התהוות המוסד ' פקידי ואמרכלי דערי הקודש ' באמסטרדם
יוסף מכמן

יחסם של פרנסי קהל האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד "רות מארץ  -ישראל
בספרות על הפקידים והאמרכלים באמסטרדם  ,אשר תפסו במרוצת הזמן מקום מרכזי בגיוס

הכספים למען היישוב היהודי בארץ  -ישראל ואף השפיעו רבות על התפתחותו  ,קיימת כמעט
הסכמה כללית כי בשנת תקס " ט
( גוטאיינדע ) ,

הקימו שלושה אישים

( ) 1809

-

ר ' יצחק ברייטבארד

ר ' אברהם פרינץ ור ' הירש להרן  -מוסד זה במטרה להגביר ולייעל את התרמת

הכספים למען ארץ  -ישראל  .ן לפי גירסה אחרת יצאה היוזמה מרבני ירושלים אשר ראו צורך להגדיל
את ההכנסות מפאת המצוקה הגדולה שבה היו שרויים יהודי עיר זו והחליטו ' לכונן באחת מקהילות

אירופה הגדולות והקדומות מרכז גבאות לארץ הקודש שיקרא בשם פקידים ואמרכלים ' . . .
שקלא וטריא בחרו בעיר החשובה אמסטרדם כסלו של שנת תק " ע בה תשב לכסא עד

ואחרי

היום ' .

2

שתי הגירסות יוצאות מההנחה שהיה מדובר בהחלטה חד  -פעמית שמאחוריה עמדה תכנית

לנו מן המדיניות שניהל ארגון הפקידים והאמרכלים באמסטרדם [ להלן

מגובשת  ,המוכרת
פקוא " מ ]

:

מסוף שנות העשרים של המאה הי " ט  .אולם שתי הגירסות  ,שביסוסן התיעודי קלוש

למדי  3 ,מעלות כמה שאלות הנשארות ללא מענה  ,כגון למה החליטו ( או מונו) דווקא אנשים אלו
להקים את המוסד

?

למה עשו זאת בשנת תקס " ט או תק " ע

עד תחילת שנות העשרים של המאה הי " ט

?

ולמה לא שמענו עליהם ועל פעילותם

?

כפי שנראה  ,היתה הקמת הפקוא " מ פרי של תהליך ממושך שנמשך עשרים שנה ויותר  ,שבו

חברו יתד גורמים מגורמים שונים  ,הן כאלה שנבעו מבעיותיה של יהדות הולנד והן כאלה שהיו

קשורות בחילוקי  -דעות חריפים בתחום גיוס הכספים וחלוקתם בין עניי ארץ  -ישראל .

1

ראה

:

.

.
הה' ט ' .

מ ' אליאב אהבת ציון ואנשי הו " ד תל  -אביב

ישראל במאה

ויישובה במאה

תשל " א  ,עמ ' ; 28 , 16 - 14

.

הנ " ל  ' ,יהודי הולנד והיישוב בארץ

מחקרים על תולדות יהדות הולנד  ,ב ירושלים תשל " ט ,

עמ ' ; 140

הנ " ל  ,ארץ ישראל

הי " ט  ,ירושלים  , 1978עמ '  18ואילך ; י " ס הירש  ' ,בירורים לתולדות " הפקידים והאמרכלים של

אמסטרדם "

בשנים הראשונות לקיומם ' ,

ירושלים  ,ט

( תרע " ה ) .

ציון  ,מז

( תשמ " ב ) ,

עמ '  . 88 - 83וראה גם

:

א " מ לונץ ,

' החלוקה ' ,

עמ ' . 52 - 51

.

2

עיין הירש שם  ,שם .

3

קיים מיסמך נוטריוני משנת  , 1909כאשר ראשי הפקוא " מ דאז ייסדו קרן כגוף משפטי  ,בהצהירם שהתאריך הוא
מאה שנה אחרי הקמת המוסד  .כן יש תיאור על ראשית הפקוא " מ בספר על היידיש בהולנד

.
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המקורות ותרגומם העברי מובאים אצל הירש  ,שם  .גם לונץ לא הביא הוכחות לקביעותיו  .נראה לי שבכל הידיעות

האלה מדובר במסורת שכעל  -פה וכפי שנוכיח להלן  ,יש למסורת זו על מה להסתמך .

קרש

יוסף מכמן

ניתן להצביע על תאריך מדויק פחות או יותר שבו התחיל התהליך שחייב בסופו של דבר את
הקמת הפקוא " מ  .האירוע קשור עם המצב המיוחד של הקהילה היהודית

באמסטרדם  ,אשר בה חיו ,

זו בצד זו  ,שתי קהילות  -ספרדית ואשכנזית  .מאז התיישבותם של יהודים אשכנזים באמסטרדם
( התחלת המאה הי " ז ) נהנתה הקהילה הספרדית ממעמד מועדף  ,לא רק ביחסים עם השלטונות  ,כי

אם גם בקשרים עם יהדות העולם  ,ובמיוחד עם היישוב בארץ  -ישראל  4 .קהל האשכנזים באמסטרדם
היה רגיל להעביר את תרומותיו עבור ערי הקודש לגבאי ארץ  -ישראל של הקהילה הספרדית  ,ואלה

העבירו אותן למן אמצע המאה הי " ח לפקידי ארץ  -ישראל בקושטא  .על אף התעצמותה של הקהילה
האשכנזית במחצית השנייה של המאה הי " ח והעוינות ששררה בין חברי שתי

הקהילה האשכנזית לראות בגבאים הספרדים את נציגיה בכל הנוגע

הקהילות  ,המשיכה

לארץ  -ישראל  ,מתוך ההנחה

שגם חלוקת הכספים בארץ תיעשה מתוך אהבת ישראל והאשכנזים יקבלו את החלק המגיע להם .
על כן הזדעזעו כאשר נודע להם על מורת הרוח שהיתה קיימת בקרב האשכנזים
4

ראה

:

י ' מכמן  ' ,בין ספרדים ואשכנזים באמסטרדם '  ,י ' כן  -עמי

תשמ " ב  ,עמ ' . 149 - 135

מראה אמסטרדם מן הים  ,תחריט מן המאה הי " ז

70

( עורך ) ,

בארץ  ,שטענו

כי הם

מורשת יהודי ספרד והמזרח  ,ירושלים

' פקידי ואמרכלי דערי הקודש ' באמסטרדם

מופלים לרעה ודרשו כי קהילות האשכנזים בעולם יארגנו מגבית נפרדת  .תכנית זו הוגשה לפרנסי

קהל האשכנזים באמסטרדם על  -ידי משלחת מכובדת מהעיר ברודי  ,כפי שאנו יכולים לקרוא בפנקס
הקהילה בתאריך כ ' במנחם  -אב תקמ " ט  5 .הואיל ויוזמה זו לא ידועה ממקורות אחרים אנו מביאים
את נוסח הכתוב במלואו

:

חכמת אדם תאיר פניו  ,ה " ה החכם השלם התורני המופלא הרבני כמוהר " ר שמואל נר " ו דאתי
ממערבא ושלו ' גבולו  ,אתו בדומה לו  ,ה " ה התורני המופלג כמוהר " ר שלמה נר " ו מקרית עוז
ק " ק בראד

[ ברודי ]

יע " א  ,ויציאתם עשה רושם  ,רשם בכתב אמת משולחים מק " ק בראד

יע " א  ,להודיע צער אחינו ב " י [ אשכנזים ] אשכנזים שבערי הקודש  ,וצעקתם כי גדלה על ק " ק
ספרדים יע " א [ יכוננה עליון

אמן ]

