועלו ב׳תכנית הגדולה׳ של
רופין .השאלה שהתעוררה הייתה אם אכן היא עושה זאת .רוב המתדיינים

במושב ביקרו את אמצעי גיוס ההון כבלתי־מתאימים לביצוע ההוצאות הציבוריות
הדרושות .רופין עצמו תקף את התכנית כבלתי־מתאימה לצרכים הכלכליים של
12

סימון ,הוספות לחוזר — הוספה

ב:

הכשרה פינאנסית (נספח מקורות ,מם׳ .) 2

פרק רביעי

יישוב ארץ־ישראל בעתיד הקרוב ,הן מצד ההכנסות והן מצד ההוצאות 13 .הוא
טען ,כי בתכניתו של סימון לגיוס המקורות חסרים המעוף והתמריצים הדרושים
לשם ייבוא ההון הלאומי .כוונתו הייתה בעיקר לריכוז מאמצי גיוס המקורות
בהגדלת הונו של יק״ט .ההישענות על בנק זה ,המוכר כבנק ציוני קטן ובעל

כושר־פעולה מצומצם ,לא יהיה בה כדי למשוך את ההון היהודי למפעל
ההתיישבות .גם ארגונו־מחדש והפיכתו לחברת־אחזקה לא יקנו לו את כוח־
המשיכה הדרוש .רק מוסד חדש לחלוטין שירכז את הפעילות הפיננסית של
ההסתדרות הציונית ,דוגמת ׳חברת ההתיישבות׳ ,יוכל לרכז כוח כזה14 .
בתחום ההוצאות והקצאת המקורות תקף רופין את תכנית ההנהלה על שהעדיפה
להקצות את ההון הלאומי כאשראי לסקטור הפרטי בלא ליטול סיכון ,ושללה את

האפשרות של הוצאות והשקעות ישירות של הון לאומי .לנוכח טענות אלו
מעניין להשוות את חלוקת ההוצאות בתכנית ההנהלה עם חלוקתן על־פי תכניתו
המקורית של רופין .מהנתונים המובאים בלוח  1ניתן ללמוד ,שמשקל המקורות
שיופעלו בצורת אשראי בנקאי הוא  43.3%אצל רופין ,ו־  48%על־פי תכנית
ההנהלה .יתר על כן ,משקל האשראי האפותיקאי ,שגם על־פי תכניתו של סימון
לא יוקצה על בסיס שיקולים עסקיים בלבד ,אלא גם לאור מטרות לאומיות
וחברתיות ,מגיע ל־  40%מכלל ההוצאות; ואילו ב׳תכנית הגדולה׳ אין הוא
עולה על  . 35%עוד ראוי לציין ,כי רופין מפנה כ־  4%מכלל ההוצאות הציבוריות
להתיישבות לתיווך לשם קניית קרקע שלא על־מנת להלאימה .אם נוסיף אחוזים
אלה ל־  433%של האשראי הבנקאי נמצא ,שחלקו של ההון הלאומי המוקצה
בדרך של אשראי בנקאי או ממון עסקי אחר של פעולות הסקטור הפרטי זהה
למעשה בשתי התכניות (  48%בתוכנית סימון ו־  47.3%בתכנית רופין).
רופין מתח ביקורת גם על היעדר הוצאות ישירות של הסקטור הציבורי־ציוני,
בין אם כהשקעות בבנייה ובמטעים ובין אם כסיוע לא־בנקאי למתיישבים חסרי
אמצעים עצמיים; משקלן של הוצאות אלו בתכניתו של רופין הוא 13.2%
(מתוך  25מיליון לי״ש) .אלא שעיון נוסף בלוח
הישירות (והבלתי־עסקיות) של הקרן־הקיימת בתכנית ההנהלה הוא  32%מסך
ההוצאות ,ואילו אצל רופין חלקן הוא  16.1%בלבד .אם נביא בחשבון שסימון
אינו מגביל את הקרן־הקיימת לרכישת קרקעות בלבד ,אלא רואה בה כלי
1

מגלה ,שמשקל ההוצאות

לביצוע משימות רחבות יותר בתחום הסיוע להתיישבות (גישה זו לא נתקבלה
13
14

דברי רופין ,ישיבה מיום  , 16.2.1920הוועד הפועל ,פברואר . 1920
נראה שבאותה תקופה שינה רופין את עמדתו מאז ספטמבר ( 1919ראה רופין ,קווי־
יסוד) .אז ראה ביק״ט בסיס ל׳חברת ההתיישבות׳ לאחר הגדלת הונו וארגונו־מחדש.
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בתנועה) ,ניווכח לדעת שתכנית ההנהלה אינה נופלת כלל מתכניתו של רופין
באשר להיקף ההוצאות הישירות.
בתכנית
רופין,
ההנהלה
שהרכב ההוצאות
ניתן אם כן לומר ,כי טענותיו של
אינו תואם את הצרכים ,בהשוואה לתכניתו שלו — אינן מוצדקות .כפי שראינו,
תכנית זו דומה לתכניתו המקורית של רופין ,הן בהיקף ההשקעות בתחומי
הפיתוח וההתיישבות (  25מיליון לי״ש) והן בחלוקה הפנימית של ההשקעות.
ואמנם כאשר הציג סימון לראשונה את עקרונותיה המימוניים והארגוניים של
תכניתו ,טען להגנתה שהיא עונה על כל הצרכים שהעלה רופין באשר להיקף
ההוצאות וליעדיה .את יתרונה על פני ׳התכנית הגדולה׳ ראה סימון דווקא
בצד ההכנסות .לדעתו ,הייתה בתכניתו יציבות עסקית ,שחסרה אצל רופין ,יציבות
אשר נבעה מהסתמכות רבה יותר על גיוס הון במתכונת עסקית טהורה
(להוציא גיוס המקורות לשם הגדלת הונו העצמי של יק״ט) 15 ,לעומת דרכי

הגיוס שעליהן המליץ רופין.
סימון
עסקית
גיוס
את
בה ראה
ההון הדרוש בדרך
אולם דווקא נקודה זו,
יתרונה העיקרי של תכניתו ,הייתה סלע־המחלוקת העיקרי בינו ובין מבקריו
בוועד הפועל .סימון טען כי כוח־המשיכה העסקי־כלכלי של מפעל ההתיישבות
יהיה גדול דיו ,כדי לאפשר מכירת מניות ואיגרות־חוב בהיקף הדרוש ,אולם
היו רבים אשר ראו הנחה זו כבלתי־מציאותית .וכך ,באופן פאראדוקסאלי,
התכנית שנראתה לסימון כיציבה ומעשית משום דרך המימון העסקית שהונחה
דרך־מימון עצמה16 .
ביסודה ,נראתה למבקריו בלתי־ניתנת למימוש משום אותה
בצד ביקורתו של רופין בדבר חוסר כוח־המשיכה של יק״ט כמוסד מרכזי לגיוס
ההון היהודי ,הייתה התנגדות רבה לאופן סיווגן של ההשקעות הציבוריות
בתכנית ההנהלה (ובמידה מסוימת גם בתכניתו של רופין) .ההסתייגויות הושמעו,
הן במושב הוועד הפועל בפברואר  , 1920והן מעל דפי העיתונות־הציונית באותה
תקופה 17 .כזכור ,הגביל סימון את ההוצאות הבלתי־עסקיות ,שאין לצפות מהן
לתשואה פרטית ,להוצאות הקרן־הקיימת בתחום ההתיישבות ולהוצאות בעד
שירותים ציבוריים .האחרונות כללו את ההוצאות לחינוך ,סעד ,בריאות ותמיכה
בעולים חסרי־אמצעים .את ההשקעות בהקמת תשתית ,השקעות בציוד ואשראי

15

16

הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
דברי סימון בישיבות מימים
, 19.2.1920 , 17.2.1920
ראה דבריהם של בודנהיימר ,הלפרן ופייבל ,ישיבה מיום  , 16.2.1920הוועד הפועל,

פברואר

17

1920

.

בעיקר :זלטופולסקי ,צינורות;

לאומית; ניידיץ׳ ,קרן־היסוד.

זלטופולסקי ,לשאלת הכספים; ניידיץ׳ ,הלוואה

פרק רביעי

להתיישבות ראה כהוצאות עסקיות .גישת הרוב ,לעומת זאת ,כפי שנתגבשה
במושב הוועד־הפועל בפברואר  , 1920ראתה במרבית ההשקעות הללו הוצאות
בלתי־עסקיות שמהן ניתן לצפות ,לכל היותר ,לתועלת חברתית ,כלכלית או
פוליטית ,אך לא לתשואה פרטית .לדעת מתנגדי סימון ,השקעות אלו לא יניבו
שום תשואה כספית ,או שזו צפויה רק לאחר זמן רב — ׳משימות שאת פירותיהן
יאכלו רק הדורות הבאים׳ ,כפי שהגדירן בהם18 .
באשר להתיישבות ,הכול הסכימו שאשראי
אפותיקאי
בנקאי
יספיק
לא
לשם
מימון ההוצאות הציבוריות הדרושות ,גם אם שיקולי הבנק יהיו לאו־דווקא
עסקיים; אלא יהיה צורך בצורות־מימון ישירות באמצעות אשראי מוסדי (לא
בנקאי) למתיישבים חסרי־אמצעים ,באמצעות סובסידיות — במתכונת ׳קרן
התיישבות׳ ,וכן באמצעות השקעות ישירות בסקטור החקלאי — כפי שהציע

רופין 19 .אפילו סימון בעצמו הטיל ספק במידת רווחיותו של בנק אפותיקאי
ששיקוליו אינם כלכליים טהורים ,ולא האמין שתשואה פרטית על ההשקעות
הציבוריות הישירות בהתיישבות החקלאית ,אפשרית בטווח הקצר20 .
ההוצאות לעבודות ציבוריות ולהשקעות־תשתית נחשבו כבלתי־עסקיות משני
טעמים עיקריים :הטעם האחד בא לידי ביטוי ,במובלע ,בדברי בהם למעלה,
ובמפורש — במאמריהם של זלטופולסקי וניידיץ׳.׳  2שלושתם ראו בעבודות
התשתית הכלכלית השקעות הנעשות בגלל תועלתן החברתית בלבד .התועלת
הפרטית מהן לא היה בה כדי לגרום לביצוען על בסיס עסקי ,לנוכח תקופת
ההבשלה הארוכה של ההשקעות ומרכיב היתרונות החיצוניים שבהן .זו הייתה
גם דעתו של רופין .הוא תיאר את הסיכויים הקלושים להיווצרות תשואה פרטית
בטווח הקצר ,כאשר נימק את התנגדותו לגיוס הון באמצעות איגרות־חוב למימון
פעולותיה של חברת ההתיישבות בעשור הראשון לפעולתה .לדעתו ,הסיבה
למצב זה היא רמת ההתפתחות הכלכלית הנמוכה ,ומיעוט האוכלוסין היהודים
בארץ־ישראל של ראשית שנות העשרים22 .
18
19

20

דבריו בישיבה מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר

. 1920

בעיקר דבריהם של רופין מיום  , 16.2.1920וייצמן ופייבל מיום  , 16.2.1920וניידיץ׳
מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר  . 1920וראה גם זלטופולסקי ,צינורות;
לשאלת הכספים; ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית ,קרן־היסוד.
כנ״ל בדיוני הוועד־הפועל ,פברואר  ; 1920ושם גם דברי בודנהיימר והלפרן מיום
. 16.2.1920

21

22

זלטופולסקי ,צינורות ,לשאלת הכספים; ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית (נספח מקורות,
מס׳  ; ) 10קרן־היסוד.
רופין ,בנין ארץ־ישראל ,עמ׳ . 175 , 171-170
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הטעם האחר התבטא בצורך לבצע השקעות־ תשתית מסוימות אף אם אין להן
הצדקה כלכלית — בין אם משיקולי תשואה פרטית ,ובין אם משיקולי תועלת
כלכלית־חברתית ,וצידוקם הוא פוליטי מעיקרו .השיקול הפוליטי העצמאי בא לידי
ביטוי מגובש (כהצדקה יחידה ,למעשה ,למימון בלתי־עסקי של חלק מהשקעות־
התשתית) בחלוקה ,שחילק סאקר את המימון הציבורי לסוגיו במושב הוועד־
הפועל בפברואר  1920כתשובה לתכנית סימון 23 .סאקר הבחין בשלושה סוגי
הוצאות ציבוריות ,שהם על־פי מינוהו( :א) פינאנסים פילאנתרופיים ,בעיקר
לשם סיוע לעלייה; (ב) פינאנסים פוליטיים — אלה כוללים ,לדעתו ,מלבד
קניית קרקע שלא על־פי שיקולים כלכליים ,לשם יצירת שליטה יהודית על
שטחי ארץ־ישראל ,גם סוגים מסוימים של השקעות־תשתית ,שמטרתן לבסס
שליטה זו ,כגון ייבוש ביצות ויצירת רשת־ תחבורה פנים־ארצית; (ג) פינאנסים
עסקיים ,שיש בהם סיכויים נאים לתשואה פרטית .אלה כוללים ,לדעת סאקר,
את האשראי הבנקאי של ההון הלאומי לסוגיו ,כמפורט בתכניתו של סימון ,וגם
חלק מהשקעות־התשתית ,שהמניע לביצוען הוא כלכלי ולא פוליטי — בניית

נמלים ,למשל.
שהציע
הציבוריות
סיווג
סאקר .בתגובה
ההוצאות
סימון קיבל להלכה את
להסתייגויות מן הצדדים המימוניים של תכניתו ,טען כי הסכום בסך  25מיליון
לי״ש ,הנקוב בהצעתו ,מהווה את מסגרת ההוצאות בתחומי התשתית וההתיישבות.
הוא כולל ,בנוסף להוצאותיה של הקרן־הקיימת לקניית קרקע ,שהן עיקר
ההוצאות הפוליטיות ,רק מפעלים יצרניים ,נושאי תשואה־כספית־פרטית .מלבד
סכום זה ,טען סימון ,יש צורך בגיוס נפרד של מקורות בשביל שני סוגי־הוצאות
נוספים( :א) הוצאות לאספקת שירותים ולמנהל ,שהן הוצאות בלתי־יצרניות —
מעין צריכה ציבורית — ולשם מימושן יש צורך בגיוס תרומות בסך של כ־ 25

מיליון לי״ש נוספות; (ב) השקעות ציבוריות שהן ,כלשונו ,יצרניות מנקודת־
מבטה של התועלת הציבורית ,אך לא מנקודת־מבטה של היוזמה הפרטית.
הנקודה המעניינת היא שהשקעות אלו לא כללו ,אליבא דסימון ,את השקעות־
התשתית או סיוע למתיישבים ,אלא הצטמצמו להשקעות ישירות של הסקטור
הציבורי במלאי הון צרכני ,כגון בנייה למגורים .על־פי תפיסתו של סימון ,גיוס
24

צריך גם הוא להיעשות בדרך עסקית

המקורות להשקעות הללו
של הפצת מניות ואיגרות־חוב .כלומר ,אין הוא מוותר על גישתו העקרונית שאת

23
24

בישיבה מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
סימון בישיבות מימים  17.2.1920ו־  , 19.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר

. 1920

פרק רביעי
כל ההוצאות בעלות אופי של השקעה יש לממן במתכונת עסקית זו או זו.

כדוגמה להשקעה ׳חברתית׳ הוא מזכיר את חברת הבנייה שהציע רופין .אלא
שבניגוד לרופין לא התייחס סימון לשאלה כיצד אפשר יהיה לגייס הון עסקי
־
על־ידי
הפצת א י ג ר ו ת ח ו ב בשביל השקעות שאין בהן תשואה ■פרטית.
כיצד
להגדיר
שלביצוען
לגייס
או ,לשון אחר:
אפשר
השקעות,
אפשר
מקורות
בשוק ההון תוך הבטחת תשואה סבירה למשקיעים ,כהשקעות שלא יישאו תשואה

פרטית אלא תשואה חברתית בלבד י מכל מקום ,ראה סימון בהשקעות הציבוריות
שהגדירו כבלתי־עסקיות ,ברכישות קרקע על־ידי הקרן־הקיימת ,ובהוצאות
המנהל והשירותים פעילויות כלכליות ,שתכניתו לא התיימרה לעסוק במימונן
ובביצוען .לכן ,טען ,הביקורת על חלקיותה־כביכול של תכניתו אינה מוצדקת.
ברור אפוא ,כי סימון נתן פירוש משלו לנקודות־המחלוקת שבינו ובין מבקריו.
הוא חשב שהסתייגויותיהם נובעות מכך שבתכניתו לא נכללו הוצאות שאינן
נושאות תשואה פרטית ,אלא רק השקעות בתחומי ההתיישבות והעבודות
הציבוריות (בסך  25מיליון לי״ש) .אולם למעשה כוונה הביקורת למידת עסקיותן
של ההוצאות למימון ההתיישבות ,שכבר מצויות בתכניתו .פירוש זה של סימון
נבע ,כנראה ,ממידת האופטימיות שלו לגבי גיוס מקורות בדרך עסקית ,על בסיס
הגדלת הונו העצמי של יק״ט שלא נתערערה גם נוכח הביקורת .לעומתה עמדה
ספקנותם של רוב המתדיינים לגבי האפשרות לגייס הון במתכונת עסקית ,על
מנת לממן את רוב ההוצאות המיועדות למימון התחלתה של ההתיישבות בארץ.
התפיסה המימונית של סימון לא התקבלה על דעת הרוב .הם ראו בה תכנית
חלקית בלבד ,המוגבלת לארגונם־המחודש של הבנקים הציוניים (יק״ט ואפ״ק)
ולהגדלת הונם העצמי 25 .כך אפוא ,על אף שהמרכיבים הכספיים של הצעת
ההנהלה כבר אושרו בהחלטות הוועד־הפועל במושבו באוגוסט־ספטמבר 26 ,1919
ראתה ההסתדרות הציונית צורך להמשיך ולחפש מקורות נוספים למימון מפעל
ההתיישבות באופן נפרד ובלתי־תלוי בהחלטות הללו ,וכפי שניסח זאת ניידיץ׳:
אבל דווקא הצירים האלה [של מושב הוועד־הפועל בפברואר
לא יכלו למצוא סיפוק בהצעה הפיננסית ,שבאה מאת הוה״פ [הוועד הפועל]
המצומצם ע״ד [על דבר] הגדלת קרן הבנקים .הם הבינו והודו ,כי כל זה
נחוץ ,כי באמת נחוץ לברוא מוסדות גדולים לקרדיט בשביל מסחר ותעשיה
בא״י ,אך כל זה איננו תשובה על שאלת ההתיישבות בא״י של ההמונים
1920

25
26

בהם ,וארבורג ,ובעיקר ניידיץ׳ ,בישיבה מיום
ראה נוסח ההחלטות ,דו״ח ארגוני ,עט׳

, 17.2.1920
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הוועד־הפועל ,פברואר
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צעדים ראשונים

:
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איננה נפתרת לא שאלת א״י ולא שאלת הגלות .הכול הבינו
הרחבים ,ובזה
צרות היהודים בגלות ולעשות את א״י למקום הגירה,
שכדי להקל את
שיתוספו בו מדי שנה בשנה לכל הפחות רבבות אלפי יהודים ,נחוץ לנו
מיליונים ליטראות אנגליות מדי שנה ,והשאלה שעמדה בפני
הון גדול של
27
כולנו הייתה :והכסף מאין ימצא ?
היה להיות הקו המקשר בין תכנית רופין ,שאת היקף
פתרונה ימל שאלה זו אמור
אימצה התנועה (אם כי לא את שיטת גיוס המקורות שהציע
הוצאותיה וחלוקתן
סימון28 .
הכספית
תכניתו
ובין
של
רופין — כפי שנראה להלן)

גיוס ההון הלאומי :מלווה לאומי או קרן תרומות
לקראת ועידת לונדון ביולי  1920נערכו דיונים בקשר לשאלת גיוס המקורות
למימון השקעות־היסוד בתשתית ובהתיישבות החקלאית .ההנחות ביסוד הגישה

ביטוי בדיוני הוועד־הפועל בתגובה לתכנית ההנהלה ובעיתונות
הציונית ,שמצאה
יש צורך במאמץ גיוס מרוכז ובלתי־שגרתי לנוכח היקף
התקופה  29היו( :א)
ההוצאות הצפוי כבר בטווח הקצר; (ב) יש להעמיד את גיוס המקורות שמרצון
מניעים לאומיים בעיקר ,ולא על מניע עסקי־כלכלי ,לנוכח התחזיות
על
הציבוריות לא יהיו רווחיות בעתיד הנראה לעין ,גם אם מבחינת
שההשקעות
היווי־הון מעין־עסקית30 .
המבנה ניתן לשמור על מתכונת
האפשרויות הראשונות שנדונו בהרחבה הייתה קריאה למלווה לאומי
אחת מן
גדול ליצירת ההון הלאומי הדרוש למימושה של תכנית ההתיישבות הבסיסית.
הצעה זו כבר הועלתה במושב הוועד־הפועל בלונדון ,בפברואר־מארס
, 1919
על־ידי וייצמן ווילקנסקי .הם הציעו שהמקורות שיגויסו בדרך זו יממנו את
השקעות־התשתית ,ההתיישבות והחינוך 31 .הרעיון שב ועלה גם במושבי הוועד־

27
28
29

30
31

ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית.
דברי סוקולוב בישיבות מימים  16.2.1920ו־  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר
ראה
ודברי לוין בישיבה מיום  , 25.9.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט . 1919
, 1920
 19.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר  . 1920בעיקר דברי
ראה ישיבות בימים  17.2.1920ו־
,
מוצקין ,וייצמן ,רופין ,פייבל ,בהם ,וארבורג וניידיץ׳ .כמו־כן ראה גיידיץ׳,
הלוואה לאומית ,קרן־היסוד; וזלטופולסקי ,צינורות; לשאלת הכספים.
כפי שסבר רופין.
וילקנסקי בישיבה מיום  , 7.3.1919וייצמן בישיבה מיום  , 11.3.1919הוועד־הפועל,
פברואר

. 1919

פרק רביעי
הפועל באוגוסט־ספטמבר  1919ובפברואר  , 1920כדרך לסגירת הפער בין היקף
ההוצאות ובין היקף ההון העצמי של יק״ט ,כפי שהציע
32

סימון.

גיוס מקורות ההון הלאומי
באמצעות המלווה יאפשר יצירת מסגרת להיווי הון
לאומי שלא בדרכי ה׳שנור׳ המקובלות .לדעת מצדדי המלווה דרכים אלו אינן

מוסריות ואף בלתי־מתאימות להיקף
המשימות העומדות לפני ההון הלאומי.
שמריהו
׳מלווה העצמאות׳ ,בלשונו של
לוין ,אמור היה להיות מבצע חד־פעמי
גדול ,והמניע לרכישת איגרות־החוב
יהיה לאומי בעיקרו 33 .תפיסה זו ראתה במלווה
גורם ,אשר ייצור קשרים הדדיים
בין
יהדות
העולם וההסתדרות הציונית ,קשרים
שיהיו אמיצים יותר
מאלו שבדרך גיוס תרומות .גישת המלווה ,המנסה לבסס
קשרים אלה על מתכונת יחסים עסקיים,
גם כאשר מדובר במימון בעל אופי של
מענקים  , 34דומה לגישתו היסודית של רופין לגבי גיוס ההון הלאומי .אולם רופין,
כזכור ,העדיף את גיוס הון המניות מטעמי יעילות.
מקצת המצדדים במלווה קיוו וביקשו שהממשלה הבריטית תערוב לו .לחילופין,
הם הציעו
ארגון מלווה ממשלתי פלשתינאי למימון הוצאות־התשתית הגדולות,
למימון
ואולי אף
ההשקעות בהתיישבות .איגרות־חוב שהממשלה תנפיק במישרין,
או שתערוב להן ,יהיו
בטוחות יותר ובעלות כוח־משיכה גדול יותר ,ובדרך זו
ניתן יהיה לגייס מקורות רבים יותר35 .

השמאל הציוני מצירו ראה במלווה הלאומי מסגרת מתאימה להפיכת משאבים
פרטיים להון לאומי,
בדרך של העברתם להפעלה ולשליטה ציבורית .הם התנגדו
לדרך של גיוס הון־מניות ,שתאפשר ,מבחינה עקרונית ,בעלות פרטית ויצירת
מאחזים קאפיטאליסטיים
בארץ־ישראל .ארלוזורוב דיבר במפורש על מלווה
לאומי יהודי ,שישמש בסים להקמת משק סוציאליסטי בארץ־ישראל .יבנאלי
פירט יותר
וטען שהסקטור הפרטי לא יסכים להשקיע בארץ במישרין ,משום
שרצפת שכרם של עובדים יהודים גבוהה מלאפשר רווחיות נאותה .לפיכך יפנו
המעוניינים להשקיע
באו־ץ־ישראל למוסדות הציבוריים .בדומה לכך הציע בן־
 32ז׳אן פישר בישיבה מיום
 ,27.8.1919ולוין בישיבה מיום  ,25.9.1919הוועד הפועל,
־
אוגוסט  ; 1919וכן ישיבות
1
17.2.1920
19.2.1920
הוועד־הפועל,
פברואר
,
,
. 1920
 33לוין בישיבה
מיום  , 25.9.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט . 1919
 34ההנחה היא
שיחסי־גומלין
חזקים
כלכליים
יותר
׳תן
מבוססים
כאשר הם
על
וקח׳
המקובלים ביחסי־חליפין (כמו תשלום בשביל
ציפיה
מוצר,
והשקעה
תוך
לריווח),
מאשר יחסי־גומלין
המבוססים על העברות בצורת מענקים שמידת המחויבות הכרוכה
בהן היא פחותה.
־
 35ראה הרצאת סימון
 , 16.2.1920 1וכן דיונים בישיבה מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל,
פברואר . 1920

צעדים ראשונים

:
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ציון את תיעולו של ההון הפרטי להפעלה ציבורית בדרך של הפקדות בבנקים
ציבוריים־עממיים ורכישת איגרות־חוב שלהם36 .
הנקודה הבולטת בתמיכת השמאל כמלווה ,כמסגרת נאותה להיווי ההון הלאומי,
היא ההתעלמות מהשאלה כיצד יובטח תשלום ריבית תחרותית להון הפרטי
במערכת סוציאליסטית .לשאלה זו שתי פנים( :א) השאלה העקרונית :כיצד

ליישב תשלום ריבית להון פרטי עם משק סוציאליסטי ? (ב) השאלה המעשית:
כיצד לקיים רמת רווחיות ,שתאפשר ריבית תחרותית במשטר סוציאליסטי ?
לדעת יבנאלי ,הרי לא תתאפשר השקעה ישירה של הון פרטי בגלל הרווחיות
הפרטית הנמוכה הצפויה במשטר כזה.
מצדדי המלווה מקרב השמאל לא התמודדו במפורש עם הבעיות הללו .השאלה
בדבר החזרי הריבית (ואולי אף הקרן) נשארה סתומה הן בגישתו והן בגישותיהם
של מצדדי המלווה הלאומי משאר הזרמים .אמנם אלה הציעו את רעיון הערבוח
הממשלתית למלווה הלאומי (או הממשלתי) ,אך לא יכלו להבטיח את יכולת

שלל רופין ,כפי שראינו לעיל ,את רעיון

התשלום בטווח הקצר .על רקע זה
המלווה כמסגרת לגיוס הון במתכונת עסקית על בסיס מניעים לאומיים.
הוועד־הפועל בפברואר  1920כאשר שאלת המימון נהפכה למעשית
,
במושב
ביותר ,התברר שיש הסכמה כללית לדעה •מאין להטיל את הנטל העיקרי של
המימון הציבורי־ציוני על מלווה לאומי או מלווה אחר ,מתוך הערכה כי לא
תהיה אפשרות לעמוד בהתחייבויות הכרוכות בו בזמן הקרוב 37 .זלטופולסקי

דן בבעיה באופן מפורש :׳אם אנו אומרים "הלוואה" עלינו גם כן לחשוב ע״ד
[על דבר] הריבית הנגררת אחריה ,ומאין ניקח את הריבית י מהכנסותיהן של
ציבוריות מכניסות רווח׳ ? 38
העבודות הציבוריות י וכי ראיתם מימיכם עבודות
ביקר את רעיון המלווה במלים חריפות יותר ,וטען שבמצב הקיים
פייבל
אף

אין המלווה אלא ׳תערובת של רומנטיקה ,ביזנס והתחזות׳.

39

בדומה לכר אמר

ניידיץ׳ כי

השם ׳הלוואה לאומית׳ הוא שם מקסים ,שייקח את הלבבות וימציא לנו
הרבה כסף ,אך גם זה

הוא טעות .אם נפנה אל בעלי הכיס אז הם ישחקו

פרק ה׳ ,ארלוזורוב ,הסוציאליזם העממי; יבנאלי ,פתיחה
 36מספר הדין וחשבון,

לעבודתנו; בן־ציון.

37

38
39

ראה דבריהם של דה־לימה ,פייבל ,סאקר ,בישיבות מימים
הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
זלטופולסקי ,צינורות ג.
הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
דבריו בישיבה מיום
16.2.1920
,

 16.2.1920ו־ 17.2.1920

,

פרק רביעי

לנו ,בשומעם שקוראים אנחנו שם ׳הלוואה׳ לזו שאיננה משלמת ריבית,
וגם את הקרן יסלקו
בהבטחה אחרי עבור עשרות בשנים .נשארים רק
׳הלוואה
ההמונים הגדולים ,אשר בעדם המלה
לאומית׳ תהיה סיסמא קוסמת,
אך דווקא אליהם אין אנחנו רשאים לבוא בהבטחות ,שאי אפשר לקיימן40 .
בביקורת זו יוצא ניידיץ׳ ,למעשה ,כנגד תפיסתם
41
וסוקולוב ,שתמכו ברעיון להשתית את עיקר מאמצי גיוס המקורות על מלווה
כיוון
ניסיון
לאומי ולא על תרומות,
שזה
שונה וחדש במהותו .בתנאים של אותה
עת לא היה המלווה אלא תרומה מוסווית ,ולכן השימוש בו אינו אלא אחיזת־

של אנשים כשמריהו לוין

עיניים .יש אפוא ׳לקרוא
לילד בשמו׳ ,כלומר ,לגייס תרומות כתרומות ,ולא
להסוותן ,בלא כל הצדקה ,במתכונת עסקית .ניידיץ׳ העלה טעם נוסף נגד
השימוש
במלווה כדרך עיקרית למימון הוצאות־התשתית .באותה תקופה לא
היו
להנהלה הציונית נכסי הון ,וכן לא היו ציפיות לזרם הכנסות בהיקף גדול.
יכלה
הציונית
לאומי
משום כך לא
ההנהלה
(או כל מוסד
אחר) לתת תוקף ,על־
להתחייבות
והריבית
—
ידי בטחונות,
להחזר
הקרן
ולו
בטווח
גם
הארוך.

אמנם עלתה האפשרות להשתמש בנכסי הקרן־הקיימת ,או בהכנסותיה הצפויות
מהחכרת קרקע ,כבטהונות למלווה שיממן את הוצאות ההנהלה הציונית בכלל,
או ,לפחות ,את הוצאות רכישת הקרקע .אולם מלווה כזה היה בעייתי משתי
סיבות עיקריות( :א) נכסיה הקרקעיים של הקרן־הקיימת אסורים במכירה
לפרטים ולכן אין זה פשוט למשכנם כבטחונות ; (ב) ההכנסות מדמי החכרתה
של קרקע חקלאית תהיינה ,כנראה ,נמוכות מן הרנטה הריאלית המבוססת על
פריון הקרקע ,ולכן לא יוכלו לשמש כבטחונות קבילים 42 .זלטופולסקי הציע
דרך להתגבר על בעיית אי־הסחירות של נכסי הקרן־הקיימת :הקרן תמשכן את
קרקעותיה בבנק האפותיקאי הציוני (שהוא מוסד ציבורי ולא פרטי) לכשיוקם,

ובתמורה לכך יעמיד לרשותה הבנק הלוואות אפותיקאיות 43 .אלא שדעתו של
זלטופולסקי הייתה דעת מיעוט ,והרוב פסל את הרעיון לשעבד את קרקעות
הקרן־הקיימת תמורת מלווה .תחת זאת הציעו דה־לימה ובהם ,שהקרן־הקיימת
40
41

42

43

ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית.
לוין בישיבה מיום  , 25.9.1919הוועד־הפועל ,אוגוסט
 , 16.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
עיבוד
בניגוד לדעה זו סבר סוסקין ,כי
אינטנסיבי
יגדיל
פוריות
את
הקרקע וכך
יאפשר רנטה גבוהה ,שתוכל לשמש בטחונות לאשראי שתקבל הקרן־הקיימת;
אלא שדעתו זו הייתה דעת מיעוט .ראה סוסקין ,בעיית ההתיישבות.
זלטופולסקי ,צינורות ב.
. 1919
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תיטול מלוות שיובטחו בהכנסותיה הצפויות מהחכרת קרקע עירונית בלבד,
בהנחה שקרקעות עירוניות תוחכרנה במלוא הרנטה הריאלית44 .
היחס המיוחד לנכסיה של הקרן־הקיימת ולהכנסותיה הגבילו ,אם כן ,במידה

ניכרת את כושרה של ההנהלה להשתמש במלווה כאמצעי־מימון לפעולותיה.
משום כך העלה נייז־יץ׳ את ההצעה להקים קרן־תרומות גדולה למימון העלייה
וההתיישבות 45 .קרן זו ,שאותה כינה בשם ׳בניין ארץ־ישראל׳ ,תממן את
כל ההשקעות הציבוריות ,שעל־פי דעת הרוב במושב פברואר אין לצפות
מהן לשיעור ריווח פרטי נורמאלי .בהשקעות אלו נכללו השקעות־התשתית,
ההשקעות הישירות בחקלאות וחלק ניכר מהאשראי שנועד למתיישבים.
הקרן תגייס במזומן ובהתחייבויות לעשר שנים לא פחות מ־  25מיליון לי״ש.
כזכור ,נחשב סכום זה לסכום הדרוש למימון מפעל־ההתיישבות בשנים הראשונות.
על־פי הצעתו של ניידיץ׳ ,יהיה גיוס המקורות דרך שוק ההון מוגבל ליצירת
מקורות אשראי בנקאי למסחר ולתעשייה בלבד ,באמצעות יק״ט ואפ״ק .יק״ט
ימשיך לשמש בנק ציוני מרכזי בגולה ,ולא יהפוך לחברת־אחזקה או למכשיר
כספי מרכזי של ההסתדרות הציונית.
הוועד־הפועל ,במושבו בפברואר  , 1920קיבל עקרונית את הצעתו של ניידיץ׳
להקים קרן־ תרומות מרכזית בהיקף של  25מיליון לי״ש .לשם גיבוש תכנית־
פעולה מפורטת לגיוס משאבי הקרן ולהפעלתם מינה הוועד־הפועל ועדה
מצומצמת ,שחבריה היו ניידיץ /זלטופולסקי ופייבל .ועדה זו הייתה צריכה
להגיש את הצעתה לקראת ועידת לונדון ביולי אותה שנה 46 .הצורך בגיבוש
הצעה מפורטת נבע מכך ,שגם לאחר שנתקבלה החלטה עקרונית על הקמת
הקרן נותרו שאלות אחדות בלא מענה לגבי דרכי הביצוע .הדברים אמורים
בעיקר בשלושה נושאים( :א) דרכי גיוס המקורות לקרן — האם יש להגביל את
הגיוס לתרומות בלבד ,או ניתן לגייס מקורות גם במתכונת אחרת ? (ב) סוגי
השימושים שייעשו בכספי הקרן — האם עליהם להיות מוגבלים להוצאות
פיתוח ולהשקעות בלבד ,או שניתן להשתמש במקורות גם להוצאות שוטפות י
(ג) האם צריך להיות קשר בין דרכי גיוס המקורות ובין שימושיהם ,ומה יהיה
טיבו ?
המיעוט שצידד במלווה לאומי ניהל עדיין מלחמת־מאסף על עמדתו 47 .אולם
 44בהם ,מדיניות קרקעית; דה־לימה ,עתידה של הקרן הקיימת.
 45ניידיץ׳ בישיבה מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר . 1920
 46ראה הוועד־הפועל ,פברואר  , 1920נוסח ההחלטות.
 47ראה ,למשל ,אוסישקין ,אל ניידיץ׳.
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לקראת הוועידה התגבשו שתי גישות :גישתם של נייז־יץ׳ וזלטופולסקי ,ובמידה
מסוימת גם של סימון ,מצד אחד ,וגישתו של רופין ,אשר ניסה להתאים את
רעיון הקרן לתכניתו המקורית ,מצד אחר.
נייז־יץ׳ וזלטופולסקי טענו בזכות גיוס כל המקורות הנחוצים בצורת תרומות;
בצד השיקולים המעשיים של שלילת המתכונת העסקית למימון השקעות שלא
יישאו רווחים ,העדיפו שניהם את קרן התרומות גם מטעמים עקרוניים 48 .נקודת־
המוצא שלהם הייתה ,שההשקעות בהקמת התשתית ובהתיישבות שאין צפויה
מהן תשואה פרטית ,הן באופן טבעי תחומי פעילות כלכלית של ממשלה .הממשלה
מממנת את פעולותיה בראש־ וראשונה באמצעות המיסוי ,המאפשר ,בין השאר,
הקמת תשתית כלכלית שבעקבותיה באה צמיחה כלכלית .הון התשתית ,והגידול

בכושר המיסוי של המשק ,תוך כדי עליית רמת ההכנסות ,עשויים לשמש
בטחונות למלווה ממשלתי לשם מימון פעולות הממשלה.
ההנהלה הציונית ,לדעת נייז־יץ׳ וזלטופולסקי ,היא שתקיים את התפקידים
הכלכליים של ממשלה לגבי היישוב היהודי בארץ־ישראל .לפיכך עליה לבצע את

העבודות הציבוריות וההשקעות בתחום ההתיישבות ,או מכל מקום להשתתף
בביצוען (מלבד שאר התפקידים הכלכליים של ממשלה בתחום השירותים
הציבוריים) .לנוכח תפיסה זו עולה השאלה מה הם דרכי גיוס המקורות העומדים
לרשות ההנהלה הציונית ,בהתחשב במגבלות האובייקטיביות הבסיסיות( :א)
חוסר אפשרות חוקית של ההסתדרות הציונית להטיל מיסים על תושבי הארץ;
(ב) המקורות הכלכליים המצומצמים של יהודי ארץ־ישראל ,ושל העולים
הצפויים להגיע בזמן הקרוב מעמידים בספק את מעשיותה של כל תכנית
להשתתת המימון הציבורי־הציוני על גיוס מקורות מן היישוב הארץ־ישראלי,
בין בדרך של מס ובין בכל דרך אחרת; (ג) רמת התפתחות כלכלית נמוכה
והיעדרה של תשתית כלכלית ,שתסייע בקידום רמת ההתפתחות.
מגבלות אלו פסלו מעיקרה את אפשרות השימוש במלווה מטעם ההנהלה הציונית
כמכשיר לגיוס מקורות .לדעת נייז־יץ׳ וזלטופולסקי ,הבעיה העיקרית בקשר

לכך הייתה לאו־דווקא אי־היכולת להתחייב לתשלומי ריבית בגלל הציפיות
לתשואה כספית נמוכה מההשקעות הציבוריות ,אלא חוסר האפשרות ,בטווח
הקצר ,להשתמש בכושר המיסוי של היישוב בעתיד ,או בנכסי־התשתית הציבוריים,
כבטחונות למלווה שתקבוליו יוקצו לשימושים שאינם נושאי ריווח.

