המשבר ב ' קהיליית ציון

האמריקנית '

ואדמות מפרץ חיפה
( * ) 1 930 - 1 925

לאה דוכן  -לנדוי
בשנת

1925

64 , 558

רכשה חברת ' הכשרת היישוב ' ממשפחת סורסרק  ,משרי בוטרוס ומנחלה טואיגי

דונם בעמק מידרו  ,הוא העמק הגובל במפרץ הטבעי שבין

בביירות  .הם היו ' בעלים נעדרים '

חיפה לעכו .

ן

בעלי השטח ישבו

ולא עשו דבר כדי לפתח את השטח  .בכל

) ( absentee landlords

האיזור היו שלושה יישובים בלבד  :מאהל הבדווים ג ' ידרו ( שעל שמו נקרא אז השטח כולו ) ושני
כפרים בשולי אדמת המפרץ  ,על הגבעות הסמוכות  ,מג ' דל וכופךסא  .בג ' ידרו ישבו
ובשני הכפרים האחרים -

96

אריסים .

117

משפחות ,

2

חברת ' הכשרת היישוב ' קנתה את רוב הקרקע עבור ' קהיליית ציון האמריקנית '  ,שנוסדה בשנת
1914

ביוזמתו של ברנרד רוזנבלט  ,והתפתחה מתוך אחת ה ' אחוזות ' שבניו  -יורק  ' ,אחוזת ציון ' .

חברות ' אחוזה ' קיימות היו ברחבי ארצות  -הברית עוד בשנת

. 1908

מטרתן היתה לרכוש אחוזות -

נחלות בארץ  -ישראל כדי ליישב עליהן את חבריהן בעזרת הכספים שחסכו  .הם אמורים היו
להתיישב  ,עם משפחותיהם  ,בנחלותיהם כשיהיו מוכנים לעלות

לארץ .

3

אולם ' הקהילייה '  ,שלא

כמו ' אחוזות ' אחרות  ,לא התנתה את החברות בה בהתיישבות החברים ומשפחותיהם בנחלה

שרכשה עבורם מתוך כספי חסכונותיהם  .היא נועדה ליהודים אחרים מארצות  -הברית ומאירופה
 קרוביהם או ידידיהם של המשקיעים שנזקקו לעזרה כדי לעלות לארץ ולהתיישב בה  ,בין בכפרובין בעיר  .החברה לא נועדה להתיישבות חקלאית בלבד  ,אלא גם לפיתוחה של

תעשייה .

4

בכך

נפרצה מסגרת ה ' אחוזה ' המקובלת ונוצרה ישות מסוג אחר  ,שנקראה בתחילתה ' קהיליית ציון '
) ' Commonwealth
' Development

האמריקנית '

ת) 210

and

)

ולאחר  -מכן

Purchase

) ' Commonwealth

' קהיליית ציון לרכישת אדמות ופיתוח '

Land

Zion

for

 omllmonwealthם

)

ובק יצור

' ק היליית

~

היא התארגנה כחברה

. ( ' American

( ת2 ] 0

)

ציון

כלל  -ארצית

אמריקנית  .מאז ייסודה ובמשך שנות מלחמת  -העולם הראשונה לא פעלה כלל  ,אלא רק בשנות
העשרים

המוקדמות .

המחברת מודה לקרן  -היסוד על שפתחה לפניה את ארכיון ' קהיליית ציון
ע ' אשבל  ,ששים שנות הכשרת הישוב  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '

האמריקנית ' .

. 69 , 67 - 62

ביבא -

. 102

א " ל אבינרי  ,ההתיישבות היהודית וטענת הנישול (  , ) 1948 - 1878תל אביב תש " ם  ,עמ '
3עColonization and Settlement 4 ! Palestine 7908 - 1
8 . 1 . Sandler , Ameriran Jewish:
 University , Ramat Ganם and Development Companies , M . A . Thesis , Bar- 118שחס ]  Achoozaש14

,

.

 ; 1972י ' כץ  ,מפעל האחוזות
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
, ' 1934 - 1908

קתדרה ,

17

בארץ  -ישראל בין השנים
תשל " ט

;

, 1917 - 1908

ב " י סנדלר  ' ,ציונות האחוזה באמריקה והגשמתה בארץ  -ישראל

( תשמ " א )  ,עמ ' . 182 - 165

לאה דוכן  -לנדוי  ,החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ  -ישראל

. 246 - 214

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,

( , ) ] 914 - 1897

ירושלים תש " ם  ,עמ '

ל 7 :ך

לאה דוכן  -לנדוי

רכישת האדמות
כתב שמואל ( צ ' רלס ) פסמן  ,מנהלה של ' קהיליית ציון ' בארץ  -ישראל למן אמצע שנת

בשנת

1925

, 1924

למנהלי חברתו בניו  -יורק בדבר המשא  -ומתן שניהל עם הממשלה  ,לחכירת שטח האדמה

של משפחת סורסוק לתקופה של
) Stubbs

.א.

[)

99

שנים .

' מנהל מחלקת הקרקעות בממשלת המנדט  ,סטבס

ויועצו המשפטי ד " ר משה דוכן הבטיחו לי שיעשו ככל האפשר להשגת שטח -

קרקע זה עבורנו '  5 .משא  -ומתן זה החל פסמן לנהל עם גילברט קלייטון

) ( Clayton

המזכיר הראשי

של ממשלת המנדט  .תחילה עלה בידו לקדם את מטרותיו  .אולם קלייטון הפקיד את הדיונים על
הרכישה בידי קולונל סיימם

) , ( Symes

שהערים על פסמן קשיים סיימס עוין היה את המפעל
;

הציוני  ,משום שסבור היה שרכישת הקרקעות בה עסקו היהודים דחקה את רגליהם של עובדי -

האדמה הערבים  .פסמן החל גם לחשוש  -אולי בצדק  -שגופים אחרים פעלו לקבל את הזיכיון
על אדמות אלה .
בהמשך מכתבו כתב פסמן

:

 . . .במכתבו הזכיר מר רוזנבלט שטח של

100 , 000

דונם  .זה נכון  ,אלא שהוא מערבב את

אדמות הקישון ( מפרץ חיפה ) עם אדמות אחרות שתכננתי לקנות באותה עת  ,ביחד עם
אדמות הקישון

דונם

:

כופרתא [ לימים כפר  -אתא ] ומג ' דל [ליד

רמת  -יוחנן ] ,

ואדמות תל  -שמס [ לימים כפר  -יהושע ] וג ' בטה [ גבת ]  ,ששטחן

;

ששטחן

27 , 000

דונם  .כבר

18 , 000

השלמתי את רכישתן של כל האדמות האלה  ,כפי שהודעתי לכם במברק ששלחתי זה

מכבר  .אדמות אלה קניתי עם חברת ' משק '  .הקרן הקיימת החליטה לרכוש
,

מאדמות תל  -שמס

;

8 , 000

דונם

את שאר האדמות אני מוכר כאן בארץ  -ישראל לקבוצות מאירופה

ששלחו משלחות לרכוש קרקעות  .למעשה  ,אלמלא קבוצות אלה  ,שמהן אני מקבל

תשלום מראש  ,לא הייתי יכול להתקשר בקניות אלה  .מן המכירות יהיה לנו רווח נקי של
 , 7 %ודבר זה נראה לי

מספיק .

בהמשך דבריו תיאר פסמן את האפשרויות להקמת חברה מיוחדת לפיתוח מפרץ חיפה יחד עם
גורמים אחרים

:

קבוצת יוסף לוי  ,זומרפלד

6

ו ' משק '  .כוונתו היתה לחברת ' הכשרת מפרץ חיפה '

שנוסדה מאוחר יותר  .מייסדיה קיוו לגייס הון ראשון של
ציון '  ' ,משק ' וקבוצת יוסף לוי  ,ישקיע בחברה סכום

50 , 000

ליש " ט  ,כשכל

שותף  ' ,קהיליית

שווה .

' משק ' שנזכרה במכתב היתה חברה כלכלית שייסדו יהודים מפולין לאחר הביקור שערך
בארצם ד " ר

יעקב טהון  ,מנהלה של חברת ' הכשרת היישוב ' .

בעמק יזרעאל והספיקה למכור תוך זמן קצר ביותר

8 , 000

החברה רכשה שטח  -קרקע גדול למדי
דונם ליהודים מפולין  .באותה תקופה

האנטישמיות בפולין עלתה כפורחת ויהודיה סבלו מאפליה ורדיפות  .הם ביקשו להציל את הונם
ולהוציאו מפולין  ,ורכישת קרקע נחשבה להשקעה בטוחה

באנגליה בעלת המנדט על

:

היהודי הפולני שם את מבטחו

ארץ  -ישראל .

' משק ' עלולה היתה להתחרות תחרות של ממש ב ' קהיליית ציון ' במכירת קרקעותיה  ,ולכן סבר
17, 4

שמואל פסמן שמוטב היה לשתף עמה פעולה ולא להתחרות
5

בה .

מכתב מיום  3בפברואר  , 1925קרן היסוד  ,תיק קהילית ציון  , )3 / ) / 8 ,מתיקי החברה

( . ) 1930 - 1924

בתיק זה יש

התכתבות רבה שעניינה כמדיניות החכרה בדבר רכישותיה והתקשרויותיה העסקיות עם חברות כלכליות

אחרות  .ההתכתבות כולה באנגלית ( תרגום המחברת ) .
6

יוסף לוי היה יהודי מגרמניה שהגיע לארץ  -ישראל לפני מלחמת  -העולם הראשונה  .הוא עסק במסחר קרקעות

ובפיתוח פרויקטים שונים  .מאוחר יותר נמנה עם מייסדי נהריה  ,יחד עם ד " ר זאב סוסקין .

שמואל צ ' רלס פסמן

ראשיתו של המשבר
בשנת

, 1926

ואולי עוד במהלך שנת  , 1925החלה להיווצר אווירה קשה בקרב יהודי ארצות  -הברית

כלפי ' קהיליית ציון '  .הקונים שילמו את מלוא המחיר לרכישת האדמות ודרשו את תעודות -
הבעלות על מגרשיהם ; מי שטרם שילמו את כל המחיר  ,ביקשו לשלם את היתרה רק כאשר יקבלו
את התעודות  .לא היתה זאת אשמתה של החברה שזמן רב מאוד צריך היה לחלוף בין רכישתו של
שטח  -קרקע גדול  ,כפי שנהגה החברה לקנות  ,לבין חלוקתו למגרשים יחידים

( ' פרצלאציה ' )

והשגת תעודות  -הבעלות עליהם  .המצב המשפטי בדבר זכויות הקרקע היה סבוך ובעת ההיא היה
עדיין בתוקף חוק הקרקעות

העות ' מאני .

7

השטחים שרכשה החברה היו ברובם שטחים בבעלות

משותפת ( מושע )  ,כלומר לא היו מחולקים לחלקות ולמגרשים  .הקרקעות נמכרו לקונים בארצות -

הברית לפי סקיצות  ,אך משם ועד לאיתורן בשטח עצמו היתה הדרך ארוכה וסבוכה  .המשרד בניו -

יורק לא הצליח לערוך פנקסי רישום משלו  ,שבהם צריך היה לסמן את הרכישות ואת השינויים
בזכויות שחלו בגלל ביטול עסקות  ,העברת מכירות מאיש לאיש  ,ירושות  ,הפסקות בתשלומים

ועוד פרטים חיוניים כיוצא באלה  .המשרד בארץ  -ישראל ידע לנהל את ענייניו ביעילות רבה יותר

משום קרבתו לשטח  -הקרקע ולאנשים שעסקו במיפוי השטחים ובחלוקתם  .מאידך גיסא  ,הוא סבל
מתקשורת לקויה עם ניו  -יורק ורישומי הרכישות לא היו זהים בשני המשרדים  .כמו כן סבל המשרד

בארץ  -ישראל מחוסר כסף  ,כדי לממן הוצאות הכרחיות ביותר  ,כגון תשלומי מסים  ,שכרם של

7

יישום הזכויות לפי ' פקודת הסדר הקרקעות '

ב . 1928 -

) ( Land Settlement Ordinance

טרם החל  ,שכן היא פורסמה רק

( ן17

לאה רוכן  -לנדוי

המהנדסים והמודדים וסכומי  -הכסף שנדרשו להכנת תעודות  -הבעלות הממשלתיות ( הקושאנים ) .
הרוכשים שישבו בארצות  -הברית רצו לראות קושאנים  ,ואילו המשרד בארץ  -ישראל לא יכול היה

לספק אותם באותה מהירות שציפו לה הרוכשים באמריקה  .כך נוצר אפוא מעגל  -קסמים  ,שגרם
לשיתוק כמעט מוחלט של הפעולות ונוסף על קשיי המימון  .אולם לא רק בעיות אובייקטיביות

הביאו את ' קהיליית ציון ' לכדי משבר  .ליוזמי החברה ומקימיה לא היה ידע בארגון מכירות הקרקע

בארץ  -ישראל .
בגלל הקשיים האובייקטיביים שתוארו לעיל כבר בשנת

1925

פחתו מאוד מכירותיה של

' קהיליית ציון ' בארצות  -הברית  ,על  -אף מצב  -הרוח המרומם ששרר אז בקרב הציונים בשל

הצלחותיה של מגבית קרן היסוד ( שרוזנבלט סייע לה הרבה )  .היו שהאשימו את

ד " ר מנחם

שיינקין  ,שפעל בשם החברה בארצות  -הברית  ,בהונאה  ,ודרשו את כספם בחזרה  .סוכני המכירות
מנחם שיינקין

ומצרים על כך שהם  ,מי שהיו חלוצי המכירות של אדמות ארץ  -ישראל בארצות  -הברית  ,סבלו
מחוסר אמונו של הציבור  ,שעה שהחברות שבאו אחריה עשו

חיל .

הם חששו גם מיחסה השלילי של ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' ,

) Palestine Economic

 , ( Corporationשניסתה לנצל את חולשתה של ' קהיליית ציון ' לטובת האינטרסים

שלה .