השוכנים אתם בכל עיר ועיר  ,באמרם שכל הנדבות

ותרומות מכל הגולה הן מאשכנזים והן מספרדים הגיע תמיד ליד הממונים דק " ק ספרדים

יע " א  ,ונתחלק המעות רובו ככולו בין עניי ספרדים יע " א  ,ואנחנו מהמתמיהים על זאת  ,הלא

אחים אנתנו  ,ויוצר אחד בראנו  ,ולו אנו עובדים שכם אחד  ,וכלל גדול בתורה ואהבת לרעך
כמוך  ,ובכן עולת חובה על כל קהלה וקהלה להחזיק ידי אחינו אשכנזים שבארץ הקדושה ,

שלא יוגרע חבל נחלתם  ,וחלקם אשר נפל להם בנעימים  ,מאת כסף הקדשים  ,אשר הורם לכל

אחינו ב " י השוכנים שמה בכלל ובפרט  ,וגם עלינו מוטל ככה  ,רק מה נעשה על העבר  ,כי
רובם ככולם של ערי הקודש כבר קבלו חקם הקצוב להם מאתנו לשנה ושנה  ,על השנים
הבאות  ,להני תרי צירים נאמנים הנ " ל ואמרנו

וענינו  ,שיהי ' הדבר שמור לנו  ,לכתוב הכל

בפנקסינו למשמרת  ,בעט ברזל ועופרת  ,על העתיד לבוא  ,מתי שיגיע אלינו משולח מאחד
יע " א  ,שנדבר אתו תוכחת  ,על כל ונכחת  ,וכל הצטדקאות נעשה שהעניי

מערי הקודש

אשכנזים גם המה יקחו חלקם  ,ולתקן המע " ות [ תרתי משמע  :מעונת ומעות  ,תשלומים ] ,
למכסת נפשות  ,כאשכנזים כספרדים  ,יד הכל שווים בו  ,ונתננו להני תרי צירים הנ " ל סך שני
הגריים [ דוקאטים  .דוקאט היה שווה שני גילדן וחצי ] בעד צידה לדרך  ,וה ' יכונן את חיינו ,

וישיב שכינתו בתוכינו  ,בזמן קריב בעגלא  ,ובישועתו נשמחה ונגילה הכ " ד הבעה " ח [ הלא כל
דברי הבא על

החתום ]

בפקודת האלופים רוזנים קצינים פו " מ [ פרנסים

ומנהיגים ]

פה

קהלתינו ק " ק אשכנזים באמשטרדם יע " א היום יום ד ' כ ' מנחם אב לרחם  ,שנת ל " ה המלוכה

ומושל בגוים לפ " ק [ לפרט

קטן ]

נחתם ע " י
הק '

[ הקטן ]

משה במוהר " ר הירש שמש 6ונאמן דק " ק הנ " ל

הק ' חיים כהן קוברן שמש ונאמן דק " ק הנ " ל

לא ידוע לנו מה הניע את ראשי קהילת ברודי לשגר את המשלחת דווקא לאמסטרדם ודווקא

5

הפנקסים של הקהילה האשכנזית של אמסטרדם נמצאים כארכיון העירוני של

אמסטרדם .

השתמשתי

במיקרופילם שבארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  .ותודתי נתונה לעובדי
הארכיון על עזרתם האדיבה .
6

שמשי הקהילה האשכנזית מילאו למעשה את התפקיד של מזכיר הקהילה  ,ובמקרים רבים ניהלו בשמה משא -
ומתן עם גורמי  -חוץ .

יעקב מאיר

להרן - 1793 ( ,

עקיבא להרן
להרן

) 1861

( , ) 1876 - 1795

אחיו ( וחותנו ) של צבי הירש

בתאריך זה  7 .על  -כל  -פנים  ,הניסיון נכשל משום שהפרנסים סירבו לשבור את האחדות היהודית
בנוגע למצווה חשובה זו ולהפסיק את הנוהג להעביר את הכספים באמצעות הגבאים

של הספרדים .

ואם כי הבטיחו להפנות את תשומת  -לבם של המשולחים הספרדים לחובתם כלפי האשכנזים
ולדרוש שתהיה חלוקה שווה לכל
7

העניים ,

אין זכר להבטחה זו ברישומים על ביקורם של

ייתכן שיש קשר בין משלחת זו ואיגרת של פרנסי ברודי ורבה שפירסם ר ' יוסף דוד עייאש כמבוא לקונטרס על
חלוקת הכספים הנגבים למען ארץ  -ישראל בין ספרדים ואשכנזים בשנת תקפ " ב  .ראה  :מ ' בניהו  ' ,קונטרס על

.

חלוקת כספי ארץ ישראל מארצות אשכנז לר ' יוסף דוד עייאש '  ,סורא  ,א  ,ירושלים תשי " ד עמ '  . 112נאגרת זו
תומכים ראשי כרודי בשליחות של השד " ר הספרדי ר ' הלל מזרחי  .האם שוגרה המשלחת במטרה לבטל את תרכן

האגרת או להכחיש שיהודי ברודי תומכים בגביית כספים למען ארץ  -ישראל שלא נועדו אך ורק לאשכנזים

?

רמז

לכך שאנשי ברודי לא תמכו בשליחותו של ר ' הלל מזרחי יש בעובדה שהעיר לא נזכרת כלל ברשימת הקהילות
שבהן ביקר השליח  .ראה הרשימה אצל א ' יערי  ,שלוחי ארץ ישראל  ,ירושלים 977נ  ,עמ '

ארץ ישראל ] .

553

[ להלן  :יערי  ,שלוחי

.

אך אין לבטל אפשרות אחרת  ,המשאירה את עניין משלחת ברודי לאמסטרדם כתעלומה והיא

שהאגרת שפרסם ר ' יוסף דוד עייאש בקונטרס לא היתה אלא זיוף ונכתבה על  -ידי המחבר עצמו  .הרי שליח זה
ידוע כדמות מפוקפקת ביותר  ,שלקח לעצמו מקופות ארץ  -ישראל במקומות שונים ולבסוף אפילו המיר את דתו

.

( ראה  :יערי שם  ,במיוחד עמ '  . ) 685 - 683בתחילה היה שליח למען ירושלים  .מצאתי מכתב  -המלצה  ,חתום על  -ידי
ארבעה מראשי הרבנים בירושלים ( ר ' רפאל יוסף חזן  ,ר ' שלמה תאטים  ,ר ' משה סוזין [ = שלמה משה סוזין ] ור '
יהודה עוזיאל ) מניסן תק " ח ובו מתואר המצב הקשה של היישוב כירושלים  .בחוזר נקרא השליח Joseph David
 Hayasהמנתב נמצא כ Archief Portugees Israelitische Gemeente , Ingekomen Stukken , 1817 - -

 1821 , Gemeente Archief Amsterdamי " ר עייאש הסתובב שנים רבות כשליח במערב  -אירופה ופעם החליף
את שליחות  -ירושלים בשליחות  -חברון  .דעתו של ה ' להרן עליו היתה שלילית ביותר  ' :חרפה ובושה היא לאה " ק
שבא אותו איש בשליחות מחדש  . . .איש כזה שידוע  . . .מפי עדים שהעידו

אגרות הפקידים והמארכלים מאמשטרדם  ,ג  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

בוודאי גם מסוגל לפרסם מיסמך
לספרדים .

7 :2

מזויף .

184

עליו ,

מעלליו תצילנה אזנים משמוע ' .

[ להלן  :אגרות הפקוא " מ ]  .איש זה היה

כדי להוכיח שאפילו אנשי כרודי מצדדים כמתן חלק מהתרומות

' פקידי ואמרכלי דערי

הקודש ' באמסטרדם

המשולחים שהגיעו אחר  -כך לאמסטרדם  .אולם בעיה אחרת צצה כמה פעמים וגם היא עתידה
לתפוס מקום חשוב בהתוויית המדיניות של הפקוא " ם  ,והיא בעיית הקשיים הקשורים בנוהג לשגר
שד " רים לקהילות ישראל .

