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עמית  -כהן

קשריו של דה מנשה עם ארץ  -ישראל

.

במהלר שנות העשרים של המאה העשרים פעלו בארץ  -ישראל משקיעים יהודים רבים אחדים הקימו

.

בה חוות וחברות מטעים  ,שהתבססו על ענף ההדרים  ,אחרים השקיעו בקרקעות ובבניין היו שמכרו
את נכסיהם בארצות מוצאם והתיישבו בארץ  -ישראל  ,והיו שהוסיפו לפתת מפעלים חובקי עולם לצד

השקעותיהם בארץ  -ישראל  -אלה בנו מפעלים כלכליים  ,הקימו חברות ,

נפגשו עם מנהיגי היישוב

בארץ והשיאו עצות כלכליות ומדיניות  ,אבל לא התיישבו בארץ .
במאמר זה אני מבקשת לדון בדמות שהותירה בנופה הפיזי של ארץ  -ישראל הותם מועט  ,אם כי

.

מרשים ביופיו  -גן הנושא את שם הדמות עם זאת הפרטים והמחקר על הדמות ועל מפעליה מועטים

.

ביותר המדובר בברון פליקס דה מנשה (  , ) 1943 - 1865יליד אלכסנדריה שבמצרים  ,מנהיג בכיר

בקהילה היהודית באלכסנדריה  ,שהיה מעורב בפעילות מדינית  ,כלכלית והתיישבותית בארץ  -ישראל
התל מתקופת מלחמת העולם הראשונה ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה אבל לא

התיישב בה .

למרות פעילותו הענפה אין השם פליקס דה מנשה מוזכר ואין הוא מונצח לא בספרי ההיסטוריה ולא

בשם יישוב או רחוב  ,להוציא אותו גן פרטי  ,גן מנשה  ,המשתרע בין המושב גן  -היים לשכונת שיכון
עלייה בכפר  -סבא  ,ממזרת לכביש

1 ,4

.

לדלות המתקר על דה מנשה ועל מפעליו בארץ  -ישראל שתי סיבות סיבה אחת היא קשיים
מתודולוגיים  :על פעילות משפחת דה מנשה במצרים קיימים מקורות עיתונאיים ותכתובת ענפה ,

.

אך אלה שמורים בארכיונים מצריים  ,וקשה להגיע כיום לארכיונים אלה פליקס דה מנשה אמנם
נזכר בספרים ובמאמרים הדנים בקהילה היהודית במצרים במאה התשע  -עשרה ובמחצית הראשונה

של המאה העשרים  ,אך אין הם מרחיבים בתיאור פעילותו בארץ  -ישראל  ,מקורות ראשוניים הקשורים

.

בפעילותו בארץ  -ישראל מועטים ביותר קושי זה מחייב לפנות למקורות עקיפים ולפרשנות ' בין

.

השורות ' כדי לחשוף את הדמות ומפעליה הסיבה האתרת למיעוט העיסוק בדה מנשה היא קשריו עם

.

גוף התיישבותי שהמידע על אודותיו מועט מדובר בארגון ' בני בנימין '  ,שהיה גורם תשוב בפעילותו

.

של הברון בארץ  -ישראל  ,ושתולדותיו טרם נחשפו במחקר כדי להתמודד עם קשיים אלה נזקקתי
למגוון מקורות שניתן ללמוד מהם על האיש ועל מפעליו בארץ  -ישראל  :סקר שדה  ,ראיונות עם
קרובי משפחה  ,התכתובת הענפה בין הברון לחיים וייצמן  ,השמורה בגנזך וייצמן ברחובות  ,ומקורות
מן הארכיון הציוני המרכזי בירושלים ומארכיון העיר נתניה הנוגעים לקשר בין ראשי ארגון ' בני

בנימין ' לדה מנשה.
.

אין בכוונתי להרחיב במאמר זה בתיאור קהילת יהודי מצרים בכלל ואלכסנדריה בפרט קהילה זו
ציונית כבד נתקרן בהרחבה ורבות סופך עליהם בביוגרפיות ובספרי זיכרונות  2מטרתי
ל

בשער המאמר  :גזע

עד

מהזעף בגן מנשה

) 2004

1

.

לכתיבת מאמר זה נעזרתי בתיעוד ובסקר מפורט של הגן  ,של צמחיו ושל עיצובו שעשתה הדס רגב הסקר נעשה

.

בשנת  , 2001במסגרת לימודיה לתואר שני במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטת בר  -אילן הדס גם ראיינה וחקרה

.

אחדים מבני משפחת יפה  ,שטיפלו בגן במשך שנים רבות תולדות בני משפחה זו ( ובהם אברהם יפה  ,אורי יפה ,

חנה יפה  -תמיר  ,משפחת כבשנה שנקשרה במשפחת יפה ואחרים )  ,פעילותה בשנים שקדמו למלחמת השחרור

ובמהלכה  ,וכן מקומו של הגן בתקופה זו  ,ראויים למחקר מעמיק בפני עצמו .
2

ספרים ומחקרים רבים עסקו ביהודי מצרים  ,ובמיוהד קהיר ואלכסנדריה  ,ערב מלחמת העולם הראשונה  ,בשנים
ן

קתדרה

114

,

טבת

השסייה ,

עמי

18 - 71

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

להתמקד במפעלי הברון

בארץ  -ישראל  ,בקשריו עם ארגון ' בני בנימין '  ,עם מנהיגי ההתיישבות

המקומית ובעיקר עם חיים וייצמן  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,ובדמותו היזמית  ,ולנסות להבין מדוע

לא תועדו מפעליו בארץ  -ישראל בספרי ההיסטוריה המקומית ומדוע לא הונצח שמו .
הבתירה לעסוק בדמותו של דה מנשה ובמפעליו בארץ  -ישראל כרוכה בשאיפה לשמור על הגן ועל
הבית הנושאים את שמו מפני לחצים של בעלי נכסי דלא ניידי ומתהליכי פיתוח מואץ המתרחשים

.

בסביבתו הגן הוא שריד למורשת תרבותית ונועד למלא את מקום הזיכרון שאינו קיים עוד  ,בניסוחו

של פייר נורה  3 ,או

להוות ' שמורת זיכרון ' בלשונו של בנימין זאב קדר .

זהו גן היסטורי  ' ,מכלול

4

.

ארכיטקטוני שיש בו עניין לציבור מבהינה היסטורית ואמנותית ככזה יש להתייחם אליו כאל

מונומנט '  .הגן מייצג נוף תרבות עבר  ,וממוקם בגבול שכונת מצוקה  ,באזור המיועד כיום לפיתות.
5

בצמחייה שבו תלו שינויים מאז הקמתו בראשית שנות השלושים של המאה העשרים  ,אבל ניתן עדיין

.

למצוא בו צמתים ופריטי עיצוב ייחודיים הגן מצוי בלב פרדסים  ,ששייכים לבעלי הגן כיום  6 ,ושדרת

.

ברושים מובילה אליו כר דשא מקיף את הבית שבגן  ,והוא חלק מטרסה בנויה שהוגבהה באופן

.

מלאכותי מסביבתה שבילים ומדרגות כורכר מוליכים לגינות מרהיבות ( גינת קקטוסים ופינות של
צמחייה ים תיכונית ושל צמחייה טרופית )  ,לפינות מסתור  ,למנהרה שתוכננה כמצוק מטפטף  ,הבנויה

נדירים .

אבני גיר ודולומיט ומשמשת בית גידול לשרכים  ,לספסל אבן נחבא וכן לעצים ולשיתים

רבים מהעצים והשיחים נטע בשנות השלושים אדריכל הנוף ליפא

יהלום .

יהלום התבסס על

7

.

שבין שתי מלחמות העולם ובשנות הארבעים והחמישים וכן בשרידי הקהילה היהודית בשנות השישים מיעוטם

.

דנו בקהילה זו בלבד  ,ורובם עסקו בה כאחת מקהילות צפון אפריקה מקורות המתמקדים ביהדות מצרים ראו
למשל  :ב ' טראגאן  ,לקורות הקהילה היהודית באלכסנדריה בארבעים השנה האחרונות תרס " ו  -חש " ו  ,אלכסנדריה

תש " ז ; צ ' יהודה  ' ,הגורמים שהשפיעו על הפעילות הציונית במצרים בשנים  , ' 1917 - 1897מקדם ומים  ,א
( תשמ " א )  ,עמ '  ; 264 - 249ג ' קרמר  ' ,עלייתה ושקיעתה של קהילת קהיר '  ,פעמים  ( 7 ,חורף תשמ " א )  ,עמ ' ; 30 - 4
עמ ' ; 5 - 3

מ ' וינטר  ' ,יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית לפי מקורות תורכיים וערביים '  ,שם  ( 16 ,אביב תשמ " ג ) ,
ר " ל טיגנור  ' ,יהדות מצרים  -המתחים בקהילה והציונות '  ,שם  ,עמ '  ; 105 - 89מ " מ לסקר ,
ישראל בתודעת העילית היהודית במצרים במאה העשרים '  ,ז ' הרוי  ,ג ' חזן  -רוקם  ,ה ' מעדון וצ ' שילוח ( עורכים ) ,
ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרה  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ '  1911 century ; 458 - 443תו 4 . Landau , 'Iewsי 7 .
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פ ' נורה  ' ,בין זיכרון להיסטוריה  :על הבעיה של המקום '  ,זמנים  ( 45 ,תשנ " ג ) ,
ב " ז קדר  ' ,הרהורים על נוף והיסטוריה '  ,ג ' ברקאי וא ' שילר ( עורכים )  ,נופי ארץ ישראל  :ספר עזריה אלון ,
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אמנת פירנצה  ,דצמבר  , 1982בתוך  :שימור מבנים ואתרי התיישבות  :היבטים ערכיים ומשפטיים  ,היפה וירושלים
תשנ " ה  ,עמ ' 48 - 45
19 - 5

.

משפחת אייזנברג  ,המשפחה רכשה את הגן והפרדס כדי להנציח את זכר ההורים  ,שאול נחמיה ולאה אייזנברג
( עדות לכך הוא השלט בכניסה לגן )

.

.

ריאיון של הדס רגב עם ליפא יהלום  ,רמת  -גן ( רמת  -חן )  21 ,בינואר  2001יהלום עיצב גינות בתים פרטיים
ושיכונים  ,גנים ציבוריים וקיבוצים  ,והיה מאדריכלי הנוף הפוריים ביותר בארץ  -ישראל הוא מוכר בזכות תכנון
של גן הנשיא חיים וייצבן ברחובות

.

.
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ץתדרה

ץתדרה

עירית

74

עמית  -כהן

רעיונותיו העיצוביים של האדריכל יצחק קוטנר ,

תפיסתו ( ראו תמונות בעמי , 75

8

שתכנן את הגן  ,אך הוסיף ופיתת אותו על פי

, ) 92 - 89

הגן גובל בשיכון עלייה בכפר  -סבא  ,שכונה שהוקמה בראשית שנות החמישים כדי לקלוט את

.

העולים שהגיעו באותה תקופה למדינת ישראל במשך שנים בלטה השכונה בדלותה  ,וכיום ניכרת

בה התעוררות מה בעקבות תהליך של שיפוץ דירות ובתים על ידי דור הבנים  ,ששב להתגורר במקום .
למרות סמיכות הגן לבתי השכונה  ,התושבים אינם מכירים אותו ואת סיפורו ורק מעטים ביקרו בו .
בשנים האחרונות גברה ההתעניינות בגן בעקבות תיקון לתכנית מתאר מחוזית להרחבת שטת
הפיתות העירוני של העיר כפר  -סבא  ,תיקון שאושר באפריל

מערב העיר  ,ומתוכננים להיבנות בה

.

עירוני הפארק המתוכנן  ,ששטתו

2001

.

ההרחבה כוללת

800

דונם בצפון -

יחידות דיור  ,אזור מפעלי טכנולוגיה עילית ופארק

,

4 500

דונם  ,הוא למעשה גן מנשה  ,הגן נמצא היום בבעלות משפתת

218

אייזנברג  ,ולדברי סגן ראש העיר העירייה מבקשת להגיע להסכם עם המשפחה  ,ולאתר שיושג הסכם

' נדאג לתחזק את הגן ולהעמידו לרשות תושבי העיר  .העיר תזכה בפארק מוכן  ,שהוא אהד הגנים

היפים בארץ ' .

9

תולדות הגן והדמות הקשורה בהקמתו  ,הברון פליקס דה מנשה  ,וכן מיקומו בגבול שכונה הזקוקה
לריאה ירוקה  ,מעניקים לו איכויות ייחודיות  ,המתקר ההיסטורי המקומי יכול לעודד את שימורו ואת
שילובו בתכנון האזור ; הוא יכול גם ליצור בקרב האוכלוסייה המתגוררת בסמוך לגן מודעות

לחשיבותם של ערכי המקום ולהגדיל את מעורבותה בטיפוח סביבתה .
משפחת דה מנשה
בתקופת השלטון הקולוניאלי הבריטי במצרים ועד להקמת מדינת ישראל

( ) 1948 - 1882

זכו יהודי

.

מצרים לשוויון זכויות  ,אם כי לא לכולם ניתנה אזרחות מצרית הבריטים נמנעו מלהתערב בנעשה

.

בקהילה היהודית  ,והבריה נהנו מאוטונומיה דתית ותרבותית מרבית יהודי מצרים התרכזו בערים

.

קהיר ואלכסנדריה  ,שמשכו אליהן מהגרים מארצות הבלקן והמזרה התיכון בעיסוקיהם ובהרכבם

החברתי דמו יהודי מצרים ליהודי המערב  ,והם השתלבו בחיי התרבות  ,ההברה והכלכלה של המדינה .
בין המשפהות המבוססות במצרים בלטו משפחות קטאווי
8

יליד שווייץ  ,עלה לארץ  -ישראל בשנת
1943

1933

.

