המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי
בארץ  -ישראל

( המשך ) *

נחום גרוס

(ב )

חקיקה כלכלית  ,הסדרים

מינהליים ויוזמות ממשלתיות

חלק נכבד מהמדיניות הכלכלית של כל ממשלה מתבטא בעשייה ובאי  -עשייה בתחומי

החקיקה ,

ההסדרים המנהליים ויתר התחומים הכלולים במושג ' הרשות המבצעת '  .בניגוד לפעילותה הכספית
של הממשלה  ,אשר מעצם טיבה נמדדת בערכים כמותיים  ,ולכן קל לסכמה לפי שנים או לפי פרקי -

זמן ארוכים יותר  ,הרי החקיקה והפעילות המנגנונית מפוזרות על  -פני מספר רב של פריטים ואינן
ניתנות לכימות  .הדברים אמורים גם לגבי חוקים והסדרים שיש להם השלכות על הכנסות הממשלה
או על הוצאותיה  ,אך עיקר השפעתם אינה נמדדת בצד התקציבי  .לא ייעשה כאן אפוא ניסיון לכנס
רשימה מלאה של כל פריטי החקיקה הכלכלי של משטר המנדט בארץ  ,ובוודאי לא של כל הסדרי -
המנהל בתחום הכלכלי  ,כי אם ניסיון לסקור את החשובים שבהם  .כמה מן הצעדים ננקטו ביוזמתה

של ממשלת ארץ  -ישראל עצמה  ,וכמה מהם באו כהיענות לתביעות וללחצים  ,או כהיענות
להתפתחויות הצרכים

אלא לספק

;

חלקם היוו התערבות פעילה של הממשלה במשק הארץ  ,וחלקם לא נועדו

או לשפר את המסגרת השלטונית לפעילותם הכלכלית של הפרטים ישל

התאגדויותיהם .

אך לגבי כולם תקפים באורח עקרוני הדברים שכבר נאמרו בחלק הראשון של מאמר זה  ,על  -אודות
יעדיה של המדיניות הכלכלית וסדר עדיפויותיה .

ברוב שטחי החיים העסקיים נהגה ממשלת ארץ  -ישראל בדרך של התערבות מזערית  ,תוך קביעת

מסגרת חוקית מודרנית ליזמות החופשית ; מדיניות זאת תודגם להלן בתחום הבנקאות  .ביחס לכמה
תחומים  ,כגון ההגנה על העובד השכיר  ,נוסף על שיקוליה של הממשלה גם החשש  ,שכל חקיקה או
התערבות אחרת תתפרש כנקיטת עמדה בניגוד היהודי  -ערבי  ,שהחריף והלך בגילוייו ; וזה היה טעם

נוסף לקו של אי  -התערבות .

מטבע ובנקים
השיטה של מטבע נפרד

לארץ ,

ן

'

הלירה הארץ  -ישראלית ( לא " י

),

נוצרה רק בסוף שנת

; 1927
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הנהגתו של מטבע יציב ואחיד לכל הארץ ולכל סוגי העסקות  -הלירה המצרית ( לי " מ )  -נכללה
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כבר בפעולה של הנחת היסודות לממשל מודרני  ,שהחלה בתקופת הממשל הצבאי  .פעולה זאת

הקטינה את הסיכונים ואת אי  -הוודאות הכרוכים בפעילות הכלכלית הפרטית  ,ובכך תרמה תרומה
רבת  -ערך לצמיחתה הכלכלית של הארץ  ,שהיתה בעיקרה צמיחתם של היישוב היהודי ותוצרו .

בשלהי התקופה העות ' מאנית רווחו במחזור  -העסקים בארץ  ,כמטבע עובר לסוחר  ,נוסף על
הכסף התורכי  ,גם מטבעותיהן של כל מדינות אירופה

הגדולות ,

ומרבית החשבונאות נוהלה

בפראנקים צרפתיים  .בחיי יום  -יום  ,ובפרט במחוזות הרחוקים מהבירה  ,חישבו במונחים של הגרוש

המקומי  ,ושערו לעומת מטבעות הזהב והכסף השונים נע לא רק מעת לעת  ,אלא גם מעיר לעיר .

מצב זה הורע בהרבה בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה  ,שבה הגדילה האינפלאציה של לירות  -נייר
ממשלתיות  ,שנכפו על הציבור  ,את האנדרלמוסיה  .צבא הכיבוש הבריטי הביא עמו את הלירה
המצרית והכריז עליה כעל ההילך החוקי בארץ  ,אם כי לא אסר על השימוש במטבעות האירופיים .
אף  -על  -פי שהמדובר היה לא רק במטבעות כסף וניקל  ,אלא גם בשטרי כסף  -נייר  ,לא עבר זמן רב

ואלה התקבלו על הציבור כולו כאמצעי  -החליפין העיקרי  ,ודחקו מהמחזור את רוב הכסף הזר .

מן הלירה המצרית אל הלירה הארץ  -ישראלית
עם כינון הממשל האזרחי בארץ כבר היתה אפוא הלירה המצרית לא רק ההילך החוקי  ,כי אם גם

הכסף המקובל בפועל  ,ולא היתה סיבה כבדת  -משקל לשינוי המצב הקיים  ,התקין  .אדרבא  ,פקידים
בכירים בירושלים ובלונדון דגלו בעיקרון  ,שבענייני מטבע כל המוסיף שינויים  -גורע  .כנגדו

פעל השיקול  ,שמטבע נפרד נמנה עם סימני ההיכר של יחידה פוליטית נפרדת ; והצטרף לו השיקול
התקציבי  ,כלומר רצונה של ממשלת הארץ ליהנות מרווחי ההנפקה  .ייתכן כי מה שהכריע את הכף

היו החששות  ,שממשלת מצרים תנתק את המטבע שלה מהלירה האנגלית ( הלי " ש )  .מכל
בשנת

1924

מונתה בארץ ועדה ציבורית לדון בהנהגת מטבע ארץ  -ישראלי  ,ובשנים

מקום ,

1927 - 1926

בוצעו הצעדים הדרושים  ,בחקיקה ובמנהל  ,להנהגת הלירה הארץ  -ישראלית ב  1 -בנובמבר  . 1927כל
הכסף המצרי שהיה במחזור נפדה בשער הרשמי של
0 . 975

1

לא " י ( שהיתה שוות  -ערך ללי " ש ) תמורת

לי " מ .

מן הראוי להדגיש  ,שמבחינת חיי הכלבלה לא התחולל בסוף

1927

שינוי משמעותי  .גם הלי " מ

וגם הלא " י היו בעיקרון שוות  -ערך ללירה שטרלינג הבריטית וניתנות להמרה חופשית ובלתי -

מוגבלת ללי " ש או בחזרה ממנה  .המרת הכסף הארץ  -ישראלי למטבעות אחרים היתה מותנית
במעמדה של הלירה האנגלית ביחס אליהם  ,וכמצב המערכת הכספית העולמית  :והוא הדין בשערי
החליפין  .במלים
המנדט )

אחרות ,

מאז הכיבוש הבריטי ועד להוצאת הארץ מגוש השטרלינג ( עם תום

נהגה כאן למעשה הלירה האנגלית במעין לבוש מקומי  .חלוקתה של הלירה המקומית

לאלף יחידות  -משנה ( ה ' מיל ' ) הקלה על המשך חיי המסחר התקינים לפי רמת  -החיים בארץ  .שטרי
כסף  -הנייר היו בערכים של חצי  -לא " י ומעלה  ,אך מי שרצה לסמוך רק על מטבעות
עמדו לרשותו המטבעות של
המקבילה ) .
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ממתכת  -כסף ,

מיל ( מטבע שכונתה ' שילינג '  ,לפי היחידה האנגלית

.
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סניף בנק אפ " ק בתל  -אביב

תוצאותיה של שיטת המטבע
שיטת  -מטבע זאת  ,שהבטיחה המרה חופשית בשער  -חליפין יציב  -במשך כמחצית תקופת המנדט
כלפי מרביתן של ארצות העולם ובמחציתה השנייה במסגרת גוש השטרלינג לכל הפחות  -היתה
גורם מעודד לסחר  -חוץ חופשי ולייבוא  -הון

;

ואין צורך להרבות במלים על חשיבותם של אלה

למשק הארץ  .לקשר ההדוק עם המשק הבריטי היו  ,בנוסף להשלכה המדינית הברורה  ,תוצאות

בלתי  -רצויות לעתים  ,אך בעיקרו של דבר הוא סייע להתפתחות המסחר בין הארץ לבין

בריטניה ,

לתועלת שני הצדדים  .עם זאת יש לציין  ,שהיו גם מגרעות לשיטת המטבע הארץ  -ישראלית  ,שנוסדה

לפי המודל הקולוניאלי  .ראשית  ,היא מנעה מממשלת ארץ  -ישראל כל אפשרות לנהל מדיניות
כספית  ,כלומר  -להשפיע השפעה מכוונת על כמות אמצעי התשלום במשק ועל התנהגות
הבנקים  ,כגון לשם פעילות נגדית למחזור הגיאות  -והשפל בעסקים  .שנית  ,פרטי השיטה מנעו
מהממשלה ( לא כל שכן מן החברות העסקיות בארץ ) את האפשרות ללוות מהגוף מנפיק  -המטבע ,
שהיא אפשרות נוחה למימון גרעונות  .ושלישית  ,גם כלפי הבנקים בארץ לא היתה ' מועצת המטבע '
בגדר בנק מרכזי  ,שיוכל לבוא לעזרתם בשעת צרה  ,ולכן נאלצו להחזיק את עתודותיהם הנזילות

בשוק  -הכספים של לונדון  .במלים אחרות  ,מצד אחד היתה כמות המזומנים בארץ תוצאה

' אוטומטית ' של ההפרש בין יבוא  -ההון לבין עודף יבוא  -המוצרים על יצוא  -המוצרים  ,מבלי שתוכל
להיות כל השפעה מדינית עליה

;

ומצד שני  ' ,מועצת המטבע '  ,ובגלל תקנותיה גפ מערכת הבנקים

1 3 -7

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

הפרטיים בארץ  ,הפכו בפועל לצינורות של יצוא  -הון מארץ  -ישראל לממשלות של בריטניה ושל
מושבותיה .
במשך רוב תקופת המנדט הדגישה דעת  -הקהל  ,ובכללה המדינאים והכלכלנים היהודים  ,את
מעלותיה של שיטת המטבע

:

הלא " י נהנתה מיוקרתה של הלי " ש  ,שהיתה עדיין רבה  ,וההמרה

החופשית עודדה את המשקיעים מחוץ  -לארץ ובו בזמן הסירה כל קושי מתשלומים

תמורת יבוא סחורות ושירותים או לשם פרעון חובות ( או אפילו לשם השקעה

לחוץ  -לארץ ,

בחוץ  -לארץ ) .

אף

בעצמאותה  -כביכול של כמות אמצעי התשלום  ,ובפרט באי  -יכולתה של הממשלה לממן גרעונות
בדרך אינפלאציונית  ,ראו יתרון חשוב ; והדבר מובן אם נזכור עד כמה עמדו שנות העשרים בסימן
האינפלאציות הגדולות של שנות המלחמה וראשית ההסתגלות להסדרי השלום  .לכן התייחסו אל
מגבלות השיטה  ,כגון חוסר היכולת לנהל מדיניות כספית אנטי  -מחזורית  ,כאל מחיר שכדאי לשלמו
למען יתרונותיה  .רק בשנות מלחמת  -העולם השנייה  ,שבהן קיבל יצוא ההון בצורת עתודות נזילות
ממדים

חסרי  -תקדים ,

ובשנים של ראשית השלום  ,שבהן עמדה החשיבה הכלכלית בסימן של

מדיניות הפיתוח ( נוסף על אימת האבטלה  ,מורשת שנות

השלושים ) ,

נדונה שיטת המטבע הארץ -

ישראלית לכף תובה .

החקיקה הבנקאית
כשם שהחקיקה בענייני המטבע מדגימה התערבות פעילה של המדיניות לשם עיצוב התשתית

המוסדית  -כלכלית לפי מושגיהן ויעדיהן של הממשלות בארץ ובלונדון  ,כך מדגימה החקיקה
הארץ  -ישראלית בענייני הבנקאות את הגישה של ' הנח לפעול '

) ( Laissez faire

בשיעור מרחיק -
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לכת  -התערבות מינימאלית  ,בתגובה ללחצים או אפילו בתגובה מאוחרת להתרחשויות במשק .

בשנתיים הראשונות לממשל האזרחי גובשו שלושה חוקי  -מסגרת למערכת הבנקאות

:

' פקודת

הבנקים הכללית ' איפשרה לכל חברה בערבון מוגבל  ,שנרשמה כדין אצל רשם החכרות  ,לעסוק

בעסקי  -בנקאות מסחרית  ,ובפרט לקבל פקדונות עובר  -ושב מהציבור

;

' פקודת הבנקים לאשראי ' ,

אשר פרטיה הושפעו גם ממשאלותיו של בנק המשכנתאות הכללי ( של ההסתדרות

הציונית ) ,

שהיה

אז בתהליך  -הקמה  ,התנתה עיסוק כהלוואות  -משכנתא בהרשאה מפורשת של הנציב העליון

;

ו ' פקודת האגודות השיתופיות ' קבעה את המסגרת  ,ובכללה רשם נפרד  ,לכל סוגי הקואופרטיבים ,

ובכך גם לאגודות השיתופיות לאשראי ( קופות הלוואה  -וחסכון ודומיהן )  .רק לגבי הבנקים
למשכנתאות נקבעו תנאים מגבילים ( ביחס לתנאי ההלוואה

והפירעון ) ,

מעבר לעצם הרישום

הפורמאלי כחברה או כאגודה בערבון מוגבל  ,ומלכד החוק העות ' מאני  ,שקבע ריבית מירבית של

9

אחוזים לכל הלוואה שהיא  .ההגבלות על הכנקים למשכנתאות היו חלק ממדיניות ההגנה על
האיכרים והאריסים  ,אך למעשה עסקו בנקים אלה כמעט אך ורק באשראי לבניה העירונית .
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אגרת  -חוב של הבנק האפותיקאי

הכללי שהונפקה

ב 1926 -

שוק האשראי בשנות השלושים
במחצית הראשונה של שנות השלושים נוצרו תנאי גיאות קדחתנית בשוק האשראי
וכחמישים בנקים

חדשים  ,רובם

הארץ  -ישראלי ,

קטנים  ,קמו בתוך חמש שנים והתחרו על כספי המפקידים ועל

עסקי ההלוואות קצרות  -הטווח  .עקב קולות האזהרה שנשמעו מחוגי העסקים  ,ובמיוחד ממנהלי
הבנקים הוותיקים  ,מינתה הממשלה בסוף שנת