9

חברה זו

נוסדה בשנת  , 1925ומטרתה  ,לסייע בפיתוחה של ארץ  -ישראל על  -ידי השקעות במפעלים כלכליים
ולא רק באמצעות מגביות  .מייסדיה היו ביקורתיים מאוד לדרך פעילותם של המוסדות הציוניים
כולם  ,בארץ  -ישראל  ,בארצות  -הברית ובמקומות

אחרים .

התנכלותן של החברות המסחריות השונות  ,שמכרו אף הן קרקעות בארץ  -ישראל ליהודי
ארצות  -הברית  ,ודאגתה של ' קהיליית ציון ' הביאו לכך שזו הניעה את הסתדרות ציוני אמריקה
לפרסם הצהרת  -אזהרה לבל ירכשו הציונים בארצות  -הברית קרקע מיחידים או מחברות מסחר
שעיסוקן היה בנכסי דלא  -ניידי ועניינן היה הרווח לבדו 0 .י

הצעות

וינשטיין

בשהותו בארצות  -הברית השתדל רוזנבלט בכל כוחו לעזור ל ' קהיליית ציון ' באמצעות אשראי ,
שיאפשר לה לממן את פעולות הפיתוח הנרחבות שהחלה בהן בארץ  -ישראל  .הוא פנה אל ' אוצר

התיישבות היהודים '  ,שמושבו היה בלונדון ; אך זה השיב את פניו ריקם  .לאחר  -מכן פנה לבנקים

היהודיים בארצות  -הברית  ,וגם שם נחל אכזבה  .גיאורג הלפרין  ,ממנהליו של ' אוצר התיישבות
היהודים '  ,מוכן היה לסייע בידי רוזנבלט  ,שעמו נפגש בעת הקונגרס הציוני בקיץ  , 1925בכך

שהתיר לו לנסות לגייס כסף בבנקים הלא  -יהודיים בארצות  -הברית ( כגון ,

8

כגון  ' ,מנורה '  ' ,בניין ' ו ' מגדל '  .ראה מכתב ממשרד החברה בארץ  -ישראל אל הרי קוטלר  ,ממנהלי החברה בניו -
יורק  ,מיום

1 76

9

ה ( State Bank -

ראה מכתבו

 26במארס : 1926

קרן היסוד  ,תיק קהיליית ציון ,

של י ' וינשטיין לפסמן מיום

 8בינואר 1926

. )34 / 8 / 593

( שם ,

 /1 / 8 / 188ל) ) בדבר

מכירת מבנים ישנים

בבלפוריה לחברה הכלכלית במחיר נמוך מדי  .במכתב יש רמז לקנוניה שעשו ע ' מוהל מ ' החברה הכלכלית '

ואברהם זילברשטיין  ,בא  -כוחה של ' קהיליית ציון ' בבלפוריה  ,לרעת
10

ההצהרה פורסמה בבטאון ' ~ The New Palestine

לש ' פסמן בארץ  -ישראל מיום

15

בינואר

1926

ב 15 -

ה ' קהילייה ' .

בינואר  . 1926ראה מכתב י ' וינשטיין מארצות  -הברית

( שם . ) ) 3 ,4 / 8 ,

טקס העלייה לבלפוריה  .מימין לשמאל
?,

ורה

וייצמן ,

?,

לייב יפה  .נואם

:

נחום סוקולוב  ,לורד בלפור  ,חיים וייצמן  ,צ ' לינה סוקולוב

( משמאל ) :

( ? ),

אברהם הרצפלד

ובערבותו של ' אוצר התיישבות היהודים '  .בה בעת לחץ נשיא ' אוצר התיישבות היהודים '  ,יוסף
קאוואן

) - ( Cowen

ציוני ותיק ופעיל עוד מימי הרצל  -על אליעזר ( זיגפריד ) הופיין  ,מנהלה

של חברת אנגלו  -פלשתינה בע " מ ( חברת  -בת של ' אוצר התיישבות

היהודים ' ) ,

לבל ירחיב את

האשראי ל ' קהיליית ציון '  ,וכמובן גם לחברת ' משק ' ; כך עשה בשל הפסקת העברתם של כספים
מפולניה ובשל מיעוט הכסף שזרם לקופתה של ' קהיליית ציון '

מארצות  -הברית .

על  -אף קשייה המשיכה ' קהיליית ציון ' לעבד תכניות פיתוח לאדמות מפרץ חיפה  .לשם כך
שכרה מהנדסים ומומחים  .עבודות הפיתוח נועדו גם למצוא תעסוקה לפועלים יהודים שנפגעו

כבר מן המשבר בפולין שעה שבארץ  -ישראל התהווה חוסר עבודה חמור  .כדי לשלם את ההוצאות
על עבודות פיתוח אלה נדרש כסף רב  ,אך זה לא הגיע מארצות  -הברית .מנהלי החברה באמריקה
האיצו בפסמן למכור מאדמות החברה  ,כדי שתחזיר לעצמה חלק מסה שהשקיעה בפיתוח  .מכירה
כזו אפשרית היתה אם היו הקונים בארצות  -הברית נכונים לרכוש חלקות לפי סקיצות ותכניות ולא
לפי הפרצלאציה הסופית  -שבין השניים היו הבדלים ניכרים  .אך כאמור  ,הקונה האמריקני לא
היה רגיל בסידורי רכישה כאלה  .פסמן חשש שהמשרד של ' קהיליית ציון ' בניו  -יורק לא יצליח

למכור שטחים במפרץ חיפה בדרך זו  .הוא אף דאג מאוד למצבה של חברת ' הכשרת מפרץ חיפה ' ,

1 77

עבודות ניקוז בעמק  -ובולון

שהוקמה אז  ,לפי שהמשבר בפולין כבר החל לתת את אותותיו בחברת ' משק '  ,שהיתה בין
מרכיביה .
זמן קצר לאחר בואו בתחילת
תיאר את המצב הכלכלי

בארץ  .יי

, 1926

שיגר וינשטיין מכתב  -תזכיר אל רוזנבלט בניו  -יורק  ,ובו

השגשוג הקצר הפך  ,לדבריו  ,למשבר חמור  .יהדות אירופה ,

ובמיוחד בפולין  ,נתונה היתה במצב קשה  .העולים משם היו בני המעמד הבינוני שהביאו עמם הון

מועט  .הם לא הכירו את תנאי הארץ והחלו להשקיע את כספם בצורה לא  -זהירה

ולא  -מבוקרת .

נכזבה התקווה שזרם עולים חדש יביא אתו הון נוסף  .הבנקים  ,שבהם הפקידו העולים את כספם ,
נתנו למפעלים החדשים אשראי באורח ליבראלי  ,אך עד  -מהרה החלו המשקיעים מושכים את

כספם מן הבנקים ולפיכך הצטמצם האשראי  .רוב העולים חסרי האמצעים התרכזו בערים  ,וכך
נוצר ציבור גדול של פועלים לא  -מקצועיים  ,שבעת הפריחה הכלכלית עבדו בבניין  ,ונעשו

מחוסרי  -עבודה עם בוא המשבר  .נסגרו בהדרגה מפעלי  -החרושת הקטנים שהחלו לצוץ פה  -ושם
בעידן הרווחה  .נעזבו תכניות בנייה שהוחל בהן  ,וגדל מספר המובטלים  .פרחה הספסרות בקרקע ,
ומחירי הקרקעות האמירו

מאוד .

קרן היסוד ניסתה לבוא לעזרתם של מחוסרי העבודה  ,אך

הכנסותיה פחתו בשליש  .גם הקרן הקיימת ניסתה לעזור  ,אך אמצעיה מוגבלים היו ( אף כי לא
פחתו הכנסותיה )  ,וסמכויותיה מוגבלות היו אף יותר  .עוד כתב וינשטיין כי המצב הכלכלי וחוסר

 -הברית קריאות

-

העבודה נדון בהנהלה הציונית בארץ  -ישראל 2 ,י והיא שיגרה ללונדון ולארצות

178
1 1

י ' וינשטיין היה מפעילי ' קהיליית ציון האמריקנית ' בארצות  -הכרית ולאחר מכן ממנהלי החברה בארץ  .המכתב

12

. G8h
M
( באנגלית ) מיום נ 2באפריל  : 1926קרן היסוד  ,תיק קהיליית ציון ,
ישיבה מיוחדת של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל מיום כ ' באייר תרפ " ו (  . ) 16 . 4 . 1926בישיבה זו השתתפו  :ד " ר
גיאורג הלפרין  ,יושב  -ראש

;

ד " ר חיים וייצמן  ,פרופ ' חיים ( הרמן ) פיק  ,קולונל קיש  ,יוסף שפרינצק ושלמה

עדרי  -תאו

( ' ג ' מוסים ' )

בביצות כרדאני

לעזרה  .אמנם ראשית המשבר מקורו היה בפולין  ,אך ממשלת המנדט לא נקטה אמצעים כדי להקל
על המצב  ,אם במזיד אם בהיעדר

תכנון .

על אף המצב הקשה  ,הצהיר וינשטיין במכתבו  -אם מתוך עקשנות ואם מתוך קלות  -דעת

ואי  -הבנת המצב לאשורו  -ש ' קהיליית ציון ' המשיכה לפעול  .הוא ציין כי לחברת ' הכשרת מפרץ

חיפה '  ,חלומה ותקוותה של ארץ  -ישראל  ,דרוש היה הון חדש  ,כשם שנזקקו לו כל המוסדות
המיישבים והכלכליים 3 .י
וינשטיין סבר כי המוצא מן המשבר היה בהשגת הלוואה בנקאית  ,שתסתמך על המשאבים
שהצטברו עד אז ועל סיכויי ההכנסות של שני מוסדות שהיו ' זכאים לאשראי '
' ( Berechtigt

) ' Kredit

הקרן הקיימת ו ' קהיליית ציון '  .גם קרן היסוד זכאית היתה  ,לדעתו  ,לאשראי  ,אלא

שמסיבות שונות לא היתה מוכנה לדון בהלווה בנקאית  .לכן הגיע וינשטיין למסקנה שהלוואה
מאוחדת

) ' consolidated loan

קפלנסקי -

 , ) ' 24שתקבלנה הקרן הקיימת ו ' קהיליית ציון ' ותובטח באורח

מטעם ההנהלה הציונית

לגרנובסקי ) מטעם

הקרן הקיימת לישראל ; יהושע חנקין וי ' טהון מטעם חברת ' הכשרת היישוב ' ; שמואל פסמן

וי ' וינשטיין מטעם ' קהיליית ציון
13

;

מנחם אוסישקין  ,פרופ ' אוטו ורבורג  ,בבלי ואגרונסקי ( הכוונה ודאי

האמריקנית' .

ואכן  ,בישיבת ההנהלה הציונית שהתקיימה ביום ה ' בסיוון תרפ " ו

ההנהלה הציונית  ,שיש לתת

.

( , ) 18 . 5 1926

הסביר שלמה קפלנסקי  ,חבר

ל ' קהיליית ציון ' הלוואה לשם מימוש תכניות הפיתוח של אדמות ג ' ידרו כנגד ביטוח

של שטרותיה  .ואולם בבלי  ,סגן הגזבר של ההנהלה הציונית  ,העיר על כך שספק אם ' קהיליית ציון ' תוכל לפדות
לאחר זמן את

שטרותיה .

171

אף  -על  -פי  -כן המליץ קפלנסקי על מתן ההלוואה  ,כי במעשה זה היתה גם עזרה

ל ' קהיליית ציון ' ופעולה שתפחית במידת  -מה את חוסר העבודה שהיה אז בעיצומו .

~

לאה דוכן  -לנדוי

הדדי  ,היא צורך השעה  .לחיזוק טענותיו התבסס וינשטיין על החלטות הקונגרס הקודם בדבר
מילווה

לאומי .

4ן

הדיון בהנהלה הציונית
הצורך הדחוף בהזרמת סכומי כסף נוספים למוסדות הרוכשים קרקעות והמפתחים אותן  ,אילץ את

ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל לעסוק בכובד ראש בשאלת המילווה  .ישיבת ההנהלה התקיימה
ב 21 -

במאי

1926

ציון ' .

ובה לקחו חלק באי  -כוחה של הקרן הקיימת ושל ' קהיליית

5ן

את

המשתתפים הדאיג הנזק שיכול היה להיגרם לקרן היסוד ולמילווה הלאומי הגדול שעמד אז על

הפרק  ,אם תושג הלוואה משותפת לקרן הקיימת  ,ל ' קהיליית ציון ' ולקרן היסוד  .וינשטיין מעוניין
היה מאוד בהלוואה ל ' קהיליית

ציון '  ,אלא שניסה להסתיר את המצוקה הכספית שבה היתה

על  -פי נסיונו והכרתו את הפסיכולוגיה של יהודי ארצות  -הברית טען וינשטיין

נתונה .

:

מה שמטילים יותר על היהדות באמריקה  ,תגדלנה האפשרויות להשיג מהם כסף  .המצב

הרע בארץ הדהד חזק באמריקה והחליש את העבודה  .ואם מצב הרוח ישתנה לרגלי
העבודות הגדולות שתתחלנה בעזרת ההלוואה  ,ההד ישתנה ואנו נוכל לאסוף סכומים

גדולים .
דווקא מנחם אוסישקין תמך בדבריו  .הוא אמר כי מנקודת  -ראות ציונית כללית צדק וינשטיין

בדברו על מצב  -הרוח בארץ והשפעתו על איסוף הכספים  .כן סבר שקרן היסוד עשויה להרוויח
מכך אם תקבלנה הקרן הקיימת ו ' קהיליית ציון ' על עצמן את עבודות הפיתוח  .לפיכך  ,טען  ,על
ההסתדרות הציונית לעזור בהשגת ההלוואה  .ואולם באשר לערבות המשותפת  ,דעתם של חברי
הדירקטוריון של הקרן הקיימת היתה כי אין היא יכולה לערוב ל ' קהיליית ציון ' ואף לא לקרן
היסוד .

