יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים  -חלקו של

חיים וייצמן

( 3ו4 - 19ו) 19

יהודה ריינהרץ
בתהילת מאי

1912

כתב חיים וייצמן ליהודה ליאון מאגנם והציג בפניו את התכנית הבאה  .הוא

קרא באהד העיתונים  ,שנתן שטראוס  -נדבן יליד גרמניה שחי אז בניו  -יורק  -הקים בהדרה
תחנה לשירותי  -בריאות  ,בהנהלתו של ד " ר וילהלם ברואן
להקמת מחלקה לכימיה בטכניון של חיקה -

( תת

מז . ) 8וייצמן  ,שמזה זמן  -מה קרא

"
מחלקה שהיתה אמורה לפעול בהנהלתו

 -הציע

לצרף את היוזמות והמוסדות השונים למכון אחד גדול  ,משהו בנוסח מכון פאסטר  . . .מכון כזה
יוכל למלא שני תפקידים  :מכון הוראה ומכון מחקר  ,ויוכל להיהפך לגרעינם של מרכזי המחקר
היהודיים הגדולים של העתיד  .אנשי ' עזרה ' ]  [Hilfsvereinיגלו עניין רב בהקמת המכון הזה

מפני שהוא עשוי להעמיד לרשותם את המחלקה הכימית של הטכניקום ; חוגים אחרים יושיטו
עזרה להיבט המיישב  ,ההגייני.

בקיצור  ,פרויקט כזה ימזג את כל היוזמות המדעיות הקטנות בארץ  -ישראל  ,יסלק חפיפה ובזבוז
ויבטיח איכות גבוהה של מחקר

ואנשי -צוות  .י

מאגנס לא השתכנע  ,שארגון מרכזי כזה  ,אשר יאחד מוסדות כגון תחנת הנסיונות החקלאית

בעתלית  ,בראשה עמד אהרן אהרנסון  ,התחנה לשירות  -בריאות והטכניון  ,הוא בגדר האפשר  .אבל
היה למאגנס אמון רב בווייצמן  ,כאדם וכמדען  ,וכן השיב הוא ליצחק שטראוס  ,שהציע גם הוא
ריכוז של מוסדות מדעיים שונים

:

הפניתי את תשומת לבך לעובדה שמר אהרונסון וד " ר [ שמריה ] לוין באו בעצמם לאוץ כדי
להבטיח את הקמת המוסדות בהם היו מעוניינים  .אני מזכיר זאת כדי לשכנע אותך שבמקרה שכל
מוסד אחר מסוג כלשהו יוקם בארץ ישראל באמצעות כסף אמריקאי יהיה הכרח שאדם בעל
יכולת ומרץ יבוא הנה בעצמו ומממנים סרבנים יצטרכו להשתכנע שייעודו של אותו אדם בחיים
הוא להקים את המוסד בו הוא מעוניין  .מובטחני שנאם ] אדם בעל יכולת  ,השגים מדעיים
ואישיות נעימה כשל פרופ ' וויטזמן [ כך  [ Weitzmann ,היה בא לכאן בשם המוסד שלו  ,והיה
הופך את הבטחת הקמתו של המוסד לייעודו  ,הוא היה זוכה בהצלחה  . . .הבטחת כסף להקמת
מוסד קלה בהרבה מאשר [ לתמיכה ] בעבודה מסוימת של יחיד כלשהו  ,יהא ראוי ככל שיהא .
הייתי רוצה לעשות כל דבר אפשרי כדי לאפשר לפרופ ' וויטזמן להתיישב בפלסטינה  :והתוצאות

המדעיות שהוא ישיג יהיו ללא ספק להשראה למספר רב של אנשים ונשים בכל העולם . . .

2

למעשה  ,כבר באביב  , 1912במהלך מסע  -תעמולה באירופה  ,דנו וייצמן וידידיו הקרובים  ,יוליוס
סימון

וברטולד פייבל  ,ברעיון החייאת תכנית האוניברס ~ טה היהודית .

3

אבל הרעיון נגוז עד תחילת

מארס  , 1913כשהועלה שוב בברלין  ,בפגישה סגורה של הוועד הפועל המצומצם של ההסתדרות
1

מכתב וייצמן למאגנס מיום

 5לזו, 1912 1

אגרות חיים וייצמן  ,ה  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

335

[ להלן  :וייצמן ,

אגרות] .
בינואר

2

מכתב מאגנס לשטראוס מיום

3

ראה מכתב וייצמן לוורה וייצמן מיום
אוניברסיטה יהודית בשנים

8

1

1904 - 1901

 . 65 - 166קק  1985 ,וזסץ New

, 1913

באפריל

ארכיון וייצמן  ,גנזך וייצמן [ להלן  :ג " ו ] .
, 1912

ראה חיבורי ,

,

וייצמן  ,אגרות  ,ה  ,עמ '  . 326על מאמציו של וייצמן לייסד
2Tionist

a

Chaim Weizmann: TheMaking
~

י2

!נ ך

יהודה ריינהרץ

הציונית

) ' ' Engeres Aktions Comiti

הפועל המורחב

ובראשי תיבות  EACאו  ( SACושל כמה מחברי הוועד

. ) ' )3 ]05585

) Aktions Comite' - GAC

הזמן נראה בשל במיוחד לקידום הרעיון של אוניברסיטה עברית או יהודית
השתלטות איטליה על לוב בסתיו

1911

באוץ  -ישראל .

4

ומלחמת הבלקן שהתרחשה שנה אחר  -כך  ,הביאו

להיחלשות ניכרת של האימפריה העות ' מאנית ; זו איבדה כמעט שליש משטחה  ,כשנתחמו מחדש

אזורי השליטה בעקבות אירועים אלה  .המלחמה המתמשכת הוסיפה על בעיותיה המתמשכות של
האימפריה בעיית מימון מעיקה  .למשך זמן  -מה נדמה היה  ,שהציונים יצליחו לסחוט ממנה כמה
ויתורים קונקרטיים מן התורכים  ,כמו ריכוך ההתנגדות הקשוחה לעלייה הציונית ולרכישת

הקרקעות בארץ  -ישראל  ,בתמורה לעזרה

כספית .

5

יתר  -על  -כן  ,הבארון אדמונד דה  -רוטשילד

התקרב באותה עת לתנועה הציונית והביע עניין ברכישת שטחי  -אדמה גדולים

בארץ  -ישראל .