שנה לאחר הביקור של המשלחת מברודי הגיע לאמסטרדם המשולח רפאל אברהם לב  -אריה ,
שבא לאסוף כספים למען טבריה .

8

קהל האשכנזים כאמסטרדם התחייב לשלם משנת תקמ " א

והלאה מדי שנה מאה פלורינים ( ' זהובים ' ) לטבריה  ,אבל לפי הסכם שנחתם עוד בי " ג כסלו

תקכ " ט ,

לא יימסר הכסף ' לשום משולח כי אם שלוח ישלחו אלינו ע " י הגבירים הפקידים בקונשטאנטינה
[ קושטא ]

כתב דייתיקי [ שטר  -התחייבות ] על הסך מאה זהובים מדי שנה בשנה והמוליך והמביא

אותו כתב ראי ' אליו נמסור את המנה '  .אולם לחכם הכולל המפורסם אברהם ארי ' לא היה יפוי כוח
מאנשי קושטא  :ובכל זאת לא יכלו פרנסי אמסטרדם ' להשיב את הארי ' והחליטו להיענות
לבקשותיו ותחנוניו  .הם העבירו את הסכום שהיו חייבים -

הגבאים של הקהילה הספרדית ורשמו בפנקס הקהילה

:

900

פלורינים  -שוב באמצעות

' באנו לחדש את הברית אשר כרתנו את אנשי

עה " ק הנ " ל שלא נמסור מעתה עוד שום פרוטה לשום משולח  ,רק המה ישלחו ע " י הגבירים
הפקידים

בקונשטאנטינא

כתב

יושר

ודברי

אמת

לכאן

למסור

את

הסך

מאה

זהובים

להקורשפענדענט שלהם כאן '  .הואיל ואותו קורספונדנט היה הגבאי של הקהילה הספרדית  ,שוב
קשרו הפרנסים עצמם למשך השנים הבאות עם אנשי קושטא והתעלמו לחלוטין מבעיית חלוקת

הכספים בארץ  -ישראל  .ברור שהחשש מפני רמאות מצד השד " רים גבר על הנכונות להיכנס לעימות
עם הספרדים  ,לשם הבטחת חלקם של האשכנזים בתרומות .

עוד באותה שנה קרה מקרה נוסף  .בטבת תק " ן בא לאמסטרדם שליח חברון  ,מוהר " ר אפרים דוד
רפאל עלייאס ,

9

ושוב נכנעו הפרנסים

להפצרותיו ,

ובניגוד

לרצונם  ,נתנו

לו עשרים וחמישה

פלורינים  ,אך קבעו  ' :ומכאן ואילך לא ניתן עוד כלום לשום משולח שיבוא לכאן מערי הקודש כי
אם מידי שנה בשנה ניתן הסך מאה זהובים לפני כל א ' מן ד ' קהלות עה " ק על כתב קבלה שיבוא
אלינו מאת הגבירים יצו בקונשטאנטינא ובתוקף דברי האגרת אשר נשלח אליהן ' 0 .י
הפרנסים החליטו אפוא להרחיב את ההסדר שהיה קיים לגבי טבריה ולהחילו על כל ערי הקודש .
מבחינת הקהילה לא היה עוד צורך במשולחים כי היא התחייבה לשלם הקצבה שנתית קבועה
באמצעות גבאי הספרדים דרך קושטא  ,ובכך היא מנעה לא רק את הסיכון של רמאות  ,אלא גם את
ההוצאות הגבוהות של המשולחים  .עם זאת עלינו לזכור כי הסדר זה חל על הקהילה בלבד ,
ומשולחים המשיכו לבקר אצל יהודים עשירים .
ההסדר עם קושטא פעל יותר מעשרים שנה  .עוד בשנים תקס " ט ותק " ע הועברו ההקצבות
השנתיות  ,כמו תמיד  ,באמצעות הגבאים הספרדים דרך קושטא לערי הקודש  ,כפי שניתן ללמוד

8

בפנקס קהילת האשכנזים באמסטרדם [ להלן

:

פקא " א ] הוא נקרא ' אברהם ארי ' ' ( התאריך

 . ) % . 654על שליחותו למען טבריה ראה  :יערי  ,שלוחי ארץ ישראל ,
הגיע גם להולנד מתאשרת כתעודה שבפקא " א .

עמ ' 1נ, 632 - 6

:

כ " ד בכסליו תק " ן ,

 . 854השערתו של יערי שהוא

9

פקא " א  ,ה ' בטבת תק " ו  . 655 ,ל . 1הוא כעצמו חותם ' רפאל דוד אפרים עלייאס ' .

10

שם  ,שם  .לא יכולתי למצוא אישור על שליחות זו ועל אישיותו של אותו רב עלייאס  .שמו אינו מופיע אצל יערי
ולא אצל י ' גלים  ,ב ' אנציקלופדיה לחכמי ארץ  -ישראל '  ,ירושלים , 1978 - 1974

ושלוחיה בספר חברון  ,ירושלים

, 1970

עמ '

. 142 - 119

אבל גם לא מוזכר בין חכמי חברון

. 220 - 219

72
~

יוסף מכמן

מהחלטה שקיבלו פרנסי קהל האשכנזים באמסטרדם בקשר לביקורם של רבנים

כי הקהילה לא העבירה במשך ארבע שנים את הסכום של מאה פלורינים

מירושלים  ,שטענו

לשנה 1 .י הפרנסים החליטו

אז להעביר שלוש מאות פלורינים לתקופה של שלוש שנים וכן מאתיים פלורינים על חשבון החוב .
את החלטתם נימקו כך

:

ואנחנו בשמענו אמריהם הנ " ל הנוטים לשיקול הדעת ואפשר לבררם  ,אם הדין עמם מן פנקסי

השליחות הקודמים  ,ואינם ביד הרבנים

הנ " ל  ,או

אם טעות נפל בחשבונם מודע הדבר מן

הכתבים ושוברים שניים לקהלתינו יע " א ומפאת סיבות הטובות אין בידינו כעת לחפשם
ולעיין בהם היטיב .
והיה אם יתברר בבדיקה כי הצדק עם המשולחים

פלורינים

;

ישולם סכום נוסף של מאתיים

מירושלים ,

ואם לאו  ,ייחשב התשלום של מאתיים פלורינים כמקדמה לשנים

הבאות .

המצוקה הכספית של קהילת אמסטרדם ותחילת היוזמה הפרטית להתרמה למען

ארץ  -ישראל  ,בעקבותיה
' הסיבות הטובות '  ,המוזכרות בהחלטת הפרנסים  ,שמנעו מהם לברר מיד אם ההקצבות השנתיות
שולמו  ,קשורות קרוב לוודאי בזעזועים שעברו אז על הקהילות בהולנד בכלל ועל הקהילה
האשכנזית באמסטרדם בפרט  .החלטת המלך לואי נפוליאון לייסד קונסיסטוריה  -עליונה בהולנד
ולכלול בה את כל הקהילות האשכנזיות במדינה וכן לאהד את שתי הקהילות האשכנזיות
באמסטרדם גרמה למריבות וסכסוכים קשים  - .הרבנים

ור ' רפאל יעקב מטלון ,

2ן

הירושלמיים  ,ר '

יעקב דוד יקותיאל רפופורט

היו עדים לבעיות הקשות שבהן נאבקה הקהילה  .הם השתכנעו שאין

לסמוך יותר על הפרנסים בלבד ושיש צורך בלחץ מתמיד על הנהגת הקהילה שיופעל על  -ידי אנשים
מהימנים  ,אוהבי ארץ הקודש  ,כדי להבטיח שזרם התרומות למען ארץ  -ישראל לא ייפסק  .הקהילה
היתה אמנם רגילה לשלם תרומות אלו מכספים שנדבו היהודים בבתי  -הכנסת למטרה זו  ,אך אם אלה
לא הספיקו  ,היא בוודאי השלימה את החסר מקופת הצדקה  .עיקר ההכנסה לקופה זו באה לה
ממכירת בשר באיטליז הקהילתי  .אולם משהוענקו זכויות שוות ליהודים ברפובליקה הבאטאווית
( , ) 1796

בוטלו רשמית ( אם כי לא למעשה ) תקנות הקהילה שחייבו את כל היהודים לקנות את הבשר

באיטליז  .כאשר קמה הקהילה הנפרדת ' עדת ישורון '

פתחה גם היא איטליז וממילא

( , ) 1797

נתמעטו הכנסות הקהילה  .למרות זאת הצליחה הקהילה הישנה לשמור על רמת הכנסות סבירה עד

שנת  . 1809מצב זה השתנה מן הקצה אל הקצה עם הקמת הקונסיסטוריה העליונה .