קוצר רוחו ואף פזיזותו של וינשטיין בלטו במהלך הוויכוח  .הוא השתדל בכל כוחו להשפיע על
קובעי המדיניות לקצר את הצעדים המינהליים ולזרז את השגת ההלוואה באמריקה  ,גם על חשבון
הפסדים בעתיד לקרן היסוד שם  .הוא ידע שמצבה של ' קהיליית ציון ' הוא בכי  -רע  ,אך השתדל

להעלים את האמת מההנהלה הציונית  .כעבור שלושה חודשים  ,באוגוסט

, 1926

בא וינשטיין

והצהיר שמצבה של ' קהיליית ציון ' קריטי  .בגילוי העובדה המרה הזו לפני ההנהלה הציונית עורר

עליו את זעמם של המוסדות הציוניים כולם .

הצעות וינשטיין למילווה

מאוחד

וינשטיין סבר כי היה ממש בתכנית המילווה שעיבד  .לפיכך הגיש אותה למנחם אוסישקין ולאחר -
מכן גם לד " ר חיים וייצמן ולגיאורג הלפרין  .אולם תכניתו לא נראתה למנחם אוסישקין  ,בגלל
השותפות עם ' קהיליית

ציון ' .

ראשית ראה בארגון זה יריב שהשתלט על יהדות אמריקה  .כן

התבססה ' קהיליית ציון ' על השקעות פרטיות ופעלה מתוך מניעים עסקיים  ,ואילו הקרן הקיימת

()ע11
14

15

החלטות הקונגרס הציוני הי " ד  ,פרטיכולים  ,עמ ' . 684
משתתפי ישיבה זו היו קולונל קיש  -יושב  -ראש ; פרופ ' פיק  ,ד " ר הלפרין  ,ש ' קפלנסקי  -מטעם ההנהלה
הציונית ; מטעם הקרן הקיימת השתתף אוסישקין ; ומטעם ' קהיליית ציון '  -וינשטיין  ,בבלי השתתף בתור

משקיף  .אצ " מ  ,פרטיכולים של ההנהלה הציונית

בארץ  -ישראל . 1926 ,

קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

הושתתה על תרומות בלבד  .לכן הגיע אוסישקין למסקנה שהקרן הקיימת לא צריכה היתה לקבל
על עצמה התחייבות משותפת עם גוף זר  .כדי שלא לדחות את התכנית לחלוטין  ,הוא הציע
שהמילווה יהיה אמנם משותף ( או

מאוחד ) ,

אך

תופרד האחריות שתוטל על כל אחד משני הלווים .

אולם וינשטיין סבר שהבנקאים לא יראו הצעה כזאת בעין יפה  ,בטענה שאם אין הגוף האחד סומך

שניהם .

על השני כיצד יוכלו לסמוך הם על

בעת שרוזנבלט טרח  ,ללא התלהבות אמנם  ,להשיג את המילווה המשותף לשני המוסדות ,
התכונן אוסישקין להסדיר מלווה לאומי  ,לעתיד לבוא  ,בסכום גדול הרבה יותר ,

50

מיליון דולר

!

אך רוזנבלט סבור היה כי לא היתה זו השעה למילווה בקנה  -מידה כה גדול  .לדעתו  ,לא כדאי היה
להפיץ שמועות על מילוות בסכומים כה גדולים  ,כי אלה הטעו את הערבים בדבר האמצעים
הכלכליים של הגופים הציוניים שרכשו קרקעות  ,שלמעשה דלים היו מאוד  .עצם הזכרת סכומי
כסף כאלה עלולה היתה לגרום  ,לדעתו  ,להאמרת מחירי הקרקעות ולהביא נזק לגופים הרוכשים .
בבחנו את עניין המילווה המשותף לקרן הקיימת ול ' קהיליית ציון '  ,העיר רוזנבלט שפרט
לנכסיה של ה ' קהילייה ' לא היה כמעט בסיס להלוואה  ,להוציא הזכות להטלת מסים  ,שהיקנתה

ממשלת המנדט לכמה מועצות מקומיות 6 .י עצתו המעשית היתה שהקרן הקיימת בארץ  -ישראל לא
תיתן את הערבות  ,שכן הדבר עלול היה לסכן את אדמותיה

;

ברנרד רוזנבלט

אלא עניין זה צריך היה להטיל על

הקרן הקיימת בארצות  -הברית  ,גוף משפטי נפרד ועצמאי  ,שיכול היה להציע בתור ערבות את
יכולת הגבייה

שלו .

על אף הספיקות והקשיים בישר רוזנבלט לוינשטיין ביום ה -

11

ביוני

1926

כי הצעד הראשון

להשגת המילווה המאוחד הושלם כבר  .כן טען כי ימים אחדים לאחר  -מכן היה צפוי שכל מוסד
יקבל הלוואה בסך

50 , 000

דולר

זאת מתוך הסכמה ש ' קהיליית ציון ' תחתום כערבה על

;

התחייבותה של הקרן הקיימת  ,שתחתום כערבה על ההתחייבות של ' קהיליית ציון '  .לי
כל אותה עת ניסה וינשטיין להתמודד עם הקשיים שבהם היתה נתונה חברתו  ,כמעט ללא

מוצא .

אז נעשה ברור לכול שאין היא יכולה לגייס את הכספים הדרושים לה כדי לעמוד

בהתחייבויות הרבות שקיבלה על עצמה במשך השנים

, 1925 - 1924

כאשר התקשרה בחוזים רבים

של רכישת קרקעות ביוזמתם של רוזנבלט ופסמן  -בין בעצמה ובין בשותפות עם ' משק ' ועם

' הכשרת מפרץ חיפה '  .בשנת

1926

כבר הגיעו זמני פרעונם של תשלומים רבים  ,והחברה לא יכלה

לעמוד בהם  .יתירה מזאת  ,היא הפיצה שטרי  -חוב שלא היה להם כיסוי וסיבכה בכך לא רק את

עצמה אלא גם את הגופים שעמם באה בקשרי עסקים  ,כגון ' הכשרת היישוב '  ' ,סולל בונה ' ובנק
אנגלו  -פלשתינה  .בחודש מאי

האמריקנית ' לכדי

100 , 000

1926

עלו כבר חובותיהן של חברת ' הכשרת היישוב ' ו ' קהיליית ציון

ליש " ט  .בידי חברת ' הכשרת היישוב ' היו שטרות של ' קהיליית

אך לא אפשר היה לקבל עבורן ניכיון
ההנהלה הציונית מיום

23

( דיסקונט ) ,

ציון ' ,

בעיקר לא בחברת אנגלו  -פלשתינה  .כבר בישיבת

בפברואר 926נ  ,שהוקדשה לדיון על מצבה הקשה של חברת ' הכשרת

היישוב ' ( שברשותה היו השטרות של ' קהיליית ציון ' ו ' משק ' ) ושוב בתשובה לעוד פנייה  ,הסביר
ד " ר גיאורג הלפרין ,
16

ב3 -

במאי

, 1926

המועצות המקומיות שהוקנתה להן כבר אז הזכות להטלת מסים היו :
רחובות וחדרה  .יש לציין שרוזנבלט ניסה לאחד את המועצות המקומיות

הרבה יותר בהקמת ' המרכז לשלטון
17

כי חברת אנגלו  -פלשתינה לא תוכל להמשיך לעשות ניכיון

שם ,

(ס)

. G8h
M

המקומי ' .

ראה

:

תל  -אביב  ,פתח  -תקוה  ,ראשון  -לציון ,
ל ' חבר עיריות '  ,כפי שהחושם מאוחר

קרן היסוד  ,חיק קהיליית ציון 4 / 8 / 0 ,ונ ) .

181

לאה דוכן  -לנדוי
על השטרות

שבידי החברה  ,זאת משום שבאסיפת המנהלים של הבנק הוחלט על כך בשלילה .

ואולם הוא הבטיח להשתדל בדירקטוריון של הבנק  ,שחבריו יסכימו להמשיך לתת ניכיון של
השטרות שבידי חברת ' הכשרת היישוב ' עד לסכום של

' קהיליית ציון ' בסכום של

5 , 000

17 , 000

ליש " ט ושל השטרות של חברת

ליש " ט .

בלית ברירה נאלץ וינשטיין לפנות לעזרתה של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  ,שגם מצבה
היה קשה ושניזונה מכספי קרן היסוד  .ההנהלה הציונית מעוניינת היתה מאוד לקבל את תמיכתם
של יהודי ארצות  -הברית באמצעות קרן היסוד ובעזרתה של המגבית הכללית  ,ולכן לא יכלה
להתעלם מבקשותיו של וינשטיין  ,אך גם לא יכלה לסייע לו באורח משמעותי בלי לסכן את מצבה

הכספי  ,שאף הוא היה רופף מאוד  .שטרי  -החוב  -הן של ההנהלה הציונית  ,הן של ' קהיליית
ציון '  ,הן של חברת ' הכשרת היישוב '  -הציפו את שוק הכספים הדל בארץ  -ישראל ולא נמצא
כמעט בנק שמוכן היה לתת ניכיון על שטרות אלה .

8ן

זאת ועוד  .נציגה בארץ  -ישראל של ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל '  ,המהנדס עמנואל מוהל ,
רמז

ל ~Bank -

 , Pllblic:שממנו קיווה רוזנבלט לקבל הלוואה עבור ה ' קהילייה '  ,שחברה זו

הרחיבה את פעולותיה יתר על המידה וכי לא היה צריך לתת לה

אשראי .

הנה כי כן  ,קשה היה מצבה של ' קהיליית ציון ' ושל מנהלה  ,י ' וינשטיין  ,במשך כל שנת 9 . 1926י

מצבו של וינשטיין היה ללא נשוא כמעט  ,משום שמנהלי ' קהיליית ציון ' בניו  -יורק לא הבינו את
המתרחש בארץ  -ישראל  .הם סירבו להכיר בקשיים האובייקטיביים שןינשטיין היה נתון בהם ואף
החלו לפקפק ביכולתו לנהל את החברה  .היתה אמנם הצדקת מה לחוסר האמון כלפיו  ,כיוון שלא
נהג לגלות בבת  -אחת ובגילוי  -לב מהם הסכומים שנדרשו לו לכיסוי התחייבויות החברה
ולהפעלתה

התקינה .

חדשות לבקרים היה בא בדרישות שהפתיעו את מנהלי החברה  .הגיעו

הדברים לידי כך שהם דרשו את שיבתו לארצות  -הברית  ,כדי לברר אתו פנים אל פנים את המתרחש

בארץ  -ישראל לפי דיווח מעודכן והצעת תקציב מסודרת ואמינה  .במיוחד התקוממו המנהלים נגד
משיכות הכספים מן הבנקים שוינשטיין היה מעביר לאחריותם והם החלו לסרב לכבד אותם .
סירובם זה החליש אף יותר את מצבו של וינשטיין בארץ  -ישראל  .נושיו נוכחו לדעת שהמשיכות
על הבנקים באמריקה לא היו אלא תכסיס של סחבת  ,ומנהלי חברתו לא עמדו לצדו ולא כיבדו את

התחייבויותיו  .המנהלים  -טופקיס  ,קובק  ,אלדרבלום וסחנה  -איימו להתפטר מתפקידיהם
ולהפקיר את ענייני החברה אם וינשטיין לא יציג לפניהם את כל סבך העניינים ויפרט את
ההתחייבויות כפי שהיו אמנם

בפועל .

התחייבויותיה של ' קהיליית ציון ' בארץ  -ישראל הגיעו בחודש ספטמבר

1926

לסך

35 , 000

ליש " ט .
וינשטיין יצא לארצות  -הברית

ב 18 -

באוקטובר

1926

ובידו דינים  -וחשבונות כספיים מלאים ,

כפי שדרשו המנהלים  .פסמן נשאר בארץ כדי להיאבק עם הנושים השונים שעטו עליו מכל צד
וחיפש דרכים חדשות כדי להיעזר במישהו ולהקל על המצב  .הוא נסע לאירופה כדי להזעיק את
182

ניידיץ '

יאת

זלמן שוקן וכדי להשתתף בפגישה שנועדה להתקיים בברלין

ב 15 -

בנובמבר

18

אצ " מ  ,פרטיכול של ישיבת ההנהלה הציונית הזמנית כארץ  -ישראל מיום ט " ו באלול תרפ " ו

19

חליפת מכתבים ומברקים  ,קרן היסוד  ,תיק קהיליית ציון . )3 /)/ 8 /0 ,

. 1926

( . ) 25 . 8 . 1926

.

,,,

,ון .י,,

' קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

,

1

להתמוטטות שתבלע את כל הכוחות ואף תגרום לנסיגה כללית למשך שנים  .מפליא

גד ( גיאורג ) הלפרין

הדבר כי למרות דיבורים רבים חסרי  -זהירות  ,ידוע יחסית אך מעט על ההיבט המיוחד
הזה של עניינינו בחוגי המתנגדים לנו  ,ועד עתה ענייניה של ' קהיליית ציון ' טרם הוטחו

נגדנו .

20

ובמכתבו להנהלה הציונית בלונדון  ,מיום

.

נ

6

בינואר

, 1927

הוא ציין

:

 . .במכתבי הבאים אדווח על המאמצים שנחלו הצלחת  -מה לתעל את הפעולות למען

ארץ  -ישראל ולבטל בעתיד את התוצאות הרות האסון שגרמה ' קהיליית ציון '  -מה

שהביא לנו כאן נזק בל ישוער  .אני סבור שהצלחנו להוציא עניין זה מידיהם של הלא -

מוכשרים האלה שניהלו את העסק עד עכשיו  ,ואנחנו מקווים שנוכל להעמיד את

' בטחונות ארץ  -ישראליים ' ואת הפעולות למען הבנק האפותיקאי על בסיס בריא יותר ,

כך שנוכל לצפות לעבודה פרודוקטיבית בשטח

זה .

] 2

בעטיו של הלחץ שהופעל מטעם הסתדרות ציוני אמריקה ושל לואי ליפסקי  ,נשיאה  ,בוטל ייפוי -

הכוח של וינשטייל והועבר לא " ז הופיין  ,מנהלו של בנק אנגלו  -פלשתינה  ,ולבבלי  ,עוזר  -גזבר
בהנהלה הציונית

בארץ  -ישראל .