1933

ועדה ציבורית לענייני בנקאות  -אך לא

יישמה את המלצותיה  .מחדל זה הורגש בעת הבהלה המדינית  -כלכלית שפרצה בארץ באוגוסט
, 1935

כשערב ההתקפה האיטלקית על אתיופיה פשטו שמועות שמלחמה בין המעצמות עשויה

לשתק את השיט במזרח  -התיכון  .משיכת כספי הפקדונות לשם אגירת מצרכים ומזומנים הוגברה

על  -ידי חששות שנבעו מצמצום פתאומי בהלוואותיו של ' בנקו די רומא '  .בתוך חודש דצמבר גדל
סך המזומנים במחזור

מ5. 8-

מיליון לא " י

ל7 . 5 -

מיליון לא " י  .רבים מהבנקים הקטנים נכנסו

למצוקת  -נזילות חמורה  ,ורק פעולת  -הצלה נמרצת מצד ' בנק ברקליס ' ואפ " ק ( ' בנק אנגליה -

פלשתינה '  ,כיום בנק לאומי

לישראל ) ,

בעידוד הממשלה

ובערבותה  ,מנעה

בציבור המפקידים  .עתה נחלצה הממשלה לבצע רפורמה יסודית
הגבלות על הקמתם ועל המשך קיומם של

הבנקים  ,ובפרט

:

פשיטות  -רגל ופגיעה

בשנים

1937 - 1936

הוטלו

הותנה התנאי של הון עצמי מינימאלי ,

ונוצרה משרה של מפקח על הבנקים  ,בעל סמכויות של פיקוח ממשי על דרכי ניהולם של עסקי
הפקדונות וההלוואות  .חקיקה זאת  ,בשילוב עם תגובות הציבור  ,שלמד להסתייג מבנקים

זעירים ,

אכן הביאה שיפור במצב  .מן הראוי להעיר  ,שבהתפתחויות הללו  ,בהן נגררה הממשלה אחרי
האירועים והטילה פיקוח ומגבלות על הבנקים רק אחרי שהציבור הרחב נפגע או היה בסכנת

פגיעה ,

דמתה ארץ  -ישראל למפותחות שבארצות בתקופת בין  -המלחמות  .בהשוואה לכל ארצות המזרח -

התיכון היתה החקיקה הארץ  -ישראלית מתקדמת ביותר  ,וההפרש מבחינה זו בינה לבין ארצות אלו
היה גדול  .חקיקה זו עמדה יפה במבחן השנתיים הראשונות של מלחמת  -העולם השנייה  ,שבהן
1119

נחום גרוס

באלצו אמנם כמה בנקים נוספים להתחסל  ,אך נמנעה פגיעה בציבור המפקידים  .בתום המלחמה היו
בארץ

25

בנקים מסחריים  ,בערך כמספר הבנקים שהיו בה בשנת . 1930

פיתוח הארץ

:

התשתית

הפיסית  ,מערך הרכבות

מדיניות הפיתוח הכלכלי ומגבלותיה כבר נדונו בקווים כלליים  .כאן מדובר קודם לכול במערכות
הרכבת והתקשורת ובנמלי הים והאוויר  ,שהיו מפעלים ממשלתיים בתקופת המנדט .

ממשלת ארץ  -ישראל ירשה מהתקופה

העות ' מאנית את ' רכבת העמק '  ,כלומר את המסילה

והמתקנים של הרכבת החיג ' אזית שעברה בתחומיהן של ארץ  -ישראל ועבר  -הירדן  ,ואת קו הרכבת

יפו  -ירושלים .

33

הקדש מוסלמי

הרכבת החיג ' אזית נחשבה אמנם לפיקדון בידי נאמן בלבד  ,משום שהיתה מעין
( וקף ) ,

הרכבות  .בעבור קו

אבל בפועל התבטא הדבר רק כצורך לנהל את חשבונותיה בנפרד מיתר

יפו  -ירושלים  ,לעומת

זאת  ,נאלצה ארץ  -ישראל לשלם פעמיים  :פיצויים לחברה

הצרפתית תמורת המסילה והמתקנים  ,ותשלום לממשלת בריטניה תמורת ההשקעות

במסילה ,

שבוצעו בתקופת הממשל הצבאי  .מהממשל הצבאי נתקבלה  ,תמורת תשלום פיצוי חלקי  ,גם

המסילה מרפיח לחיפה על מתקניה  .נוסף על כך ניהלה ממשלת ארץ  -ישראל והפעילה את רכבת
סיני  ,מקנטרה עד רפית  ,בשביל ממשלת בריטניה  ,שנשארה בעלת הרכוש  .מבחינת התפעול היו

אלה שתי רשתות נפרדות  .המסילות התורכיות היו צרות ( ברוחב

 105ס " מ ) ;

הקו הראשי חיבר את

חיפה עם צמח  ,דרך עמק  -יזרעאל ובקעת  -הירדן  ,ומשם עם עמאן  ,מעאן  ,ואף דרומה  :הקווים
המשניים היו חיפה  -עכו ועפולה  -שכם  -טול  -כרם  .המסילות הבריטיות היו ברוחב ' תקני '

ס " מ ) וקוויהן הראשיים  ,חיפה  -קנטרה

נתחברו בצומת
ויפו  -ירושלים  ,נתחכרו

( כ 144 -

לוד ; קווים משניים קצרים

נסתעפו לבסיס הצבאי בצריפין ( סרפנד )  ,למחצבות בית  -נבאללה  ,ומראש  -העין לפתח  -תקוה ( ' רכבת

הפרדסנים ' )  .בסך  -הכל הופעלו קווים באורך של

@dW
ס

535

ק " מ בגבולות ארץ  -ישראל

המנדטורית 205 ,

ק " מ בסיני ו  325 -ק " מ בעבר  -הירדן  .כקנטרה היה לרכבת שהגיעה מרפיח קשר עם המסילה
 חמההמצרית  ,אף כי במעבורת ( בשנת  1942נבנה גשר מסתובב מעבר לתעלת  -סואץ )  .מזרחה מאל
היה לרכבת שהגיעה מצמח קשר עם המסילה הסורית  ,לדמשק והלאה  .המסילה מחיפה לביירות
בשנת 1942
יר ניטמן
ן
זאת  ,גבנת , ,
לעומתנ וא ,
ולטריפולי  ,,קעיע "
 ,קטי יפיג '
.. 1942
רק
נבנתה

"

לכאורה היתה זאת חטת מסילות  -ברזל נכבדה לארץ כה קטנה  ,אך למע מה היה זה נכס ' בהטיל
מטבעות

ארץ  -ישראליים
מתקופת
המנדט

הוצאות גדולות על הממשלה ומגבלות חמורות על מדיניות הפיתוח שלה  .המסילה התקנית נבנתה

בחיפזון על  -ידי הצבא הבריסק ואף אחרי שהושקעו סכומים גדולים בחיזוקה ובשיפוצה לא היתה
 ידיאיכותה משביעת  -רצון לפי אמות  -המידה האירופיות  .התוואי של מסילה זאת הוכתב ברובו על
שיקולים אסטראטגיים בימי המלחמה  ,ולא הלם את צורכי המשק המתפתח נימי שלום  .הפיצול
לשתי רשתות  ,בעלות רוחב  -מסילה

שונה  ,פגם

אף הוא ברמת שירותיה של הרכבת  .הציוד

שנתקבל

בירושה היה ברובו ישן ומיושן  ,והגדיל את הוצאות התחזוקה והתיקונים  .תפעול המסילה העבר
33
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:
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מערכת התחבורה
Survey of

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ירדניה היה גרעוני  ,אך משיקולים צבאיים ומדיניים לא יכלה הממשלה לוותר עליו  ,ורק הקו דרומה
ממעאן נזנח ( לעומת זאת פורקו בשנות העשרים המסילה הבריטית רפיח  -באר  -שבע והמסילה

התורכית מנחל  -שורק לבאר  -שבע ולניצנה )  .יתר על

כן  ,כדי למנוע פגיעה בהכנסות הרכבת  ,הצרה

הממשלה באמצעים מנהליים שונים את התפתחותה של התנועה הממונעת  ,ובמיוחד עיכבה את

סלילת כביש החוף בין תל  -אביב לחיפה .

אך במסגרת מגבלותיו של ה ' עיזבון ' הבלחי  -אחיד הזה עשתה הממשלה מאמצים גדולים
לשיפור המתקנים  ,הציוד והשירות  ,ולו רק כדי להגדיל את הרווחיות תוך התחרות מתמדת בתנועת
המכוניות והמשאיות הגוברת  .חלק נכבד מההוצאות ' על חשבון המלווה '  ,שנדונו לעיל  ,הושקעו

במערך הרכבות  ,וחלק מהכנסות הרכבות הופנה להשקעה  ,לעתים עד כדי יצירת גרעונות שכוסו
מתקציב הממשלה השוטף ( ראה לוח

' . )2

קטעי  -מסילה רבים שופצו וחוזקו  ,גשרים נבנו

מחדש ,

תחנות חדשות הוקמו  ,וקווי  -מסעף רבים נסללו לצורכיהם של מפעלי  -תעשיה  ,מחצבות  ,בתי  -אריזה
להדרים ועוד  .ככלל פיגר קצב גידולה של תנועת הנוסעים ברכבת אחרי גידול האוכלוסיה  ,בעיקר

מכיוון שהעדר מסילה כפולה האיט את התנועה ושיבש את לוח הזמנים ; ואילו בתנועת המשאות
מילא מערך הרכבות תפקיד מרכזי במשק הארץ  .מבצעים גדולים במיוחד  ,כגון בניית תחנות  -הכוח

בנהריים ובירושלים  ,בניין הנמל בחיפה והנחת צינור  -הנפט לחיפה  ,הסתייעו בכושר ההובלה של
הרכבת  .בתי  -המלאכה המרכזיים של הרכבת בחיפה  ,שהושלמו בשנת

, 1932

היו מפעל תעשייתי

חשוב ומרכז של הכשרה מקצועית  .אך שיפורים חשובים במתקנים והסבת ההנעה מפחם לנפט
בוצעו רק בלחץ צורכי הצבא  ,בתקופת מלחמת  -העולם השנייה .

מערך הדואר  ,הטלגראף

והטלמון' 4

בניגוד בולט לרכבות  ,התפתח המערך העסקי השני של ממשלת

ארץ  -ישראל  ,זה

של

הדואר ,

הטלגראף והטלפון  ,באורח חיובי מכל הבחינות  .מאחר שלא ירש כמעט כל ' עיזבון ' עות ' מאני  ,נבנה
מלכתחילה בגישה מודרנית  ,ומאחר שבתקשורת היתה קירבה רבה יותר בין הצרכים הצבאיים

לצרכים האזרחיים  ,היתה תרומתו להתפתחות המשק רבה  ,לכל הדעות  .בניגוד לתקופה העות ' מאנית
היה לממשלת ארץ  -ישראל מונופולין על שירותי הדואר  ,ובתחום זה שירתה האחידות את אינטרס

הצרכנים  .שירותי  -טלפון לא התקיימו כלל לפני

, 1920

ושירותי המברקים שופרו בהרבה על  -ידי

הכבלים מיפו לפורט  -סעיד ומחיפה לקפריסין ולביירות  .דברי  -דואר הועברו הן ברכבת והן

בכבישים  ,ובערים הראשיות הם חולקו לבתים פעמיים ביום  .שירותי התקשורת בתוך הארץ וקשרי
הדואר עם חוץ  -לארץ  -ביבשה  ,בים ובאוויר  -הורחבו ושופרו בהתמדה  .עם זאת לא היה מערך
זה נתון ללחץ של התחרות מצד הסקטור הפרטי  ,ויכול לשמש גם מקור  -הכנסה ( צנוע ) לממשלה

( ראה לוח * . ) 3

ברור  ,שתקשורת

סדירה  ,מהירה ותכופה הביאה תועלת מרובה לכל החברות העסקיות

ולאנשים הפרטיים שנזקקו לה  .בשנת

1936

נוסף למערך זה המשדר ברמאללה והוקם שירות

השידור הממשלתי .
34
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גם מבחינת מדיניות הפנים הארץ  -ישראלית היו שירותי התקשורת כמצב נוח יותר מאשר הרככת .
המתקנים הקבועים היו חלק קטן מכלל הציוד  ,ולכן קל היה יותר להתאים את השירותים

להתפתחויות בתפרוסת האוכלוסיה ובפעילויותיה  .הסגל הטכני והמקצועי היה גדול  -יחסית לצוות

הפקידים הזוטרים והפועלים הבלחי  -מיומנים  .הרכב זה הביא מאליו לשיעור גבוה של עובדים
יהודים בשירותי התקשורת ; ואילו במערך הרכבת הועסק תמיד  ,בפרט בתקופות של בניה והרחבה ,
מספר רב של פועלים ערבים  ,בעוד שחלק מהסגל המקצועי הועסק עוד מימי התורכים והצרפתים .
גם הלחץ התקציבי החמור יותר גרם לכך  ,שמאז תקופת הממשל הצבאי שררה במנהלת הרכבת נטיה
להעדיף עובדים ערבים  .רק במאבק על מעמדה של השפה העברית במסמכי הממשלה ובשירותיה
היה הדואר שדה  -מערכה מל החשובים ביותר  ,ומאבק זה הוחרף מאז נוסף שירות שידורי הרדיו .

פיתוח נמלי הים והאוויר35
באשר לפיתוח הנמלים היו לדברים פנים לכאן ולכאן  .נמל חיפה  ,שכנייחו התנהלה בשנים
1933 - 1929

שלידו  ,ענה

( עם הוספות בשנים

הכאות ) ,

על מתקניו המשופרים והמגוונים ועל השטח המיובש

ללא ספק על צורך חיוני של הכלכלה הארץ  -ישראלית ואף תרם תרומה נכבדה

להתפתחותה של חיפה ולשיפור פניה  .למעשה לא היה לארץ עד אז נמל עמוק  -מים  .הועלתה אמנם
הטענה שהנמל הוקם בממדים נרחבים מכפי שהתחייב מצורכי התנועה האזרחית בו  ,אך קשה לדון
בשאלה זאת ללא מחקר נוסף  .מצד שני אין ספק  ,שההשקעות המשלתיות בהרחבת הנמל והמתקנים

ביפו לא ענו על כל הצרכים  ,בין היתר בגלל התנאים הגיאוגראפיים
35
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ציור

: 17

שדה התעופה בלוד בשנות השלושים

ההרחבה ביפו בשנים

, 1936 - 1934

כבר נדון הרעיון של בניית נמל עמוק  -מים שני במרכז הארץ .