48

זלטופולסקי ,לשאלת הכספים ,קרן־היסוד; ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית ,קרן־היסוד.
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לנוכח מגבלות אלו העלו זלטופולסקי ונייז־יץ׳ תפיסה מימונית משלהם של
מיסוי־מרצון .תפיסה זו גרסה ,כי זיקתו של העם היהודי לארץ־ישראל מוצאת
ביטוי בראיית ההנהלה הציונית כממשלת העם היהודי בכל הנוגע לענייני ארץ־
ישראל .מכאן ,שאת התרומות שמעלים לשם יישובה של הארץ יש לראות כמם
שמשלם האזרח לממש־לתו .מס־התרומה שיטילו יהודי הגולה על עצמם הוא,
למעשה ,המכשיר העיקרי שיקיים את זיקתם והשתייכותם למפעל הקמת הבית
הלאומי בארץ־ישראל .עצם קיומו של הבית הלאומי יהיה התמורה שיקבלו יהודי
העולם בעד מיסיהם :הן במישור הלאומי — זקיפת קומתם של יהודי הגולה ,והן
במישור האישי — האפשרות לעלות לארץ־ישראל ולחיות בה ,באין מפריע,
חיים יהודיים .ברות זו ניסח זלטופולסקי את התביעה להטלת המס שמרצון,

שיתבסס על העיקרון העברי הקדום של ׳המעשר׳:
עתה הנה אנו אומרים לזכות בארץ ישראל כמעט בלי דם .זוהי זכות
יתירה ,שהיא ניתנת לנו חלף הצרות והמצוקות ,שהסבו לנו כל עמי התבל
בכל דברי ימינו .אך לבוא לרשת את הארץ בלי קרבנות כלל ,לא יעלה גם
בידינו אנו .אם לא נביא כל קרבן לבניין ארצנו ,אז לא רק שלא תהיה
לנו כל אפשירות להיבנות ,אלא שהדבר הזה יעורר פקפוק בלב קברניטי

העולם ,אם באמת לא ניתק החוט ההיסטורי המקשר את עמנו לארצו
העתיקה .וזה שמביאנו לידי מסקנא ,כי אנו חייבים לשים מס על עצמנו.
אמנם אין לנו שוטרים משלנו ,חסרים לנו שמשי בית דין שירדו לנכסיהם
של אלה שישתמטו מתשלומי המס ,אך יש כוח מוסרי שלפעמים הוא יותר
חזק מהכוח החמרי ,הנה ימים הולכים וקרבים ,ויימסר לנו אותו המנדט
המקווה ,תבוא לידינו אותה מגילת השחרור שאליהם כלו עינינו מיחל ,הנה
תקיף הידיעה המרנינה הזאת את כל העולם כולו ולאהלי דלים ולארמונות
אדירים תחדור הבשורה .דרוש יהיה קרבן קטן מצד כל אחד מבני העם
המשוחרר ,ואין הקרבן הזה דומה אף במקצת לאותם הקרבנות שדרשה
הגלות .אין בו לא כדי נטילת נשמה חלילה ולא כדי הריסה כלכלית כמו
שהיה הדבר נוהג בכל התקופות של הגלות המרה והארוכה .אלא מאי
חלק קטן מן הרכוש צריך כל אדם מישראל להביא לקופת הלאום...
בתביעה כזאת נבוא אל העם .נדרוש שישאירו לעצמם תשעה חלקים מהונם,
והחלק העשירי יהיה קודש לעם ולארץ .זאת תהיה מתנה שלא על מנת
להחזיר .ואנו שואלים את עצמנו :היקום רוח באיש יהודי להשיב על
תביעתנו בשלילה י היימצא בקרבנו איש אשר ישמע את שופרו של משיח
1
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ולבו לא יתר ממקומו ,ונפשו לא תחרב עד כדי להביא את הקרבן הדל

הזה בשמחה ובחדווה כראוי.

49

בהצעתו המעשית להקמת הקרן ,שהוגשה לוועידת לונדון ביולי
, 1920
להיות
מוטל
נייז־יץ׳ יותר בנושא זה של מס־המעשר .על פי הצעתו ,צריך המס
כמס־רכוש על בעלי ההון ,וכמס־הכנסה (או הוצאה) על השכבות האחרות.
שיעורי־המס צריכים להיות פרוגרסיביים ומותאמים לתנאים המיוחדים של כל
ארץ וארץ .תנאים אלה ייקבעו בוועדות־מעשר ארציות ,שאליהן יוכלו להיבחר
ציונים ושאינם־ציונים כאחד ,בתנאי שהאחרונים ירחשו אהדה לרעיון ארץ־
ישראל היהודית50 .
רגילות,
וניידיץ׳
זלטופולסקי
כאחד לא ראו את המס המוצע כתרומות
על אף
היותו מרצון ,בשל ההתחייבות לשאת בנטל הכרוכה בו .נייז־יץ׳ הסתייג הן
מרעיון גיוס ההון באמצעות תרומות והן מקניית מניות של ׳חברת ההתיישבות׳.
כפי שהציע רופין ,וטען כי ׳אי־אפשר לכבוש ארץ לא במתנות ולא במניות׳51 .
הוא ראה במס־שמרצון דרך יחידה להעברת מקורות מן הסקטור היהודי הפרטי
בגולה לידי ההנהלה הציונית בארץ־ישראל .כך תתבטא ,מצד אחד ,זיקה הדדית
ומחוייבות גדולה מזו שבמתן תרומות סתם; ומצד אחר תקנה לזיקה זו את
היסודות הערכיים הדרושים כדי להפוך את ארץ־ישראל לבית לאומי .המס־
מרצון הוא אשר מבדיל את בניין הארץ מכל ניסיון התיישבותי קולוניזאטורי
הנעשה באמצעות קניית מניות של חברת־התיישבות זו או זו ,ללא ערכים
לאומיים וחברתיים52 .
ציבוריות,
מימונן
תפסו את
של השקעות
הללו שהעדיפו גיוס תרומות לשם
הקשר בין ההכנסות ובין ההוצאות הציבוריות בדרך שונה לחלוטין מזו שבאה
לידי ביטוי בהצעות המקוריות של רופין ושל סימון .קביעת גיוס המשאבים
בהתאם לסוגי ההוצאה נעשתה למלאכותית .התרומות ,כמין מס־עצמי מרצון,
מפרט

נועדו לממן את פעילותו הכלכלית של הסקטור הציבורי־ציוני בכללותו ,ולאו־
דווקא מפעלים אלה או אחרים .ואכן ,במאמרו ׳קרן היסוד׳  53רואה ניידיץ׳ בקרן־
התרומות המרכזית את המאמץ המרכזי לגיוס המקורות ,ובמידה רבה אף את
 49זלטופולסקי ,לשאלת הכספים.
 50סיכום תזכיר ניידיץ׳ (ראה נספח מקורות מס׳ .) 4
 51ניידיץ׳ ,תכניתנו הכספית.
 52בכך דומה גישתו של ניידיץ׳ לזו של וילקנסקי שטען ,בתגובה לאמצעי גיוס־ההון
שהציע רופין ,כי ׳על־ידי מניות אין בונים תנועת עם׳ .וילקנסקי ,הקרן הקיימת.
 53ניידיץ׳ ,קרן־היסוד.
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המאמץ הבלעדי של ההסתדרות הציונית בעתיד הקרוב .משמעותה המעשית
של גישה זו היא ,שעל הקרן יהיה לכסות ׳את כל ההוצאות הארצישראליות של
ההסתדרות הציונית /הוצאות פיתוח והוצאות שוטפות כאחת.
בהצעתו המעשית בוועידת לונדון ביולי  54 1920להקמת הקרן ,מפרט ניידיץ׳
עניין זה .הוא מטעים ,שכספי הקרן יוקצו הן להוצאות שאין בהן תשואה כספית,
והן להוצאות שתיתכן בהן תשואה כספית בעתיד הרחוק .ההוצאות מן הסוג
הראשון כוללות ,על־פי סיווגו ,השקעות במלאי הון צרכני ,כגון מבנים לדיור,
בתי־חולים ובתי־ספר ,בצד הוצאות שוטפות של מימון עלייה ,שירותי רווחה

ובטחון־פנים (ניידיץ׳ כולל בקטגוריה זו גם הוצאות למחקר ולפיתוח בחקלאות,
אולי משום שהתשואה הפרטית הצפויה מחן ,לדעתו ,קטנה מן התועלת
החברתית) .ההוצאות מהסוג האחר כוללות השבחת קרקע ,ניקוז ,ייעור ואשראי

למתיישבים שלא במסגרת בנקאית אפותיקאית .באופן זה מקבלת הקרן משמעות
רחבה הרבה יותר לעומת הצעתו המקורית ,בפברואר  55 ,1920להקמת קרן ׳בניין
ארץ־ישראל׳ למימון השקעות־הפיתוח הציבוריות ,שתבוצענה בידי ההסתדרות
הציונית בלבד .באותו עניין הוא אף מציע שהקרן הכוללת ,לכשתקום ,תפריש חלק
(כ־  ) 10%מהכנסותיה לקרן־הקיימת לשם קניית קרקע ,מתוך הנחה שזו תתקשה
להשיג את המשאבים הדרושים לנוכח התחרות מצד הקרן המרכזית
דעה דומה לגבי הרחבת סוגי השימושים שיש לעשות בכספי קרן התרומות,
לכשתקום ,הביע גם יוליוס סימון בהרצאתו הפרוגראמאתית שנשא בוועידה57 ,
החדשה58 .

לאחר שחל מפנה בעמדתו המקורית לגבי גיוס ההון הלאומי והפעלתו .בעקבות
דיוני מושב פברואר ,הבין כנראה סימון כי אין אפשרות מעשית לגייס הון עסקי
לשם מילוי צורכי ההתיישבות בעתיד הקרוב .משום כך קיבל את דעתו של
ניידיץ׳ שבטווח הקצר יהיה צורך במאמץ גיוס מרוכז ,שכן גיוס כספים בשתי

דרכים שונות ,קרן־תרומות ומתכונת עסקית ,רק יפגע בהצלחת הפעולה .הוויתור
על גיוס הון עסקי בטווח הקצר הביא את סימון לשינוי גמור כמעט בעמדתו גם
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ניידיץ׳ ,תכניתנו הכספית.
ניידיץ׳ בישיבה מיום  , 17.2.1920הוועד־הפועל ,פברואר
ההגהה הקיימת כאן במובלע היא ,שעם ייסוד קרן הבניין תחזור הקרן הקיימת
ותצמצם את פעולותיה לקניית קרקע לאומית והכשרתה לעיבוד על־פי כוונתם
המקורית של מייסדיה ,ותפסיק לעסוק במימון ההתיישבות — משימות שהיא עסקה
בהן עד כה ,מאחר שלא היה קיים עדיין גוף כספי מרכזי ,האמור לעסוק בנושאים
אלה .ראה גם דו״ח ארגוני ,בנוגע להחלטות ועידת לונדון לאחר־מכן ,שהגדירו את
תפקידיה של הקרן הקיימת ברוח זו.
ועידת לונדון (א).
. 1920

פרק רביעי

לגבי הקצאת המקורות של הקרן .מעתה הוא דבק בדעה שקרן התרומות צריכה
לשמש ,מלבד למימון ההוצאות השוטפות ,גם למימונן של השקעות ציבוריות,
משום שאין בהן תשואה פרטית .הוא ציין שהשקעות אלו בהקמת התשתית,
שאותן הגדיר כ׳משימות לאומיות /יקטינו את הסיכון בהשקעות עסקיות לעתיד
לבוא .סימון אף הרחיק־לכת בכיוון זה וטען ,שיש לממן ממקורות ציבוריים

(כלומר ,מקרן התרומות) גם השקעות שהסקטור הפרטי יכול ,מבחינה עקרונית
לבצען כהשקעות עסקיות לכל דבר ,ואשר אינן מתבצעות על־ידיו בגלל אי־
הוודאות לגבי סיכויי הרווחיות במשק הארץ־ישראלי .מימונן הציבורי של
השקעות אלו יהיה ,לדעת סימון ,מקור מידע ומבחן חשוב .הצלחתן של ההשקעות
הללו תשמש עדות לפוטנציאל הכלכלי של הארץ ,תקטין את גורם הסיכון,
ותאפשר מימון עסקי של ההשקעות בעתיד .׳קרן התרומות׳ אמורה הייתה
לפעול כמכשיר־הגיוס הבלעדי לתקופה של שלוש שנים .משום כך הציע סימון,
בדומה לניידיץ׳ ,שהקרן תפריש ממקורותיה לקרן־הקיימת ותלווה כספים לשאר
המוסדות הפינאנסיים (כגון יק״ט והבנק האפותיקאי ,לכשיקום) עד שאלה יהיה
בידם לגייס משאבים בכוחות עצמם.
מכל זאת מסתבר ,שסימון כניידיץ ראה בקרן־התרומות מכשיר כולל למימון
כל סוגי ההוצאות הציבוריות .התקבולים בשנה הראשונה (שאותם אמד ב־ 8
מיליון לי״ש מתוך סך־הכול של  25מיליון
לי״ש) יוקצו באופן הבא :כ־ 50%
ממקורות הקרן ישמשו להשקעות עסקיות ,כגון השקעות בדיור ובהשקיה וכן
אשראי למתיישבים .השקעות אלו ייבאו בעתיד רווחים ,והצורך לממנן ממקורות
ציבוריים נובע רק מקוצר הזמן ומאי־הוודאות בטווח הקצר 30% .יופנו ליצירת
נכסי־הון ציבוריים ,שאינם נושאים תשואה כספית ,שאותם הגדיר סימון נכסים
לאומיים .הללו כוללים ,בין השאר ,מבני־ציבור ,בתי־ספר ,בתי־חולים ופעולות
ייעור .החלק הנותר יוקצה להוצאות שוטפות בתחומי החינוך ,הבריאות והסיוע
לעולים.
אופני
שבין
השימושים
סוגי
ובין
הגיוס
הקשר
נעשה אפוא לחסר־משמעות
בטווח הקצר ,מכיוון שכספי קרן התרומות ישמשו לכל סוגי ההוצאות הציבוריות.
מעניין הדבר ,שדיעותיהם הדומות של סימון וניידיץ׳ בדבר כוללנותה של קרן
התרומות נבעו ,למעשה ,מתפיסות־יסוד שונות לגבי מקומה של הקרן במערך
המימון של ההסתדרות הציונית .עמדת־היסוד של סימון ,כפי שהוצגה בדיוני

הוועד־הפועל בפברואר  , 1920ראתה צורך בקרן תרומות למימונן של הוצאות
בלתי־יצרניות ,שהיו בעיקרן הוצאות שוטפות למתן שירותים בלבד .לעומת זאת,
כל שאר ההוצאות ,ובכללן עבודות ציבוריות למיניהן ,נמצאות מחוץ לתחומי
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:

הקמת קרן־היסוד

ההקצאה של קרן כזו .ניידיץ /לעומת זאת ,הכיר באותו מושב בנחיצותה של
קרן תרומות למימונן של ההשקעות הציבוריות דווקא (שאינן רווחיות מנקודת-
מבטו של הסקטור הפרטי).
הכוללנית
זמני
מימון,
לבעיות
שגי האישים ראו למעשה את הקרן
כפתרון
ולא
כשינוי בתפיסות־היסוד שלהם לגבי המערך הכספי של ההסתדרות הציונית

בעתיד .בכך אפשר להסביר את התקרבות עמדותיהם לקראת ועידת לונדון.
לשניהם היה עדיין חזון שונה לגבי הטווח הארוך .סימון לא ויתר על עקרון
הפיכת יק״ט למוסד הכספי המרכזי של ההסתדרות הציונית .הוא המשיך לראות
בהקצאת כספי קרן התרומות להשקעות ולאשראי פתרון־ביניים בלבד ,עד
שיארגנו את יק״ט מהדש ,ועד שאפשר יהיה לגייס מקורות דרך שוק ההון .אף
מימון ההוצאות השוטפות ייעשה בעתיד בדרכים המקובלות של גביית מיסים
מתושבי הארץ 08 .גם ניידיץ׳ ראה במערכת הגיוס של קרן התרומות (המיסוי־
מרצון) פתרון זמני בלבד .אולם הוא שאף להקמת תשתית כלכלית שתוכל
לשמש כבטחונות למלווה לאומי ,שיהיה מקור עיקרי למימון הציבורי־ציוני
בעתיד 09 .המיסוי־מרצון באמצעות הקרן הוא אם כן אקט חד־פעמי יותר משהוא
יצירתה של מערכת בת־קיימא לגיוס הכנסות ציבוריות .הקרן היא ׳קרן יסוד
עממית שתמש לנו בסיס לכל מפעלינו בעתיד ,היא תתן לנו את ההון הלאומי
הראשון ועל־ידי ההון העברי והעבודה העברית נברא את הבסיס לכל ההלוואות
שנצטרך להן בימים הבאים׳ .כלומר ,עצם השם ׳קרן־היסוד׳ — שהתקבל לקראת
ועידת לונדון ,במקום השם המקורי ׳קרן בניין ארץ־ישראל׳ שהציע ניידיץ׳
בפברואר — מצביע על תפיסתה כמאמץ ליצירת ההון היסודי .ניידיץ׳ אף אומר
במפורש ,ש׳קרן היסוד צריכה לתת לנו את היכולת לא רק להתחיל בעבודה
כי אם גם לגמור או ת ה (הדגשת המחבר) ,ולשם כך צריכות הכנסות
הקרן להיות בטוחות מראש למשך עשר או לכל הפחות חמש שנים ,כפי
שתדרוש תכנית העבודה׳ 80 .בוועידת לונדון הציע ניידיץ׳ שאיסוף הכספים
והתחייבויות התורמים לקרן־היסוד יחל בכל הארצות ביום אחד ויסתיים באותו
יום בדיוק לאחר שנה .אותם יהודים שלא יהיה לאל־ידם לשלם את מלוא
התחייבותם במזומנים במשך השנה יחתמו על שטרי־התחייבות ,שניתן יהיה
לסחור בהם ולהשתמש בהם בערבונות.
 58שם.
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ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית.
ניידיץ׳ ,קרן־היסוד.
ניידיץ׳ ,תכניתנו הכספית.
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פרק רביעי

בנקודה זו אפשר לסכם את גישתם של ניידיץ /זלטופולסקי וסימון לקרן־היסוד,
כפי שנתגבשה לקראת ועידת לונדון ביולי  . 1920היו בה ארבעה מרכיבים
עיקריים( :א) קרן־היסוד תהיה מכשיר זמני לגיוס המשאבים הכלכליים בסך
 25מיליון לי״ש ,הדרושים לעבודה הציונית בארץ־ישראל בטווח הקצר; (ב) דרך
הגיוס היחידה של משאבי הקרן תהיה מימון־מרצון בלתי־עסקי ,כתרומות לפי
תפיסת סימון ,או כמס עצמי מרצון (׳מעשר׳) לפי תפיסת ניידיץ׳ וזלטופולסקי;
(ג) כספי הקרן ישמשו מקור עיקרי להיווי ההון הלאומי לשם מימון כ ל ההוצאות
הציבוריות של ההסתדרות הציונית בטווח הקצר (בין שנה אחת לשלוש שנים):
השקעות־פיתוח ,מתן אשראי והוצאות שוטפות ,להוציא קניית קרקע לאומית
והכשרתה לעיבוד .בכך ,ורק בכך ,תעסוק הקרן־הקיימת ,שתגייס לשם כך
מקורות משלה ,בנוסף לחלקה בהקצאות כספי קרן־היסוד; (ד) הקצאת מקורות
הקרן לשימושים השונים תהיה בלתי־ תלויה בדרך גיוס המקורות .עניין זה מובן
מאליו ,שכן המקורות יבואו מתרומות בלבד ,אלא שהוא מקבל משנה־תוקף
בכך שהכוונה היא גם לאי־קיומן של הכנסות מיועדות ,ולו גם בדרך של תרומות
אשר תיועדנה לסוגי־הוצאה מוגדרים.
כפי
רופין,
שנתגבשה לאחר מושב הוועד־
כנגד תפיסות אלו עומדת גישתו של
הפועל בפברואר  . 1920דעותיו הובעו במכתב שצורף לתזכיר אשר הכין לבקשתם
של ניידיץ׳ וזלטופולסקי 62 .כזכור ,מונו השניים יחד עם פייבל כוועדה לגיבוש
התכנית להקמת קרן התרומות .התזכיר דן בשימושים המעשיים שיש לעשות
בכספי הקרן ,לכשתוקם.
רופין ,בדומה לניידיץ׳ ,ראה בקרן המוצעת מכשיר לגיוס חד־פעמי של משאבים.
הקרן נחוצה לנוכח הצרכים המרובים מחד גיסא ,ואי־היכולת לגייס בטווח
הקצר הון־מלווה ,מאידך גיסא .אלא שמשאבים אלה ,לדעת רופין ,צריך לייעד,
בראש־וראשונה ,למימונם של שימושים יצרניים נושאי תשואה חברתית ,אך
בעלי סיכוי לרווחיות פרטית לזמן הארוך .רופין לא ראה בקרן־היסוד מכשיר
למימונן של הוצאות ציבוריות שוטפות ,בדומה לקרן־הקיימת או לקרנות
ההתיישבות ,הסעד והחינוך שאותן הציע בתכניתו המקורית .הוא היה מוכן
להסכים להפרשת חלק מאותן  25מיליון לי״ש לקרנות אלו כסכום התחלתי
שיאפשר את הקמתן ,אך לא כפתרון למימון־קבע של פעולותיהן השוטפות.
את עיקר הסכום שיעמוד לרשות קרן־היסוד צריך להקצות להקמתן של ׳חברת
ההתיישבות׳ ובנותיה על־פי הצעתו המקורית.
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הקמת קוץ־היסוד

בעניין דרכי הגיוס לא נטה רופין לצדד בהגבלתן לגיוס בלתי־עסקי של תרומות
בלבד .הוא הציע לגייס משאבים לקרן־היסוד גם בדרך של הנפקת מניות (שלה
או של חברת ההתיישבות) .המשאבים שתגייס קרן־היסוד כתרומות יופנו ,על¬
פי הצעתו ,למימון ראשוני של קרנות ההתיישבות ,הסעד והחינוך (כלומר ,ישמשו
למימון השירותים הציבוריים ולתמיכה בהתיישבות) .הון המניות יועבר ל׳חברת

ההתיישבות׳ למימון הוצאות הפיתוח למיניהן בתחום התשתית וההתיישבות.
תפיסתו המימונית של רופין ביקשה להשיב על בעיה חשובה ,הנובעת מהעברת
כספים שלא על בסיס של חליפין באמצעות השוק (בכלל זה במערכת מימון
ציבורי) ,והיא בעיית הפיקוח ויעילות השימוש במקורות מנקודת־מבטם של
התורמים והמשקיעים .בעיה זו עשויה להחריף במיוחד בגלל העדרו של קשר
מוסדי מחייב בין ההנהלה הציונית כמבצעת ההוצאות הציבוריות ,ובין יהודי
הגולה כבעלי המקורות המאפשרים את מימושן .מימון השקעות הציבוריות
וביצוען באמצעות חברת־מניות במתכונת שהציע רופין ,אמור היה להבטיח את
יעילות השימוש במקורות ,וכן היזון חוזר מהיר באמצעות מערכת הבקרה וקבלת
ההחלטות של אסיפת בעלי המניות; זאת באופן בלתי־תלוי במניעים לקניית
המניות (או לבחירת יעדי ההוצאה) ,שאמורים היו להיות לאומיים בעיקר ולא
עסקיים.
ראוי להדגיש ,כי תפיסתו המימונית של רופין וגישת המיסוי־מרצון היו למעשה
ניסיונות להתמודד עם אותה בעיה ,כלומר הקושי ליצור מערכת של מימון הוצאות
ציבוריות ,שאין בה יסודות של אכיפה כדוגמת מיסוי שמטילה ממשלה ריבונית.
הבעלות על מניות ׳החברה להתיישבות׳ של רופין אמורה הייתה ליצור,
באמצעות קשר של קניין ,את הזיקה ההכרחית שבין נותני המשאבים ובין
ההנהלה הציונית המשתמשת בהם .ואילו ניידיץ׳ וזלטופולסקי ביקשו להשתית

זיקה זו על תשלום המס־שמרצון .הם ראו ,כאמור ,את חברת ההתיישבות
כביטוי ליחסי־גומלין עסקיים בעיקרם ,על אף המניעים הלאומיים שאמורים
היו לשמש תמריץ עיקרי לרכישת מניותיה ,ולא קיבלו אותה כמבנה מוסדי

לגיטימי ,שעליו יש לבנות את מערכת גיוס ההון הלאומי.

ההחלטה על הקמת ק רן־ היסוד
בסופו של דבר התקבלה בוועידת לונדון
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אחד ,ולמעשה בלא דיון,
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כפי שנראה להלן ,בדיון על המאבק בדבר הקמתה של קרן־היסוד בארה״ב ,שימשה
ההחלטה פה־אחד בדבר הקמת הקרן רק כסות לחילוקי־הדעות שנתגלו לגביה ולא
חיסלה אותם.

פרק רביעי

הצעת־החלטה בעניין הקמת קרן־היסוד ,שוועדה של  30חברים ,בראשותו של
יוליוס סימון ,ניסחה אותה כלהלן:

הוועידה הציונית ,בהכירה את חשיבותו ההיסטורית של הרגע ובהבעה
שמרץ כל העם העברי צריך להתרכז בעבודה הכבירה של בניין ארץ־
ישראל ,מחליטה בזה:
׳קרן
היסוד׳ .לקרן זו יהא
 . 1ליצור קרן להגירה ולהתיישבות בשם
סטאטוס מוחלט בתור מכון מיוסד ע״פ החוק.
 .2הוועידה הזאת קובעת את הסכום  25,000,000ליטרא שטרלינג בסיס
לבניין בית ישראל הלאומי בארץ־ישראל .סכום זה צריך להימלא במשך
שנה אחת .הוועידה הזאת פונה בקריאה חגיגית אל כל העם העברי שימלא
את חובתו ויבטיח את ביסוסה של קרן היסוד ע״י הבאת קרבנות מהון
והכנסה .המסורת הלאומית של המעשר משמשת דוגמא מופתית.
 .3תעודת קבלה תינתן על כל סכום של תרומה לטובת קרן־היסוד.
 . 4לכל הפחות עשרים אחוז מכל הכספים הנקבצים ע״י קרן־היסוד יינתנו

להקרן־הקיימת־לישראל.
משלישית
יותר
להוציא
יש
הנקבצים
 . 5משאר הכספים
אחת להוצאות
לא
החינוך ,צורכי הציבור ,הגירה ומטרות דומות לאלו בארץ־ישראל לבניין
בית ישראל הלאומי ,בעוד שתי שלישיות לפחות יש להשקיע במוסדות
לאומיים מתמידים או עסקיים כלכליים.
צרכי
יוצא
ההנהלה של
על
הערה א .שום חלק מן הקרן הזאת לא

ההסתדרות הציונית.
פרטיים,
לעסקים
תינתן
אלא
מקרן זו
הערה ב .שום עזרה או הלוואה לא
אם כן תרוויח מזה התועלת הציבורית.
 . 6דין־וחשבון של הכנסות הקרן הזאת והוצאותיה יוכן ויפורסם מדי
שנה בשנה.
 . 7בעלי התעודות ישתתפו בהנהלת הקרן וייטלו חלק ברווחים של
העסקים הכלכליים המסדים ע״י הקרן .הצורה המתאימה של השתתפות
כזאת תיקבע ע״י האכסקוטיבה בתנאי ששיעור הריבית של הממון המושקע

לשם תוצרה לא יעלה על ריווח נאות.
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צעדים ראשונים

:

הקמת קרן־היסוד

בין גישות המימון השונות שנידונו לעיל .כפי שאפשר לראות ,ההחלטה מאמצת
את גישתם של ניידיץ׳ ,זלטופולסקי וסימון בנוגע לגיוס המקורות בכך ,שהיא
מצביעה על דו־ך־גיוס אחת והיא :תרומות .לעומת זאת ,קיימות מספר נקודות

המבטאות את גישתו של רופין.
בלעדיות התרומות מנתקת כל תלות בין דרך הגיוס ובין אופי השימושים
(ההוצאות) .ואמנם ,ההחלטה דנה במסגרת־ההקצאה בנפרד מעניין הגיוס .אופיים
של מקורות קרן־היסוד כהון לאומי מבחינת השליטה ושיקולי ההקצאה מודגש
באופן חד־משמעי בהערה ב׳ לסעיף  , 5כלומר ,שהקצאת מקורות הקרן לסקטור
הפרטי תיעשה רק אם תהיה בכך תועלת ציבורית .פירוש הדבר שכספי הקרן,
כשאר מקורות ההון הלאומי ,לא יועברו לסקטור הפרטי אלא אם כן יוכלו לסייע
לפעולתו במסגרת האילוצים הלאומיים והחברתיים הכרוכים במבנה הענפי
וביחסי העבודה במשק היהודי בארץ־ישראל.
לשיעורי
ההקצבה
צד חשוב של שאלת ההקצאה הוא קביעת מסגרת מוגדרת
לקרן־הקיימת ולהוצאות שוטפות למתן שירותים ותמיכות ,לפי הצעת סימון.
ההחלטה הציבה חסם
ימל  26.7אחוזים מסך מקורות קרן־היסוד להוצאות
השוטפות ,וחסם תחתון של  53.3אחוזים להשקעות .באופן זה מודגשת העובדה,
כי על אף כוללותה נתפסה הקרן ,בראש־וראשוגה ,כאמצעי ליצירת התשתית
בארץ־ישראל .בכך קרובה ההחלטה לעמדתו המפורשת של רופין ,שטען שעל
הקרן להפנות את עיקר משאביה להשקעות שהן מקור לתשואה חברתית או
פרטית .תפיסה זו ,שאותה ביטא רופין באופן הקיצוני ביותר ,הייתה מקובלת,
מבחינה עקרונית ,גם על נייד־יץ׳ וזלטופולסקי .לעומת זאת ,התנגדו השניים
לנאמר בסעיפים  3ו־  7של ההחלטה .בסעיף  3נאמר במפורש ,כי התורמים
לקרן־היסוד יקבלו כנגד תרומתם תעודות־קבלה ,אשר (על־פי סעיף  ) 7יקנו
להם זכות השתתפות ,באמצעות נציגות ,בהנהלת הקרן ,וכן זכות לחלק מרווחי
הקרן .החלטה זו מנוגדת לעמדתו התקיפה של זלטופולסקי ,שבהרצאתו בוועידת
לונדון עמד על כך שאחד מקוויה הבסיסיים של קרן־היסוד חייב להיות אי־
חלוקת רווחים .לדעתו ,ההשקעות שתיעשינה ממקורות הקרן מיועדות ליצירת
תשתית כלכלית ,שאין עמה רווחיות כספית־פרטית65 .
תעודות־הקבלה לתורמים ממלאות ,למעשה ,תפקיד דומה לזה של מניות ׳חברת
ההתיישבות׳ של רופין .דמיון זה בולט גם במגבלה על שיעור הרווחים שיחולקו.
בתכניתו המקורית דיבר רופין על חסם עליון של  5אחוזים מן הרווחים לחלוקה.

עליון

65

ועידת לונדון (א).

פרק רביעי

גם בהחלטת ועידת לונדון מדובר על חסם עליון ,המוגדר כריווח נאות שמעבר
לו לא יחולקו כספי הקרן .אך בניגוד לדעת רופין ,הזכות לקבל רווחים אפשריים
איננה פועל־יוצא מגיוס ההון בדרך של הנפקת מניות בלבד (כאשר התרומות
המיועדות מראש להוצאות השוטפות אינן מקנות זכות זו) זוהי זכות כללית,
שמימושה נובע מהקצאת מקורות הקרן בין השימושים לסוגיהם ,ולא מהבדלים
בין דרכי גיוס המקורות .ההבדלים הרי מתבטלים ממילא בעקבות החלטת
הוועידה על גיוס אחיד.
אמנם ,כפי שנובע מן ההחלטה ,הוועידה לא קיבלה את גישתו של רופין לגבי
הזיקה שבין התורמים לקרן ,ומכאן בין התורמים להסתדרות הציונית; אך
לעומת זאת משמרת ההחלטה חלק ממרכיביה של גישה זו בכל הנוגע להשתתפות
התורמים בתהליך קבלת ההחלטות של הקרן ,ובנוגע ליצירת מניע עסקי
לתרומות ,הנובע מהסיכוי לתשואה כספית פרטית.
לקרן־היסוד
והפעלתם.
ועידת לונדון קבעה ברורות מד ,יהיו דרכי גיוס המקורות
לעומת זאת ,נשארו ההיבטים הארגוניים והמוסדיים ,סתומים במידה רבה.
השאלות המעשיות בתחום זה עסקו במבנה של קרן־היסוד וביחסי־הגומלין
שבין שלושת המרכיבים הארגוניים של מערכת המימון הציוני (להוציא הקרן־
הקיימת והבנקים של ההסתדרות הציונית) :משלמי המעשר ,ובהם גם יהודים
שאינם ציונים ,הנהלת קרן־היסוד וההנהלה הציונית.
אמנם החלטות לונדון דנו בשאלות אלו בסעיפים  1ו־  7אך לא קבעו בעניין
עמדה ברורה .בסעיף  , 1למשל ,קובעת ההחלטה ,שלקרן־היסוד ׳יהא סטאטוס
מוחלט בתור מכון מיוסד על־פי חוק׳ 66 .אך אין בסעיף זה ,ואף לא בסעיפי
,

ההחלטה האחרים ,תשובה ברורה לשאלה האם תהיה הקרן חברה בע״מ ,אגודה
או צורת התאגדות אחרת .כמו־ כן לא נקבע בהחלטות לונדון באיזה אופן
ישותפו התורמים ,ובהם גם יהודים שאינם חברי ההסתדרות הציונית ,בניהול
ענייני קרן־היסוד .גיבוש הדפוסים לשיתוף התורמים בהנהלת הקרן הוטל (ראה

לפי סעיף  7בהחלטה) ,על ההנהלה הציונית.
מבנה הקרן תלוי במידה רבה בהגדרת תפקידיה .רופין וסימון רצו ,שהקרן תהיה
גוף מממן בלבד שתפקידו מתמצה בגיוס המקורות ובהעברתם לגופים מבצעים
אחרים .לעומתם הציע זלטופולסקי ,להקים חברת קרן־יסוד שתנהל את גיוס
ההון ,את השקעות הקרן ואת שאר הוצאותיה כאחד 67 .אמנם אפשר להסיק

66
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מסעיף  , 7המדבר על ׳העסקים הכלכליים המסדים על־ידי הקרן׳ ,שהכוונה
הייתה לגוף מממן ומבצע גם יחד .אולם אין הכרעה ברורה בשאלה זו .אם
נניח כי אכן זו הייתה כוונת הוועידה ,הופכים יחסי־הגומלין בין הקרן (כגוף בעל
עצמאות משפטית שלא־ציונים יכלו לקחת חלק בניהולו) ובין מוסדות ההסתדרות
הציונית בכלל ,וההנהלה הציונית בפרט ,לבעלי חשיבות ממדרגה ראשונה;
המיידית על השאלה מי הגוף האחראי להיבטים הכלכליים
וזאת ,משום השלכתם
הציוני בארץ־ישראל ,ומה סמכותו בקביעת המדיניות הכלכלית
המפעל
של

הציונית ובמימושה.
כלל החלטות ועידת לונדון .הנקודה היחידה,
בנושא זה לא נגעו למעשה

שממנה אפשר להסיק שהוועידה התכוונה לכפוף את הנהלת הקרן ,במידת מה,

למוסדות ההסתדרות הציונית ,הייתה במתן הסמכות להנהלה הציונית לקבוע את
דרך שיתופם של התורמים בניהול הקרן וברווחיה (ראה סעיף  7לעיל) .מעבר
לזה לא נקבע דבר ,והשאלה אם סמכות זו תהיה מוגבלת לקביעת ההרכב
הנהלת הקרן ,או אם יהיה בה גם כוח־הכרעה בניהול
הארגוני והאישי של

המעשי ,נשארה עדיין

פתוחה.