שמואל פסמן התבקש לפעול בעצה אחת אתם ולפי הוראות

המנהלים בניו  -יורק .
בסוף נובמבר

1926

הודיעו לואי ליפסקי וטופקיס  ,מטעם הסתדרות ציוני אמריקה  ,לפסמן

שמנהליה של ' קהיליית ציון ' שם הסכימו פה  -אחד למנות ועדת ריאורגניזאציה  ,שחבריה יהיו

:

טופקיס  ,קובק  ,מדינץ  ,וסנברג  ,ג ' רמיין והלפרן  .לוועדה זו ניתנה יד חופשית לנהל את ענייני

' קהיליית ציון ' ולהשיג את האשראי שנדרש לה כדי להמשיך בעסקיה  .ליפסקי וטופקיס הזכירו
לפסמן את הבטחתו ל ' אוצר התיישבות היהודים ' ( מאוגוסט  , ) 1926לפיה התחייב לא לחתום על
חוזים חדשים בלי הסכמתו של ' אוצר התיישבות היהודים '  ,עד שתוחזרנה ההלוואות שנתן האוצר
ל ' קהיליית ציון ' .
20

22
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שם  ,מס '

22

מכתב ( או מברק ) ליפסקי וטופקיס לפסמן  ,מיום

 , 148עמ '

. 185 - 183
24

בנובמבר

; 1926

קרן היסוד  ,תיק קהיליית ציון . ) [ /)/ 8 / 0 ,
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לאה דוכן  -לנדוי

במברק תשובה ענה פסמן שיציית להוראות משום שממילא איש לא יקבל את משיכותיה של
' קהיליית ציון ' או את השטרות שלה  .הוא הוסיף בקשה שישלחו לו מיד מברק ובו פירוט הסכומים
שלהם יוכל לצפות בימים הקרובים  .י2

פעמים רבות ביקש פסמן ממנהלי החברה בניו  -יורק שישחררו אותו מתפקידו  ,משום שחש
שלא נתנו אמון מספיק בשיפוטו העסקי  .בעיקר ידע שהמנהלים בניו  -יורק לא היו שבעי רצון
מהתקשרותו עם חברת ' משק '  ,ובכל הזדמנות היו מטיחים זאת בפניו  .כעסם גבר כשהגיע זמן

התשלומים על אדמות מפרץ חיפה  ,ולחברת ' משק ' לא היו הכספים הדרושים לכך  .המנהלים בניו -

יורק הציעו לפסמן שיבטל את ההסכם עם ' משק '  ,דבר שסירב לעשות בכל תוקף  .מצבו קשה היה
שבעתיים כי היה עליו לעמוד נגד התביעות המשפטיות בארץ  ,ביודעו היטב שלא היתה לו
תמיכתם הדרושה של המנהלים בניו  -יורק .

לבסוף הגיע מברק מניו  -יורק

:

' וייצמן מסדר הלוואה מידית מאת " המגבית המאוחדת לארץ -

ישראל " )  United Palestine Appealבסך  6 , 000ליש " ט לשטרות של " קהיליית ציון "  .כסף זה
מעמד ' .
יועבר בעוד כמה ימים  .החזיקו
~

24

הוועדות להבראת המצב
בתחילת ינואר

1927

התברר בארצות -הברית שהבנקים לא היו מוכנים לתת עוד אשראי ל ' קהיליית

ציון '  ,והחברה נאלצה לפנות לאנשים פרטיים  .הוועדה הכספית של החברה בניו  -יורק אימצה את
כל כוחותיה כדי לגייס את הכסף הדרוש  .לקראת סוף ינואר

לשלוח רק

20 , 000

הזהירות  ,נשלחו

דולר

( כ  4 , 000 -ליש " ט ) ,

10 , 000

1927

הודיעו טופקיס ורוזנבלט שיוכלו

בתנאי שידעו מראש על מה מתכוונים להוציאו  .למען

דולר ישירות לבנק אנגלו  -פלשתינה  ,לשם סילוק חוב המשכנתא על

אדמות עפולה  .פעולה זו נעשתה מתוך התחשבות בדעת  -הקהל של יהודי ארצות  -הברית  ,שרבים
מהם רכשו את קרקעות עפולה

;

ואם היתה קרקע זו נשמטת מידי ' קהיליית ציון '  ,היתה החברה

מתמוטטת והשערורייה סביבה  ,שכבר התחוללה  ,גוברת היתה לאין שיעור  .הוועדה הכלכלית של
הסתדרות ציוני אמריקה הבטיחה לדאוג להעברת תשלומים חודשיים סדירים

לארץ  -ישראל .

לבסוף קמה ועדה לריאורגניזאציה ולהבראת המצב גם בארץ  -ישראל  ,שחבריה היו  :עורך  -הדין
הרי סאקר  ,מיכאל אלניקוב וקולונל קיש  .היא התייצבה לימינו של פסמן ואולם היא לא מוכנה

היתה לנהל את העניינים אלא לייעץ כיצד לפעול ולפקח על ביצוע ההוראות מניו  -יורק .
כהבטחתו  ,חזר רוזנבלט ארצה להתייעץ עם חברי הוועדה להבראת המצב  .בעקבות זאת הודיע

סאקר לניו  -יורק שהוועדה החליטה פה  -אחד לא להשתחרר מההתחייבויות לגבי ג ' דה  ,כופרתא ,

מג ' דל וגם שונם  .דברים אלה נאמרו לאנשי ניו  -יורק  ,שכל אותה העת לחצו על פסמן לבטל את
ההתחייבויות לגבי אדמות מפרץ חיפה שהחברה קיבלה על עצמה ביחד עם

' משק ' ; פסמן לעומת

זאת דחה את הלחצים האלה מטעמים לאומיים ( חשיבותו של מפרץ חיפה ) ומטעמים של הגינות
184

מסחרית כלפי חברת ' משק '  ,שנקלעה אז לקשיים  ,למרות שהיתה בתחילה המממנת העיקרית של

רכישות רבות  -הרי סאקר הסביר לאנשי ניו  -יורק חסרי הניסיון והסבלנות שאסור היה לבטל
נ2
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24

שם .

שם .

' קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

התחייבויות משפטיות  .אם ' קהיליית ציון ' לא תעמוד בהן  ,סופה להתמוטט  .כך גם לא ניתן יהיה
לקבל בעלות על הרכישות של אדמות הרצליה ועפולה ,

25

שנקנו בעיקר בעבור יהודי ארצות -

הברית  .אנשי ניו  -יורק חשבו להפריד בין ההתחייבויות ולהתרכז בהצלתן של אדמות עפולה
והרצליה לבדן  .סאקר עמד במברקיו בלשון ברורה על כך שאין להיענות להצעות אלה
הדרוש להצלת המצב מיד היה

לסכום של

15 , 000

ליש " ט בשנת

60 , 000

, 1927

נוסף על סכום ענק זה דרושים היו עוד

אנגלו  -פלשתינה .

לבנק

בסוף חודש מארס

ואנשי  -עסקים

ליש " ט ולאחר  -מכן

5 , 000

:

הסכום

ליש " ט בכל תחילת חודש  ,עד

סכומים אגדתיים בתנאי הימים ההם ובמחירים של
95 , 000

דולר

( כ 20 , 000 -

אז .

לי " מ )  ,חוב שצריך היה להחזיר

26

1927

שהו בארץ  -ישראל מקס שולמן  ,אליהו סטון ורודובסקי  ,עסקנים

מארצות  -הברית .

27

הם נחלצו לעזרה ושלחו מברק לליפסקי ולעמנואל ניומן בניו -

יורק  ,ובו טענו כי חקרו את המצב הכלכלי וביקשו לשלוח מיד  ,באמצעות בנק אנגלו  -פלשתינה ,
את הכסף הדרוש  .הם הוסיפו שמנהלי בנקים בארץ  -ישראל ( בנק ברקליס והבנק

האנגלי  -מצרי )

אמרו להם שכשלונה של ' קהיליית ציון ' יחבל באשראי של כל המוסדות הציוניים ויגרום להרס
התשתית הציונית

בארץ .

מקס שולמן לא הסתפק במתן עצות  ,אלא ביחד עם אשר פירס החליט

28

להלוות ל ' קהיליית ציון '
) Palestine Committee

יורק ישלח מיד עוד

10 , 000

ליש " ט  ,לפי ההסדרים שנעשו עם הוועד המארגן החדש

; Commonwealth

10 , 000

אך שולמן ופירס התנו כי המשרד של החברה בניו -

ליש " ט .

קולונל פרדריק הרמן קיש ועורך  -הדין סאקר  ,חברי ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  ,נחלצו אף
הם לעזרה

ופנו אל ' קרן לינדהיים '  ,וכנראה שגם משם הובטחה להם עזרה .

מניו  -יורק ב -

1

באפריל

1927

29

הודיע שמואל ו ' רוזנסון כי חבר המנהלים של ' המגבית המאוחדת

לארץ  -ישראל ' החליט בישיבת  -מליאה להעביר בדחיפות לארץ  -ישראל
5 , 000

ואכן  ,במברק שנשלח

ליש " ט בכל חודש  ,בחודשים אפריל  ,מאי ויוני

הבעלות לקונים האמריקנים על

9 , 000

; 1927

13 , 500

ליש " ט  ,ועוד

כל זאת  ,בתנאי שתובטח חוקית זכות

הדונם שרכשה ' קהיליית ציון ' בהרצליה ובעפולה  ,כדי

להצילם מידי הנושים הכלליים של ' קהיליית

ציון ' .

30

במכתבו של רוזנסון אל רוזנבלט ( שחזר בינתיים לארצות  -הברית ) באות לידי ביטוי דאגותיהם
של אנשי אמריקה

:

אנו פונים אליך בבקשה שתצא לארץ  -ישראל מטעם ' קהיליית ציון
לשלמותם של האינטרסים של הרוכשים

האמריקנית ' ותדאג

האמריקנים . . .

אינני צריך להדגיש לפניך את חשיבותה של העברת הבעלות לרוכשים . . .
25

אצ " מ  ,תיק ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל

אם זה לא

] . 1]4 / 3445 /

26

שם .

27

וייצמן ביקש מאנשי עסקים אלה שיסעו לארץ  -ישראל כדי לברר את האפשרויות לפתח את הארץ באמצעות
השקעות הון פרטיות  .הוא הבטיח לעזור למקס שולמן בכך שההנהלה הציונית תתחשב כרצינות בהמלצותיה
של הקבוצה  .שולמן עצמו כבר השקיע מהונו הפרטי במפרץ חיפה  .ראה  :אגרות וייצמן ( אנגלית )  ,יג ,
( 26

בנובמבר

 , ) 1926עמ '

מס ' ] ] 8

185

. 145
תיק ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל

. 1]4 /3445 / 1

28

המברק  ,מיום

29

הקרן היתה כנראה בהנהלתו או על שמו של נורבין לינדהיים  ,מאנשי ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' .
לינדהיים  ,ששהה באותה עת בארץ  -ישראל  ,חקר את נסיבות התמוטטותה של ' קהיליית ציון ' .
קרן היסוד  ,תיק קהיליית ציון . GA/ 8c ,

30

 29במארס  , 1927אצ " מ ,

לאה רוכן  -לנרוי

יעשה  ,לא רק ש ' קהיליית ציון ' לא תורשה יותר להמשיך בעבודתה  ,אלא שתופסקנה כל

הפעולות הארץ  -ישראליות באמריקה  ,המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל תסבול באופן
רציני  ,ומעט מאוד כסף יאסף

באמריקה . . .

עובדה זו עשויה להפריע הפרעה של ממש

להקמתה של הסוכנות היהודית ולכניסתם של

הלא  -ציונים . . .

לעבודה

הציונית .

ומן המכתבים שמגיעים מארץ  -ישראל ברור לי לחלוטין שאין הם מבינים את המצב
הקריטי השורר

בארצות  -הברית .

אנא הדגש לפניהם שאין אנו רוצים שלא לטפל

בהתחייבויות בארץ  -ישראל  ,ושאם יינתן לנו פנאי תחוסלנה כל ההתחייבויות הללו

ותשולמנה במלואן  . . .התמזל מזלנו שהקונים האמריקנים לא פרסמו ברבים את
תלונותיהם בדבר קבלת הבעלות
היתה בחלקה הגדול

לשווא . . .

;

שאם לא כן  ,כל עבודתו של ד " ר וייצמן באמריקה

ן3

על אף כל הנסיונות להיחלץ לעזרת ' קהיליית ציון ' כדי למנוע את התמוטטותה  ,המשיך מצבה
שלמה זלמן שוקן

לה ות

מעורער .

מניית וייצמן לשוקן
בשנת

1927

הוחלט להעמיד למכירה מזורזת  ,שאופיה היה כשל ' מבצע '  ,שטחים מסוימים

מאדמות מפרץ חיפה

( איזור . ) 6

מבצע זה לא נחל הצלחה מקווה  ,אף כי נעשה על דעת חברת

' הכשרת מפרץ חיפה '  .זאת משום שתכניות המפרץ לא היו מעובדות עדיין כל צורכן  ,ולכן קשה

היה לנהל תעמולה לרכישת השטחים  .סוכני החברה בארצות  -הברית לא קיבלו פרטים חשובים

מארץ  -ישראל על השטחים שהוטל עליהם להציע לרוכשים בכוח  ,כגון מרחקם מחיפה  ,מעכו ,
מהים וממסילת  -הברזל .
כאמור לעיל ד " ר וייצמן הוטרד בשל מצב ענייניה של ' קהיליית ציון '  .הוא ביקש להיעזר בעצתו

ובתמיכתו של זלמן שוקן  ,ממנהיגיה החשובים של הציונות בגרמניה ואיש  -עסקים מצליח  .וייצמן
העריך מאוד את חושו העסקי ואת נאמנותו לעניין הציוני  .לפיכך ביקש שיבקר בארץ ויעמוד

מקרוב על מצב העניינים  .במיוחד הדאיגה אותו הסכנה שאדמות מפרץ חיפה תישמטנה הן מידי
' קהיליית ציון ' הן מידי הקרן הקיימת ואולם זלמן שוקן לא יכול היה להתפנות אז מעסקיו  ,עובדה
שגרמה אכזבה קשה

לד " ר וייצמן .