לעומת זאת לא השתתפה הממשלה  ,משיקולים פוליטיים  ,בהוצאות של בניית המזח ונמל  -הסירות
בתל  -אביב  ,עקב שביתת ספני נמל יפו בשנת

ואף אסרה על עיריית תל  -אביב להשתתף

, 1936

בהוצאה זו  .לפיכך קם נמל תל  -אביב כחברת  -מניות פרטית  ,בעוד שנמלי חיפה ויפו נוהלו כמפעלים
ממשלתיים .
גם בפיתוח נמלי האוויר פעלו במשולב הצרכים האסטראטגיים עם ההיענות לביקוש האזרחי

המתפתח  .במקרה זה היתה גם ההתפתחות הכללית של התעופה הבין  -יבשתית גורם מדרבן  ,בגלל

מיקומה של הארץ כצומת נתיבי  -אוויר  .עד אמצע שנות השלושים היה נמל  -התעופה הבין  -לאומי
של ארץ  -ישראל ליד עזה  ,אך מטוסים אמפיביים נחתו במפרץ  -חיפה ובכנרת  .בשנת
שדה  -תעופה חדיש ליד חיפה  ,ובשנת

1937

1935

נבנה

נפתח השלב הראשון של נמל  -התעופה הבין  -לאומי

הראשי  ,בלוד ( בה הותקן שדה  -תעופה ארעי כבר בשנת . ) 1934

רשת הכבישים6נ
עד כה דובר על פיתוח התשתית לא רק כהשקעות המבוצעות על  -ידי הממשלה  ,אלא גם כמפעלים

שתיפקודם מנוהל על  -ידיה  ,במידת האפשר על בסיס עסקי  .לא כך היו פני הדברים ביחס לרשת

הכבישים בארץ  ,שהרי סלילת הכבישים בוצעה על  -ידי

הממשלה  ,ואילו השימוש בהם היה פתוח

לכל וחינם  .גם הובלת הנוסעים הציבורית לא היתה בידי הממשלה או הרשויות המקומיות  ,אלא
36

לנושא זה השווה

:

הדינים  -והחשבונות השנתיים של הממשלה  . 858 - 866 :קק

הערה  ; ) 17הארגון הכלכלי של ארץ  -ישראל ( לעיל  ,הערה

מערכת התחבורה

( לעיל  ,הערה , ) 33

מרבית החוברת

;

,

 ( Survey offalestineלעיל,

 , ) 31עמ '  ; 333 - 329 , 315 - 304ש '

חיבורו של ג ' ביגר ( לעיל  ,הערה

רייכמן  ,התפתחות

 , ) 3עמ '

. 168 - 146
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~
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פריקת פחם בנמל חיפה ,

1938

הושארה ליזמות הפרטית  .יתר על כל  ,אף כי ממשלה יכולה לנהל תקציב נפרד למערכת הכבישים ,
שבו יאוזנו הוצאות הסלילה והתחזוקה על  -ידי המסים על כלי הרכב ועל הדלק  ,לא נהגה ממשלת
ארץ  -ישראל בדרך זאת  .דמי הרשיונות ודמי המכס על כלי  -רכב ועל הבנזין נועדו להגדיל את סך
הכנסות הממשלה  ,ללא קשר חשבונאי אל ההוצאות הכרוכות בתחבורה הממונעת  .שיעור המכס
הגבוה על הבנזין  ,שכבר הוזכר  ,גרם לתלונות רבות ולטענה  ,שנועד לצמצם את התנועה בכבישים
לטובת השימוש ברכבת  .ואמנם אין ספק שלפחות בקביעת התוואי של הכבישים ובסדר סלילתם
הושפעה המדיניות במידה ניכרת מן העובדה  ,שהרכבת היתה עסק ממשלתי שאמור היה לשאת את
עצמו  ,ואף להיות רווחי .

כתוצאה מהסלילה שבוצעה על  -ידי הממשל העות ' מאני  ,רובה בימי המלחמה  ,ועל  -ידי הממשל
 ישראלהצבאי הבריטי  ,והסלילה שבוצעה בראשית התארגנותו של הממשל האזרחי  -היה לארץ
בשנת  1921מעין שלד של כבישים ראשיים  .עמוד השדרה התעכורתי שלה עבר מבאר  -שבע על גב
ההר דרך ירושלים וג ' נין  ,לעפולה ולנצרת  .משם הסתעפו כבישי  -רוחב  ,לחיפה מזה ולטבריה ( עם

המשכים לצפת ולצמח ) מזה  .כביש  -רוחב שני קישר את יפו עם ירושלים ונמשך ליריחו ועד גשר
אלנבי  .קו האורך העיקרי היה אפוא משלים לרשת מסילות

הברזל  ,שעה

שבחיבורי הרוחב

יפו  -ירושלים וחיפה  -צמח אפשר היה לראות מתחרים לרכבת  .גם כהמשך הסלילה לא נשמר עקרון

ההשלמה לחלוטין  ,אך ניתנה עדיפות ברורה לכבישים באזורי ההר ( בגליל
המרוחק

( עכו  -ראש  -הנקרה ,

ראש  -פנה  -מטולה )

חוברה עם תל  -אביב רק בשנת
1וק

אשב  -ייי ו ,

ן -

וקפוי עו

, 1928

קשנ1ג

ובשומרון )

ובצפון

על  -פני חיבורים מתחרים לרכבת ( פתח  -תקוה

וחיפה עם עכו  -רק בשנת  . ) 1932הדוגמה למדיניות

זו ,

. 193 /

במדיניות של סלילת הכבישים העבירים בכל מזג  -אוויר ניתנה אפוא עדיפות בראש וראשונה
לצרכים הצבאיים והמנהליים  ,בדרגת  -עדיפות שנייה עמדו האינטרסים של רשת  -תחבורה משולבת

רכבת  -כבישים  ,ורק בדרגת  -עדיפות שלישית באה ההיענות לביקוש שנבע מן ההתפתחויות בכלכלה
1 *44
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פועלי כביש על  -יד חיפה ב -

1926

ובתפרוסת האוכלוסיה  .טיעון זה מסתמך על העובדה  ,שהגידול המהיר ביותר במספר המכוניות

( מכל הסוגים ) היה בשנים
הסלולים היה בשנים

1935 - 1925

1939 - 1930

( פי

( פי

שישה ) ,

בעוד שהגידול המהיר ביותר באורך הכבישים

שניים  -ושליש ) ,

כלומר באיחור  .בשנים

צורכי הביטחון ( תנועות הצבא והמשטרה והפיקוח היעיל על גבולות

עמדו

1940 - 1937

הארץ )

בראש סולם -

הקדימויות  ,כפי שמדגימה סלילת הכביש לאורך הגבול הצפוני  .אך גם אז היתה צפונה בכמה
מכבישים אלה  ,כגון כביש חדרה  -עפולה ( ואדי

עארה ) ,

תועלת רבה לאוכלוסיה האזרחית  .רק

בתקופת מלחמת  -העולם השנייה  ,שבה הוכתבה סלילת הכבישים אך ורק על  -ידי צורכי

הצבא ,

נסללו כבישים רבים שתועלתם למשק האזרחי היתה מועטת .
בסך  -הכל קיבלו הבריטים ' ירושה ' של

ק " מ סלולים בשנת

; 1945

230

ק " מ כבישים סלולים  ,והגדילו את הרשת עד

2 , 660

יחד עם מסילות  -הברזל צוידה אפוא הארץ במערכת צפופה למדי של

תחבורה פנימית ובחיבור טוב עם הארצות השכנות ( ודרכן עם ארצות נוספות )  .בהובלת נוסעים היה
לתנועת הרכב יתרון ברור  ,במיוחד למן סוף שנות השלושים ; אך בהובלת מטענים הוסיפה הרכבת
לספק חלק ניכר של השירות  ,בפרט אל נמל חיפה וממנו .
נוסף על הכבישים הסלולים היו בארץ בסוף תקופת המנדט מעל

ל 1 , 500 -

ק " מ דרכי  -עפר

בדרגות  -איכות שונות  :כשלושה  -רבעים מהן תוחזקו על  -ידי התושבים עצמם ( או על  -ידי מוסדות
היישוב  ,כגון

הקרן  -הקיימת  -לישראל ) .

גם בכמה מן הכבישים

המשניים  ,או

כבישי  -הגישה ליישוב

בודד  ,התנתה הממשלה את סלילתם בהשתתפותם הכספית של התושבים או ארגוניהם .
שהשתתפות

ברור ,

כזאת היתה שכיחה הרבה יותר באוכלוסיה היהודית  ,שכל פעילותה הכלכלית היתה

משולבת בשווקים  ,מאשר באוכלוסיה הערבית  ,שנוסף על כך לא היתה כה מונעת על  -ידי שיקולים
בטחוניים  .כתוצאה מכך נוצרה העדפה מסוימת של היישוב היהודי ברשת הכבישים הממשלתית .
אך אפשר לומר שעיקרה של ההעדפה היה לטובת החלק המודרני יותר של תושבי הארץ  ,שהרי גם

הערבים שחיו בערים או בכפרים משולבי  -שוק נהנו מפיתוח התחבורה על  -ידי

הממשלה .

 45ו
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מצודת -משטרה מדגם ' טיגרט ' בשכם

בניה ציבורית
בניגוד לפעילותה הרבה של ממשלת ארץ  -ישראל בפיתוח התחבורה והתקשורת  ,בולט מיעוט
פעילותה היחסי בסוגים אחרים של בניה ובינוי  .במחצית הראשונה ש

תקופת המנדט הסתפקה

הממשלה כמעט אך ורק בשכירתם של מבנים קיימים  ,שיפוצם ואחזקתם  .אף מעונו הרשמי של
הנציב העליון היה בבניין שכור עד לשנת

. 1931

במחצית השנייה של התקופה  ,עם עליית הכנסותיה

של הממשלה  ,הותרה הרצועה מעט ונבנו תחנות  -רכבת ( חיפה ) ובנייני  -דואר ( יפו  ,ירושלים ) כסגנון

חדיש  ,בתי  -חולים

( חיפה )

ובתי  -ספר  .בכל זאת אפשר לומר  ,שבתחום הבניה השאירה ממשלת

המנדט את עיקר מורשתה במבני  -משטרה ובתי  -סוהר  ,ובפרט ברשת ה ' מבצרים ' לפי תוכנית טיגרט
, ) Tegart
)

שנבנו בשנים

; 1944 - 1940

וכן במחנות ומתקנים של הצבא  .שני בתי  -הספר החקלאיים

' כדורי ' ומוזיאון ' רוקפלר ' נבנו אמנם על  -ידי מחלקת העבודות הציבוריות  ,אך מימונם בא מכספי -

תרומות  .מפעלי  -מים וביוב הושארו לפעילותן של הרשויות המקומיות  ,פרט לאלה של ירושלים ( קו

המים מראש  -העין הונח בשנת . ) 1933

פיתוח הארץ

:

שירותים ציבוריים

שירותי הסקטור הציבורי הם מרכיב חשוב בתצרוכתה של כל אוכלוסיה ואחד הגורמים הקובעים

את רמת  -חייה

;

נוסף על כך משפיע חלק מהשירותים הציבוריים על תהליך הצמיחה

הכלכלית ,

כלומר על התפתחות כושר הייצור ורמת  -החיים לטווח ארוך  .מנקודת  -ראות זאת שירותים מסוג זה

הם אפוא חלק מן המדיניות הכלכלית  .לגבי ארץ  -ישראל המנדטורית אמורים הדברים בעיקר
בשירותי הממשלה בתחומי החינוך  ,הבריאות ופיתוח החקלאות .

ע
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בתי  -הספר ' כדורי '  -מימין  :בית  -הספר היהודי שעל  -יד כפר  -תבור
משמאל  :בית  -הספר הערבי שבטול  -כרם

קידום האוכלוסיה וסייגיו
מגמותיה של ממשלת ארץ  -ישראל במתן שירותים למען קידום החקלאות ולשם העלאת כושר

הייצור של האוכלוסיה ( כלומר לשם השקעה בהון האנושי ) נקבעו על  -ידי הנציב העליון הרברט
סמואל

וצוותו  ,כשם

שהניח יסודות בתחומים רבים אחרים  .אך כבר בימי נציבותו של סמואל רוסנו

מגמות  -פעולה אלו על  -ידי מגבלת התקציב
טענו

:

אסור לארץ  -ישראל לחיות ברמה שמעל

ליכולתה ,

אנשי האוצר בלונדון  .לא הועילה גם הטענה  ,שלא רק פיתוח כלכלי ישיר אלא גם קידומה

התרבותי ( במובן הרחב ) של אוכלוסיית הארץ יגדיל לטווח ארוך גם את הכנסותיה של הממשלה

( כפי שאכן קרה )  .לפיכך לא היו הוצאות הממשלה לשירותי החינוך והבריאות אלא אחוז קטן מכלל
הוצאותיה  ,כפי שכבר נאמר

;

ותקציבה של מחלקת החקלאות היה  ,במרבית השנים  ,מזערי .

גורמים מספר מקשים על הניסיון להעריך את השירותים הנדונים כאן מבחינת תרומתם לפיתוח

הארץ  ,ובמיוחד מקשה הזיקה ההדדית בין ההבט הכלכלי וההבט המדיני של ההתפתחויות בתחום
זה  .אשר לחינוך  ,לדוגמה  ,בלטו ההבדלים בין יהודים וערבים הן ברמת הדרישות והיכולת והן
בשיטות שבהן הציעה הממשלה את עזרתה  -תרומתה

;

ברור  ,שבמידה שהיה קיים שיתוף  -פעולה

יהודי  -ערבי  ,ישיר או עקיף  ,בתחום זה  ,הוא נכפה על שני הצדדים על  -ידי

הממשלה  .הנתונים

והעדויות בנושא החינוך הם ששיכנעו במידה רבה את ועדת פיל  ,יותר מכל  ,ששני העמים היושבים
בארץ רואים את המסגרת המדינית המשותפת כיצירה מלאכותית וארעית  ,ושואפים לפתח את
תרבותם וזהותם הלאומית כל אחד בנפרד .
המניעים המדיניים היו גם הבסיס העיקרי לביקורת המתמדת שנמתחה על פעולות הממשלה ועל

מחדליה בשירותי הרווחה החברתית  ,ביקורת שהטביעה את חותמה על מרבית המקורות שבידינו
( ובכלל זה נימת ההצטדקות במקורות

הרשמיים ) .

מרכיבי התצרוכת וההשקעה ( בין התועלת בהווה

יתר על כן  ,מלבד בעיית ההפרדה הכללית בין

ולעתיד  -לבוא ) .