) cattauis

lo

מוצרי

.

החל את דרכו ב ' מקווה ישראל '  ,ועיצב שם את הגן הבוטני בשנת

עבר להתגורר בבית  -השיטה והיה אחראי לתכנונם של רבים מגני הנוי הקיבוציים  :בית  -השיטה  ,חניתה ,

שדה  -אליהו  ,איילת  -השחר  ,ראש  -הנקרה

.

ועוד .

בשנת

1949

עבר לגור בתל  -אביב  ,נפטר בשנת

בקיבוץ הגיתה ראו  :ר ' אניס וי ' בן ערב  ,גנים ונוף בקיבוץ  ,תל אביב תשנ " ד  ,עמ '
של קוטנר  [ ,חמ " ד ]
9

 ; 196 - 195א ' בן

1968

ונקבר

ברק  ,לזכרו

תשכ " ט .

ש ' בלוטמן  ' ,התכנית שאולי תעיר את צפון מערב העיר '  ,מקומון צומת השרון  17 ,באוגוסט  ; 2001ריאיון עם זיו
גוטליב  ,סגן ראש העיר כפר  -סבא  12 ,באוגוסט  2001ביוני  2003עדיין החזיקה המשפחה בגן וניהלה משא ומתן

.

.

עם העירייה על מכירת אדמת הפרדס לבנייה אשר לשטח הגן  ,המצב אינו
10

) ( Mosseri

ודה מנשה

מייסד המשפחה  ,יעקב לוי קטאווי

( ) 1883 - 1800

ברור .

פיתח רשת מסתר ענפה  .המשפתה שלטה על תעשיית הקמח

בקהיר ובסביבתה  ,ואהד מבניה  ,יוסף אסלן קטאווי (  , ) 1942 - 1861היה שר האוצר  ,שר התקשורת וחבר הסנט
המצרי בתקופת השלטון הבריטי במצרים  .ריאיון עם ז ' ק מוואס )  8 , ( Mawasבינואר  , 2003מסקס  ,אנגליה .

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה נל עסקה יזם וציוני

חדרה

75
~

1.

מראה הגו בשגע % 940
(שאדיבות חנה יפה -

תמיר

מושב חירות

ץתדרה

עתית

76

עמית  -כהן

) Menasce

, ( De

שעמדו בראש הקהילה היהודית ; משפחות אלה קיימו בינן לבין עצמן קשרים

ופיתחו במצרים מפעלים כלכליים שונים .

משפחתיים הדוקים ,

11

בעקבות שיתוף פעולה כלכלי עם

שליטי אוסטריה  -הונגריה בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה זכו המשפחות הללו לנתינות

.

אוסטרית  -הונגרית ולמשפחת מנשה נוספה התחילית ' דה ' משפתת דה מנשה זכתה לתואר נוסף ,

.

ברון התואר ניתן למייסד המשפתה יעקב לוי מנשה  ,נכדו של יעקב קטאווי  ,שעבר להתגורר
באלכסנדריה בשנות החמישים של המאה

התשע  -עשרה12

.

אירופה במהלך חגיגות פתיחת תעלת סואץ

יוזף  ,ובשנת

( ) 1869

התקרב יעקב לוי לקיסר אוסטריה  -הונגריה פרנץ

ניתן לו וליורשיו התואר ההונגרי ברון .

1873

והקים בעיר רשת מסהר ענפה עם מרכז

13

משפחת דה מנשה ביססה את מעמדה באלכסנדריה ובראשית המאה העשרים הייתה אחת
המשפהות העשירות ביותר בעיר ,

14

כמו משפתות נוספות שהשתייכו ל 'אצולה היהודית ' יסדה משפחת

דה מנשה בתי ספר ומוסדות בריאות ואמנות  ,ושמה הונצח ברהבי אלכסנדריה  ' :מרכז לאמנויות ,
גלריית מנשה '  ' ,בית הספר היהודי על שם מנשה '  ' ,בית החולים על שם מנשה '  ,בית כנסת שנשא
את השם מנשה  ,נכסי נדל " ן  ,ואף שדרה -
בשנת

" Menasce

ט2

.

15

הצטרפו משפחות קטאווי ומנשה לשני משקיעים אנגלים שיעצו לראשי הממשל המצרי :

1904

סר אוקלנד קולווין

) ( Colvin

וסר אלווין פלמר

)

 , ( Palmerויסדו עמם חברה להשקעות .

16

התברה רכשה

קרקעות לבניית שכונה חדשה  ,פרוור לאלכסנדריה  ,שאמור היה להשתרע לאורך מפרץ באב א  -לוק
) ( Bab 8-Loak

ובסמוך למסילת הרכבת שהייתה בבעלות פלוקס סוארס שהתחתן עם אחת מבנות

משפחת קטאווי .

השכונה  ,שאת בתיה הראשונים התלו להקים בשנת

17

לימים הצטרפו לחברת ההשקעות משפתות מוצרי  ,סוארס

1907

ורולו

) ( Suares

 ,כונתה שכונת מנשה .

( ) 2010

.

18

הייתה זו העילית

החברתית  -הכלכלית היהודית במצרים  ,שבבעלותה היו נכסי נדל " ן וחברות מסחר  ,וששלטה אף בבנק
הלאומי המצרי

, ( National Bank of

)t

למשפחות הללו הייתה שליטה גם במוסדות הקהילה היהודית ,

והן השתתפו בניהולם  .הן הרחיבו את עסקיהן גם מחוץ למצרים  ,במרכז אירופה  ,בעיקר בפריז .
~

11

12

19

קרמר ( לעיל  ,הערה

)2

20

.

נכדו של קטאווי  ,יעקב לוי מנשה  ,בן הבת שמחה )  , ( Semhaעבר להתגורר באלכסנדריה בשנת  , 1854לאחר שהקיסר
האוסטרו  -הונגרי פרנץ יוזף העניק הסות ליהודיה ריאיון עם מוואס ( לעיל  ,הערה . ) 10

.

13

לסקיר ( לעיל  ,הערה

; )2

ג ' גרא  ,אבן יהודה  :בראשית היו חולות  ,אבן יהודה תשמ " ה ,

עמ ' ; 10

ר " ל טיגנור ( לעיל ,

.

הערה  , ) 2עמ '  ; 95אילן היוחסין ששלח אלי נכדו של דה מנשה ז ' ק מוואס  ,המתגורר במסקס  ,אנגליה לדברי
מוואס זכה יעקב לוי מנשה לתואר ברון לאחר שהוכיח לקיסר פרנץ יוזף שאבות אבותיו מוצאם ממרכז אירופה

ריאיון עם מוואס
14
15

16
17

18

(

שם .
)

עמ ' . 19 - 18

טראגאן ( לעיל  ,הערה , ) 2
טיגנור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 96 - 95נ ' גוברין  ' ,פגישתם של גולי ארץ ישראל עם מצרים והקהילה היהודית
במלחמת העולם הראשונה '  ,פעמים  ( 25 ,סתיו תשמ " ה )  ,עמ ' .87

.

'  Investment Companyש  ' Egyptian Delta Landריאיון עם מוואם ( לעיל  ,הערה
הבעלים היה חתנו של יעקב קטאווי  ,פליקס סוארס )  ( Suaresמוואס ( שם )

.

.

.

) 10

.

לתכנון השכונה נבהר האדריכל ג ' וספה אלכסנדר לוריא לטענת בני המשפחה  ,גם כיום ניתן למצוא דמיון בין

.

תוואי הרחובות בשכונה לבין התכנית המקורית מוואס מסר לי תצלום של התכנית  ,ריאיון עם מוואס
19

על מחלוקת בין משפחת דה מנשה למשפחת דולו על הנהגת

טיגנור ( לעיל  ,הערה
20

.

טיגנור ( שם ) ,

עמ '

)2

 ,עמ ' . 96 - 95
.

98 - 95

ה ' מועצה

(

שם .

היהודית '  ,שהוקמה בשנת , 1840

)

ראו :

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה -

עסקן  ,יזם וציוני

העשרים ,

באווירה עסקית זו פעל הברון פליקס דה מנשה במחצית הראשונה של המאה

21

77

אלא

.

שהוא לא הסתפק בפעילות כלכלית באלכסנדריה בתקופת מלחמת העולם הראשונה ואתריה רקם

קשרים עם המנהיגות הציונית בארץ  -ישראל  ,במיוהד עם ד " ר חיים וייצמן  ,היחסים בין וייצמן

לפליקס דה מנשה התפתחו בשני מישורים ובשתי תקופות  ,אם כי הגבול ביניהם לא תמיד ברור .
בתקופה הראשונה  ,בשלהי מלחמת העולם הראשונה ובשנים הראשונות לאחר סיומה  ,התבססו
היחסים בין השניים על מעמדו ההברתי של הברון בקהילה היהודית באלכסנדריה ועל קשריו
החברתיים והכלכליים עם ראשי השלטון הבריטי במצרים ועם מנהיגים יהודים  ,נוצרים וערבים -

באירופה  ,בירדן

ובמצרים .

וייצמן ביקש להסתייע בקשרים אלה כדי לקדם בעיקר עניינים

מדיניים  ,אך פה ושם הנצו בתקופה זו ניצנים של פעילותו הכלכלית של דה מנשה

בארץ  -ישראל ,

22

בתקופה השנייה התפתחו היחסים בין השניים בעיקר על רקע פעילותו הכלכלית וההתיישבותית

.

של דה מנשה בארץ  -ישראל  ,אם כי הפעילות במישור המדיני לא הוזנחה בתקופה זו התייחס וייצמן
אל דה מנשה כפי שהתייחס אל יזמים נוספים בעלי הון גדול שפיתתו עסקים רהבי היקף באירופה

ובצפון אמריקה ( ארצות  -הברית

וקנדה .
)

וייצמן ניסה לשכנע יזמים אלה לבוא ולגלות את

.

הפוטנציאל הכלכלי של ארץ  -ישראל ולהשקיע בה בדרך זו ביקש לחזק את מעמדה של הארץ
כמרכז כלכלי במזרח התיכון ובעיקר לקדם את רעיון הצטרפותם של יהודים בעלי הון לסוכנות

היהודית המורהבת  ,אף אם לא התכוונו להתיישב בארץ  -ישראל אבל ראו בה זירה לפעילותם

הכלכלית .
הברון דה מבשה  ,קשרלו עם וללצמן ומעילותו המדינית
קשריו של הברון עם המנהיגות היהודית בארץ  -ישראל התהדקו בתקופת מלחמת העולם הראשונה ,

.

בעת שכיהן בתור נשיא הקהילה היהודית באלכסנדריה משפחת דה מנשה  ,כמו משפהות יהודיות

אחרות באלכסנדריה  ,תמכה בגולים היהודים שהגיעו מארץ  -ישראל למצרים  ,בית ספרו של פליקס
דה מנשה קלט אחדים מילדי הגולים ,

23

והמשפחה סייעה לגולים בתרומות .
.

תמיכת המשפחות היהודיות מאלכסנדריה בגולים נתקבלה ברגשות מעורבים היו בין הגולים
שתיארו את עושרם של בני המשפחות היהודיות המבוססות בעיר  ,ובין השאר כתבו במכתביהם
ובסיפוריהם על נכסיה של משפתת דה מנשה  :בתיה
21

.

וגינותיה ,

24

והיו גם מי שביקרו את ציוניותם

.

פליקס נישא פעמיים מנישואיו הראשונים נולד בנו ג ' ורג ' ומנישואיו השניים נולדו שלוש בנות ובן הבן  ,ז ' ן ,
התנצר ( ו ' וייצמן אל ח ' וייצמן ,

15

ביולי

1926

 ,ג" ו .
)

ג ' ורג '

( ) 1972 - 1900

.

המשיך את דרכו של אביו  ,ניהל את

רכושו לאחר מותו והיה שותף לעסקי משפחות קטאווי ומוצרי ג ' ורג ' הוא שמכר את אדמות גן מנשה בשנות

השישים למשפחת אייזנברג .
22

על קשריה של משפחת דה מנשה ועל הלקה עם האחים ליטווינסקי וסלים ד ' זריפה בהקמת חברה להשקעות

בארץ  -ישראל בשנת

1921

ראו  :נ ' גרוס ' חברת " פלשתיין אנטרפרייז בע " מ "  , ' 1959 - 1920 ,הנ " ל  ,לא על הרוח

לבדה  :עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ  -ישראל בעת החדשה  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '

. 90

372 - 366

.

23

גוברין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 87

24

רבים מהגולים כתבו על ההיים הטובים של יהודי מצרים  :דבורה בארון בספרה ' הגולים ' ; משה שמיר בספרו ' עד

הסוף '  ,בטרילוגיה

' רתוק

תדדה

מפנינים '  ,תיאר את גינותיה של אלכסנדריה ואת בית משפאת דה מנשה כפי שהם

-
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מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

79

ץתדרה

של יהודי מצרים  ,וטענו שהם רחוקים מארץ  -ישראל ואינם מעוניינים להתיישב בה  ,אדישים

לתחייה הלאומית ולהתחדשות השפה העברית .

25

.

בין המבקרים בלט אהרן אהרנסון במסעותיו בין

ארץ  -ישראל למצרים הזר אהרנסון ונפגש עם עשירי אלכסנדריה  ,וביניהם עם משפתת דה מנשה ,

הוא האשימם בהשתייכות לקבוצת בעלי ההון היהודי שאין בכוונתם לעלות לארץ  -ישראל  ' :סר

רג ' ינלד 26הביע בפני את רגשי תמהונו לנוכח האחדות השוררת במידה כה מעטה בתוך קהילותינו .
הוא שוחה עם אדוארד סוארם  ,אדגר פ '
זו אנו מפורדים כמעט

כערבים ' .

28

27

והברון דה מנשה והופתע לאנטי  -ציונות

שלהם  ,מבחינה

למרות הביקורת שמרו בני משפחת אהרנסון על קשרים עם

משפחת דה מנשה לאחר המלהמה .