33

במברק סודי מן ה  2 -בפברואר

1928

ששלח וייצמן מלונדון אל

לואי ליפסקי בניו  -יורק סיפר על ההלוואה שההסתדרות הציונית קיוותה לקבל מממשלת בריטניה ,
כדי לאפשר עבודות יזומות בארץ  -ישראל ולהקל בכך על המשבר  .וייצמן הסביר שהקרן הקיימת
עמוסה היתה בהתחייבויות הקשורות להלוואה הגדולה שקיבלה מיהודי קנדה  ,ולכן המליץ
שהלווה יהיה קרן היסוד  ,והוסיף

:

' אני מתכנן להשתמש בחלק מן הכספים למימון רכישת

האדמות במפרץ חיפה  ,אדמות המאפשרות ערבות סולידית

() ק11

32

שם .
שם .

33

אגרות

31

וייצמן

( אנגלית ) ,

יג  ,מס '

 ( 250מגרמנית ) ,

להלוואה ' .

34

עמ '  , 275אל זלמן שוקן שישב בצביקאו  ,גרמניה  .התכניות

שעליהן מרומז כאן היו לרכוש את אדמות מפרץ חיפה  -עכו ולפתחן לתעשייה  ,חקלאות ובניית בתי  -מגורים .
34

שם  ,מס '

 , 322עמ '

. 361

.

' קהיליית ציון האמריקנית ומפרץ חיפה

ברקע הבעיות הכלכליות שהטרידו את ד " ר וייצמן עמדה נכונותה של ' החברה הכלכלית לארץ -

ישראל ' לרכוש את אדמות חברת ' הכשרת מפרץ חיפה '  ,אלא שלא כל הארגונים והמוסדות
הציוניים נטו לכך שחברה שלא היתה ציונית במוצהר תשתלט על איזור שחשיבותו מבחינה
מדינית וכלכלית הלכה וגדלה  .גם קבוצות לא  -יהודיות החלו לגלות עניין במפרץ חיפה  ,משום
שתכנית קו  -הנפט מוסול  -חיפה ותכניות מסילת  -הברזל חיפה  -בגדאד ( שלא התממשו ) ידועות היו
לחברות ולאנשי  -עסקים לא  -מעטים .
על פנייה חוזרת אל שוקן הוא השיב להפצרותיו של ד " ר וייצמן כי לא היה בקו הבריאות  .משום
כך כתב לו וייצמן

ב 25 -

בפברואר

1928

מכתב ארוך

( בגרמנית ) ,

שעניינו אדמות מפרץ חיפה

:

 . . .עלי לומר שהמצב גרוטסקי ממש  .סאקר מנהל משא  -ומתן עם פאול זינגר [ ממנהלי
' החברה הכלכלית

בתכלית " .

לארץ  -ישראל ' ] ,

אתך ואתנו  .דעותיך  -שלך ודעותיו של סאקר מנוגדות

שניכם מייצגים את ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  .ההנהלה

[ שבלונדון ]

חסרת  -אונים  .איש לא טרח לברר מה דעתנו אנו  .לדוגמה  ,אני משוכנע שהפתרון היחיד

שנוכל לקבל עליו אחריות לפני ההסתדרות [ הציונית ] וכן לפני הממשלה
הוא

50 % :

ל ' חברה הכלכלית לארץ  -ישראל '

ו  50 % -להסתדרות

[ המנדטורית ]

הציונית  . . .לא ניתנה לי

הזדמנות לדבר עם אף לא אחד מאלה המנהלים את המשא  -ומתן ; העניין הובא לתשומת
לבי רק כאשר המצב הסתבך מאוד וסאקר החל להתדיין עם ' החברה הכלכלית לארץ -

ישראל '  ,ופתאום הציע הצעה מפתיעה ומסוכנת  ,שיש למסור את מפרץ חיפה לרוטנברג
תוך מתן זכות הצבעה וביקורת לרוב .

6

'

מאידך גיסא  ,לאינטרסים הקשורים במפרץ חיפה יש  -מבחינה מדינית וכלכלית -
חשיבות עליונה בשבילנו  .כאשר תיבנה מסילת  -הברזל מבגדאד  ,כאשר יונח צינור  -הנפט
[ מוסול  -חיפה ]

-

וקרוב לוודאי שכך יהיה  -יהיה זה מכל הבחינות טוב יותר

להסתדרות הציונית להיות גורם במפרץ חיפה ולא להשאיר כל דבר בידי ' החברה

הכלכלית לארץ  -ישראל '  ,שהיא חברה אמריקנית  ' .קהיליית ציון ' קיבלה מאתנו

60 , 000

ליש " ט באמצעות קרן היסוד שבאמריקה ( דבר המרתיח את דמי ) והיא חייבת לבנקים

 40 , 000ליש " ט  ' .קהיליית

ציון ' תפסיד את הנכס הטוב ביותר שלה [ מפרץ חיפה ] ותפשוט

את הרגל  .אז נוכל ' לרדוף אחר כספנו '  .נכס זה  -כלומר מפרץ חיפה  -ייפול אז
לידיים אחרות ואנו נהיה הטיפשים  ,הבטלנים  ,המבזבזים את כספם כדי שאחרים יהיו
אנשים מהוגנים ומעשיים שיוכלו לעשות לפי מיטב רצונם במקום האסטראטגי החשוב
35

שוקן  ,שהיה נגיד

) ( governor

של הקרן הקיימת  ,רצה שהיא תרכוש את רוב אדמות מפרץ חיפה וכי תהיה הגוף

המכריע והמפקח על השימוש באדמות אלה  .אולם סאקר לא האמין כי הקרן הקיימת לבדה תוכל לנהל רכוש זה
ולפתחו לטובת הבית הלאומי .
36

פנחס רוטנברג קיבל הרשאה מהנהלת חברת החשמל לרכוש את אדמות מפרץ חיפה בכל מחיר ולהשיג זכות

שתאפשר לו שליטה בשטח  ,כך שהחברה תוכל לגבור על כל הסתדרות ועל כל מוסד  .סאקר ניסה לאפשר
לרוטנברג להשתתף כקבוצה של מוסדות  ,כגון פיק " א  ' ,החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' והקרן הקיימת  ,שלהם

תהיה שליטה על רוב אדמות מפרץ חיפה  .פאול זינגר פנה אל וייצמן וביקשו שיפעיל את מלוא סמכותו בעניין
מחלוקת זו  .אך וייצמן ענה שדבר זה יגרום להתפטרותו של שוקן או של סאקר  ,ובכך לא חפץ כלל  .תכניותיו של

רוטנכרג הדאיגו את וייצמן עד ששיגר מברק לניידיץ ' בפארים וביקשו לדון עם ג ' יימס דה  -רוטשילד בעניין זה .
מסתבר שפנחס רוטנברג התכוון להקים חברה גדולה שתעסוק ברכישת קרקעות ובפיתוח  .ראה מברק מיום 5
במארס 1928

מס '

:

 , 345עמ '

אגרות וייצמן ( אנגלית )  ,יג  ,עמ '

. 386 - 385

 396 - 395והערה ]
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לאה רוכן  -לנדוי

ביותר בארץ  -ישראל  .אינני בטוח שאלה המנהלים את המשא  -ומתן חשבו על כך  .סאקר
לא חשב על כך ודאי  ,שאם לא כן לא היה מציע להשאיר את הכול לפנחס

רוטנברג .

37

נימת מכתבו זה של וייצמן עצובה ומודאגת  ,הן על מעמדו האישי בהסתדרות הציונית הן על
בעיותיו של מפרץ

חיפה .

המגעים עם ממשלת בריטניה
סר אלברט שטרן  ,איש עסקים מאנגליה  ,התקשר עם סר אלפרד מונד בעניין מסילת  -הברזל

בגדאד  -חיפה  .שטרן  ,שהיו לו קשרים עם פקידי ממשלת המנדט ( וכנראה גם עם פקידי משרד

המושבות בלונדון )  ,סיפר לוייצמן  -כדי לברר את העובדות  -שידידיו בממשלה אמרו לו כי
את אדמות מפרץ חיפה מחזיקה חברה יהודית ספקולטיבית  ,ולפיכך תהיה הקרקע יקרה מכדי

שתירכש למסילה בגדאד  -חיפה .

וייצמן הסביר לו שגם ההסתדרות הציונית מעוניינת היתה

במסילה ובצינור  -הנפט וכי החברה המחזיקה באדמות המפרץ אינה ספקולטיבית  .אם שטרן ירצה

לחכור חלק מהקרקע  ,הוסיף וייצמן  ,ודאי אפשר יהיה להסדיר זאת  .אך כלל לא דובר אז על רכישת
הקרקע בידי שטרן  .בביקור נוסף שערך שטרן אצל וייצמן  ,שבו נכח גם ברתולד פייבל  ,הראה
וייצמן לשטרן מפה קטנה של השטח  .לאחר פגישה זו התקשר וייצמן עם משרד המושבות והבהיר
לפקידים שם  ,בעל  -פה ובכתב  ,שלא יהיה זה לטובת התנועה הציונית או לטובת ממשלת בריטניה

אם ' תבלע ' חברה מסחרית ( ששטרן עמד כנראה בראשה ) שטח  -אדמה חשוב זה  .וייצמן התרשם כי
אנשי משרד המושבות הסכימו

לדעתו .

38

כך עשה לפי שהבין מדברי שטרן רמז לאיום כי אם

יערימו הציונים קשיים בדרכו  ,הוא ישתדל להשפיע על הממשלה כדי שתפקיע את אדמות מפרץ

חיפה .

וייצמן הבהיר לפקידי משרד המושבות את עמדת הציונים ומסר להם על המשא  -ומתן

שהתנהל עם ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל '  .כן הוסיף שמבחינת הציונים התאים גוף זה ביותר
להחזיק באיזור  .היה אמנם חשש מדיני מסוים  ,משום ש ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' היתה
אמריקנית  .כדי למנוע כל הפרעה בעניין זה  ,הציע כי רצוי ביותר שההסתדרות הציונית ומשרד
המושבות יעסקו במשותף בעניין אדמות מפרץ

חיפה .

39

עמדת ' אוצר התיישבות היהודים '
ג ' הלפרן  ,בהיותו מנהל ' אוצר התיישבות היהודים '  ,עמד על משמרת הכספים של ההסתדרות

הציונית  .הוא ביקש להעמיד את ההנהלה הציונית על חומרת מצבה של ' קהיליית ציון ' ועל הסכנה
שנשקפה לאדמות מפרץ חיפה  .כן דאג לענייניו הכלכליים של ' אוצר התיישבות היהודים '

ובמיוחד לחברת  -הבת שלו  -בנק אנגלו  -פלשתינה  .לפיכך שיגר

11 8
~

ב 29 -

בפברואר

1928

מכתב

. 386 - 385

37

שם  ,מס '  , 345עמ '

38

שם .
בין הכגיטין של דברי וייצמן בהסבריו למשרד המושבות אפשר לקרוא כי למעשה לא היה רצוי להסתדרות

39

הציונית שתינתן כאדמות מפרץ חיפה דריסת רגל ל ' חברה הכלכלית לארץ  -ישראל '  ,לא משום שהיה זה גוף
אמריקני  ,אלא משום שלא היה ציוני  ,לפי רוחה ומושגיה של ההסתדרות הציונית  .אך סופו של דבר שההסתדרות
הציונית נאלצה להשלים עם התערבותה של ' החכרה הכלכלית לארץ  -ישראל ' בענייני האיזור .

' קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

להנהלה הציונית בלונדון  ,שבו טען כי קיבל הוראה מ ' אוצר התיישבות היהודים ' ומחברת אנגלו -

פלשתינה בע " מ להסב את תשומת  -לבה של ההנהלה למצבה הקשה של ' קהיליית
מכתבו של גיאורג הלפרן העיד על סבך העניינים

ציון '  ,בכל מחיר  ,מן המצב שאליו נקלעה

;

:

ציון ' .

מצד אחד צריך היה לחלץ את ' קהיליית

מצד שני  ,הכרח היה לשמור על אדמות מפרץ חיפה

בידי הציונים כדי שלא תיפולנה כפרי בשל לידיה של ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל '  .ועם זאת ,
במכתבו שאף לשמור על שלמותם של המוסדות הכלכליים הציוניים לבל יתדרדרו גם הם למצב
כלכלי ללא

תקנה .

בשהותו בארצות  -הברית נפגש וייצמן  -בלית ברירה  -עם אנשי ' החברה הכלכליתלארץ -

ישראל ' וניהל עמם משא  -ומתן בענייני אדמות מפרץ חיפה ו ' קהיליית ציון '  .במברק מניו  -יורק אל
ההנהלה הציונית בלונדון הציע כי הקרן הקיימת תשתף פעולה עם ' החברה הכלכלית לארץ -

ישראל '  ,ותסתפק  ,לפי שעה  ,באותו חלק מאדמות מפרץ חיפה

( כ 23 -

אחוז מכלל השטח ) שהיה אז

ברשותה  ,כדי לאפשר ל ' חברה הכלכלית ' להקים חברת קרקעות  ,שתקצה לפחות

25

מאדמותיה  ,באזורים שעליהם היא תחליט  ,כדי להחכירם לתקופה ארוכה למתיישבים

שונים .