קשה לקבל תמונה ברורה גם על

הצד הכמותי של תוצאות שירותי החינוך והבריאות הממשלתיים  ,מפני שנוסף לממשלת ארץ -

1 4-7

נחום גרוס

ישראל סיפקו מוסדות וארגונים רכים למדי שירותים כאלה  ,ובמיוחד במגזר היהודי  .יש לערוך
מחקר שיטתי ומעמיק  ,שלא יסתפק בבדיקת מספרי תלמידים ומורים ומספרי חולים וטיפולי -
מרפאה ,

ובפרט שיסכם את סך ההוצאות הכספיות לשירותי רווחה חברתית בארץ  -ישראל ואת

התחלקותן לפי מגזרים  ,דתות  ,וסוגי המוסדות שסיפקו אותם  .רק אחרי ניתוח תקציבי מסוג זה נוכל
לערוך השוואות וסקירות איכותיות .
שלושה עקרונות הינחו את ממשלת ארץ  -ישראל בתחום שירותי הרווחה החברתית

:

העיקרון

הראשון היה הכוונת השירותים  -קודם כל לרמתם ולצורכיהם של הכפריים הערביים  ,משום שהם
היו רוב תושבי הארץ ( בתחילת התקופה  -רוב

מכריע ) ;

העיקרון השני היה מתן עדיפות  ,בהקצאת

המשאבים המצומצמים  ,למגזרים הזקוקים ביותר לשירותים  ,הן מפאת נחשלותם והן בשל מיעוט
פעילותם של ארגונים וולונטאריים בקרבם  ,המספקים שירותים דומים

;

והעיקרון השלישי אמר ,

שממשלת ארץ  -ישראל לא תכפה את שירותיה על קבוצות באוכלוסיה המעדיפות לקבלם ממוסדות
וארגונים לא  -ממשלתיים  ,אך במידה שאלה יתבעו ויקבלו הקצבות כספיות מהממשלה  ,יצטרכו
לקבל על עצמם גם את פיקוחה  .מנקודת  -ראות כלכלית נראים עקרונות אלה כהולמים את צורכי
פיתוחה של ארץ  -ישראל  ,והערכתם מנקודות  -ראות אחרות חורגת מדיון זה  .עדיין אין לנו מענה

( המסתמך על מחקר

.

4ן

.

מדעי )

לשאלה באיזו מידה של יעילות ושל נאמנות למגמות אלו בוצעה

המדיניות הלכה למעשה .
3

פיתוח שירותי החינוך37
מכל מקום ברור  ,שהממשלה פעלה הרבה לפיתוח שירותי החינוך לאוכלוסיה הערבית  ,ובפרט

הכפרית  ,במשך תקופת המנדט  ,אך יחד עם זאת לא השיגה את היעד של מתן חינוך יסודי לכול .
כתקופת השלטון העות ' מאני היתה שפת ההוראה בבתי  -הספר הממשלתיים תורכית  ,ואפילו מסיבה

זאת בלבד מסתבר ששלטון זה לא הניח אחריו למעשה מערכת  -חינוך ציבורית של ממש בכפרי
הארץ  .בפיתוח בתי  -הספר הכפריים הוחל כבר על  -ידי הממשל הצבאי הבריטי  ,בד בבד עם הסבת
שפת ההוראה בכל בתי  -הספר הממשלתיים לערבית  .תנופת הפיתוח נמשכה בשנתיים הראשונות של

הממשל האזרחי  ,אך אחרי  -כן נפסקה  ,כחלק מהריסון התקציבי  .הקיפאון היחסי נמשך עד לשנת
-

, 1933

שבה החלה תקופת  -פיתוח נוספת של כשלוש שנים  .זאת נכפתה על הממשלה  ,מצד

ידי ריבוייה המהיר של אוכלוסיית הארץ הערכית  ,ומצד שני התאפשרה על

בולי

מס

מתקופת המנדט

אחד  ,על

 -ידי הגידול בהכנסות

הממשלה  .התרחבות הרשת נמשכה בשנות הארבעים בערים ובכפרים שכהם הקציבה לכך הרשות
המקומית אמצעים משלה  .סך הכל גדלה רשת החינוך הממשלתית לאוכלוסיה ערבית מ  310 -בתי -
ספר ובהם

כ 20 , 000 -

 1934 / 35ול 478 -

תלמידים בשנת

בתי  -ספר ובהם

ספר של מוסדות נוצריים  ,חלקם

 1921 / 22ל 350 -

כ 72 , 000 -

בתי  -ספר ובהם

כ 36 , 000 -

תלמידים  ,בשנת
 180 -בתי -

תלמידים בשנת  . 1944 / 45נוסף על כך פעלו כ

תיכוניים  ,שמספר

תלמידיהם גדל

מ 12 , 000 -

בשנת

-

1921 / 22

ל

 וחשבון ועדת37

על

נושאי החינוך והבריאות  ,כולל הנתונים הכמותיים  ,ראה  :דינים וחשבונות של הממשלה ; דין

פיל ( לעיל  ,הערה

, ) 17

פרקים

: 16 , 12

תזכירי הממשלה

לוועדת פיל .

( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ ' 139 - 117

;

Survey

 ( Palestine, chap . 16לעיל  ,הערה  : ) 17ד ' גורביץ ( עורך )  ,ספר סטטיסטי לארץ  -ישראל תרפ " ט  ,ירושלים
1937 etc .
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ציור

: 22

 28 , 000תלמידים בשנת  ( . 1944 / 45במגזר
הספר

מ 18 , 000 -

תלמידים בשנת

הלורד פלומר עם קבוצת מורים ותלמידים בשער הטכניון
היהודי  ,לעומת

 1921 / 22ל 104 , 000 -

זאת  ,גדל מספר התלמידים בכל סוגי בתי -

תלמידים בשנת  . ) 1944 / 45בקרב האוכלוסיה

הנוצרית הושג  ,על  -ידי צירוף של מוסדות ממשלתיים עם מוסדות וולונטאריים  ,חינוך יסודי של
כשמונה עד תשע שנות  -לימוד  ,שהיה כמעט כללי  .ואילו לגבי המוסלמים  -רובה של האוכלוסיה
הערבית  -ובפרט לגבי תושבי הכפרים  ,נאלצה הממשלה להסתפק ביעד מינימאלי של ארבע
שנות  -לימוד  ,וכמעט

רק לבנים  -בראש וראשונה בגלל מגבלות תקציבה  ,אך גם בגלל התנגדות

האוכלוסיה המוסלמית ללימוד הבנות בבתי  -הספר  .כתוצאה מהתפתחויות אלו הגיעה מערכת

החינוך הערבית בארץ  ,לפי האומדן הרשמי  ,לתקופת  -לימוד מינימאלית של ארבע שנים בהקף

הבא  :בערים

85

אחוז של הבנים

של הבנות ( הנתונים  -משנת

ו 60 -

אחוז של הבנות  ,בכפרים

63

אחוז של הבנים ורק  7 . 5אחוזים

. ) 1944

האוכלוסיה היהודית  ,לעומת זאת  ,קיימה את כל שירותי החינוך שלה במוסדותיה  -היא  ,ורק
מיעוט זעיר של תלמידים יהודים למד בבתי  -ספר ממשלתיים או נוצריים  .רשת החינוך היהודית
העיקרית היתה של מחלקת החינוך  ,אשר עברה בתחילת שנת תרצ " ג מרשותה של ההסתדרות
הציונית העולמית לרשות הוועד הלאומי  .היא הקיפה בשנות העשרים כשני שלישים מכלל

אוכלוסיית התלמידים היהודים  ,ובסוף תקופת המנדט כבר הקיפה למעלה משלושה רבעים מכלל

אוכלוסיה זו  .בגני  -הילדים של רשת זאת ובבתי  -הספר היסודיים בני שמונה כיתות ( שכונו אז ' בתי -
ספר

עממיים ' )

היתה שפת ההוראה עברית  .מחוץ לרשת פעלו בתי  -ספר יסודיים נוספים  ,שהיו

בחלקם כיתות  -יסוד של בתי  -ספר תיכוניים  ,בחלקם של ארגוני  -צדקה ( כגון

כי " ח ) ,

וכחלקם

תלמודי  -תורה של קהילות  ,שלא נכללו ברשת החינוך של כנסת  -ישראל  .בסך הכל סיפק היישוב
היהודי חינוך יסודי של תשע שנים

ל 97 - 90 -

אחוז של בני הגילים

5

עד

, 14

ללא הבדל רב בין בנים

ובנות  .זאת מלבד מערכת  -חינוך תיכונית ועל  -תיכונית  ,שהתרחבה והתנוונה במשך כל תקופת

המנדט  .מרבית המימון לכל מפעל החינוך הגדול הזה באה ממקורות יהודיים  ,כלומר מכספי

ההסתדרות הציונית ומתרומות אחרות  ,ממסי הרשויות המקומיות ומדמי שכר  -לימוד  ,תוך שינויים
בחלקיהם היחסיים של המקורות הללו במשך הזמן

;

אך גם ממשלת ארץ  -ישראל הקציבה לו

מתקציביה .
3ש * 1

נח ומ גרוס

המדיניות כלפי רשת החינוך העברית
ואכן בעניין זה חלה התפתחות בגישתה של הממשלה  ,כתוצאה מלחציהם וטיעוניהם של ההנהגה
היישוב ,

הציונית וראשי

ובוודאי גם עקב הגידול המתמיד כהכנסות הממשלה  .בתחילה מנעה

הממשלה כל סיוע כספי מבתי  -הספר שלא היו בבעלותה  ,ולכן הוגדרו על  -ידה כבתי  -ספר פרטיים .

אחר  -כך עברה לשיטה של הקצבות  -סיוע קטנות  ,לפי מספר התלמידים שלמדו בכל מוסד לא -
ציבורי  ,שיטה שבה התמידה מאז  .על בסיס זה קיבלה רשת החינוך העברית בשנות העשרים
המוקדמות הקצבות של

כ 2 , 000 -

עד

2 , 500

לא " י לשנה  ,שהיו רק מעט מעל לשני אחוזים מכלל

הוצאותיה של מחלקת החינוך הציונית  .רק בשנת

כמקיימת רשת  -חינוך ציבורית בשפה

העברית ,

1926

נאלצה הממשלה להכיר במחלקה זאת

במקביל לרשת הממשלתית בשפה הערבית .

בעקבות זאת הובטחה למחלקת החינוך הציונית הקצבה שנתית של
שנים  ,החל משנת  -הלוח

כ 20 , 000 -

לא " י למשך חמש

שהיתה אמורה להוות את החלק השישי בהוצאות הממשלה לקיום

, 1927

בתי  -ספר  ,במקביל לחלקם של היהודים באוכלוסיית הארץ  .מבחינת תקציבה של ההנהלה הציונית

היה בכך שינוי מרחיק  -לכת  ,שכן השתתפות הממשלה הגיעה עתה
מחלקת החינוך

ל 17 -

אחוזים בערך מהוצאות

אך מבחינת כלל ההוצאות היהודיות לחינוך היה חלקה של הממשלה קטן למדי ,

;

שכן בתי  -הספר שמחוץ לרשת העברית המרכזית המשיכו לקבל רק הקצבות זעומות .
הנהגת היישוב תבעה הקצבה בהתאם לחלקם של היהודים באוכלוסיית התלמידים בפועל ,
שהיה בשנת

1926

קרוב

ל 50 -

אחוזים  .ואילו

בעקבות מפקד האוכלוסיה של שנת

, 1931

הממשלה  ,משיקוליה  -היא  ' ,תיקנה ' את

והחל בשנת התקציב

חלקם של היהודים בעשרה השנתונים של גילאי

, 14 - 5

1933 / 34

שיטת החישוב

חושבה ההקצבה על בסיס

שהיה אף קטן מחלקם בכלל האוכלוסיה  .על

בסיס זה גם נמשכו התאמות הסכומים עד סוף תקופת המנדט  ,ובשנות מלחמת  -העולם השנייה

נכללה בהקצבת החינוך הממשלתית גם תוספת  -יקור  .בשנת
הממשלה  ,בסך

 46 , 520לא " י 34 ,

תרצ " ח  ,לדוגמה ,

היתה הקצבת

אחוזים מהוצאות מחלקת החינוך של הוועד הלאומי  ,כמעט

12

אחוזים מכלל הוצאותיהם של מוסדות החינוך שבפיקוח המחלקה ( היישוב עצמו  ,במיסוי מקומי
ובשכר לימוד  ,נשא כבר אז
מחלקת החינוך

ב 80 -

הממשלתית ' .

ובאוכלוסיית התלמידים -

3

אחוזים מכלל ההוצאות

הללו )  ,וכ 16 -

אחוזים מכלל הוצאותיה של

חלקו של היישוב באוכלוסיית הארץ היה אז

כ 45 -

כ  28 -אחוזים ,

אחוזים  .על רקע נתונים אלה לא קשה להבין את טענתה של

הנהגת היישוב  ,שעזרת הממשלה לחינוך העברי לא הגיעה לממדים סבירים  ,לא לפי המבחנים
הדמוגראפיים השונים ולא לפי המבחן התקציבי של תשלומי המסים הממשלתיים

;

ואילו לדעת

הממשלה היתה השתתפותה בתקציב החינוך של הוועד הלאומי בעלת משקל ניכר  ,ותפקידה העיקרי
בתחום זה היה להקטין את הפער ברמת שירותי החינוך בין שני העמים תושבי הארץ .

שירותי הבריאות והתברואה
בתחום שירותי הבריאות והתברואה שררה אמנם הפרדה דומה בין המוסדות הממשלתיים  ,שלהם

נזקקה בעיקר האוכלוסיה הערבית  ,לבין המוסדות שהוקמו ומומנו על  -ידי ארגונים
38

ראה :

ל)  5ך

וולונטאריים ,

דין וחשבון של הנהלת ההסתדרות הציונית לקונגרס הציוני הכ " א  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ '

. 379 - 378

ציור

: 23

רכב לניקוי כבישים משנות העשרים של עיריית ירושלים

שהיו יהודיים ברובם  .אך בתחום זה היתה התאמה רבה יותר בין יעדיה וגישתה של מדיניות
הממשלה לבין אלה של הנהגת היישוב ; ובו בזמן היה תחום הבריאות  ,מטעמים מובנים  ,טעון מתח
רגשי ומדיני קטן יותר מתחום החינוך  .כתוצאה מכך  ,וכן עקב השפע היחסי של כוח  -אדם משכיל
ומיומן ביישוב היהודי  ,היה גם שיתוף  -פעולה נרחב למדי בין מוסדות הממשלה לבין הארגונים

היהודיים שעסקו בבריאות הציבור ובתברואה  .שיתוף  -פעולה זה החל כבר בתקופת הממשל הצבאי ,
אשר התקין את השלב הראשון של מערכת הביוב הירושלמית בשותפות עם ' ועד הצירים '  ,וכן תיאם

עם הארגונים הציוניים  ,ובפרט עם קבוצת העזרה הרפואית מארצות  -הברית  ,את פעילותו למלחמה
בקדחת

( מאלאריה )

ולהקמת שירותי  -רפואה ורפואה מונעת .