משפחת דת מנשה

,

אלכסנדרית 1925

. 91

נשקפים בעיניה של הגולה לאה  ,גיבורת הסיפור  .ראו  :גובריי ( שם )  ,עמ '
בית דה מנשה ראו  :א ' רובין  ,אלבום זכרונות תל אביב  ,תל  -אביב , 1999
דוד יודלביץ '  ,איש ביל " ו  ,תושב ראשון  -לציון וממפעילי היקב  ,היה בין הגולים  .בזיכרונותיו סיפר על הניכור

על ביקורה של אסתר רובין בגינת

עמ ' 105

25

106 -

.

שבו נתקלו הגולים מצדם של יהודי הקהילה ; אלה לא הבינו את האידאולוגיה ואת ' מטרתה הסופית של הציונות ' .
גוברין ( שם )  ,עמ '

. 90

עם זאת יודלביץ ' ציין לטובה את משפחת דה מנשה יחד עם שלושה אחרים  :משה מסקה ,

סימון מאני וד " ר שלזינגר  .ראו גם  :טיגנור ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ ' . 89

גם בשנים מאוחרות יותר נמשכה הביקורת

על הסתייגותה של יהדות מצרים מן המפעל הציוני  .בעיתון של קהילת יהודי מצרים  ' ,א  -שמם ' ( , ) 1948 - 1934
שעם קוראיו נמנו מוסלמים  ,קופטים ופקידי ממשלה  ,פורסמו כתבות שהובעה בהן תמיכה בציונות  ,אם כי
הכותבים נזהרו מלפגוע בנאמנות למצרים  .עם זאת נמנעו רבים מבין הסוחרים היהודים מלפרסם בו בטענה שהוא
' ציוני מדי ' ויכול לפגוע במעמדם  .ו ' נחמיאס  ' ,אל שמס  -עיתון יהודי במצרים  , ' 1948 - 1934פעמים  ( 16 ,אביב
תשמ " ג )  ,עמ ' . 141 - 129
26

סר רג ' ינלד וינגייט  ,הנציב העליון במצרים .

27

שלושתם ממנהיגי יהדות מצרים באלכסנדריה בעשור השני  ,השלישי והרביעי

28

א ' אהרנסון אל ר ' וינגייט ,
עם ,

342

23

של המאה העשרים .

באוגוסט  , 1917ג " ו ; י ' אפרתי  ,יומן אהרן אהרנסון  , 1919 - 1916תל  -אביב תש " ל ,

וקתדרה

עירית

80

עמית  -כהן

הסיוע לגולי ארץ  -ישראל וסיום המלחמה לא תוללו שינוי של ממש ביחסם של יהודי מצרים בכלל

.

ואלכסנדריה בפרט לציונות ולהתיישבות בארץ  -ישראל הם אמנם תמכו בהצהרת בלפור  ,אבל זאת
משום שלא ראו במטרות שהוצגו בהצהרה סתירה לנאמנותם ללאומיות

המצרית .

29

הם לא נמנעו

מלפתח קשרים עם המנהיגות הציונית הארץ  -ישראלית  ,אבל לא הבליטו אותם יתר על

המידה .

בטקסי ההזדהות עם הצהרת בלפור שהתקיימו בקהיר ובאלכסנדריה ביזמת וייצמן השתתפו רבים

מיהודי מצרים  ,אבל לא המונים .

30

בשנת

1917

נוסדה במצרים ה ' פדרציה של ציוני מצרים ' ובראשה

.

עמד ז ' ק מוצרי אמנם הפדרציה עסקה בעיקר בפעילות חברתית  ,אבל היא יצרה מסגרת שבה נפגשו
המנהיגות היהודית המצרית והמנהיגות הציונית

הארץ  -ישראלית ,

31

בשנת

1918

ייסד פליקס דה מנשה

.

את ה ' ועדה למען ארץ  -ישראל '  ,שנועדה לסייע כלכלית למתיישבים בארץ  -ישראל הוועדה התבססה
על רעיונות הומניטריים  ,אבל כמו קודמתה הייתה מסגרת שבה נפגשו ראשי הקהילה היהודית

במצרים ונציגי המוסדות הציוניים .

32

הקשרים בין וייצמן לדה מנשה התרחבו לפעילות במסגרות קהילתיות נוספות  .בשנת , 1926
בעידודו של וייצמן  ,יזם פרדריק קיש  ,אז מנהל המחלקה המדינית בהנהלה הציונית בארץ  -ישראל ,
חילופי משלחות מורים בין ארץ  -ישראל לקהילת מצרים  ,המשלחת הארץ  -ישראלית נועדה לקרב את
יהודי מצרים לציונות  ,אך בה בעת הייתה כסות לפעילות מדינית בקרב גורמים ערביים במצרים

לפתרון שאלת ארץ  -ישראל ושני העמים היושבים בה  .גם בפעילות זו שותף דה מנשה.
33

המפגשים בין וייצמן לדה מנשה  ,אם במסווה של פעילות קהילתית יהודית ואם במסגרת
פעילות מדינית גלויה  ,נמשכו מתום מלחמת העולם הראשונה ועד לפטירתו של דה מנשה בשנת
1943

.

בכל אותן שנים לא דחק וייצמן בדה מנשה להבליט את ציוניותו  ,כשם שלא דרש זאת

.

ממנהיגי הקהילה היהודית האחרים הוא נזקק למעמדו ולקשריו החברתיים והכלכליים לקידום
ענייניו  :היה לאורח קבוע בביתו של הברון ולאיש סודו ,

34

ונהג לפנות אליו בכל הזדמנות בבקשה

.

לארה אישים מקרב ההנהגה הציונית שהתעכבו באלכסנדריה בדרכם מארץ  -ישראל או אליה כך
למשל ביקש ממנו בשנת

1924

לארח את פליקס ורבורג  ,שהיה איש עסקים ומן המנהיגים הציונים

.

הבולטים בקרב יהדות ארצות  -הברית  ,וששהה באלכסנדריה בדרכו לארץ  -ישראל ההצדקה לאירוח
נמצאה לכאורה בבסיס הכלכלי המשותף לשניים  ,אך במכתבו לדה מנשה הדגיש וייצמן  ' :השוב

שהוא יזכה לתמונה נכונה של ארץ  -ישראל ואין מי שיוכל להציגה טוב יותר ממך ' .
29
30

עמ ' . 5

וינטר ( לעיל  ,הערה , ) 2
,
בקהיר השתתפו
( אביב תשמ " ג )  ,עמ ' . 110
כ 3 000 -

31

שם  ,עמ '

128 - 107

32

שם  ,עמ '

; 109 - 108

32

.ע

איש  ,ובאלכסנדריה -

כ 000 -

.7,

35

וייצמן ביקש

ג ' קרמר  ' ,הציונות במצרים ;  , ' 1948 - 191פעמים ,

16

.

וייצמן אל דה מנשה ,

Terusalem 1977 ,

ש
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בנובמבר , 1923
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33

י ' גורני ,

34

וייצמן אל דה מנשה ,

23

בנובמבר

55

וייצמן אל דה מנשה ,

20

בפברואר  , 1924ג " ו ראו גם  :מ " ב הקסטר

' האין והיש במדיניות הציונית ביתם למצרים ' ,
6 ; 1922

במאי

.

קתדרה ,

14 ; 1929

67

באפריל

( ניסן תשנ " ג ) ,
1935

 ,ג" ו.

) ( Hexter

עמ ' 16

אל וייצמן ,

1

17 -

.

בדצמבר , 1929

ג" ו.

במכתב נאמר שביתו של הברון דה מנשה הוא מרכז לכל מי שמבקר במצרים  ,ומשום כך הוא מתאים למפגש בין

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציווי

81

ץתדרה

מדה מנשה לארח גם אישים אנגלים שהיו מעורבים במתרחש בארץ  -ישראל  ,בעיקר בשתי תקופות :
בראשית שנות העשרים  ,בעת גיבוש ההסדרים על גבולות ארץ  -ישראל  ,ובשנות השלושים  ,לאחר

.

עליית היטלר לשלטון בגרמניה בשנים אלה היפש וייצמן מדינות שתקלוטנה פליטים יהודים
 s6Tבשלבים שונים לא הסתפק וייצמן בבקשות לארח
מאירופה  ,וקיווה שגם מצרים תסייע בעניין

מדינאים יהודים ואנגלים אלא צירף את דה מנשה למפגשים המדיניים עצמם ,

שמע את עמדתו

והתייעץ עמו .

הבררן פליגתי
וווברונית רוזט
דה מנשת
( המפה והתצלומים

בעמי  81 - 78באדיבות

מוואט , iMawasl

במרם

1921

.

הוזמן דה מנשה להשתתף בוועידת קהיר בוועידה נדונה שאלת הפרדת ארץ  -ישראל

מעבר הירדן  ,והשתתפו בה שר המושבות וינסטון צ ' רצ ' יל וראשי הממשל הבריטי בארצות המזרה

התיכון .

37

לאהר הוועידה הזמין וייצמן את דה מנשה לפגישותיו בקהיר עם מנהיגים ערבים וצירפו

לשיתות שניהלו

הציונית ,

38

ד"ר

דוד אידר  ,נהום סוקולוב וחיים מרגלית  -קלווריסקי  ,כולם פעילים בהנהלה

.

עם המנהיגות הערבית  ,כדי לשכנעה להכיר ברעיון הבית הלאומי היהודי במפגשים אלה

פנחס רוטנברג לנציגי הממשל הבריטי במצרים  ,מפגש שבו ביקש לשכנעם בחשיבות תמיכת בריטניה בפיתוח

תחנת הכוח להפקת השמל בנהריים .

36

וייצמן אל דה מנשה  20 ,במרס  , 1936ושם בקשה לארח את הגנרל ניל מקולם )  , ( Mackolmנציגו של הנציב
הבריטי במצרים  ,כדי לדבר על לבו בעניין הגירתם של פליטים יהודים מגרמניה למצרים 4 . ( , The .ם )  . Rosental ,ן
226

37

38

.ק

Terusalem 1979 ,

"
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'Letters and

בוועידה הוחלט על הפרדת עבר הירדן מארץ  -ישראל  .ר ' מקובר  ,שלטון ומנהל בארץ ישראל  , 1925 - 1917ירושלים
תשמ " ה  ,עמ '  ; 10י ' גיל  -הר ' ,הפרדת עבר  -הירדן המזרחי מארץ ישראל '  ,קתדרה  ( 12 ,תמוז תשל " ט )  ,עמ ' . 64 - 65
וייצמן אל י ' מץ  5 ,בינואר  ; 1920מץ אל וייצמן  19 ,במרס  ; 1922וייצמן אל דה מנשה  2 ,באפריל  ; 1922ד ' אידר
אל וייצמן  9 ,באפריל  ; 1922וייצמן אל אידר  30 ,במרס  , 1922ג " ו  ,וכן אצ " מ  ; 525/ 10295 ,וייצמן אל דה מנשה ,
 5באפריל  , 1922פרוינדליך ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  ; 32וייצמן אל דה מנשה  15 ,בנובמבר  , 1923שם  ? ,מ ' . 240
ושם

בקשה לפנות במהירות אל הקולונל קיש כדי לקדם את ההסכם עם עבר הירדן .

ז 'ק

מסקס )

קתדרה

עירית

2

עמית  -כהן

הציג וייצמן את דה מנשה כמי שנמנה עם ראשי הקהילה היהודית באלכסנדריה  ,ובה בעת בולט
בכישוריו המדיניים לקשור קשרים עם מנהיגי ערב בירדן ובמצרים  ,לקרב לבבות בין ערבים

.

ליהודים  ,ולשכנע את הערבים בדרכי נועם בזכותם של היהודים למדינה משלהם במקרים אחדים
הדגיש וייצמן את מוצאו הספרדי של דה מנשה  ,ותלה בכך את כישוריו לשאת ולתת עם המנהיגות
הערבית  :בקיאותו בשפה הערבית

גישה דומה נקט וייצמן ההל משנת

ובאורחות החיים הערביים פותחת לפניו את דלתות המנהיגים .
1933

39

כשנזקק לקשריו של דה מנשה עם המנהיגות המצרית ועם

ראשי השלטון הבריטי כדי לסייע לקליטת פליטים יהודים .

49

בשנות השלושים  ,ככל שגברה האנטישמיות באירופה  ,נמתחה ביקורת על ראשי הקהילה
היהודית במצרים  ,בקהיר

ובאלכסנדריה .

שליחי ארץ  -ישראל האשימו את עשיריה ונכבדיה ,

שהשתייכו לעילית הספרדית  ,באדישות כלפי האשכנזים הסובלים

באירופה .

ואכן המנהיגות

היהודית במצרים לא רצתה לעורר תשומת לב יתרה ולא עודדה התארגנות של תנועות נוער

.

ציוניות למען ארץ  -ישראל או למען הצלת יהודי אירופה עם זאת התארגנו אחדים מבני המשפחות

המבוססות באלכסנדריה ופעלו במסגרת של תנועות נוער .

41

בנים ממשפחות דה מנשה ומוצרי לא

חששו לפעול בגלוי והדגישו את מוצאם הספרדי מצד אהד ואת קרבתם ליהודים האשכנזים

.

הסובלים מהצד האחר וייצמן  ,שהוקיר פעילות זו  ,ביקש מהמשפחות הללו למצוא את הדרך ללבם

ש
ממליל ארגון

' בני

בנימין '

של שלטונות מצרים לסייע בקליטת פליטים במצרים  ,אך גם לתמוך בפליטים המתכוונים

להתיישב בארץ  -ישראל .

42

ואכן בשנות העשרים והשלושים  ,במקביל לפעילות המדינית והציונית הרחבה במצרים  ,רכש דה

.