3ן

אמנם  ,לא היה בתקנון החדש שרם סעיף שמנע מהקהילות האשכנזיות להפריש תרומות למען

ארץ  -ישראל  ,כפי שעשוי להשתמע מדברי היהש

11

פקא " א  ,ח " י בכסליו

12

על שליחותם של שני רבנים אלו ראה

13

על תולדות יהדות הולנד ובעיותיה באותה תקופה ראה

Studa

"

1814

תק " ע ,

 . 267י1

4 ,ן

February

"

 .הכסף הועבר באמצעות הגביר Teixeira Mendes da Costa

of 261

:

יערי  ,שלוחי ארץ
Decision

 . 20 - 36קק Rosenthaliana, XV ) 1981 ( ,
14

*4ץע

הירש ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 87

ועוד נראה שהקהילה אכן תרמה למטרה זו .

ישראל  ,עמ '

. 705 - 704

Michman , kThe Conflicts between Orthodox :

Governmental

.נ

and Enlightened Jews and the

ביתהפקידים

והאמרכלים ,

רפנבורגסטראאט 175

אמסטרדם

אולם התקנון החדש מוטט לחלוטין את המערכת הפינאנסית של הקהילה  .אסור היה להעניש חברי
קהילה שלא קנו את הבשר באיטליז הקהילתי  ,אלא אצל שוחטים פרטיים או אפילו קנו בשר לא
כשר

;

חברי קהילה רבים דחו את תשלומי מסי  -החבר לקהילה או סירבו לשלמם בכלל  .הכנסות

הקהילה ירדו תוך ארבע שנים בשבעים אחוז לערך  ,והיא נאלצה לערוך קיצוצים דראסטיים בכל
התחומים

:

במשכורות עובדיה המרובים  ,בשיעור קצבות העניים ובמספר אלה הזכאים לקבלן  ,וכן

לבטל כליל את חלוקת הכבול והביגוד  .גורלם המר של כשמונה  -עשר אלף העניים היהודים
באמסטרדם זיעזע את כל המבקרים בעיר והוא מוזכר גם בזכרונות המלך לואי נפוליאון  .בצדק יכלו

הפרנסים לטעון כי עניי עירם  ,שרעבו ממש ללחם  -קודמים וקופת הצדקה ריקה  .הוכחה למצב
שנוצר ניתן למצוא בהחלטת הפרנסים מיום

מאייסטרו

11

במאי

, 1815

לרגל ביקורו של השליח ר ' חיים ברוך

מחברון  .התברר שהקהילה היתה חייבת  800פלורינים לעיר חברון  ,כלומר חוב של

שמונה שנים .
הפרנסים לא התכחשו לחוב ואף הודו שמצוות פדיון השבויים מחייבת אותם  ,אולם לקהילה לא
היה כסף לשלם את החוב  .על השמשים הוטל לגייס מהר ככל האפשר את הסכום הדרוש
כמו תמיד  ,לקושטא לטובת העיר חברון .
15

ולהעבירו ,

5ן

פקא " א  ,רישום מיום  11במאי  . 1815בהתאם לכך יש לפרש את הדברים שכתבו פרנסי הקהילה בפנקסו של
השליח חיים ברוך מאייסטרו כהתחייבות ולא כתשלום בפועל ( השווה  :הירש  ,שם  ,שם ) ; ובדברי יערי ( שלוחי
ארץ

ישראל  ,עמ ' , ) 607

שחיים ברוך מאייסטרו העביר ' עוד '

1 , 000

.

זהובים מאמסטרדם יש למחוק את המלה

' עוד ' .

75

, 179 -
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החלטה זו מוכיחה

כי עוד בשנת

1815

פעלה הקהילה בהעברת כסף לארץ  -ישראל  ,כמו שנהגה

בעבר  ,ועל כן ברור שאז טרם בא מוסד הפקוא " מ במקום הקהילה  ,הן באשר לגביית הכספים והן
בנוגע להעברתם לערי הקודש  ,וזאת חמש שנים אחרי התאריך שעד היום נחשב כקובע לגבי ייסודו .
מה קרה אפוא בשנת תק " ע

( , ) 1809

שבה נוסד לפי המסמך הנוטריוני משנת

1909

הפקוא " ם

תשובה לכך אנו מוצאים בהחלטת הפרנסים לרגל ביקורו של ר ' יצחק ( דוד ) בן רבי באמסטרדם .

?

6ן

סיבת ביקורו של ר ' יצחק בן רבי היתה כנראה מעשה  -מירמה שנעשה על  -ידי משולח קודם של
ירושלים  ' ,איש גרוע אשר בזדון לבו איבד וכילה איזה דפים מתוך פנקס הזה באופן שכל הדברים
אשר היו נרשמים בהם מהנדבות אשר נתנו לסיועת עיה " ק [ עיר הקודש ] הנ " ל הן מקופת צדקת ארץ
ישראל דקהלתינו הן מן המתנדבים בעם יחידי קהלתינו יע " א כולם ספו תמו ואתם זכרונם '  .רבי
יצחק בן רבי עשה כל מאמץ למצוא את הדפים שאבדו אך הדבר לא עלה בידו  ' ,כאשר העידו
לפנינו הנה שלושה מיטיבי דעת יחידי קהלתנו הקצינים כה איציק בן כה נתן ברקלויא ,

כה אברהם בן כה אהרן פרינץ וכה הירש במה משה להרן ' [ ההדגשה שלי  ,י " מ ]  .הוחלט
לשלם ' מקופת הצדקה א " י דקהלתינו יע " א סך שלש מאות זהובים אשר נמסרו לידי הגבירים

הקצינים  Teixeira de Mattosלהמציאם להגבירים השרים הפקידים אשר בק " ק קונשטאנטיניו
יע " א לטובת עניי עיר הקדושה ירושלים תוב " ב הנ " ל בעד השלשה שנים שעברו עד השנה זו שנת
תקע " ג ועד

בכלל ' .

7ן

תעודה זו מוכיחה ששלושת האישים הופיעו בפני הפרנסים כיחידים ולא כנציגי חברה או
אגודה ; 8י גם לא היה להם כל יפוי  -כוח לקבל לידיהם את הכספים מטעם הקהילה  ,אשר הועברו
כמקובל אל הוועד בקושטא  .תפקידם הצטמצם בכך שעמדו בקשר עם השליחים ובוודאי עזרו להם
בביקוריהם אצל עשירים מקומיים במאמציהם להשיג כספים .

למה נחלצו דווקא אנשים אלה לעזרת עניי ארץ  -ישראל

19

?