הרפואה הציבורית והרפואה המונעת עמדו בראש סולם העדיפויות של מחלקת הבריאות
הממשלתית במשך כל תקופת המנדט  .הושגו כאמור השגים מרשימים בביעור הקדחת ממרבית

אזורי הארץ  ,בצמצום התחלואה במחלות  -עיניים ובמחלות מגפתוות ( טיפוס  ,אבעבועות

וכיו " ב ) ,

ואף באשפוז חולים בבתי  -החולים הממשלתיים  .ברור  ,שבמלחמה בקדחת היה חלק חשוב מאוד

למפעלי הייבוש והניקוז הגדולים של הקרן  -הקיימת ושל

פיק " א  ,אך גם הפעילות הממשלתית ,

שהתרכזה בערים הראשיות ובאוכלוסיה הערבית הכפרית  ,היתה חשובה ביותר  .הממשלה פעלה

להקמתם ולהרחבתם של מרפאות ותחנות  -הדרכה  ,ובכללן לאימהות לתינוקות  ,של שירותי  -בריאות
ופיקוח מונע בכתי  -הספר  ,וכן בהכשרתן של אחיות ומיילדות  .במגזר הערבי עשתה זאת בעיקר על -

ידי פעולה ישירה  ,ואילו במגזר היהודי  -בעיקר באמצעות הקצבות כספיות  .פעילויות

אחרות ,

כגון הסגר בגבולות  ,מלחמה בכלבת ופיקוח תברואתי  ,היו בתחומה הבלעדי של הממשלה ; ואילו

באספקת מי  -שתיה טהורים ובפיתוח מערכות  -ביוב השתתפה הממשלה בביצוע עם הרשויות
המקומיות .
בתחום האשפוז ניתנה העדיפות הראשונה למחלות מדבקות ולמחלות  -רוח  ,וכן לחולים מקרב

המועסקים ישירות על  -ידי הממשלה והצבא הבריטי

בארץ  .אך כשהרחיבה מחלקת הבריאות

הממשלתית וגיוונה את שירותיה  ,הגדילה גם את הקפם של שירותי האשפוז הישירים שלה ובמקביל
1 51

ציור

: 24

המרכז הרפואי של ' הדסה ' על הר  -הצופים בשנות השלושים

הקציבה כספים הן לקיומם השוטף של השירותים ביישוב היהודי והן לסיוע בהקמת בתי  -חולים
נוספים בתחומיו ( בתי  -החולים של ' הדסה '  ,קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים
העבריים בארץ

ישראל  ,ואחרים ) .

לפי נתוני הממשלה היו במוסדותיה היא  ,בשנת

14 , 1925

אחוזים

ממצבת המיטות ככל בתי  -החולים שבארץ  -ישראל  :וחלקן של הממשלה והרשויות המקומיות
( כולל עיריית תל  -אביב ) כמצבת המיטות עלה

ל 24 -

אחוזים בשנת

 1935ול 33 -

אחוזים בשנת . 1944

בבתי  -החולים של המוסדות הנוצריים חלה התפתחות מועטת בלבד מאמצע שנות העשרים ואילך ,
ולכן ירד חלקם במצבת המיטות  ,מלמעלה ממחצית בשנות העשרים עד לרבע בשנות מלחמת

העולם השנייה  .ואילו חלקם של המוסדות הוולונטאריים היהודיים היה כשליש מאמצע שנות
העשרים עד סוף התקופה הנדונה ( בשנות המלחמה נוספו בתי  -חולים פרטיים  ,עסקיים  ,ובהם היו כ
10

אחוזים ממצבת המיטות )  .במקביל להגדלת מערכת האשפוז הרחיבה הממשלה את מרפאותיה

ומעבדותיה

הרפואיות .

כתוצאה מכך שמרבית הוצאות הבריאות הממשלתיות היו בתחומי התברואה ובריאות הציבור ,
ושיהודים נזקקו גם לשירותי אשפוז ומעבדה ממשלתיים ( בפרט כשנים שבהן שרר שקט בארץ  ,כפי
מתקבל
שהיו רוב שנות העשרים ושנות הארבעים )  ,וכן עקב מדיניות ההקצבות הממשלתיות ,
 בריאות בערך לפיהרושם שהיישוב היהודי נהנה מהוצאותיה ומהשקעותיה של הממשלה לשירותי
יותר
חלקו באוכלוסיית הארץ  ' 9 .אך השירותים הלא  -ממשלתיים הנוספים היו מפותחים הרכה
נהנה
במגזר היהודי מאשר בקרב הערבים  ,ובמיוחד בלט ההבדל ביחס לאוכלוסיות הכפריות  .לפיכך
היישוב היהודי מרמה גבוהה הרכה יותר של שירותי  -בריאות  ,מכל הסוגים  ,מאשר הערבים  .ואכן
הסטאטיסטיקה הרשמית מראה  ,שבשנת 935נ היו המתקבלים לאשפוז

היהודית  ,ורק
39

ראה
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:
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אחוזים מהאוכלוסיה

אחוזים מהאוכלוסיה הערנית ; פער זה גדל במקצת עד שנת  . 1944בדומה לכך

י ' מצר  ' ,תחולת התקציב ' ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 109

,

,

המריניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ביקר כל תושב יהודי בממוצע

2. 3

פעמים כשנה במרפאה  ,ואילו כל תושב ערבי ביקר בממוצע רק
'

פעם בשלוש שנים ( היחסים דומים בשתי השנים הנ " ל ) .
הזדקקותם של הערבים לשירותי הבריאות היהודיים  ,שהיקפה היה כנראה גדול למדי בראשיתה

של תקופת המנדט  ,הצטמצמה במשך השנים  ,הן עקב הרחבת שירותיה של הממשלה והן עקב
ההתפתחויות המדיניות  .קשה לקבוע באיזו מידה שלטה אותה מגמה בהזדקקותם של הערבים
לשירותיהם של רופאים יהודים פרטיים  .כנגד הגורמים שפעלו בתחומי האשפוז

והמרפאות  ,פעל

כאן הגידול הרב בהיצע הרופאים הפרטיים  ,אשר גרם להחרפת התחרות ביניהם ולמאמציהם
להרחיב את קהל הנזקקים לשירותיהם  .בשנות הארבעים גדל הביקוש לשירותי הרפואה הפרטית גם

עקב העלייה המהירה ברמת  -החיים בקרב כל אוכלוסיית הארץ  .מכל מקום יש להזכיר בהקשר

זה ,

שעקב העלייה הגדולה של רופאים מאירופה התיכונה בשנות העלייה החמישית ראתה הממשלה
צורך לחוקק בשנת

1935

חוק  -מכסות  ,להגבלת מספר הרופאים שיקבלו רשיונות חדשים מדי שנה .

פיתוח החקלאות

הפער בין צורכי הארץ ותוכניות הפיתוח של ממשלת ארץ  -ישראל לבין המשאבים שעמדו לרשותה
היה גדול במיוחד בנושא החקלאות  .מחלקת החקלאות הממשלתית פעלה בשני כיוונים עיקריים

:

שיפור ופיתוח החקלאות של הפלאת הערבי  ,מקור  -פרנסתו של רוב התושבים בארץ  ,ועידודו

וקידומו של ענף ההדרים  ,שהיה ענף הצמיחה והייצוא העיקרי של המשק הארץ  -ישראלי על שני
מגזריו  .לשם יעדים אלה קיימה המחלקה קשת רחבה של שירותי  -הדרכה והדגמה  ,מחקר

לוחמה במחלות ובמזיקים  ,שירותים וטרינאריים וכיוצא באלה

;

וניסויים ,

חלקם תוך שיתופם של חקלאים

פרטיים ושל מוסדות המחקר והניסוי של ההנהלה הציונית  .כמו  -כן פעלה המחלקה לעידוד ופיתוח
החינוך החקלאי  ,לייעור שטחים הרריים ולקיבוע חוליות

ציור

( דיונות ) ,

: 25

לפיתוח ענף הדיג  ,ואף תרמה

אמבולנס בתל  -אביב בשנות השלושים

1 53

ציור

: 26

הדגמת חרישה בטרקטור אירופאי שנערכה בסוף שנות השלושים לחקלאים ערביימ בסביבת

חברון על  -ידי מחלקת החקלאות הממשלתית

לחקר מקורות  -המים של ארץ  -ישראל  .אך המשאבים שעמדו לרשותה של מחלקת החקלאות
הממשלתית היו כה דלים כיחס למשימות שניסתה לקבל על עצמה  ,עד שספק אם יכלו השגיה
לזכות להערכה נאותה בשים לב לתביעות הרבות שלא נענו .
פקידיה הבכירים של המחלקה חזרו והדגישו בכל הזדמנות  ,שלפיתוח החקלאות הארץ -

ישראלית נדרשים לא רק התאמת הידע האגרוטכני לתנאים ולאפשרויות  ,ולא רק חינוך הכפריים
הערבים להתגבר על שמרנותם  ,אלא גם הון רב שהוא תנאי הכרחי למודרניזאציה בחקלאות  .לכן
תבעו הקמת בנקים מיוחדים  ,שיספקו לחקלאים אשראי ארוך  -טווח בתנאים נוחים ; וכצעד מקדים
הכרחי תבעו מציאת דרך לשחרור הפלאחים מעול חובותיהם  ,משעבודם למלווים בריבית קצוצה .
אך מובן שלממשלת ארץ  -ישראל לא ניתנו אף פעם המשאבים הרבים הדרושים למשימות אלו  ,ולא

הסמכות לגייסם בדרך של הפצת אגרות  -חוב ממשלתיות  .לכן רק חלק קטל  -יחסית של חקלאי הארץ
הערביים הצליח להשיג את הכספים הדרושים לחידוש פני משקם  ,כגון לשם נטיעת פרדס או לשם

גידולי  -שלחין

אחרים ,

בעיקר על  -ידי מכירת חלק מאדמתם ליהודים  .רובם השתחררו מנטל

חובותיהם רק לקראת סוף התקופה  ,הודות לאינפלאציה של שנות מלחמת  -העולם השנייה

( ההצמדה לא נודעה אז עדיין ) .

' מדיניות הבית הלאומי ' של בריטניה

התחייבויותיה של בריטניה

מכוח

:

ההבטים הכלכליים

הצהרת בלפור והמנדט

הארץ  -ישראלי ,

דרכה

במילוי

התחייבויותיה אלו והתמורות שחלו בה  -כל אלה אינן  ,בעיקרו של דבר  ,חלק ממדיניותה
הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל  .עם זאת אי  -אפשר להתעלם מל ההבטים הכלכליים של עצם

המשימות ושל ההתפתחויות המדיניות שנבעו מהן  .שהרי ברור  ,שפיתוחה הכלכלי של הארץ
נשואת  -המנדט ואוכלוסייתה היה מרכיב חשוב בכל שיטת המנדטים  ,שתכליתה המוצהרת היתה
15*4

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

לקדם את ארצות החסות לקראת עצמאותן  ,ועל אחת כמה וכמה אמורים הדברים בהתחייבותה של
בריטניה לסייע בהקמת הבית הלאומי היהודי  .כל סעיפי המדיניות הכלכלית שנדונו עד כה הושפעו
לפיכך ,

במידה רבה או מועטת  ,מניגוף האינטרסים בין צורכי האימפריה הבריטית לבין צורכי

פיתוחה של ארץ  -ישראל ( ניגוד שהיה אמנם חלקי
היחסים בין

בריטים ,

בלבד ) ,

וכן מן הקיטוב והמתחים במשולש

יהודים וערבים בארץ  .אך כאן נתרכז בהבטים הכלכליים של הנושאים

הקשורים ישירות בנושא הקמתו של הבית הלאומי היהודי בארץ  ,כלומר נושאי העלייה  ,הקרקעות
ופיתוח אוצרות הטבע .

עקרון ' כושר הקליטה '

עקרון ' כושר הקליטה הכלכלי ' של ארץ  -ישראל היה להלכה הקו שהנחה את מדיניות רשיונות

העלייה של הממשלה  ,לפחות מאז ' הספר הלבן ' של שנת  . 1922עיקרון זה היה מקובל גם על
ההנהלה הציונית  -דבר זה עולה בבירור ממחקרי השנים האחרונות .

ל4

אך יישום המדיניות לפרטיו

הושפע למעשה משיקולים מדיניים לא  -כלכליים ומידת השפעתם של אלה השתנתה עם הנסיבות
הפוליטיות וגברה בדרך  -כלל במשך השנים  .לבסוף באה ועדת פיל וקבעה מפורשות ( בשנת

, ) 1937

ששאלת העלייה היא פוליטית  ,ולא כלכלית  .כל עוד שלט בכיפה עקרון ' כושר הקליטה הכלכלי '

של הארץ  ,שררו חילוקי  -דעות רבים בין ממשלת ארץ  -ישראל לבין ההנהלה הציונית על פירושו
העיוני  ,ובפרט על משמעותו ודרך מדידתו הלכה למעשה  .הממשלה נטתה לאומדנים

זהירים ,

להתחשבות במצב התעסוקה במגזר הערבי  ,ובעיקרו של דבר לתפישה סטאטית של כושר הייצור
והפרנסה בארץ  .לעומתה נטתה ההנהגה הציונית לאופטימיות רבה  ,לעתים רבה מדי  ,להדגשת
ההפרדה בין המשק היהודי והמשק הערבי בארץ  ,ולתפישה דינאמית של כושר ייצורו של היישוב .
בסופו של דבר נדמה  ,במבט לאחור  ,שהבדלי  -התפישה היו קיצוניים פחות ממה שעולה מדברי
הפולמוס של התקופה ; שכן הטיעון הציוני שהעולים מביאים אתם ביקוש נוסף הגורם להתרחבות
מערכת התעסוקה והייצור  ,ובמובן זה העלייה ' קולטת את

עצמה ' ,

היה נכון רק במידה שנתלווה

אליה יבוא הון בהקף מספיק .