6

וייצמן נטה להאמין  ,שניתן לשכנע את הבארון להושיט את עזרתו גם לתכנית האוניברסיטה
היהודית  .מאז ביקורו בארץ

ב 1907 -

התייחס וייצמן בהערכה רבה למפעלו של הבארון  7 ,ובכמה

הזדמנויות שב והביע את בטחונו באפשרות לרתום אותו לעניין הציוני  .הוא נטה להאמין  ,שניתן
' GAC

צבי הרמן שפירא  ,מראשוני לשכנע את הבארון להושיט את עזרתו גם לתכנית האוניברסיטה היהודית  .בפגישת ה -
הוגי רעיון בנובמבר  1911אמר וייצמן :

אני יודע היטב שהבארון [ אדמונד דה  -רוטשילד ] הוא אדם חדור באהבה לעבודה בארץ ישראל ,

האוניברסיטה היהודית

אבל נתון להשפעת אנשי חצרו  .אין ספק שאילו יכולנו להגיע אליו בלי תרועת חצוצרות  ,על
בסיס עבודה סולידית  ,היינו יכולים לזכות בתמיכתו  ,כך לפחות שמעתי מאנשים רבים  .אני יודע ,
למשל  ,שרוטשילד נטה במשך זמן מה אהדה לציונות  .אכן  ,היו אלה רק מקרים לא סדירים
יוצאים מן הכלל  ,אבל בידנו הדבר להפנות אותו לכיוון הזה 8 .

ובאמת היה הבארון מוכן לשיתוף  -פעולה עם התנועה הציונית  .גם וייצמן היה מוכן יותר מתמיד

ליטול על עצמו את פרויקט האוניברסיטה  .ההשפלה שספג כשאיבד את הפרופסורה במנצ ' סטר

הותירה אותו מפוכח ומדוכא  ,אף שזכה לקידום למישרת  Readerוקיבל משכורת הגונה  .הוא ראה

בישיבתו באוניברסיטה במנצ ' סטר ישיבה בכלוב  -זהב  9 ,ועדיין לא זנח את הרעיון לבסס את עצמו

בארץ  -ישראל בתור הפרופסור הראשון לכימיה בטכניון  ,אף שנראה היה כי סיכוייו הולכים
ופוחתים

וייצמן וידידיו השתמשו הן במונח ' אוניברסיטה עברית ' והן ב ' ארניברסיטה יהודית '  .המונח

4

בשנים

5

' אוניברסיטה יהודית ' )  ( Juedische Hochschuleשימש לעתים קרובות בשנים . 1904 - 1901
ראה  ,למשל  ,מכתב ריצ ' ארד ליכטהיים ל  EAC -מיום  3באוקטובר  , 1913אצ " מ  . 23 / 43 ,ראה גם  :פ ' אלסברג ,

1914 - 1912

' מדיניות ההנהלה הציונית ממותו של הרצל ועד מלחמת העולם הראשונה '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , 1957עמ ' . 101 - 93
6

ארתור רופין וויקטור יעקובסון ביקרו אצל הבארון  ,שגילה ענין ברכישת לי  ,בתנאי שהציונים ישתתפו

במימון  .ראה את דיווחו של יעקובסון לדוד וולפסון מיום

10

ביולי  , 1913אצ " מ  / 143 11 ,יע

מוקדמים יותר על העניין שמגלה הבארון  .ראה מכתב ארתור האנטקה ליחיאל

! 11נ ך

 .היו גם דיווחים

צ ' לנוב מיום  7באפריל , 1913

אצ " מ . 23 /521 ,
ר

ראה

8

פרוטוקול ה  GAC -מיום  6בנובמבר  , 1913אצ " מ

9

:

 . 29 - 30קק Jewish Chronicle, 25 October 1907 ,

ראה מכתב וייצמן לוורה וייצמן מיום

13

במארס

. 23 /430

, 1913

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

: 45

' אני לא איכנע להלך הרוח

המנצ ' סטרי  .חש אני  ,כי אין לי חלק במנצ ' סטר  ,הכל כאן " ארעי " ו " זר " '  .ראה גם מכתבו לארנסט לסר מיום

במארס

, 1913

שם  ,עמ ' . 52

23

% %

ש

שם

%

% % %

ש

%

EINE

UDISCHE

HOCHSCHULE

~

 59מ
 BERLIN .וים4פא5ע " ODISCHER
~
שער הספר ' בית -ספר גבוה יהודי ' מאת פייבל  ,בובר

ווייצמן ( ברלין

) 1902

-,

בהעלאתו מחדש של רעיון האוניברסיטה היהודית באו ישראל היה טמון סיכוי לעזוב את
 leיתר  -על  -כן  ,התכנית היתה אמורה לקבל עתה גיבוי
מנצ ' סטר ולהמשיך בקריירה המדעית
~
מה ' , EAC -גוף שהיו חברים בו שותפים לחזון התחייה התרבותית בארץ  -ישראל שרקם וייצמן .
התנאים למימוש תכנית כזאת היו טובים יותר מאשר בשנים

. 1904 - 1901

עכשיו היו בנמצא בית

ספר תיכון עברי ודור חדש של צעירים יהודים ארץ  -ישראליים  ,שבקרוב יבקשו לעצמם השכלה
גבוהה  .בפגישת ה  GAC -בברלין בתחילת חודש מארס
'

1913

מונתה ועדה שכללה את וייצמן ,

ברטולד פייבל וליאו מוצקין ( גם ניתנה להם סמכות לצרף אנשים נוספים )  ,והוטלה עליה המשימה

לאסוף חומר ולהכין דין  -וחשבון על האפשרות המעשית להקמתה של אוניברסיטה
10

 ,כמובן ,

בירושלים  .י
ן

הפעולות הציוניות הן נחמה עצומה  .איך שהוא הן מנשאות אותך מעל לכשלונות קטנים אלו  . . .אין

זאת

סתם אוטוסוגסטיה  ,אלא אני באמת מוצא נחמה במחשבה ששאיפותי האמיתיות אינן באוניברסיטת וויקטוריה
כי אם אי שם כמקום אחר ועבודתי הממשית עודנה לפני '  .מכתב וייצמן לנורה שוסטר  ,מיום

ועצמן  ,אגרוש ו  ,עמ '
11

12

במאי , 1913

. 93

בניגוד לדיונים שהתנהלו כ 901 -נ  1904 -בנושא האתר עליו תיבנה האוניברסיטה  ,לא שקלו עכשיו ה GAC -

ווייצמן שום אפשרות לבד מארץ  -ישראל .

1 :225

יהודה ריינהרץ

על וייצמן הוטל להציג את הדין  -וחשבון הרשמי בפני הקונגרס

הציוני האהד  -עשר .