שלושתם השחייכו לאופוזיציה

האורתודוכסית אשר התגבשה בזמן המאבק נגד הקונסיסטוריה העליונה שהוקמה על  -ידי המלך
לואי נפוליאון  .המלך דרש בכל תוקף ששתי הקהילות האשכנזיות באמסטרדם תתאחדנה והיחנה
את עזרתו ליהודים באיחוד זה  .ועדה שהורכבה משתי הקהילות הגיעה לנוסחת  -פשרה שהיתה
הבסיס להחלטת המלך בעניין הקונסיסטוריה העליונה  .אולם בשתי הקהילות קמו מתנגדים לפשרה
זו  .לא נוכל לעמוד כאן על טיב חילוקי הדעות והניגודים שהיו בתוך שתי הקהילות .

20

אולם בהקשר

זה חשוב לנו להצביע על מעורבותם של שלושת האישים הנ " ל בוויכוח המר ובתמיכתם ברב

16

יערי ( שם  ,עמ '

) 703

כותב עליו

:

' בפולין  ,בוודאי גם באשכנז  ,עיכב כשליחות ירושלים ר ' יצחק דוד ' ן רבי ' .

התברר שביקר גם בהולנד  ,כשמונה שנים אחרי שהיה בפולין .

.

17

ספר ההעתקים של קהל האשכנזים באמסטרדם משנת תקס " ט  -תקי " ג  ,רישום מיום ה ' כחשוון תקע " ג  . 408ל1

18

כאשר אישים מייצגים חברות  -צדקה  ,מזכירים זאת תמיד בפנקסים  .גם ברשימת
1810

69

מוסדות  -צדקה שהוגשה בשנת

לראש העיר של אמסטרדם על  -ידי הקהילה היהודית אינה מופיעה חברה שמטרתה איסוף כספים למען

ארץ  -ישראל .
19

ידיעה דומה מופיעה בפקא " א מתאריך

11

אוקטובר

: 1812

' ראשי הקהילה היהודית ירושלים  .יפוי  -כוח ליצחק בן

.

רכי לקבץ תרומות לאותה קהילה  .נ ' גוטאיינדע  ,אברהם פרינץ ה " מ להרן בישיבה שהם משוכנעים כי החסר
בספר הרישומים של מיופי  :הכוח של הקהילה בירושלים שהיו כאן בפעם האחרונה נעשה בלי ידיעתו ולמורת

רוחו של האדון י ' בן רבי הנוכחי ' ( תרגום מהולנדית )  .גם שם צוק שהכסף יועבר באמצעות טייכסיירה מנדם דה
קוסטה לפקידי קושטא .
20

76

ראה

על כך במאמרי  ,לעיל  ,הערה . 13

' פקידי ואמרכלי רערי

הקודש ' באמסטרדם

הראשי  ,ר ' יעקב משק ליוונשטאם  ,שהתנגד לתקנון החדש של הקונסיסטוריה העליונה  .גם בשנים

לאחר  -מכן  ,בשנות סיפוחה של הולנד לצרפת ובמהומות שפרצו בקהילה הישנה עם שחרורה של

הולנד מעול הצרפתים  ,הם היו פעילים במאבק נגד המשכילים  ,ניסו לחסל את המוסדות שאלה
הקימו ולמנוע מן הממשלה ההולנדית את המשך קו המדיניות של הכובשים הצרפתים  .י 2בראש
המתנגדים  ,שקראו לעצמם ' היהודים

האמיתיים '  ,עמד

על שניים מהשלושה לפחות שהיו מקובלים .

22

ר ' אברהם פרינץ  ,ומעניין לציין שידוע לנו

על כן נקל להבין ששלוחי ארץ  -ישראל מצאו אצל

אנשים אלה אוזן קשבת .
משנת תק " ע ואילך פעלו אפוא שלושת האישים כמעין שדולה

( לובי )

וכ ' וועדת  -קבלה '

לשלוחים מארץ  -ישראל  ,אולם במרוצת הזמן קיבל תפקידם זה משמעות גדולה יותר  ,ומרכזיותם

במאמץ לשמור על ההכנסות למען ארץ  -ישראל ולהגדילן הלכה וגברה  .היו לכך סיבות אחדות  .כבר
ראינו שמצבה הכספי של הגדולה בקהילות הולנד הלך והתדרדר בגלל הסכסוכים הפנימיים  .גם
המצוקה הכלכלית של הולנד כולה  ,שסבלה רבות מהמדיניות הכלכלית של נפוליאון במאבקו נגד
אנגליה ( אשר פגעה ביהודים יותר מאשר ברוב

האוכלוסיה ) ,

השפיעה להעה על תיפקודה של

הקהילה  .אין להתפלא על כך שהקהילה לא היתה מסוגלת לעמוד בהתחייבויות שקיבלה על עצמה

כלפי ערי הקודש  .אך גם הנכונות לתרום למען ארץ  -ישראל הלכה והתמעטה כתוצאה מרוח
ההתבוללות והשאיפה להשתלב בחברה ההולנדית  .הממשלה עודדה שאיפה זו של משכילי הדור
ודאגה לכך שבכל עמדות המפתח בציבוריות היהודית ישבו המזדהים עם מדיניותה  ,והיא סילקה את
אנשי האופוזיציה האורתודוכסית או השאירה אותם במיעוט חסר  -השפעה על המדיניות של משרד -

הדתות ההולנדי .
באווירה זו הכירו רק אנשי האופוזיציה האורתודוכסית בצורך להמשיך ולגייס כספים למען

ארץ  -ישראל  .הם גם נהנו מאמונם של רבנים רבים וראשי קהילות בהולנד אשר תיעבו את רוח
ההתבוללות וראו בשלושת האישים באמסטרדם את מנהיגיהם .

23

כך נוצר המצב שהיישוב בארץ -

ישראל נשען יותר ויותר עליהם  ,מה גם שקשריו של הבנק של להרן עם ארצות מערביות אחרות

הפך אותו לכלי נוח לגיוס כספים במערב  -אירופה .

הסיבת הפקוא "מ למוסד עצמאי
איננו יודעים כמה זמן אחרי

1815

המשיכו פרנסי הקהילה האשכנזית באמסטרדם להעביר את

תרומות הקהילה למען ערי הקודש באמצעות גבאי

הספרדים  ,וגם

בשלושת האישים כמייצגים את האינטרסים של ארץ  -ישראל .

24

לא ממתי הכירו גם ראשי הקהילה

על  -כל  -פנים ברור שמיפנה מכריע

שלושתם היו בין ראשוני החותמים על הפנייה לממשלת הולנד נגד המשכילים היהודים .

.

הירש להרן אף נאלץ לעזוב את אמסטרדם משום שהקהילה לא הירשתה לו לקיים מניין בביתו שבו התפלל לפי
נוסח האר " י  .על נטיותיו הקבליות של אברהם פרינץ ניתן ללמוד מדברי ההקדמה למהדורה חדשה של ' ספר

ליקוטי צבי ' שהוציא בכספו ( אמסטרדם תקס " ח ) .
אחרי מותו של גוטאיינדע מינו פרינץ ולהרן את זלמן בן יהודה רוכענס כחבר שלישי (  . ) 1817רובענס היה שייך
לאותה חבורה  .כל זמן שגוטאיינדע חי הוא מופיע תמיד כראשון  ,כי הוא היה היחיד בין השלושה שהיה תושב
אמסטרדם מלידה .
פנקסי הקהילה וספרי ההעתקים משנת
( שתחילתו בשנת  , ) 1817אך הוא טרם

1817

נעלמו  .בכית הקברות במאדרברך

סודר

ואין גישה אליו .