]
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פרק חמישי
המאבק על אופיה של קרן־היסוד
לשם הפעלת קרן־היסוד ובלא להמתין לפתרון השאלות הארגוניות מינתה
ההנהלה הציונית ,מייד לאחר ועידת לונדון ,הנהלה זמנית לקרן שחבריה היו
ניידיץ /זלטופולסקי
ופייבל .הנהלה זו נתבקשה להפעיל את המוסד החדש
במשך שנה ,ותוך כדי כך לגבש הצעות מפורטות בנושאים הארגוניים ,שוועידת
לונדון הותירה ללא סיכום .לגבי נושאים אלה היו חילוקי־דעות ,אשר העסיקו
את התנועה הציונית
בתקופה שבין יולי  1920לספטמבר  — 1921מועד התכנסות

הקונגרס השנים־עשר
בקארלסבאד .כמו־כן חזרו והתעוררו גם מחלוקות
בשאלות התפעוליות של גיוס
משאבי הקרן והפעלתם ,שאלות שנראו כמסוכמות
בהחלטות ועידת לונדון.
הנושאים השנויים
במחלוקת נסבו סביב שני מוקדי־התייחסות עיקריים .האחד
׳מאבק
היה המאבק ,אשר נודע בספרות בשם
בראנדייס—וייצמן׳ ,על מהות
קרן־היסוד
באמריקה .מאבק זה מתמקד לכאורה בשאלה אמריקאית ׳מקומית/
כיצד
להפעיל
כלומר,
את הקרן בארצות־הברית; אך ,כפי שנראה להלן ,עלו
בו שאלות־יסוד נוקבות לגבי אופיו
של הסקטור הציבורי בציונות בכלל .המוקד
קרן־היסוד,
האחר היה הוויכוח על מבנה
ועל תפקידיה ויחסיה עם ההנהלה
הציונית .ויכוח
זה התעורר בקרב ראשי המוסדות הציוניים בלונדון ובארץ־
ישראל כבר בשלבים
הראשונים להפעלת הקרן ,מייד לאחר ועידת לונדון.
השאלות שגרמו למחלוקות בשני המוקדים הללו וההתייחסות אליהן לא היו
בלתי־תלויות .עם־זאת דומה כי
לנוכח ההבדלים בשיקולים ובנושאים שעלו על
1

הפרק בכל אחד מהם ,מוטב לדון בהם בנפרד .נתחיל אפוא בניתוח המאבק על
דמותה של קרן־היסוד בארצות־הברית.

1

ראה

:

פריזל ,עמ׳
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המאבק על אופיה של קרן־היסוד

הוויכוח על הקמת קרן־ ה יסוד באמריקה
בין ההנהלה הציונית בלונדון ובין מנהיגי קבוצת בראנדייס
במרכזו של המאבק
בקרב ציוני אמריקה על דרך הפעלתה של קרן־היסו־ד ,עמדה התנגדותם של
האחרונים להפעלת הקרן בארצות־הברית במתכונת החלטות לונדון .ציוני
אמריקה התנגדו להקמתה של הקרן כגוף שירכז בידו את כל מערכת המימון
הציבורי הציוני על־ידי גיוס המקורות באמצעות תשלום־ המעשר בלבד מצד
ועל ידי הקצאת המקורות הללו באופן ריכוזי לכל סוגי ההוצאות הציבוריות
אחד,
בארץ־ישראל,
מצד אחר.
הוויכוח על ארגון מערכת המימון הציוני בארצות־הברית היה ,כפי שנראה
להלן ,חלק מהמאבק העקרוני ,בין ההנהגה ה׳אירופית׳ בלונדון ובין ההנהגה
׳האמריקאית׳ ,על דמותה של ההסתדרות הציונית עם הקמת המאנדאט הבריטי
מאבק זה של השנים  1921 — 1919זכה לתיעוד נרחב בהיסטוריו¬
בארץ־ישראל.

גראפיה הציונית 2 ,ואנו פטורים אפוא מלגולל כאן את סיפור המעשה .כאן נדון
בהיבטיו הכלכליים ובקשר שביניהם לבין השקפותיהם הפוליטיות של חברי
רק
שתי הקבוצות.
הצורך בדיון זה נובע בראש־וראשונה מכך ,שההיבטים הכלכליים לא זכו עד
כה לחקר שיטתי וממצה בספרות־המחקר על אותה תקופה .צורך זה אף גובר
לנוכח העובדה ,שההיבטים הכלכליים של ׳מאבק בראנדייס—וייצמן׳ נתפרשו
בספרות הקיימת פירוש מטעה ,בעיקר בכל הנוגע להבנת העמדה האמריקאית.
כך ,למשל ,עולה מספרו של יונתן שפירא כאילו סירובה של הסתדרות ציוני
אמריקה לקבל את החלטות ועידת לונדון בדבר ריכוז המימון הציבורי־הציוני
בגוף אחד — קרן־היסוד — ובדרך־גיוס אחת — תרומות־מס מרצון ,נבע
מעמדת ציוני אמריקה בזכות תחרות חופשית ויזמה פרטית בלעדית במשק
היהודי בארץ־ישראל 3 .פירוש זה ,כפי שנראה להלן ,הוא מוטעה לחלוטין; אם
כי ניתן להבין כיצד נמצאו כאלה אשר אימצוהו לאור תמיכתו של בראנדיים
החופשית באמריקה כנגד המונופולים מצד אחד 4 ,ולאור התייחסותה
בתחרות
הרשמית של ההנהלה הציונית העולמית אל העמדות האמריקאיות מן הצד האחר.
התייחסות זו מתוארת במסמך שחובר בידי ההנהלה הציונית בראשות וייצמן,
2

בעיקר פריזל בהם ,התנועה הציונית; שפירא; וכן דה־האס ; ליפסקי;
:
ראה
;
סימון ,ימים; סיקור הוויכוח בזמנו בפי משתתפיו :הצהרה; ההסתדרות הציונית,
הוויכוח על קרן־היסוד.

 3שפירא ,עמ׳
 4שם ,עמ׳

. 150

. 150 , 139
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והופץ בקונגרס ה־  12לשם הסברת עמדתה בעניין קרן־היסוד ,בוויכוח
הנהגת קבוצת בראנדיים של ציוני אמריקה 5 .על־פי מסמך זה נבעה ההתנגדות
האמריקאית להקמת הקרן ,בין השאר ,מתפיסתם המוטעית של חוגי בראנדייס
שאפשר יהיה
ליישב את ארץ־ישראל באמצעות היזמה הפרטית בלבד במתכונת
הניסיון האמריקאי6 .

עם

לאמיתו
של דבר ,שללה קבוצת בראנדייס את החלטות ועידת לונדון לגבי קרן־
היסוד ,לא כתוצאה מהתנגדותה העקרונית למימון ציבורי ולמעורבות ציבורית
במשק ,אלא כפועל יוצא מהשקפתה שדגלה בביזור מירבי של מערכת המימון
הציבורי־ציוני .אבל העיקרון הביזורי ,שעל־פיו צריכה הייתה להתבצע ההתערבות
הציבורית בכלכלת היישוב היהודי בארץ־ישראל נתפס בחוגי ההנהלה הציונית
בלונדון שלא בצדק כשלילת התערבות זו מכול־וכול ,וכתמיכה ללא סייג ביזמה
החופשית.

אנשי בראנדיים,
לא זו בלבד שתמכו במעורבות ציבורית־ציונית במידה זו או זו
הקריטריונים
לגבי
במשק היהודי ,אלא שעמדתם
המחייבים הפעלה ציבורית של

מקורות כלכליים בארץ־ישראל ,לא נבדלה ,למעשה ,מדעת הרוב הציוני כפי
שנדונה לעיל,
בחלק הראשון של הספר .כדי להבין את תפיסתה של קבוצה זו
בתחום הכלכלה המדינית־הציונית
בכללותה ,עלינו לסטות משהו ממהלכו של
העקרונית
דיוננו ולבחון את השקפתו
של בראנדייס על תפקידיו של הסקטור
הציבורי ,ועל מקומו בפיתוח המשק היהודי
בארץ־ישראל7 .

עקרונות גישתו

של

בראנדייס

דעותיו
של בראנדייס בנושא הפעלת מקורות כלכליים בארץ־ישראל גובשו
ב׳תזכיר
זילנד׳ 8
׳זילנד׳,
באניה
שכתב אותו
בדרכו חזרה לארצות־הברית
בתום ועידת לונדון .עיקרו של התזכיר הצדקת קיומו של סקטור ציבורי־ציוני
במשק ,ודיון בגיוס המשאבים הדרושים לצורך זה .בניגוד למה שאפשר היה
לצפות מחסיד מושבע של היזמה החופשית ,טוען בראנדייס במפורש שיש צורך
בהוצאות ציבוריות
בארץ־ישראל במגוון של תחומים ,ביניהם :קניית קרקע,
5
6
7

8

ההסתדרות הציונית ,הוויכוח על קרן־היסוד.
שם ,עט׳ ( 4ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 9
מבחינה עניינית מקומו הטבעי של הדיון בהשקפת בראנדייס לגבי מעורבות ציבורית
במשק היהודי הוא בחלק הראשון .אף־על־פי־כן מובא דיון זה כאן ,משום החשיבות
הרבה שנודעת להשקפתו העקרונית של בראנדייס כנקודת־מוצא להבנת עמדתו
בנושאים הארגוניים והתפעוליים של המימון הציבורי־הציוני.
הצהרה ,עט׳ ( 57—51ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 5
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השקעות בתשתית ובדיור ,הוצאות פיתוח ,הוצאות שוטפות לתברואה ,למחקר
ולחינוך ,ופרוייקטים לקליטת עולים בחקלאות .כל זאת מלבד האשראי שיינתן
באמצעות המוסדות הכספיים הציוניים יק״ט ,אפ״ק והבנק האפותיקאי9 .

תחומי־הוצאה אלה דומים במידה רבה לתחומים שהיו מקובלים על התנועה
הציונית כמחייבים הוצאה ציבורית 10 .גם חלוקתן התפקודית של ההוצאות
הציבוריות לשלושה סוגים :השקעות ,מעין־השקעות והוצאות שאין לצפות מהן
לכל תשואה כספית ,דומה במהותה לסיווג ההוצאות המצוי בסעיף  5של החלטת

ועידת לונדון על הקמת קרן־היסוד.
הצורך בהוצאות הציבוריות נבע ,לדעת בראנדייס ,משני סוגי שיקולים:
א .שיקולי־יעילות ׳קלאסיים׳ של תשואה חברתית גבוהה לעומת תשואה
פרטית נמוכה בהשקעות־היסוד ,משום תקופת הבשלתן הארוכה .אורך התקופה
נובע בחלקו מן הטכנולוגיה של ההשקעות בהכשרת קרקע והכנתה לעיבוד,
המחייבת זמן־הכנה ממושך .כמו־כן קיימת הבעיה של אי־יכולתם של המתישבים־
בכוח לממן מאמצעיהם שלהם בטווח הקצר את השימוש באמצעי־הייצור
החדשים .ב .שיקול ערכי־לאומי :הכורח הפוליטי לבצע את ההשקעות במשק
היהודי במהירות על־מנת לאפשר לאלתר עלייה והתיישיבות .לדעת בראנדייס,
יש לעשות פעולות אלו גם אם דחיית ההשקעות כדאית מבחינה כלכלית טהורה
(בגלל הציפיות לירידת מחירי התשומות) עד לזמן ,שבו חלק לפחות מפעולות
אלו יוכל להתבצע בידי הסקטור הפרטי .אמנם מחירה הגבוה של הבנייה מוסיף
לאופיין הלא־עסקי של ההשקעות הנחוצות ,אולם אין אפשרות לחכות לירידת

9

המעניין הוא ,שאף־על־פי ש׳תזכיר זילנד׳ הוא כולו מסמך ,שמטרתו הצדקתה של
מעורבות ציבורית־יהודית במשק הארץ־ישראלי ,הרי השימוש שנעשה בו על־ידי
חוקרי התקופה מותיר רושם מטעה לחלוטין לגבי הנשוי בו .כך ,למשל ,מציין
יונתן שפירא בספרו את התזכיר פעם אחת בלבד (שפירא ,עמ׳  ,) 150וגם זאת
אך ורק לשם ציטוט משפט בודד מתוכו ,שבו מזהיר בראנדייס מפני מתן סיוע
למתיישבים ללא הבחנה ,דבר העלול להרוס את כושר־עמידתם העצמי .באופן כזה
יוצר שפירא את הרושם ,שעיקרה של תכנית זילנד היא הטלת מגבלות על השימוש
בהון לאומי בארץ־ישראל ,ולא היא .יתרה מזו :השאלה של מציאת שיווי־משקל
בין מידת הסיוע הדרוש ,מצד אחד ,ובין החשש מהקטנת תמריצים ליזמה ומאמץ מצד

המתיישבים בשל הסיוע ,מצד שני ,הייתה שאלה שהטרידה את כל החוגים בתנועה,

מכאן גם ההסכמה הכללית בציונות על סיוע לעולים בצורת אשראי ולא על־ידי
מענקים (ראה הדיון בפרק הראשון) ,ולא הייתה מיוחדת לבראנדייסיסטים; ודאי

10

שהיא לא ייצגה תפיסה קאפיטאליסטית שלהם ,העומדת מול גישה מנוגדת־כביכול,
המצדדת בהפעלה מירבית של הון לאומי בארץ־ישראל.
ראה הרצאות סימון וניידיץ׳ ,ועידת לונדון . 241/13
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המחירים .יש לפעול מיד ,ללא התחשבות במחיר כמו במקרה של מלחמה ,מפני
שאין לוותר על מהירות הקמת היישוב .מסיבה זו ,טען בראנדייס ,אין להניח
למתיישבים־בכוח למצוא פתרונות לבעיותיהם בתהליך איטי ומייגע של נסיונות
וכשלונות עד שיגיעו לד,צלחה הנכספת ,כפי שנעשה הדבר בתהליך פיתוחן
של מושבות אחרות .יש לבסס את היישוב בהקדם האפשרי ,הן משום שגורמים

זרים עלולים להתערב ,והן משום שמאמצי ההתיישבות יהיו נתונים לביקורת

עויינת.

החד־משמעית,

כי

השיקול הלאומי הוא שהביא את בראנדייס גם למסקנתו
ההוצאות הציבוריות במשק היהודי בארץ־ישראל צריכות להתבצע בידי סקטור
ציבורי־ציוני ולא בידי סקטור ממשלתי .מסקנה זו חוזקה על־ידי ההכרה ,כי
מימונן של הוצאות אלו תלוי רובו־ככולו ביהודי הגולה ,ובנכונותם להעביר
מהונם לפיתוח ארץ־ישראל .היענות זו הכרחית ,לדעת בראנדייס ,לא רק למימון
הפעילות הציונית אלא גם לשם ביצוען של הוצאות הממשל הבריטי בארץ־

ישראל .את ההוצאות הללו (או חלקן ,לפחות) אמור היה לדעתו לממן מלווה

פלשתינאי ,שהצלחתו תלויה הייתה ,במידה רבה ,ברכישת איגרות חוב על־ידי
יהודים בכלל ,ועל־ידי יהודי ארצות־הברית בפרט.
בראנדייס אומר במפורש ,שאין אפשרות לגייס את מקורות־ההון הדרושים
לא באמצעות היזמה הפרטית ולא על סמך תמריצי רווחיות ,השווים לאלה של
היזם הפרטי; הדברים אמורים גם בהוצאות שאותן הגדיר כ׳מעין־השקעות/
או אפילו באלה שהגדיר כהשקעות לכל דבר ".לפיכך יש צורך בתרומותיהם

יהודי הגולה .בנקודה זו מאמץ בראנדייס את העקרונות הפינאנסיים
של
שבתכניתו המקורית של רופין ,כלומר גיוס משאבים על־ידי תרומות ,או בדרך
של קניית מניות ,ומניות בלבד ,של המוסדות הכספיים הציוניים .מניות אלו
לא תשמשנה מקור לתשואה כספית לבעליהן ,אלא תבטאנה אך ורק מהוייבות
לביצוע יעיל של ההשקעות הציבוריות .המעניין הוא ,שבניגוד לאופן המפורט
בו דן ׳תזכיר זילנד׳ בהיבטים העקרוניים ,אין הנושאים התפעוליים במישור
הארגוני ,דהיינו המסגרות המוסדיות בהן תופעל מערכת המימון הציבורי,
זוכים לדיון שיטתי ומקיף .לכל היותר מציין בראנדייס מוסדות שונים ,האמורים
לבצע חלק ממשימות הסקטור הציבורי היהודי לענייני ארץ־ישראל .כך ,למשל,

11

ראה ,למשל ,את המגבלה שמטיל בראנדיים מראש על גודל הדיבידנדה שיחלק אפ״ק,
וכן על התשואה האפשרית בהשקעות בבנייה־למגורים ,שהן לכאורה השקעות
עסקיות לכל דבר (׳תזכיר זילנד׳ ,ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 5
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הוא מזכיר את אפ״ק ויק״ט כמוסדות ציבוריים למתן אשראי ,ואת הג׳וינט
כגוף שיישא בחלק העיקרי של מימון העלייה ,בעיקר כמה שנוגע להוצאות
העלייה
בחוץ־לארץ .חסרונה של התייחסות כלשהי לקרן־היסוד ,שעל הקמתה
הוחלט זה לא כבר ,מורגש על רקע זה באופן ניכר ביותר.

עמדת

ציוני אמריקה בוויכוח

כפי שראינו ,היה דמיון בין עקרונות המימון הציבורי של בראנדייס ובין
העקרונות שהיו מקובלים בתנועה כבסיס להקמת הקרן .נוכח דמיון זה במישור
העקרוני ונוכח תמיכתה
של הנציגות האמריקאית בהחלטות ועידת לונדון ,אפשר
ציוני
אמריקה
תכיר
בקרן־היסוד
היה לצפות שהסתדרות
כגוף המרכזי בתחום
המימון הציבורי־הציוני .אך כפי שנתברר עד־מהרה ,כאשר הקמת סניף קרן־
היסוד באמריקה נהפכה לשאלה מעשית ,ציוני אמריקה לא היו מוכנים לייסד

את הקרן בארצם על־פי החלטות לונדון .מסתבר שעמדתם בש־אלות התפעוליות־
מוסדיות הייתה מנוגדת במידה רבה לרוח החלטות אלו ,ודבר זה בא לידי
ביטוי מפורש בסיכומי ועידת הסתדרות ציוני אמריקה בבאפאלו ,ניו־יורק,
בנובמבר . 1920
האמריקאית
מתמצית
העמדה
למעשה כבר במשפט־הפתיחה של החלטות ועידה
בפנייה
כי
לארצות־הברית
גיוס
שבו
לבניית
זו,
נאמר
לשם
מקורות־ההון
ארץ־
ישראל,
אין
בין
המיועדים
לערב
מקורות
להשקעה ובין תרומות 12 .כלומר יש כאן
ועידת
קרן־היסוד
שלילה מפורשת
הדרך
של
בה
תפסה
לונדון
את
כקרן כוללת
ואחידה,
יגויסו
שאמצעיה
מתרומות (מס־מרצון) לשם ביצוע כל סוגי ההוצאות
הציבוריות בארץ־ישראל 13 .האפשרות שהציעו ציוני אמריקה הייתה למעשה

חזרה לעקרונות התפעוליים ,שביסוד תכניתו הפינאנסית המקורית של רופין
והצעותיו של סימון מפברואר  . 1920הם חייבו התאמת דרך גיוס המקורות
לסוגי השימושים ,והפרדה מבנית וארגונית בין הגופים שיעסקו בגיוס משאבים
למימון הוצאות שאין בהן ציפיות לתשואה כספית ,ובין העוסקים במימון
השקעות העשויות לשאת פירות כספיים.
החלטותיה של ועידת באפאלו קבעו ,כי לשם ביצוע ההוצאות מהסוג הראשון
12
13

׳
נוסח ההחלטות בוועידת
באפאלו ,הצהרה ,עמ ( , 60-58ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 6
האמריקאים טענו ,שאין החלטה זו מנוגדת להחלטות ועידת לונדון שהיו כלליות
למדי
ואפשרו חופש־החלטה לגבי נושא זה .ראה הצהרה ,הערה בעמ ׳  . 13-12טענה
אינה
הביקורת,
משימות
לגבי
עומדת
זו
במבחן
שהחלטות
משום
לונדון
הקרן הן
חד־משמעיות ואינן נותנות מקום לפירושים שונים.
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(אלה שסווגו ב׳תזכיר זילנד׳ כ׳מתנות׳) תוקם בארצות־הברית קרן תרומות
שתיקרא ,בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית ,בשם קרן־היסוד .קרן זו תקצה
את מקורותיה לתחומים הבאים :תברואה ובריאות ,חינוך ומחקר ,רכישת קרקע
באמצעות הקרן־הקיימת ,ייעור ועלייה .לשם ביצוע ההוצאות שסווגו ב׳תזכיר
זילנד׳ כ׳השקעות; או כ׳מעין השקעות /בתחומי התשתית ,הבנייה ,ההתיישבות
והאשראי ,יש להקים מערך מבוזר של חברות־השקעה שתגייסנה ,בנפרד,

מקורות־מימון לביצוע פרוייקטים מוגדרים .חברות אלו תהיינה כפופות ל׳מועצה
הכלכלית׳ או לגוף דומה שתקים ההסתדרות הציונית העולמית 14 .תפקידיו של
הגוף המפקח יהיו( :א) תיאום ההשקעות השונות; (ב) פיקוח על כך שהתשואה
למשקיעים — אם אמנם תהיה תשואה — לא תעלה על תקרה ידועה ,ורווחים
הגבוהים מתקרה זו יופנו לצורכי ציבור .הסתדרות ציוני אמריקה תיזום ותעודד
הקמת חברות־השקעה ציבוריות ,ותבטיח שחברות אלו ישמרו על העקרונות
האידיאולוגיים של עבודה עברית וצדק חברתי .מלבד זאת תשמש הסתדרות
ציוני אמריקה מרכז מידע לגבי אפשרויות השקעה פרטית ,בלא התחייבות
מוסדית מצידה.
של חברות נפרדות לביצוע ההשקעות הציבוריות דומה למערך שהציע
מערך זה
סימון במושב פברואר  , 1920אלא שבניגוד להצעתו להקים חברת־אחזקה,
שבאמצעותה תובטח שליטת ההסתדרות הציונית על המערכת הפינאנסית ,וכן
בניגוד לתפיסה המקורית של רופין על חברת־גג שתגייס את כל משאבי חברות־
שללו ציוני אמריקה בתוקף את הקמתה של חברת־על ,בין לשם שליטה
הבת,
ובין לשם גיוס מקורות 13 .למטרת פיקוח ותיאום בלבד ולא למטרת מימון הציעו,
14

15

הרעיון להקים את ׳המועצה הכלכלית׳ אושר בוועידת לונדון .הוסכם שגוף זה יאגד
ציונים יחד עם אנשי־עסקים ופינאנסים לא־ציוניים לשם קידום הפעילות
בתוכו
הכלכלית בארץ־ישראל .ראה החלטות ועידת לונדון ,דו״ח ארגוני ,עמ׳  . 100לאחר
הוועידה ננקטו צעדים לשם גיוס עזרתם של יהודים לא־ציונים — ובראשם סר
אלפרד מונד — לעניין זה ,ולשם הגדרת סמכויותיו ותפקידיו של הגוף החדש .המגמה
שנסתמנה בדצמבר  1920הייתה להעמיד את כספי קרן־היסוד המיועדים להשקעות
לרשותה של ׳המועצה הכלכלית׳ — .ראה הסכם מיום  3.12.1920בין מונד לבין
הנהלת קרן־היסוד ,הצהרה ,עט׳  . 50אך הקמת הגוף החדש על־פי מתכונת זו לא
 1921הוא היה גוף נפרד לניהול פעילות כלכלית על בסיס
יצאה לפועל ,ומשהוקם ב־
,
עסקי בארץ־ישראל .כמו־כן הוחלט בוועידת לונדון על הקמת ׳חבר נאמנים׳ ,שיפקח
על ביצוע המדיניות הפינאנסית של המוסדות הכספיים הציוניים בהתאם להחלטות
ההנהלה הציונית .הכוונה הייתה שגם גוף זה יכלול אנשי־עסקים לא־ציוניים ,אך
עניין זה לא יצא לפועל ; ראה דו״ח ארגוני ,עט׳ . 100
גם
ראה הצהרה ,החלטות ועידת באפאלו סעיף  , 3עמוד ( 59נספח מקורות ,מס׳ ; ) 6

וכן

מאק.
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במקומה ,כאמור ,את ה׳מועצה הכלכלית׳ ,או את ׳חבר הנאמנים׳ שתמנה

ההסתדרות הציונית.
חציוני
לביצוע
אמריקה
את התנגדות ציוני
הציבורי־
המימון
באמצעות קרן אחת
יש להבין משני היבטים .ההיבט האחד הוא הצד המעשי ,הקשור בעיקר לצביונה
של המערכת הפינאנסית הציונית בארצות־הברית .ההיבט השני הוא הצד
העקרוני ,שנבע מהעמדה האמריקאית לגבי השינויים הדרושים בדמות ההסתדרות
הציונית בכלל ,בעקבות הצהרת באלפור ובדמותה כסקטור ציבורי־ממשלתי
בארץ־ישראל בפרט.

הנימוקים המעשיים שהעלו ציוני

אמריקה כנגד הפעלתה של קרן אחידה אחת

בארצות־הברית נוסחו על־ידם בצורה מרוכזת ,בתזכיר שהכינו להסברת עמדתם

לקראת בואו של וייצמן לארצות־הברית במארס  , 1921לנהל את המשא־ ומתן על
פתיחת משרד קרן־היסוד באמריקה .נימוקים אלה ,המובאים גם במקומות אחרים,
מתייחסים הן לגיוס המקורות והן להקצאתם לשימושים השונים.
הטענה האמריקאית הבסיסית בנושא הגיוס הייתה ,שפנייה ציבורית ליהודי
ארצות־הברית שיעבירו מקורות לקרן אחת ,שתבצע את כל ההוצאות הציבוריות

תיראה ,מטבע הדברים ,כבקשה לתרומות .משום כך לא יועברו אליה מקורות
שניתן היה לגייס לביצוע השקעות שיש בהן אפשרות למימוש תשואה כספית.
יתרה מזו ,הסיכוי לרווחים שיחולקו לתורמי קרן־היסוד ,כפי שהוזכר בהחלטות
ועידת לונדון ,נראה לציוני אמריקה כחסר כל בסיס לנוכח סוגי השימושים
שנועדו למקורות .לכן הם חששו מהקטנת אמינותו של מפעל קרן־היסוד ומפגיעה
אפשרית אף ביכולתו לגייס תרומות ,מכל מקום בארצות־הברית .כמו־כן טענו
האמריקאים ,שהגדרת המקורות המועברים לקרן־היסוד כמס ולא כתרומות —
לפי עקרון המעשר — תביא גם היא לשלילת אחידות הקרן ,משום שהמעשר

כמערכת מיסוי אינו הולם השקעות אלא הוצאות שוטפות בלבד».ג בטיעון
מובלעת הנחה ,שסקטור ציבורי־ממשלתי משתמש במיסים למימון הוצאות
שוטפות ,ואילו מלוות נושאי ריבית משמשים למימון הוצאות ציבוריות על
זה

חשבון הון.
16

17

17

הצהרה ,עט׳ . 68-65 , 14
מן הראוי לציין ,שהנימוקים שהעלו אנשי בראנדייס כנגד האחדת דרכי הגיוס
ובעיקר כנגד השימוש ,ללא הצדקה מעשית ,במתכונת עסקית לגיוס מקורות ,לא
היו למעשה חדשים .אנו מוצאים אותם כבר בטיעוניהם של רופין וניידיץ׳ כנגד גיוס
מקורות באמצעות מלווה ,ובהתנגדותו של רופין לדרך־גיוס אחידה (של תרומות)
לקרן־היסוד .אלא שבניגוד לרופין ,ניידיץ׳ ואחרים ,שקיבלו את החלטות לונדון
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את התנגדותם של ציוני אמריקה מטעמים מעשיים להאחדת דרכי הגיוס אפשר
אולי לייחס ,בנוסף לנימוקים שהועלו כאן ,גם לתנאים המיוחדים של ארצות־
הברית .התודעה העסקית המפותחת של החברה האמריקאית מבחינה בצורה
חדה ומפורשת בין צדקה ובין פעילות עסקית .כן יש להזכיר את תקנות מס־
ההכנסה בארצות־הברית ,שעל־פיהן העברת מקורות למוסדות כספיים דוגמת

קרן־היסוד (הרשומה בלונדון) לא הוכרה כהוצאה פטורה ממס .פטור כזה ניתן
רק בגין תרומות למוסדות בלא כוונת ריווח .ואמנם גם מאק ,נשיא הסתדרות
ציוני אמריקה ,באחד ממאמריו הפולמוסיים בעיצומו של המשא־ ומתן עם
וייצמן ,וגם יוליוס סימון בזכרונותיו ,מציינים היבט זה של תקנות המס כאחד
הגורמים ׳האמריקאיים היהודיים׳ להתנגדות לקרן הומוגנית אחת18 .
על רקע זה יש להבין את טענתם החוזרת ונשנית של ציוני אמריקה ,כי
התנגדותם לדרך האחידה של גיוס המקורות נובעת ,בראש־וראשונה ,מתנאים
מיוחדים הקיימים בארצות־הברית בלבד .לפיכך ,החלטת באפאלו בקשר לדרכי
הגיוס ובקשר לדמותה של קרן־היסוד כקרן תרומות ,שתעסוק אך ורק במימון
הוצאות ללא תשואה פרטית ,תקפה בארצות־הברית בלבד ואינה מחייבת את
התנועה הציונית בארצות אחרות19 .
מנימוקים
ניהוליים
ארגוניים
ההתנגדות האמריקאית לקרן ריכוזית אחת נבעה גם
:
(א) גוף ריכוזי אחד יהיה בהכרח ,בגלל גודלו ומורכבותו ,בלתי־יציב מבחינה
כספית; (ב) ריכוז הפעילויות הכלכליות בגוף אחד יפגום בזיקתם ,בעניינם
ובמחויבותם של המשקיעים .היעדר הקשר הישיר עם המשקיעים עלול להשפיע
באופן שלילי גם על הנכונות להשקיע .הוא יפחית מיעילות ביצוען של ההשקעות
וניהולן ,ויפגע בהיזון החוזר .על רקע זה יש להבין את החלטת ציוני אמריקה
בוועידת באפאלו ,שגיוס המקורות לשם השקעות בארץ־ישראל צריך שייעשה
בצורה מבוזרת ולא באמצעות חברת־גג.
בנוסף להיבטים התפעוליים הנוגעים להקמת קרן־היסוד במתכונת החלטות
ועידת לונדון ,יש לראות את עמדת ציוני אמריקה על רקע רחב יותר של גישתם
הכללית להסתדרות הציונית ולהנהלתה כגוף מדיני וכלכלי.
20

כפשרה מתקבלת על הדעת בין הגישות השונות ,שללה קבוצת בראנדייס פשרה זו

מכול־וכול.
 18מאק; סימון ,ימים ,עמ׳
 19ציוני אמריקה גרסו (בטעות) ,שבמסגרת החלטות לונדון ניתן להפעיל צורת גיוס
שונה בכל ארץ; ראה מאק.
—
 20הצהרה ,עמ ׳
. 68 67
. 353-352
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נקודת־המוצא בגישתו של בראנדייס הייתה ,שבהקמת המאנדאט הבריטי בארץ־
ישראל מומשו המטרות הפוליטיות של התנועה הציונית .מכאן ואילך עליה
לזנוח את פעילותה הפוליטית בענייני ארץ־ישראל ולהתרכז ביסודות הכלכליים
של הקמת הבית הלאומי 21 .מתפיסה זו נובעות שתי מסקנות לגבי מהותה ודרך
פעולתה של ההסתדרות הציונית .הראשונה היא ,שעל ההסתדרות הציונית להיות
גוף א־פוליטי .עליה למלא את תפקידי הממשלה במישור הכלכלי או להבטיח
את ביצועם; אולם אין לערב בפעילות זו פעילות פוליטית ,הן ביישוב היהודי
והן בקרב יהודי הגולה.
בתזכיר שחיברו להסברת עמדתם במאבק עם וייצמן הסכימו תומכי בראנדייס,
שאמנם המעבר מן המשמעות של בניית הקהיליה היהודית בארץ־ישראל לתפיסת
ההסתדרות הציונית כממשלה עשוי להיראות לאנשים מסוימים כטבעי ,אך
לאמיתו של דבר הוא בלתי־מציאותי .ראיית ההסתדרות הציונית העולמית
כממשלה במובן המדיני ,או כארגון המבטא זיקה פוליטית כלל־יהודית ,לא

ובמיוחד לגבי ארצות־הברית .ציוני

אמריקה ביטאו את התנגדותם

נראתה להם,
לגישה זו בתזכיר באופן חד־משמעי .לדעתם ,אין לשאיפות הלאומיות של העם

היהודי שום השפעה על מעמדם הפוליטי של היהודים בגולה .הם שללו נטייה
כלשהי לאחדות פוליטית ,או אפילו כל קשר פוליטי ,ולו גם הרופף ביותר ,בין
היהודים בארצות השונות ,ובמיוחד בין יהודי הגולה והעם או הממשלה בארץ־
ישראל .ליהודי אמריקה יש נאמנות פוליטית אחת ויחידה; נאמנות זו נתונה
לארצות־הברית.
המסקנה השנייה היא ,שלנוכח ביטול תפקידיה הפוליטיים של התנועה הציונית
אין יותר מקום לקיומה של הסתדרות ציונית עולמית כגוף ריכוזי־סמכותי .יש
להפכה להתאחדות חופשית של פדראציות ציוניות ארציות ,שמידת כפיפותן
לגוף מרכזי (ההנהלה הציונית או הוועד הפועל ,למשל) היא מינימאלית.
פדראציות אלו ,שיהוו גורם נכבד בהסתדרות הציונית בעקבות הארגון־מחדש,
יקצו את הונן בהתאם לרצון המשקיעים ,בלא כפייה מעשית או מוסרית מצד
גורם חיצוני כלשהו .הכוונה בגורם כזה היא לגוף כלכלי־ריכוזי ,כדוגמת קרן־
היסוד או חברת־אחזקה מרכזית של חברות־ההשקעה הציבוריות ,או אף להנהלה
הציונית העולמית עצמה .תפקידיה של ההסתדרות הציונית כסקטור ציבורי
במשק הארץ־ישראלי יהיו בעיקר תפקידי תיאום והכוונה ,ויתבצעו באמצעות
22

21

ראה נאומו של בראנדייס לפני משלחת ציוני אמריקה לוועידת לונדון ביולי
שם ,עמ ׳

 22שם,

. 41-37

עמ ׳ 35

(ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 8

] ill

[

, 1920

פרק חמישי

מערכת מבוזרת של חברות־השקעה בחסותן של הפדראציות הציוניות הארציות.
ההנהלה ,אשר כגוף מבצע עליון של ההסתדרות הציונית תמונה על־פי מיומנויות
כלכליות וארגוניות (ולא על בסים פוליטי) ,היא שתתאם הלכה למעשה את
ההשקעות הציבוריות של הפדראציות .תפקידי הביצוע והניהול הישירים של
23
ההנהלה יצטמצמו לתחום השירותים הציבוריים בלבד (בעיקר שירותי־חינור).
בנוסף להיבטים הציוניים של העניין ,ניתן להסביר את התנגדותה של אסכולת
בראנדייס לריכוזיות ההוצאות הציבוריות בארץ־ישראל גם על רקע ההשקפה
האינדיבידואליסטית־פרוגרסיבית של בראנדייס ,שראתה בריכוזיות כלכלית סכנה
אפשרית לפגיעה בחופש הפרט .מכאן שמערד מבוזר של חברות ציבוריות צריד

23

שם ,עמ׳  . 68-67 , 40-37תפיסה זו מצאה גם ביטוי בתמיכתה של הסתדרות
ציוני אמריקה במסקנותיה של ׳ועדת הריאורגניזאציה׳ ,אשר בדקה את פעולותיו
של ועד הצירים בארץ־ישראל .קבוצת־בראנדייס טענה ,כי דו״ח זה הוכיח את חוסר
התבונה שבמעורבות ועד־הצירים בניהול שוטף של ענייני הכלכלה בארץ־ישראל,
וכי הוא הדגיש בצדק את הצורר בהתמחות ובחלוקת־עבודה בין גופים כלכליים
נפרדים .׳ועדת הריאורגניזציה׳ אורגנה בספטמבר  . 1920היא הורכבה מחברי
ההנהלה הציונית יוליוס סימון ונחמיה דה לימה בצירוף רוברט סולד מארצות־הברית.
הוטל עליה לבדוק ולארגן מחדש את עבודת ההסתדרות הציונית בארץ־ישראל .לאחר
שהותה בארץ בנובמבר־דצמבר  1920הוגש דו״ח ב־  , 1.3.1921אך הוא הובא לידיעת
הציבור רק בקיץ  , 1921כאשר פורסם על־ידי ההנהלה המודחת של הסתדרות ציוני
אמריקה — ראה הצהרה ,עמ׳  . 126-79עוד לפני שהוגש הדו״ח הגישו סימון ודה־
לימה את התפטרותם מן ההנהלה הציונית ושאר תפקידיהם (ב־  ,) 20.1.1921לאחר
שהוחוור להם שסמכותם כחברי הוועדה רוקנה מכל תוכן ממשי בביצוע הארגון־
מחדש ,תוך כדי שהותם בארץ .ראה פרטים ,כולל מכתב־ההתפטרות ,שם,
עמ ׳  . 28-19מסקנותיו העיקריות של דו״ח ועדת הריאורגניזאציה היו( :א) ביטול
ועד־הצירים ,אשר שימש מעין הנהגה ליישוב היהודי בארץ  :על ההנהלה הציונית לנהל
את העלייה וההתיישבות כמסייעת ליישוב וכמסייעת לממשלת ארץ־ישראל; בתור
שכזו אין עליה לעסוק במישרין בפעילות כלכלית אלא רק בהכוונה ,תיאום ופיקוח,
בהדרכה ואינפורמאציה( .ב) מדיניות העלייה וההתיישבות חייבת להתחשב במגבלת
האמצעים ולהתנהל על־פי שני עקרונות ) 1 ( :יצירת תנאים לקליטה כלכלית;
(  ) 2חינוך לחסכנות ואחריות ,שמגמתו להביא את העולה לכלל עצמאות כלכלית.
(ג) בהתאם לכך — עיקר המלצותיה של הוועדה הן ) 1 ( :הקמת קרן תרומות
לסיוע רפואי וסאניטארי לעולים ; (  ) 2הורדת יוקר־המחיה על־ידי קואופרציה
בשיווק; (  ) 3רכישת קרקע לאומית וביצוע השקעות התשתית כעבודות ציבוריות;
(  )4הקמת מערכת של מוסדות אשראי ציבורי בצירוף קרנות־ציוד לפועלים ,תוך
עידוד הקואופרציה האשראית; (  ) 5מדיניות חקלאית לאומית אכסטנסיבית ,המצריכה
השקעה קטנה לעובד ,ואילו המעבר לאינטנסיביות יהיה לאחר שהעובד יגיע
לעצמאות כלכלית; (  ) 6צמצום מירבי של תקציב החינוך במגמה להעבירו בהדרגה
ליישוב עצמו.
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היה לשמש מעין פשרה בין האינדיבידואליזם הפרוגרסיבי מחד גיסא ,ובין
בצורך בסקטור ציבורי גדול בארץ־ישראל מאידך גיסא.