2ן

כהרגלו ,

העניק וייצמן להחלטות ה  GAC -יותר משמעות ממה שהיתה להן מלכתחילה  ' :עיבדנו את סדר

היום של הקונגרס  . . .המפתח של הקונגרס  -הדיון על הקמת האוניברסיטה העברית בירושלים .
כל המנגנון הציוני יופעל למען ביצועה המהיר של התכנית הזאת ' .
3ן

ביום שסיכם ה ' GAC -את פגישותיו  ,התקשר וייצמן ללאופולד לנדאו

( טפ

"

ת , ) ] 8גינקולוג

מברלץ שרחש אהדה לרעיון האוניברסיטה למעלה מעשר שנים  .לנדאו היה קרוב  -משפחה של
פאול ארליך )  , ( Ehrlichאחד מבכירי מדעניה של גרמניה  ,חתן פרס נובל  ,שלזכותו נרשמו תרומות

לריפוי האסכרה והעגבת  .מאז ראשית המאה עמד ארליך בראש מכון ספייר

) ( Speyer

לרפואה

ניסויית בפרנקפורט  .לנדאו טילפן לקרובו הנכבד ושכנעו לקבל לשיחה את וייצמן  ,שקיווה לגייסו

כבעל  -ברית במסע למען האוניברסיטה .
וייצמן הצטייד גם בהמלצה ממורו הקודם  ,קארל גראב )  , ( Graebeופגש את ארליך במעבדתו
ב 10 -

במארס

. 1913

4ן

כשעזב וייצמן את משרדו של ארליך  ,אחרי שיחה שנמשכה שעה והצי  ,עמד

לצדו בעל  -ברית חדש וחשוב ,

5ן

ואופייני הדבר לווייצמן  ,ששילב אחר  -כך את יעדיו הציוניים

והמקצועיים במסגרת עבודתו במעבדתו של
וייצמן שב
המלאה ,

!6

למנצ ' סטר מלא מרץ

ארליך .

ונלהב .

ידידיו ביבשת ובאנגליה הבטיחו את תמיכתם

והוא חש שזמנו הגיע  ' :התנועה החלה להפיץ ריח אבק  -שריפה '  ,כתב וייצמן לרעייתו ,

שהיתה בקאן עם בנם בנימין

:

גם לי יש הרגש כאילו אני שרוי בתוך קרב עז  .כל עצב מעצבי מתוח  ,ער כל תא וכל חושי
דרוכים  . . .נתעורר בי רגש של אחריות גדולה לגבי ההרצאה שעלי להכין לקונגרס  . . .זוהי
הסיסמא היחידה העשויה כעת  ,לדעתי  ,לעורר הד  :האוניברסיטה העברית Die -
!  [ Eonsuniversitaet auf dem Berge Zionהאוניברסיטה הציונית על הר ציון ] הבית

השלישי

! לן

שוב החלו מכתבים לזרום ממנצ ' סטר בקצב מואץ  ,בבקשת עצה  ,מידע ושיתוף  -פעולה  .בניגוד
לתקופת ז ' נבה  ,וייצמן לא נזקק למתנדבים בביצוע עבודת המשרד  .עמדו לרשותו עוזר במישרה

חלקית וכתבנית  ,שניהם במימון ה  -ם )עע 8 .י יתר  -על  -כן  ,מראשית אפריל

 1913שכר ה ' EAC -את

שירותיו של ליאו הרמאן ( פת18עזן18י )  ,עיתונאי מפראג  ,שאחד מתפקידיו המיוחדים היה לסייע

לווייצמן בעבודה הקשורה לאוניברסיטה העברית  .ליאו מוצקין וברטולד פייבל  ,שהיו מעורבים
בתכנית האוניברסיטה העברית בתקופת ז ' נבה  ,היו שוב לצדו  ,ועמם חש וייצמן שרוחה של הסיעה

על החלטות ה  GAC -עיין אצ " מ

. 23 /437

13

מכתב וייצמן לוורה וייצמן מיום

במארס

14

ראה מכתב וייצמן לוורה וייצמן מיום

15

תיאור ציורי של הפגישה ביניהם ראה  :ח ' וייצמן  ,מסה ומעש  ,תל  -אביב

12

8

10

 , 1913וייצמן  ,אגרות ,ו  ,עמ ' . 42

במארס

, 1913

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 43
, 1949

עמ '

. 141

ראה שם מכתב וייצמן

לוורה וייצמן מיום  10במארס  , 1913אגרות  ,עמ '  ; 43מכתב וייצמן ל  SAC -מיום  13במארס  , 1913שם  ,עמ ' : 47

' אין לך בן  -תמותה שעלה בידו לדבר עמו שעה ארוכה כל  -כך בשנים האחרונות  ,בייחוד על נושא שאיננו לא

כימיה ולא רפואה ' .

() 1 :2
16

ראה  ,למשל  ,מכתב הארי סאקר לווייצמן מיום  3במארס  , 1913ג " ו ; סאקר התווה את הטאקטיקה  ,שיש לנקוט ,
לדעתו  ,כדי לקדם את תכנית

האוניברסיטה .

17

לעיל  ,הערה . 9

18

ראה מכתב ארתור האנטקה לווייצמן מיום

וראה גם מכתבו הנרגש אליה מיום
7

13

באפריל

במארס

, 1913

, 1913

ג " ו.

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 48

יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים

הדמוקרטית הישנה נולדה

האוניברסיטה .

מחדש .

9ן

תחושה זאת התחזקה  ,כשמרטין כובר ביקש להצטרף לוועדת

היחסים עם חברים ותיקים  ,כיוליוס סימון ויהודה מאגנם  ,נתהדקו במהלך

20

העבודה המשותפת  .גם אז המשיך וייצמן לקוות למישרה כראש המחלקה לכימיה בטכניון  ,והניע

את אחד העם להציע את שמו בפגישה הבאה של הבר הנאמנים .
כאדמיניסטראטור של הטכניון  .וייצמן לא ראה שום ניגוד בין שני המוסדות הללו ; הוא העדיף
מינוי מיידי בטכניון 23על  -פני מינוי אפשרי ורחוק במוסד שהיה קיים רק בעיני רוחו .
בסוף חודש מארס  1913ניסח וייצמן את הטיוטה הראשונה לתכנית האוניברסיטה  .שוב לא היה
זה דיבור בעלמא אודות ' משהו בנוסח מכון פאסטר '  .במכתב למנחם אוסישקין שהיה מדווח לו על
21

הוא היה מוכן אפילו לקבל מינוי

22

עמדות ציוני רוסיה ביחס ליוזמות שונות  ,הציע וייצמן  ,שהאוניברסיטה תכלול בראשיתה בית -
לרפואה

ספר

לפילוסופיה ,

ופקולטה

אמורה

שהיתה

לכלול

ללימודי

מחלקה

המזרח

( אוריינטאליה ) ומחלקה ללימודי יהדות ( הבראיקה )  ,ופקולטה למשפטים ומדעי המדינה .