) ( Muiderberg
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קהילת צפת לגייס

 וזאת כתוצאה מן הסכסוכים בין השלוחים השונים, חל בתחילת שנות העשרים של המאה הי " ט
,  כך התנגשו בכמה מקומות באירופה.  ובמיוחד בין האשכנזים והספרדים, שבאו לאמסטרדם
 ר ' יוסף דוד עייאש שייצג את כולל הספרדים בירושלים עם ר ' אברהם זלמן, ואמסטרדם בתוכם

72ן

' פקידי ואמרכלי דערי הקודש ' באמסטח  -ם
צורף שנשלח

על  -ידי הפרושים בירושלים .

25

באמסטרדם נתבקשו שלושת האישים שנקראו אז

' פקידי ומשגיחי ערי הקודש ' ( ועדיין לא אמרכלים ) לפשר ביניהם  .שנה לאחר  -מכן שוב היה עימות
בין שני שלוחים  ,הפעם מהעיר

צפת  ,ושוב נתבקשו

להרן  ,פרינץ ורוכנם לנסח פשרה בין השליח
26

הספרדי  ,ר ' מרדכי אשיאו לבין השליח האשכנזי  ,ר ' בנימן זאב אשכנזי .
לפשרה זו נודעת

חשיבות רבה משים

שהיא כללה עקרונות אחדים שאיפיינו את המשך פעילותם

והפקוא " מ עצמו הסתמך עליה אחר  -כך וראה בה  ,במבט לאחור  ,את ראשית הופעתו כגורם

מעכז ומכוון לגיוס כספים למען ארץ  -ישראל בכל אירופה המערבית .

27

לא מקרה הוא

מרכזי ,

שהפשרה ,

שהיוותה בסיס לפשרות אחרות באמסטרדם ובמקומות אחרים  ,נערכה באמסטרדם  ,העיר שבה

היתה גם קהילה אשכנזית וגם קהילה ספרדית  ,שתיהן בעלות אמצעים לא  -מבוטלים בעולם היהודי
של תחילת המאה הי " ט  .על

אביב

המתח בין שתי הקהילות חייבו החיים בצוותא ראייה כוללת של

טובת ואחדות העם היהודי .
על כן העיקרון החשוב ביותר שנקבע בפשרה משנת תקפ " ג היה שהכספים הנגבים למען ארץ -

ישראל מיועדים הן לספרדים והן לאשכנזים  .פקידי ומשגיחי ערי הקודש באמסטרדם ( ויש לציין
שרק הירש להרן נתמנה גם לגבאי ואמרכל מטעם הכוללות בצפת ) נימקו באריכות למה חייבות שתי
העדות ליהנות מכל הכספים שכל משולח אוסף בכל קהילה אשכנזית  .הנימוק העיקרי היה כי אי -
מתן כסף לספרדים ' גורם ח " ו פרוד לבבות יותר ואין שלום בארץ  ,הלא עם אל אחד אנחנו וכלנו בני
איש אחד ותורה אחת לנו  ,ומדוע יבגוד יהודי ביהודי אחיהו איש ' .

של פשרה

זו  ,אשר

28

ונימוק זה כוחו יפה גם במקרה

עליה סירב לחתום המשולח הספרדי  ,ר ' מרדכי אשיאו  .לימים הוסיפו הפקוא " מ

נימוק מעשי ומשכנע יותר  .במערב  -אירופה  ,כך טענו הם  ,קיימת אהדה גדולה יותר  ,גם בין
האשכנזים  ,לספרדים בארץ  -ישראל  ,אשר נחשבים לרודפי שלום  .הם לא מסוכסכים ביניהם בגלל

ענייני כספים  ,בעוד שאין קץ למריבות בין האשכנזים מקבוצות שונות  -חסידים ופרושים  ,חסידי
חב " ד ותושבי הערים השונות .

.

על י " ד עייאש ראה לעיל  ,הערה  . 7על ר ' אברהם שלמה צורף ראה  :יערי  ,שלוחי ארץ ישראל עמ '  761ואילך ; על

25

פרשת הסכסוכים ראה
נוסח

26
.

27

:

אליאב  ,אנשי

הו " ר  ,עמ ' 17

ואילך .

הפשרה המלא פורסם על  -ידי א " מ הברמן  " ' ,פשרה " בין שני שלוחי צפת

באמשטרדם '  ,ספונות  ,ז ( תשכ " ג ) ,

עמ ' רנה  -רמו .
במכתבים

רבים סוקר ה ' להרן את השלבים השונים שהביאו לקביעת מדיניות הפקאו " מ  .ראה במיוחד  :אגרות

הפקוא " מ  ,א  ,עמ '
28

29

.

 ; 170 - 162ג  ,עמ '

הברמן ( לעיל הערה

. 41 - 38

 , ) 26עמ ' רטב  .לפי הפשרה  ,הספרדים והאשכנזים בירושלים התחלקו בתרומות שווה בשווה .

בערי הקודש האחרות ( צפת  ,חברון
לספרדים  .ראה  :אגרות הפקוא " מ  ,א  ,אגרת מאדר תקפ " ז ,
וטבריה )

היתה החלוקה משנת תקפ " ד שני שלישים לאשכנזים ושליש
עמ '

 . 163באותו מכתב לפקידי קושטא טען להרן

שחלוקה זו היא לטובת הספרדים  ,שכן יש פסקי  -דין של רבני אשכנז האומרים כי כל ההכנסות מק " ק אשכנזים הן
בשביל האשכנזים  .הסוגיה נדונה בפירוט במכתבו של ה ' להרן לפרנסי פרנקפורט דמיין  ,הקהילה שערערה על
הפשרה ורצתה להעביר את כל הכספים לעניי הספרדים

בלבד  .ראה  :אגרות הפקוא " מ  ,כ  ,מכתב

מיום כ " ד בכסליו

תקפ " ז  ,עמ ' . 114 - 110
29

פעמים רבות התבטא להרן במרירות על התנהגות האשכנזים  ,כמו  ,למשל  ,במכתב לכולל הפרושים מיום כ " ו
כשבט תקפ " ח  ' :יחוסו נא על כבוד אה " ק ועל כבוד חכמים ועל כבוד האשכנזים כולם  ,לבוא אל עמק השוה יחד
בשלום ובמישור  .ואל ידמו כי יזדלזל רק צד

שכנגדם  ,זאת

.

לא זאת כי ח " ו יצא הקצף והביזיון על כללות

.

האשכנזים כולם שבא " י ח " ו בפרט במדינת אשכנז  ,שאין דעתם נוטה ומקורבת עם בני פולין ורוסיא כאשר
הראיתי לשד " ר דלהון ידידנו הרב השד " ר המופלג מוהר " ש שפירא

נ " י  ,מה

שכתבו לנו מקהלה גדולה שבאשכנז .

הלא יאמרו נא  ,תא חזי בין כוללים הספרדים וכולל האשכנזים שבא " י ת " ו זה איזה מאות ישבו שמה כולל

על

מפת שבת רקומה בידי חנה רבקה הערמאן מירושלים המוקדשת לעקיבא להרן

80

( 1876

.

חתימתו של צבי הירש להרן

צי טיננ (עהי

קק

קק

~

כדי שתוקף הפשרה  ,שכאמור לא נחתמה על  -ידי המשולח

הספרדי  ,יחול על כל הולנד  ,ביקשו

וקיבלו החותמים עליה את אישורם של שלושת הרבנים האשכנזים החשובים ביותר במדינה  ,אלה

של אמסטרדם  ,האג ורוטרדם  .הם לא ביקשו את הסכמתם של הפרנסים והחכם של הקהילה
הספרדית באמסטרדם  .לא רק שממילא דיברה הפשרה על גביית כספים בקהילות האשכנזיות

בלבד ,

אבל גם לאחר  -מכן ניהלו הספרדים את גביית התרומות לארץ  -ישראל על דעת עצמם  .הירש להרן
כתב שאפילו לא ניסה להגיע לידי שיתוף  -פעולה עם הספרדים בהולנד

; 30

הוא לא הסביר את

נימוקיו  ,אבל הבקיא ביחסים כין שתי הקהילות באותה תקופה מבין שללהרן לא היה כל סיכוי
להקים מוסד משותף עם הספרדים .