ההכרה

ניתן אפוא לסכם ולומר ,שעל־פי תפיסת בראנדיים אכן צריכה הייתה ההסתדרות
הציונית לשמש סקטור ציבורי במשק היהודי בארץ־ישראל ,אולם אין לזהות
סקטור זה עם שום גוף מרכזי בהסתדרות הציונית ,משום שהוא מורכב ממכלול

גופים ציבוריים עצמאיים (קרנות ,חברות ציבוריות וכיו״ב) ,שיגייסו ויקצו
מקורות בחסות הפדראציות הציוניות הארציות .ההנהלה הציונית ,הוועד הפועל
והקונגרס הציוני ,ימלאו בעיקר תפקידי תיאום והכוונה בין מרכיביו השונים של
סקטור ציבורי זה .מכל מקום ,מאחר שההנהלה הציונית היא גוף מבצע עליון
לתיאום הפעילות הכלכלית הציבורית בארץ־ישראל ,אין מקום לקיומו של גוף
מרכזי אחר מלבדה ,לביצוע תפקידים אלה.
תפיסה עקרונית זו ,בנוסף לשיקולים התפעוליים שנדונו לעיל ,הביאה את
קבוצת בראנדייס ,למעשה ,באופן בלתי־נמנע ,לשלילת הרעיון של קרן־היסוד

כפי שגובש בהחלטות ועידת לונדון ,וכפי שנתפרש בידי תומכיו לאחר הוועידה.
הדבר אמור ,בעיקר ,בשני מרכיבי־היסוד של הקרן( :א) גיוס ההון הלאומי
כמס; (ב) ריכוז כל הפעילות הכלכלית הציבורית של ההסתדרות הציונית
בידי קרן־היסוד (להוציא רכישות הקרקע בידי הקרן־הקיימת).

מס־המעשר נתפס בציונות כבעל משמעויות פוליטיות ברורות .את הביטוי
המפורש ביותר לכך נתן ברתולד פייבל באומרו ,כי ׳המעשר הוא ביטוי המם
העממי ,מס המדינה ,קו־ן־היסוד היא ,איפוא ,הקרבן האחרון של
אזרח הארץ בעד ארצו ,בעד קיבוצו העממי .חובתו של כל יהודי היא ,בתור
הנחה קודמת ,להיות בכוח ובפועל אזרח או־ץ־ישראל ,או לכה״פ נ ל ו ה
על אזרחיה׳
הכרה

24

(ההדגשות במקור) .כלומר ,תשלום המעשר לקרן־היסוד לא רק מבטא
של יהודי הגולה בהסתדרות הציונית כגוף שלטוני בארץ־

פוליטית

ישראל ,אלא גם משמש ביטוי להשתייכותם הפוליטית למסגרת המדינית היהודית
בארץ־ישראל — מעין אזרחות .פירוש קיצוני אחר נתן יוליוס ברגר ,שראה
בהסתדרות הציונית מעין ממשלת העם היהודי כולו ,לענייני ארץ־ישראל והגולה
כאחד ,ובכך גם נימק את דרישתו להפרשת חלק ממקורותיה להוצאות הגולה25 .
ברור שפירושים אלו היו מנוגדים לחלוטין לתפיסה הלא־פוליטית של קבוצת
בראנדייס ,שראתה בציונות התארגנות חופשית לגמרי ,שהכפייה (גם אם מוסרית

היא בלבד) זרה לה לחלוטין.
24

פייבל.

 25ברגר ,הוועידה השש־עשרה.
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כפי שכבר ראינו ,לא יכלו אנשי בראנדייס ,על סמך תפיסתם העקרונית בדבר

הצורך בביזור הפעילות הציונית ,לקבל את ריכוזיות קרן־היסוד ובלעדיותה
בתחום המימון הציבורי־הציוני בארץ־ישראל .וכך אנו מגיעים למסקנה ,שהן
נימוקי היעילות התפעוליים ,והן הגישה העקרונית של ציוני אמריקה לגבי
אופיר .של ההסתדרות הציונית ,הביאו אותם לשלילת הגישה של ועידת לונדון
בעניין קרן־היסוד .הביטוי המעשי לשלילה זו היא התביעה להפרדה מוסדית
(לפחות בארצות־הברית) בין השקעות ובין תרומות .מכאן ברור ,שהוויכוח על
דרך פעולתה של קרן־היסוד באמריקה היה לא רק ויכוח על אמצעים טאקטיים,
חשובים יותר או חשובים פחות ,אלא חלק מהותי מהמאבק על דמותה של
ההסתדרות הציונית העולמית לאחר מלחמת העולם הראשונה.

עמדת ההנהגה הציונית בראשות

וייצמן

מול עמדת קבוצת בראנדייס בעניין תפעול מערכת המימון הציבורי־הציוני,
עמדה כידוע עמדת ההנהגה הציונית העולמית שצידדה בקרן אחידה לגיוס
והפעלת מקורות ההון הלאומי בארץ־ישראל .עמדה זו מצאה,

כזכור ,את

ביטויה כבר בדיונים שקדמו לוועידת לונדון וכן בהחלטות הוועידה עצמה.
רעיון אחידות הגיוס וההקצאה התגבש כמעט באופן טבעי לקראת יולי
, 1920
על יסוד נקודות־המוצא השונות (כמו זו של נייז־יץ׳ מצד אחד ,וזו של סימון

מצד אחר) בדבר תפקודיה של קרן־התרומות המרכזית .אולם רק לאחר ועידת
באפאלו ,שבה הציגו אנשי בראנדייס את תפיסתם המנוגדת ,נוצר הצורך
הפולמוסי בביסוסה והצדקתה של התפיסה הציונית הרשמית.
הטיעון המגובש ביותר במישור התפעולי ,בזכות הגישה שעליה הוחלט בוועידת
לונדון לגבי קרן־היסוד ,מצוי בסדרת המאמרים של זלטופולסקי ב׳העולם׳,
שנתפרסמה בין פברואר למארס  . 1921לשאלה המרכזית של הפרדת התרומות
מן ההשקעות ,אשר העלו ציוני אמריקה ,מתייחס זלטופולסקי במאמרו ׳הרכבה
המאמר הראשון בסדרה26 .
והפרדה׳ שהוא
נקודת־המוצא בדיונו של זלטופולסקי הייתה קיומה של הסכמה כללית (הכוללת
גם את ציוני אמריקה) ,באשר לגיוס המקורות והקצאתם להוצאות הציבוריות
השוטפות (כמו עלייה ,עבודה ,חינוך ובריאות) ולהשקעות שאינן מקור לתשואה
פרטית (כבניית מבני־ציבור) .פעולה זו חייבת להתרכז בקרן אחת שתגייס את
משאביה בצורת תרומות .ריכוז המימון נועד למנוע תחרות בגיוס .הכספים,

26

זלטופולסקי ,קרז־היסוד ,א .הרכבה והפרדה (ראה גם נספח מקורות מס׳ .) 7
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שעלולה הייתה להיווצר אילו הוקמו קרנות בודדות לביצוע ההוצאות השונות.
הבעיה התמקדה אם כן בהוצאות הציבוריות ,שהן מקור־בכוח לתשואה כספית,
כמו השקעות בתחבורה ,מחצבים ,ובמוסדות אשראי התיישבותי.
אפשרות אחת לביצוע ההשקעות הציבוריות מסוג זה הייתה ביזור מוחלט לפי

פרוייקטים ,בדומה להצעה האמריקאית .כדי להבטיח שהביצוע יתנהל על־פי
עקרונות המדיניות הכלכלית הציונית ,תהיה כל חברת־השקעות המטפלת בפרויקט
מסוים נתונה לפיקוח מטעם ההנהלה הציונית .מול היתרונות ביצירת מניעים
למשקיעים ,כמו יעילות והיזון חוזר מהיר ,הצביע זלטופולסקי על חסרונה
העיקרי של שיטה זו ,שהיה לדעתו התנגשות אינטרסים בלתי־נמנעת בין
המשקיעים בחברות לבין מערך הפיקוח מטעם ההסתדרות הציונית .הוא טען
לכן שיש לפסול את הגישה הביזורית ,מפני שלא תהיה הזרמה מספקת של
מקורות לביצוע הפרוייקטים הללו.
אפשרות אחרת של הפרדה תפעולית בין ההשקעות הציבוריות בעלות האופי
העסקי לבין שאר ההוצאות הציבוריות ,שאליה התייחס זלטופולסקי ,הייתה
מימון כל ההוצאות מן הסוג הראשון וביצוען על־ידי חברת־מניות אחת (דוגמת
חברת ההתיישבות של רופין) ומימון ההוצאות מן הסוג השני על־ידי קרן־
תרומות .ואולם במצב כזה ,טען זלטופולסקי ,הייתה נוצרת תחרות בלתי־הוגנת
בין חברת ההשקעות לבין קרן התרומות ,שהייתה פוגעת באחרונה .רוב היהודים
ירצו להשקיע את כספם בחברת־המניות הציבורית ולא בקרן־התרומות ,ואז,
מה יהיה על צורכי הציבור שיש לממנם באמצעות תרומות ?
שאלה זו מתייחסת למעשה לבעיה היסודית ,של הבטחת הקצאתם של מקורות
להוצאות ציבוריות על־ידי גופים עצמאיים בהתאם לסדר־עדיפויות נתון ,כאשר
אי־אפשר להשתמש לשם כך במנגנון השוק .אנשי בראנדייס יכלו לפתור בעיה
זו בטענה שאין הכרח בסדר־עדיפויות קבוע מראש ,או שסדר העדיפויות הנקבע
כהנחיה מרכזית (כמו ב׳תזכיר זילנד׳) ישמש כאפשרות ,לבחירתם של המשקיעים
הפוטנציאליים .בכך אין ,כמובן ,תשובה נאותה לאפשרות שלחלק מן ההוצאות
הציבוריות ,אשר לגבי נחיצותן אין עוררין ,לא ימצאו מקורות מימון ,ולכן

יימנע מימושן.
נגד סכנה זו מתריע זלטופולסקי כשהוא טוען ,שאין להרשות מצב שבו
חלק מן ההוצאות הציבוריות ימשוך את התורם (המשקיע הפוטנציאלי) יותר
מאשר הוצאות אחרות .למצב זה ,טען זלטופולסקי ,עלולות להיות גם
השלכות חברתיות שליליות .הצורך במימון על־ידי תרומות עלול לגרום לכך,
שהעשירים יתרכזו בקניית מניות בלבד בעוד רוב התורמים יהיו העניים ,ולא
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רק בשל אי־יכולתם לקנות מניות .בקשר לכך טען גם ז׳בוטינסקי :׳אמנם
נכון הוא והמניות תהיינה בזול וגם עני יוכל לקנותן ,ויהיו לכן גם יהודים שאינם
גבירים שיקנו מניות׳ .אלא שלטענתו לא יימצאו יהודים עשירים שייענו לפנייה
לתרום .׳הנדבות /תבואנה ׳מהאחרים׳ .׳מה פירוש ״האחרים״ ? גם את זאת

מרגיש ויודע כל אחד הבקי בחיינו הציבוריים .גם "האחרים" במובן
חוג בולט וניכר — חוג ציבורי כלכלי; דהיינו ,ההיפר מחוג "הגבירים׳"27 .
מכאן ששיעור העניים בין התורמים יהיה ,באופן משמעותי ,גבוה יותר מחלקם
באוכלוסיית המשקיעים.
בין
התפקודית
שמירת
פתרון אפשרי לבעיה זו תוך
קרן התרומות
ההפרדה
וחברת המניות ,אפשר שיהיה ,לדעת זלטופולסקי ,על־ידי חיוב קוני המניות

זה הם

להפריש חלק מהכספים לקרן התרומות .אך אם זה הפתרון ,שואל הוא ,מדוע
יש ליצור את הסבך של ניהול שני מוסדות נפרדים ? פשוט ויעיל יותר לוותר
לגמרי על ההפרדה בתחום הגיוס ,ולקיימה בתחום ההקצאה בלבד על־ידי קביעה־
מראש של התפלגות מקורותיה של קרן־היסוד לשימושים השונים ,כפי שאכן
נקבע בהחלטות ועידת לונדון.
אלה הם אפוא הנימוקים שהעלו אנשי קרן־היסוד נגד הפרדת ה׳תרומות׳ מן
׳ההשקעות /נימוקים המבוססים על שיקולים של גיוס המקורות .בנוסף לכך
התנגדו חסידי אחידות הקרן להפרדה במערכת המימון הציבורי הציוני גם
משיקולי הקצאה .פייבל טען ,שכל ניסיון להפריד בין סוגי ההוצאות הציבוריות
על־פי הבחנה בין השקעות נושאות תשואה פרטית לבין אלו הנושאות תשואה
חברתית (לא פרטית) בלבד מצד אחד ,והבחנה בין סך כל ההשקעות לבין
ההוצאות השוטפות מצד אחר ,הוא ניסיון מלאכותי .לדעתו ,כל ההוצאות
הציבוריות בתחומי הסיוע לעולים ,החינוך ,והבריאות ,תורמות להגדלת התועלת
החברתית בטווח הארוך .הסיבה לכך היא שתועלת (או תשואה) חברתית זו
כוללת ,מלבד זרמי הכנסה עתידיים הנובעים מהשקעות בהון פיסי ואנושי ,גם
עלייה בצריכת מוצרים ושירותים ציבוריים בני־קיימא בתחום החומר והרוח

כאחד .וכך טען פייבל:
כל אופני השימוש באמצעיה של קרן־היסוד נכנסים אל תוך חוג מסויים
של שיטת כלכלה לאומית ולפיכך הם כולם פוריים .התחניות שבונים
בעד העולים ,העזר הניתן להם עד בואם למקום עבודתם ,החינוך לילדים,

27

ז׳בוטינסקי.
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האמצעים הסניטריים לשמירת בריאות העם ,וכל אותן ההוצאות שלכאורה,
ראשונה ,הן בבחינת ׳קרן הצבי׳ ,מפני שאין מתן־שכרן בצירן
בהשקפה
בדמות מטבעות מצלצלות — כולם הם מתוך נקודת השקפתנו הכלכלית־
לאומית לא פחות מביאי פירות מאשר מסילות־ברזל שהדיווח שלהן הוא
ניכר ובולט ,מפני שהם הם יוצרים את היסודות הבריאים ומעמידים את
אשיותיו של משק עממי איתן שבלעדם קיומו פורח באוויר :הגדלת מספר
האוכלוסין ,ריבוי כוחות היצירה וחיזוק המרץ; והם הם המשמשים בסיס

לכוח המיסים העתידי של הקיבוץ המאוחד .גם המוסדות הלאומיים :בה״ס,
בה״ח ,לבורטוריות ,בתי נכאת וכיוצא באלה ,נראים בהשקפה ראשונה

כקפיטלים מתמעכים בין החומות .אולם באמת — יותר משמצטרף ערכם
החומרי לחשבון הרכוש של הקיבוץ האיחודי עלינו להביא בחשבון ההון
הכללית היוצאת מהם ,ואפילו אם היא עדיין סמויה
התועלת
הזה את

מן העין ואינה ניתנת להימדד ולהישקל ,ולו גם יעברו ימים ושנים עד אשר
ההפראה 28
יוציאו ׳גלוסקאות׳ ממש .קרן־היסוד היא איפא בשבילנו כוחות

[ההדגשות במקור].

כלומר ניתן להתייחס לכל ההוצאות המתוכננות של הקרן כאל השקעות־הון
יצרניות ,וכך אין כל הצדקה ,לדעת פייבל ,להפרדה חסרת־המשמעות (מנקודת־
בין ׳תרומות׳ ו׳השקעות׳ .בכך מתמצים הנימוקים
המבט של סיווג ההוצאות)
הענייניים במישור התפעולי ,שהועלו על־ידי הוגי רעיון קרן־היסוד דאז ,כנגד
שיטת המימון הציבורי שהציעו אנשי בראנדייס.
באשר למישור העקרוני כבר ראינו ,שעמדת ציוני אמריקה בשאלות של ארגון
המימון הציבורי־הציוני בארצות־הברית שימשה ביטוי להשקפת־עולמם לגבי
הציונות כתנועה עולמית ,תפקודיה של ההסתדרות הציונית
משימותיה של
והנהלתה ,ואופיו של הסקטור הציבורי־ציוני בכללו .כך ראו את הדברים גם
בני־הפלוגתא שלהם בציונות ,אנשי קרן־היסוד ,ובעיקר וייצמן וחוגו בהנהלה
פירשו ,ובצדק ,את המחלוקת על אופן הפעלתה של קרן־היסוד
הציונית .אלה
ניגודי־תפיסה עקרוניים בדבר מהות התנועה הציונית
באמריקה כהתגלמות של
העולמית ,וגם כביטוי למאבק על השליטה בה ,ולא כוויכוח ארגוני שולי או בעל
אופי אמריקאי ׳מקומי׳ בלבד 29 .ניידיץ׳ אף טען במפורש שקרן־היסוד ,כפי שהוחלט
להקימה בוועידת לונדון ,עמדה כמכשול לתפיסה הביזורית האמריקאית ,שאותה
28
29

פייבל.

דברי קורט בלומנפלד ,ראה הקונגרס השנים־עשר ,עט׳
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כינה ׳תיאוריה של אוטונומיה
— התפוצצות ההסתדרות העולמית לחלקים׳.
ואמנם ,מול התפיסה
של אנשי בראנדייס עמדה התפיסה הפוליטית המובהקת של
הציונית
ההנהגה האירופית של ההסתדרות
העולמית בראשותו של וייצמן .הם
ראו בציונות תנועה פוליטית ,המאוחדת במטרה משותפת של תחייה לאומית
שמרכזה הקמת הבית
הלאומי בארץ־ישראל .בניגוד לעמדת בראנדייס ,לא
נתפסה הקמת הבית הלאומי על־ידי
דייצמן וההנהגה האירופית ככרוכה רק
30

ביישוב הארץ ובניינה הכלכלי .לדעתם ,זהו תהליך של שחרור לאומי־טריטוריאלי
במובן הפוליטי ,שלו שותפים כל הציונים ברהבי העולם ,על־ידי השתייכותם
הארגונית להסתדרות הציונית
העולמית כתנועה לאומית־פוליטית .לשם הבטחת
יעילותה של הפעילות
המדינית של ההסתדרות הציונית ,יש צורך בהפעלתה
כארגון המשמש ביטוי להשקפה פוליטית .מכאן נובעת גם התפיסה הריכוזית
של ההסתדרות הציונית
כגוף מדיני וההתייחסות אל ההנהלה הציונית כאל

מוסד עליון בעל סמכות בתחומים הפוליטיים ,ולא כאל גוף מתאם בנושאי
הפעילות הכלכלית הציונית בארץ־ישראל
בלבד31 .
ניגודי־השקפות
אלה בין וייצמן לבראנדייס עמדו גם ברקע הירתמותו של
הראשון למאבק למען הקמת משרד קרן־היסוד באמריקה ,כחלק בלתי־נפרד
מן המוסד העולמי ,על־פי מתכונת ועידת לונדון .ויתור לקבוצת בראנדיים
בנקודה זו היה מקטין עד למינימום את השפעת הקרן — לנוכח משקלם המכריע
של יהודי ארצות־הברית בין התורמים האפשריים .כמו־כן היה הוויתור עשוי

לשמש תקדים מסוכן ,העלול לשנות לחלוטין את אופיר ,של ההסתדרות הציונית
העולמית .הגוף הריכוזי היה נהפך לגוף פדראטיבי בעל קשרים רופפים בלבד
בין מרכיביו,
כשהביטוי המעשי לכך הוא חיסול התפיסה של קרן־היסוד כגוף
אחיד ויחיד לביצוע
מרוכז של המימון הציבורי־הציוני .כידוע ,נסתיים המאבק
בנצחונו של וייצמן .בוועידת ציוני אמריקה בקליבלנד ,ביוני  , 1921ירדה הנהגת
קבוצת בראנדייס
מן הבמה לאחר הצבעת אי־אמון בה ,וכך נתאפשרה התחלת
קרן־היסוד
בארצות־הברית
הפעלתה של
ברוח החלטותיה של ועידת לונדון32 .

המבנה המוסדי של קרן־ היסוד ושאלת עצמאותה
במקביל לוויכוח
על צורת הפעלתה של קרן־היסוד בארצות־הברית ,התמקדה
30
31

32

ניידיץ׳ ,מלונדון לקליבלנד.
־
הקונגרס השנים־עשר ,עמ׳  . 570 567 , 209-206וראה גם פריזל,
עמ׳ . 218-217
׳
ראה פריזל,
עמ  246-243לתיאור ועידת קליבלנד; וכן שפירא ,עמ׳  . 179-167לנוסח

החלטות הוועידה בנוגע לקרן־היסוד ראה הצהרה ,עמ׳
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תשומת־הלב בתקופה שלאחר ועידת לונדון בשאלת מהותם של יחסי־הגומלין
בין הקרן לבין ההנהלה הציונית בכלל ,ומידת עצמאותה של הראשונה בפרט.
למעשה ,לא נמצאה לשאלה זו תשובה מספקת בהחלטות ועידת לונדון .ההנהלה
הזמנית של הקרן בהרכב נייז־יץ׳ ,זלטופולסקי ופייבל ,הנהלה שנתמנתה על־ידי
ההנהלה הציונית לתקופה של שנה ,התחייבה להגיש הצעות בנדון תוך כדי
גיבוש טיוטת־תקנון לקביעת המבנה הארגוני של קרן־היסוד.
במישור הארגוני של מבנה הקרן ויחסיה עם ההנהלה הציונית ,הייתה הבעיה
העיקרית גישור על פני פער אפשרי בין שני יסודות מנוגדים .היסוד האחד —
בשליטה מסוימת ,או לפחות בשיתוף ההנהלה הציונית בהכוונת פעילותה
הצורך
הכלכלית של קרן־היסוד במטרה להבטיח שפעילות זו תתאים לסדר העדיפויות
והשיקולים הערכיים של התנועה( .ראה הערה ב׳ סעיף  — 5החלטות ועידת
היסוד השני — הצורך ליצור מסגרת ,שבה יוכלו מעבירי
לונדון לעיל) ;
המקורות להשתתף בניהול הקרן .הדעה הכללית הייתה ,שהמשתתפים במימון
מפעל ההתיישבות הם משקיעים הזכאים לקחת חלק בניהול השקעותיהם .כמו־כן
היה צורך להכיר בחשיבות סיועם של היהודים באשר הם — ולאו־דווקא
ציונים — כתורמים ואף כמשתפי־פעולה בתהומי הביצוע של מפעל יישוב
ארץ־ישראל באמצעות קרן־היסוד .מידה של עצמאות לקרן היסוד בתוך מסגרת
ההסתדרות הציונית והפרדה ארגונית ביניהן מאפשרות קיום שתי הדרישות גם
יחד .כך יתבצע שיתופם של המממנים בקבלת ההחלטות ,מצד אחד ,ומצד אחר
לא תיפגע מידת שיתוף־הפעולה בין הקרן למשקיעים הלא־ציוניים ,ותרומתם
הכספית — ואולי אף האישית — למפעל הקמת הבית הלאומי לא תתפרש

ההצטרפות שלא־מרצון לתנועה הציונית כתנועת שחרור לאומית.
והיא
הבעיה כפי שהוצגה כאן לא הייתה למעשה ייחודית לקרן־היסוד,
עמדה
ברקע כל תכניות המימון שנתגבשו ונדונו באותה תקופה .המסקנה המשותפת
בכל הנסיונות לפתור אותה הייתה הצורך בעצמאות מוסדית מסוימת למערכת
המימון הציבורי־הציוני .כך אנו מוצאים ,שכל הגופים הכלכליים שהוצעו לשם
גיוס וביצוע ההוצאות הציוניות על חשבון הון בארץ־ישראל תוכננו כגופים
עצמאיים מבחינה משפטית .הדבר אמור הן לגבי ׳חברת ההתיישבות׳ של רופין,
הן לגבי יק״ט כחברת־אחזקה ,וחברות־הבת שלה לפי הצעת סימון בפברואר
הציבוריות־העצמאיות שבתכנית בראנדייס33 .
 1920והן לגבי חברות־ההשקעה
,

33

גם הקרנות הנפרדות לאיסוף תרומות ,שהוצעו לפני ועידת לונדון ,היו אמורות
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בהתאם לתפיסת־יסוד
זו ,וברוח החלטות ועידת לונדון ,צריכה הייתה גם קרן־
עצמאי
היסוד להיות מוסד
מבחינה משפטית.
חילוקי־הדעות בתנועה ,בתקופה שבין ועידת לונדון לקונגרס השנים־עשר,
התרכזו בעיקר
בשאלת מעמדה של ההנהלה הציונית בניהול הקרן ,לעומת
מעמדם של מנהלי הקרן ה׳מקצועיים׳ — כמייצגי קרן־היסוד (העצמאית) —
בניהול המדיניות הכלכלית הציונית .הביטוי המעשי לחילוקי־הדעות הללו היה
הוויכוח על סדרי העבודה של קרן־היסוד ,שהתנהל בין מנהליה הזמניים ניידיץ׳,
זלטופולסקי ופייבל,
ואחר־כך גם ז׳בוטינסקי וקאוואן ,לבין סימון כנציג ההנהלה
הציונית 3 .תביעת
המנהלים הייתה לעצמאות מירבית וזכות־הכרעה בשאלות
תועלינה
של גיוס והקצאת מקורות הקרן ,אשר
לדיון משותף עם ההנהלה
הציונית .עצמאות זו צריכה הייתה לעבור לאחר־מכן להנהלה הקבועה של
קרן־היסוד ,שאמורה הייתה להיבחר על־ידי אסיפת משלמי המעשר .תביעת אנשי
קרן־היסוד נשענה על התפיסה ,שהקרן כמוסד לאומי אליו אמורים להשתייך,
1׳

על־ידי תשלום המעשר ,כל יהודי
הגולה (לאו־דווקא חברי ההסתדרות הציונית)
חייבת להיות
אחראית להנחת היסודות הכלכליים של הבית הלאומי בארץ־
ישראל ,כמבנה מוסדי עצמאי
ולא כזרוע של ההנהלה הציונית .פייבל אמר
במפורש ,כי ׳קרן־היסוד
היא־היא
הבאה למלא את המוסד המרכזי הזה החסר
לנו ,היא־היא הבאה לנצח על בניין משק עממי נורמלי ולהראות לנו על הדרכים
המובילות אליו׳ 35 .כלומר ,היא המוסד שיהיה אחראי גם לגיוס המקורות
וגם

להקצאתם ,בעיקר
בכל מה שנוגע להשקעות־היסוד הנחוצות לבניית המשק

היהודי בארץ־ישראל.
בניגוד
לעמדה זו דרש סימון ,אף־על־פי שקיבל את הגישה בדבר עצמאותה
36

בדרך־כלל להיות גופים
מוסדיים עצמאיים ,אך עצמאות זו לא כללה בהכרח גם את
צד ההוצאות ,כמו בחברות ההשקעה או בקרן הקיימת .לעתים היא הוגבלה לגיוס
המקורות בלבד ,כמו בתכניתו של רופין ובתכנית בראנדייס.
 34לסיקור מהלכי הוויכוח ראה פריזל ,עמ ׳  ; 161-155מסתו של פריזל על יוליוס סימון,
ראה סימון ,ימים ,עמ ׳  ; 167-143וכן הצהרה ,עמ׳  , 19-15ההסתדרות הציונית ,הוויכוח
35

36

על קרן־היסוד.
פייבל.
מלבד זאת פעל כאן גם הגורם האישי .מנהלי הקרן ,ובמיוחד ניידיץ׳ הלטופולסקי,
היו הוגי רעיון קרן־היסוד ומעצבי עקרונות הפעלתה .כיוון שכך הם ביקשו להיות
בעלי עמדה בכירה
בנושאים של גיוס המקורות והקצאתם ,ולא הסכימו להסתפק
כפיפות
בניהול צד ההתרמה ,תוך
צד ההוצאות להנהלה הציונית .ראה מכתב סימון
אל זלטופולסקי (המצטט קטעים ממכתב של זלטופולסקי מיום  ; ) 3.9.1920סימון,
ימים ,עמ ׳
. 206-203
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37

המאבק על אופיר ,של קרן־היסוד
המשפטית של הקרן ,את
גישתו
הבסיסית
(כפי שהובעה בתכניתו הפינאנסית
זו נראית לכאורה תמוהה נוכה
המקורית) ,שצידדה בעצמאותה של מערכת המימון הציבורי ,במסגרת חברות

כפיפותה התפעולית המלאה להנהלה הציונית”.

תביעה

הנתונות לפיקוח מוסדי ציוני ,בצורה עקיפה בלבד .לאמיתו של דבר ,לא הייתה
כאן סתירה .סימון ראה בקרן־היסוד גוף זמני ,שתפקידו מצטמצם בגיוס המקורות
הדרושים לשם ביצוע ההוצאות הציבוריות־הציוניות בטווח הקצר .לדעתו ,לא
נועדה הקרן לעסוק בהקצאת המקורות ושימושיהם ; נושאים אלה נועדו לאחריותה
של ההנהלה הציונית עד שניתן יהיה להעבירם לחברות־ההשקעה העתידות
לקום בחסות יק״ט .נראה שסימון חשש שעיסוקה של קרן־היסוד בהקצאת
מקורות ,ואין צריך לומר עצמאותה בנושאים אלה ,ינציחו את המבנה המוסדי,
שלפיו הקרן היא המוסד הכלכלי המרכזי של ההסתדרות הציונית לענייני ארץ־

ישראל .כך תימנע השתתת המימון הציבורי ,גם בטווח הארוך ,על המתכונת
המוסדית שבה ציה־.
התייחסות זו לארעיותה של קרן־היסוד הייתה שונה מהתייחסותם המקורית של
נייד־יץ׳ וזלטופולסקי ,שגם הם ראו בתחילה (בתקופת ועידת לונדון) את הקרן
כמוסד זמני לשם מילוי צורכי הטווח הקצר בלבד .בעיני סימון היו צרכים אלה
מוגבלים לתחום המימון בלבד ,כלומר ,הצורך לגייס מקורות רבים בזמן קצר.
ואילו ניידיץ׳ וזלטופולסקי ראו אותם כנובעים גם מצורכי ההוצאות המיידיים
בעלי אופי זמני ,השקעות־היסוד בתשתית בכלל ובחקלאות בפרט .הנחתם הייתה

שלאחר ביצוע השקעות אלו ,וכאשר המשק הארץ־ישראלי יוכל לפעול באופן
עצמאי ,לא יהיה עוד צורך במוסד פינאנסי דוגמת קרן־היסוד .אך עד אז עליו
לבצע גם את ההשקעות ולא רק לדאוג לגיוס המקורות ,כדעת סימון38 .
בנוסף להבדל בגישות הבסיסיות ביחס למהותה של קרן־היסוד ,נראה שעמדתו
של סימון נבעה גם מגישתו הכללית לגבי מה שהיינו מכנים היום ׳סדרי־מנהל
תקינים׳ .יש לזכור שניידיץ /זלטופולסקי ופייבל מונו כמנהלי הקרן על־ידי
ההנהלה הציונית ולא על־ידי אסיפת בעלי תעודות ההשתתפות של הקרן ,גוף
שעדיין לא הוקם .לכן לא ראה סימון בהנהלה זו גוף עצמאי ,שאינו כפוף מבחינה
מוסדית להנהלה שמינתה אותו.