מדיניות הקרקע
עניין

הקרקעות היה נושא שבו היו הציפיות הציוניות מהממשל הבריטי בארץ גדולות

והאכזבה בדיעבד  -מרה ביותר  .י 4בסעיף
40

של כתב המנדט על ארץ  -ישראל התחייבה הממשלה

כדוגמה מובהקת ראה ספרו של מ ' מוסק ( לעיל  ,הערה  . ) 5נושא מדיניות העלייה נדון במפורט בחיבורו של
פיינגולד ( לעיל  ,הערה

41

6

ביותר ,

על

, )3

עמ '

ובחיבורה של סמית ( לעיל  ,הערה

, 115 - 101

 , ) 3פרק

.3

נושא מדיניות הקרקע הספרות עשירה מאוד  :לאחרונה ראה גם חיבורו של פיינגולד ( לעיל  ,הערה

, 131 - 115

וחיבורה של סמית ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה ד , ) 2עמ ' chap . 8 : 202 - 190

ועדת פיל ( לעיל  ,הערה

 , ) 17פרק

 .קק Jerusalem 1947 ,

" Palestine,

,

, )3
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Jewish Agency for Palestine ,

the Anglo-American Committee of

Jewish Case

602 - 609
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לעודד  ,תוך שיתוף  -פעולה עם הסוכנות היהודית  ,התיישבות יהודית צפופה על הקרקע  ' ,ובכלל זאת
קרקעות המדינה וקרקעות  -בור שאינן דרושות ליעדים ציבוריים '  ,וכן להתיר את העלייה היהודית ,
תוך שמירה על זכויותיהם ועל מעמדם של יתר חלקי האוכלוסיה  .מקובל אפוא לראות את הסעיף

הזה כמקפל בתוכו בראשי  -תיבות את כל הדילמה של ההתחייבות הבריטית ' הכפולה ' כלפי המפעל
הציוני מזה וכלפי הערבים חושכי הארץ מזה  .אך נוסה על כך שהניגוד הלאומי בין ערבים ויהודים
היה חזק מהעניין המשותף בפיתוח הארץ ובקדמה של

תושביה  ,התעוררו

קשיים ייחודיים סביב

מדיניות הממשלה לגבי אדמות המדינה ואדמות ההפקר  .ההנהגה הציונית פירשה את הנוסח של
סעיף

6

בכתב המנדט כמחייב את הממשלה להעמיד  ,בהקדם מירבי  ,לרשות המפעל הציוני את מירב

השטחים אשר עברו לשליטתה החוקית  ,אם מכוח היותה יורשת הממשלה העות ' מאנית ואם מכוח

היותה בעלת הזכויות על כל קרקע שאינה מעובדת  .במקרים שבהם עובדה קרקע ממשלתית על  -ידי
אריסים

ערבים  ,סברו

שיש לעשות מאמצים משותפים לרכזם בחלק מהקרקע או במקום מתאים

אחר  ,תוך מתן פיצוי כספי שיאפשר להם לעבור לשיטות  -עיבוד אינטנסיביות  .אף היו כאלה
שהרחיקו לכת ותבעו מן הממשלה להפקיע מידי בעליהן של אחוזות גדולות את כל השטחים

שמעבר למקסימום מסוים  ,לשם קידומו של עיבוד יעיל יותר  .אף כי גישה זאת אושרה על  -ידי
הנוסח שננקט בכתב

המנדט  ,הן בסעיף  6והן בסעיף  , 11שבו מדובר על קידום ' ההתיישבות הצפופה

והעיבוד האינטנסיבי '  -לא הלכה הממשלה בדרכים אלה  .היא סברה מלכתחילה  ,שלפני החכרתה
של אדמה ממשלתית יש לברר כדקדקנות לא רק אם השטח אכן שייך לממשלה  ,אלא גם את
תקפותן של כל זכויות החזקה והשימוש שתבעו תושבים מקומיים לגבי אותו שטח  .יתר על

כן ,

הממשלה נהגה בליבראליות קיצונית בבירור אותן זכויות  .היא הרחיקה  -לכת בהכרה בכל טענה
בדבר שימוש קודם בקרקע  ,בין לגידולי שדה ( ולו רק אחת לכמה שנים ) בין למרעה  ,ואף טבעה
במפורש מונח של ' זכויות מוסריות ' לפנים משורת הדין  .אין תימה אפוא שגישה זאת הובנה
כהזמנה לכל מי שיחפוץ בכך  -פלאחים  ,בדווים  ,ואף אפנדים  -להשתלט על קרקע ציבורית
בבחינת זכיה מן ההפקר

;

ושיטות העיבוד והטיעון  ,שפותחו לשם כך  ,רווחות במקרים רבים עד

ימינו אלה  .ואילו פקידי הממשלה מצדם התחזקו והלכו בדעתם שכל אדמותיה של הממשלה  -או
שאין להן כל שימוש  ,או שהן כבר מנוצלות במלואן  ,ולכן אין מה להחכיר למוסדות היהודיים .

וככל שהתחזקו בדעה זו  ,כן המשיכו לפעול על  -פיה .

אין ספק אפוא שהקלות שבה ויתרה ממשלת ארץ  -ישראל על חלקים ניכרים מרכושה

הקרקעי ,

וככלל זה על שטחים פוריים ויקרים  ,היתה מחדל מהחמורים שבמחדליה  .ביקורת חריפה על מחדל
זה אכן נמתחה לא רק על  -ידי דובריו של היישוב  ,אלא גם בכל הדינים  -והחשבונות של המומחים

והוועדות שחקרו את בעיות הקרקע והחקלאות בארץ מטעמן של ממשלות בריטניה וארץ  -ישראל .

במידה שביסוד קו הפעולה הממשלתי היו שיקולים מדיניים מפורשים  ,לא זו בלבד שאפשר היה
לחלוק עליהם  ,אלא שכמה מהם נתבררו בדיעבד כחסרי  -שחר  ,כגון שיקוליו של הרברט סמואל

כפרשת אדמות הג ' פתליק של בית  -שאן  .אך מעבר לאלה היה כאן מחדל מנהלי

חמור  ,שעם

גורמיו

נמנו אולי גם שיקולים מדיניים סמויים  .מחדל זה הסתכם בכך שהממשלה לא ידעה אף פעם
לאשורו את היקף הרכוש הקרקעי שלה  ,בין אדמות  -מדינה בין אדמת  -הפקר  ,משום שבמשך
שלושים שנות השלטון הבריטי בארץ לא הושלם המבצע של מדידה והסדר הקרקעות .
 513ך
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מדידת קרקעות בביצות כבארה בשנות העשרים

הסדר  -קרקעות  :מיצוי ורישום
מראשית ימיה טענה ממשלת ארץ  -ישראל  ,שבירור שיטתי ויסודי של זכויות הבעלות והחזקה על

מקרקעין בארץ קודם בהכרח לכל טיפול יעיל בבעיות הקרקע  .לשם כך נדרשו  ,ראשית כל  ,מדידה
ומיפוי הארץ מבחינה טופוגראפית ; שנית  ,מדידה ומיפוי מפורטים של גושים וחלקות המקרקעין

מהבחינה הקדאסטראלית ; ורק אחרי  -כן  ,קביעתן ורישומן של הזכויות לגבי כל חלקה  ,הוא הסדר
הקרקעות  .הממשלה החלה  ,כאמור  ,במבצע המדידה מיד עם ראשית הממשל האזרחי  .היא הדגישה

בכל הזדמנות  ,שידיעתן של זכויות הקניין והחזקה  ,והביטחון בזכויות אלה המוקנה על  -ידי ' ספרי -
אחוזה ' רשמיים ומדויקים  ,הם תנאי מוקדם הכרחי לכל פיתוח וקדמה בחקלאות  ,ובוודאי לכל
אשראי שיינתן לחקלאים בתנאים המקובלים במשק המודרני  .מובן שהסדר הקרקעות הוצג כתנאי
גם לכל החכרה אפשרית של אדמות המדינה  ,שהרי זיהויין הברור קודם לכל פעולה מעין זו ; והוא

הדין ברפורמה במיסוי על מקרקעין  ,אף כי הממשלה נאלצה לסגת מעמדה זאת כעבור שנים רבות
ללא השלמת ההסדר  .על אחת כמה וכמה אמורים הדברים בסעיף

11

של כתב המנדט  ,האומר שיש

להנהיג משטר  -קרקעות חדש המתאים לצורכי הארץ .

על רקע כל אלה מאכזבים השגי הביצוע הדלים והאיטיים  :המערכת הבסיסית של

בשיטת הטריאנגולאציה  ,הושלמה רק בשנת

, 1927

נקודות  -קבע ,

וגם אז רק לגבי מחצית הארץ שמצפון למחוז

באר  -שבע  .המדידה הטופוגראפית נמשכה כשבע שנים נוספות  .עד סוף שנת

1936

נמדדו ומופו כ -

1.5

מיליון דונאם הושלם ההסדר  ,כולל

יישוב סכסוכי הגבולות  ,כל אלה  -מתוך הסך הכולל של

מיליון דונאם שעליהם חל מס

2. 6

מיליון דונאם בפירוט הדרוש לספרי האחוזה  ,ולגבי

הרכוש החקלאי החדש של שנת  . 1935עד סוף שנת

1945

13 . 6

הגיע השטח המוסדר ל  4 . 8 -מיליון דונאם

בלבד  .במועד זה זוהו ונרשמו רק  600אלף דונאם כאדמות המדינה  ,בעוד שהממשלה עצמה אמדה

את הקף אדמותיה הכלתי  -מוסדרות
הערבה

ב 900 -

אלף דונאם נוספים לכל הפחות  ,מלבד אזורי

הנגב ,

ומדבר  -יהודה .

לדברי הממשלה עצמה  ,היו חוקי המקרקעין חלקו המסובך והסתום ביותר של המשפט הארץ -

ישראלי  .למרות זאת לא נעשה דבר כדי להמיר חלק זה של המורשת העות ' מאנית בחקיקה מודרנית
נאותה ; רק בשנת

1927

ערכה הממשלה ' סיכום שימושי ' של החוק הקיים  ,לצורך הפקידים שיעסקו

 5 -7ך

ציור
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בריכות האידוי של מפעלי האשלג בים  -המלח בשנות השלושים

בהסדר הקרקעות .

42

אשר להנהגת משטר אגרארי חדש  -בתחום זה לא נעשה כמעט

מאומה ,

אפילו לא לגבי שיטת המושאע  .אף כי כל המומחים  ,החל בוועדה הראשונה שדנה בנושא בשנת
, 1923

היו בדעה אחת  ,ששיטה זאת של חזקה קולקטיבית היא מכשול עיקרי לפיתוח החקלאות

בארץ  -לא קיבלה ממשלת ארץ  -ישראל את ההצעה לכפות את פירוק השותפויות הקהילתיות
בדרך החקיקה  ,והסתפקה במאמצי שידול ושכנוע תוך כדי מבצע ההסדר  .זאת ועוד  ,גם במקרים
שבהם פורקה החזקה

הקהילתית ,

לא נוצלה ההזדמנות לשם איחוד הרצועות המפוזרות של

הפלאחים תושבי אותו כפר לחלקות מרוכזות .

ניצול

אוצרות  -טבע43

בנושא ניצול אוצרות הטבע לא נרחיב כאן את הדיבור  .המאבק סביב אישור זכיונה של חברת
החשמל ' של פנחס רוטנברג ' להקים את מפעל  -הכוח בנהריים נמשך עד למארס

, 1926

והוא התנהל

42

דין  -וחשבון הממשלה לשנת

43

חלק מנושא זה נדון אצל מ ' ארן  ' ,זכיונות כלכליים בארץ  -ישראל בשנות העשרים '  ,חיבור לשם קבלת התואר

 , 1927עמ '

. 23

מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים . 1975

ע12( 2

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ממטעים מדיניים וללא כל הבט כלכלי

ואספקתו בארץ יהיה עסק

;

איש לא ציפה כראשית שנות העשרים  ,שייצור חשמל

רווחי  .עד אשר הוקם המפעל  ,כבר התרחב ייצור החשמל מכוח הנפט
המקומי ,

בתל  -אביב ובחיפה התרחבות ניכרת  ,ובסוף תקופת המנדט סיפק כוח  -המים  ,המקור הטבעי
רק חלק קטן מתצרוכת החשמל בארץ .

שונים היו פני הדברים לגבי הפקת האשלג  ,כי בתחום זה טופחו ציפיות רבות  ,אולי אף

מוגזמות ,

ביחס לרווחיות  .על כן נמשכו הדיונים וההליכים לאישור הזיכיון להפקת חומרים מים  -המלח עד
סוף שנת

, 1929

והרוח החיה במפעל זה  ,משה נובומייסקי  ,נאלץ לצרף אליו שותפים בריטיים .

חיפוש מחצבים והפקתם הוסדרו כללית בחוק משנת

; 1925

חוק זה השאיר את החיפוש וההפקה

בידי היוזמה הפרטית בפיקוח ורישוי ממשלתיים  .מחצבות רבות  ,חברת המלט ' נשר '  ,ואחת משתי
חברות המלח ( חברת  -המלח היהודית  ,שהפיקה מלח בעתלית  ,שלא כחברת  -המלח

הערבית ,

שהפיקה מלח בהר  -סדום ) קמו עוד לפני שנחקק חוק זה  .לבסוף יש לציין שהממשלה לקחה חלק
בקידוחי  -מים  ,ואף שאפה להסדיר את השימוש במים ואת הזכויות לגביהם בדרכי חקיקה והסדר

אך עקב מגבלות תקציבה נשארה פעילותה בתחום זה מצומצמת למדי .