בשנה לאחר  -מכן ( תקפ " ד ) שוב נאלצו אנשי אמסטרדם לערוך פשרה בין שלוחי ארץ  -ישראל
 -הפעם מצפת  ,חברון וטבריה  -ובפשרה זו התגבשה המדיניות שתנחה את הפקוא " מ להבא .

חלוקת הכספים הנגבים מקהילות האשכנזים בין אשכנזים לספרדים תהיה כדלהלן  :שני שלישים
לאשכנזים ושליש אחד לספרדים  ,וזאת בתנאי שמההכנסות שתבואנה מתורכיה ואיטליה ייהנו גם
האשכנזים  .בפשרה זו אנו מוצאים עוד שני עקרונות שיאפיינו את

פעילותם  ,עד

שנוצר הרושם

כאילו הפקוא " מ היו הראשונים שהפעילו אותם  .לא כך היה הדבר והם בעצמם לא טענו לבעלות על
ההמצאה  ,כפי שמתברר מדברי ה ' להרן

:

שוב חדשנו דבר  . . .האמנם לא מלבנו יצא הדבר  ,כי אם ממעלת כבוד הרב הגאון

אב " ד ור " מ

דק " ק [ אב בית  -דין וריש מתיבתא דקהילת  -קודש ] לונדון והמדינה  . . .לכן אמר מר הרב
הגאון הנז ' לבל יצאו ויבואו שלוחי א " י במדינה מלכות רבנותו  ,ותחת נדבות יחידים שקבצו
שלוחי א " י מלפנים  ,לייסד השתדלות התחייבות מכל איש אשר ידבנו לבו סך מה מדי שנה
בשנה לא " י ת " ו  .י3
הרעיון לבטל את מוסד השליחים לא היה למעשה  ,כפי שראינו לעיל  ,חידוש של הרב שלמה הירשל
מלונדון  ,שכן פרנסי הקהילה באמסטרדם אימצו אותו ככר בסוף המאה הי " ח  ,אם כי לא הצליחו
הספרדים וחכמיהם בשלשת

עה " ק ת " ו ושוב בארבעת עה " ק ולא נשמע קול צוחה ומריבה בינותם  . . .היה שלום

.

ושלוה ואחדות ביניהם  ,וחלקו כבוד זה לזה  . . .ולא כך המדה יאמרו בני מדינות אלה  ,בין אחב " י האשכנזים
שבא " י ת " ו '  .אגרות
30

הפקוא " מ  ,כ  ,עמ ' . 106

' כי מק " ק ספרדים הי " ו שבמדינתנו לא שאלנו להתאחד בזה ולסייע לכך מכמה טעמים ואכמ " ל [ ואין כאן מקום
להרחיב ] בזה '  .אגרות הפקוא " מ  ,ג  ,מכתב מחשוון תקפ " ט  ,עמ ' . 38

31

אגרות הפקוא " מ  ,א  ,עמ '  . 164וראה גם מכתב מג ' בכסליו תקפ " ו  ' :וכבר קידם אותנו הרב הגאב " ד ור " מ דק " ק

לאנדאן נרו לייסד חברה של נדיבים יחידי סגולה שיתחייבו סך קבוע מדי שנה בשנה לכל א " י ת " ו וההתחייבות
יוגבה על ידי גבאים  ,ויבואו ליד הרב הגאון הגדול הנז '  ,והוא יקיים מצות שלוח

לא " י

תוב " ב  ,אך לא על ידי

שליחים '  .שם  ,עמ ' . 65
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חתימתו של צבי הירש להרן

*2ק

צי טיענ

קק

נער
~

כדי שתוקף הפשרה  ,שכאמור לא נחתמה על  -ידי המשולח הספרדי  ,יחול על כל

הולנד  ,ביקשו
 ,אלה

וקיבלו החותמים עליה את אישורם של שלושת הרבנים האשכנזים החשובים ביותר במדינה
הקהילה
של אמסטרדם  ,האג ורוטרדם  .הם לא ביקשו את הסכמתם של הפרנסים והחכם של
,
הספרדית באמסטרדם  .לא רק שממילא דיברה הפשרה על גביית כספים כקהילות האשכנזיות בלבד
הירש להרן
אבל גם לאחר  -מכן ניהלו הספרדים את גביית התרומות לארץ  -ישראל על דעת עצמם .
 30הוא לא הסביר את
כתב שאפילו לא ניסה להגיע לידי שיתוף  -פעולה עם הספרדים בהולנד ;
נימוקיו  ,אבל הבקיא ביחסים בין שתי הקהילות באותה תקופה מבין שללהרן לא היה כל סיכוי
להקים מוסד משותף עם הספרדים .
בשנה לאחר  -מכן ( תקפ " ד ) שוב נאלצו אנשי אמסטרדם לערוך פשרה בין שלוחי ארץ

 -ישראל

 -הפעם מצפת  ,חברון וטבריה  -ובפשרה זו התגבשה המדיניות שתנחה את הפקוא " מ

להבא .

חלוקת הכספים הנגבים מקהילות האשכנזים בין אשכנזים לספרדים תהיה כדלהלן  :שני שלישים
לאשכנזים ושליש אחד לספרדים  ,וזאת בתנאי שמההכנסות שתבואנה מתורכיה ואיטליה ייהנו גם
האשכנזים  .בפשרה זו אנו מוצאים עוד שני עקרונות שיאפיינו את פעילותם  ,עד שנוצר הרושם
כאילו הפקוא " מ היו הראשונים שהפעילו אותם  .לא כך היה הדבר והם בעצמם לא טענו לבעלות על

ההמצאה  ,כפי שמתברר מדברי ה ' להרן

:

שוב חדשנו דבר  . . .האמנם לא מלבנו יצא הדבר  ,כי אם ממעלת כבוד הרב הגאון

אב " ד ור " מ

דק " ק [ אב בית  -דין וריש מתיבתא דקהילת  -קודש ] לונדון והמדינה  . . .לכן אמר מר הרב

הגאון הנז ' לבל יצאו ויבואו שלוחי א " י במדינה

מלכות רבנותו  ,ותחת נדכות יחידים שקבצו

שלוחי א " י מלפנים  ,לייסד השתדלות התחייבות מכל איש אשר ידבנו לבו סך מה מדי שנה
בשנה לא " י ת " ו .

ן3

הרעיון לבטל את מוסד השליחים לא היה למעשה  ,כפי שראינו לעיל  ,חידוש של הרב שלמה הירשל
מלונדון  ,שכן פרנסי הקהילה באמסטרדם אימצו אותו כבר בסוף המאה הי " ח  ,אם כי לא הצליחו
הספרדים וחכמיהם בשלשת

עה " ק ת " ו ושוב בארבעת עה " ק ולא נשמע קול צוחה ומריבה בינותם

...

היה שלום

ושלוה ואחדות ביניהס  ,וחלקו כבוד זה לזה  . . .ולא כך המדה  ,יאמרו כני מדינות אלה  ,בין אחב " י האשכנזים
שבא " י ת " ו '  .אגרות
30

' כי מק " ק ספרדים

הפקוא " מ  ,ב  ,עמ '

. 106

הי " ו שכמדינתנו לא שאלנו להתאחד בזה ולסייע לכך מכמה טעמים ואכמ " ל [ ואין כאן מקום

להרחיב ] בזה '  .אגרות הפקוא " מ  ,ג  ,מכתב מחשוון
31

תקפ " ט  ,עמ '

. 38

.