37
38

לגבי סימון ,עצמאותה המשפטית של קרן־היסוד צריכה לשרת את צרכיה כמגייסת
׳
כספים .ראה מכתבו אל הנהלת קרן־היסוד מיום
 ; 28.2.1921סימון ,ימים ,עמ . 234-229
סימון בוועידת לונדון (א) ; זלטופולסקי ,לשאלת הכספים ; ניידיץ׳ ,הלוואה לאומית,
קרן־ היסוד.
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חילוקי־הדעות לגבי יחסי־הגומלין בין הנהלת קרן־היסוד וההנהלה הציונית
הביאו לידי הסכם־ פשרה ראשון באוקטובר  , 1920שבו נקבע כי סימון יצטרף
להנהלת הקרן כנגיד מטעם ההנהלה הציונית ויהיה בעל זכות הכרעה של 51
אחוזים 39 .הסכם זה לא החזיק מעמד זמן רב .סימון התפטר מן ההנהלה הציונית
והנהלת הקרן בינואר  , 1921בעיקר בשל אי־מימושו של ההסכם 40 .ב־  10במארס
אותה שנה נחתם הסכם חדש בין שני הגופים ,שעל־פיו קיבלה עצמאות
הקרן ,שקיומה למעשה הביא להתפטרותו של סימון מן הנגידות ,גושפנקה
רשמית .הסכם זה ביטל את תפקיד הנגיד וקבע שליטה מלאה של הנהלת קרן־
היסוד בתחום הקצאת משאביה ,תוך שיתוף־פעולה עם ההנהלה הציונית:

המפעלים העסקיים שתחליט עליהם מועצת המנהלים של קה״י יוצאו
הפועל על־ידי האקסקוטיבה של ההסתדרות הציונית .האקסקוטיבה של
ההסתדרות הציונית תציע למועצת המנהלים רשימה של מפעלים ועסקים
בא״י ,שעליהם יש להוציא מכספיה של קרן־היסוד .בהרשימות הללו יעיינו
ביחד חברי מועצת המנהלים והאקסקוטיבה כשיבואו לידי הסכם בדבר
אל

התקציב הנחוץ להצעות אלו ,תמציא מועצת המנהלים אל האקסקוטיבה
תיכף את הכספים הדרושים .על מועצת המנהלים לקבל בתמידות ידיעות
על הדרכים שבהם יוצאות אל הפועל התכניות המוסכמות ,כדי שתהיה

בטוחה כי מוציאים את הכספים כדבעי לשם המטרות שהסכימו עליהן.
למועצת המנהלים יש הזכות לעשות חקירות ודרישות ולבקר את הספרים
המפעלים האמורים41 .
והחשבונות של
מה שנקבע בהסכם זה הוא למעשה הרבה מעבר להענקת עצמאות תפעולית
לקרן־היסוד בביצוע המדיניות הכלכלית הציונית בארץ־ישראל; יש בו העברת
תחום האחריות בקביעת מדיניות זו למועצת המנהלים של הקרן ,והפיכת
ההנהלה לגוף המבצע אותה והאחראי כלפי הנהלת הקרן .עם זאת מצביע הסכם
מארס במפורש על מעמדה הבלעדי של ההנהלה הציונית בביצוע המדיניות
הכלכלית הלאומית (ולא רק בתיאום והכוונה כפי שדרשו אנשי בראנדייס,
למשל) תוך שיתוף מלא של מועצת מנהלי קרן־היסוד .בכך מדגיש ההסכם את
39

40

41

קרן היסוד ,תרפ״א ,עמ ׳ . 9-8
ודה־לימה,
מכתב־התפטרותם של סימון
ראה הצהרה ,עמ׳
שלילת כל תוכן ממשי ממעמדו של סימון כנגיד מטעם ההנהלה הציונית בהנהלת
קרן־היסוד ,ופרשת ועדת חריאורגאניזאציה.
לנוסח ההסכם ראה קרן־היסוד תרפ״א ,ענד . 10-9
. 28-23
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המאבק על אופיה של קרן־היסוד

חשיבותה
של ההנהלה בתחום הכלכלי מצד אחד ,ואת זיקתה הארגונית של
הקרן להסתדרות הציונית — באמצעות שיתוף־הפעולה הזה — באופן בלתי־
תלוי בהרכבם של מוסדותיה ,מצד אחר.
שאלה חשובה אחרת הייתה שאלת מינוי חברי מועצת המנהלים של קרן־היסוד.
לשאלה זו התייחס תקנון הקרן שנכנס לתוקפו לאחר שנרשמה כחוק כחברה

בע״מ ,בלונדון ב־  3במארס 42 .1921 ,על־פי התקנון ,הייתה סמכות מינוים
ופיטוריהם של חברי מועצת המנהלים של קרן־היסוד נתונה באופן בלעדי
בידי ההנהלה הציונית43 .
הציונית
בקביעת
שליטתה המוחלטת של ההנהלה
הרכב הנהלת הקרן נקבעה
בתקנון באופן בלחי־חלוי בהרכבה הארגוני של אסיפת חברי אגודת קרן־היסוד,
אשר היו בעליה הרשמיים .לשאלת החברות בקרן אין בתקנון התייחסות מפורטת.
רק נאמר בו ,שבין החברים יהיו מייסדי הקרן וכן אנשים נוספים שיתקבלו
לחברות לאחר אישור מועמדותם על־ ידי מועצת המנהלים של הקרן .התקנון

לא מציין מהם התנאים לחברות ,ואין כל דיון בשייכותם או באי־שייכותם של
חברי הקרן להסתדרות הציונית .לגבי סמכויות חברי הקרן נקבע זו בלבד,
שחברי מועצת המנהלים חייבים לבוא מתוכם ,וכי המועצה אחראית כלפי
אסיפת החברים ,האמורה להתכנס לפחות אחת לשנה לשם אישור פעולותיה

הכספיות של הקרן.
יש לציין שנוצר עיוות ארגוני משילובם של הסכם מארס  1921שבין ההנהלה
הציונית והנהלת קרן־היסוד ושל תקנון הקרן .ראשית ,מדובר בהנהלה הציונית,
שבידיה
הכוח למנות ולפטר את חברי מועצת המנהלים של הקרן (לפי התקנון),
שהיא
אחראית
בפני
חברי
בתחומי
בשעה
ביצוע המדיניות
עצמה
המועצה
הכלכלית בארץ־ישראל (לפי הסכם מארס) .שנית ,אין המועצה אחראית (על־פי
התקנון) בפני ההנהלה הציונית ,אלא בפני אסיפת חברי האגודה ,והיא חייבת
44

להגיש לה דין־וחשבון תקופתי על פעולותיה; אך כוחה של האסיפה מוגבל
רק לאישור או פסילת תכניות וקווי־פעולה ,ולא לקביעת ההרכב האישי של
הנהלת הקרן ,המצויה בבעלות המשפטית של האסיפה .ואכן כפי שנראה להלן,
 42אמנם תקנון קרן־היסוד היה מסמך פורמאלי בלבד ,שחובר על־מנת לאפשר את
רישום
הקרן על־פי חוק החברות והאגודות הבריטי לצורך הפעלתה; עם זאת
התקנון הוא המסמך היחיד בתקופה שעד לקונגרס השנים־עשר ,שיש בו קביעת
עמדה ציונית מפורשת בשאלת מינוי והרכב הגופים המנהלים את הקרן.
 43קרן־היסוד ,תקנון ,עמ ׳
.9
 44שם ,עמ ׳ . 12-11

]123

[

פרק חמישי

יחזור הקונגרס השנים־עשר ויתלבט בשאלות ארגוניות אלו ,בניסיון להיחלץ
מהעיוותים ולקבוע דפוסים מגובשים יותר להמשך פעילותה של קרן־היסוד.

השתקפות ההיבט המוסדי במאבק

בראנדייס — וייצמן

במישור המעשי של קביעת דרכי הפעולה של הקרן ,ויחסי הנהלתה עם ההנהלה
הציונית ,היה הסכם מארס  1921ניצחון לאנשי קרן־היסוד .במישור העקרוני,
ניתן לראות בו אחד מסימני נצחונה של תפיסת וייצמן על זו של בראנדייס לגבי
מבנה המוסדות הציוניים ותפקידיהם ,ושיתוף יסודות לא־ציוניים במפעל הציוני

בארץ־ישראל.
גישתה של קבוצת בראנדייס לשאלת יחסי־הגומלין בין קרן־היסוד לבין ההנהלה
הציונית הייתה זהה לגישתו של סימון ,כלומר ,ראיית הקרן כמוסד לגיוס

מקורות ,הכפוף מבחינה תפעולית להנהלה הציונית .משום כך הם תמכו
בסימון (ובדה־לימה) במאבק שניהל בלונדון בשאלות הכרוכות ביחסי־הגומלין
הללו ,ובמאמציו להביא לידי מימוש הסכם אוקטובר  ». 1920את עמדתה של
קבוצת בראנדייס ניתן לראות כפועל יוצא מגישתה הבסיסית לגבי תחומי
אחריותה של קרן־היסוד ותפקידי ההנהלה הציונית .כזכור ,על־פי תפיסה זו
הייתה צריכה קרן־היסוד לעסוק רק בגיוס תרומות לשם מימון ההוצאות
הציבוריות ,שאינן בבחינת השקעות או מעין־השקעות (בעיקר בשטח החינוך
ושירותי הרווחה האחרים) ,אשר על־פי תכנית בראנדייס אמורים היו להיות

בפיקוח ובתיאום ישירים של ההנהלה הציונית .כפיפותה המוסדית של
הקרן להנהלה הציונית — אילו אכן פעלה על־פי גישת בראנדייס — הייתה
מתקבלת לכן כמובנת מאליה .אולם עמדתם של תומכי בראנדייס במאבק המעשי
בין סימון לאנשי הקרן לא התייחסה לקרן־יסוד מן ׳הטיפוס האמריקאי׳ שהוצע

על־ידם ,אלא לזו המעשית שהחלה לפעול על־פי החלטות ועידת לונדון ,כלומר,
מוסד כספי שצריך לאסוף תרומות־מעשר ולהשתמש בהן להשקעות ציבוריות
והוצאות שוטפות כאחת.
השאלה המתעוררת לנוכח עמדת ציוני אמריקה נגד מתן עצמאות לקרן־היסוד
היא ,האם אין עמדה זו סותרת את גישתם הבסיסית בדבר העצמאות המירבית
שיש להעניק למוסדות הכספיים ,שיפעילו את המימון הציבורי הציוני בתחום
ההשקעות .מבחינה עקרונית ,כל הסדר לקביעת היחסים המוסדיים בין קרן־
היסוד המופעלת בכוח החלטות לונדון לבין ההנהלה היה בלתי־רצוי לאנשי
 45הצהרה ,עמ׳ 19-15

,

. 68

תמיכתם נגעה גם לוועדת־הריאורגאניזאציה ומסקנות הדו״ח

שלה.
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המאבק על אופיר■ של קרן־היסוד

בראנדייס ,משום עצם התנגדותם לקיומה של הקרן כמוסד כספי כולל ובלעדי.
אך בהתחשב במציאות קרן־היסוד כפי שהוקמה ,נשאלה השאלה איזה הסדר
נחשב בשבילם כרע במיעוטו.
גישת בראנדייס הבסיסית הייתה ,שעל ההסתדרות הציונית להפנות את כל
מאמציה לנושאים הכלכליים של בניין הבית הלאומי בארץ־ישראל ,באמצעות
ההנהלה כגוף מתאם עליון .משום כך נראית עמדת ציוני אמריקה בדבר שלילת
קיומו של מוסד מרכזי אחר (קרי :קרן־היסוד) שאינו כפוף מבחינה תפעולית
להנהלה הציונית ,כנובעת במישרין מגישתם היסודית.
גישה זו עלתה בקנה אחד עם השקפתם של תומכי בראנדייס על דרך שיתופם
של יהודים לא־ציוניים במפעל הציוני כתורמים ,או משקיעים ,או כאנשי מינהל
וביצוע .לדעת ציוני אמריקה ,ישתנה אופיר .של התנועה הציונית מתנועה
לאומית מדינית לארגון לא־פוליטי ,המונחה על־ידי המטרה המשותפת של
בניין כלכלי של הבית הלאומי .שינוי זה יבטל את הצורך בעצמאותה של קרן־
היסוד ,במטרה לאפשר שיתוף לא־ציונים ביישוב הארץ .הלא־ ציונים (של היום)
יוכלו להזדהות עם תנועה ציונית לא־פוליטית ללא קושי ואף להצטרף אליה
כחברים מבלי לוותר כהוא־ זה על זהותם הפוליטית והלאומית .מצד אחר ,לא
יהיה בכך משום טשטוש אופיר ,של הציונות ,כיון שלא תידרש אחידות רעיונית
או אחידות מעשה בתנועה ציונית ,שעיקר משימתה תיאום מגוון הפעילויות
המכוונות לבניינה הכלכלי של הארץ46 .
בראנדייס
אמריקה,
ציוני
תמך
בקרב
בניגוד לעמדה זו של הנהגת קבוצת
וייצמן באנשי הנהלת קרן־היסוד במאבקם נגד סימון על מעמדה המוסדי של
הקרן .לתמיכתו בהנהלת קרן־היסוד תרמו ודאי שיקולים שנבעו מחילוקי־דעות
אחרים כגון ,המחלוקת בינו לבין סימון בעקבות ביקורת ועדת הריאורגאניזאציה
על פעולות ועד־הצירים בארץ־ישראל ,והצורך ביחסי־עבודה תקינים בהנהלה
הציונית ובהנהלת קרן־היסוד בלונדון וביניהן 47 .אך כוונתו העיקרית של וייצמן,
בהטילו את מלוא כובד משקלו הפוליטי לצד אנשי הנהלת קרן־היסוד ,הייתה
להביא לידי הכרעה בכיוון ההשקפה הפוליטית הבסיסית של ההנהגה הציונית
האירופית באשר לתפקידי ההסתדרות הציונית והנהלתה ,ודרכי שיתוף הלא־
ציונים בעבודה הציונית המעשית.
לפי השקפה זו ,הייתה הציונות בראש־וראשונה תנועת־תחייה לאומית וביטוי
 46שם ,עמ ׳ ( 40-33ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 8
׳
 47ראה פריזל ,עמ . 225-219
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מדיני ללאומיות היהודית ,שמטרתה יצירת ישות יהודית עצמאית בארץ־ישראל.
הצהרת באלפור והשגת המאנדאט נתפסו לא כמימוש המטרות המדיניות של
הציונות ,אלא כאמצעים למימושן .יישוב ארץ־ישראל ובניין המשק היהודי לא
מיצו את משימותיה של הציונות ,אף כי היו בעלי משקל רב 8 .לפיכך לא היה
בהצטרפות לתנועה הציונית ביטוי לנכונות לשתף פעולה במישור הכלכלי
בלבד ,כפי שראה זאת בראנדייס ,אלא ביטוי להזדהות רעיונית ופוליטית עם
הציונות .יתר־על־כן ,על מנת לשמר את הציונות כתנועה לאומית לא הייתה
אפשרות להסכים לצירופם של גורמים לא־ ציוניים אך ורק על בסיס הנכונות
לשיתוף־פעולה וסיוע בתחום הכלכלי.
מאידך גיסא ,ראה וייצמן חשיבות רבה בגיוס מקורותיו של העם כולו .הוא
הדגיש את הצורך בבעלי הון ואנשי־כלכלה יהודים (בעיקר בריטים) שאינם
ציונים ,לסיוע בהגשמת המשימות הכלכליות של הציונות בתחום ההשקעות
הציבוריות בארץ־ישראל .מוסדות כלכליים עצמאיים יאפשרו שיתופם של לא־
ציונים בתחומים הכלכליים של המעשה הציוני בארץ־ישראל ,בלי דרישה
להזדהות רעיונית עם הציונות ,מצד אחד ,או טשטוש אופיה הלאומי פוליטי,
<׳

מצד אחר.
הדברים
ניתן
וייצמן
מאמציו
למימוש
בהקשר זה של
לראות את
של
החלטת
ועידת לונדון בדבר הקמת ׳המועצה הכלכלית /שבמסגרתה עתידים היו גורמים
יהודיים ,לא־ציוניים ,לקחת חלק בפיתוחה של ארץ־ישראל ,וכן את תמיכתו
בעצמאותה של קרן־היסוד; זאת בניגוד למה שניתן היה אולי לצפות מוייצמן,
כנשיא ההסתדרות הציונית ,אשר רצה לראות בה ובהנהלתה גוף מרכזי בעל
אחריות בלעדית להקמת הבית הלאומי בארץ־ישראל49 .
יתרה מזו ,וייצמן היה מוכן אף להרחיק־לכת ולהסכים לשליטה מלאה של
גופים כלכליים ,לא־ציוניים ,בתחום ההשקעות הציבוריות היהודיות ,על מנת
להשיג את שיתוף־הפעולה של הלא־ציונים .הוא ראה בשיתוף־פעולה זה גורם
הכרחי בפיתוחה הכלכלי של ארץ־ישראל ,הן כמקור למשאבים והן כמקור
ליזמות ניהול וביצוע .מאידך גיסא ,הוא לא התייחס אל הפעילות הכלכלית כאל
תחום די מרכזי בפעילותה של ההנהלה הציונית; לכן ,כדי לרתום גורמים לא־
ציוניים למאמץ הקמת הבית הלאומי היה מוכן לוותר ביודעין על ריבונותה
של ההסתדרות הציונית ,ואף של קרן־היסוד ,בהפעלת מקורות הון לאומי לפיתוח
 48שם ,עמ ׳ 218-217

,

והערות 22-21

הציונית של אמריקה מינואר

המצטטות מכתב של וייצמן

. 1921

 49תיאור מלא של העובדות בקשר לכך ראה שם,
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עמ ׳ . 185-180

להנהלת ההסתדרות

המאבק על אופיד ,של קוץ־היסוד
המשק הארץ־ישראלי .על רקע זה ניתן להסביר את מעורבותו בהשגת ההסכם

בין קרן־היסוד לבין ׳המועצה הכלכלית /הסכם שהושג בדצמבר
הסכם זה תעביר הקרן אותו חלק מהכנסותיה שגועד להשקעות (על־פי החלטות
ועידת לונדון) לידי ׳המועצה הכלכלית /וזו תקצה אותו ותפעילו בארץ־ישראל
על־פי שיקוליה 50 .לאור עמדתו בדבר סמכויותיה של ׳המועצה הכלכלית/
. 1921

על־פי

שהייתה גוף נפרד לחלוטין מן התנועה הציונית ,ודאי שניתן להבין את

הסכמתו להאצלת סמכויות ריבוניות ,כסקטור ציבורי ,לקרן־היסוד ,אשר הייתה
מוסד בעל זיקה ישירה למוסדות ההסתדרות הציונית ,אם כי עצמאי מבחינה

ארגונית ומשפטית.
לסיכום דיון זה

נדגיש ,כי עמדותיהם של בראנדייס ,מצד אחד ,ושל וייצמן,

מצד שני ,בשאלות המוסדיות של הפעלת קרן־היסוד ,עמדות אשר עמדו לכאורה
בסתירה לתפיסותיהם הבסיסיות בתחומי הכלכלה המדינית הציונית ,היו למעשה
עקיבות ,משום שכל אחת מהן התייחסה להסתדרות והנהלה ציונית שונה במהותה,
גם אם התייחסו לאותה קרן־היסוד.

50

נוסח ההסכם ראה הצהרה ,עט׳

50

.
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פרק שישי
קרן־היסוד בקונגרס השנים־עשר — מעין סיכום
הקונגרס השנים־עשר ,שהתכנס בספטמבר  1921בקארלסבאד ,היה הקונגרס
הציוני הראשון לאחר מלחמת־העולם הראשונה .היה בו משום ציון דרך לסיום
תקופת התארגנותה המחודשת של התנועה הציונית בעקבות המלחמה ,והחלת
המאנדאט הבריטי על ארץ־ישראל .תקופה זו הייתה רצופה מאבקים על ההנהגה
בתנועה ועל מהותה של ההסתדרות הציונית ,נוכח השינויים במעמדה הפוליטי
של ארץ ישראל .במישור המדיני בא המצב החדש לידי ביטוי בירידת קבוצת

בראנדייס מעמדת ההנהגה בקרב ציוני אמריקה ובתנועה בכלל ,בעקבות ועידת
קליבלנד ביוני  , 1921ובגיבוש מנהיגותו של וייצמן בתנועה .במישור הכלכלי
היה הקונגרס מסגרת לסיכום־ביניים של ההיבטים התפעולים והארגוניים הנוגעים
למערכת המימון הציבורי־הציוני בכלל וקרן־היסוד בפרט ,נושאים שבהם
התלבטה התנועה הציונית מאז  . 1919ניתן לומר ,בניסוחו של פריזל ,שהקונגרס
השגים־עשר ׳החזיר את התנועה הציונית למהלכה התקין׳ 1 ,כלומר יחד עם סיום
תקופת־המעבר הייתה בו גם ראשית גיבושם־מחדש של דפוסי־עבודה .דבר זה
בולט במיוחד בתחום הארגוני והתפקודי של הפעלת קרן־היסוד.
הסכם מארס  1921קבע את מערכת היחסים בין ההנהלה הציונית להנהלה

(הזמנית) של קרן־היסוד ,וגיבש את התקנון שלה .כמו־כן הוקם משרד קרן־
היסוד בארצות־הברית ,בהתאם להחלטות ועידת לונדון וסיכומי ועידת קליבלנד
ברוח החלטות אלו .אולם על אף שורת ההחלטות שכבר נתקבלו ,נדרש הקונגרס
השנים־עשר לדון מחדש במכלול השאלות הארגוניות והתפעוליות הקשורות
בהפעלת המימון הציבורי הציוני 2 .עיסוקו בשאלות הללו ,יחד עם שאר השאלות

שעלו על הפרק ,נבע מתוקף היותו הגוף הציוני

1

2

העליון ,שאמור לתת את

פריזל ,עט׳  7ד. 2
ההרצאות והדיון על קרן־היסוד ,הקונגרס השנים־עשד ,עמ׳
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קרן־היסוד בקונגרס השגים־עשר — מעין סיכום

הגושפנקה הסופית להחלטות ולמדיניות כפי שנקבעו במושבי הוועד־הפועל
ובוועידות השנתיות שבין הקונגרסים .אולם לדיון בנושאים הכלכליים היו גם
סיבות יהודיות .חלק מהנושאים (בעיקר בתחום המוסדי) עדיין לא סוכמו ,ולגבי
חלק (בעיקר בתחום התפעולי) נתעוררו שאלות והשגות בעקבות נסיון ה׳הרצה׳
בן־השנה של קרן־היסוד.

היבטים מוסדיים
בתחום הארגוני־מוסדי התמקדה תשומת־לבו של הקונגרס בעיקר בקביעת
המסגרות לשילובם של התורמים כישות ציבורית־עצמאית בניהול קרן־היסוד.
תקופת כהונתה של ההנהלה הזמנית של הקרן תמה ,ועדיין לא נקבעו הדפוסים
להפעלתה כאגודה עצמאית ,וכפי שראינו לעיל גם תקנון הקרן שאושר במארס
 1921לא פירט בשאלה זו .משום כך היה צורך בדיון דחוף ומקיף בנושא זה.
הגישה שהתגבשה בקונגרס לגבי המבנה הארגוני של הקרן ושמירת עצמאותה

המוסדית ,הייתה יצירת הפרדה ברורה בין ייצוג ההסתדרות הציונית ובין ייצוגם
של משלמי־המעשר בהנהלה .החלטות הקונגרס לגבי המבנה הארגוני של
הקרן ביטאו גישה זו 3 .הוחלט שהמוסדות המנהלים של הקרן יורכבו משלושה
גופים :האחד — מועצת הקרן שתיבחר על־ידי התורמים בעלי תעודות
ההשתתפות בארצות השונות ,לפי מפתח שיקבע מהו סכום המינימום המקנה

זכות לקבלת תעודת השתתפות .מספר הנציגים בכל ארץ ייקבע על־ידי חלוקת
סך התרומות מאותה ארץ בסכום זה; הגוף השני הוא הנהלת הקרן; זו תורכב
חציה מנבחרי מועצת קרן־היסוד וחציה יתמנה על־ידי ההנהלה הציונית; 4

הגוף השלישי — חבר־הנאמנים של הקרן — יהיה הגוף המפקח על פעולות
הנהלתה .חבר־הנאמנים כולו ייבחר על־ידי מועצת קרן־היסוד .בדומה להסכם
מארס ,מציינות החלטות הקונגרס כי קבלת ההחלטות בתחום הכלכלי בארץ־
ישראל תהיה בידי הנהלת קרן־היסוד ,והביצוע ייעשה באמצעות ההסתדרות

הציונית.
על־פי מבנה ארגוני
את מדיניות קרן־היסוד וניהולה .רק מחצית מחברי ההנהלה אמורים היו לבוא
זה

נצטמצמה ,להלכה ,יכולתה של ההסתדרות הציונית לכוון

 3החלטות הקונגרס לגבי קרן־היסוד סעיפים ( 11-8ראה נספח מקורות ,מס׳ .) 10
 4בנקודה זו חל שינוי לעומת תקנון הקרן שבו ,כזכור ,ממנה ההנהלה הציונית את
כל חבריה .בשינוי זה יש משום תיקון העיוות הארגוני ,שהוזכר לעיל ,לגבי יעילותה
של השפעת מועצת הקרן על ניהולה .יעילות זו הייתה מוטלת בספק ,משום שבתקנון
הקרן לא ניתנה למועצה סמכות למנות ,ולו רק חלק ,מחברי ההנהלה.
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מקרב ההסתדרות הציונית ,ואילו במועצה ובחבר־הנאמנים אף לא היה לה שום
מעמד מוסדי .ואמנם יוליוס סימון ,הנאמן לגישתו בדבר הצורך בכפיפת קרן־
היסוד למוסדות ההסתדרות הציונית ,התנגד בקונגרס בחריפות לעקרון הנציגות

השווה בהרכב מועצת מנהלי הקרן .את התנגדותו ביסס לא רק על הצורך בשליטת
ההסתדרות הציונית בקרן־היסוד ,אלא גם על הטיעון שהתורמים הלא־ציונים
יתנו את מתן תרומותיהם אך ורק בהבטחה להקצאתן היעילה והמסודרת; לשם
כך הם יסתפקו בפיקוחו של הבר־הנאמנים מטעמם ,ולא יעמדו על השתתפותם
הפעילה בתהליכי קבלת ההחלטות והביצוע .לכן אין צורך בשיתופם בניהול
5
כדי להבטיח את תרומותיהם.
במישרין
התייחסה
אמנם ביקורתו של סימון
רק לשאלת מעמדה של ההנהלה
הציונית בניהול הקרן .אך למעשה היו במבנה הארגוני ,שאושר בקונגרס ,שתי
בעיות נוספות :האחת — מעמדם של התורמים שאינם ציונים בניהול הקרן,
והשנייה — מעמדה של הנהלת הקרן ,באופן בלתי־תלוי בהרכבה המוסדי ,מול
מעמד ההנהלה הציונית ,בהתווית המדיניות הכלכלית הציונית בארץ־ישראל
ובביצועה .פתרונן של הבעיות הללו ,כפי שהוסכם עליו בקונגרס ,הותווה במידה
רבה ברוח גישתו של פייבל ,שאותה הציג במושב הוועד־הפועל הציוני ביולי
בספטמבר של אותה שנה6 .
 1921בפראג ובדיוני הקונגרס
נקודת־המוצא של פייבל הייתה ,שאת הבעיות הנובעות מן המבנה הארגוני
יש לפתור בצורה פראגמאטית ,תוך כדי ביצוע הדברים ,ולא על־ידי שינויים
במבנה עצמו .כן טען ,שאף כי המבנה הארגוני אינו מבטיח שליטה ציונית
בקרן־היסוד בגלל מעמד התורמים בה ,ניתן להבטיח שליטה זו הלכה למעשה
בתוך המסגרת שהוצעה .המסגרת של מועצת התורמים ,הבוחרת מחצית מהנהלת
הקרן ,כך טען ,אינה מוגבלת לתורמים שאינם ציונים ,אלא מתייחסת אל
התורמים כולם כאל גוף אחד ,הנבדל מוסדית מן ההסתדרות הציונית .ניתן
לכן גם במסגרת זו לבחור תורמים שהם ציונים (חברי ההסתדרות הציונית)
הן למועצת הקרן ,הן לחבר הנאמנים והן להנהלה .כך ניתן להרכיב את הנהלת

5

6

ראה דברי סימון ,הקונגרס השנים־עשר ,עט׳  . 565-562רעיונות אחרים שהועלו
בקונגרס להבטחת שליטתה המוסדית של ההסתדרות הציונית במכשיר הפינאנסי
העיקרי שלה ,היו ברוח עמדתו של בראנדייס ,כלומר ,הרחבת ההסתדרות הציונית
באופן שתתאפשר הצטרפותם של כל התורמים הפוטנציאלים כחברים בה .ראה
למשל דברי הרב מאיר ברלין ,שם ,עמ׳ . 118-117
הוועד־הפועל ,יולי  , 1921הדברים להלן מתייחסים לדבריו של פייבל בקונגרס השנים־
עשר ,שם ,ענד

. 570-567
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הקרן רק מציונים ,אף־על־פי שרק מחצית חבריה הם נציגיה המוסדיים של
ההסתדרות הציונית.
פתרונו הפראגמאטי של פייבל לא הועמד למעשה במבחן המציאות ,משום

שבמשך כל שנות קיומה של קרן־היסוד לא נבחרה מועצת הקרן על־ידי
התורמים בעלי תעודות השתתפות שאף פעם לא הונפקו ,וחבר הנאמנים שלה
והנהלתה נתמנו על־ידי ההסתדרות הציונית .זאת בד,תאם להחלטת הקונגרס
שקבעה ,כי עד שתיבחר מועצת הקרן על־ידי בעלי התעודות ,ימונו כל חברי
7
הנהלתה וחלק מחברי חבר־הנאמנים שלה או כולם על־ידי ההסתדרות הציונית.

יחסי־הגומלין בין ההנהלה הציונית להנהלת הקרן נועדו ,לדעת פייבל ,להיות
מושתתים על אחדות פעולה מעשית בין שני הגופים ולא על כפיפותו של אחד
מהם למשנהו — כפי שניתן היה להבין
8
מהחלטות הקונגרס ומהסכם־מארס  921ד.
אחדות זו יכולה להתממש על־ידי זהות אישית בין חברי שני הגופים ,כפי שאכן
התבצע עם אישור צירופם של ז׳בוטינסקי וקאוואן ,חברי הנהלת קרן־היסוד,
להנהלה הציונית במושב הוועד־הפועל של יולי . 1921״ כך ניתן היה להבטיח
פתרון מעשי ,אם כי לא רשמי ,לבעיית יחסי־הגומלין בין שתי ההנהלות.
ברוח תפיסתו של פייבל הוחלט בקונגרס על הקמת ׳המועצה הכספית והכלכלית׳,
שתפקידה יהיה לבחון את כל השאלות הכלכליות ,לעבד תכניות ולהביאן להנהלה
הציונית כהצעות־החלטה .ההנהלה הציונית התחייבה להעביר את כל העניינים
הכלכליים לגוף זה ,לשם בדיקה ועיבוד לפני כל הכרעה וביצוע .שלושה מחבריו

אמורים היו להשתתף בהנהלה הציונית ולהיות בעלי זכות־הצבעה בה בכל
הנושאים הללו .כמו־כן מונו נציגי ההנהלה הציונית בהנהלת קרן־היסוד מבין
חברי המועצה 7 ".בהתאם להנחיות אלו נבחרו על־ידי הקונגרס למועצה הכספית
והכלכלית :פייבל ,הלפרן ,ניידיץ; ברט ,קפלנסקי ,שוקן ושוויצר .פייבל ,הלפרן
וניידיץ׳ שימשו גם נציגי המועצה בהנהלה הציונית וגם נציגי ההנהלה הציונית
בהנהלת קרן־היסוד ,יחד עם ברט וקפלנסקי .בהתאם להחלטת הקונגרס נתמנו
 7החלטות הקונגרס לגבי קרן־היסוד ,סעיף ( 11ראה נספח מקורות ,מס׳  .) 10בהתאם
לכך בחרה ההנהלה הציונית את חלקה בהנהלת קרן־היסוד ,ואילו את חלקה השני,
שצריך היה להיבחר בינתיים גם הוא על־ידי ההסתדרות הציונית (עד שתכונס
מועצת בעלי תעודות־ההשתתפות) ,בחר הוועד־הפועל הציוני במושבו הראשון ,מייד
לאחר הקונגרס .ראה ההסתדרות הציונית ,עבודה ציונית.
• 569
 8הקונגרס השנים־עשר ,עט׳
9
10

דו״ח ארגוני.
החלטות הקונגרס השנים־עשר בנוגע ל׳מועצה הפינאנסית והכלכלית׳ — ראה
הקונגרס השנים־עשר ,החלטות.
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שאר חברי הנהלת הקרן על־ידי הוועד־הפועל הציוני בספטמבר  . 1921אלה היו
חבר מלא בהנהלה הציונית11 .
זלטופולסקי ,לוין ,זיו וכן ז׳בוטינסקי ,שהיה גם
לאחדות הפעולה הכלכלית של מוסדות ההסתדרות הציונית סייע גם המבנה החדש
של ההנהלה הציונית בארץ־ישראל שעליו הוחלט בקונגרס .מבנה זה ,שבא
להחליף את ועד־הצירים שבוטל על־ידי הקונגרס ,הושתת על בסיס של חלוקה
תפקודית למחלקות לעלייה ,חינוך ותרבות ,התיישבות ,ועבודה ,בעוד העניינים
הפוליטיים מתנהלים בלונדון.
לסיכום הדיון בהיבטים המוסדיים ראוי לציין ,שתהליך גיבושם של הדפוסים
הארגוניים של הפעלת קרן־היסוד ,בתקופה שבין ועידת לונדון לקונגרס השנים־
עשר ,ביטא במידה רבה מאבק בין שתי תפיסות עקרוניות שונות לגבי השאלות
המוסדיות־ארגוניות של פעילות ההסתדרות הציונית .מצד אחד דרשו אנשי
בראנדיים ,שאליהם הצטרף גם סימון ,שהמבנה הארגוני של המוסדות הציוניים
— יהיה אשר י ה י ה — מן הראוי שיהיה מבנה שלם וסגור ,העונה על כל
הצרכים הנוגעים לתחום הארגוני .כמו־כן ,אין להשאיר סתירות פנימיות בתחום
חלוקת הסמכויות ובשאר התחומים התפעוליים ,ויש להבהיר את כל אי־הבהירויות
הנותנות פתח לפרשנויות שונות .לעומתה ניצבה תפיסת ההנהלה הציונית,
בראשותו של וייצמן ,שלה היו שותפים גם אנשי קרן־היסוד ,אשר את עמדתם
ייצג פייבל .על־פי תפיסה זו אין המבנה המוסדי אמור לענות על כל
השאלות ,והוא נוצר לצרכים מסוימים בלבד ,כמו המבנה העצמאי של קרו־
היסוד המאפשר שיתופם של לא־ציונים בלי לחייבם ב׳ציונות׳ מצד אחד ,ובלי
לטשטש את אופיר ,של התנועה הציונית ,מצד אחר .המבנה המוסדי צריך
להיות גמיש דיו כדי לאפשר במסגרתו ,או אף למרות קיומו ,פתרונות
פראגמאטיים או פתרונות ׳אד־הוק׳ לשאלות שאין טעם לפתור אותן מראש
במסגרת דפוסים ארגוניים קשיחים .לשון אחר :מול גישת בראנדייס—סימון
בדבר יצירת דפוסים מוסדיים כמגבלה משמעותית על דרכי הפעולה ,עמדה
הגישה הנגדית ,על־פיה אמנם יש לראות במערכת הארגונית מסגרת לפעולה,
אך בתנאי שזו לא תגביל יתר על המידה את אפשרות התמרונים בתחומי הביצוע.
בקשר לכך ניתן גם להבין מדוע לא העמידה ההנהלה הציונית — מול המבנה
הארגוני המגובש והעקיב שאותו הציעה קבוצת בראנדייס כבסיס להפעלת
המוסדות הציוניים ולהגדרת תפקידיהם — מבנה תחליפי מוגדר משלה ,ואפילו

לא מערכת עקרונות־יסוד
11

למבנה כזה.

קרן־היסוד ,תרפ״ב.
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הקונגרס השנים־עשר על עצמאותה המוסדית של קרן־היסוד
האופן שבו שמר
הארגונית עליה הוחלט בד בבד עם הבטחת יסליטת
— על־פי המתכונת
הציונית בקרן והבטחת אחדות־פעולה בינה לבין ההנהלה הציונית
ההסתדרות
הסדרי־מינוי אישיים — היא דוגמה בולטת לנצחונד ,של התפיסה
באמצעות
הפראגמאטית הגמישה בציונות והפעלתה הלכה למעשה .אין פלא שאחד מסימניה
של התגברות הגישה הפראגמאטית הוא פרישתו של יוליוס סימון ,איש הסדר
הארגוני נטול האיל תורים ,מניהול המעשה הציוני.