24

הוא

שב והציג את תכניתו בצורה מפורטת יותר בפני יהודה מאגנם  ,שהשתתפותו בתכנית היתה

הכרחית בעיני וייצמן  .מאגנס היה הקשר העיקרי של וייצמן לעילית היהודית האמריקנית  ,והוא
נועץ בו לפני כל עשיית צעד בתכניתו  ' -הן מנקודת ראות מעשית והן מנקודת ראות מדינית נראה

לי שיש להתחיל בבית  -ספר לרפואה ובית  -ספר למשפטים  .שניהם מותאמים לצרכי תורכיה

והמזרח . .

 , ' .כתב הוא

למאגנס .

25

מאגנס הסתייג מסדר העדיפויות של וייצמן  . . . ' :שבתור התחלה
ליב

מכולם . . .

להתגלות כמעשי
הרוח

בית  -ספר יהודי לארכיאולוגיה  ,שאמור להתפתח לבית  -ספר למדעי

) ( Geisteswissenschaften

הנלמדים מנקודת המבט היהודית . ' . . .

ניכרת במכתבו של וייצמן ל  EAC -מיום
'

19

12

השפעתו של מאגנס

' מובן שיהיה עלינו להטעים  ,כי המטרה

ראה מכתב וייצמן לארנסט לסר מיום  23במארס  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' : 53
הקשר החי השורר בקבוצה  ,ב " פראקציה " '  .הפראקציה היתה סיעה  ,מורכבת ברובה מאינטלקטואלים  ,שנוסדה

' כמה טוב לאדם לחוש שוב את

ב 1901 -

הודות ליוזמתו של

וייצמן  .חבריה התנגדו לשלטונו הבלעדי של הרצל ולאוריינטציה הפוליטית שלו .

הם דגלו ביוזמות חברתיות ותרבותיות בגולה
20

ביוני

: 1913

26

( ) 1902

ראה מכתב ברטולד פיבל לווייצמן מיום

ו '  ,עמ '

1

ובארץ  -ישראל .

במאי

; 1913

מכתב וייצמן לכובר מיום  4במאי

, 1913

וייצמן  ,אגרות ,

. 91

יוליוס בקר )  , ( Beckerעיתונאי ופעיל ציוני  ,פנה בבקשה דומה וצורף גם הוא  .ראה מכתכ וייצמן ליוליוס בקר

 , 1913שם  ,עמ ' . 108

מיום  25במאי

באפריל

21

מכתב וייצמן לאחד העם מיום

22

ראה  . 31 - 34 :קק  1982 ,וז. 0ר New

,

4

,

, 1913

.
'

אגרות וייצמן  ,ו  ,עמ '

rofTechnologyש ! ע

"

! צ"ו

ראה גם מכתביו של שמריה לוין לאחד העם מן התאריכים 2

s

~

. 63

 !017צ  . Alpert , Technion : Theש .

ו  26 -במארס  , 1912אגרות

שמריה לוין  ,תל  -אביב

966נ  ,עמ '  . 162 , 158פאול נתן הציע את המישרה לאלפונם פינקלשטיין  ,שהחל את עבודתו בחיפה בחודש
אוקטובר
23

. 1913

' אם משהו מסתדר והולך בברלין ( בישיבת חבר

הנאמנים ) ,

הרי שנינו  ( -ורה ) איסאייבנה ואני  -נשמח לעכור

לחיפה בכל עת  .אחכה בקוצר  -רוח לידיעות ממך '  .מכתב ועצמן לאחד העם מיום
אגרות  ,ו  ,עמ '
24

המכתב מיום

16

באפריל

 , 1913וייצמן ,

. 68
25

במארס
באפריל

 , 1913שם  ,עמ ' . 55 - 54

 , 1913שם  ,עמ ' . 71
המכתב מיום 19
מכתב מאגנס לוותצמן מיום  25במאי  . 1913מאגנס חזר על עמדתו שלושה חודשים מאוחר יותר  .ראה מכתבו
לווייצמן מיום  14באוגוסט  , 1913שם  .היתה זאת גם עמדתו של נחום סוקולוב  .ראה מכתבו לווייצמן  ,מיום 14
באוגוסט  , 1913שם  .יחיאל צ ' לנוב העדיף פקולטה היסטורית  -פילוסופית כצעד ראשון  .ראה פרוטוקול מדיוני
ה  GAC -שנערכו בימים 16 - 15

ביוני

, 1913

אצ " מ . 23 /440 ,

727

מאגנס

יהודה ריינהרץ

הסופית היא אוניברסיטה  ,אלא שאנו מתחילים במכונים הקלים יותר להגשמה  ,כגון  -אולי -
מכון ארכיאולוגי  ,פאקולטה למשפטים  ,אם אפשר בית -ספר לרפואה במימדים

צנועים . ' . . .

27

גישתו של וייצמן להכנת ההצעה לקונגרס הציוני האחד  -עשר דמתה מאוד להכנותיו לכתיבת
הכרוז למען בית  -הספר היהודי הגבוה ) ' eEine Jfidische Hochschule

ב : 1902 -

גייס

תמיכתם

של מלומדים יהודים בכל רחבי העולם והזמנת חוות דעתם ' על אופיה ואפשרויותיה של
אוניברסיטה יהודית

;

28

השגת רשות והסכמה מצד השלטונות העות ' מאניים

;

29

איסוף מידע

סטאטיסטי על התנאים החומריים והאינטלקטואליים של סטודנטים יהודים במזרח  -אירופה
ובמערב ;

30

באירופה .

32

והנוהלים

ניהול מסעות תעמולה לקראת הקונגרס ,
של

האדמיניסטראטיביים

1

'

אוניברסיטאות

והשגת מידע על הפעילות הפינאנסית

במזרח  -התיכון ,

אחרות

ולאו  -דווקא

כמו בעבר  ,הוא נטה לרכז את העבודה בידיו  ,בניגוד לחלוקה שנקבעה בוועדת האוניברסיטה .

33

מנהיגותו והמרץ הבלחי -נלאה שלו גרמו שיתאכזב משותפיו לעבודה  ,שאינם יכולים  ,או אינם
רוצים  ,להדביק את הקצב

שלו .