מנשה קרקעות בארץ  -ישראל כדי לסייע ליהודים שביקשו להתיישב בה פעילות זו נקשרה בווייצמן

אך גם בגורמים נוספים  :בבני משפחת אהרנסון ובארגון ' בני

בנימין ' .

פעללותו ההתללשבותלת של דה מבשה בארץ  -לשראל
בשנות העשרלם וקשרלו עם ' בבל בבלמלד '
פעילות הסיוע לגולים שהגיעו לקהיר ולאלכסנדריה בתקופת מלחמת העולם הראשונה קירבה

כאמור את משפחת אהרנסון שבזיכרון  -יעקב לברון דה מנשה  ,והקשרים נשמרו גם לאחר שהסתיימה

.

המלחמה כשהוקמה הסתדרות ' בני בנימין '  ,בראשית שנות העשרים  ,שכנעו בני המשפחה את
פליקס דה מנשה להשתתף במפעלים של ההסתדרות  ' :בנק בני בנימין ' והברת ' הנוטע '  ,ובהקמת

39

וייצמן אל ד ' לטס

) ( Lattes

בפריז  ,ממנהיגי הקהילה היהודית במצרים  ,שחילק את זמנו בין קהיר לטריז ,

15

בנובמבר  , 1923ג " ו  .וייצמן הדגיש שם את השתייכותו של דה מנשה ליהדות הספרדית ואת נאמנותו לעם היהודי
וכן את קשריו עם המנהיגים הערבים  ,את מעמדו ואת הדמיון בין
40

וייצמן אל פ ' וג ' דה מנשה ,
יהודים רופאים פליטים

7

.

מגרמניה .
עמ ' 111

41

קרמר ( לעיל  ,הערה , ) 30

42

וייצמן אל פ ' וג ' דה מנשה ,

7

' היהודי הספרדי ' ל ' מנהיג הערבי ' .

במאי  , 1933ג " ו במכתב ביקש וייצמן את עזרת ג ' ורג ' ואביו בקליטת קבוצה של
117 -

.

במאי , 1933

ג" ו.

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה -

עסקן  ,יזם וציוני

83

ץתדרה

.

היישובים נתניה  ,כפר  -אהרון ואבן  -יהודה דה מנשה היה מבעלי המניות העיקריים ב ' בנק בני

בנימין ' ,

43

ובאמצעות חברת ' הנוטע ' רכש בסוף שנות העשרים ובמחצית הראשונה של שנות

השלושים קרקעות במישור החוף  :בסמוך לנתניה  ,ליד פתח  -תקווה ומצפון לכפר -

סבא  ,והתעניין בקרקעות ליד הדרה  ,נס  -ציונה ורחובות .
הסתדרות ' בני בנימין ' נוסדה בשלהי המיתון הכלכלי שפקד את ארץ  -ישראל בסוף
העלייה השלישית  ,כשהמושבות איבדו מתנופתן  ,ואילו מוסדות ההתיישבות העובדת

.

ההלו מתגבשים ומחזקים את מעמדם בשנים

1922 - 1921

עמדו בני איכרים רבים

לנטוש את המושבות ולא נמצא להם תומך  ' :תקוותם להתאכר על נהלת אבותיהם

התנדפה כעשן והרגישו כי הקרקע הולכת ונשמטת תחת רגליהם ' .
מגמות של ' אהדות לאומית בענייני כלכלה וכספים ' ,

ומ ' הגוון השמאלי קיצוני '

45

ההשש מהתחזקות

44

מהתחזקותו של ציבור הפועלים

שלאו דווקא מייצג את ' היהדות בארץ  -ישראל ' ,

46

47

דרבן את

.

האיכרים להתארגן בין הדוחפים להקמת ארגון נבדל מההסתדרות הציונית ומוסדותיה ,

ארגון שייצג את ציבור הפועלים והאיכרים במושבות ארץ  -ישראל  ,בלט אלכסנדר

אהרנסון  ,תושב זיכרון  -יעקב  ,אחיו של האגרונום אהרן אהרנסון .
בנימין ' ,

49

ובמהלך שנת

192 %

48

בשלהי

הוקמו סניפים שלה במושבות ארץ  -ישראל .

1920

נוסדה הסתדרות ' בני

50

הארגון החדש מצא לעצמו תומכים בקרב קבוצת ברנדייס  ,יהודים שהשתייכו לארגונים ציוניים

בעיקר בארצות  -הברית וקנדה  ,ושביקשו להפריד בין ' השקעה ' ל ' תרומה '  :לעודד את היזמה הציבורית
בענייני רכישת קרקע  ,יישוב פועלים הסרי אמצעים  ,הספקת מים ושירותי חינוך ורפואה  ,אך גם

.

לפתוח את ארץ  -ישראל להשקעות פרטיות על בסיס כלכלי איתן בארגונים אלה דבק הכינוי ' לא

ציוניים '  ,בגלל הימנעותם מפעילות מדינית להשגת הכרה בבית הלאומי
43

.

 . 8ק ; The Storv o ( Nathanyah Tel Aviv [ 928 ,

יהודי ארה " ב
44
45

46

וקנדה ] .

א ' בן  -אב " י  ,דואר היום ,
א ' בן  -אב " י  ,דואר היום ,

16

באוגוסט

18

באוקטובר

1922

.

1920

אע " ג ,

 / 1126ג3

היהודי .

51

בין התומכים

[ החוברת נועדה לשווק את הברת ' הנוטע ' בקרב

.

א ' בן  -אב " י  ,דואר היום  8 ,באוקטובר  , 1920הדברים נכתבו בתגובה על ההכנות לקראת הקמת ההסתדרות
הכללית של העובדים ועל אספת הנבהרים שהתקיימה באותו הודש .

47

שם .

48

אלכסנדר אהרנסון הושפע מאחיו  ,ואימץ לעצמו ולארגונו סמלים שנקשרו באהרן אהרנסון בשנים שקדמו

.

למלחמת העולם הראשונה כך למשל בהר אלכסנדר לסמלה של הסתדרות ' בני בנימין ' את סיסמת ה ' גדעונים ' :

' לשמור על הקיים ולבנות את החרב ' ( אגודת ה ' גדעונים ' קמה בפרוץ מלחמת העולם הראשונה בתגובה על
התארגנות של פועלים במסגרת רעיונית  -מפלגתית  ' :אין אנו מתנגדים לפועלים עברים אבל מתנגדים הננו ובכל

.

תוקף לאלה שבאים בתור חברי מפלגה המביטה עלינו כעל אנשים נרקבים ' ר ' אלבוים  -דרור  ' ,הגדעונים '  ,קתדרה ,
46
49

[ טבת תשמ " ה ]  ,עמ '

. 168

הציטוט לעיל לקוח מתעודה שפרסם הארגון בראשית

ברור .

תאריך ייסוד הארגון לא
פתיחת מועדון ' קלאב הסתדרות בני בנימין ' השם נבחר לכבודם של בנימין זאב הרצל והברון בנימין רוטשילד
ב1 -

בינואר

1921

התקיים בראשון  -לציון נשף ראשון לצעירי המושבה לכבוד

.

תקנון ההסתדרות נקבע באספת היסוד שהתכנסה ביפו  ,כנראה בדצמבר

תש " ל ,
50
51

) 1915

.

עמ ' . 34

לפי עבר  -הדני ( שם ) נמנו בסוף
א ' גל ,

1920

' השקפתו של

1921

בחמישה  -עשר סניפי התנועה החדשה

ברנדייס על אופן בניין הארץ  , ' 1921 - 1914הציונות ,

.

א ' עבר  -הדני  ,בנימינה  ,תל אביב

5 , 000

1

.

חברים .

( תשנ " ו )  ,עמ

' 145 - 98

.

"

לכסנדי אהינסיו

וקתדרה

עירית

84

עמית  -כהן

בארגון ' בני בנימין ' בלטה מרי פלז  ,פעילה בהסתדרות הציונית האמריקנית  ,שהשקיעה בחברת

' קהיליית ציון האמריקנית ' ,

52

.

ושהייתה ממקימי המושבה בלפוריה בעמק יזרעאל פלז פגשה את
במהלך

אלכסנדר אהרנסון

ביקורו בניו  -יורק ביוני

1923

לשם גיוס כספים עבור ' בני

בנימין ' .

53

נסיעה

באותה

חידש אהרנסון את קשריו עם
דה

מנשה .

בדרכו לארצות -

הברית עצר באלכסנדריה ,
מרי
יושב מימין

נפגש

פלז וידידים ;

הארגון

אלכסנדר אהרגסון

הוקם .

עמו

וסיפר

החדש

לו

שזה

על

עתה

לאחר אותה פגישה

עצר אהרנסון באלכסנדריה בכל נסיעה לארצות  -הברית לגיוס תרומות ונפגש עם משפחת דה מנשה .
במפגשים סיפר לברון דה מנשה על תכניותיו ועל התפתחות הסתדרות ' בני בנימין '  .בביקורים
54

השתתפו מנהיגים נוספים של ההסתדרות  :עובד בן  -עמי  ,איתמר בן  -אב " י

וברוך ראב .

אלכסנדר אהרנסון התפטר מ ' בני בנימין ' בספטמבר  , 1924אבל הספיק להיות בין הפעילים
בייסודו של ' בנק בני בנימין '  ,שנועד לתמוך באיכרים ולהקל עליהם בהשגת אשראי לפיתוח

52

' קהיליית ציון האמריקנית ' הוקמה ערב פרוץ מלהבת העולם הראשונה בארצות  -הברית  ,ונועדה לשמש ארגון גג

.

להברות פרטיות ( הברות אחוזה ) שביקשו לרכוש קרקעות בארץ  -ישראל וליישבן במהלך מלחמת העולם הראשונה
התגבשה ההברה  ,ובסיומה רכשה קרקעות בעמק יזרעאל  ,במפרץ חיפה ובערים חיפה וירושלים  ,והקימה את

עפולה  ,הרצליה וקריית  -אחא  .בשנות העשרים נחשבה לחברה הפרטית לרכישת קרקע ולהתיישבות ההזקה ביותר .
ההברה פשטה את הרגל בשנת

1929

.

ל ' דוכן  -לנדוי  ,החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ  -ישראל

- 1897

 , 1914ירושלים תש " ם ; י ' גלם  ' ,יהודי ארצות הברית וקנדה בארץ  -ישראל  :התיישבותם ויוזמתם לפיתוח הנוף

היישובי במחצית הראשונה של תקופת השלטון הבריטי (  , ' ) 1932 - 1917עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשנ " ה  ,עמ '  ; 150 - 139ע ' עמית  ' ,הפעילות ההתיישבותית היהודית בשרון הדרומי , ' 1929 - 1918
עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ג  ,עמ ' 1 . Amit , 'American Tewry ; 230 - 196 , 170 - 128
53

 . 250 -271עק 4 . ( , The Land that Became IsraeL Terusalem 1989 ,ט )  . Karkא
המקורות ממעטים לעסוק בתיאור הקשרים בין פלז לאהרנסון אהרנסון ביקר בניו  -יורק ביוני

and the Settlement of Palestine ' ,

.

.

תרומות לארגון התדע פרוטוקול ישיבת הסתדרות ' בני בנימין '  ,ד ' באב תרפ " ג  ,אע " נ ,

.
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.

1923

לאסוף

באותה תקופה

דנו ב ' בני בנימין ' בייסוד מושבה חדשה ' קהילת ציון האמריקנית '  ,שרכשה קרקעות באדמות
יזרעאל  ,הציעה ל ' בני בנימין ' להתיישב על חלק מהן ' בני בנימין ' סירבו בטענה שהתיישבות של חברים חסרי

.

' פולה ' שבעמק

.

הכשרה חקלאית תיכשל פלז חיפשה באותה עת אפשרות להנציח את זכר בעלה  ,ורצתה להקים יישוב על שמו ,

.

יוספיה  ,ומצאה ב ' קהילת ציון האמריקנית ' הזדמנות לכך בסופו של דבר לא הצטרפו ' בני בנימין ' ליישוב החדש ,
' קהילת ציון האמריקנית ' קראה ליישוב בלפוריה  ,לכבודו של בלפור  ,הקשרים בין פלז לאהרנסון התחזקו  ,והיא
התלוותה אליו בשובו לארץ א ' בן  -אב " י  ,דואר היום  17 ,ביולי  1923בואה של פלז לארץ עורר זעם בהוגי

.

.

.

הפועלים הם ראו בה הוכתה לצדקתם ביחסם השלילי ל ' בני בנימין '  ,תנועה שלטענתם העדיפה ' שנוררות

.

.

.

מאורגנת ' שם בפרשת בלפוריה נקשר שמה של משפחת שטראוס נלי שטראוס מונתה מטעם ' קהילת ציון
האמריקנית ' כבר בשנת  1919להיות נציגת ההברה בארץ  -ישראל תפקידה היה להכין את בלפוריה להתיישבות
גלס ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' 171
54

דואר היום ,

17

ביולי

1923

.

.

.

.

מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

85

שקדרה

משקיהם  ,וגם שכנע את דה מנשה להשקיע בו  ,ואכן בין בעלי המניות בלטו פלז  ,שהחזיקה למעלה
ממחצית המניות  ,נתן שטראוס  ,יהודי אמריקני אמיד  ,פעיל בהסתדרות הציונית האמריקנית
ובניסיונות

פעילות

לעודד

כלכלית בארץ  -ישראל  ,שהחזיק
עשרים אחוזים מהמניות  ,ודה
מנשה שגם הוא החזיק עשרים

אחוזים ממניות הבנק .

55

של פלז ודה מנשה

ההשקעה

ב ' בנק

בני

בנימין ' הובילה את השניים
להשקעה

משותפת

עיבל בו עמ '

נוספת

במסגרת ' בני בנימין '  -ברכישת

קרקע .
ייסוד הבנק וחיפוש משקיעים להגדלת הונו חיזקו בקרב ראשי ' בני בנימין ' את ההשקפה

שהצלחתם והתרחבותם תלויות במציאת מקורות מימון בהו " ל להגדלת הונו של הבנק וכן ברכישת

.