אחוז
40

הסערה בארצות  -הברית
הסערה שפרצה לבסוף בחוגי הציונים בארצות  -הברית בשל הסתבכותה של ' קהיליית ציון '
ומאמציה של הסתדרות ציוני אמריקה לבוא לעזרתה  ,גרמו לכך שחבר הוועדה המינהלית של
ההסתדרות הציונית שם  ,ש " י רוזנסון  ,פרש ביחד עם כמה חברים מן הוועדה בהאשימו את נשיא
ההסתדרות הציונית בארצות  -הברית בניהול כושל ובמעילה באמון  .ההאשמות נגד ליפסקי ונגד
מנהיגים ציונים

אמריקנים אחרים הושמעו בוועידת ראשי התנועה באמריקה שהתקיימה

בוושינגטון בסוף חודש אפריל  . 1928י 4לואי ליפסקי נאלץ לפרסם הצהרה שבה הבהיר את היחסים
שבין הסתדרות ציוני אמריקה לבין חברת ' קהיליית ציון '  .רוזנסון האשים את ליפסקי כי בהנהגתו
נוצרו תנאים כאלה שהיה הכרח להציל את ' קהיליית ציון ' באמצעות עזרתה הכספית של ' המגבית

המאוחדת לארץ  -ישראל '  ,כדי לעצור את התמוטטותה של ההסתדרות הציונית ולמנוע מן

המוסדות הציוניים בארץ  -ישראל את החרפה שבפשיטת הרגל  .הוא טען כי ' קהיליית ציון ' ,

שהוקמה עם הון נומינאלי בלבד  ,קיבלה על עצמה התחייבויות בסכומים שעלו על  3מיליון דולר .
היא מכרה קרקע לרוכשים בעת שלא היתה לה עליה זכות הבעלות  ,ועסקה בספסרות בארץ -
ישראל בכספים שקיבלה מן הקונים האמריקנים  ,בלי שהשיגה עבורם את הרכוש שבעדו שילמו .

בכספים שקיבלה בארצות  -הברית היא מימנה את הפרויקט של מפרץ חיפה  ,בעשותה יד אחת עם
חברת  -קרקעות אחרת  ' ,משק '  ,וכוננה

שותפות עם חברה אחרת כדי להקים בית -מלון בירושלים " .
2

האשמה נוספת היתה שמנהלי החברה השתמשו בכספי הרוכשים האמריקנים בעסקות שונות ,
שהיה בהן כדי להבטיח את כספם של משקיעים שלא היה להם כל קשר עם ' קהיליית ציון '  .זאת

40

הכוונה כנראה לחברת גב  -ים בע " מ

) Bayside Land Corporation

לארץ  -ישראל ' והקרן הקיימת לישראל  .המברק מיום  23במארס

: 1928

 , ( Theמיסודן של ' החברה הכלכלית

אגרות וייצמן ( אנגלית )  ,יג  ,מס '  , 376עמ '

. 421
41

על המשבר הזה דיווח כהרחבה ה  -מאחוז New York

42

בהאשמה זו היה מן האמת  .ההשקעות הכלכליות בבניין בית  -המלון היו גדולות מאוד  .הכסף ירד לטמיון  ,שכן
התכנית לא יצאה מעולם אל

הפועל .

ב4 -

במאי

. 1928

מעש 1

לאה דוכן  -לנדוי

ועוד  ,החברה חתמה על שטרות ועל התחייבויות בלי מחשבה או התחשבות ביכולתה למעשה
לעמוד בהם  ,וההאשמה העיקרית נגד לואי ליפסקי היתה שהוא נתן ערבות בסך
 , Mercantile Bankעל

של הסתדרות ציוני

285 , 000

דולר ל -

שטרותיה של ' קהיליית ציון '  ,ללא ידיעתה וללא אישור הוועדה המינהלית

אמריקה .

ליפסקי התגונן ויצא בהצהרה שהאשימה את רוזנסון בבלבול הציבור  .מעולם לא היתה הוועדה

המינהלית אחראית  ,ישירות או בעקיפין  ,לניהולה של ' קהיליית ציון '  ,לא בניו  -יורק ולא בירושלים .
על כל פנים  ,החל

מ 1919 -

ועד

, 1925

ואפילו בשנת  , 1926היתה ההסתדרות הציונית נכונה לתת

גיבוי ותמיכה מוסדית לפעולותיה של ' קהיליית ציון '  .כך עשתה בראש  -וראשונה כדי להגן על
ענייניהם של רוכשי הקרקעות האמריקנים  ,אולם גם כדי שקרקע שנקנתה בארץ בכספי יהודים לא
תוחזר לידי הערבים  .לואי ליפסקי הכחיש מכול וכול את דבר הערבות .

קשייו של המשרד בארץ  -ישראל
לעומת המאמצים המשותפים שנעשו בארצות  -הברית להצלת החברה  ,מעורבותה של הנהלת
ההסתדרות הציונית העולמית במשבר  ,פעילותם של ד " ר וייצמן וגיאורג הלפרן לחילוץ ' קהיליית

ציון ' מקשייה  ,נאלצה החברה בארץ  -ישראל להיאבק בתנאים הקשים  ,בנושים הרבים וגם
בממשלת המנדט שאיימה כי תאלץ את החברה למכור מאדמותיה כדי לשלם את מסי הוירקו
שהצטברו .

משה דה  -שליט החל בשנת

1928

לנהל את המשרד בארץ  -ישראל  ,במקומו של ש ' פסמן ,

שהשתחרר לבסוף מתפקידו  .הוא הכיר יפה את התנאים בארץ והיה איש יוזמה ומעוף  .הוא עמד
מיד על היעדר השיטה בפעילות החברה וניסה ככל יכולתו לשפר את הליכי העבודה  .אך המחסור
בכספים מנע ממנו לייעל את התהליכים והנוהלים  ,כהבנתו

וכרצונו .

כמעט מדי יום ביומו עמדו משרדי החברה בארץ  -ישראל בסכנה של סגירה  .בפברואר נשלחו

שוטרים כדי להכין את רשימת המטלטלין שבמשרד  .בסוף שנת

1927

הוגשה בקשה של הנושים

לבית  -המשפט לפירוק החברה וניתן צו לפירוקה  ,אך משה דה  -שליט נלחם בחירוף נפש לדחיית

ביצועו של הצו עד שהגיע להסכם עם נושה אחד  ,והצו לא בוצע  .בינתיים פשטה שמועה בארץ -

ישראל שמנהלי החברה בניו  -יורק יזמו לרשום חברה חדשה ולהעביר לשמה את ' האקטיב '
שבנכסי ' קהיליית ציון '  ,כדי להצילם מידי כלל הקונים והנושים  ,תוך רישום משכנתאות להבטחת
זכויותיהם של
המנהלים מפני
לחלוטין

מכתב

:

כמה קונים נבחרים .
צעד לא  -הוגן כזה .
43

במכתבו מיום

ה 12 -

ובמכתב אחר  ,מיום

15

במארס  , 1928הזהיר דה  -שליט את
במארס

: 1928

'.

 . .מצבנו היום ברור

עורכי הדין מסתובבים סביב חברתנו כמו העורבים העטים על הנבלה  . ' . . .ובאותו

:

..

 .מושל ירושלים כבר נתן הוראה בנצרת למכור את אדמתנו שבעמק ולמכור את רהיטי

המשרד בירושלים  .אני חוזר ומבקש מכם לא להזניח את העובדים שלנו ולשלוח להם

150
נ4

להתכתבות של משה דה  -שליט עם מדינץ משנת
1928

1928

ראה  :בקרן היסוד  ,תיק ' קהיליית ציון ' ,

)

)/ 8 /ענ) .

בשנת

היה מדינץ נשיא החברה באמריקה  .הוא לא ידע עברית ודה  -שליט לא ידע מספיק אנגלית  ,ולכן נכתבו כמה

מן המכתבים

ביידיש .

 ,קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

לחג הפסח לא פחות

מ 500 -

לירות  .לטובת האינטרסים שלנו ושל הסתדרות ציוני

אמריקה ומנהיגיה אין להרשות שתיווצר חזית מאוחדת של הנושים

והעובדים . . .

כל

הזמן השפענו והשתדלנו במשא  -ומתן שלנו עם העובדים שלא תיווצר חזית מאוחדת

כזו . . .
ב 23 -

במארס

44

1928

שלח שמואל פסמן מברק מארצות -הברית  ,שבו בישר כי קמה קבוצה של

אנשי  -עסקים חשובים שנכונים היו לממן את חובות ' קהיליית ציון ' ולארגנה מחדש בתכנית

פרייברגר .

45

כדי להרגיע את הרוחות  ,שלח דה  -שליט את העתק המברק לשלושים ושבעה הנושים

הגדולים של החברה  ,לרבות בנקים  ,עורכי  -דין  ,מהנדסים  ,קבלנים וספקים של חומרי  -בניין  .הוא

ביקשם להמתין עד לבואה של משלחת הרה  -ארגון באמצע אפריל  .יחד עם זאת  ,ביקש את גרשון
אגרונסקי 46לבל יזיק בפרסומיו בשעה קריטית זו להצלת החברה  .ואולם רק באמצע חודש יוני

אישר דה  -שליט את קבלת המברק הבא שנשלח מניו  -יורק

ליש " ט דאז

!]

למשכורות והוצאות '

,

:

' העברנו טלגרפית

1 , 000

דולר

[ 200

4

החלטת ברלין
ההנהלה הציונית התכנסה ב  1 -באוגוסט

1928

בברלין לישיבה משותפת עם חברי הדירקטוריון של

קרן היסוד  .גוף משותף זה החליט על צעדים להצלת אדמות מפרץ חיפה ממכירה פומבית  ,לפי
דרישת קבוצת מוכרי הקרקע  ,משפתת סורסוק  .את ההחלטה אישרה ההנהלה הציונית בלונדון ב -
17

באוגוסט

: 1928

יש לסלק ביום

בחודש את המשכנתאות של קבוצת אדמות כופרתא ואם לא תפעל

18

ההנהלה מיד יציעו בעליהן את הקרקעות למכירה  .לפיכך החליטה ההנהלה  -לפי
הסיכום שערכה עם מנהלי קרן היסוד  ,שהתכנסה בברלין ב  1 -באוגוסט  -שהיא נכונה

לכך שקרן היסוד בירושלים תקבל על עצמה את המשכנתאות לגבי כופרתא  ,ג ' דה
[ לימים רמת  -ישי ] וכו '  ,בתנאי
לארגונה מחדש של

שאמזי " ק48

בניו  -יורק תבצע את ' תכנית

פרייברגר '

' קהיליית ציון ' ולסידור ענייניה עם הנושים וסילוק התחייבויותיה

לחברת אנגלו  -פלשתינה והתחייבויות אחרות שלה בארץ  -ישראל  .כל זאת בתנאי שקרן

היסוד לא תחויב לשלם דבר  -פרט לתשלומי הריבית שכבר עומדים לפרעון  -לפני
, 1930

ואם אפשר  -לפני

מגיע לכדי

85 , 000

. 1931

מר פסמן הודיע להנהלה שסך כל החוב למשכנתאות

לי " מ לערך  .צעד זה ננקט על אף שההנהלה מודעת היתה לכך שלא

היה עד אז ביטחון ש ' תכנית פרייברגר ' תבוצע

אמנם ' .

4

. G8
M /c

44

קרן היסוד  ,תיק קהיליית ציון ,

45

דוד פרייברגר היה אחד מאנשי  -העסקים שקיוו להציל את ' קהיליית ציון '  .על שמו נקראה תכניתם ' תכנית

פרייברגר' .
46

גרשון אגרונסקי
Post

47

48
49

_Ierusalem

( אגרון )

היה עורכו של העיתון

Post

 Palestineולאחר  -מכן וגל העיתון כשמו החדש ,

. G8
קרן היסוד  ,תיק קהילחת ציון M / c ,
אמזי " ק היה כינויה של ' קהיליית ציון ' לאחר שנחלצו דוד פרמברגר וקבוצתו להצלתה .
אצ " מ  ,תיקי ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל . 24/3445 / 1 ,

1171

לאה דוכן  -לנדוי

כך הטילה ההנהלה הציונית על קרן היסוד לקבל על עצמה את כל התשלומים לאדמות מפרץ
חיפה  ,בתנאי שקבוצת פרייברגר  ,שניסתה לארגן מחדש את ' קהיליית ציון '  ,תקבל על עצמה את
תשלום החובות האחרים של ה ' קהילייה '

בארץ  -ישראל .

בסופה של החלטה זו הופיעה הידיעה ש ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' התערבה בעניינים
והגיעה להסדר עם משפחת סורסוק בעניין תשלום החובות על  -חשבון האדמות של מפרץ חיפה
בסכום של

13 , 000

ליש " ט בקירוב  .בפעולתה זו הצליחה לקבל דריסת  -רגל באדמות מפרץ חיפה

ולתבוע לאחר  -מכן זכויות

עליהן .

במקביל לפעילות זו  ,פעל קולונל קיש בירושלים ורשם את מעשיו בתיקי ההנהלה הציונית

בארץ  -ישראל .

50

ברשימות מופיע נוסח מברק תשובה והסתייגות מאת הוועדה המינהלית של

הסתדרות ציוני אמריקה למברק של ההנהלה בלונדון שבו הודיעה על אישורה של ' החלטת
ברלין '

:

איננו יכולים להסכים לתנאי החלטת ברלין  .מברקכם שבו אתם שוללים את המבצע של
אליעזר

(

,

הקרן הקיימת להציל את אמזי " ק נדון בוועדה המינהלית של הסתדרות ציוני

יגפריד ) הופיין

250 , 000

אמריקה .

הדולר במזומן אינם בהישג ידינו אם הקרן הקיימת תשהה את הסכמתה לקבל

על עצמה את משכנתאות אדמות כופרתא  .הקבוצה [ של פרייברגר ] אינה יכולה לקבל
ניכיון [ דיסקונט ] על השטרות תמורת מזומנים  .הוועדה המינהלית החליטה שהאפשרות

היחידה היא לעשות ניכיון של שטרות קרן היסוד על  -סך

לבנקים  ,ולשלם לבנקים

10 , 000

250 , 000

דולר לחודש  ,סכום שיש לנכות כל חודש מן הכספים

החודשיים המועברים לקרן היסוד  .לאחר תשלום

250 , 000

הדולר לנושים תחל אמזי " ק

בגביית הכסף שחייבים לה ובמכירת אדמות עפולה שטרם נמכרו
להחזרת

10 , 000

דולר תוך הסבתם

;

התמורה תשמש

דולר כל חודש לקרן היסוד  .אם הצעה זו תידחה אין דרך אחרת אלא

להכריז על פשיטת רגל ועל כולנו יהיה לעמוד לפני התוצאות הרציניות  . . .הודיעו תוכן
מברק זה

ללונדון .