34

חודשיים אחרי ששטח את תכנית האוניברסיטה שלו בפני

אוסישקין  ,החל להתלונן על שותפיו הקרובים  ,ליאו מוצקין וליאו הרמאן  ,שאינם עושים דבר
לקידום

הרעיון :

בכלל  ,כל דבר שהתחלתי בו עד עכשיו  ,אנוס הייתי לעשותו בכוחות עצמי  ,לפי שהחברים
והידידים איטיים כל  -כך  ,שאיננו מתקדמים כל  -עיקר  .אכן רואה אני  ,שהגשמת תכנית כבירה
כזאת היא כמעט בגדר הנמנע  ,שעה שבחוג המצומצם ביותר אתה מוצא התעניינות כה
מועטת  . . .התכתבות נצחית זו  ,המורכבת על  -פי  -רוב רק מדואר יוצא  ,היתה לי לזרא  ,ואני מצדי
אסרב להמשיך בעבודה בתנאים כאלה  .אמנם אעשה עד הקונגרס כל שיש ביכולתי כדי לבצע מה
שקיבלתי עלי באחריות ובקפדנות  ,אבל להבא לא אכניס ראשי בעבודה

כזאת .

35

אלא מה שבאמת עיכב את התקדמותה של תכנית האוניברסיטה היה התנגדות בתוך התנועה
הציונית  .מאכס נורדאו  ,אשר ה  SAC -ניסה בכל מחיר לשכנעו להשתתף בקונגרס האחד  -עשר ,

36

בו הוא היה אמור להעניק לגיטימאציה להנהגה ה ' לא  -פוליטית ' החדשה  ,התנגד בפומבי לתכנית
האוניברסיטה ואף לעג לרעיון  .נורדאו חזר על הטענה  ,שהיתה מונחת בין שאר דברים ביסוד

27

אגרות וייצמן  ,ו  ,עמ '

. 121

ראה גם מכתב וייצמן למאגנס מיום

15

כיוני

, 1913

שם  .וייצמן מביע במכתב את

הסכמתו העקרונית להצעה של מאגנם  ,אבל חוזר וקובע את חשיבות בית  -הספר לרפואה  ,לאור אפליית
סטודנטים יהודים ברוסיה
28

ובמערב .

ראה  ,למשל  ,מכתב וייצמן לאוסישקין  ,לעיל  ,הערה

; 25

מכתב וייצמן למאגנס מיום

15

ביוני  , 1913שם  ,עמ '

. 126
29
30

31

32

מכתב וייצמן לאוסישקין  ,לעיל  ,הערה

. 24

שם  ,עמ '  ; 55מכתביו של וייצמן ליוליוס בקר מן התאריכים  25כמאי ו  3 -ביוני
מכתב וייצמן למנחם אוסישקין  ,לעיל  ,הערה  ; 24מכתב וייצמן למאגנס מיום  19באפריל
עמ ' . 71 - 70

, 1913

ראה  ,למשל  ,מכתב וייצמן לרקטור אוניברסיטת סט ג ' וזף בביירות מיום
וייצמן ליצחק ליפאבסקי מיום  21במאי  , 1913שם  ,עמ '

1 :28

33
34

35

ראה  ,למשל  ,מכתב ליאו מוצקין לווייצמן מיום
מכתב וייצמן ליוליוס בקר ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '

29

מכתב וייצמן ליוליוס סימון מיום

מיום
36

25

ביוני

, 1913

שם  ,עמ '

במאי

ראה החלטת ה  GAC -מיום  16ביוני

. 1913

 , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו ,

, 1913

שם  ,עמ '

; 102

מכתב

. 105
, 1913

אצ " מ ,

.23 / 1598

. 108

 8ביתי  , 1913ועצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 119

. 131

21

במאי

שם  ,עמ ' , 108

. 117

ראה גם מכתב וייצמן ליצחק שטראוס

יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים

המתיחות בין וייצמן לוולפסון  ,לפיה וייצמן וחבריו נהגו עשור שנים קודם  -לכן בפזרנות גמורה

בקרנות שהיו מיועדות לאוניברסיטה .

37

אבל נדמה היה  ,שגם התלהבותם של התומכים ברעיון של

וייצמן בתוך התנועה הצטננה  .אחד העם ראה סכנה ברעיון האוניברסיטה משום שהוא עלול
לעורר את חשדן של ' המעצמות הנושאות את עיניהן

לירושלים ' .

ארתור רופין סבר  ,לפחות

38

בתחילה  ,שאוניברסיטה בירושלים איננה חשובה באותה מידה כמו התיישבות חקלאית ,
ושהתנועה לא יכולה להרשות לעצמה להקצות כספים למפעל

פועלי ציון בארץ .

40

כזה .

39

היתה זאת גם עמדתם של

נחום סוקולוב ויהודה מאגנם יעצו לוויצמן להימנע ממסע  -תעמולה למען

האוניברסיטה  .י 4אפילו ידידו הנאמן של וייצמן  ,ברטולד פייבל  ,יעץ שלא להזדרז מדי עם התכנית ,
בהניחו שטרם

לקרוא בכעס

:

הגיעה שעתה .

42

לבסוף  ,ה  SAC -עצמו היסס ביחס לתכנית ,

' אינני רוצה להופיע כמטורף בעל תכניות

פרועות ' .

43

מה שהביא את וייצמן

44

למעשה  ,כל שנתבקשו וייצמן  ,מוצקין ופייבל לא היה אלא להמציא דין  -וחשבון

:

אפשר

להניח  ,שידידיו של וייצמן לא חשו בנוח לנוכח הסיכוי  ,שהוא יחייב את התנועה לתכנית שטרם
אושרה

בקונגרס .

45

וייצמן הסכים אמנם לטענה  ,כי יותר מדי פרסום לאוניברסיטה העברית בשלב

מוקדם זה עלול להרתיע הן את התורכים והן את רוטשילד .

46

אולם הוא חשש שמא הציונים

עלולים שלא לנצל את מלוא יתרונותיו של המצב הפוליטי הנוכחי  .הלהט בו פעל להגשמת חלומו
הישן נתון מאמונתו בכך  ,שהאוניברסיטה תמלא תפקיד מרכזי בתחייה הרוחנית והתרבותית של
הציונות ותהווה יסוד חשוב ביישוב הארץ  ,בהיותה הצהרה פוליטית המדגישה את כוונות הציונים

בארץ  -ישראל .