היבטים תפעוליים
בנוסף להיבטים הארגוניים ,אשר לא סוכמו בהחלטות ועידת לונדון ,דן הקונגרס
בדרכי הפעולה שיש לנקוט לשם גיוס מקורות קרן־היסוד
השנים־עשר גם
והקצאתם .הרקע לעיסוקו של הקונגרס בנושאים אלה היה הניסיון בן השנה
בלט הפער העצום בין תכניות הגיוס ,כפי
בהפעלת הקרן .אכן ,באותה שנה
שהותוו בהחלטות ועידת לונדון ביולי  — 1920כלומר השגת התחייבויות בסך
 25מיליון לי״ש תוך שנה — לבין שיעור התרומות שהצליחה הקרן לאסוף
במזומנים ובהתחייבויות מאז הקמתה .הסכומים שנאספו עד אוגוסט  1921בסך
לי״ש הספיקו אך בקושי לכיסוי התקציב הארץ־ישראלי השוטף .כיוון
192,000
'סכך ,לא ניתן היה לבצע את השקעות־היסוד כפי שתוכנן מראש ,וודאי שלא
ניתן היה להקצות את כספי קרן־היסוד לשימושיהם השונים על־פי החלוקה
לקרן־הקיימת12 .
שנקבעה בהחלטות ועידת לונדון .כמו־כן נדחה תשלום ההקצבה
מסקנת הקונגרס מן הניסיון הקצר של הפעלת הקרן הייתה ,שמעבירי המקורות
לקרן לא ראו העברה זו כהשקעה אלא כתרומה ,והשאלה הייתה כיצד יש לפעול
נוכח ניסיון זה.
לבטל את ההבטחה ,כפי שנוסחה בהחלטות ועידת
בעניין גיוס הכספים הוסכם
כספית אפשרית לבעלי תעודות־ההשתתפות .כך אמורה הייתה
לונדון ,לודסואה
ועידת לונדון ,שלפיה הנתינה לקרן היא
להיפתר גם הסתירה המסוימת ,מורשת
מצד אחד חובד ,לאומית המממשת את עקרון המעשר ,ומצד אחר נוצרת אפשרות
של תשואה כספית שמטרתה יצירת מניעים עסקיים למילוי החובה הלאומית.
גיאורג הלפרן ויוליוס סימון התייחסו לנקודה זו במפורש כנימוק לביטול ההבטחה
לתשואה הגלומה בתעודות ההיסתתפות .לדעתם ,צריך היה לבטל אותה על מנת
12

קרן־היסוד ,תרפ״א ,עמ ׳  . 65מיעוט ההכנסות נבע לא רק מצמצום פעולת ההתדמות
בארצות־הברית על רקע המאבק על דמות הקרן ,אלא גם נוכח קשיים בהפעלת
בארצות אחרות; ראה קרן־היסוד ,תרפ״א ,עמ ׳ . 65-38
הקרן ובגיוס תרומות

]133

[

פרק שישי

ליישב סתירה זו ,לחזק את רעיון ההקרבה הלאומית שעליו מושתתת קרן־היסוד,
ובכך גם למנוע תחרות של הקרן על הון יהודי ,העשוי להיות מקור להשקעות
עסקיות .לגבי האפשרות שביטול מרכיב ההשקעה— מצד מעבירי המקורות —
יקטין את הכנסותיה של קרן־היסוד,
טען הלפרין שהחשש אינו מוצדק ,משום
שהמשקיע־ בכוח יבחר להשקעתו העסקית את האפשרות הרווחית ביותר —
וזו לכל הדעות לא הייתה ולא תהיה
קניית תעודות־השתתפות של קרן־היסוד.
לעומת זאת לא תופסים ,לדעתו ,שיקולי
רווחיות במתן תרומות או תשלומי מס־
מרצון ,המונעים על־ידי מניעים לאומיים ערכיים13 .
בעניין הקצאת המקורות נוצרו בקונגרס שתי עמדות :האחת של יוליוס סימון
והשנייה של גיאורג הלפרן 14 .סימון
הכיר בצורך לבטל את מרכיב ההשקעה
שבנתינה לקרן; היקפן הקטן של התרומות ,לעומת צורכי התקציב הארץ־ישראלי

השוטף בשנת  , 1920/21הצדיק לדעתו חזרה לגישתו המקורית שלפני ועידת
לונדון .כלומר ,יש להגביל
את שימושי קרן התרומות להוצאות שאינן השקעות
מעין־עסקיות,
להבטיח
עסקיות או
ובכך
הזרמת מקורות מספקת למוסדות
הציבוריים העסקיים ,שיוקמו ויופעלו לצורך זה שלא במסגרת הקרן ,כמו יק״ט
ובנותיה.
לעומת עמדה זו הציג גיאורג
הלפרן את הגישה שזכתה לתמיכת הרוב בקונגרס,
שבנתינה
ואשר לפיה ,מרכיב ההשקעה
לקרן ,מנקודת־מבטו של התורם,
אינו מחייב ביטול
הקצאת מקורות הקרן להשקעות שונות (כולל השקעות
עסקיות) במובן של הגדלת מלאי ההון בארץ־ישראל .את אי־חלוקת הרווחים
האפשריים מהשקעות אלו — אשר לגבי
מימושם בטווח הקצר הובע ספק רב
בקונגרס השנים־עשר — הצדיק הלפרן בנימוקים ערכיים ,לפיהם קרן־היסוד
היא רכוש העם ולכן גם רווחיה צריכים לשמש לצורכי ציבור באמצעותה .גישה
זו היא ביטוי קיצוני יותר לגישה
שעמדה מאחורי החלטות ועידת לונדון בדבר
חסם עליון לרווחים שיחולקו ,כאשר כל רווח הגדול מתקרה זו ישמש למימון
פעולותיה של הקרן.
צידד
בהשארת ההשקעות הציבוריות
פייבל ,גם הוא כהלפרן,
מיעדי
כאחד

ההקצאה של קרן־היסוד,
גם כאשר המתן לקרן אין בו גורם של השקעה מצד
על־ידי
הנותן .לדעתו ,רק
הכללת הוצאות הון בין משימות הקרן תהיה הקרן
מכשיר ליצירת התשתית הכלכלית למשק יהודי בריא בארץ ,ותאפשר הפיכת
13
14

הקונגרס השנים־עשר,
שם,

עמ ׳

עמ ׳

. 582-581

. 582-581 , 565-562
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חזון בניין הארץ למציאות .לכן גם חשוב ,לדעתו ,לשמור על העיקרון שלפיו
שיעורי ההקצאה לשימושים השונים נקבעים מראש ,אף אם לא ניתן לשמור על
הצרכים הדחופים15 .
השיעורים הללו בטווח הקצר ,בגלל
שימושי
הפנימית
מקורות הקרן
של
בעניין זה הציע האנטקה שינוי בחלוקה
(לאחר ההפרשה של עשרים אחוזים לקרן־הקיימת) .במקום החלוקה שעליה

הוחלט בועידת לונדון ,ואשר לפיה  26.6אחוזים מהמקורות יוקצו להוצאות
חינוך ,שירותים ציבוריים והגירה ,ו־  53.4אחוזים לסך כל ההשקעות (ללא
פירוט פנימי בין השקעות לאומיות ועסקיות) הוא הציע שתי קטגוריות שונות.
האחת — השקעות לאומיות והוצאות התקציב הארץ־ישראלי הרגיל (להן
יוקצו  50אחוזים ממקורות הקרן) ,והשנייה — השקעות עסקיות (שלהן יוקצו
 16כך ייווצר חסם עליון להשקעות העסקיות ,ולא ניתן יהיה להגדיל
 30אחוזים).
היקפן על חשבון ההשקעות הלאומיות ,דבר שהתאפשר לפי החלטות ועידת
את

לונדון.
האחדת התקציב השוטף וההשקעות הלאומיות היו אמורות להגדיל את אפשרות
התמרון בהקצאת מקורות לכיסוי התקציב הרגיל ,בעוד שוועידת לונדון קבעה
תקרה להוצאות השוטפות בנפרד .בהאחדה זו היה היגיון רב גם מבחינה עניינית:
חלק גדול מאספקת השירותים הציבוריים ,כמו חינוך ובריאות ,לא היה כרוך
בהוצאות שוטפות בלבד ,אלא גם בהשקעות במבנים וציוד .לכן היה רצוי לאפשר
גמישות בחלוקה הפנימית של ההוצאות בתחומי השירותים הציבוריים ,תוך

הנחיה לגבי שיעור מקורות הקרן שיוקדש למכלול השירותים הציבוריים ,ולא
ליצור מראש קשיחות לגבי שיעור ההוצאות השוטפות
של שירותים אלה.
ברוח גישתם של הלפרן ,פייבל והאנטקה ,גישה שזכתה להסכמה כללית בקונגרס,
נוסחו גם ההחלטות בנושאי הקצאת מקורות הקרן וחלוקת רווחיה .באשר
קיבל הקונגרס את חלוקת השימושים שהציע האנטקה ,אך הוסיף
להקצאה
שבטווח הקצר של השנה הקרובה יהיה כיסוי התקציב הארץ־ישראלי השוטף
בראש סולם העדיפויות של ניצול משאבי קרן־היסוד 17 .כך ביטא הקונגרס את
תמיכתו בגישה של פייבל בדבר שמירת ההשקעות בין יעדי קרן־היסוד מחד
גיסא ,תוך הבטחת כיסוי התקציב השוטף כהנחיה מעשית לפעולה ,מאידך גיסא.
במקביל אפשר גם לראות בכך ניסיון להתקרבות מסוימת לגישתו של סימון,
בלבד באספקתם

15

שם,

עמ ׳

. 569-552

 16שם ,עמ ׳ 552-550
17

.

החלטות הקונגרס לגבי קרן־היסוד ,סעיף
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ולו רק במישור
המעשי .החלטה זו חשובה משום שיצרה בסיס לדפוסי הפעולה
כפי
בתחום הכלכלי,
שאכן הופעלו הלכה למעשה ,כאשר משימתה העיקרית של
קרן־היסוד הייתה כיסוי התקציב הארץ־ישראלי הרגיל18 .

אשר לרווחי
הקרן ,נאמר במפורש שהם יצטברו בה לצורכי השקעות תוך מתן
אפשרות למועצת הקרן כנציגת בעלי תעודות־ההשתתפות לחלק רווחים שלא
יעלו על  5אחוזים ,למן שנת  . 1927תיקון זה לגבי חלוקת רווחים אפשריים
בטווח הארוך נועד כנראה לסייג את ההחלטה בדבר אי־חלוקתם בעתיד הקרוב
מההשלכות העקרוניות שלה ,כאילו יש בכך משום שלילה מוחלטת של חלוקת

רווחים .יש בכך שוני מסוים מעמדתו של הלפרן ,שהצדיק את אי־חלוקת
הרווחים לא רק על בסיס הקשיים המיידיים אלא גם על הבסיס העקרוני־ערכי
של ראיית
הקרן ופירותיה כרכוש העם כולו ולא כקניין התורמים בלבד.
בביטול ההבטחה לחלוקת רווחים לא היה משום שינוי בגישה העקרונית לגבי
זכויות התורמים
בקרן .אולם מבחינה מעשית היה בה ויתור מוצהר של הקונגרס
על ראיית הנתינה
לקרן כהשקעה ,ולכן על מניעים עסקיים כלשהם במתן
התרומות .הוויתור על ראיית
התורמים כמשקיעים איפשר ביתר קלות גם את
ההסכמה לפתרון הפראגמאטי במישור הארגוני (ראה לעיל) ,שעל־פיו הובטחה
שליטה ציונית מוסדית בקרן ,בלא צורך במסגרת לביטוי של בעלות המשקיעים
בה.

הוויתור על מרכיב
ההשקעה בהעברת המקורות לקרן־היסוד עורר מייד את
השאלה כיצד להבטיח את הנתינה לקרן בסדר הגודל הדרוש בעתיד .הובע
הצורך בגיוון הצורות ואמצעי־הגיוס .כך ,אפוא ,בנוסף למעשר ,הוצע בקונגרס
לגייס
תרומות לפרוייקטים מוגדרים ,על מנת ליצור מחוייבות וזיקה ישירה של
רעיונות
המממנים .הושמעו גם
בדבר הנצחת התרומות והתורמים 19 .הצעות
על־ידי
—
תכשיטים
יהודיות
נשים
מעשיות לגיוס מקורות
תרומות
של
תמורת
להפיץ
׳גאולת
איגרות־חוב
אותות־הוקרה ,וכן הצעות
של מלווה
הארץ׳ ,כאשר
הקהילות
היהודיות יערבו לתשלום הריבית עליהן — אף הן מצאו ביטוי מפורש
בהחלטות הקונגרס.
במקביל
נעשה על־ידי הקונגרס ניסיון להעמיק את היחס אל תשלומי המעשר
כאל חובה לאומית .לעומת הקריאה הכללית למילוי חובת ׳הבאת קרבנות מהון
20

18
19

20

אוליצור ,עמ׳ • 16
למשל הצעתו של רינגל ,החלטות הקונגרס לגבי קרן־היסוד ,סעיף
מס׳ .) 10
שם ,סעיף . 9
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והכנסה׳ המצויה בהחלטות ועידת לונדון ,מדגישות החלטות הקונגרס במפורש
את גורם החובה 21 .בסעיף  2דובר על כך ,שהכנסות הקרן תיווצרנה על בסיס
גביית מס־ רכוש־ והכנסה — על פי עקרון המעשר ,תוך פירוט תפקיד ועדות
קרן־היסוד בארצות השונות בקביעת רמת־ההכנסה הפטורה ממס זה על־פי
התנאים בכל ארץ .כמו־כן הטיל הקונגרס על ההנהלה הציונית לנקוט צעדים

להבטחת תשלום המעשר ,תוך הדגשת הצורך במילוי חובת המס לקרן־היסוד
כתנאי הכרחי להיבחרות למשרת־כבוד בהסתדרות הציונית.
הדגשת יסוד המס שבנתינה לקרן אמורה הייתה להגדיל את הכנסותיה ,אם כי
הקונגרס היה ער לכך שהדבר עלול להביא לצמצום תחושת החובה לציונים
כלבד ,ועידת לונדון ,שנמנעה בהחלטותיה מלכנות את התשלום במפורש כמם,
ראתה את עצמה מסוגלת לפנות בקריאה אל כל היהודים לתשלום .לעומת זאת
ברור היה לקונגרס שיסוד האכיפה ,אם ניתן להפעילו ,יהיה מוגבל לחברי

ההסתדרות הציונית בלבד .סעיף  1של החלטות הקונגרס בעניין הקרן אמנם
קורא לכל העם היהודי להניח יסוד לבנייתה־מחדש של המולדת היהודית בארץ־
ישראל באמצעות קרן־היסוד ,וכך להפוך קרן זו לקרן יהודית־כללית .אולם
כאשר מגדיר הקונגרס את חובת תשלום המעשר הוא מתייחס לציונים בלבד .אך

נראה שגם התקוות לגבי נכונות הציונים לתרום נחלשו במידה ניכרת מאז ועידת
לונדון .הקונגרס שוב אינו מזכיר את  25מיליון הלי״ש שאותם יש לאסוף ,וכן
אין כל ציון של פרק־הזמן שבו צריך סכום זה ,או כל סכום אחר ,להיאסף
במזומנים או בהתחייבויות (זאת בניגוד לקביעה המפורשת ביולי  , 1920שלפיה
צריכות התרומות־בפועל וההתחייבויות לתרום עד לסכום כולל של  25מיליון
לי״ש להתקבל במשך שנה אחת).
כך ,למעשה ,בכורח הנסיבות של אי מימוש הציפיות המוקדמות ,הניח הקונגרס
(באופן פאראדוכסאלי אולי) את הבסיס להפיכתה של קרן־היסוד ממוסד כספי,
שנועד למלא חלל מימוני בטווח הקצר ,למכשיר בר־קיימא ,שעתיד להיות
מינהל־ההכנסות העיקרי של ההסתדרות הציונית למימון פעילותה התקציבית
בארץ־ישראל .תפקיד זה מילאה הקרן במשך כל תקופת המאנדאט הבריטי
בארץ.
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מתור ההחלטות הכלכליות בוועידת לונדון יולי
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 undertake 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.
[ 141 ]
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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 intensive exploitation of the country, some settlements should be
established with all possible speed, both on irrigated and non1
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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 Organisation 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 treefund. The Jewish National Fund should undertake the improvement 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’ Institutions 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.

Immigration.

C.

(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 Organisation. 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 cooperate with any Jewish communities, bodies or groups which
wish to participate in the Palestine work.
(3) Those immigrants who are considered necessary for the reconstruction 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 preparation 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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יוליוס סימון :׳הוספות לחוזר הוועד הפועל הציוני,
לשכת ארץ ישראל׳
הוספה ב׳
הכשרה פיננסית
הקמת בית הלאום העברי תדרוש ,בתקופת ההתישבות הראשונה ביחיד ,אמצעים
חמריים עצומים .המשבר הכספי ,שתקף כמעט את כל ארצות מושבם של המוני
עמנו באירופה ,מכביד עלינו במצב זה למאד .העברת כספים מארצות ההן
היא שאלה מסובכה; ולמרות מה שהיא מעסיקה אותנו זה כמה ,הנה לא הגענו
עוד לידי פתרון מניח את הדעת.

את ההון שעלינו להמציא בהשתתפות מוסדותינו הקימים ואלה שעתידים להוצר,
אפשר לחלק לפי מטרותיו אלה:
א)

ב)

ג)
ד)

א)

להנהלה כללית.
לצרכי חנוך והוראה.
לצרכי העזרה הצבורית במלא היקפה ,ביחד עם עזרה למהגרים ,הבראת
הצבור והארץ ועזרת חולים.
לצרכי התישבות ממש.

על ההסתדרות

הציונית לקחת על עצמה את הוצאות ההנהלה

הכללית .לשם זה צריך כמובן להעלות את מחיר השקל במדה ,שישארו ממנו
עוד עשרה שילינגים ,אחרי נכיון חלק ידוע להוצאות מרכזי הציונות הארציים,
לטובת ההסתדרות הכללית.
ב) למען השג כספים
מיוחדת
צריכה
כזו של הקהק״ל,
לעמוד תחת הנהלה
את קרן החנוך .הקרן הזאת
וכמותה להיות קרובה וקשורה אל ההסתדרות הכללית .הנהלות שני אלה
המוסדות — הקהק״ל וקרן החנוך— תצטרכנה להגיע לידי הסכם בדבר בחירת
אמצעי התעמולה לשניהם ,בכדי שלא תהיה התחרות בעבודתם ,ושישלימו

לצרכי חנוך והוראה,

מן ההכרח יהיה ליצור

זה את זה למען מלא את תעודותיה.
ג) שאלת השגת הכספים
של המלה הזאת ,ולהבראת הארץ ,הולכת עתה ונחקרת לכל צדדיה .אולם התכניות
של עבודות אלה טרם הגיעו לפרק כזה שאפשר יהיה להרצות בפרוטרוט על
הדרך לאמצעים אלה.

לצרכי העזרה הצבורית,
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ד) גדל הסכומים הנצרכים בשביל הה ת ישב ו ת עצמה ,עולה כמובן
פי כמה על האמצעים שהזכרנו בסוגי א /ב׳ וג׳ ביחד .בנדון זה מן הראוי להעיר
כי אך חלק אחד מן הסכומים הדרושים לעצם ההתישבות נכנס בגדר של
אפשרות אמורטיזציה מסודרת ברבית.
האמצעים הלאומיים המיועדים לקנית קרקעות לא יוכלו להאסף אלא דרך
הנדבה החפשית ,היינו ע״י הקהק״ל ,מאחר שהשמוש בקרקעות אלה ותנאי
מסירתם למתישבים יוצאים מתוך נקודת ראות כלכלית־לאומית ולא פרטית.
אדמת־הלאום שהיא ברשות הקהק״ל צריכה להקיף את כל הקרקעות הדרושים
להתנחלות אכרים זעירים על יסוד של עבודה עצמית .נוסף לזה צריכה הקהק״ל
לההכגיס לתוך רשותה גם אדמת־עיר בשטחים הגונים ,ומובן מאליו גם את
כל הקרקעות של מוסדות הצבור ,מעין :בנינים צבוריים ,מטעים לשם יעור,
או גנים המשמשים לבריאות הצבור ,שאלת קנית כל הקרקעות באמצעים
לאומיים בלבד תוכל להפתר אך אחרי זמן .אנו מעירים בזה על מסקנותינו
במלואים בשם ׳עיקרים בשביל חברות של מתישבים׳.
מלבד קנית קרקעות ,כל שאר עבודת הישוב יכולה לצאת לפועל ברובה הגדול
באופן של הוצאת מניות ושטרי־ערבון של אפותיקאות (  ) debenturesבהבטחת
רבית מסוימת .הקנין הקרקעי הלאומי ,שנרכש ע״י נדבות העם ,יקל ג״כ את
הרחבת הקרדיט הריאלי .אולם המטרות אשר כספים אלה ישמשו להן ,שונות
הן בתכלית אחת מחברתה ,מה שיקשה את השגת הכספים בצורה מאוחדת.
מפעל התישבותי כביר ובלתי־רגיל כזה שלפנינו ,אי אפשר לו לחשב מראש
במספרים מוחלטים מכל וכל .אולם אם נקה ליסוד את המספר של 25,000,000
ל״ש הנקבע ע״פ אומדן מומחים שונים כסכום הנצרך בשביל עבודת ההתישבות
עצמה בתקופה הראשונה ,אז ישמשו לנו המספרים הבאים למטה מושג ברור
בקרוב על אודות חליקת הסך העצום הזה לסעיפיו השונים:
קנית קרקעות

 5,000,000ל״ש

הכשרת הקרקע

3,000,000

קרדיט אפותיקאי ארצי

7,000,000

"
"

3,000,000

"

2 , 000,000

"

5,000,000

"

עירוני
" למסחר ,לתעשיה ולקואופרטיבים
עבודות צבוריות
ס״ה
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קרדיט אפותיקאי ארצי ועירוני צריך להיות מיוסד ,כמו בכל מקום אחר ,על
הוצאת שטרי ערבון .עלינו יהיה ג׳׳כ להכשיר תנאי־בטחון לשטרי־ערבון
אלה.

בארץ כארצנו לא כל מוסדי העבודות ה צ ב ו ר י ו ת ישאו את עצמן
בתחלתן ע״י הכנסות של האדמיניסטרציה או על ידי הכנסות הבאות מתוך
הנהלת עבודתם על ידי עצמם .מן הצרך יהיה לקבוע מזמן לזמן עד כמה
שאפשר יהיה להשתמש במקורות הכנסה אחרים של הארץ בשביל שרות
האמורטיזציה והרבית .ע״ם זה תכון אפשרות הוצאת שטרי־ערך ברבית
קבועה.

בהיות כל אלה לנגד עינינו ,ראינו בצרך קיום מוסד מרכזי חזק אשר עליו
לשמש אוצר יסודי בשביל כל הכספים שיכנסו בעתיד למפעל התישבותנו
לשם מטרות נושאות פרי ,ושיבטיח את חלוקתם ושמושם באופן מתאים לענין.
מוסד זה אין אנו מוכרחים ליצור אותו מחדש .מוסד כזה בידינו הוא ,וזהו —
׳אוצר התישבות היהודים׳—  — Jewish Colonial Trustאשר ע״י מניות המו־
סדים שתקן הוא מעמיד את עצמו תחת השגחה לאומית .מן ההכרח ,כמובן.
להרחיב את ׳אוצר התישבות היהודים׳ ולסדרו מחדש ,למען אשר יוכל לשמש
למטרותיו הגדולות בעתיד.
שאר המוסדות הכספיים ,הדרושים בשביל ההתישבות הלאומית שלנו ,צריכים
יהיו להסתדר בתוך המסגרת שעלינו ליצור כעת .לאחר שנביא לידי גמר את
ההכנות ההכרחיות נצא בכרוז למען השג את ה־ססס 1,600 ,ל״ש ,החסרים עוד

להשלמת הקרן היסודית של ׳אוצר התישבות היהודים׳ ולהביאו לידי הגובה
הנומינלי של שני מיליון ליטרא.
בשיני מיליון ליטרא אלה עליו למלאות בראשונה את התפקידים הבאים:
 ) 1ההשתתפות בהגדלת קרן־מניות של ׳חברת אנגלא פלשתינה׳ — Anglo

 — Palestine Co .עד למיליון אחד ליטרא ,ע״י שנקבל ממנו מניות
ל״ש ,היינו רוב מניות האפ״ק .הודות למצבו העסקי המבוסס של האפ״ק בהוד.
והודות לפרספקטיבה המובטחה שלו לעתיד ,יש לקוות שיעלה בידינו למכור
בחלקות גדולות את ה־ססס 499 ,ל״ש הנשארים ,בלי קול־קורא פומבי .בשביעת
רצון נוכל להודיע כי שבע הקניות הראשונות של מניות האפ״ק כבר הכניסו
את הסך של  120,000ל״ש.
על האפ״ק בעתיד לעזור להתפתחות המסחר והתעשיה בארץ .כל שאר הענינים
שעסק בהם האפ״ק בעבר ,מחוסר מוסדות מתאימים אחרים לזה ,יעברו מכאן
ואילך אל חברות אחרות שתיסדנה למטרה זו.

בעד 501,000
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ע״י שמירת העיקר הזה וע״י הגדלת הונו היסודי יוכל האפ״ק גם בתנאים
החדשים להיות בעתיד מה שהיה בעבר — המוסד הכספי הראשי בארץ .הפקדונות
המרובים שהוכנסו לתוך הבנק הזה מעידים על האמון ,שהקהל נתן בו בעבר;
ועם התרבות הונו היסודי יתחזק האמון בו עוד יותר והפקדונות בו יתרבו,
באופן שיהיה לאל ידו של הבנק בעתיד הקרוב למלא את תעודתו כהלכה.
 ) 2יצירת בנק א פ ו ת י ק א י לשם קרדיט ארצי ועירוני היא ג״כ נכבדה
מאד .צריך יהיה שהבנק הזה יוכל להוציא שטרי־ערבון עד לסך של 10,000,000
ל״ש מיד לאחר שיוכשרו התנאים החוקיים הדרושים לשם זה .דעתנו היא,
בקשר עם זה למסור לאוצר התישבות היהודים תפקיד עוד יותר חשוב מזה
שעליו למלא לגבי האפ״ק ,בזה שהראשון ירכוש לעצמו את כל מניותיו של

הבנק לאפותיקאות ולא אך את רובן ,למען העמד את הבנק הזה מראש מחוץ
לענינים קפיטליסטיים פרטיים ,הכרוכים במסירת המניות לקונים .ככה יוכל
בנק זה לשים לב בראש וראשונה לעניני ההתישבות הלאומית.
אין הפצנו להכנס בזה אל פרטי תכנית זו שנבחנה ע״י ועדה של מומחים.
לפי שעה נסתפק בהודעה שלדעתנו בנק כזה ,בקרן מניות של  1,000,000ל״ש
או לי  25%של כל הקרן ,יוכל להוציא שטרי־
אשר הונו במזומן יגיע ל־
20%
ערבון במספר הגדול הדרוש.

 ) 3בחוזר הכללי שלנו כבר הזכרנו כי החלט ליסד קרן של  80,000ל״ש,
בהשתתפות האוצר להתישבות ,למען חזק את האגודות הקואופרטיביות השונות
של הפועלים ובעלי מלאכה ע״י קרדיט מבוסס .על חברות הפועלים ובעלי מלאכה
יהיה להשיג עוד שאר האמצעים הנצרכים לעזרתם הפיננסית.
׳אוצר התישבות היהודים׳ בעל  2,000,000ל״ש ,לאחר שימלא את התפקידים
)4
שאמרנו לעיל ,תשאר בידו עוד מחצית הונו לצרכים אחרים ,היינו ,בשביל

הוצאת עבודות צבוריות שונות אל הפועל .הגדרת המטרות השונות
אפשר יהיה לקבוע כמובן אך ורק בקשר עם תכניות ממשיות .אך אז אפשר יהיה
לקבוע את יחס השתתפותו של ׳אוצר התישבות היהודים׳ ביסוד חברות אלה,
בכדי להבטיח את השפעתו הבלתי־פוסקת בהנהלתו ואת בחירת האופן המיוחד
להגדיל את הקפיטלים בשביל מטרותינו— אם ע״י מניות־יתרון או ע״י שטרי־
ערך.
הסכום הבלתי־רב בערך של  2,000,000ל״ש בשביל שני המוסדות ,האוצר
להתישבות והאפ״ק ,דרוש בכדי לתת לנו את האפשרות להכשיר את התנאים
הפיננסיים .הדבר נכבד מאד מאד שסכום זה מוכן יהיה בשעת מסירת־המנדט
למען סדר על יסודו את תכניותנו הפיננסיות המשמשות להבטיח לנו ככל
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האפשר חלק גדול של האמצעים הדרושים בשביל התקופה הראשונה של עבודת
התישבותנו הבאה.
אנו מתעתדים לפנות בקרוב אל המרכזים הציוניים הארציים בדבר הוצאתם
של ענינים חשובים אלה אל הפועל.

הועד הפועל הציוני
לשכת ארץ ישראל
(חתום) יוליוס סינזון

לונדון ,סוף כסלו ,תר״פ.
[העולם,

] 2.1.1920

[ ]3

מכתב רופין אל נייד־יץ׳ וזלטופולסקי
[תרגום מגרמנית]

לכב׳
ה״ה ניידיץ׳ וזלטופולסקי,
ההסתדרות הציונית

ירושלים,

לונדון

1.6.1920

א .נ:.
לוט בזה אני מעביר לכם ,לבקשתכם ,את כתב־היד לחוברת־התעמולה לקרן
 25המיליונים .את תפקידי ראיתי בכך ,שעלי להראות לקורא את אשר ניתן
להיעשות באו־ץ־ישראל בעזרת  25המיליונים הללו .כפי שתלמדו מכתב־היד,
יוצא
אני מן ההנחה שה־ססס 25,000 ,לי״ש ישמשו למטרות יצרניות בלבד,
דהיינו מטרות אשר ניתן לצפות מהן לתשואה כספית .לעומתן תוקמנה למטרות

בלתי־יצרניות (בלתי־יצרניות במובן העסקי־פרטי) ,מלבד הק.ק.ל .גם קרן
להתיישבות
וקרן לחינוך וסעד .לכל היותר אפשר יהיה להקצות מקרן 25
המיליונים סכום מסוים ,לשם הקמתן של הקרנות הללו למטרות הבלתי־יצרניות;
אך את המשימות השוטפות (ההדגשות במקור — י״מ) של קרנות אלו
יש לכסות מדי שנה בשנה על־ידי תרומות ,וגם על־ידי צוואת עזבונות,
שתיעשה— כך יש לקוות— מקובלת יותר ויותר.
בעת האחרונה הרהרתי שנית בשאלה ,באיזו צורה עלינו לפנות אל הציבור
בתעמולת־המגבית שלנו ,ורוצה אני לנסח בקצרה את הצעותי כדלקמן—:
(א) הקריאה לאיסוף
קרן  25המיליונים צריך שתצא מקבוצה (קונסורציום),
שעמה חייבים
להימנות,
מלבד המנהיגים הציוניים הידועים ביותר ,גם איש
משפחת רוטשילד ואנשי־כספים ידועי־שם מאנגליה ואמריקה.
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(ב) עם כינוס הקבוצה חייב להיאמר ,שהכספים ישמשו לייסוד חברת התיישבות
יהודית גדולה ,אשר תטפל בעצמה ,או באמצעות חברות־בת ,בכל ענפי
ההתיישבות.
כל תורם יקבל בשביל כספו מניות רגילות של חברת ההתיישבות היהודית,
(ג)
לבד אם יציין על־ידי תוספת המלה ׳בכורה׳ או ׳תרומה׳ כי אינו מעוניין במניות
רגילות אלא במניות־בכורה ,או שהוא נותן כספו כתרומה.
(ד) הקבוצה תחלק את הון חברת ההתיישבות היהודית למניות־ בכורה ולמניות
רגילות ,בהתאם לסכומים שיחתמו עבור מניות־בכורה ומניות־רגילות ,אולם
הקבוצה תשמור לעצמה את הזכות להקציב לחותמים בשביל מניות־בכורה
במניות רגילות ,אם החתימה בשביל המניות
רק  75%במניות־בכורה ו־ 25%
מהחתימה
לשליש
למניות־הבכורה.
הרגילות לא תגיע לפחות
(ה) מניות־הבכורה תועדפנה על המניות הרגילות באשר לדיבידנדה בכך,
שתהיה להן זכות־קדימה לקבלת  4%דיבידנדה מהדיווח הנקי של חברת
ההתיישבות .אחרי תשלום  4%שלה תקבלנה המניות הרגילות  6%מתוך הריווח
הנקי ,ויתרת הריווח תתחלק יחסית בין המניות הרגילות ומניות־הבכורה.
באספה הכללית של חברת ההתיישבות היהודית יש למניות הרגילות
(ו)
קול מלא בהצבעה ,למניות־הבכורה רק מחצית הקול (דהיינו עבור חציו של
הערך הנקוב שלהן) .את היתרון שבהצעתי אני רואה בכך ,שנאפשר לכל חותם
בחירה חופשית בין תרומה ,מניות רגילות או מניות־בכורה .העשיר יוכל
לתרום ,ואילו מי שאמצעיו מצומצמים יצטרך להבטיח לעצמו תשואה כלשהי
מכספו ,ויבחר לכן במניות־בכורה.
׳תרומה
השנויה
הסוגיה
או
במחלוקת
אני מאמין שבדרך זו נוכל לחסל את
מלווה׳ .הקבוצה הנ״ל ,שתפנה אל הציבור היהודי בקריאה למגביות כספים,
תשאיר את הבחירה בידי כל אחד ואחד ,באיזו צורה רוצה הוא לתת מכספו.
הסכומים שיוענקו כתרומות ישמשו ליסוד הקרנות למטרות בלתי־יצרניות.
אני מאחל הצלחה מלאה לכל מאמציכם לגיוס קרן  25המיליונים .זוהי המשימה
החשובה ביותר הניצבת עתה בפנינו .בלא אמצעים מספיקים לעבודת ההתייש¬
בות ,תישארנה הצלחותינו המדיניות המרשימות ביותר כפיסת־נייר נטולת־
ערך.

בברכות לבביות
נאמנכם

(—) א .רופין
[אצ״מ,

] KH1/197/2
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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 Hajasod) will be used for:—
a) Public works on which no return can be expected.
after
b) Such subsequent works as can only yield a revenue
a considerable number of years.
The following undertakings are considered to belong to the first
of the above mentioned classes of public works: —
the
a) Emigration and immigration, the institution of shelters at
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 provision of new schools.
for
c) The provision of agricultural schools and other schools
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 population 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“graduated basis”.
come or expenditure is to be carried out on a
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 committees, 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.
1920

 יולי,ועידת לונדון

] 24/241/13

,[אצ״מ

[5]
L.D. BRANDEIS: THE ZEELAND MEMORANDUM
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 traditional longing for Palestine, makes possible the necessary immigration. The San Remo decision together with the appointment of
Sir Herbert Samuel provides the open door and adequate opportunity for the development to be striven for. The country is in
character and location such as to permit of such settlement and
development.

A.
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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: —

which
(a) The land on which the Jews must live and from
not
free
living,
their
is
earn
must
directly or indirectly they
—
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 therefrom, possible, must be supplied in some way by community
action. Water, water power, health (i.e., elimination of malaria), 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
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 conditions which do not call for immediate return upon the investments made. In other colonies such investments where indispensable, 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-besettlers 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.

for

How then shall the money be raised for these general fundamental 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
C.
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only through exploitation contrary to the Pittsburgh program. Independently 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 productive directly or indirectly (including in time afforestation of
land acquired and perhaps even harbor facilities) such large contributions 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 contributions 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 issued. 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 indispensable public utilities and afforestation, there is a wide field
for contribution by Jews of the Diaspora of funds to be treated as
capital investments.

Financial Institutions. Credit for the development of
land enterprises as well as industrial and commercial enterprises and municipal undertakings, —is not so clearly dependent

(1)
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upon community action—as furnishing credit for the installation of essential public utilities; but community, as distinguished 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 cooperatives.
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 continue 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 mortgage 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 newcomers 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 because it is due to temporary conditions and it is proper that
this extra expense be borne as such by the Jews of the Diaspora. 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 compete 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,
f
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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 expense 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 involved 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 conditions 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 observed.

The development which is our objective is imposible except
through a manly, self-supporting population. The conditions requiring 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 possible. But in doing so we must be careful to go no step further
otherwise we shall demoralize our settlers and make success not
D.

[
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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 living, 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 Organization 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 International 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 absorbed 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 imperative 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 interested 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

Palestinian Government Loan.
2. Jewish Colonial Trust, Anglo-Palestine Company and a land
mortgage bank.
1.