תמוה הדבר שהמברק לא נשלח ישירות להנהלה בלונדון  ,שמראש הביאה בחשבון את האפשרות
שתכנית פרייברגר לא תוגשם

כלל .

לאחר קבלת המברק  ,זימן קולונל קיש שתי ישיבות עם ליאו הרמן י 5ופסמן  ,ובעקבותיהן
הודיעו לחנקין  ,ששהה בחיפה בדרכו לביירות  ,כי נדחה ייפוי  -הכוח שניתן לו לרכישת משכנתאות

כופרתא על  -ידי קרן היסוד .
50

הרישום ( באנגלית ) מיום
ללונדון

:

אצ " מ

52

הישיבה השנייה נערכה

 20באוגוסט

. 1928

ב 19 -

באוגוסט

1928

ובה הוחלט עוד כי בשל

את רשימותיו עיבד קיש לדין  -וחשבון שנשלח  -על כל נספחיו -

. 24 / 3445 / 1

51

ליאו הרמן היה המזכיר הכללי של קרן היסוד בירושלים .

52

חנקין הגיב על ידיעה זו במכתב שנימתו סרקאסטית למדי  .המכתב נשלח ביום

24

באוגוסט

1928

לחברת

' הכשרת היישוב '  ,להנהלה הציונית כארץ  -ישראל  ,למשרד הראשי של קרן היסוד ולמשרד הראשי של הקרן
הקיימת  .העתקו צורף לדין  -וחשבון ששלח קיש ללונדון  .חנקין התאונן על כי ב  17 -באוגוסט  1928קיבל ידיעה

1 392

מקרן היסוד שהיא מקבלת על עצמה את משכנתאות כפרתא  ,מג ' דל  ,ג ' ידרו וקוסקוס  .כעבור יומיים קיבל הוראה
בטלפון שביטלה את הקודמת  .חנקין כתב כי לא אפשר היה לבטל את ההסכם עם הסורסוקים והטואינים  ,דהיינו ,
שב 20 -

באוגוסט הם יקבלו את הסכומים ש ' קהיליית ציון ' לא שילמה  ,בתוספת ריבית של

9

אחוזים  ,סך  -הכול

  45 , 000לירות מצריות לערך  .עודף המחיר ישולם להם בשנים  1935 - 1931בתוספת ריבית שללתקופת השנים  1930 - 1928תשולם ריבית של  8אחוזים במזומן ומראש  .כל האדמות תועברנה לשמה של הקרן
6

אחוזים

;

' קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

ביטולה של תכנית פרייברגר להשתתפות בתשלום החובות וההצעה שבאה במקומה  -שאת

תשלום חובותיה של ' קהיליית ציון ' בארץ תקבלנה על עצמן הקרנות הציוניות  -נוצרה

התחייבות שהוטלה על ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל לברר אם אפשר אמנם לסלק את החובות ,
כשהתשלום הראשון המיידי במזומן צריך להיות בסך

50 , 000

ליש " ט  .הבירור נערך גם לגבי

תשלומים אחרים שצריך היה להעביר במועד מאוחר יותר  .על כן הוחלט להודיע במברק על עניין

זה להנהלה הציונית בלונדון  .ואכן נשלח מברק מוצפן שבו נאמר כי ביום שליחתו חל מועד פרעונו

של התשלום על  -חשבון משכנתאות כופרתא בסך

27 , 000

ליש " ט וכי חנקין נסע לביירות כדי

להרוויח זמן  .המברק הסתיים בבקשה כי ההנהלה בלונדון תביע מיד את דעתה על המצב שנוצר ,
הואיל ובכל רגע עשוי מישהו  -הסורסוקים או אחד הנושים המקומיים -

לעשות צעד מכריע .

עוד נאמר במברק כי לדעת ההנהלה בארץ  -ישראל קרן היסוד צריכה היתה להסכים למה שהוצע
במברק הסתדרות ציוני אמריקה  ,בתנאי שהבירור שיקוים בארץ יקבע שאפשר למנוע את פשיטת
הרגל של אמזי " ק ברכישת המשכנתאות של כופרתא ( בסך  85 , 000ליש " ט ) ופרעון החובות

המקומיים בתשלום ראשון בסך  50 , 000ליש " ט  .אם התכנית תתקבל  ,סיים המברק  ,יש סיכוי
להשיג את דחייתם של תשלומי כופרתא עד לשנת

פרדריק הרמן קיש

. 1930

כאמור  ,נשלח דין  -וחשבון מפורט זה של קולונל קיש להנהלה הציונית בלונדון  ,שהתבקשה

לאשר את הצעותיו לפעולה  .קולונל קיש ביקש עוד שהיא תתייעץ עם מ ' אוסישקין  ,וז ' שוקן

( הקרן הקיימת ) וד " ר ארתור הנסקה ( קרן

היסוד ) .

קשייו של הקולונל קיש
נוסף על הקשיים החיצוניים  ,שהארגונים הציוניים נאלצו להתמודד אתם בחיפוש סכומי  -הכסף

שנדרשו למניעת התמוטטותה של ' קהיליית ציון '  ,היה גם קושי בכך שסמכויותיה של ההנהלה

הציונית בארץ  -ישראל לפעול פעולה של ממש מוגבלות היו  ,בהיותה תלויה בהחלטתה של

ההנהלה בלונדון  .הקשיים היום  -יומיים  ,כגון סכנת פירוקה של

' קהיליית ציון ' בפעולה משפטית

של הנושים ואיומיהם של המוכרים הערבים להוציא אל הפועל את המשכנתאות שרשמה לזכותם

' קהיליית ציון '  ,רבצו על שכמה של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל ועל הקולונל קיש שעמד
בראשה  .מצבו היה קשה מכל

הבחינות .

ב 27 -

באוגוסט  , 1928לאחר ששלח את הדין  -וחשבון

המפורט שנזכר לעיל  ,ביקש קיש מן ההנהלה בלונדון שתשכנע את זלמן שוקן לבוא לעזרתו

בארץ  -ישראל .

המצב .

באותו יום כתב גם קיש לזלמן שוקן והסביר לו את

53

קיש מודאג היה

במיוחד מעמדתה של הקרן הקיימת  ,שטרם הסכימה  -גם לא עקרונית  -להתחייב לקבל על
עצמה את המשכנתאות לאדמות מפרץ חיפה וקוסקוס  -טבעון  ,שעה שחנקין כבר הציע למוכרים

הערבים הסדר כזה בשם ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  .קיש הודיע לשוקן שההנהלה בארץ

הקיימת ותירשמנה משכנתאות חדשות  .חנקין הוסיף כי

ב  20 -באוגוסט נסע

לביירות ומסר למוכרים על ביטול

התכנית האמריקנית בדבר  -תשלום  50 , 000ליש " ט וכי ' קהיליית ציון ' פשטה את הרגל ולא תוכל לקבל את העברת

הקרקעות  .הוא ביקש מהמוכרים טובה אישית  ,לחכות עד

ל 30 -

בנובמבר  .המוכרים של קוסקוס כבר השיגו

פסק  -דין נגד ' קהיליית ציון ' וגם מצאו קונים חדשים  -השכנים הגרמנים
53

אצ " מ  ,תיק ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל 24 / 3445 / 1 ,

; . 1)/ 716 / 28

;

אך הם הסכימו לחכות .

קלקלן

לאה דוכן  -לנדוי

מינתה ועדה מיוחדת לבדיקת התחייבויותיה של ' קהיליית ציון '  .הוועדה  ,שחבריה היו זיגפריד ון -

פריזלנד  ,ע ' מוהל ( ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' )  ,ישעיהו ברוידא ( גזבר ההסתדרות הציונית
בארץ  -ישראל )

הסתכמו

אליעזר בבלי ( עוזרו של ברוידא )  ,מצאה שהחובות  -למעט המשכנתאות -

ב 92 , 000 -

ליש " ט ואפשר יהיה לסלק סכום זה אולי במשך שלוש שנים  .כדי לספק את

הדרישות המיידיות  ,עשוי להספיק סכום קטן מעט
מ 30 , 000 -

ירד

מ 50 , 000 -

ליש " ט ; ואולם דרוש היה סכום שלא

ליש " ט במזומנים  ,כדי למנוע את הנושים להגיש תביעת פירוק

עות ' מאן הבהיר היטב שהוא שוקל ברצינות פנייה כזו '  ,כתב קיש והוסיף

פשיטת הרגל של ' קהיליית ציון ' תגרור כמובן את כל נכסיה . . .

:

' מנהלו של בנק

:

נוס ף על אדמות כופרתא

וכו ' שאף הן מיושבות בחלקן  .גם אדמות מפרץ חיפה תיכללנה  ,בשל שתי סיבות  :משום

ש ' קהיליית ציון ' היא בעלת המניות הגדולה ביותר ( בחברת ' הכשרת מפרץ

חיפה ' ) ו  ( -ב )

משום שאדמות אלה רשומות במשותף בשם ' קהיליית ציון '  ' ,משק ' ומר יוסף לוי בתורת

נאמן  .בגלל הסכנה למפרץ חיפה מעוניינת בכך החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ונדמה
לי שאם נצליח לפתח ' תכנית הצלה '

] [ Rettungsplan

כוללת לאדמות מפרץ חיפה ,

כופרתא וכו ' ולגבי ההתחייבויות הכלליות  ,נוכל אולי לשכנע את ' החברה הכלכלית
לארץ  -ישראל ' להשקיע את סכומי  -הכסף הדרושים מיד מעל למה שדרוש למפרץ

חיפה . . .

עלינו לעשות מאמץ שיצליח  ,כדי למנוע את אסון

הקרן הקיימת אינה רשאית לנקוט עמדה כאילו אינה

פירוקה של ' קהיליית ציון ' .

מעוניינת .
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ואולם לעת זו לא היתה חד  -משמעית גם עמדתה של ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל '  ,למרות
הודעתו הטלפונית של מוהל בעת אישור ' החלטת ברלין '
מרשימה אחרת שרשם קולונל קיש בתיקיו  ,ב  20 -באוגוסט

ב 17 -

. 1928

באוגוסט

. 1928

הדברים עולים

נאמר בה שבבוקר אותו יום סיפר

קיש למוהל על נסיגתה הזמנית של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל מעסקת כופרתא ; וכי אם תוכרז
' קהיליית ציון ' בתור פושטת רגל  ,יהיה צורך לכלול את אדמות מפרץ חיפה במכירת נכסיה  .על כך

הגיב מוהל שאין הוא רואה אמצעים להצלת הנכס הזה  .עמדתו היתה קשוחה אך קיש ביקש כי

מוהל יציע ל ' חברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' להשתתף בפעילות להצלת המצב  ,משום שקיש לא
היה בטוח שההנהלה הציונית תמציא את הסכום

( 30 , 000

ליש " ט ) שדרוש היה

מיד למניעת האסון .

מכל מקום  ,הוצע שמוהל ישתף פעולה עם ון  -פריזלנד  ,ברוידא ובבלי כדי לבדוק את מצבה של
' קהיליית

ציון ' .

קולונל קיש סבור היה כל אותה העת שתבונתו של זלמן שוקן  ,התמצאותו בענייני כלכלה
ונאמנותו ללא סייג למפעל הציוני יסייעו במציאת פתרון מתקבל על הדעת למשבר שבו נתונות היו

' קהיליית ציון ' וההסתדרות הציונית כולה  .לכן הריץ אליו קיש עוד מכתב  ,לאחר שהתקבל דין -
וחשבון כספי של הוועדה הבודקת שהוזכרה לעיל  .ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל טרם החליטה
על צעדיה בעקבות דין  -וחשבון זה  ,אך רווחה הדעה כי יש לפצל את החובות לפי סוגי העסקות של
' קהיליית ציון ' ולא להתייחס אל כולן כאל מקשה

אחת .
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ובאשר לדרכים שהציעה אמזי " ק בארצות  -הברית להנהלה הציונית בארץ  -ישראל  ,כתב קולונל
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קיש

:
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המכתב ( באנגלית ) מיום  20בספטמבר  : 1928שם 1)/ 894 / 28 ,

55

גישה זו קיבל אמנם ז ' ון  -פריזלנד בהמלצותיו להנהלה הציונית בלונדון  ,שנשלחו באוקטובר

 ( 1928ראה

להלן ) .

,

[ ,,
,,

(

ם,
.

מפת קרקעות

( ) 1 : 20 , 000

באזור מפתן חיפה  .במרכז  -אדמות ג ' ידרו  .במזרח  -כופריתא

 . . .לוחצים עלינו מאוד מניו  -יורק להסכים להסדר  ,שלפיו תמסור ' קבוצת פרייברגר '
( הידועה כיום

כאמזי " ק )

את שטרותיה בסך

250 , 000

דולר לגוביינא בבנקים  ,בתנאי

שהמשרד הראשי של קרן היסוד ייפה את כוחה של ' המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל '
לשלם

7 , 500

דולר מדי חודש בחודשו לאמזי " ק  ,עד שיסולק הסכום כולו  .נאמר לנו

שהעברה זו לא תפגע בפעולות המגבית למטרות התקציב המינימאלי של ארץ  -ישראל
וכי כל הכספים [ של אמזי " ק ] בארץ  -ישראל ושאר נכסיה של אמזי " ק יועברו לקרן היסוד .
ואולם נאמר לנו כי ' המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל ' ומר סאקר [ שנמצא אז בארצות -
הברית ]

אישרו את ההצעה הנ " ל  ,שאינה מביאה בחשבון אף לא אחד מן הגורמים

החיוניים שלהלן
א.

:

שנקבע בחקירותיו של מר ברוידא שלבד

מ 50 , 000 -

ליש " ט

(  250 , 000דולר )

הדרושים בארץ  -ישראל מיד  ,כדי לעמוד בהתחייבויותיה של אמזי " ק בשנת , 1928
יידרשו עוד סכומים

ב.