להכות שורשים של קבע
האוניברסיטה ,

47

הוא אף קיווה להתמנות כראש המחלקה לכימיה של

לכשתקום .

וכך  ,למרות החיכוכים שלו עם ה  SAC -וצערו על אבדן ' הכוח הרוחני של רחוב לומבארד מס '
 ( ' 4הדירה בה גר כשעסק בענייני הפראקציה )  ,לא התכוון

 SACבברלין

ב 16 - 15 -

ביוני

וייצמן לזנוח את התכנית .

48

בפגישת ה -

הוחלט  ,שבקונגרס האחד  -עשר ינאם וייצמן בפני הצירים

1913

בשאלת האוניברסיטה  -הצורך בהקמת המוסד והסיכוי להוציאו לפועל ; בהחלטה נקבע גם  ,כי
טרם אגיע הזמן לקבל החלטות ביצועיות קונקרטיות  ,ויש אך להמלקן על המידה בה רצוי לימוד
נוסף של

הנושא .

49

אבל אפילו החלטה זו לא הסיטה את וייצמן ממהלכו  ,והוא היה עסוק כבר

37

 . 22 - 23קק The Jewish Chronicle, 1 August 1913 ,

38

מכתב וייצמן לוורה ועצמן מיום  13במארס  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

39
40

. 13

ראה תקציר סטנוגראפי מדיוני הקונגרס האחד  -עשר בווינה  ,ברלין  -לייפציג
ראה  :ב ' בורוכוב  ,כתבים  ,תל  -אביב  , 1966עמ '  . 777 - 776ראה התייחסות לא ישירה של וחצמן להתנגדות זאת
בנאום שנשא בפני קבוצת הסטודנטים ' החבר ' בהיידלברג ב  4 -ביוני  , 1913ג " ו  .ראה גם The Jewiyh :
 , 1914עמ '

. 196

 . 25ס Chronicle, 15 August 1913 ,

סוקולוב לווייצמן מיום

41

ראה מכתב

42

מכתב ברטולד פהכל ל -

14

כאוגוסט

; 1913

מכתב מאגנס לווייצמן מיום

11

באוגוסט

מיום  13במאי  , 1913אצ " מ . 23 / 1598 ,
לווייצמן מיום  7באפריל  , 1913ג " ו .

511 ) 2

43

ראה מכתב ארתור האנטקה

44

מכתב וייצמן לברטולד פייבל מיום

45

אצ " מ der Sitzung des Grossen Aktions Comitds , XV, XVI , June 1913 , 23 / 440

4

במאי

, 1913

46

47

נאום וייצמן בפני חכרי ' החבר '  ,לעיל  ,הערה

48

ראה מכתב וייצמן ליוליוס בקר מיום

ביולי

49

ראה

15

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 89

ביוני  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 126

ראה מכתב וייצמן למאגנס  ,מיום

:

, 1913

שם .

6

. 40
, 1913

וייצמן  ,אגרות ,ו  ,עמ ' . 140

 , ' Beschluesse ' , Protokoll der Sitzung des GACאצ " מ ,

. 23 / 1598

0101011זץ

1 239

~

נתכנון צעדיו לאחר הקונגרס  .הצעד הבא  ,הוא כתב ל  , SAC -יהיה ליצור ועדה אפקטיבית
באנגליה  ,שבניגוד לוועדה הלא  -יעילה הנוכחית  ,תהיה זאת ועדת עבודה  .חבריה יהיו  ,בנוסף לו ,
אחד העם  ,הארי סאקר )  ( Sacherוליאון סימון  ' .יש יתרון בכך שכולם בקירבת מקום והעניין מקבל

אופי " אנגלי "  .כמובן יהיה גם וועד גרמני  ,אולם עיקר העבודה צריך שייעשה על ידי האנשים

האלה ' .

50

לבקשתו של אהד העם  ,שינה וייצמן את אופי הוועדה

ל ' אנגלו  -אמריקאית ' .

ן5

וכך  ,עוד

לפני התכנסות הקונגרס קיבל וייצמן את הסכמת ה  SAC -לרכז את פעילויות האוניברסיטה

באנגליה .

52

זמן  -מה עוד עסק וייצמן בנסיונות לגבש את ארגוני יהדות אנגליה ומוסדותיה  ,שהיו נתונים
בסבך של מריבות ומאבקים  ,לכלל תנועה ציונית חזקה ואחידה  .אך עניינו בתחום זה הלך ונחלש
במהירות לנוכח כשלון נסיונותיו  ,והוא שב והתרכז כמעט רק בהצגת תכנית האוניברסיטה שלו

בפני הקונגרס  ,בהיותו מודע לכמה מן התגובות השליליות שנאומו בקונגרס עשוי לעורר  .הוא

המשיך גם לבדוק אפשרויות אחרות למימון הקמת מחלקה לכימיה בארץ  -ישראל .
בברלין אגודה של רופאים ומדענים יהודים לשיפור תנאי התברואה בארץ .
53

אפרים פינצ ' ובר

) , ( P]nczower

ב 1912 -

נוסדה

הרוח החיה בקבוצה ,

ביקש מווייצמן להקים סניף אנגלי של האגודה  .למרות התנגדותו

של סאקר לשיתוף  -פעולה עם אגודה גרמנית  ,שעלולה להיות נשלטת בידי הממשלה הגרמנית ,

54

ראה וייצמן מיד את האפשרות הטמונה כאן לצרף ' יחידה כימית ' לאגודה  ,שעשויה להתפתח
במשך הזמן לגרעינה של הפקולטה לרפואה

באוניברסיטה העברית בירושלים .

55

בדומה לכך ראה

וייצמן בחיוב את הצעתו של אהרון סנדלר )  , ( Sandlerחבר האגודה וציוני גרמני בולט  ,לצרף מכון
לכימיה או מיקרוביולוגיה למשרד הבריאות הבינלאומי

) ) 1810788110881 Health Bureau

בירושלים  ,שיסופח מאוחר יותר לאוניברסיטה  .שיקולו של סנדלר היה  ,שתכנית האוניברסיטה
עלולה לעורר חוגים אקדמיים בגרמניה

להתחרות עם המוסד הזה .

56

וייצמן לא נרתע מן התחרות

האפשרית  ,ואף לא היה שלם בשלב זה עם תביעתו החוזרת ונשנית של הבארון אדמונד דה -
רוטשילד לנהל את המבצע מאחורי הקלעים  .הוא היה נחרץ בדעתו שיש לדון בתכנית בקונגרס

:

 . . .לא אוכל לתאר לעצמי  ,כיצד נפתח בתעמולה למען בית  -הספר הגבוה  ,אם לא נכריז על
הרעיון ברבים בעת הקונגרס ודווקא במלוא ההדגשה ובמלוא הרצינות  .לאחר ששקלתי את
הדברים בדעתי שקול היטב  ,אינני מבין מדוע עלינו לפתוח עכשיו בנסיגה ואיך נעשה זאת 57 .