B.
3.

4.

Quasi Investment

Zion Commonwealth.
Stock of Hydro-Electric Power, Light, Irrigation, and Drainage

Plant.
5.

6.

Dwelling Projects.
Certain Agricultural Undertaking.
[
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C.

Gifts for

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 controlled by us. But it is to be hoped that such an improvement in
7.

Administration by the International Organization may soon be effected, 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 undertaken. 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 Organization 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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החלטות ועידת באפאלו של הסתדרות ציוני אמריקה
28.11.1920 ב־

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 Organization, 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.

2.
3.

4.
5.

The Medical Unit and Sanitation.
Education and research.
Fand acquisition through the Jewish National Fund.
Afforestation.
Immigrant service.

III.
Subject to the approval of the Executive of the World Zionist
Organization, investment in public utilities or public service corporations for the development of the natural resources of the
country shall be solicited for each separately and not for a common fund or pool or holding company. Profits therein shall be
[
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held
limited to a reasonable return, the surplus, if any, shall be
Economic
in trust for the benefit of the people of Palestine. The
Council, if and when created, or some other similar body established
ultimate or
by the World Zionist Organization, shall exercise the
majority control of such corporation.

IV.
The Zionist Organization of America shall instigate the formation 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 Palestine 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 accordance with the principles already adopted at previous convenof the Zionist Organization of America. Such provisions shall

tions

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 indorsement of the Zionist Organization of America shall be given only
to those companies that agree to the incorporation of such provisions 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 solicitation of funds for investment purposes as urgent:

The Palestine Government Loan.
2. The development of water-power (hydro-electric), irrigation
and drainage.
1.

[166]

7

•

נספח מקורות

V.
Increase in the capital stock of the Jewish Colonial Trust and
Anglo-Palestine Company after reorganization.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

The sale of American Zion Commonwealth Land Certificates.
Establishment of land mortgage bank.
The key industries of Palestine.
House-building.
Co-operative producing and consuming enterprises.

VI.
Inasmuch as in the building up of the Jewish Homeland, the cooperation 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]
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 ׳קרן היסוד׳:הלל זלטופולסקי
.א

הרכבה והפרדה
 ושבלעדם אי אפשר לה,כספים הם שארץ ישראל זקוקה להם

שלשה מיני

: ואלה הם.שתבנה ושתתכונן
,כספים שאדם מישראל משקיע בעסקים שהוא בורא לעצמו בארץ ישראל
)א
, בנין בתים: לסוג זה שייכים.ושהוא עוסק בהם להנאתו ולטובתו הפרטית
—  חנויות וכולי, פתיחת בתי מסחר, יסוד בנקים מכל המינים,יסוד בתי חרשת
.על ידי יהודים שמכניסים את כספם לעסקים הללו לשם הכנסה ורוחים
 שהצבור, לשם בריאת מוסדות,ב) כספים שאדם מישראל מביא לקופת צבור
 ושהצבור מנהל אותם בהתאם להשקפותיו,בוחר בהם ולשם בנין הארץ
 אלא שביחד עם זה הוא משתדל לשמור על קיומו,ולטובת העם כולו
1
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של הרכוש וגם הוא מתכוון להשיג רוחים ידועים לטובת הבעלים נותני
הכספים .בסוג זה נכללים בנין חופים ,מסלות ברזל ,השקאה ,אלקטרי־
זציה ,בנקים שאחריותם על הצבור כמו בנק קרקעי ,בנק שתפני וכולי,
וכן גם ההשתמשות בעושר הטבעי של הארץ ,זאת אומרת בפחם ,במתכת,
בנפט וכולי .הקרן והפירות של עסקים כאלה עלולים להיות בטוחים
וקבועים ,למרות מה שהצבור בורא אותם ושרק על ידו הם מתנהלים .ג) כספים
•מאדם
מישראל מביא במחשבה תחלה שלא לשם פירות וגם שלא על מנת
להחזיר .ואלה נחלקים ג״כ לשנים :הא) הכספים שמכניסים לשם הגירה במובן
השטחי ,כלומר לקנית כרטיסי אניה ,לקיום זמני עד השגת עבודה ,לחנוך,
לרפואה — למהגרים .והב) כספים שמוציאים לשם בנין מעונות למהגרים ,בתי
ספר ,בתי חולים וכולי .בשני אלה אין להנותן שום טובת הנאה פרטית ,אלא
שבאופן הראשון כספו הולך לטמיון מבלי שהוא רואה את מה שנברא על ידו,
ובאופן השני הוא יכול למצא ספוק נפשי בזה שהוא רואה את הבנין או את
המוסד שנברא ,כולו או מקצתו ,בכספו של הנותן .אנו שואלים מעתה :האם
צריכים אנו לברוא קרן אחת שתהא מרכבת משלשת היסודות האלה שמנינו,

או שעלינו להפריד ביניהם י והנה השאלה נוגעת באמת רק לשני הסוגים
האחרונים ולא אל הסוג הראשון ,כי את הכספים שאדם משקיע בעסקים
שהוא עצמו בורא אותם ושהוא המנהלם בכחו והונו לשם קבלת רוחים לעצמו,
ודאי שאי אפשר לערבבם בכספים ובעסקים שיד הצבור שולטת בהם .כספים
כאלה נחוצים לבנין הארץ ובלעדם לא תצויר הפרחת האגריקולטורה ,המסחר

וחרשת המעשה ,אך אלה יכולים לבוא רק בתנאים חפשיים — בלי אפוטרופסות
של הצבור ,ע״י אנשים שבוראים עסקים לעצמם לפי הבנתם ,לפי מומחיותם
ולפי חפצם הפרטי .זוהי איניציאטיבה פרטית ,ולה אנו יכולים לעזור לא בתעמולה
בשם הרגש הלאומי והפטריוטיות ,כי אם בידיעות מדויקות ובמספרים נחוצים.
ואם כן עיקר השאלה של הרכבה והפרדה נוגע בכספים שאנו משיגים לשם
עסקים שהצבור בורא אותם ומנהלם ע״י באי כחו ,שהמין האחד שבהם מביא
פירות ורוחים ושהשני אין לו פירות ורוחים.
נניח איפוא ,כי אנו מפרידים בין שני המינים :כספים שמביאים פירות לחוד,
ושאינם מביאים פירות לחוד ,אז תשאר עוד השאלה :אם כבר באנו להפריד,

האם עלינו

להפריד גם בין המקצועות השונים אם כי הם כולם ממין אחד,

או לא ? למשל ,אם אנו באים למצוא כספים לאגראר־בנק ,להשקאה ,לאלקטרי־
זציה ,האם עלינו למצוא כספים לכל עסק ועסק לבדו ,ושכל קבוצה וקבוצה
מנותני הכספים לשם עסק זה או אחר ,מאלה שמביאים פירות— מתפרדות
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לכספיהן ולעסקיהן ,או שכל כספי המין המכניס פירות ,מתחברים
וכן גם בנוגע למין שאינו מכניס פירות ,האם אנו בוראים קרן אחת לכל
המקצועות (הגירה ,רפואה ,חנוך וכולי) או שאנו בוראים קרן לכל מקצוע.
והנה בנוגע לזה האחרון ,כלומר למין העסקים שאינם מכניסים תחים ,הכל
מודים ,שהכספים המובאים לטובתו יתחברו לקופה אחת ,כי אי אפשר לבלבל

לקרן אחת י

את דעתו של הנותן בקופות רבות ובצרכים רבים נבדלים ונפרדים ,ושאנשים
וקבוצות שונים ינצחו על אספת הכספים ויתחרו איש עם רעהו לרעתם ולהפסדם
של כל המקצועות כולם .לסדר קרנות הרבה ולהציב גבולים ביניהם זהו ג״כ
דבר הקשה ביותר .וע״כ מנויה וגמורה שכל הכספים המובאים במחשבה תחלה
לטובת הצבור וימלא
לשם רוהים ,מתחברים ומתלכדים בקרן אחת כללית .ואולם
יכולים אנו לצייר לעצמנו כי בכספים שהם מובאים לשם פירות ורוחים,
ושיר הצבור שולטת בהם ,אנו יכולים להפריד את כל המקצועות לקרנות רבות,
קרן — למקצוע .הנה ,למשל ,אנו זקוקים לבנק קרקעי בא״י .מה אנו עושים י
אנו מוצאים אנשים מישראל שיחפצו להפריש מהונם סכומים ידועים ,שישמשו
יסוד ובסיס לבריאת הבנק הקרקעי .האנשים האלה יתאחדו לקבוצה שתנצח
על הקרן הזאת שמטרתה היחידה היא הבנק הקרקעי .וכן גם עם השקאה
ועם כל המקצועות של המין המכניס פירות ורוחים .דעה כזאת המחזיקה
בשיטת ההפרדה ,יכולה אמנם להרחיק בלכתה ולהגיד ,כי לאו דוקא קבוצה
כי אם גם אדם מישראל בתור יחיד יכול להביא את כספו לעסק אחד מסוג
מכניסי הדוחים שהצבור בוראו ומנהלו — ,ושהעסק הזה יתבדל גם הוא לעצמו
ולקרן זוית שלו .ואולם דעה זו הבוחרת בקבוצות קבוצות או ביחידים לשם
כל עסק ועסק ,מתנה תנאי מפורש ,כי לעסקים אלה — שקוראים להם בשם
עבודות צבוריות— הלא הם אותם שמנינו בסוג העסקים שהצבור בוראם
ומנהלם ,ושהם עלולים להכניס רוחים לבעליהם ,אנו צריכים לברוא קונטרולה

מטעם ההסתדרות הציונית.
מכאן אנו למדים ,כי
המחזיקים
בשיטת
ההפרדה עושים הנחה לקבוצות האלה
בענין ההנהלה ,זאת אומרת ,כי אמנם בעלי הכספים ינהלו את עסקיהם אלה,
אלא שבקרת והשגחה מטעם ההסתדרות הציונית עלינו לשים עליהם ,כי אם
גם על הקונטרולה נותר ,הלא לא ישאר שום הפרש והבדל בין המין הזה של
עסקי עבודת הצבור לבין המין של עסקים שאנו קוראים להם איניציאטיבה
פרטית ,והלא באלה האחרונים אין לנו לטפל כלל .והנה ננסה לבחון את הדבר
הלכה למעשה :אנו בוראים בנק קרקעי .אנשים אחדים או איים אחד מבני ישראל
קונים את המניות ומיסדים את הבנק ,מובן מאליו שהם בוחרים בדירקטוריום
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המנהל את עסקי הבנק .והנה יש חששא להצבור ,פן יבכר הדירקטוריום הלזה,
שרק הטובה הגשמית של הבנק לנגד עיניו תמיד ,את קנין הקרקעות והתמש־

כנותם בהבנק ע״י ערביאים — על קנית קרקעות ע״י יהודים .אולי יפלה לטובה
את העסקים עם הרכושנים (שהם כמובן יותר בטוחים) על העסקים עם קבוצות
הפועלים ,וכן הלאה.
ומה אנו עושים ? אנו בוחרים באחד או בשנים מטעם ההסתדרות הציונית לשם
השגחה ובקרת .וכן גם בהשקאה ,במסלת ברזל וכולי ,לכל אלה המקצועות הרבים

והשונים ,אנו שולחים משגיחים ומבקרים מטעם ההסתדרות הציונית ,וכמובן
אנו משתדלים לברוא בכל מוסד ומוסד תנאים משפטיים חוקיים כאלה שיתנו לנו
את האפשרות להשתמש בזכותנו ויפוי הכח שאנו משאירים לעצמנו בשעת
בריאת המוסד .והנה מצב אשר כזה יש לו יסודות גדולים של שלילה .מצד אחד
עלינו למצוא יחידים בעלי רכוש שיכניסו כספים בסכומים הגונים לשם קבלת
רוחים ושיהיו כפופים תחת עול בקרת והשגחה של הצבור .הרכושונים הבוחרים
במקצוע זה או אחר יש להם נטיה או מומחיות למקצוע שהם בוחרים בו.
ואין הנטיה הזאת יונקת ממקור אידיאלי ,כי אם מן הצפיה להפרחת העסק
במובן הכלכלי הפשוט ,זאת אומרת ,שאת העסק הלזה יעמידו הבעלים על גובה
שיבטיח את ההון ואת הדוחים התדיריים וההגונים .והנה על גבם של אלה
יעמדו משגיחים ומבקרים .נניח שגם אלה תהיה להם הבנה בהעסק שהם

משגיחים עליו ,אך אותו הכח של הכרעה שנתן להם ,הלא יהיה להם תמיד
לשם הגנה ושמירה על האידיאל שהפקד בידם .והנה אפשר שלא יהיו המשגיחים

זריזים במלאכתם ,ואז לא נשיג את המטרה .ואפשר שלא יעשו את מלאכתם
רמיה ,וזהו קרוב לודאי ,ואז לא יפסוק ריב ומדון בין שני הזרמים הסותרים
ומתנגדים זה לזה .את הדבר הזה יראו מראש הרכושונים נותני הכספים ,ומסופקני

מאד אם יבואו לכוף את ראשם תחת עול הצבור .ומן הצד השני ,בראותנו
כספים גדולים מובאים אלינו ע״י יהודים החפצים ביסודם של עסקים ומוסדות
שא״י זקוקה להם ,ודאי שנותר על דרישות ההשגחה והבקרת ונבוא להאמין
בישרת לבם של יהודים המשקיעים את כספם בא״י .והנה באופן זה שוב
יתהפכו המוסדות האלה למוסדות של איניציאטיבה פרטית ,שעל פי טבע הדברים
אין לצבור לטפל בהם .ואם כן עלינו להתנגד לדעה זו של הפרדה גמורה
אפילו בין המקצועות עצמם .אלא מאי י עלינו להגיד בנ״ז שאפשר ליסד קרן
אחת שתכיל בקרבה את הכספים שהם באים לשם עסקי הצבור המנויים למעלה
ושהם עלולים להכניס רוחים ושהקרן הזאת תתנהג ע״י באי כח הצבור
בהשתתפותם של מומחים מקרב הנותנים או מחוצה להם .כך הוא להלכה.
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ולמעשה ? כשנבוא לבעלי רכוש ונסביר להם את תפקידה של הקרן שאנו באים
לברוא ,עלינו יהיה להגיד
להם גם באיזו צורה אנו אומרים ליסד את הקרן הלזו.
יותר
לדעתנו אין אפשרות
נוחה ומתאימה לסדור היחוסים ההדדיים של נותני
הכסף מיסודה
של חברת מניות .ואם כן אדם מישראל החפץ להשקיע את כספו
המביאים
יקנה
ריוח,
מניות
בעסקי צבור
בחברה שהונה משמש קרן לעסקים
רבים ושונים
שהצבור בוחר בהם ושהוא המנהל אותם .נניח שכן יהיה באמת,

כלומר שיסכימו יהודים
בעלי רכוש* לתת את כספם לקרן צבורית כזאת,
במקום לבוא ולהשתמש בכספם לשם עסקים מיסודה של איניציאטיבה פרטית,
שיתנהלו ע״י עצמם ולפי הפצם ונטיותיהם .אך
פתרונים .כי הנה לפי זה יתקיימו שתי קרנות,
שלא על מנת להחזיר ושלא על מנת להביא
את כספם שיהיה שמור וקים תמיד ושיכניס

אז עוד ישאר דבר אחד הדורש
לאחת יביאו אנשים את כספם
פירות ורוחים ,ולהשניה יביאו
פירות ורוחים —.לאיזו משתי

הקרנות יביאו היהודים
את כספם י הוה אומר לזו שהונה שמור ושמביאה פירות.
ואותם הצרכים
שמכלים
גם את הקרן ושאינם מביאים פירות,
מה יהא בסופם ?
ואם נאמר ,לראשונים יתנו עשירים ויקבלו רוחים ולאחרונים יתנו עניים
ולא יקבלו
רוחים ,אי היושר ? ואם כן נאלץ להגיד ,כי אלה שיקנו מניות לקרן
המביאה פירות,
בדין הוא שיהיו חייבים להביא סכומים ידועים במדד .מספקת

גם לקרן זו שאין לה פירות ורוחים .ומעתה הדרא שאלה לדוכתא :מדוע נבוא
בסבך כזה ולא ניסד קרן אחת לכל הכספים כולם ,לנותני פירות ולשאינם
נותנים ביחד
? אם להבדלה למדור מיוחד ולהנהגה מתאימה ,הרי אפשר הדבר
להפריש
סכומים במדד ,קבועה מראש ,מתוך הקרן הכללית ,שישמשו מקור
לעסקי צבור המביאים פירות ,וסכומים במדה קבועה שישמשו מקור לעסקי צבור
שאינם מביאים פירות ,ואם להפרדה הלא אז הקושי שבדבר בולט ונראה

לעין.

סוף דבר ,לדעתנו הלכה זו ברורה ומחוורת ,איניציאטיבה פרטית חפשית
מאפוטרופסות צבורית טובה ורצויה ,אך אין הצבור זקוק לעזור לה ,כי אם
בידיעות ובמספרים נחוצים .עבודות צבוריות אפילו אלה שמביאות ריוח

מתפרנסות מקופת הצבור ומתנהלות ע״י באי כה הצבור .להספקתם של כל
הצרכים
יחד ,גם לאלה שמביאים פירות ,גם לאלה שאינם חוזרים אפילו בקרנם,

משמשת מקור קרן אחת כללית שנזונית לא בזכותם ובכחם המושך של רוחים
והכנסות ,כי
אם בכה מוסרי אדיר וחזק .על הכח הזה ,זאת אומרת על הגורם
שיביא
בריאת
הראשון
לנו את
הקרן ,נדבר בפרק הבא.
הלל זלטופולסקי
[העולם,

] 3.2.1920
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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 superficial 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 Organization. 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, Lithuania, 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
‘minority rights’ movement in order to protect
to participate in the
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 civilization, a Hebraic culture and a national life in Palestine. We
do not desire to build a Palestine as a mere refuge for the oppressed, but as a real national homeland.
In the Autumn of 1917, Dr. Weizmann cabled us that the following 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 nonJewish 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 citizenship.”

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.’
t
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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 hereafter. 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.

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 traditional 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
7.

[
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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 responsibilities 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 themselves. 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 goodwill 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 confidence. 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 knowledge 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 cannot 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 resources 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 cooperation 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 wellbeing of the movement. No democratic cause can be sustained
from above, least of all a world movement like ours. The federations cannot be allowed to become mere automata unless we are
willing to see them atrophied and wither. The interest and enthusiasm 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 purposes 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.

Felix Frankfurter
Mary Fels

Wise

Dr. Harry Friedenwald
Nathan Straus

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 conditions, 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

[181]

9

:נספח מקורות

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 salvation 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 excellent 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 disregard 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 apparatus with, perhaps, a secondary quasi-consular agency in London. The Arab difficulty; the anti-waste campaign in England,
with its consequent necessity for the Zionists to find a new solution 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 postwar 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 Movement 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
‘rights of priority in respect
the Palestine Administration, or to claim
to the development of national resources, and other rights con‘plan’
ferred by the Mandate,’ was never explained. Nor did the
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.
‘international’ expressed itself in their
This dislike of anything
attitude towards not only our political organization, but also our
financial institutions. One would have expected that, just in America, 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 London 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 ‘internationalism’ and could prejudice the good reputation of American
Jews as loyal citizens of the United States. Mr. Cowen was compelled 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
[ 184]
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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 simplification 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 utmost; 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, consequently, 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 conception 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 temporarily 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 Conference, 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 Homeland, are peculiar, and to deal with them successfully special experience is just as essential as the most perfect knowledge of commercial 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 requiring 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]
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החלטות הקונגרס השנים־עשר על קרן־היסוד
RESOLUTIONS CONCERNING THE KEREN HAYESOD.
A. MODES OF COLLECTION.

I. The Keren Hayesod — The Fund of the Jewish People.
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.
1.

[
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II. The Ma’aser.
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 Directors of the Keren Hayesod, after consulting the views of the Keren
Hayesod Committees of the various countries, shall draw up regulations which, amongst other things, shall fix a minimum Ma’aserfree income, taking individual circumstances into consideration.
2.

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 Organisation 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 respectively:
[
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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.

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 contribution 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.

8.

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 withdraw 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 Organisation on the Board of Directors of the Keren Hayesod from
among the members of the Financial and Economic Committee.

III. Board of Trustees.
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.
10.

IV. Administration During the Transitional Period.
Until such time as the certificate holders shall be organised
and the Council of the Keren Hayesod established, the Zionist
11.

Organisation shall provisionally appoint all Directors, and part or
the whole of the members of the Board of Trustees. The formation of the Council of the Keren Hayesod shall have been inaugurated by the end of 1922.

C.

DIVISION AND ALLOCATION OF FUNDS.
I.

Distribution of Funds.

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.
12.

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 expenditure 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 invested 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 immigrants 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.

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.
16.

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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מפתח הקיצורים הביבליוגראפיים
אהרונוביץ ,תפקידנו בשעה זו = י׳ אהרונוביץ ,׳תפקידנו בשעה זר ,כתבי
יוסף אהרונוביץ ,ב ,תל־אביב ,תש״א ,עמ ׳ ( , 25—20הופיע במקור בהפועל
הצעיר , 13 ,תר״ף).
׳תפקידנו
בועידה
בועידה
הכללית
אהרונוביץ ,תפקידנו
הנ״ל,
הכללית/
הפועל הצעיר( 9.1.1920 ,הרצאה בוועידה השנתית של ׳הפועל הצעיר׳,

-

יפו ,ג׳—ה׳ טבת תר״ף).
׳לשאלת
הצעיר,
העליה׳,
. 26.9.1920
הפועל
אהרונוביץ ,לשאלת העליה = הנ״ל,
אוליצור = א׳ אוליצור ,ההון הלאומי בבניו הארץ ,עובדות ומספרים ,ירושלים
ת״ש.

אוסישקין ,אל ניידיץ = א׳ אוסישקין ,אל ניידיץ וזלטופולסקי,
ותשובת ניידיץ , 19.4.1920 ,אצ״מ . KH1/197/2
‘Eine
M.M. Ussishkin,
אוסישקין ,אגרת Botschaft Ussishkins an die =z
18.4.1920

Jahreskonferenz’, Judische Rundschau , 16.1.1920

אטינגר = ע״י אטינגר ,׳ההגירה לארץ־ישראל׳ הפועל הצעיר ,י״ד ניסן ,תרע״ט.
ארלוזורוב ,חיים חדשים = ח׳ ארלוזורוב ,׳חיים חדשים׳ ,כתבי חיים ארלוזורוב,
ג ,תל־אביב תרצ״ד ,עמ ׳ ( 14 — 7נכתב במקורו ב־ .) 1918
ארלוזורוב ,הסוציאליזם העממי = הנ״ל ,׳הסוציאליזם העממי של היהודים׳,
כתבי חיים ארלוזורוב ,ג ,תל־אביב תרצ״ד ,ענ( , 88— 15 7נכתב במקורו
ב־ .) 1919

בהם ,מדיניות קרקעית = A. Bohm, ‘Die Frage der Boden Politik auf der
Lodoner Knoferenz’, Judische Rundschau , 31.8.1920
בהם ,התנועה הציונית = A. Bohm, Die Zionistische Bewegung, I, Berlin
1937

בהם ופולק — A. Boehm (Bohm) & A. A. Poliak, The Jewish National
Fund, Jerusalem 1939
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בלאוג =

M. Blaug, Economic Theory in Retrospect, Homewood, Ill.,

1968

בן־ציון
בסין =

= בן־ציון ,׳יצירת הון לאומי׳ ,קונטרס ,ב ,ח׳ אייר ,תרע״ט.
ב׳ בסין ,׳ישוב חקלאי למעטי רכוש׳ ,האזרח ,ב ,יפו תר״ף ,עם׳ — 138

.145

בקר

=

G.S. Becker, Human Capital, New-York 1975

=

דיון

7.1.1919
ברגר ,הוועידה ה־ 15
בוועידה ה־  15של הסתדרות ציוני גרמניה ,בעקבות הרצאת ליכטהיים.
ברגר ,הוועידה ה־  ,J. Berger, Jiidische Rundschau, 29.6.1920 = 16דיון
בוועידה ה־  16של הסתדרות ציוני גרמניה.
,J. Berger, Jiidische Rundschau,

גולדברג ,שאלת ההתישבות =

ב׳ גולדברג ,׳שאלת ההתישבות׳ ,העולם,

.5.12.1919

גולדברג ,מימון חוץ = הנ״ל ,׳מימון חוץ ומימון

לאומי׳ ,העולם .19.12.1919 ,

גולדמן =  .N. Goldman, Jiidische Rundschau, 7.1.1919דיון בוועידה
של ציוני גרמניה ,ברלין ,דצמבר .1918

ה־ 15

ג׳ורג ' = H. George, ‘A single Tax on Land Values’, 1890; Reprinted
in I. A. Gherity, ed., Economic Thoughts: A Historical Anthology,
)(1965
גלן H. Glenn, ‘Schaffen und Rechen’, Die Arbeit, 5.7.1919 zi
גרוס = נ׳ גרוס ,׳סוף התקופה העותומאנית׳ ,בנקאי לאומה בהתחדשותה:
תולדות בנק לאומי לישראל ,תל אביב  , 1977עמ׳ .110-9
דה האס

—

1929

De Hass, Louis D. Brandeis. A Biographical Sketch, New-

J.

York

דה לימה ,אשראי להתישבות = N. De Liema, ‘Kolonisationkredit’, Erez
Israel Heft 3, Mai 1919, pp. 60-71
דה לימה ,עתיד הקרן הקיימת = n. De Liema, ‘Die Zukunft des Jiidischen
Nationalfonds und Seine Finanzierung’, Erez Israel, Heft 5, Julli
1920, pp. 55-66

 VT״  nארגוני — Report of the Executive of the Zionist Organization to
the 12 th Congress, Part III: Organization Report, London 1921
דיזנגוף ,אל המטרה = מ׳ דיזנגוף ,׳אל המטרה :א .המוקדם והמאוחר׳ ,האזרח,
א ,יפו תרע״ט ,עמ׳

. 58-54
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לעורך =

דיזנגוף ,מכתב
תרע״ט,

עמ ׳

הנ״ל ׳מכתב לעורך Le peupie Juif

‘,

האזרח ,א,

יפו

. 338-337

ההסתדרות הציונית ,עבודה ציונית = ההסתדרות הציונית ,עבודה ציונית
במשך שנות  : 1922-1921דין וחשבון של האכסקוטיבה הציונית לפני
האספה הציונית השנתית בקרלסבאד ,תרפ״ב.
ההסתדרות הציונית ,דין וחשבון = ההסתדרות הציונית ,דין וחשבון של ההס¬
תדרות הציונית לעונת הכנסיה הי״ג ,קרלסבאד . 1923
ההסתדרות הציונית ,הוויכוח על קרן היסוד — The World Zionist Organiza -
don and the Keren Hayesod controversy in America, London 1921
הוועד הפועל ,פברואר  1919־־ מושב הוועד הפועל הציוני ,כנס לונדון,
פברואר-מארס  , 1919אצ״מ . Z4/241/2
הציוני,
אוגוסט-ספטמבר
הוועד הפועל ,אוגוסט  = 1919מושב הוועד הפועל
 , 1919אצ״מ • Z4/251/4
הציוני,
הוועד הפועל ,פברואר  = 1920מושב הוועד הפועל
פברואר
, 1920
אצ״מ . Z4/252/7
יולי
הציוני,
הוועד הפועל ,יולי  = 1921מושב הוועד הפועל
 , 1921אצ״מ

.Z4/255/2
הצהרה

=

Statement to the Delegates of the Twelfth Zionist Congress

on Behalf of the Former Administration of the Zionist Organization
1921

of America, New York
—

Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des Zio-

הקונגרס ה־ 12
nisten Kongress, Karlsbad, 1-14 September 1921, Berlin 1922
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Zionist Congress, 1921:
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וארבורג =

‘Gedanken uber die Sozialisierung Palastina’,
O. Warburg,

Jiidische Rundschau, 28.1.1919
וילקנסקי ,הקרן הקיימת = י׳ וילקנסקי (אלעזרי־וולקני) ׳הקרן הקימת׳ ,כתבי
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ראשונה ב־ .) 1918
וילקנסקי ,עודף הערך של הקרקע
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וילקנסקי ,העבודה החקלאית
. 8.10.1919
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הנ״ל ,׳עודף הערך של הקרקע׳ ,הפועל
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וילקנסקי ,איך לבנות = I. Wilkansky (Elazari-Volkani), , How to Build
up our Palestine’, The Maccabaean, 32, December 1919
ועידת לונדון = הוועידה הציונית השנתית בלונדון ,יולי  , 1920א .אצ״מ
 ; Z4/241/13ב. Z4/241/19 .
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, 27.1.1912
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.296-293
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d. Trietsch, ‘Grundiagen des Aufbau. 1918

טריטש ,יסודות מפעל הפיתוח
werkers’, Jiidische Rundschau , 20.9.1920
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יבנאלי ,בנין ארץ־ישראל =
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Palestine Year Book, 2, New York, 1945/6

מאירוביץ =

מ׳ מאירוביץ ,׳לשאלת הישוב החקלאי׳ ,האזרח ,א ,יפו תרע״ט

,

עמ׳ .159-150
J, Mack, ‘Statement on Negotiations with Dr. Weizmann’, The
מאק zz
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
מכתבי חברים = מכתבי חברים ,׳לשאלת ההון הלאומי׳ ,קונטרס ,ו ,תמוז תרע״ט.
‘
מניפסט Manifest des JiidisChen Nationalfonds’ ‘Theses’, Erez Israel ,
Heft 3, Mai 1919, pp . 93-98
הדין וחשבון = ׳מספר הדין וחשבון של ועדת פועלי ציון בארץ ישראל׳,
מספר
האדמה ,ב ,ט ,תל־אביב ,סיון תר״ף.
נורדאו = מ׳ נורדאו ,׳שאלת הקרקע בארץ־ישראל׳,
נורמן = י׳ נורמן ,׳לשאלת הקרקע׳ ,הפועל הצעיר ,יב ,א .י״ח כסלו תרע״ט;
העולם24.9.1920 ,

ב .הארץ והעבודה,
ניידיץ /הלוואה לאומית

,1

=z

.

ה ,שבט תרע״ט.
י״א ניידיץ ,׳הלואה לאומית או תרומות עם׳ ,העולם,

. 13.3.1920

הנ״ל ,׳קרן היסוד׳ ,העולם,

ניידיץ׳ ,קרן היסוד
לקליבלנד = הנ״ל ,׳מלונדון לקליבלנד׳ ,העולם. 30.6.1921 ,
ניידיץ׳ ,מלונדון
ניידיץ' ,תכניתנו הכספית I. A. Naiditsch, ‘Our Financial Scheme of zz
the Rebuilding of Palestine’, The Zionist Bulletin , 2.7.1920
zz

סגל

zz

. 19.3.1920

H. Segal, ‘The Winning of the Soil’, The Maccabaean, Decern-

ber 1919, pp . 324-328

סוסקין ,רפראט ארץ־ישראל

zz

s. Soskin, ‘Paiastina Referat’, Judische

Rundschau , 26.6.1920
סוסקין ,בעית ההתישבות idem, ‘Das Problem der Kleinsiedlung in zz
( Paiastina’, Intensive Kolonisation, Berlin, 1922, pp . 17-25פורסם
•

במקורו ב־ .) 1919

סיכום תזכיר ניידיץ׳

zz

’ ‘ Summary of Mr. Naiditch’s Reportועידת לונדון

א .אצ׳מ Z4/241/13
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סימון ,אל ההסתדרויות = י׳ סימון ,׳אל
ההסתדרויות הציוניות׳ (בשם הוועד
הפועל הציוני —
הלשכה הארץ־ישראלית) ,העולם. 26.12.1919 ,
׳הוספות
סימון ,הוספות לחוזר = הנ״ל,
לחוזר הוועד הפועל הציוני ,לשכת
או־ץ־ישראל׳,
העולם. 2.1.1920 ,
סימון ,ימים = Simon, Certain Days, Jerusalem , 1971
סירקין = נ׳ סירקין ,׳בנין
הארץ על יסודות קואופרטיביים׳ ,קונטרס ,כא ,כ״ט
טבת תר״ף.

סמואל =

‘Herbert Samuels Riickkehr aus Palastina’, Jiidische
H. Samuel,

Rundschau , 23.4.1920

=

סמילנסקי ,זאב
27.10.1919

;

ז׳ סמילנסקי ,׳בין עסק פרטי לציבורי׳ ,הפועל הצעיר,

3.11.1919

;

. 13.11.1919

סמילנסקי ,לשאלת הפועלים = מ׳ סמילנסקי ,׳לשאלת
הפועלים׳ ,כתבי משה
סמילנסקי,
 , 12תל־אביב תרצ״ז ,עמ׳ ( 124-103פורסם במקורו ב׳העולם׳,
תרע״ד).
סמילנסקי ,משקנו הרכושני = הנ״ל ,׳משקנו הרכושני׳ ,כתבי משה סמילנסקי,
׳
 , 12תל־אביב,
תרצ״ז ,עמ ( 60-42פורסם במקורו ב׳החרות׳ תרע״ג).
׳לשאלת
סמילנסקי ,לשאלת הקונגרס = הנ״ל,
הקונגרס׳ :ג .העליה ,העולם,
. 25.8.1920

פייבל
= ב׳ פייבל ,׳קרן היסוד׳ :א .׳הנחות ראשונות׳,
העולם ; 4.11.1920
׳הבסיס׳,
העולם ; 18.11.1920 ,ג .׳המפעל׳,
ב.
העולם. 2.12.1920 ,
פריזל
פריזל,
המדיניות
הציונית
=
א׳
לאחר הצהרת בלפור  , 1922— 1917תל־
אביב
תשל״ז.
׳הסוציאליזם
הארצישראלי
קולת = י׳ קולת,
והסוציאליזם הבינלאומי׳ ,הרצאות
בכנסי העיון בהסטוריה ,ירושלים
תשל״ג ,ענד . 361-337
קפלנסקי ,הפועל החקלאי = ש׳ קפלנסקי ,׳הפועל
החקלאי והקבוצה׳ ,חזון
׳
והגשמה ,מרחביה
 , 1950עמ ( 448-414נכתב במקורו בהאג .) 1917
׳כח
קפלנסקי ,כח קליטה
קליטתה
=
ההתיישבותית
הנ״ל,
של ארץ־ישראל׳,
מרחביה
חזון והגשמה,
 , 1950עמ׳ ( 401-381מבוסס על מאמר שהופיע
ב־ .) 1919

קפלנסקי ,ישוב המוני = הנ״ל ,׳ישוב המוני עובדים׳ ,חזון והגשמה ,מרחביה
 , 1950עמ׳ ( 455-449פורסם לראשונה בניו־יורק .) 1921
‘Kapitalbeschaffung
קפלנסקי ,גיוס הון ־־ fiir Palastina ’,
S. Kaplansky,
Erez Israel, Heft 3, Mai 1919, pp 72-80
.
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קרן היסוד ,תרפ״א = דין וחשבון של הלשכה הראשית של קרן היסוד לפני
הקונגרס השנים־עשר בקרלסבאד ,תרפ״א.
קרן היסוד ,תרפ״ב = דין וחשבון של הלשכה הראשית של קרן היסוד לפני
הוועידה השנתית בקרלסבאד ,תרפ״ב.
קרן היסוד ,תרפ״ג = דין וחשבון של הלשכה הראשית של קרן היסוד לפני
הקונגרס השלושה־עשר ,קרלסבאד תרפ״ג.
קרן היסוד ,תקנון The 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
רבינוביץ
א׳ רבינוביץ ,׳על עסקי תעשיה בארצנו׳ ,האזרח ,ב ,עט׳ . 137-132
רופין ,אל ניידיץ = א׳ רופין ,אל ניידיץ וזלטופולסקי , 1.6.1920 ,אצ״ט

-

.KH1/197/2

A. Ruppin, ‘Die Nationalisierung des Bodens’,

רופין ,הלאמת הקרקע
Erez Israel, Heft 3, Mai 1919, pp. 47-55
רויפין ,קווי יסוד = idem, Richtlinien Eines Finanzprogram, 15.9.1919,
zz

C.Z.A. Z3/692

רופין ,בנין ארץ־ישראל =

idem, Der Aufbau des Landes Israel, Berlin 1919

רופין ,תכנית עבודה = idem, Das Program der Wirtschaftlichen Arbeit
 ) in Paiastina, c.z.a. khi/197/1תזכיר לקראת ועידת לונדון ,יולי
.(1920

רופין ,רפראט
Zionisten Kongress, 1921, Berlin 1922,
zz

Stenographische Protokoll der

XII

idem, ‘Referat’, in:

Verhandlungen des

pp. 296-324
‘Gedanken zur Nationalisierung
F. Sternberg,
שטרנברג des Bodens zz

in Paiastina’ Die Arbeit, 5.1.1917
ש״מ = ש״מ ,׳לשאלת ההתישבות׳ (סקירת דעות בקרב ציוני גרמניה),
האזרח ,ב ,עט׳ . 51-42
שפירא J. Shapiro, Leadership of the American Zionist Organization zz
1897-1930, New York 1971

תכנית עבודה =
ג.