קרקע בארץ  -ישראל ובמכירתה עבור הקמת מושבות הדשות הוחלט כי הבנק יסייע ברכישת

.

הקרקע ובהתיישבות הן של תושבי ארץ  -ישראל הוותיקים והן של עולים חדשים באפריל
רכשו פלז ודה מנשה

,

% 0 000

דונם באדמת זיתא ליד חדרה לשם הקמת מושבה בהסות ' בני

1924

בנימין ' ,

ראשי ' בני בנימין ' קיוו שהאדמה תעבור לרשותם להקמת יישובם הראשון  ,אבל עזיבתו של
אהרנסון את הארגון הרחיקה את פלז מפעילות ' בני בנימין '  ,ודה מנשה לא האמין בכוהו לקדם
לבד את מכירת הקרקע והקמת
שכנעו

את חברת ' קהיליית ציון

שזה עתה נוסדה  ,ובסוף
באוקטובר
55

1924

המושבה ,

56

המושבה בסמוך להדרה לא קמה  ,אבל ' בני

בנימין '

האמריקנית ' להקצות להם חלקת קרקע באדמות המושבה הרצליה

זכו להקים את שכונת ' בני בנימין ' בהרצליה ,

57

יצאה משלחת נוספת מקרב ' בני בנימין ' לארצות  -הברית לגיוס כספים לרכישת

1924

בוועידה השלישית של ' בני בנימין ' בפתה  -תקווה  ,שהתקיימה

ב 25 -

ביולי  , 1923הוכרז על ייסוד בנק שיתופי

.

ובחו " ל .

לחברי ההסתדרות על פי התכנית אמור היה הבנק להתבסס על מניות שתימכרנה בארץ  -ישראל
באוקטובר  1923גויס הון ראשוני בסך  2 , 500לא " י (  12 , 500דולר )  ,שחולק למניות פרוטוקול הוועידה  ,דואר
היום ,

ביולי

 25ו 27 -

.

1923

.

של בר דרורא דואר היום ,

אצ " מ ,
56

] 51 / 153

.

בינואר
17

.

עמד הון הבנק על סך

1924

בפברואר

; 1924

,

25 000

לא " י  ,הסניף המרכזי נוסד ביפו בניהולו

פרוטוקול הוועידה השלישית של בני בנימין ,

25

ויכוחים רבים התנהלו על אדמה זו והועלו האשמות נגד משפחת אהרנסון  ,בעיקר נגד רבקה
ר ' אהרנסון אל ב ' ראב ,

17

במאי , 1922

אע " נ ,
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.

ביולי , 1923

ואלכסנדר .

לא ברור מה היה חלקם של בני אהרנסון באדמה  ,ולא

.

ברור מה היו היחסים בין פלז לאהרנסון לאחר התפטרותו מ ' בני בנימין ' בכל מקרה השניים התגוררו יחדיו

.

בארצות  -הברית ריאיון של שולה מנשה מבני  -יהודה עם עובד בן  -עמי ,
ואהרנסון ביקרו בארץ  -ישראל פעם נוספת בספטמבר

1925

.

.

בפברואר  , 1982נתניה  ,אע " נ פלז

20

.

לפלז זה היה ביקורה האחרון בארץ ' בני בנימין ' קיוו

.

שהיא תשקיע בשכונת בני  -בנימין שליד הרצליה  ,אך הדבר לא יצא לפועל במהלך הביקור כינסו ' בני בנימין '

.

כנס בזיכרון  -יעקב לכבודו של אלכסנדר אבל מייסד הארגון לא גלה התלהבות  ,ולאחר אותו ביקור ניתקו
הקשרים בינו ובין
57

'

בני בנימין .

עמית ( לעיל  ,הערה , ) 52

'

עמ '

א ' בן  -אב " י  ,עם שחר עצמותנו  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '

. 226

- 403

. 409

תדדה

עיסית

86

עמית  -כהן

.

-

קרקעות המשלחת כללה שני נציגים  :איתמר בן  -אב " י וברוך ראב  ,איכר ותיק מפתת  -תקווה שהיה

שותף לאהרן אהרנסון בחוותו בעתלית ומן הפעילים ב ' בני בנימין ' ומזכירה בשנים הראשונות

58 ,

המשלחת חזרה בידיים ריקות  ,אבל לא ויתרה  ,ויצאה שוב לארצות  -הברית בינואר  , 1925והפעם

.

הצטרף אל השניים עובד בן  -עמי בדרכה עצרה המשלתת באלכסנדריה שבמצרים ופגשה את דה

.

מנשה הוא תרם לה

200

לא " י לפיתוח שכונת ' בני בנימין ' בהרצליה ,

ושותת על הדרכים לקדם את

59

.

הארגון בשיחות באלכסנדריה עלו רעיונות להקמת תברה קבלנית לנטיעת פרדסים ועצות לקידום

.

הבנק מעודדים מהפגישה התעכבו בן  -עמי ובן  -אב " י ביוון והתרשמו מניסיונות ההתיישבות שנעשו

.

שם באמצעות השקעות הון של יוונים תושבי הו " ל המשקיעים ביוון רכשו קרקעות ונטעו מטעים ,

והם עובדו בידי פועלים מקומיים  .בן  -עמי ובן  -אב " י המשיכו לארצות  -הברית  ,ובשובם חזרו ועצרו

.

באלכסנדריה ודיווחו לדה מנשה על ביקורם ביוון ועל התרשמותם הוא תזר והדגיש את היתרונות
בהקמת תברה קבלנית לנטיעת פרדסים שתתבסס על הון של משקיעים יהודים מהו " ל אבל תספק

עבודה לבני המושבות בארץ  -ישראל ,

60

רעיון חברת המטעים הבשיל  ,ובוועידת הרצליה ביוני

חברה קבלנית לנטיעת פרדסים .

61

1926

ההליט ארגון ' בני בנימין ' על ייסוד

באווירת פיתות מטעי הדרים ששררה בארץ  -ישראל באותה שנה

.

לא היה הרעיון זר להברי ' בני בנימין ' וגם לא למשקיעים שביקשו לקדם את הארגון הרעיון לייסד

' משרד קבלני ' שיסייע בהקמת משקים חקלאיים בא לידי ביטוי באותן שנים בהקמתה של חברת

.

' יכין ' ' יכין ' נוסדה על ידי ההסתדרות הכללית של העובדים כדי להעסיק במפעלים שלקתה תחת
חסותה פועלים

מאורגנים .

מדובר היה בעיקר בפועלים שהתארגנו בקבוצות להקמת מושבים

.

וקיבוצים  ,ושהיכו לתורם להתיישב על משבצת קרקע שתרכוש עבורם ' קרן קיימת לישראל ' ' יכין '

.

עסקה בכל הפעולות הקשורות בפרדס  :נטיעה  ,עיבוד  ,גיזום  ,קטיף  ,אריזה ושיווק ולימים עודדה

' יכין ' הקמתם של מפעלים שסיפקו לה מוצרים שלהם נזקקה בעבודתה  :צינורות מלט  ,אמצעים
לקידוח בארות ( קבוצת ' השדה ' )  ,תיבות אריזה

( ' הארגז ' )

ועוד .

62

כפי שעולה מתקנות חברת ' הנוטע ' ,

תברת בת של ' בני בנימין '  ,היא התכוונה לפעול במתכונת דומה לזו של ' יכין '  ,אבל לסייע לאיכרים

.

תברי הסתדרות ' בני בנימין ' עם זאת הדגישה מטרה נוספת  ' :יבוא הון לבניין

הארץ ' בסך

, 000

100

.

דולר להשגת שתי המטרות ביקשו ' בני בנימין ' למכור מניות של הברת ' הנוטע ' ליהודים  ,בעיקר

אמריקנים  ,שהתעניינו באפשרויות הפיתות בארץ  -ישראל  ,ושביקשו להשקיע בה במפעלי נטיעה
58

,

בן  -אב " י לעיל  ,הערה , ) 56

עמ '

.

; 462

ראב פרסם בינואר

1922

( כ " ז בכסלו תרפ " ב ) מאמר שכותרתו ' תכנית ליסוד

.

כפרים חדשים בארץ ישראל ' המאמר נשלח להנהלה הציונית לידי ארתור רופין במאמר סיכם ראב תכנית

.

מא '

באלול תרע " ט ' לשיטת ההתיישבות בארץ ישראל  :תכנית המושבות החדשות ' בתכניתו ביקר הן את המושבות
הוותיקות ודרכי ניהולן והן את מעמד הפועלים  ,על שהוא מזניח את מעמד האיכרים ואינו מעודד עצמאות

.

כלכלית אנ " מ ,

65

.

י 55ההל משנת

1928

.

ניהל ראב את חוות קלמניה בסמוך לחווה זו רכש דה מנשה את

קרקעות הפרדס והגן~ שנשאו את שמו  ,והשניים חזרו
59
60

,

61

62

.

בן  -אב " י ( שם )  ,עמ ' 463
ע ' בן  -עמי  ,נתניה בירת השרון  ,נתניה ת " ש ,
דואר היום  17 ,ביוני 1926

.

ונפגשו .

עמ ' . 115

נ ' קרלינסקי  ,פריחת ההדר  :יזמות פרטית ביישוב  , 1939 - 1890 ,ירושלים תשס " א  ,עמ '

אינטגרציה אנכית  ,היינו

הכללת כל הפעילות העסקית תחת קורת גג אחת .

. 95

קרלינסקי מכנה זאת

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

והתיישבות  .בסמוך למטעים הפרטיים תכננו להקים יישוב של בני איכרים חסרי קרקע במושבות .
האיכרים עתידים היו לעבוד במטעים של ה ' בעלים הנעדרים ' וכך לממן את פיתוח משקיהם במושבות

ההדשות .

63

השפל הכלכלי בארץ  -ישראל בשנים

641927 - 1926

עיכב את הקמתה של חברת ' הנוטע '  ,אבל לא

.

עצר את התפתחותה של הסתדרות ' בני בנימין ' בשנת

יצאה משלחת מטעם ' בני בנימין '

1927

לארצות  -הברית כדי לעניין משקיעים פוטנציאליים בחברת ' הנוטע ' ובמושבה העתידה לקום בסמוך

למטעי ההברה  ,כבפעמים קודמות עצרו בן  -אב " י ובן  -עמי במצרים ופגשו את דה מנשה  ,והוא כהרגלו
תרם כסף ,

וגם הבטיח לרכוש מניות בחברת המטעים ההדשה .

65

בהגיעם לארצות  -הברית נפגשו הברי משלתת ' בני בנימין ' עם נתן שטראוס  ,מבעלי המניות
הבכירים בבנק  ,שהבטיח לתרום לארגון

,

1 000

דולר נוספים מדי שנה .

66

כדי לשכנע את התורמים

בכדאיות ההשקעה בחברת ' הנוטע ' ובתמיכה במושבה  ,הציעו הנציגים לשטראוס שהיישוב החדש

.

העתיד לקום יישא את שמו שטראוס אמנם לא תרם בסופו של דבר יותר

מ 1 000 -

,

הדולר ששלח

לארגון בשנת  , 1928וצמצם את השקעתו בבנק  ,אבל תמיכתו ושמו עשו את שלהם  ,ובאפריל

1928

דיווחו בן  -עמי ובן  -אב " י שהצליחו לגייס לטובת חברת ' הנוטע ' והיישוב העומד לקום בסמוך
לקרקעות המטעים

75 , 000

.

דולר י 6בפרסומיהם ציטטו מדברי שלושה משקיעים אחרים שהשקיעו

בארץ  -ישראל בהברות מטעים באותן שנים  :אלפרד מונד האנגלי  ,מקס שולמן האמריקני ואשר

.

פירס הקנדי השלושה שיבחו את ההשקעה בפרדסים בארץ  -ישראל  ,ובעיתונות היומית בקהילות
היהודיות ברחבי העולם ובארץ  -ישראל הרבו לכתוב על השקעותיהם בשרון  :בפרדס ' גן חיים '

.

וב ' מטעי ארץ  -ישראל  ,תל  -מונד ' בפרסומי תברת ' הנוטע ' דיווחו השלושה על מפעליהם וקראו

ליהודי אנגליה  ,קנדה וארצות  -הברית ללכת בעקבותיהם ולהשקיע בארץ  -ישראל .
פרסומים  ,לצד המשקיעים מארצות  -הברית  ,קנדה ואנגליה  ,הופיע שמו של דה מנשה .

באותם

68

צירוף שמו של דה מנשה לשמות המשקיעים בחברות המטעים ' גן חיים ' ו ' מטעי תל  -מונד ' היה
אחת התוצאות של מערכת קשרים רחבה שיצר וייצמן עם יזמים פרטיים בעלי הון רב במחצית השנייה

של שנות העשרים .

69

וייצמן ביקש לשכנע משקיעים בעלי הון רב בכדאיות ההשקעה בארץ  -ישראל ,

ובה בעת לקדם את הקמתה של הסוכנות היהודית המורחבת .
אע " נ  / 1358ג ; 3בסל " א

.206711110

63

תקנות החברה לאחר ייסודה , 1933 ,

64

על המשבר הכלכלי  ,שנקרא גם משבר העלייה הרביעית  ,נכתב רבות ראו למשל  :ד ' גלעדי  ,הישוב

כי " א ,

.

העלייה הרביעית  : 1929 - 1924בהינה כלכלית ופוליטית  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ '

הערה . ) 56

65

ריאיון עם בן  -עמי ( לעיל ,

66

הנהלת ' בני בנימין ' אל שטראוס ,

6

בינואר

ו 11 -

בספטמבר  , 1928אע " נ ,

 / 24ג3

.

171

.