הקונגרס הציוני האחד  -עשר נפתח בווינה ב  2 -בספטמבר

1913

בהשתתפות

540

צירים  .הפעילות

הציונית בארץ  -ישראל היתה אחד הנושאים ששלטו בדיונים וחשיבותה הודגשה בהודעותיה של

50

מכתב וייצמן ל  SAC -מיום  20ביולי  , 1913אגרות  ,ו  ,עמ ' 44נ  ,וכן ראה מכתב וייצמן ליוליוס סימון מיום 27
ביולי 913נ  ,שם  ,עמ '

51

. 150

ראה מכתב וייצמן למאגנס מיום
מאגנס לווייצמן מיום 14

4

באוגוסט

באוגוסט

מכתב

, 1913

, 1913

שם  ,עמ '  . 157מאגנם הסכים לכהן בוועדה כזאת  .ראה מכתם

ג"ו.

.

.

ארתור האנטקה לווייצמן  ,מיום  23ביולי  , 1913שם
und .Naturwisisenschaftler
?
:fuer SEDI
litaere Interessen

52

ראה

53

רא ה פרסומי ה ~-

54

913נ  Palaestina , Augustת , 1ג " ו  .וייצמן נהיה חבר בוועדה הבין  -לאומית של המוסד
ראה מכתב הארי סאקר לווייצמן מיום  19במאי  , 1913שם .

130

במאי

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 98 - 97

55

ראה מכתב וייצמן להארי סאקר מיום

56

ראה מכתב סנדלר לווייצמן מיום

57

ראה מכתב וייצמן ל  EAC -מיום  12ביוני  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

21

14

במאי

, 1913

, 1913

'

ג" ו.
. 121

Gesellschaft: .

ב . 1913 -

סוד לאוניברסיטה עברית בירושלים

ה EAC -

עצמה .

בפעם הראשונה בהיסטוריה של התנועה הציונית מצאו עצמם ה ' פוליטיים '

בעמדת  -התגוננות  .היתה משמעות רבה לכך  ,שאוטו ורבורג לא הזכיר את ההישגים המעשיים של
ה ' פוליטיים ' בתקופת נשיאותו של וולפסון  ,וייחס אותם להנהגה החדשה שכיהנה מאז  . 1911הוא
הדגיש את נאמנות היהודים לאימפריה העות ' מאנית ואת תמיכתם במאמצי ההתחדשות

שלה .

כמו -כן הביע ורבורג את משאלתם של הציונים לשיתוף  -פעולה עם האוכלוסיה הערבית באוץ -

ישראל  .שיפורים כלכליים ותרבותיים בארץ  -ישראל יהיו לטובת היהודים והערבים כאחד ויהפכו
בסיס לשיתוף  -פעולה

כזה .

58

סוקולוב נשא את הסקירה המסורתית על מצב העם היהודי  ,במקומו של נורדאו  ,שבסופו של
דבר הדיר רגליו מן הקונגרס ,

59

בעוד שמריה לוין  ,ברומזו למחלוקת שפרצה באותה עת בארץ ,

התרכז בהישגי היישוב ותבע למסור את האחריות לכל הפעילויות החינוכיות בארץ  -ישראל לידי
התנועה

הציונית .

60

חמשת הימים הבאים בקונגרס עמדו בסימן המאבק בין ה ' מעשיים ' וה ' פוליטיים ' על השליטה
בקרן ההתיישבות היהודית

) Colonial Trust

. (Jewish

ההנהלה החדשה של ה ' EAC -תכננה

להשתלט על המוסדות הפינאנסיים של התנועה הציונית  ,בהניחה בצדק  ,כי בלי שליטה כזאת
תימשך תלותם בוולפסון וחבריו  ,שהטיפו השכם והערב לזהירות מירבית בהוצאות  .הטיעונים
בעד ונגד מדיניותה החדשה של ה ' - EAC -גידול בהוצאות לעבודה המעשית  -שבו והועלו
בקונגרס האחד  -עשר  ,כשעם התומכים נמנים מנחם אוסישקין ויחיאל צ ' לנוב  ,ואילו ניסן קצנלסון ,

ג ' ין פישר וכמובן וולפסון עצמו היו בין המתנגדים  .אחד האחרונים שהצטרפו לוויכוח היה
וייצמן  ,שהדגיש את הצורך בציונות ' סינתטית '  ,מונח שהתיימר כי הוא טבעו  .הוא שב והציג את
תפישתו הישנה והעיקשת  ,לפיה לא ניתן לטוות את קווי המדיניות הציונית רק על בסיס שיקולים
פינאנסיים  .אפילו אם מערכת מסוימת של פעולות עלולה להביא להפסד כספי  ,היא עשויה להיות אוטו וארבורג

בעלת השפעה מוסרית ופוליטית  .וייצמן קרא לתנועה הציונית לנהל מדיניות תוקפנית של
השקעות בחיי הכלכלה והתרבות של

היישוב :

ישנם רגעים בחייהם של עמים  ,גם בחייו של העם היהודי  ,בהם בית

ספר מהווה צעד פוליטי . . .

העקרון היסודי של הדיפלומטיה שלנו הוא העקרון הבא  :המעצמה הגדולה העיקרית איתה אנו
מנהלים משא ומתן היא העם היהודי  .מן המעצמה הזאת אנו מצפים לכל דבר  ,מן המעצמות
האחרות  ,מעט מאד  . . .בנאום שנשא אוסישקין בעברית  ,הוא העלה מספר נקודות  . . . ,שלדעתי ,

.