׳תכנית עבודה׳ ,העולם ,א21.11.1919 .

. 5.12.1919
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מפתח שמרת
Aronowicz, Josef
אהרוכוביץ יוסף ( ) 1937— 1877
ממנהיגי מפלגת ׳הפועל הצעיר׳ בארץ־ישראל ,עורך שבועונה ׳הפועל
הצעיר׳ מ־  1908ובשנות העשרים כיהן כמנהל בנק הפועלים.
 24הע׳,

 60 , 47 , 31 —30 , 26הע׳—61

הע׳.

אוליצור ,אברהם

uiitzur, Abraham

[ההון הלאומי כבנין הארץ].
10

הע׳,

136

הע׳.

אוסישקין ,מנחם ( Ussishkin, (Abraham) Menaliem Mendel ) 1941—1863
ממנהיגיה הוותיקים של ציונות רוסיה .עמד בראש ועד הצירים לארץ־
ישראל ב־  . 1919מ־  1923שימש יו״ר הנהלת הקק״ל.
58

הע׳,

64 , 63

הע׳ 89 ,הע׳.

אופנהיימר ,פראנץ ( ) 1943— 1864
באוניברסיטת
כלכלן וסוציולוג ,פרופסור
פראנקפורט . 1929 — 1919 ,אח
תורתו פרסם לראשונה ב־  1896והגדירה כ׳סוציאליזם ליבראלי׳ .לדעתו,
מקור הקאפיטאליזם התעשייתי ועוולותיו הוא הקאפיטאליזם האגרארי,
והפתרון הוא בדרך של התיישבות שיתופית על קרקע חופשית .מיום

Oppenheimer, Franz

הצטרפותו להסתדרות הציונית ב־  1903הטיף להגשמת תורתו זו במסגרת
ההגשמה הציונית ,ועל־פי הנחיותיו הוקמה ב־  1911הקואופרציה הנסיונית
מרחביה .ערב מלחמת־העולם הראשונה התרחק מפעילות ציונית.
. 43

Auerbach, Elias
אורבך ,אליאם ( ) 1966 — 1882
רופא וסופר מציוני גרמניה ,שעלה לארץ ב־  1909והיה מחלוצי הרופאים
בחיפה .מעסקני היישוב בה ,ולימים ממייסדי המפלגה ׳עליה חדשה׳.
. 62

]
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Ettinger, Akiva Jacob

אטיכנר ,עקיבא יעקב ( ) 1945 —1872
אגרונום ,עסק בתכנון ההתיישבות מטעם הקק״ל .לאחר מלחמת־העולם
הראשונה ניהל את המחלקה להתיישבות חקלאית של ועד־הצירים ואחר־

כך של ההנהלה הציונית בארץ־ישראל.
 43הע׳,

. 60

אידי ,יוד מונטגיו ( ) 1936—1866
פסיכואנאליטיקן יהודי מאנגליה ,שהצטרף כטריטוריאליסט לוועד־הצירים
לארץ־ישראל , 1918 ,והיה לאחר־מכן מראשי ועד־הצירים וחבר בהנהלה
הציונית בארץ־ישראל.

Eder, David Montague

. 63

Ariosoroff, Chaim victor
אדלוזודוב ,חיים ויקטיר ( ) 1933—1899
ממנהיגי תנועת־הפועלים הציונית .ב־  1920נמנה עם מקימי ׳התאחדות׳ —
מפלגת־אחות של ׳הפועל הצעיר׳ במרכז־אירופה ועורך כתב־העת שלה
 Die Arbeitב־  1924עלה לארץ .לימים מראשי מפא״י ,ומ־  1931מנהל
■

המחלקה המדינית של הסוכנות.
11

הע׳ 24 ,הע׳ 35 , 26—25 ,הע׳— 36הע׳,

, 47

 87,86הע׳.

באלפיר ,לירד איתור נ׳יימס
—
מדינאי בריטי ,ראש ממשלה 1902
, 1905
הצהרת באלפור.
( ) 1930— 1848

, 40 , 9

Balfour, Lord Arthur James
שר חוץ  , 1919— 1916מחבר

. 174

Bohm, Adolf

בהם ,אדו ל ף ( ) 1941—1873
ממנהיגי ציוני אוסטריה .כחבר בוועד־הפועל הציוני התמחה בשאלות
כלכלה .כתב ספר מקיף על תולדות התנועה הציונית עד . 1925
 29הע׳ 40 ,הע׳ 43 ,הע׳ 84 , 82 ,ד,ע׳ 85 ,הע׳,

89 , 88

הע׳.

Bodenheimcr, Max isidor
בודנהיימר ,מכם איזידור ( ) 1940— 1865
גרמניה
ציוני
1910
עד
מראשוני ציוני גרמניה .מנהיגה של הסתדרות
,
הציוני
הגדול.
ויו״ר הנהלת הקק״ל עד  . 1914עד  1921חבר הוועד הפועל
 81,51הע׳ 82 ,הע׳.
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בלאוג ,מרק

Biaug, Mark

[Economic Theory in Retrospect],
 48הע 49 /הע׳.

Biumenfeid, Kurt
בלומכפלד ,קורט ( ) 1963—1884
לפני מלחמת־העולם הראשונה היה מנהיג הדור הצעיר של ציוני גרמניה,
ובעל תפקידים מרכזיים במוסדות ההנהגה הציונית .לאחר הקמת קרן־
היסוד היה ממנהלי פעולותיה באירופה ,ומ־  1924נשיא התאחדות ציוני

גרמניה ,וידוע כתומכו של וייצמן.
 117הע׳•

כן־ ציון

Ben-Zion

[יצירת הון לאומי].
. 87 —86

כפין ,ברוך
חקלאי,
בארץ־ישראל
מהנדס
מ־  . 1912מאז סוף מלחמת־העולם הראשונה
ההתיישבות
עבד במחלקת
של ועד הצירים ואחר־כך של ההנהלה הציונית.

Bassin, Baruch

 37הע׳.

בקר ,גארי

Becker, Gary S .
[ ] Human Capital

הע׳.

18

בראנדיים ,לואי דמביץ

( ) 1941 — 1856

Brandeis, Louis Dcmbitz

מ־  1916שופט עליון בארה״ב .בתקופת המלחמה ריכז את הפעילות הציונית
בארה״ב למען היישוב
בארץ־ישראל ,ולאחריה — נשיא־כבוד של הסתדרות
ציוני אמריקה .ב־  1920נשיא־כבוד של ההסתדרות הציונית העולמית,
אך פרש ב־  1921עם תומכיו מפעילות ציונית ,לאחר מאבק ממושך על

דמותה ותפקידיה של התנועה הציונית.
 29 , 25הע׳,
122

,

, 58

, 60

128 , 127— 124

,

 61הע׳— 102 ,
130

הע׳,

, 132

, 106
, 154

 109הע׳—110

הע/

184— 183 , 181 , 164
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, 120

מפתח שמות

Berger, Julius

ברגר ,יוליוס ( ) 1948— 1884
מציוני גרמניה ,מזכיר לענייני כספים במשרד הציוני המרכזי לפני המלחמה,
ומאז הקמת קרן־היסוד ב־  — 1920ממנהלי מחלקת אירופה המרכזית שלה

בברלין.
. 113 , 27

Barth, Aron

ברט ,אהרון( ) 1957 — 1890
מומחה לענייני כספים ,ממנהיגי ׳המזרחי׳ בגרמניה .חבר הנהלת
משפטן

קרן־היסוד .עלה לארץ ב־  1933לאחר שמונה מנכ״ל של אפ״ק.
131

Berligne, Eliyahu Meir

ברלין ,אליהו מאיר ( ) 1959—1866
מרוסיה
ב־ . 1907
איש עסקים ותעשיין .עלה ארצה
ולימים חבר הנהלת הוועד הלאומי.
51 , 23

ממייסדי תל־אביב,

הע׳.

Berlin, Meir

ברלין ,מאיר ( ) 1949—1880
תנועת ׳המזרחי׳ בהסתדרות הציונית ,וממייסדי
רב ,ממנהיגיה הבולטים של
הג׳וינט .מ־  1925חבר הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל.
130

הע׳.

Goldberg, Boris

גולדברג ,כורים ( ) 1922— 1866
מהנדס ,מוותיקי ציוני רוסיה .אחרי המלחמה עמד בראש המחלקה למסחר
הארצישראלית של ההנהלה הציונית בלונדון והיה אחראי
ולתעשייה בלשכה

על ענייני הכספים.
 36 , 34 , 20 , 17ד,ע׳,

. 66

Goidmann, Nachum

גולדמן ,נחום (נ׳ ) 1895
של הקונגרס היהודי העולמי ושל ההסתדרות הציונית .ישב
נשיא לשעבר
מלחמת־העולם הראשונה בגרמניה ,ובתחילת שנות העשרים היה חבר
מאז

׳הפועל הצעיר׳.
. 27
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George, Henry
ג׳ורג׳ ,מרי () 1897— 1839
הקרקעית
רעיון
אבי
כמס
המס על הרנטה
פובליציסט וכלכלן אמריקאי.

יחיד במשק.
 49הע׳.

Glenn, Herman

גלן ,הימן
סוציאליסט מציוני גרמניה ,הרבה לכתוב בנושאי כלכלה וחברה בעיתונות
היהודית הגרמנית.
. 27

Gross, Nachum T .

גרום ,נחום

[סוף התקופה העותומאנית],
 34הע׳.

רה־האס ,יעקב ( ) 1937 — 1872
עתונאי יהודי אנגלי ,הצטרף לתנועה הציונית מראשיתה .ב־  1902עקר
לארה״ב על־פי בקשת הרצל שעל מקורביו נמנה .היה מאנשי בראנדייס
בציונות האמריקאית .ב־  1918כיהן כמזכיר כללי של הסתדרות ציוני אמריקה.

De-Hass, Jacob

לאחר פרישת קבוצת בראנדייס שימש מזכיר ה־ Palestine Development
^ Fund־  Palestine Development Leagueעד  . 1924כתב ספרים רבים

ביניהם ביוגראפיה של בראנדיים .בערוב ימיו תמך בז׳בוטינסקי ובתנועה

הרביזיוניסטית.
58

הע׳,

103

הע/

. 181

Dc Lieme, Nehemia
דה־ לימה ,נחמיה ( ) 1940—1882
מנהיגם של ציוני הולנד .בתקופת מלחמת־העולם הראשונה היה בוועד
המנהל של קק״ל ,ולאחריה — יושב־ראש הקק״ל וממעצבי מדיניותה.
הוציא לאור את כתב־העת  , Erez Israelשהוקדש לבעיות התכנון הכלכלי
בארץ .מיולי  1920היה חבר ההנהלה הציונית .עד התפטרותו עם סימון

בתחילת

1921

,

על רקע חילוקי־הדעות בקשר לארגון העבודה בארץ־

ישראל.
 35ד,ע׳,

41

הע׳, 44-43 ,

46

הע׳ 87 , 47 ,הע׳,
]
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89 , 88

הע׳,

112

הע׳,

122

הע׳,

. 124

מפתח שמות

Dizengoff, Meir
דיזנגוף ,מאיר ( ) 1936—1861
מנהיגם של החוגים האזרחיים בארץ־ישראל ,ראש הוועד של תל־אביב
מראשיתה ,ומ־  1921ראש העיר .בעת מלחמת־העולם הראשונה היה ממנהיגי
היישוב .ב־  1918הקים את הסתדרות ׳האזרח /והיה חבר הוועד הזמני
ליהודי ארץ־ישראל .ב־  1926היה למנהל מחלקת המסחר והתעשייה של

ההנהלה הציונית וחבר הנהלת הוועד הלאומי.
—21

, 25

 36 , 27הע׳,

41

הע׳,

42

הע/

. 58 , 47

Hantke, Arthur
האנטקה ,איתור מנחם ( ) 1955 — 1874
מנהיג ציוני גרמניה .חבר הוועד־הפועל הציוני המצומצם
. 1920— 1911
לאחר הקמת קרן־היסוד שימש מנהל מחלקת אירופה
המרכזית
שלה ומנהל

הלשכה הציונית בברלין .מ־  1926כיהן כמנהל הלשכה הראשית של קרן־
היסוד (יחד עם לייב יפה) בארץ־ישראל.
, 135

. 191

Halpern, Georg
הלפין ,גאייג גד ( ) 1962— 1878
כלכלן ואיש־עסקים .כציוני היה קרוב לחוגו של וייצמן בגרמניה עוד לפני
מלחמת־העולם הראשונה .לאחר המלחמה השתקע בלונדון כחבר בהנהלת
המוסדות הכספיים של ההסתדרות הציונית וקרן־היסוד ,המועצה הפינאנ־

סית והכלכלית ויק״ט.
 82 /V,l 81העי. 136— 133 , 131 ,
Warburg, Otto
וארבורג ,אוטו ( ) 1938 —1856
יו״ר
גרמניה,
בוטנאי ,מוותיקי ציוני
הציוני
המצומצם — 1911
הוועד הפועל
 . 1920התרכז בעיקר בייזום והפעלה של מחקר מדעי ותכנון מעשי של
ההתיישבות בארץ־ישראל.
, 17

וויז,

, 47

, 60

 84 , 77— 76הע׳ —85

הע׳.

סטפן ס׳ () 1949— 1874

Wise, Stephen s .

רב ,ממנהיגי היהדות הרפורמית בארה״ב וממייסדי הקונגרס היהודי
האמריקאי .מאנשי בראנדייס בציונות האמריקאית .עזב איתו את הנהגת

הסתדרות ציוני

אמריקה ב־  , 1921אך חזר להנהגה ב־

. 181
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וייצמן ,חיים () 1952—1874
השנים הראשונות לאחר מלחמת־העולם הראשונה הן שנות ד,תבססותו

Weizmann, Chaim

כמנהיג ההסתדרות הציונית; ב־  1918יצא בראש ועד הצירים לארץ־
ישראל; ב־  1919צורף לוועד־הפועל הציוני וב־  1920נבחר לנשיא ההס¬
תדרות הציונית העולמית.
11

הע' SH 64 , 63—61 ,׳ 82 ,הע'— 109 , 103— 102 , 85 ,

, 111

— 124 , 118— 117 , 114

, 127

. 174 , 132 , 128

וילקנפקי(אלעזרי־וולקני) יצחק
Wilkansky (Elazari-Volcani) Yizhak
)(1955—1880
אגרונום ופובליציסט ,מאנשי ׳הפועל הצעיר׳ ,שעסק בתכנון ההתיישבות.
מנהל העבודה החקלאית של קק״ל לפני מלחמת־העולם הראשונה ,ואחרי
המלחמה היה זמן־מה ממנהלי מחלקת ההתיישבות החקלאית שליד ועד־
הצירים .אחר־ כך הקים את תחנת הנסיונות החקלאית של ההנהלה הציונית
בארץ־ישראל וניהל אותה .לדעתו ,אשר לא נתקבלה ,ראוי היה שהשלב
הראשון של יישוב ארץ־ישראל יהיה אכסטנסיבי ,לשם הכנת ההתיישבות

בקנה־מידה גדול.
 35 , 29הע׳— 36הע׳— 37 ,

, 38

50

הע׳,

, 58 , 51

 92 , 85הע׳.

Jabotinsky, Ze'ev Vladimir
ז׳בוטינסקי ,זאב ולאדימיר ( ) 1940— 1880
ב־  1920הגיע ללונדון לאחר תקופת פעילות בארץ־ישראל במסגרת הגדודים
וועד־הצירים .צורף להנהלת קרן־היסוד כאחראי על התעמולה ,ולאחר
התפטרותם של סימון ודה־לימה ב־
116

,

120

,

1921

צורף גם להנהלה הציונית.

. 132— 131

זגורודסקי ,אלימלך

אגרונום ,יועצו

(מלד) ( ) 1953— 1868

Zagorodski, M .

של המשרד הארצישראלי לפני מלחמת־העולם הראשונה.

עסק בכתיבה מקצועית בענייני חקלאות בארץ־ישראל.
, 38

. 48

Sieff, Israel
זיו ,ישראל ( ) 1972— 1889
איש עסקים ונדבן מראשי הקהילה והציונות האנגלית .מזכיר ועד־הצירים —
אביב  . 1918חבר מועצת המנהלים של קרן־היסוד.
. 132

]
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זינגר ,מנדל

Singer, Mendel

[שלמה קפלנסקי חייו ופעלו],
34

הע׳.

ziatopoisky, Hiiiei
זלאצופולסקי ,הלל ( ) 1932—1868
העברית
מראשי
בגולה .לאחר
תנועת התרבות
תעשיין מציוני רוסיה.
המהפכה הרוסית עבר לצרפת והיה ממייסדיה ומנהליה של קרן־היסוד.
 11הע' 81 , 64 , 59— 58 , 50 —49 ,הע' 85 , 82 ,הע׳— 99 , 97 —96 , 92—87 ,
. 171 , 167 , 150 , 132 , 121 — 119 , 116— 114

, 102 , 100

Twersky, Nahum
צברסקי ,נחום ( ) 1953 — 1884
׳הפועל
הצעיר׳ ,מנהלו הכספי של
איש העלייה השנייה ,חבר המרכז של
עיתונה ׳הפועל הצעיר׳ ,ובשנות העשרים פעיל במוסדות תנועת הפועלים
בארץ .לימים מייסד הוצאת הספרים נ׳ טברסקי.
. 44

צריטש ,דוד

Trietsch, Davis

( ) 1935 — 1870

מוותיקי ציוני גרמניה .נחשב ל׳מאכסימאליסט׳ .הטיף לעלייה מיידית של
המוני יהודים לארץ־ישראל ולאחר מלחמת־העולם הראשונה עסק בפיתוח
תכניות התיישבות .הללו פורסמו ,בין היתר ,בכתב־העת שיסד Volk

und Land
21 , 20

הע׳,

.

. 34 , 32—31

Yavne’eli, Shemuel
יכנאלי ,שמואל ( ) 1961— 1884
איש תנועת הפועלים בארץ־ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה ,ולאחריה
מראשי ׳אחדות העבודה׳ ,הסתדרות העובדים ,ואחר־כך מפא״י.
25

הע׳ 38 ,הע׳,

47

,

. 87—86

victor

יעקוכסון ,ויקטור אביגדור
חבר הוועד־הפועל הציוני המצומצם .בתקופת המלחמה ניהל את המשרד
הציוני בקופנהאגן .ממעצבי המדיניות הציונית בתקופת ועידת־השלום
ואחר־כך נציג ההנהלה הציונית בפאריס וליד חבר הלאומים בג׳נבה.
( ) 1933— 1869

64

הע׳.
]
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Joffe, Eliezer L .
יפה ,אליעזר ליפא ( ) 1942—1882
חקלאי ,איש ׳הפועל הצעיר׳ בארץ־ישראל .מהוגי רעיון מושב העובדים
להתיישבות של פועלים על אדמת הלאום ,וממייסדי המושב הראשון נהלל.
35

הע/

36

הע׳.

כצנלסון 3 ,רל ( ) 1944— 1887
עלה לארץ ב־  . 1909ממנהיגיה של תנועת הפועלים בארץ־ישראל .ממייסדי
׳אחדות העבודה׳ ב־  1919ועורך דו־שבועונה ׳קונטרס׳ .בתקופה זו החלה
גם פעילותו בהסתדרות הציונית ומוסדותיה .ממקימי ההסתדרות הכללית
של העובדים העברים בארץ־ישראל ב־  , 1920וב־  1925עורכו של עיתונה

Katznelson, Berl

׳דבר׳.
. 51

Levontin, Zalman David
לבונצין ,זלמן דוד ( ) 1940— 1856
מקימו
ראשון־לציון
ממייסדי
מראשוני ׳חובבי ציוך,
של הבנק
( .) 1882
הציוני אפ״ק בארץ־ישראל ומנהלו מ־  1903עד
, 17

. 1924

 38 , 34—30 , 23— 19הע׳ 60 , 58 , 52 ,הע׳.

לוין ,שמריה ( ) 1935— 1867
נציג
היה
הוועד־הפועל
מוותיקי ציוני רוסיה .בעת מלחמת העולם הראשונה
הציוני המצומצם בארה״ב .כנואם ופובליציסט מבריק היה שותף פעיל
לוייצמן בפולמוס עם קבוצת בראנדייס .מראשוני התעמלנים של קרן־היסוד
וראש מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית.

Levin. Shmarya

 85הע׳,

. 132 , 88 , 86

ליכצהיים ,ריכארד ( ) 1963—1885
נציג
ההסתדרות
מראשי ציוני גרמניה .בתקופת מלחמת־העולם הראשונה
הציונית בקושטא .אחר־כך ראש המחלקה הארגונית של ההנהלה הציונית.
לימים איש התנועה הרביזיוניסטית.

Lichtheim, Richard

 35 , 25—24הע׳,

45 , 41

הע׳ 58 ,הע׳ 64 , 63 ,הע׳.

ליפט ,פרידייד ( ) 1846— 1789
התעשייה
מכסי
בה ראה ענף מפתח
מגן על
כלכלן גרמני .הטיף להטלת
בהתפתחותה הכלכלית של גרמניה במחצית המאה ה־ . 19

List, Friedrich

. 34
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ליפסקי ,לואי

Lipsky, Louis

][Early Days of American Zionism
103

הע׳.

מאירוביץ /מנשה ( ) 1949— 1860
ביל״ו
אגרונום .עלה לארץ כאיש
ב־  . 1883פעיל בענייני ציבור במושבות,

Me’erovitch, Menashe

ומ־ 1923

נשיא אגודת האגרונומי□ בארץ־ישראל.

. 37

Mack, Julian
מאל ,נ׳וליאן ( ) 1943 — 1866
שופט ,מנהיג ציוני
ומראשי
בארצות־הברית
היהודי
האמריקני,
הוועד
הקונגרס היהודי האמריקני ,וועד המשלחות היהודיות לוועידת השלום
ב־  . 1917כאיש קבוצת בראנדייס היה נשיא הסתדרות ציוני אמריקה
מ־  , 1918ופרש עם בראנדייס
ועמיתיו לאחר ועידת קליבלנד ביוני . 1921

המשיך לפעול בדרכים שונות למען ארץ־ישראל.
, 25

108

הע׳,

, 110

, 173

, 181

. 184

מוהל ,עמנואל נחמיה
Mohi, Emanuel N .
מזכיר
והאגרונומים
המהנדסים
אגודת
מהנדס וכלכלן,
הציונים בארה״ב,
ואחר־כך מראשי
. Palestine Economic Corporation

^

. 18

מונה ,סיר

תעשיין
לפיתוח

ישראל.

Mond, Sir Alfred
אלפרד ( ) 1930— 1868
ומדינאי יהודי בריטי .היה מעורב בתכניות הכלכליות הציוניות
ארץ־ישראל .ב־  1920יזם את הקמת המועצה הכלכלית לארץ־
לימים חבר הנהלת הסוכנות היהודים כנציג הלא־ציונים.

 108הע ׳ .

Motzkin, Leo
מוצקין ,ליאו ( ) 1933— 1867
פעילות
רשמית
הציונית
מנהיג ציוני ולוחם למען
של ההסתדרות
לשם
השגת שוויון־ זכויות ליהודים בגולה .עמד בראש ועד המשלחות היהודיות
בוועידת־השלום בפאריס ב־  , 1919ואחר־כך עמד בראש הנציגות היהודית
שליד חבר הלאומים.
85

הע׳.
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Nordau, Max
:וידאו ,מאסם ( ) 1923— 1849
רופא והוגה־דעות ,ממייסדי ההסתדרות הציונית העולמית ב־  1897יחד
עם הרצל ,ומנהיג ׳הציונות המדינית׳ לאחר מותו של הרצל .בשנות
מלחמת־העולם הראשונה היה גולה בספרד ,ואחר־כך הטיף ל׳מאכסימאליזם׳
ציוני :עלייה המונית־מיידית ויצירת עובדות מדיניות בהקדם האפשרי.
בוועידת לונדון ב־  1920כיהן כנשיא־כבוד ,אך למעשה נותר מחוץ לחוגי

ההנהגה הציונית.
40

הע׳.

נורמן ,י׳

Norman. J .

[לשאלת הקרקע]
 44הע 49 /הע׳50 ,

הע׳.

Naiditsch, Isaac Asher
כיידיץ׳ ,יצחק ( ) 1949— 1868
תעשיין ,מציוני רוסיה שעבר לפאריס לאחר המהפכה הרוסית .ממייסדי
קרן־היסוד ומראשי הנהלתה.
 11הע 33 /הע 35 /הע׳ 58 ,הע׳ 60 ,הע׳,
 105הע׳ 109 ,ד,ע׳ 118 , 117 , 114 ,הע׳,

, 61

, 64

121 — 119

,

81

הע/

, 131

—84 , 82

. 152 , 150

סאקר ,הארי ( ) 1971— 1881

עורך־דין

, 85

98-07

, 102 ,

Sacher, Harry

ועיתונאי ,חבר מערכת Manchester Guardian -,7

.

ממנהיגי ציוני

בריטניה ומידידיו ותומכיו של וייצמן .ב־  1920עבר לאו־ץ־ישראל והיה
אחר־כך ראש ההנהלה הציונית בארץ־ישראל בשנים . 1931 — 1927
 23הע׳,

87 , 83 , 64 —63

הע׳.

סגל ,היימן רוברט

Segal, Hyman Robert

משפטן ,עיתונאי וסופר ,מפעילי ההסתדרות הציונית באמריקה .עורך ה־
 1915—1913 Maccabaeanוציר לקונגרס הציוני ה־ . 11
48

הע׳.

סולד ,רוברט

( ) 1977— 1889

Szoid, Robert

ממנהיגי הציונות בארה״ב .איש קבוצת בראנדייס .חבר ׳ועדת הריאורגני־
זציה׳ ב־  . 1920יו״ר  . Palestine Economic Corporationsחבר הנהלת
קרן־היסוד.
112

הע׳,

. 181
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פוסל,ין ,זליג אויגן ( ) 1959— 1873
אחרי
העלייה
המלחמה
הראשונה.
אגרונום .פעל בארץ־ישראל כבר בתקופת
ניהל את מחלקת ההתיישבות של הקק״ל בהאג .הטיף לשיטת־חקלאות

Soskin, Seiig Eugen

אינטנסיבית ,המבוססת על יחידות קטנות וגידולי־גן.
 33הע ׳  42 ,ד,ע 88 /הע׳.
סור,ולוב ,נחום ( ) 1936 —1859

Sokoiow, Nahum

מנהיג ציוני ,עיתונאי וסופר ,מראשי המדינאים הציוניים במלחמת־העולם
הראשונה ולאחריה .בוועידת לונדון , 1920 ,נבחר ליו״ר ההנהלה הציונית,
תפקיד בו כיהן שנים רבות.
 85הע׳
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סימון ,יוליום ( ) 1969— 1875
ניהל
לפני
איש־עסקים וציוני פעיל
מ־ 1919
מלחמת־העולם הראשונה;
את הלשכה הארצישראלית שליד ההנהלה הציונית בלונדון שבה היה חבר
מ־  1920עד התפטרותו בראשית  1921על רקע מאבקיו בשאלות המדיניות
הכספית של ההסתדרות הציונית .אחר־כך היה ממקימיה וראשיה של

Simon, Julius

ה־ Palestine Economic Corporation

.

 11ד,ע׳ 18 , 17 ,הע׳ 27 ,הע׳ 29 ,הע׳ 36 ,הע׳ 42 , 39—38 ,הע׳58 , 52—50 , 47 ,
 60הע׳ 64 , 61 ,הע׳ 65 ,ד.ע׳ 103 , 100—98 , 96—92 , 90 , 86— 76 ,הע׳105 ,
110 , 108— 107

,

, 112

114

,

— 119

, 122

125— 124

,

— 132 , 130

( ) 1924— 1868

, 135

הע׳,
הע׳,

. 150 , 146
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 ,fpTDנחמן
הוגה־דעות ,ממעצבי השקפות השמאל הציוני ומנהיג פועלי־ציון בארצות
הברית.
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פמואל ,לורד הרברט( ) 1963 — 1870
בריטי
מדינאי יהודי בריטי .נציב עליון
בשנים
ראשון בארץ־ישראל
— 1920

Samuel, Lord Herbert

. 1925
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סמילנסקי ,זאב ( ) 1944— 1873
׳הפועל
מורה ,חקלאי ועיתונאי,
ממייסדי
הצעיר׳.
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סמילנסקי ,משה ( ) 1953—1874
האיכרים
הוגי
מנהיג
בארץ.
איכר וסופר ברחובות.
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פייבל ,כיתולד ( ) 1937—1875
וייצמן,
משורר ,עסקן ציוני ותיק ושותפו הקרוב של
שעשה להעמקת
הפעולה התרבותית־לאומית בגולה .נחשב לבקי בענייני כספים ,ולאחר
מלחמת־העולם הראשונה השתקע בלונדון ,היה למנהל קרן־היסוד ,חבר

Feiwel, Berthold

המועצה הכספית והכלכלית ומועצת יק״ט.
 81הע׳ 82 ,הע׳ 85 ,הע׳,
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פישר ,ז׳אן ( ) 1929—1871
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Fischer, Jean

נשיא הסתדרות ציוני בלגיה וחסיד הציונות המדינית .הבר הוועד־הפועל
הציוני הגדול והדירקטוריון של יק״ט ,במלחמת־העולם הראשונה היה
ממייסדי הלשכה הציונית והוועד המנהל של הקק״ל בהאג.
. 86

פלם ,מרי
אשת התעשיין והפילאנתרופ היהודי־אמריקאי יוסף פלס .אחרי מות בעלה
ב־  1914היתה פעילה בהסתדרות ציוני אמריקה.
( ) 1953 — 1863

Fels, Mary

. 181

Frankfurter, Felix
פ־אנקפורצר ,פליכס ( ) 1965— 1882
פרופסור למשפטים בהארווארד ,ומ־  1939שופט עליון בארה״ב .ממקורביו
של בראנדייס .מתקופת מלחמת־העולם הראשונה היה פעיל בציונות עד
פרישת קבוצת בראנדייס ב־ . 1921
, 63

181

.

פייזל ,אביתר
הציונית
[המדיניות
לאחר הצהרת באלפור].
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Friedenwald, Harry
פיייתוואלד ,הארי ( ) 1950— 1864
היה
הציונות
מפעילי
יו״ר
בפועל
האמריקאית.
פרופסור לרפואה בארה״ב,
של ועד־הצירים ב־  . 1919סייע בארגון שירותי הבריאות היהודיים בארץ־

ישראל.
. 181

קאוואן ,יוסף
איש עסקים ועסקן ציוני באנגליה .חבר ועד־ הצירים ב־  . 1918יו״ר קרן־
היסוד באנגליה מ־  1921וחבר ההנהלה הציונית בשנים . 1925 — 1921
( ) 1932 — 1868

Cowen, Joseph

. 184 , 131 , 120

קאן ,יעקוכוס ה׳ ( ) 1944— 1872
׳הציונים
מראשי
ציוני
בנקאי ,ממייסדי הסתדרות
הולנד.
המדיניים׳ .לשעבר
חבר הוועד־הפועל הציוני המצומצם .היה סגן נשיא יק״ט מאז הקמתו,
ובמלחמת־העולם הראשונה היה גם חבר הוועד המנהל של הקק״ל בהאג.
.

Kann, Jacobus H

 64הע׳.

קולת ,ישראל
והסוציאליזם
הארצישראלי
[הסוציאליזם
הבינלאומי].
24

Koiat, Israel

הע׳ 26 ,הע׳.

קפלנסקי ,שלמה () 1950—1884
ממנהיגי ׳פועלי ציון׳ .ראש המדור להתיישבות של הקק״ל בתקופת מלחמת־
העולם הראשונה .בשנות העשרים — מנהל מחלקת ההתיישבות של

Kaplansky, Solomon

ההנהלה הציונית.
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הע׳,
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, 26

34

הע׳,

35

הע׳,

37

הע׳,

46

הע׳,

, 47

 60הע׳ 64 , 63 ,הע׳,
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רבינוביץ ,אליהו

Rabinowitz Eliyahu
חבר ההנהלה של האגודה המוסקבאית למסחר ולתעשייה בארץ־ישראל.
60 , 59

הע׳.

Rosenbliith, Michael M .
רוזנבליט ,מיכאל מ׳ ( ) 1963 — 1886
מפעילי ציוני גרמניה .היה מזכירו של וולפסון בקלן ,מזכיר הוועד־הפועל
המצומצם ,וכן מזכיר ההנהלה הציונית בשנים  . 1920— 1915נציג קרן־היסוד
במרכז אירופה בשנים  1924 — 1922ומנהל הקרן בגרמניה בראשית שנות
ה־

. 30

. 188
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מפתח שמות

Ruppin, Arthur

רופין ,ארתור ( ) 1943—1876
סוציולוג ומשפטן .כמקימו ומנהלו של המשרד הארצישראלי
כלכלן,
ניהל את העבודה ההתיישבותית של ההסתדרות הציונית בארץ־ישראל

ב־ 1908

לפני מלחמת־העולם הראשונה ,ונחשב לבר־סמכא בתחום זה .הוא תמר
בפועלים ובעבודה עברית מצד אחד ,וחתר לשילוב ההון הפרטי מצד אחר.

עמד בראש מחלקת ההתיישבות הציונית בארץ־ישראל מ־

. 1920

הע׳,

 11הע׳ 18 17 ,הע׳ 42 , 34 , 29—27 , 25 —23 ,הע׳57 ,52—51 ,47—46 /V.1 45 ,
,
— — 119 , 115 , 109— 106 , 100— 99 , 97—96 92 90 87
,
 58הע׳ 62 ,הע׳84 , 82—69 ,
,
,

, 120

151 , 150

.

Ringei, Michael

רינגל ,מיכאל( — 1880מלחמת העולם ודשנייה)
הציוניים
לקונגרסים
משפטן .מפעילי ציונות גליציה .ציר
מטעמה.
136

הע׳,

. 189

•שוויצר ,פצר ( ) 1922— 1874

תעשיין ,נדבן ועסקן ציוני

בארה״ב .גזבר

הסתדרות ציוני

Schweitzer, Peter
אמריקה — 1918

חבר המועצה הכספית והכלכלית של ההסתדרות הציונית .תמך בוייצמן
. 1920
במאבק על דמותה של קרן־היסוד והיה יו״ר ועדת הניהול שלה בארה״ב.
. 131

Schocken, Shiomo Salman

•שוקן• ,שלמה זלמן( ) 1959— 1877
והכספית
הכלכלית
של
מוציא־לאור ,ממנהיגי ציונות גרמניה .חבר המועצה
ההסתדרות הציונית . 1921 ,דירקטור של הקרן־הקיימת.
. 131

Straus, Nathan

•שטראום ,נתן( ) 1931 — 1848
איש עסקים ,ונדבן .יו״ר הקונגרס היהודי האמריקאי ב־  1920ונשיאו ב־

. 1922

. 181

Sternberg, Fritz

שטרנכרג ,פריץ
ביהדות גרמניה .בתקופה זו תיאורטיקן מארכסיסטי
סוציולוג .מאנשי השמאל
אדוק ,ואחר־כך התפרסם כמבקר המארכסיזם.
. 42—41
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מפתח שמות

שפירא ,הימל
פרופסור למתמטיקה ,מפעילי חובבי ציון .ציר לקונגרס הציוני הראשון ,יוזם
הקמת הקרן־הקיימת
ואת רעיון הקמתה של האוניברסיטה העברית.
( ) 1898— 1840

Schapira, Hermann

. 40

שפירא ,יונתן

Shapiro, Jonathan

][Leadership of the American Zionist Organization
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הע׳,

61

הע׳,

103

הע׳,

105

הע׳,

118

הע׳.

שפרינצל" יוסף ( ) 1959—1885

Sprinzak, Josef

ממנהיגי הפועל הצעיר בארץ־ישראל.
. 51
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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.

[XI]

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 voluntarily 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 allocated 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 incentives.

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 decentralized system could presumably also allow for interaction between 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 membership of the Zionist Organization raised a question of the degree

[X]

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 nationalization 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-governmental 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
The
a private economy unconstrained by institutional intervention.
publicthe
of
terms
resulting economic system is then described in
private mix.
It is demonstrated that the accepted position in the Zionist movement 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 supposed 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 occupational structure, because the ideological considerations that
inspired it were not necessarily consistent with the maximization

1VIII ]

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 Palestine.

A major area of concern

was the economy. Here the Zionist Organization 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 Palestine) 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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