אגרות הפקוא " מ א  ,עמ '  . 164וראה גם מכתב מג ' בכסליו תקפ " ו  ' :וכבר קידם אותנו הרב הגאב " ד ור " מ דק " ק
לאנדאן נרו לייסד חברה של נדיבים יחידי סגולה שיתחייבו סך קבוע מדי שנה בשנה לכל א " י ת " ו וההתחייבות

יוגבה על ידי גבאים  ,ויבואו ליד הרב הגאון הגדול הנז '  ,והוא יקיים מצות שלוח לא " י תוב " ב  ,אך לא על ידי

שליחים '  .שם  ,עמ ' . 65
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 ,פקידי ואמרכלי דערי הקודש ' באמסטרדם

ליישם אותו הלכה למעשה  .אילספק שהרב שלמה הירשל שמע על כך בבית אביו צבי הירש

לוין .

שהרי הרב צבי הירש לוין היה אחיו של הרב שאול  ,רבה של אמסטרדם במחצית השנייה של המאה
הי " ח  ,והרב שלמה הירשל והרב יעקב משה ליוונשטאם  ,רבה של אמסטרדם ( 815 - 1793נ )  ,היו בני
 32כך
דודים  :וגם הרב ש " ב ברנשטיין  ,רבה של אמסטרדם בזמן שנערכה הפשרה  ,היה קרובו .

התגלגלה השיטה של ביטול מוסד השליחים והקצבת סכומים קבועים  ,לפי התחייבות מראש  ,דרך
לונדון חזרה לאמסטרדם  .אולם בינתיים נשתנו התנאים  .בעוד שבמאה

הי " ח היתה הקהילה הגורם

החשוב ביותר בחיי היהודים ותרומתה לעניי ארץ  -ישראל  -העיקר  ,במאה הי " ט נידלדלו משאבי
הקהילה וחלקם של היחידים נהיה מכריע  .משום כך היה הכרח להקים ארגון של משלמי תרומות
קבועות  ,וגם רעיון זה שאלו הפקוא " מ מרבה של לונדון .

סיכום
מעיוננו  -עולה שמוסד הפקוא " מ לא בא לאוויר העולם כתוצאה מהחלטה של שלושה אנשים

נמרצים ותקיפים שהחליטו להכניס סדר בגביית הכספים למען עניי ארץ  -ישראל  ,ואף מינויים של

שלושה נאמנים באמסטרדם בשנת תק " ע היה פרי יוזמתם של רבני ירושלים ( מה שנראה לנו סביר ) .
לא היה בזה אלא התחלה צנועה לפעילותם ולא עמדה מאחוריה תכנית ברורה ומגובשת  .הבעיות
שנאלץ לפתור הפקוא " מ בשנות העשרים של המאה הי " ט היו קיימות כבר במחצית השנייה של
המאה הי " ח  ,ואף הקווים העיקריים של הפתרונות נוסחו באותו זמן  .ראשית הופעתם של גוטאיינדע
וחבריו גם לא היתה תוצאה של המצב בארץ  -ישראל ( אם כי המצוקה הכלכלית של ירושלים בוודאי
הניעה את הרבנים

לפעול ) ,

אלא של התמוטטות המוסדות הקהילתיים באמסטרדם והפילוג שנגרם

על  -ידי האמאנציפאציה ובעקבות השתלטות המשכילים על מוקדי הכוח של הקהילה באמסטרדם
בפרט ובהולנד

בכלל  .במאבק עם המשכילים  ,שיכלו להישען על השלטונות המרכזיים ( ולא על

עיריית אמסטרדם שתמכה דווקא באורתודוכסים ) היתה ידם של מנהיגי האורתודוכסים  ,שביניהם

32

קשרי החיתון כין רבני אמסטרדם ולונדון היו הדוקים  ,כפי שמוכיח אילן היוחסין

הרב אויה ליב ( מאמסטרדם 740

,יי "ו

( אמסטרדם

,

,

ן . .-.
) 1790 - ] 755

,

( אמסטרדם

--

) 1815 - 1793

( רבה

-- ,

נ

) 1748 - 1785

----

.
פ

) 1 ' 755 - 1

י  ,י " = י שמי "
של האג

:

---

--

( לונדון

." .יש יי.

1764 - ] 758

,

( לונדוז

) 1842 - 1802

ן

הרב ש " ב ברנשטייןקנ רבקה

( אמסטרדם 5

]

1

) 1838 - 18

83

יוסף מכמן

בלטו פרינץ ולהרן  ,על התחתונה  .על כן ראו מנהיגים אלו  ,שנוכחו לדעת כמה נחלשה הזיקה לארץ -

ישראל  ,צורך בהקמת א רגון ארצי חילופי של היהודים ' האמיתיים '

33 ,

כדי לקיים א ת מצוות הסיוע

לארץ  -ישראל  .תוך כדי עבודה זו נאלצו להתמודד עם הבעיות הקשות של ערי הקודש ועם היריבות
החזקה ,

והמכוערת לעתים

קרובות  ,ששררה

בנוגע לגיוס הכספים

וחלוקתם .

לא זה בלבד

שהסכסוכים והמריבות בארץ הקודש היו שנואים עליהם  ,אלא הם ראו בהם גם מכשול לתעמולה

שניהלו להגדלת ההכנסות  .משום כך הגיעו למסקנה  ,שעל  -מנת להבטיח את המשך הזרמת הכסף

לארץ  -ישראל  ,יש להקים מפעל המבוסס על עקרונות איתנים  .אבל יש להדגיש שהגיעו למסקנה זו
רק במשך הזמן ורק אחרי שנדרשו להתערב כדי לפשר בין

הניצים  .גם אז לא ראו את עצמם

מוסמכים להחליט בעניין קדוש זה  ,אבל ביקשו את הסכמתם ועידודם של רבני הולנד  .גם את

העקרונות שבהם הצטיין מפעלם לא הם המציאו  ,ואף היו מעוניינים להדגיש שאימצו שיטה
שהנהיג רבה הראשי של לונדון  ,ולהפעלתה ביקשו את תמיכתם של חשובי הרבנים בהולנד  .עם

קבלת הסמכה זו  ,בשנת

, 1823

התחילה התקופה השנייה בפעילותם

; 34

ואז הפכו להיות אותו גורם

מרכזי ורב  -עוצמה שהשפיע השפעה מכרעת על התפתחות היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .מעמד זה
השיגו ראשי הפקוא " מ  ,ובמיוחד הירש להרן ואחיו  ,הודות לדבקות במשימתם  ,לתקיפות

עקרונית ,

להתמדה בפעילותם הממושכת ולמסירות אין  -קץ שלא היתה בצידה כל תמורה .

33

כך קראו לעצמם בפנייתם לשלטונות בדצמבר

1813

( ראה לעיל  ,הערה  . ) 21וראה על עמדתם האורתודוכסית של

אנשי הפקוא " מ את מבואו של י ' כרטל לאגרות הפקידים והאמרכלים אמסטרדם  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' יא  -יח .
34

' אבר זייט

יאהרן האבן וויר דיא איינריכטונג גטראפפן דש קיינר פון דענען

גם ראשי הפקוא " מ עצמם ראו בשנת
רוטשילד מיום ג ' בטבת תקפ " ט

:

משולחים מעהר קוממן זאלען '

[ תרגום :

משולחים ]  ,אגרות הפקוא " מ .
לפ " ק '  .שם  ,ב  ,עמ ' . 66
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1823

תחילתה של תקופה חדשה  .ראה  ,למשל  ,מכתבם אל הכארון דה

ג  ,עמ '

5

אולם מאז חמש שנים קבענו הסדר שלא יבוא יותר אף אחד מאותם

 . 61וכן

:

' עיקרן של דברים מייסוד ההתחייבות  ,זמנה מחדש אלול תקפ " ד