מנהלי

;

(ג)

בדיניות של כלכלת  -מלחמה ,

940ו

441945 -

גיוס משאבים למאמץ המלחמתי
מדיניותה

הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל בתקופת מלחמת  -העולם השנייה היא פרק היסטורי

כפני עצמו  ,שכן בתקופה זאת חל שינוי מרחיק  -לכת ברוב דרכיה ושיטותיה של המדיניות הכלכלית .
היעד של גיוס המשאבים לצורכי המאמץ המלחמתי  ,תוך כדי דאגה לשלומה של האוכלוסיה
האזרחית  ,עמד במרכז המערכת המדינית והכלכלית והטיל את רישומו על כולה  .למענו  ,ובהתחשב
בנסיבותיה המיוחדות של מלחמת  -העולם השנייה  ,בוטל חופש הפעולה במסחר ובתשלומים

הבינלאומיים  ,בוטל או הוגבל חופש היוזמה והפעילות במרבית מערכת הייצור ( המסחר ויתר ענפי
זה ) ,

השירותים בכלל

הוגבלו חופש התחרות בענפים רבים וחופש הצריכה  ,ופותחה מערכת

מסועפת ומרחיקת  -לכת של התערבות ממשלתית בכלכלה  .כל זאת  ,אמנם  ,מבלי לפגוע בזכויות
הקיימות של קניין פרטי או קולקטיבי  ,בזכויות להפקת רווחים מהון ומעסקים  ,או בצורות הקיימות
של יזמות והארגון העסקי  .בד בבד עם הסבתן של המדיניות ושל הכלכלה בארץ למשק

מלחמתי ,

עברה כלכלת הארץ  -כרוב מערכות הכלכלה בעולם  -ממגמה ארוכת  -טווח של יציבות
מחירים ,

או אף של

ירידתם ,

ומתנאים של מיתון ואבטלה בשנים האחרונות שלפני המלחמה ,

למגמת התפתחות אינפלאציונית  .תמורה זאת הוסיפה על קשיי ההסתגלות לנסיבות החדשות ואף
הטילה על הממשלה משימות נוספות  .מבחינת המדיניות הכלכלית טמונה חשיבותה של תקופה זאת
44

דיון מפורט על ( ושא זה מצוי כחיבורו של פיינגולד ( לעיל  ,הערה
הערה

, ) 17

פרקים

מלחמת  -העולם

;

, 26 , 19

וקטעים מהפרקים

; 18 - 17

, )3

פרק

; 5

וראה

~ ( Surveyלעיל ,

:

הדינים  -וחשבונות התקציביים של הממשלה משנות

וכן ד ' הורוכיץ  ,הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה  ,תל  -אביב

תש " ח  ,פרק

. 12

ק ע12
~

נחום גרוס

גם בעובדה  ,שהיא הורישה למדינת ישראל ולממשלותיה מורשת ישירה של משימות ושיטות

כלכליות  ,אולי יותר מכל שאר שנותיה של תקופת המנדט .
בעקרונותיה וביעדיה של המדיניות נשמרה  ,כמובן  ,הרציפות ורק ההדגשים הוסטו

מדי  -פעם ,

לפי צורכי השעה  .המלחמה היתה מלחמתה של בריטניה ושל בעלות  -בריתה  ,ואפשר לומר שארץ -

ישראל נקראה להוכיח את עצמה כמשען וכנכס אסטראטגי  ,ולהצדיק בכך את כל ההשקעות
שהושקעו בה בכספים ובעבודת הממשל  .האינטרסים הבריטיים קבעו עתה  ,אף יותר מאשר בימי

שלום  ,את המשך קידומה של הארץ והתפתחותה מבחינה כלכלית  ,מדינית ותרבותית  .גם להמשך
מדיניות ' הספר הלבן ' של

, 1939

תוך כפיית שקט בארץ למשך תקופת המלחמה ותוך שידול תושבי

הארץ לשיתוף פעולה ערבי  -יהודי  ,היו השלכות על המדיניות הכלכלית .

ברור שממשלת ארץ  -ישראל הושפעה בשנות המלחמה במידה מכרעת מן הכוחות ומן
ההתפתחויות שמחוץ לתחום שלטונה

;

נעמוד כאן במיוחד על השפעות הדוגמה הבריטית ועל

ההתפתחויות בזירה האזורית  .גם ממדיו ועוצמתו של המאמץ המלחמתי וגם התמורות בהרכב

הקואליציה השלטת ובהלכי הרוח של דעת הקהל הבריטית גרמו לכך  ,שבתקופת מלחמת  -העולם

השנייה הועתקו מגמותיה ושיטותיה של מדיניות  -הפנים הבריטית לרחבי האימפריה  ,במידה גדולה
בהרבה מזו שבה נעשה הדבר בימי שלום  .המדובר היה בגיוס כללי של המשאבים לצורכי המשק
המלחמתי  ,על חשבון התצרוכת וההשקעות שאינן נחוצות למלחמה

התערבה הממשלה בכלכלה וכיוונה אותה

;

;

בשיטות ובאמצעים שבהם

במאמצים לריסון התופעות האינפלאציוניות

;

ואף

במדיניות החברתית הכרוכה במאמץ המלחמתי  ,בשאיפה לחלוקה צודקת של נטל המאמץ  .לגבי

ממשלת ארץ  -ישראל היה בכל אלה משום מפנה כמעט מהפכני  ,ובפרט משום שבעבר נמנעה
ממדיניות חברתית  ,לא רק מפאת מגמתה הכללית להמעיט בהתערבות כלכלית וחברתית  ,אלא גם
מפני שההבדלים הגדולים בין ערבים ויהודים ברמת החיים  ,בתנאי העבודה וכיוצא באלה מנעו

טיפול אחיד בהם מצד הממשלה החולשת על שניהם  .הבדלים אלה הצטמצמו אמנם במידת  -מה
בתקופת הגיאות המלחמתית

בארץ ,

אך בעיקר השפיעו על הממשלה  ,כאמור  ,תנאי המלחמה

והדוגמה הבריטית  .נוכל להמחיש זאת בדוגמה של ' מחלקת העבודה '  ,שהוקמה בארץ כמחלקה
ציור
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חיילים אוסטרליים בחופשה חוזים בהצגה באמפיתאטרון של האוניברסיטה על הר  -הצופים ,

1941

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

( מעין מיניסטריון ) נפרדת רק בשנת

; 1942

לצורך זה נשלחו מאנגליה ארבעה מפקחי  -תעשיה ופקיד

שהיה לפנים עסקן של האיגודים המקצועיים  .מחלקה זו טיפלה בנושאים של בטיחות והיגיינה
תעשייתית  ,ביישוב סכסוכי  -עבודה בדרכי  -תיווך או בוררות  ,ולמן שלהי המלחמה  -גם בתוכניות

לקליטת החיילים המשוחררים במשק  .ואכן יש להדגיש  ,שממשלת בריטניה הקפידה להמשיך גם

בשנים הראשונות שלאחרי מלחמת  -העולם השנייה את מעורבותה הרבה בכלכלה  ,וקו  -מדיניות זה
הועבר אף לארצות האימפריה  .בארץ  -ישראל היתה לרציפות זאת במערכות הפיקוח ,

הקיצוב ,

הסובסידיות והתכנון  -החלקי חשיבות מכרעת לגבי יכולתו של היישוב היהודי לארגן את כלכלת -
המלחמה שלו בימי מלחמת העצמאות .

מדיניות המשק המלחמתי
עם כל ההבדלים המובנים בין כלכלת בריטניה לבין הכלכלה הארץ  -ישראלית היו ביניהן גם קווי -
דמיון  ,ובראשם התלות הגדולה בסחר הבינלאומי ובהובלה הימית  ,שנפגעו במלחמה  .גם מצב
המוצא של אבטלה ומיתון לפני פרוץ המלחמה היה דומה בשתי הארצות  .כשם שהתכונות
המשקיות הדומות הקלו על העתקתן של שיטות המדיניות הכלכלית הבריטית לארץ  ,כך הקשו עליה

ההבדלים הגדולים במבנה החברתי  ,בדפוסי ההתנהגות הכלכלית והאזרחית  ,ובמידת הזדהותו של
רוב האוכלוסיה עם מלחמתה של בריטניה  .השפעתם של הבדלים אלה התבטאה  ,למשל  ,בהצלחתה

המועטת של ממשלת ארץ  -ישראל בריסון האינפלאציה ובמלחמה ב ' שוק השחור '  ,לעומת השגיה
של ממשלת בריטניה בארצה בתחומים אלה  .אך בעיקרו של דבר היתה למדיניות המשק המלחמתי
הצלחה רבה גם בארץ .

חלק ניכר של השג זה יש לזקוף לזכות שילובה של ארץ  -ישראל בתכנון האזורי של אספקה
וייצור מלחמתי  ,שיזמו השלטונות הבריטיים  .לאחר שבאנגליה עצמה הוקם מיניסטריון מיוחד
לתחבורה

מלחמתית  ,נוסד

בקאהיר  ,באפריל

, 1941

' המרכז המזרח  -תיכוני לאספקה ' כחלק ממערך

התכנון הכלכלי והצבאי באזור  .למרכז מנהלי זה  ,שאליו הצטרפו כעבור שנתיים גם נציגי ארצות -
הברית ,

סופחו כלכלנים

ומדענים

מעולים  .כלפי

חוץ ,

ובפרט

כלפי המתכננים הבריטים

והאמריקנים  ,היה תפקידו של המרכז להיאבק על מכסות של יבוא ושל נפח אוניות  -משא כעבור

ארצות האזור  ,ולתור אחרי מקורות  -אספקה חדשים ( אפריקה המזרחית

והדרומית  ,דרומה

של

אסיה )  .באזור עצמו היה זה מסמכותו של המרכז להטיל פיקוח וביקורת על תביעות הייבוא של
הממשלות השונות ולארגן את הסחר בין ארצות המזרח  -התיכון לשם תיאום מירבי בין

הצרכים ,

מלאי הסחורות ויכולת הייצור  ,בראיה אזורית כוללת  .עם התגברות הלחצים מצד הממשלות
השונות  ,על צורכיהן השונים  ,ומצד קשיי ההובלה הימית  ,ועם התחזקותו הארגונית של המרכז  ,הוא
הגביר את יוזמתו להרחבת כושר הייצור בארצות האזור  .במסגרת מאמץ זה לספק את מירב

האספקה הצבאית והאזרחית החיונית בכוח משאבי המזרח  -התיכון עצמו  ,מילאה

ארץ  -ישראל ,

ובפרט הכלכלה היהודית שבה  ,תפקיד שעלה בהרבה על משקלה באוכלוסיית האזור .

לממשלת ארץ  -ישראל הועילה מסגרת האספקה והתיאום האזורית  ,כאמור ; אך היא גם פיתחה
יוזמות משלה  .היא נחשבה  ,בוודאי בצדק  ,לאחת הממשלות המסודרות והיעילות ביותר

באזור ,

והמנהל שלה תוגבר בפקידים בכירים אחדים מבריטניה  ,שנשלחו במיוחד כדי לטפל בבעיות
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ציור
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מלטשת  -יהלומים בתל  -אביב בזמן מלחמת -העולם השנייה

השעה  .מאחר שמגזריו העירוניים והמודרניים של משק הארץ היו תלויים תלות יתירה בייבוא של
חומרי  -גלם ושל מוצרים מוגמרים  ,היה בשליטת הממשלה על הקצאתם של המטבע הזר ונפח
האוניות משום מנוף רב  -עוצמה לכל שאר התחומים של מעורבותה בכלכלה  .היא יכלה להישען על
היישוב היהודי  ,בעל העניין החיוני בנצחונה של בריטניה

במלחמה  ,ועל כושר

ייצורו שגדל במיוחד

באמצע שנות השלושים  .ואכן  ,במשך שנות המלחמה עלתה ארץ  -ישראל לדרגת הארץ התעשייתית
השנייה באזור אחרי מצרים  ,ותעשיית היהלומים שלה הפכה למקור רב  -ערך של דולארים  .אף

האוכלוסיה הערבית הארץ  -ישראלית היתה מן המפותחות

שבמזרח  -התיכון ,

מבחינה כלכלית

ותרבותית  .בטור החובה של המאזן יש לציין  ,שההסתייגות משיתוף הפעולה עם בריטניה  -אף
בשעתה הקשה ביותר  -רווחה ביותר בין ערביי ארץ  -ישראל  ,ואפילו בקרב היישוב היהודי שררו
רגשות מעורבים  .זאת ועוד  ,על אי  -הרצון הכללי בכל הנוגע לשיתוף  -פעולה כלכלי אזורי  ,ובפרט
אי  -הרצון לייצא לארץ שכנה מזונות וחומרי  -גלם בתקופה של חירום ואי  -ודאות  ,נוספה אצל

ארצות  -ערב ההתנגדות המיוחדת לתיאום כלכלי עם ארץ  -ישראל  ,שמא יחזק תיאום זה את היישוב

היהודי  -הציוני  .לכן ברור  ,שהארץ גם נפגעה ביותר בפרק הזמן שבו עלה שלטון עוין לבעלות -

הברית בסוריה

11( :2

( . ) 1941 - 1940

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ההתפתחויות המנהליות בתחום הכלכלי
על רקע זה יש לסקור  ,ולו גם בקצרה  ,את ההתפתחויות המנהליות בארץ  -ישראל בתחום הכלכלי .
המלחמה פרצה באחד בספטמבר
מלאי הסחורות

החיוניות ,

, 1939

ותוך שבועות ספורים הוצאו הצווים הראשונים להקפאת

לקביעת קדימויות השימוש בהן על  -ידי ממשלת הארץ  ,לפיקוח על

החזקת מטבע  -חוץ והשימוש בו  ,ולראשית הפיקוח על המחירים  .כמו  -כן מונה אפוטרופוס לרכושם
של נתיני הארצות האויבות  ,ובתוכו רכוש יהודי לא מועט  .במשך שנת

, 1940

ובמיוחד אחרי כניסת

איטליה למלחמה בחודש יוני  ,נתגלתה הפגיעה החמורה בשני ענפי המפתח של הכלכלה הארץ -
ישראלית  .יצוא ההדרים נפסק כמעט לחלוטין  ,ורק הודות להלוואות הממשלתיות הנוחות יכלו
הפרדסנים לעבד את מטעיהם במידה שאיפשרה את המשך קיומם  .במשך חמש שנים קיבלו
הפרדסנים הלוואות בסך כולל של שלושה מיליון לא " י  ,מזה

53

אחוזים קיבלו פרדסנים יהודים

;

והמבצע נמשך גם אחרי שנגמרה המלחמה  .במקיבל פעלה ' המועצה לשיווק פרי הדר '  ,שהוקמה

על  -ידי הממשלה בשנת

, 1941

לקידום המכירות לצבא ולארצות השכנות ולפיתוח התעשיה של

שימורי  -הדרים  ,מיצים וריבות  .שני נפגע קשות ענף הבניה  ,מפאת הקפאתה המוחלטת של הקמת

בתי  -מגורים אזרחיים  .עקב הקפאה זאת חוקקה הממשלה כבר בשנת
ובשנת

1941

1940

את ' חוק הגנת

הדייר ' ,

הוחלה הגנה זו גם על בתי  -עסק .

לקראת סוף

1940

גברה בירושלים ההכרה  ,שעל הממשלה להתארגן לשם גיוס פעיל של כושר

הייצור בארץ  -שהיה לא מנוצל בחלקו ועובדיו מובטלים  -לצורכי המאמץ המלחמתי ; ואחרי
דיונים ממושכים שוכנעו גם הרשויות בלונדון  .כך הוקמה בפברואר

1941

' המועצה לאספקה

מלחמתית ' של ארץ  -ישראל  ,עוד לפני שכונן ' המרכז ' בקאהיר ; אך עיקר פעילותה של מועצה זו
החל עם ראשית התכנון האזורי  .במחצית השנייה של שנת

1941

גברו במשק הארץ הלחצים

האינפלאציוניים  ,האבטלה הצטמקה ומלאי הסחורות החל להדלדל  .בסוף השנה הופיעו ההסכמים

הקיבוציים הראשונים להתאמת השכר ל ' יוקר המחיה '  ,ובראשית

1942

נתנה הממשלה את הגיבוי

של סמכותה ושל הסטאטיסטיקאים שלה למיסוד השיטה של ' תוספת היוקר '  .במשך שנת
1941 - 1940

גם הונהגו רפורמות במיסוי  ,כאמור  ,ובכללן הנהגת מס ההכנסה .