30 , 000 :

ליש " ט בשנת

1929

ועוד

20 , 000

ליש " ט בשנת . 1930

אין כל הסדר בעניין העברת המשכנתאות של אדמות כופרתא ,

מג ' דל  ,ג ' דה

וקוסקוס  -טבעון שעליהן הצהירה הקרן הקיימת כי אינה יכולה לשקול העברה כזו ,
אלא אם כן יובטח המלווה

האמריקני . . .

באשר לי  ,ברור שהקרן הקיימת אינה יכולה להרשות לעצמה להסתבך בצרותיה של
אמזי " ק  ,אך איני בטוח כלל אם ניתן למצוא פתרון  ,בשל עמדתה המתנשאת של שב ואל

תעשה  .זאת ועוד  ,מצב אמזי " ק הוא איום על כל המבנה הציוני בארץ  -ישראל  ,ועל הקרן

5ע 1

לאה דוכן  -לנדוי

הקיימת לזכור שאין היא אך ורק המוסד הלאומי לרכישת קרקעות ונחלות  ,אלא שבתוקף

תפקידה זה היא חלק חשוב מההסתדרות הציונית .
הקולונל קיש שמודאג היה מהצעות אמזי " ק ולא מצא בהן תשובה לשאלותיו שלח מברק להרי

סאקר שהיה עדיין בארצות  -הברית ושאל לדעתו של סאקר אם בשל חובותיה המעיקים של

' קהיליית ציון '  ,לפי ממצאיה של ועדת החקירה  ,ובעקבות הצעותיה של
היה להניח שסך

250 , 000

' קבוצת פרייברגר ' סביר

דולר יועבר לארץ  -ישראל לפני סוף נובמבר  ,כדי לעמוד בהתחייבויות

המיידיות שכללו גם שטר של

10 , 000

דולר לחברת ' הכשרת

היישוב ' ;

כן שאל כיצד אפשר יהיה

לדעתו להבטיח את האינטרסים של המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל ושל קרן היסוד  ,למרות

עמדתה הלא  -ברורה של הקרן הקיימת ( שתלויה היתה במלווה

האמריקני )

בדבר העברת

המשכנתא על כופרתא לשמה של הקרן  .קולונל קיש ביקש תשובה מיידית  ,כדי שההנהלה בארץ -

ישראל תוכל להגיע לכלל החלטה  ,וכי סאקר יימנע לפי שעה מכל התחייבות .
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תשובתו של סאקר היתה כי ' המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל ' ניסתה לקבל הלוואה כדי לממן

את ההתחייבויות לחודשים אוקטובר  ,נובמבר ודצמבר  .התוצאה אמורה היתה להיוודע כעבור

כמה ימים  .התבטלה תכניתה של ' קבוצת פרייברגר ' ( אמזי " ק ) לגיוס

250 , 000

דולר בעזרת שטרי

חוב  ,בשל סירובם של חברי הקבוצה ושל הבנקים  .הציונים שקלו אפשרות של הוצאת שטרי  -חוב
על סך

500 , 000

דולר לענייני אמזי " ק  ,סכום שתשלם קרן היסוד במשך עשר שנים  .אך גם בעניין זה

אמורה היתה ההכרעה ליפול אחרי

ה 14 -

באוקטובר  , 1928וספק אם אפשר יהיה לבצע את התכנית

ואם לא תזיק להכנסותיה של המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל  .סאקר ביקש לברר את עמדת
ההסתדרות הציונית בלונדון ולהודיע על כך

ביום

ה 25 -

באוקטובר

1928

לירושלים .

57

שלח ון  -פריזלנד מברק אל ההסתדרות הציונית בלונדון ובו הציע

תכנית לפתרון בעיותיה הכלכליות של

' קהיליית ציון ' .

ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל שהתקבלו

ב 14 -

58

הצעה זו כללה את תמצית החלטותיה של

באוקטובר  .העיקרון שהינתה החלטות אלה היה

לפרק את ענייני אמזי " ק לא בעזרת כסף ציבורי ( כלומר כספי ההסתדרות
קבוצת  -חובות תסולק מתוך נכסי אותה קבוצה

. ( assets

הציונית )

אלא שכל

) by meeting sections liabilities by section

באשר לאדמות כופרתא  ,מג ' דל וג ' דה  -היה על הקרן הקיימת לקבל מתוך כספי המלווה

האמריקני סכום שיספיק לתשלום המשכנתאות ולשחרורן של
המברק דן בפירוט בכל קבוצת התחייבויות

:

האדמות .

אדמות עפולה לחוד  ,אדמות הרצליה לחוד

וכדומה  .הודגש בו הצורך בעזרה למתיישבים על אדמות ' קהיליית ציון ' כדי שיתארגנו בכוחות

עצמם ויסלקו בפרק  -זמן מתקבל על הדעת

את החובות של ' קהיליית ציון ' על האדמות שבחזקתם .

במברק נאמר עוד שהתכנית המוצעת תמנע את הצורך להנפיק אגרות  -חוב  ,פעולה שעשויה

היתה להיכשל וגם לסכן את הכנסותיה של המגבית המאוחדת לארץ  -ישראל .

סוף דבר  -רישומן של אדמות מפרץ חופה
196

בסופו של דבר לא התגשמה תכנית המילווה האמריקני אשר אוסישקין ( מטעם הקרן הקיימת ) ציפה
לה .הדבר השפיע על התפתחות העניינים בדרך מכרעת  ,ולכן החליטה ההנהלה הציונית בלונדון
56

57

58

אצ " מ  ,תיק ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל 24 / 3445 / 1

שם .
שם .

' קהיליית ציון האמריקנית ' ומפרץ חיפה

שאדמות מפרץ חיפה  ,כופרתא וג ' דה תירשמנה על שם קרן
לדירקטוריון של הקרן הקיימת בישיבתו

ב 28 -

בנובמבר

. 1928

היסוד .

הודעה על כך נמסרה

יוקרתה של הקרן הקיימת נפגעה

מכך  ,אך רק לאחר למעלה משנה החליט הדירקטוריון שלה עקרונית  ,בישיבתו מיום
, 1929

שיש לרכוש את אדמות ' קהיליית ציון ' שבמפרץ חיפה מידי קרן היסוד .

9

3

בדצמבר

'

' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' החליטה  -לאחר היסוסים  -להשתתף ברכישת חלק

מאדמות מפרץ חיפה עם הקרן הקיימת  .לשם כך היא הקימה  ,יחד עם הקרן  ,את חברת גב  -ים
לקרקעות בע " מ  ,בניהולו של עורך  -הדין מ '

אטינגר " .

על שיתופה המוצלח של ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' בענייני מפרץ חיפה כתב לאחר כמה
שנים אחד ממנהליה  ,יוליוס סימון  ,בדין  -וחשבון סודי להנהלת החברה  ,לאחר ששב מביקור

בארץ  -ישראל ובלונדון

. .

14 4 32

...

:

ודאי תזכרו שיש בידינו

5 , 000

דונם קרקע באיזור התעשייה של מפרץ חיפה .

לפי המוסכם עם הקרן הקיימת  ,עלינו לקבל מחצית הקרקע ' הטובה ביותר '

( נח. ( best 11

דחינו את סימון הגבולות על השטח שלנו  ,עד שתצדקנה הנסיבות את החלטתנו הסופית  .יוליוס סיימך
פיתוחו המתאים של שטח זה נתון היה לאחרונה בסכנה  ,בגלל נכונותה של ממשלת

ארץ  -ישראל להעביר לחברת הנפט העיראקית שטח  -קרקע גדול  ,המשתרע על  -פני

6

מילין לאורך הים  -התיכון  ,כדי לאחסן את הנפט מן הצינור שמתכננים עתה  ,שיביא נפט
ממוסול  .לו קרה כדבר הזה  ,היתה העיר חיפה מתנתקת מגישה אל הים והיה נמנע גם
התכנון המתאים של האיזור כולו  ,תכנון שבו מעוניינים אנו .
בשל דחיפותו של העניין  ,נקטנו יוזמה והזמנו את פרופסור פטריק אברקרומבי
( Abercrombie

) Patrick

לבוא מיד לארץ  -ישראל  .הפרופסור הוא מתכנן ערים אנגלי  ,שכידוע

לכם מן הדין  -וחשבון השנתי הקודם שלנו כבר סייע

לנו . . .

בעקבות משא  -ומתן עם

חברת הנפט העיראקית בעת שהותו של אברקרומבי בארץ  -ישראל וכתוצאה מפגישות
אחרות שניהלנו יחד אתו בלונדון עם המנהל הכללי של חברת הנפט ועם אנשי הסגל
שלו  ,הגענו להסכם ראשון  .אם יתממש הסכם זה הוא ישמור על האינטרסים שלנו  .אך
הוא כפוף עדיין למשא  -ומתן במקום

עצמו .

התפתחותו של איזור מפרץ חיפה מתקדמת במהירות  .בניין הנמל יושלם בעוד

שנה .

סדנאות הרכבת כבר הוקמו  .הולכים ונבנים עתה כמאה ושמונים בתי  -פועלים בקרבת

הסדנאות  ,שעבורם נתנו הלוואות  .בניית המחסנים של חברת הנפט תחל בקרוב  .מצפים
לכך שהנחת צינור  -הנפט משדות הנפט במוסול תחל בעוד שנה לערך  .ממשלת ארץ -

ישראל בחרה כבר שטח מסוים  ,מתוך הקרקע השייכת לקרן הקיימת ולנו במשותף  ,לשם
הקמת שדה  -תעופה  ,ואנו מצפים לכך שהמחיר שישולם על כך יהיה

נאות .

בסיפוק רב אני מדווח לכם כי היום  ,יותר מתמיד מוכח שהיתה הצדקה לרכישת חלק

מאדמות איזור מפרץ חיפה לפני כמה שנים  .על  -ידי כך נשרת לא רק את האינטרסים של
197
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פרטיכולים של ישיבות הדירקטוריון של הקרן הקיימת מחודש חשוון תרפ " ט ( אוקטובר
( ספטמבר 1935

60

) :

 ) 1928עד

אלול תרצ " ה

אצ " מ . 10 ,

עו " ד מרדכי ( מרק ) אטינגר היה בנו של עקיבא אטינגר  -האגרונום הנודע שהיה פעיל בתנועה הציונית במשך
שנים רבות .

8

עפולה *
1

* ' רעננה
ירצליה

( ?)

ן

רכישת אדמות על  -ידי
' קהיליית צית האמריקנית '
בשנות העשרים .

ן

ן
1

ןן
פרויקטים שיבוצעו בעתיד ליד נמל  -חיפה אלא שאני מאמין שההשקעה שלנו תוכיח את

כדאיותה , .

6

התפתחות השטח  ,בהתערבותן הפעילה של ממשלת המנדט ושל חברת הנפט העיראקית  ,הביאה

לידי כך ש ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' והקרן הקיימת לישראל  -באצעות חברת  -הבת
המשותפת שלהן  ,חברת גב  -ים לקרקעות בע " מ  -נאלצו למכור לחברת הנפט העיראקית שטח
של

2 , 000

דונם ולאחר  -מכן עוד שטח של

1 , 200

דונם בסכום כולל של

100 , 000

ליש " ט  .חברת

הנפט העיראקית זקוקה היתה לקרקע נוספת לשם הנחתם של צינורות -הנפט  ,שנועדו לעבור דרך

השטח היקר ביותר של אדמות ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' ; המחיר שמוכנה היתה לשלם
חברת הנפט על שטח זה היה נכבד ביותר ,

כ 100 , 000 -

ליש " ט ואף למעלה מזה  .כן חייבת היתה

חברת הנפט העיראקית  ,לפי הנאי הזיכיון שלה  ,לסלול דרכים לאורך צינורות  -הנפט ; ולכן ממילא

היתה מכירת הקרקע גורמת לפיתוח אדמותיה של ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' ללא הוצאות
נוספות  .על התפתחויות אלה דיווח סימון לחבר המנהלים של החברה הכלכלית  ,במכתב מיום
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הרושם המתקבל מדיווח זה הוא ש ' החברה הכלכלית לארץ  -ישראל ' לא יכלה לעמוד בלחציה

של ממשלת המנדט ושל חברת הנפט העיראקית  .ואולם סימון התנחם בכך שערכה של הקרקע

שנותרה בידי חברתו לאחר כל העסקות  ,שנכפו עליה במידת  -מה  ,היה  -מיליון דולר .

*

*

*

אין להטיל ספק בכנות שאיפותיהם של מנהלי ' קהיליית ציון ' בדבר גאולת הארץ  .עז היה רצונם
שחברתם תהיה מכשיר עזר למוסדות הציוניים בבניינה ובפיתוחה  .עם זאת קשה ללמד סניגוריה

על דרכי פעולתה ; מנהליה קיבלו על עצמם התחייבויות שלא יכלו לעמוד בהן וקיוו שרווח והצלה
יעמדו להם ממקור כלשהו  .הם היו חסרי נסיון בניהול משרדיהם וגם ברכישת קרקעות בארץ -

ישראל  .בשלב המכריע היתה החברה שניהלו נטל כבד על המוסדות הציוניים  ,שנאלצו להצילה

מפשיטת רגל כדי שרכישותיה לא תרדנה לטמיון וכדי שהציבור היהודי בארצות  -הברית ימשיך
לתת אמון במוסדות הכלכליים של התנועה הציונית וביכולתם לפעול כהלכה  .יחד עם זאת  ,ועל
אף הדאגה והאכזבה שהסבה החברה למנהיגים הציוניים  ,עלה בידה לרכוש בעוד מועד -

באמצעות חברת הכשרת היישוב  -וכשהמחירים היו עדיין סבירים  ,שטחים גדולים במקומות
חשובים בארץ  -ישראל  ,כגון הרצליה  ,עפולה  ,בלפוריה והחשוב מכולם  -אדמות מפרץ

חיפה .

בגלל חולשתה נאלצה ' קהיליית ציון ' לשתף את הקרן הקיימת ואת ' החברה הכלכלית לארץ -

ישראל ' בהישג שהשיגה ברכשה את שטח מפרץ חיפה ; לפיכך לא זכתה להפיק תועלת  ,הנאה

ויוקרה מכך שהקדימה בשעתה את המוסדות האחרים .
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