בתקופת

בן  -עמי סיפר שבבואם לניו  -יורק

.

קראו נציגי ' בני בנימין ' מודעה בעיתון ובה ברכה ליום הולדתו השמונים של שטראוס הם החליטו לנצל זאת וכדי

.

לשכנע את שטראוס לתמוך בהם הציעו לקרוא למושבה החדשה נתניה ריאיון עם בן  -עמי ( לעיל ,
67

68
69

דואר היום ,

3

ביוני

1928

.

הערה . ) 56

סיפורה של נתניה לעיל  ,הערה  , ) 43עמ ' . 18
במאי  , 1935ג " ו  .וייצמן הזכיר במכתב את הקשרים בין משפחת דה מנשה לראשי ' גן
וייצמן אל ג ' דה מנשה ,
היים ' ואת עזרתו לפליקס דה מנשה ברכישת קרקעות בשרון בסמוך למטעי ' גן היים ' .
(

30

87

וקתדרה

ץתדרה

עירית

88

עמית  -כהן

השקעותיו של דה מבשה בארץ  -ישראל בשלהי שנות העשרים
ובמהלך שנות השלושים
השקעותיו של הברון פליקס דה מנשה בארץ  -ישראל בחברת ' הנוטע ' הן חלק מתופעה רחבה של

.

משקיעים פרטיים שהגיעו לארץ  -ישראל באותן שנים כדי להשקיע אבל לא להתיישב בה משקיעים

.

אלה בלטו בהונם הרב ובפעילות כלכלית עולמית רהבת היקף 0י בארץ  -ישראל השקיעו בעיקר בענף

.

הפרדסנות במרכז מישור החוף ובדרומו  ,ויסדו חברות ואחוזות מטעים הם לא התעלמו גם מהמגזר
העירוני  ,ויסדו בו תברות בנייה  ,בתי קירור  ,בתי תרושת לטבק  ,מרכזי מסחר  ,בתי מלון  ,בתי קולנוע
ותאטרון  ,והרבו בעסקי נדל " ן  -רכישה ומכירה של קרקעות ובתים  ,הם נדחפו לפעילות כלכלית

בארץ  -ישראל לא רק למטרות השקעה והשגת רווחים כלכליים  ,אלא גם משום האידאולוגיה הציונית ,

.

שעל ברכיה גדלו  ,ובהשפעת הסביבה החברתית  ,הכלכלית והמדינית שבה התפתחו ואכן בברון דה
מנשה  ,איש אלכסנדריה  ,דבקו שני כינויים  ' :הציוני המצרי הגדול ביותר שידעה יהדות מצרים בשנים
שקדמו לקום מדינת ישראל ' ,

71

כמו גם ' הציוני שהשקיע בארץ  -ישראל  -במטעי הדרים ובעסקי

.

נדל " ן בערים חיפה וירושלים ' 2י

הפעילות של דה מנשה  ,כמו של היזמים האחרים בעלי ההון  ,בארץ  -ישראל הואצה בשנת , 1928

.

עם יציאתו של היישוב בארץ  -ישראל מהמשבר הכלכלי העמוק שלתוכו נקלע שנים מספר קודם לכן 3י
כמו היזמים האחרים נוכח דה מנשה בביקוש ההולך וגדל לפרי הדר בארצות אירופה ובעיקר באנגליה ,

.

ובמודעות הציבור לחשיבותם של הוויטמינים  ,בעיקר ויטמין )  ,והחליט להשקיע בענף זה ההלטתו

.

זכתה לעידוד רב מצדו של וייצמן וייצמן שאף כאמור באותן שנים להקים את הסוכנות המורהבת ,

מוסד שהוגדר בכתב המנדט בסעיף  ' : 4סוכנות יהודית נאותה תוכר כמוסד ציבורי  ,שתכליתו לייעץ
את ממשלת ארץ  -ישראל ולשתף פעולה אתה בכל אותם העניינים הכלכליים  ,החברתיים והאחרים

.

הנוגעים להקמת הבית הלאומי היהודי ' 4י ההסתדרות הציונית אמנם הוכרה ' בתורת סוכנות זו '  ,אך
וייצמן לא הסתפק בכך ושאף להרחיבה ולכלול בה נציגים של הקהילות היהודיות והזרמים השונים ,
ועל ידי כך להגדיל את מעורבותם של אלה בפיתוח ארץ  -ישראל ולחזק את מעמדה המדיני והכלכלי

.

.

של הארץ במאמצי השכנוע של וייצמן נכלל גם דה מנשה כשעלה רעיון הקמתה של הברת ' הנוטעי
70

על היזמה הפרטית בארץ  -ישראל עד שנת  1948ראו  :ע ' עמית  -כהן  ' ,מקנדה לארץ הקודש  -קווים לדמותם של
משקיעים יהודים קנדיים בארץ  -ישראל בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים '  ,הציונות  ,בג ( תשס " א ) ,
עמ ' 109

; 139 -

נ ' גרוס  ' ,המדיניות הכלכלית של הממשל המנדטורי בארץ ישראל '  ,קתדרה ,

עמ ' 153
השנייה של העשור השני של המאה העשרים '  ,מגא " י  ,יד ( תשנ " ד )  ,עמ
; 180 -

שם ,

עמ '

( תשרי תשמ " ג ) ,

25

,

ת Glass, 'The Setflement of Prairie Jews
215 -243

 .עע

הערה , ) 62

.ו

; 168 - 135

; 82 - 102

o( Canadian Studies , 16 ) 1997 ( ,

עמ '

104 - 93

.

 .עק

'  ; 141 - 122תן

; Palestine 1917- 1939 , International

מסקס  ,אנגליה .

71
72

שם ; לפליקס דה מנשה היו מניות במלון ' המלך דוד ' בירושלים ובמלון ' פנורמה '

73

' Private Initiative

קרלינסקי ( לעיל ,

בכרמל  .שם .

נ ' גרוס וי ' מצר  ' ,מימון ציבורי במשק יהודי בתקופת בין המלחמות '  ,גרום ( לעיל  ,הערה , ) 22
גלעדי ( לעיל  ,הערה  , ) 64עמ ' 208 - 203

.

74

Amit ,

1.

 the 19205 and 19305 , MES, 36 ) 2000 ( ,תו Palestine

ריאיון עם ז ' ק מוואס ,

19

בדצמבר , 2002

24

( תמוז תשמ " ב ) ,

ע ' עמית  ' ,מקומו של ההון הגדול בעיצוב השרון במחצית

ב ' יוסף  ,השלטון הבריטי בארץ ישראל  :פרשת כשלונו של משטר  ,ירושלים תש " ה  ,עמ '

עמ ' - 105

272 - 271

.

; 171

וקתדרה

עירית עמית  -כהן

90

ראה בכך דה מנשה הזדמנות להצטרף ליזמים שהגיעו לארץ  -ישראל באותן שנים  ,להשקיע בארץ וגם

להיות שותף לניסיונותיו של וייצמן לקדם את הקמתה של הסוכנות המורתבת .

ב8-

75

בספטמבר  , 1928בעזרת שני איכרים  ,פעילים בארגון ' בני בנימין '  ,ברוך רם מחדרה וגד

מכנס מפתת  -תקווה  ,אותרו קרקעות במישור התוף שהיו שייכות לכפר הדייגים אם ת ' אלד ושהיו

.

בבעלות השית' צלעת תמדן באזור זה נרכשו

של ארגון 'בני בנימין ' וחברת 'הנוטע ' .

76

,

1 400

הדונם הראשונים למפעל המטעים וההתיישבות

מכיוון שארגון ' הנוטע ' עדיין לא היה רשום כחברה  ,נרשמה

.

האדמה על שם השלושה שפעלו לקנייתה  :בן  -עמי  ,רם ומכנס שתי קבוצות נוספות הצטרפו לקנייה :

'הגדוד ' ו ' החקלאי הצעיר '  ,ובשנת

1929

היו בבעלות שלוש הקבוצות

,

10 000

7ונם .

77

מטרת הקנייה

הייתה לייסד מושבה שתתבסס על שילוב בין נטיעות של ' בעלים נעדרים ' לנטיעות של בני האיכרים ,
והאיכרים תושבי

.

הארץ אמורים היו לעבד הן את פרדסיהם והן את פרדסי המשקיעים מחו " ל 8י

.

בין רוכשי הקרקעות להתיישבות החדשה בלט הברון דה מנשה אך הוא לא הסתפק בקרקעות

חברת 'הנוטע ' בסמוך למושבה החדשה שזה עתה קמה  ,נתניה ( על שם נתן שטראוס )  ,אלא הצפין
75

דה מנשה אל וייצבן ,

15

.

בפברואר  , 1927ג " ו דה מנשה כתב שם  ' :משקיעים רבים מגיעים לארץ ישראל והם

.

רוכשים קרקעות ונוטעים פרדסים ההלטתי לפעול גם כן ולמלא את הבטחתי לך ולקדם את פיתוחה של ארץ

.

.

ישראל בימים אלה אני נמצא במשא ומתן על רכישת קרקעות חפציבה ' על רכישה זו
76

77

78

הערה . ) 56

ראו להלן .

ריאיון עם בן  -עמי ( לעיל ,
' נתונים על מושבות ההדרים במישור החוף  , ' 1929 ,ש ' רייכמן  ,ממאחז לארץ מושב  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' 189 - 184
 the Mediterranean , Nathanyah 0 " the Mediterranean , , 4 Model Orange Settlement forש 4 " Orange Grove
 rAmencans, Palestine Settlers' Service, New York 1932אע " נ [ חוברת ש13עדה למשוך משקיעים מקרב יהודי
צפון אמריקה להשקיע בקרקעות ובפרדסים בנתניה ]

.

.

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

91

קתדרה

וגם הדרים  ,והתעניין בקרקעות חפציבה שעל יד הדרה  ,קרקעות שבנק אפ " ק העמיד למכירה ,
ובקרקעות נענה  ,שגם משקיעים אחרים  ,ממקורבי וייצמן  ,התעניינו

בהן באותן שנים .

79

דה מנשה

גיח

מנהל

העבודה

גם קשר קשרים עם מאיר דיזנגוף ודויד בלוך  ,ראש העיר תל  -אביב באותן שנים  ,ותמך בתכניתם
לפתה את תל  -אביב לעיר מרפא ,

בעיקר באזור תל  -אביב ויפו

80

והוסיף לקדם את השותפות הנדל " נית עם האחים ליטווינסקי

81 ,

פעילותו הכלכלית הרחבה של דה מנשה באותה תקופה חיזקה את קשריו עם וייצמן  ,וכשעלה
רעיון רכישת הכותל המערבי והקרקע הסמוכה אליו ( בעקבות תקרית הכותל בערב יום כיפור

בספטמבר  , ) 1928חזר וייצמן ופנה

אליו ,

82

כמו בראשית שנות העשרים ראה וייצמן בדה מנשה את

איש המפתת ליצירת קשרים עם המנהיגות הערבית  ,אולם הפעם נזקק לו לא רק כמדינאי בעל יכולת

.

שכנוע  ,אלא גם כבעל הון וכך כתב להנהלה הציונית
79

ע ' בן  -עמי אל סם כהן  ,לוקסמבורג ,

80

' בתל אביב ויפו '  ,הארץ ,

1

במרס

17

; 1928

ב 29 -

ביוני  , 1931אע " נ ,

באוקטובר  ' : 1928הברון מנשה מעורב

 / 1360ג; 3

ריאיון עם מוואס ( לעיל  ,הערה

) 71

.

..

אהת " א  ,תיק  , 15 - 25וכך נכתב בה  ' :בביתו של ראש העיריה ה ד בלוך

היתה אתמול פגישה לועד המייסד של ההברה למקומות מרפא ומרגוע בא " י עם הברון פליקס דה מנשה ראש
העיריה דבר על התפתחותה הכללית של הארץ ות " א והראה על הצורך להתחיל ביסוד מקומות מרפא ומרגוע

. ...

בארץ וביחוד בת " א המאוננה בסגולות טבע מיוהדות כדי לשמש מקום מרפא בקיץ ובהרף ' תודה ליוסי גולדברג
81

שהאיר את עיני בנושא זה .
גרוס לעיל  ,הערה  ,עמ ' . 369

82

הסכסוך פרץ לאחר שמתפללים יהודים הציבו ברטבת הכותל פרגוד כדי להפריד בין גברים לנשים  ,ובעקבות זאת

(

) 22

.

התפתח עימות אלים ונשמעו מחאות מצד הציבור הערבי ניסיונות לרכוש את הכותל המערבי ואת הקרקע

.

הסמוכה החלו עוד בשנת  , 1926ונקשרו בהם שמותיהם של הנדבן נתן שטראוס והשופט גד פרומקין וייצמן אל
קולונל פ ' קיש  2 ,באוקטובר  , 1928ג " ו

חדרה

עדית

92

עמית  -כהן

-

ברעיון ומכיר היטב את הבעיות הכרוכות ברכישתן של אדמות

הווקף  ,הוא הצליה לרכוש את אמונם

של המנהיגים המוסלמים בירושלים  ,ורק לאחרונה הבטיח לי שיגיע לארץ  -ישראל לכל קריאה שלי ,

כדי לעזור בעניין זה ' .
דה מנשה המשיך בפעילותו בארץ .
83

היזמה לרכוש את הכותל המערבי וסביבתו לא התממשה בסופו של דבר  ,אך

בראשית  , 1931לאחר שבן  -עמי ובן  -אב " י שבו מביקור במצרים אצל דה מנשה וממסע נוסף
בארצות  -הברית לאיסוף כספים  ,התליטו ' בני בנימין ' להרחיב את הרכוש הקרקעי של

.