האספקה האזרחית ומערך הקיצוב
למרות הביקושים הצבאיים הגדולים והפסקתו הכמעט  -מוחלטת של השיט הבריטי בים  -התיכון  ,לא
הורגש בארץ מחסור של ממש באספקה אזרחית בשנתיים הראשונות של המלחמה  .חלק מההסבר

לתופעה זו  -על  -פי הסקירה הרשמית  -היה טמון במלאי הגדול של סחורות שיובאו במסגרת
הצלת רכושם של יהודי אירופה התיכונה  ,וכן באיטיות שבה החלו בארצות השכנות להעדיף אגירה
על יצוא  .מסתבר  ,שגם האיטיות שבה התאימה האוכלוסיה את מנהגיה ואת חשיבתה

לאינפלאציה ,

שהיתה מצב חדש אחרי כעשרים שנה של יציבות מחירים  ,תרמה להעדרה של תחושת ה ' מחסור ' .

קיצוב הסוכר  ,שהונהג בשנת

שנת

1941

, 1941

היה בבחינת סנונית ראשונה וכמעט יחידה  .אך לקראת סופה של

החמיר מצב האספקה באזור כולו ובארץ בפרט  ,ובראשית שנת

1942

החלה ממשלת

ארץ  -ישראל בהנהגת המערך של קיצוב ושל פיקוח על השימושים ועל המחירים  ,אשר הקיף במשך

2ע) ן
~

ציור

: 31

תחנת המכס מול גשר בנות  -יעקב בשנות הארבעים

הזמן כמעט את כל מצרכי המזון וחומרי הגלם  .במקביל הונהגו הסובסידיות לשם מיתון עליות
מחיריהם של מצרכי המזון החשובים ביותר  ,אף זה לפי הדוגמה הבריטית  .תודות להן נשמרה מידה
רבה של צדק כקיצוב ונמנעה התחושה של מגבלות חמורות של ממש על התצרוכת  .מובן שהחומרה

היתירה בקיצוב נמנעה בעיקר על  -ידי ההצלחה היחסית במדיניות האספקה ובעידוד הייצור החקלאי
והתעשייתי  .מלבד האיסור שהוטל על ייצורם של כמה מצרכי  -מותרות  ,כגון שמנת  ,אפשר לומר
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שרק בתצרוכת הסוכר והבשר הונהג צמצום מרחיק  -לכת בהשוואה לרמת התזונה של ערב המלחמה .

גם איסור הפעלתן של מכוניות פרטיות לצורכי נסיעות אזרחיות פגע  ,בתנאי התקופה ההיא  ,במיעוט
מזערי  .אשר להלבשה ולהנעלה השתדלה הממשלה להבטיח מצרכים בסיסיים באיכות צנועה
ובמחיר השווה לכל נפש  ,בארגנה את ייצור מוצרי ה ' תועלת '

) Utility

~

שהורחב עם הזמן גם

לסוגים של ריהוט  ,מוצרי  -נייר  ,ועוד ; וכן ניתנה סובסידיה לחוטי  -כותנה וצמר  .לעומת כל אלה
הורגש המחסור בדיור נוסף בחומרה גוברת והולכת .

השליטה על

מבלי

הייבוא

לפרט את השיטות שבהן מילאו משרדי הפיקוח השונים את תפקידם  ,ושבעזרתן ביקשה

' המועצה לאספקה מלחמתית ' לתאם ביניהם  ,חשוב לחזור ולהזכיר  ,שהמנוף העיקרי של המעורבות
הממשלתית היה שליטתה על הייבוא  .השליטה במרבית יבוא המזונות  ,המספוא  ,וחומרי הגלם
איפשרה לממשלה להטיל את מרותה על הסיטונאים ועל היצרנים  ,ובאמצעותם על שאר גורמי
הכלכלה  .כדי לייעל את פיקוחה  ,וכן כדי למנוע תחרות בין הזוכים ברשיונות הייבוא  -תחרות

שתעלה את המחירים בארצות האספקה  -יזמה הממשלה עצמה התארגנות קרסלית של הייבואנים
והסיטונאים  .בהמשך הזמן היא פעלה כך גם בכמה ענפים של ייצור מקומי  ,כדי להתגבר  ,ולו גם
חלקית  ,על מגרעות

פיצולה של התעשיה למפעלים קטנים רבים  .מובן שקרטלים אלה היו חזקים

ויציבים יותר מאשר אילו התארגנו ביוזמה פרטית ובהעדר גיבוי רשמי  .כן ברור שבהתארגנויות
אלה היו גם חסרונות

למשק  ,בפרט

לגבי הצרכנים ; ושיטתה של הממשלה להקצות הזמנות גדולות

של יבוא ושל הזמנות צבאיות רק בדרך המכרז לא יכלה להתגבר על כל מגרעותיה של
הקרטליזאציה .
כפי שכבר הוזכר  ,הוטל על ' המועצה לאספקה מלחמתית ' לא רק לתאם בין רשויות הפיקוח

והקיצוב השונות  ,אלא גם לרכז את גיוס משאביו של המשק הארץ  -ישראלי לייצור המלחמתי
והאזרחי  -החיוני ואת עידוד הרחבתו של כושר הייצור  .לשם כך ניתן אפילו מספר מצומצם של

.

רשיונות לייבוא ציוד תעשייתי ; אף כי רוב המאמץ בתחום זה נעשה  ,בתושיה ובהצלחה רבה בייצור
מקומי של ציוד ובהסבת ציוד קיים לשימושים חדשים  .המועצה גם סייעה לתהליך  ,שבו הפכה

הארץ למרכז חשוב של ייצור ואספקה צבאיים לכל המזרח  -התיכון  ,בהטילה פיקוח על איכותם של
סחורות ושירותים שסופקו לצבא ועל תחשיבי היצרנים  .פיקוח זה ושיטת המכרזים הגדילו את
האמון מצד המזמינים  ,כלומר מצד המפקדות הצבאיות ומצד מחלקותיה של ממשלת הארץ עצמה .
הקף הקניות הצבאיות בארץ הגיע לשיאו בשנת

, 1943

בהתאם למהלך הקרבות בזירה האזורית

וביתר זירות הים  -התיכון  .ואילו הקשיים באספקה האזרחית ובמערך הקיצובים הגיעו לשיאם בשנת
, 1944

שנה שבה פחתו ההזמנות הגדולות  ,ואשר לקראת סופה גם החלה ההרפיה במצב האספקה

לתצרוכת פרטית  .בהתאם לכך הפעילה ' המועצה לאספקה ' במשך שנת

1944

תוכניות ראשונות

להסבת המשק לתנאי  -שלום  ,וגם בשנה הבאה המשיכה לעודד הרחבת הייצור והבניה לשוק

האזרחי  .בד בבד עם התרחבות אפשרויותיה של ההובלה בים  -התיכון  ,לא כל שכן עם סיום הלוחמה

באירופה  ,פעלה המועצה גם לעידוד הייצוא מארץ  -ישראל

 :ובממשלה נדונו תוכניות להסב אותה

ל ' מחלקת מסחר ותעשיה ' קבועה .
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ספיגת כוח הקניה45
לבסוף יש לסקור את פעולותיה של הממשלה לשם ' ספיגה ' חלקית של כוח הקניה העצום  ,שהלך
והצטבר בידי הציבור בגלל ההוצאות הממשלתיות והצבאיות הגדולות  -לעומת המגבלות על
הייבוא ועל הייצור האזרחי  .באפריל

הצטברו בו פקדונות של קרוב

מלווה ההגנה

3

ל 850 -

1942

הוקם ' בנק הדואר

לחסכונות '  ,ועד סוף תקופת המנדט

אלף לא " י  .בסכום כולל דומה הופצו תעודות  -חיסכון ואגרות -

אחוזים  ,החל מיוני

. 1942

הצלחה גדולה יותר היתה לאגרות  -מלווה המלחמה

למוכ " ז  ,שנוסף לתשואה של אחוז אחד הציעו סיכויי זכיה בהגרלות הפרסים החצי  -שנתיות .
מספטמבר

1944

עד מאי

1945

הופצו שלוש סדרות של מלווה זה  ,בסך כולל של חמישה מיליון

לא " י ; אך כמיליון וחצי לא " י הועברו להוצאות ממשלתיות  .מהסדרה
נקנו אגרות בסך

, 1946

806

הרביעית  ,שהוכרזה

באפריל

אלף לא " י בלבד  .אם נשווה סכומים אלה אפילו להלוואותיה של

הממשלה לפרדסנים  ,שהוזכרו לעיל  ,נבין את מיעוט השפעתם על הלחץ האינפלאציוני  .בשעת
מעשה  ,ועוד יותר בדיונים ובמחקרים שנערכו לקראת סופו של המנדט הבריטי  ,נמתחה ביקורת קשה

על כשלונה של ממשלת ארץ  -ישראל לקזז את הוצאותיה ואת הזרמת כוח הקניה הצבאי לארץ על -
ידי העלאה תלולה של נטל המסים ועל  -ידי גיוס סכומים של ממש בדרך מלוות המלחמה  ,כפי
שנעשה בבריטניה  .להגנתם הצביעו פקידי הממשלה הככירים על ההבדל הגדול במצב המדיני
ובמידת ההזדהות של האוכלוסיה עם מטרות המלחמה  ,נוסף על מיעוט הנכונות להחזקת נכסים

פינאנסיים ( אף כי לא חשבו אז עדיין על בעיות

ההצמדה ) .

אך ייתכן  ,שבעיקר חששו שלטונות

ארץ  -ישראל להסתכן בהוצאת סדרות הרבה יותר גדולות של אגרות  -חוב  ,פן יתברר לעין כל עד כמה

ספקנית האוכלוסיה הארץ  -ישראלית ביחס להמשך שלטונה של בריטניה בארץ לאורך ימים  .מכל
מקום ברור שרמת המחירים לצרכן עלתה בארץ במשך המלחמה לפחות פי שלושה  ,כפי שראינו
בלוח

3

לעיל  .זה היה יותר מאשר באנגליה או בארצות  -הברית  ,אך כנראה פחות מאשר ביתר ארצות

המזרח  -התיכון  .בטור הזכות של המאזן יש לציין  ,שעקב שיטת המטבע הארץ  -ישראלית התבטאו
הכספים הרבים שנשארו בידי הציבור  ,מחוסר אלטרנטיבות נאותות  ,גם בהצטברות יתרות  -זכות

גדולות בבנקים ובניירות  -ערך בריטיים  ,במונחי לירות  -שטרלינג  .יתרות  -שטרלינג אלו  ,במידה שהיו

שייכות ליהודים  ,היו אחרי  -כן הכיסוי העיקרי ללירה הישראלית בראשית דרכה .

ירודות המדיניות הכלכלית של המנדט
משנות פעילותה הכלכלית של ממשלת המנדט בארץ נותר בארץ  -ישראל משקע שאין להמעיט
בערכו ,

לא רק בדמות תשתית מפעלי התחבורה

הציבורדות  ,וכיוצא באלה נכסים בעין

;

והתקשורת ,

בנייני  -הציבור ויתר העבודות

אלא גם בדמות מורשת של מנהגים ודרכי  -חשיבה  ,של

סדרי  -ממשל והתנהגות אזרחית  ,ושל ניסיון מנהלי שנצטבר אצל אלפי

45

לעניין האיגפלאציה והספיגה ראה אצל נתן  ,גאס וקרימר

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  : 304 - 300ועמדת
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הפקידים  ,השוטרים ,

הסטאטיסטיקאי

.

Palestine Nationallncome' ofPalestine
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ציור

: 32

פרידה מן המשפחות האנגליות בתחנת  -הרכבת

בלוד 1947 ,

הטכנאים ויתר עובדי הממשלה היהודים ( והערבים שנשארו בתחום המדינה החדשה )  .לא כל
המורשת החומרית והתרבותית הזאת נראתה לאוכלוסיה היהודית כמורשת

חיובית  ,מנקודת הראות

של המציאות החדשה שנוצרה עם כינון העצמאות הישראלית  .אך בלעדי מורשת זאת  ,כמו בלעדי

מערכת המשפט שהושארה על כנה לשם הבטחת רציפותו של שלום הציבור במובנו הרחב  ,לא יכלה
ישראל לקום ולהתקיים בשנותיה הראשונות .
העצמאות הטילה על הממשל הישראלי  ,שזה עתה נוסד  ,את המשימות והתפקידים שמילאו

בתקופת המנדט שלוש רשויות  :ממשלת בריטניה

( הגנה ) ,

ממשלת

ארץ  -ישראל  ,ומוסדות התנועה

הציונית והיישוב  .ברור אפוא שסולם העדיפויות להרכב הוצאותיה של ממשלת ישראל לא יכול
להידמות לא לזה של תקציב ההנהלה הציונית כשלעצמו  ,ולא לתקציבה של ממשלת ארץ  -ישראל
כשלעצמו  .נוסף על כך חלו שינויים מרחיקי  -לכת בנסיבות ובתנאי החיים בארץ ובעולם  .לאור כל
זאת נוצרו שוני רב ומידה מועטת של רציפות במדיניות הכלכלית הישראלית בהשוואה למדיניות
הכלכלית המנדטורית  .אך בכל זאת היה בנמצא שיעור רב יותר של רציפות ממה שנדמה במבט

ראשון  ,ובפרט המשכיות של כלכלת המלחמה  .ההמשכיות נבעה בחלקה מבחירה מודעת  ,בין מתוך
העדפת הדוגמה הבריטית והארץ  -ישראלית  -כפי שאפשר לטעון ביחס למדיניות ה ' צנע ' של דב
יוסף  ,ובין מהכורח להיעזר בדפוסים ובניסיון שהיו קיימים בארץ  -כפי שקרה ביחס לשיטת

1 6-7

נחום גרוס

המיסוי  .הבטים אחרים של רציפות זאת קיימים ועומדים עד היום  ,כמדומה  ,מפני שגם את המנהל
הישראלי ואת תהליך החקיקה הישראלי מאפיינת ההיענות לצרכים הדחופים בלבד  .כך

הדבר ,

למשל  ,בכל הנוגע לאי  -השלמתו של הסדר הקרקעות ואי  -זיהויין של קרקעות הממשלה בכל רחבי
הארץ  .אך בעיקרה עמדה המדיניות הכלכלית

הישראלית ,

מראשית

דרכה ,

בסימן המשימות

הגדולות של ביטחון  ,קליטת  -עלייה וניהול מדיניות חברתית מתקדמת  -משימות שהיו בבחינת
מחוץ  -לתחום לגבי ממשלת ארץ  -ישראל המנדטורית .
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