ולהקים יישוב נוסף לשם כך נרכשו

,

1 000

דונם ממשפחת הנון בטול  -כרם

אמריקני בעל שטחי קרקע נרהבים בשרון  ,שמואל שמעון בלום ,

84

ו 4 000 -

,

' הנוטע '

דונם מיהודי

מדרום לנתניה  ,לא רחוק

מהמושבה שהחלה להתפחת בסמוך לפרדסים של המשקיעים מארצות  -הברית  ,קנדה ואנגליה ( שולמן ,

83

ג " ו ; וייצמן אל דה מנשה ,

84

אמ " ק  ,תיק  , 44מפות 3672א ,

3

באוקטובר , 1928
3670

.

ג" ו.

קרקעותיו של בלום סמוכות לאלה שרכש פירס  ,ממקימי חברת המטעים ' גן

חיים .
 .בלום נולד בליטא
חנקין  .בארץ  -ישראל נודע בזכות בית החרושת לשיניים תותבות שהקים בתל  -אביב בשנת
 .הוא נמנה
והיגר לארצות  -הברית  .הוא השתתף בקונגרס הציוני השני וביקר לראשונה בארץ  -ישראל בשנת
עם תומכי ברנדייס  ,התיידד עם דה מנשה ועם קבוצת המשקיעים ב גן חיים  .גרא לעיל  ,הערה  ,עמ .
'

.

על המפות מופיע שם המשפחה בלבד בלום רכש קרקעות גם בקדימה  ,במפעל ההתיישבות של יהושע
1926

1909

'

'

(

) 13

' 18

עסקן  ,יזם וציווי

בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה -

פירס ומונד )  :מטעי ' גן תיים ' ו ' מטעי ארץ  -ישראל

תל  -מונד ' .

היישוב החדש נוסד בינואר

93

1932

וקרקעותיו התחלקו בין איכרים בני המושבות לבין ' בעלים נעדרים ' שרכשו שטחים באמצעות הברת

.

' הנוטע ' לשם נטיעת פרדסים ' השיטה המשקית של " יהודיה " [ השם שניתן ליישוב החדש בראשית

דרכו ]  ,תהיה ביסודה אותה זו של " נתניה "  ,מזיגה של ידיים מנוסות מילידי המושבות עם ההון היהודי
הפרטי  ,וה " נוטע " ( מחלקת המטעים של בני בנימין ) מארגן ומכוון עתה לנקודה זו השקעות של הון
פרטי בסכום של

75 , 000

לא " י

' 85 ,

בין רוכשי הקרקעות שהשתייכו לקבוצת ה ' בעלים הנעדרים ' והתורמים למושבה ההדשה היה גם

.

הפעם דה מנשה התעניינותו בפרדסי מישור התוף גדלה בשנת

1932

והוא רכש

200

דונם בסמוך

.

לפתה  -תקווה מלבד זאת התכתב עם פירם  ,ממקימי הברת ' גן חיים '  ,על האפשרות לרכוש במשותף

,

1 000

דונם באדמות נענה ,

כמו כן התעניין ברכישת

86

בסמוך לנטיעותיו של מאיר רוזוב ב ' גני הדר '

600

דונם בחפצי  -בה ליד

הדרה .

88

87

רמלה לרחובות .

בין

לעומת הקרקעות שנרכשו ביהודיה ,

שהפכה למושבה אבן  -יהודה  ,בנתניה ובפתת  -תקווה  ,הרכישות בחפצי  -בה שעל יד חדרה ובנענה ,

ממזרת לרחובות  ,לא יצאו לפועל .
לקרקעות שרכש דה מנשה בשרון ולמטעיו היה ביקוש רב  ,והוא מכר את הלקן באמצע שנות

.

השלושים וייצמן  ,שביקש להסתייע בדה מנשה ביישוב פליטים מגרמניה במצרים  ,ביקש את עזרתו

.

גם בעניין יישובם בארץ  -ישראל לפניותיו של וייצמן הצטרף ארתור דופין  ,תבר ההנהלה הציונית
ובשנים

.

יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים לצד פעילותו בהנהלה הציונית

1935 - 1933

ובסוכנות היהודית ריכז רופין בשנת

את המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ  -ישראל .

1933

הוא הכין תכניות ליישוב יהודי גרמניה בארץ 89וחיפש דרכים להגשימן  ' :העולים מגרמניה דבקים
בערים  ,ואני משתדל לארגן למענם גרעיני התיישבות פרבריים וחקלאיים  ,שם יוכלו לדור בתנאים

זולים יותר ואף לעבור בהדרגה לעבודה הקלאית ' .
85

90

בהמלצתו של וייצמן פנה רופין אל דה מנשה

.

.

בן  -עמי אל חברת פיק " א  30 ,במאי  , 1932תיק  , 326א ? " נ להקמת המושבה הקצו  1 , 000דונם יחידת משק
למתיישב הייתה שבעה  -עשר דונם  :עשרה לפרדס  ,שישה לגידול ירקות ודונם לבית והצר משק בסמוך לקרקעות

.

' בני בנימין ' ו ' הנוט ? ' התיישבו שני ארגונים נוספים  ' :תל צור ' ו ' כפר צור '  ,ואדמותיהם הפכו לימים למלק מאבן -
יהודה ארגונים אלה התיישבו על קרקע שרכש בלום שם  .מכיוון שבאותה שנה מלאו ? שר שנים לפטירתו של

.

.

אליעזר בן  -יהודה  ,ביקשו לקרוא ליישוב ? ל שמו  ,תהילה יהודיה  ,אחר כך כפר אליעזר בן  -יהודה ולבסוף אבן -

.

יהודה שם  .בנק ' בני בנימין ' דאג להלוואות למתיישבים לבניית הבתים ופיתוח

בפברואר , 1987
86

אע " נ .

במפה שמצורפת לחוברת שנועדה לשווק את ' הנוטע ' מסומנות אדמות נענה
Plantation and Colonization by Hanotaiah, ! ) )] Tel Aviv 1933

(

"

המט ? .

טת' 8

ריאיון ? ם בן  -עמי ,

"א " .

 , Palestine,אע " נ  ,תיק

)

)

Orange Grove

 / 1126ג3

4

"ג

.

בהברות מטעים בארץ  -ישראל  ,בגן רש " ל על יד רעננה ובקבוצת הברות מטעים

87

רוזוב השקיע בשנים

88

' גני הדר ' על יד מסילת הרכבת לוד  -רמלה כיום יושבים על אדמות אלה קיבוץ נען  ,המושב רמות  -מאיר והיישוב
הקהילתי גני  -הדר ' דו " ח מטעי קבוצת רוזוב ' אצ " מ 10 ,ע
פרדסי תפוזים ( לעיל  ,הערה  , ) 86עמ '  17 - 15על התעניינות הברת ' הנוטע ' באדמות הפצי  -בה למדים ממקורות

.

1939 - 1928

.

.

שונים  ,ראו  :י ' חנקין אל הנהלת ' חברת הכשרת היישוב ' ,
סם כהן  ,לוקסמבורג  17 ,ביוני  , 1931אע " נ  / 1360 ,ג. 3
89

14

בדצמבר , 1933

תכנית רופין לקליטת יהודי גרמניה הוצגה בקונגרס הציוני השמונה  -עשר  ,אצ " מ ,
10 - 11

90

.

 .קק

אצ " מ ,

 , 4238קופסה

;8

בן  -עמי אל

 Congress, Resolutions, Londonה! [ 8

1934 ,

א ' רופין  ,פרקי היי  ,ג  ,בבנין הארז והעם  , 1942 - 1920תל  -אביב תשכ " ח  ,עמ '

. 225

"

תדדה

קתדרה

94

עירית

עמית  -כהן

ג,

; ;,
ל

.

Ei)iifji

-ן ) ,

.

4

,,

,

,
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בין מערב למזרח  :הברון פליקס דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

וביקש לרכוש ממנו את קרקעותיו הנטועות פרדס שליד פתת  -תקווה  ' :מדובר בעניין עסקי לכל דבר ,

.

והמתיישבים ישלמו על פי ערך הקרקע והפרדס אני מאמין שעל
100

200

הדונם שברשותך ניתן ליישב

משפהות  ,ועל ידי כך איכות חייהן תשתפר והם ישתחררו מהתשלום הגבוה של דמי שכירות

בתל  -אביב  .אם תרצו בכך  ,ישא היישוב את שמך או שם בנך כאות הוקרה לפעילותך ' .

91

ראשי ' בני בנימין ' ביקשו אף הם לרכוש מידי דה מנשה את הקרקעות שליד פתת  -תקווה  ,עבור
איכרים הסרי קרקע במושבות כפר  -סבא ופתת  -תקווה  ,בגלל היכרותם עם דה מנשה קיוו לזכות

.

בקרקע בתנאים נוהים בשנות השלושים לא פעל פליקס דה מנשה לבדו  ,בנו ג ' ורג ' התל מנהל את
עסקי המשפחה  ,ולאתר התלבטות התליטו השניים להעדיף את ארגון ' בני בנימין ' על פני העולים

מגרמניה  .על הקרקעות שבסמוך לפתת  -תקווה נוסדה שכונת מסלון .
למגרשים של שני דונם  :האחד לנטיעות עצי הדר והאחר לבית וגינת ירק .

שכונת פרוור מחולקת

92

הההלטה להיענות ל ' בני

בנימין ' ולא לרופין נבעה מתפיסת העולם הכלכלית של משפחת דה מנשה  :הם העדיפו יזמות פרטיות
ותמיכה במתיישבים שלא נמצאה להם תמיכה מוסדית על סיוע למתיישבים הנתמכים על ידי מוסדות

ההסתדרות הציונית .

93

לתפיסת העולם הזאת היו ביטויים נוספים  :קרקעות שרכש דה מנשה בשרון נמכרו למושבה נתניה

בשנת  , 1934לאחר שזו התפתתה במהירות ונזקקה לשטתי בנייה הדשים למגורים  ,לתעשייה ,
לשירותים ציבוריים

ולתשתיות .

בחלק מהכסף שקיבלה משפחת דה מנשה ממכירותיה בנתניה

ובפתה  -תקווה נרכשו דונם מצפון  -מערב לכפר  -סבא  ,בסמוך למטעי הברת ' גן תיים ' .
פרדס ותכנן לבנות בית גדול מידות ולהקים גן  .בית גדול לא הוקם
אלה נטע דה מנשה בשנת
ובמקומו נבנה בית צנוע עבור מנהל העבודה בפרדס  .הגן לעומת זאת תוכנן בקפידה והפך להיות
אחד הגנים הפרטיים המרשימים בארץ  -ישראל .
218

94

באדמות

1936

95

91

רופין אל דה מנשה ,

2

.

בפברואר  , 1934ג " ו מהמכתב מתברר שעסקיו של דה מנשה נוהלו בתקופה זו בידי בנו

ג ' ורג '  ,והיה עליו להתייעץ עמו בכל עניין ועניין .
92

השכונה סמוכה לבית העירייה  ,מתיישביה הראשונים היו פעילים בארגון ' בני בנימין '  ,ולרחובם המרכזי קראו על
שם שרה אהרנסון ( השם לא הוחלף מאז ) ריאיון עם מוואס ( לעיל  ,הערה  ) 71לדברי רחל יפה  -תמיר  ,שמשפחתה
ניהלה לימים את הבית ואת הפרדם בגן מנשה  ,נבנתה ברהוב ספרייה שנשאה את שמו של הברון ריאיון שערכה
הדס רגב עם רחל יפה  -תמיר  13 ,בנובמבר  , 2000לא מצאתי עדות נוספת לעניין זה

.

.

.

.

93

ריאיון עם ז ' קלין קראסו  ,סביון ,
ו 30 -

94

במאי

; 1935

11

בדצמבר

; 2002

תשובת פ ' דה מנשה לווייצמן ,

ריאיון עם מוואס

12

ביוני

1935

( שם ) ; וייצמן אל ג ' דה

מנשה ,

7

במאי

1933

 ,ג" ו .

להחלטה לרכוש קרקעות מצפון לכפר  -סבא  ,לנטוע פרדס ולבנות בית וגן מספר פרשנויות  :יש מי שקושר זאת

לידידותו עם אליהו קראוזה  ,מנהל ' מקווה ישראל ' ( ריאיון עם יהלום [ לעיל  ,הערה  , ) ] 7לקשריו עם יצחק רוקה ,

שהיה שותף בפרדס בתיריה ליד הירקון וממנהלי חברת ' פרדס ' ( ריאיון עם סגולה יעקובי ,
לקשריו עם המשקיעים בפרדסי ' גן  r ~ allnביניהם וייצבן ( וייצמן אל דה מנשה 30 ,
במכתב של בן  -עמי  ,שעמד בראש ' בני בנימין '  ,אל סם כהן בלוקסמבורג  ,מ  17 -ביוני  , 1931מתבררים הקשרים
11

במרס , ) 1998

.

במאי  , 1930ג " ו ) ופירס ואכן

.

שהיו לארגון ולדה מנשה עם בעלי ההון מקימי חברות המטעים ' גן חיים ' ו ' מטעי ארץ  -ישראל  ,תל  -מונד ' מטרת

.

הקשרים הייתה להסתייע בהברות המטעים הגדולות לחיזוק חברת ' הנוטע '  ,ואולי אף לשתף פעולה אע " נ ,
 / 1357ג3

.

בכל אופן השם גן מנשה מופיע במפות משנת

הדרומי  , 1936אנ " מ ,
95

1936

.

ואילך אמ " ק  ,תיק

63

מפה

; 4966

מפת השרון

.1402/16

למנהל העבודה נבחר חיים יפה  ,ליפא יהלום נקרא לעצב את הגן  ,לבית  -שלא הוקם  -נבחרו טובי האדריכלים

בתל  -אביב באותן שנים  :זאב רכטר ואחריו אריה שרון  .ר ' שחורי  ,זאב רכטר  ,בני  -ברק תשמ " ז  ,עמ ' , 39
ראיונות של הדס רגב עם חנה יפה  -תמיר  ,מושב חירות ,

13

בנובמבר

ו 5-

בדצמבר

2000

.

; 42

95

שתדדה

שתודה

96

עלית עמית  -כהן

.

פעילותו של דה מנשה בארץ  -ישראל הסתיימה עם נטיעת הגן המאורעות שפרצו בשנת

1936

.

קטעו את פועלו  ,ומלתמת העולם השנייה פגעה בנטיעותיו הוא צמצם את קשריו עם ' בני בנימין '

ועם הבנק ותדל להשקיע בארץ  -ישראל .
למרות הפסקת הפעילות הכלכלית של המשפחה בארץ  -ישראל  ,שמר דה מנשה על קשריו עם

.

וייצמן  ,וזה הוסיף לבקר בבית דה מנשה באלכסנדריה הוא שיתף את הברון בחששותיו ממסקנות
הוועדה המלכותית לארץ  -ישראל ( ועדת פיל ) ומהדוח שהיא עומדת להגיש באשר לגורמים למאורעות

. 1936

ביולי  , 1937לאחר שהוועדה המלכותית פרסמה את מסקנותיה  ,הזר וקרא לדה מנשה לשתף

96

עמו פעולה כדי להתמודד עם הצעת החלוקה הבריטית  ,לנצל את קשריו עם המנהיגים הערבים
בירושלים  ,בירדן ובמצרים  ,ולמצוא דרכים ללבם כדי שיסכימו לרעיון ייסודה של מדינה

יהודית ,

97

במאי  , 1938לאחר שהתברר שהמאורעות לא פסקו וממשלת בריטניה הסתייגה מתכנית ההלוקה
שפרסמה שנה קודם לכן ( בעקבות דות ועדת וודהד )  ,הזר וייצמן וביקר באלכסנדריה וביקש את עזרתו

.

של דה מנשה הפעם ביקש להסתייע בקשריו לא רק עם מנהיגי ערב אלא גם עם ההנהגה הבריטית

.

במצרים במכתב התודה על האירוח בביתו הדגיש וייצמן את מעמדו של הברון בעיני ההנהלה הציונית

בארץ  -ישראל  ,בקהילה היהודית במצרים ובקרב מנהיגי ערב  ,וטען שבקשריו הרבים יוכל לקדם
הידברות והבנה בין הצדדים ,

98

אלא שבאותה שנה חלה דה מנשה  ,וקשריו עם וייצמן פסקו .

הסיבות לאלמוניותו של דה מבשה בנוף ארץ  ' -שראל
במפות ישנות המתארות בעלות על קרקעות ארץ  -ישראל בשנות העשרים והשלושים של המאה

.

העשרים  ,הן במרהב הכפרי והן במרחב העירוני  ,רשומים שמות רבים של אנשים פרטיים הדבר בולט
במיוהד בשרון  ,ששם רכישות הקרקע ונטיעות הפרדסים נשלטו על ידי גורמים פרטיים  ,מלבד הציון
במפות  ,מרבית הדמויות נשכחו ולא נמצא להן מנציה  ,ורק המהקר מנער מפעם לפעם את האבק

מהמפות  ,וחושף את הדמויות והמפעלים שמסתתרים מאחורי השמות  .עדיין נותרו בנוף מדינת ישראל
מספר אתרים הנושאים את שמות המשקיעים  ,והמטייל וסוקר את נופיה של הארץ תוהה מה מסתתר
מאחורי השם  :פרדם פרטי ומושב בשרון מצפון לכפר  -סבא מנציחים את שמותיהם של המשקיעים ב ' גן

היים '  ,אשר פירס הקנדי ומקס שולמן האמריקני ; תל  -ליטווינסקי ברמת  -גן

ו ' הטירה ' בסמוך

לקיבוץ

געש קשורים לשמה של משפחה שהשקיעה בקרקעות ובפרדסים בארץ  -ישראל  ,ושהתכוונה לייסד
שכונת גנים בפאתי רמת  -גן ; ולקבוצת אתרים אלה שייך גם הגן מצפון לכפר  -סבא ,

גן מנשה.

למידע המועט על פליקס דה מנשה  ,כמו על אישים אחרים מסוגו  ,ולהיעדר הנצחה לדמותו מספר
סיבות  :אירועי הזמן  ,קשיים מהקריים  ,גורמים סובייקטיוויים ומוסכמות חברתיות שהמחקר הארץ -

ישראלי עדיין שבוי בהן .
96
97
98

וייצמן אל דה מגשה ,
וייצמן אל דה מנשה ,

21

וייצמן אל דה מנשה ,

3

22

בנובמבר , 1936

ביולי  , 1937ג " ו .
 ,ג" ו.
במאי
1958

ג" ו.

בין מערב למזרח  :הברון  Vp '> Dדה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני

א.

פעילותם של המשקיעים הפרטיים בארץ  -ישראל נקטעה בפרוץ מאורעות

1936

.

97

תקופת הימרד

הערבי '  ,שנמשכה עד  , 1939מלחמת איטליה חבש  ,מלתמת העולם השנייה  ,מלחמת העצמאות -
כל אלה יצרו תוסר ודאות בדבר עתידה של ארץ  -ישראל ומנעו את התחדשות המפעל הכלכלי
הפרטי  ,התשש מפגיעה במפעליהם הכלכליים הפרושים בארצותיהם ובמקומות שונים בעולם גרם

.

גם הוא לצמצום בפעילותם הכלכלית וההתיישבותית של המשקיעים הפרטיים תהליך זה השפיע

.

על פעילות הארגונים שבהם הייתה מעורבת משפחת דה מנשה ועל השקעותיה ארגון ' בני בנימין '

והמפעלים שצמחו מתוכו  :חברת ' הנוטע ' ובנק ' בני בנימין '  ,היו תלויים בהשקעות מחוץ לארץ -

.

ישראל ועל כן נקלעו לקשיים בעקבות מאורעות

1936

בנימין ' ובסופו של דבר התברה התפרקה בנק ' בני

בנימין ' פשט את

.

הצטמצמה פעילותה של הסתדרות ' בני

הרגל בשנת , 1940

99

וחברת

' הנוטע ' פסקה לפעול ערב מלחמת העולם השנייה ,

ב.

לאתר שפרצו מאורעות

הצטמצמה הפעילות בגן מנשה  ,ומאתר שהיה קטן יחסית לחוות

1936

ולמטעים סמוכים  ,לא סיפק תעסוקה לפועלים רבים  ,ולא נתפס כגורם משמעותי בהתפתחויות

.

היישוביות במישור החוף החוות והמטעים הגדולים היו אבן שואבת להכשרה ולעבודה עבור קבוצות

פועלים שהתארגנו לקראת עלייתם על הקרקע  ,אך גן מנשה לא שולב בפעילות זאת .
ג.

שמו של הגן הופיע בעיתונות המקומית במשך תקופה קצרה לקראת מלחמת השחרור  ,אך לא

בגלל מייסדו  ,דה מנשה  ,אלא בזכות פעילותה של משפחת יפה  ,שקיבלה על עצמה לנהל את הגן ,

וששמה הפך לחלק בלתי נפרד מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי .
ד.

100

.

מלבד אירועי התקופה היו סיבות אישיות שתרמו להשכחת דמותו של דה מנשה בשנת , 1933

.

כשמלאו לו שישים ושמונה שנים  ,תלה פליקס דה מנשה ומסר לבנו ג ' ורג ' את ניהול עסקיו הבן

מיעט לפעול בארץ  -ישראל בשנות השלושים  ,וכמו יהודים רבים מעשירי מצרים השתדל התל משנת

933ן  ,השנה שבה עלה היטלר לשלטון בגרמניה  ,שלא לבלוט בקשריו ועסקיו עם

ארץ  -ישראל.

וייצמן שמר על קשריו עם האב פליקס  ,אך לא עלה בידו לשכנע את הבן לפעול למען ארץ  -ישראל

.

בנושאי קרקע והתיישבות גם כאשר ביקש וייצמן מהבן לתרום למכון המדעי הנושא את שמו ( מכון

וייצמן ) ,
' הבימה '

סירב .
102

101

לעומת זאת חזר ועלה שמו של ג ' ורג ' בקשר לפעילות תרבותית  :הקמת תאטרון

.

ותרומות לאוניברסיטה העברית בשנותיו האחרונות לא התערב האב בניהול מפעליו

וסמך על בנו  .לאחר שנפטר עברו כל העסקים לבעלותו של ג ' ורג ' .
99

תיק ' החקלאי הצעיר בני בנימין ' ,

100

משפחת יפה עזבה את הגן והבית בשנת

101

וייצמן אל א " ד ברגמן ,

27

17

בספטמבר  , 1941ארכיון
1966

.

בשנת

1967

באפריל  , 1934ושם בקשה לשכנע את משפחת דה מנשה להוסיף ולתרום ברכישת

קרקעות  Terusalem ,ש
 . 384ק  ; 1978 ,וייצמן אל ג ' דה מנשה ,

New Brunswick

 ,הצ

Chaim Weizmann ,
עמ ' ; 448

,

0

 . ( , The Letters and Papersאס ) Sheffer

 30במאי  , 1935שם ,
ג " ו ; וייצמן אל ג ' דה מנשה  27 ,באפריל ו  30 -במאי , 1935
בנק אפ " ק אל עיריית תל  -אביב  2 ,באפריל  , 1935ושם אישור על ערבות שנתן ג ' ורג '
ג" ו ;

102

הרצליה .

נמכרו הבית והגן

למשפחת אייזנברג .

.

אביב לבניית בית לתאטרון הבימה אהת " א ,

04 / 2910

.

וייצמן אל א ' כהן באלכסנדריה ,

2

.

[)

במאי , 1934

וייצמן אל פ ' דה מנשה  20 ,במרס  , 1936ג " ו .
דה מנשה לעיריית תל -

ץתדרה

ץתדרה

עירית

98

ה.

עמית  -כהן

הפעילות הכלכלית הענפה של משפחת דה מנשה במצרים הסתיימה בשנת  , 1948עם קום מדינת

.

ישראל  ,ובניה האחרונים עזבו את מצרים אחרי מלתמת סיני לאתר שעזבה את מצרים תיעדה
המשפחה את אילן היוחסין שלה אך מיעטה לשמר תעודות ומכתבים שיכולים להטיל אור על דמותו

.

של פליקס דה מנשה יש בכך להבהיר את הקושי לתקור את דמותו  ,כמו את פועלם של גורמים

.

פרטיים אתרים על ההתיישבות השיתופית שקמה בסמוך למפעלים הפרטיים קיימים מקורות כתובים
המרוכזים בארכיונים ציבוריים  ,ולעומת זאת קשה לחשוף מקורות פרטיים  ,במקרה של דה מנשה
קיים גם הקושי להגיע לארכיונים באלכסנדריה  ,ועל כן לא נותר אלא להתבסס על תיעוד פרטי  ,אך

זה כאמור מצומצם ביותר .
ו.

תולדות הסתדרות ' בני בנימין '  ' ,בנק בני בנימין ' וחברת ' הנוטע ' עדיין עלומות  ,ועד שלא

.

ייתקרו  ,לא ייחשפו גם הדמויות שנקשרו בהם אמנם מדובר בגופים גדולים  ,אלא שהם התבססו על

איכרים בני מושבות  ,והמושבות ייצגו יזמה פרטית  ,ובשנות העשרים  ,השלושים והארבעים לא זכתה

התיישבות זו לכבוד הראוי לה ויתם זה נמשך גם בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל .שינוי
במעמדה של היזמה הפרטית וההתעניינות בשורשיה חלו בשנות השמונים והמחקר בתולדות היזמה

.

הפרטית התרחב אף על פי כן קיימים יזמים וארגונים פרטיים שהקשיים בחשיפת המידע אודותיהם

משפיעים על התקדמות המתקר בעניינם  .לקבוצה זו שייכת הסתדרות ' בני בנימין ' .

ז.

יהדות צפון אפריקה אמנם נחקרה  ,אבל המחקר בחן בעיקר את פעילותה בארצותיה ומיעט

.

בבחינת תרומתה לפעילות ההתיישבותית בארץ  -ישראל יחס זה ראשיתו כבר בעיתונות הארץ -
ישראלית בשנות השלושים  :עיתונות זו סקרה בהרחבה את השקעות היזמים הפרטיים האמריקנים ,

הקנדים והאנגלים  ,אך מיעטה להזכיר את מפעלם של יהודי צפון אפריקה בארץ  -ישראל.
בתכונותיו ובפועלו  ,הן במישור המדיני והן במישור הכלכלי וההתיישבותי  ,השתייך הברון פליקס
דה מנשה לקבוצת היזמים שהשקיעו בארץ  -ישראל במהלך שנות העשרים והשלושים במפעלים

.

כלכליים והתיישבותיים כמותם קשר קשרים עם ראשי ההסתדרות הציונית ובראשם עם נשיא
ההסתדרות וייצמן  ,ונענה לקריאתו לשתף עמו פעולה בתהליכים מדיניים וכן בקידומה הכלכלי

וההתיישבותי של ארץ  -ישראל  ,ככל יזם ראה בהשקעותיו מפעל כלכלי  ,אבל מניעיו לפעול בארץ -

ישראל  ,נבעו מציוניותו .
במתיישבים יהודים .

זו לא התבטאה בעליה והתיישבות  ,אלא בפיתוח הארץ ובתמיכה

.

דה מנשה נבדל מהמשקיעים האחרים במידת החשיפה שזכה לה חשיפה זו מועטה אף ששמו הונצח

.

לפני יותר משישים שנה בגן מיוחד  ,גן ששיני הזמן לא יכלו לו והוא פורח עדיין במלוא הדרו ייתכן
שמתקר זה יתרום להנצחת האדם ולשמירתו של הגן  ,ויהיה פתת למתקרים נוספים על דמויות עלומות

שהותירו חותם בנוף ארץ  -ישראל .