מהוות את הנחות היסוד לעיקר העבודה הפוליטית שלנו בעתיד  .עלינו לשמור דלת פתוחה
למזרח  ,ומעל לכל  ,לזכות מחדש ביהדות העותמנית וביהדות המזרח  .בפלשתינה עלינו לקדם את
כיבוש הארץ  .אלה הם שני עקרונות היסוד של מדיניותנו  . . . .כמו כן עלינו להאיר את עיני
האוכלוסיה הערבית  .הערבים  ,שיש להם יחסי קירבה עמנו  ,יגלו הבנה למפעלנו ויהפכו
לידידנו 6 ! .
58

 ת1א101 , 80י 1תו  -Kongressesת1510ת ) 1 . 210ל Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des . 7 - 15קק Leipzig 1914 ,

59

60

לביקורת שמתח נוח  -או על הוועד הפועל החדש  ,ראה
פרוטוקול ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '

שם  ,עמ '

. 159 - 154

:

 . 339 - 340קק Die Welt, 14 ) 3 April 1914 ( ,

. 34 - 16

כנאום בפארים באוקטובר

1913

חזר וייצמן לנושא של יחסי ציונים  -ערכים

הפוליטית נעשית קשה יותר בגלל הערבים  ,המהווים היום את אוכלוסיית

ארץ  -ישראל .

:

' העבודה

הם חוששים

שהתיישבות יהודית בארץ תגרום לסילוקם מן הארץ ועלינו להזים חששות אלה ולהסביר להם שיש בארץ -

ישראל מקום גם לנו וגם להם  .עלינו להסביר להם שברצוננו לעבוד יחד עמם  .ושיהיה זה לטובתם אם תקום

קהילה יהודית גדולה בארץ  -ישראל  .אבל העבודה הזאת . . .

קשה מאד  .הפזיזים בתוכנו מבקשים לראות תוצאות

131

יהח -ה ריינהרץ

וייצמן סיים בדרישה לכל פלגי התנועה להתאחד מאחורי

ה ' EAC -ולתת לה הזדמנות לבצע את

.

מדיניותה בהצלחה ה ' EAC -אכן קיבלה את אמון הקונגרס  ,אבל מאחורי הקלעים ויתרה בכל זאת

על תביעתה לשליטה במוסדות הפינאנסיים של התנועה  ,והשליטה בקרן ההתיישבות היהודית
נותרה בידי וולפסון

וחבריו .

אחד הנאומים היותר מרשימים בקונגרס נישא על  -ידי ארתור רופין  ,שמסר דיווח שקול ומהימן
על התנאים  ,ההישגים  ,היעדים והבעיות של העבודה הציונית בארץ  .רופין גילה לא רק הכרות
קרובה עם ארץ  -ישראל ועם הבעיות הכלכליות הניצבות בפני התנועה  ,אלא גם בהירות  -מחשבה

ופתיחות לנקודות  -מבט אחרות  .אף כי הודה שהישגי הציונות לא היו מכריעים עד כה  ,הוא הביע
בטחונו בכך  ,שהוכן יסוד מוצק לעתיד  .הוא גילה הבנה לרוח הצעירים בארץ והדגיש את חשיבות
ההתיישבות החלוצית

;

עם זאת  ,הביע תמיכה במושבות הוותיקות ובפיתוח עירוני ותעשייתי ,

בהטעימו כי יוזמה והשקעות פרטיות הינן חיוניות להצלחת המפעל הציוני  .כמו ורבורג ווייצמן
 -שחזר על אותה נקודה בהציגו את תכנית האוניברסיטה  -עמד גם רופין על הצורך להגיע

לשיתוף  -פעולה שקט עם הערבים באוץ ולגלות את מירב הרגישות והטעם הטוב בטיפול ברכישת

קרקעות  .יש להגיע מהר ככל האפשר להבנה מתוך שלום עם הערבים  ,שבמסגרתה יוכלו יהודים

וערבים לפתח את תרבויותיהם זו בצד זו .

62

גם רופין שב וקבע  ,שמפעל לאומי אין למדוד במונחים

כלכליים גרידא  ,אלא במונחים לאומיים  ,אפילו אם שום רווחים חומריים אינם נראים בעין

:

' השלמנו עם העובדה שעלינו להשיג את מטרתנו שלא באמעות הצ ' ארטר אלא באמצעות עבודה

מעשית ' .
ארתור רופין
( ) 1923

63

במהלך הערב שלפני האחרון בקונגרס  ,ב  8 -בספטמבר  ,הגיע תורה של תכנית

האוניברסיטה .

הנושא הוצג על  -ידי אוסישקין  ,שדן בשאלות חינוך ותרבות ותבע את השלטת העברית במערכת
החינוך בארץ  -ישראל  .בסוף נאומו  ,שגם הוא נישא בעברית  ,הגיש אוסישקין הצעת החלטה
להקמת אוניברסיטה עברית בירושלים  ,שבה יילמדו כל המקצועות מן ההתחלה

בעברית .

64

אז

החל וייצמן בפרישת פרטי התכנית  .מאחר שמוצקין לא הגיש טיוטה לנאום  ,למרות הבטחתו ,
היתה זו יצירתו של וייצמן עצמו  ,אף כי נוסחו עבר את ביקורתם של ברטולד פייבל ומאגנם וזכה
להסכמתם

המוקדמת .

65

מהלך המחשבה  ,הטיעונים ואפילו הניסוח של וייצמן היו לעתים זהים

לאופן הצגת הטיעון בכרוז

מ 1902 -

למען בית  -ספר יהודי גבוה ; אבל ישנם גם הבדלים הבולטים

מיד לעין  .בנאומו בפני הקונגרס  -כמו

ב - 1902 -

הוא העלה את הטיעון  ,שהאנטישמיות מונעת

סטודנטים ומלומדים  ,בעיקר ברוסיה  ,מלהתקבל לאוניברסיטאות ; אבל הפעם לא התמקד בנושא
כבעבר  .אפשר  ,שלא רצה להעמיד את הצירים הרוסים במצב עדין  ,שהיה נוצר לו תקף ישירות את

מדיניות ממשלתם  .חשובה מכך היא העובדה  ,שהכרוז משנת

מיידיות .

אבל כל אדם בעל הבנה פוליטית יתפוש את העובדה שעלינו לגלות סבלנות רבה  . ' . . .ח ' וייצמן ,

דברים  ,א  ,תל  -אביב
62

132

1902

ראה בארץ  -ישראל אחד מכמה

 , 1936עמ '

. 53

סיכום על יחסי ערבים  -ציונים לפני מלחמת  -העולם הראשונה ראה ישראל קולת  ' ,התנועה הציונית והערבים ' ,
הציונות והשאלה הערבית  ,ירושלים

פרוטוקול ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

 , ) 58עמ '

. 216 - 193

. 300 - 294

ראה מכתב וחצמן לפייבל מיום

באוגוסט

, 1969

עמ '

. 16 - 9

, 1913

ג"ו.

7

באוגוסט

, 1913

וייצמן  ,אגרות ,

ו  ,עמ '  ; 162מכתב מאגנם

לווייצמן מיום

14

יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים

אתרים אפשריים להקמת האוניברסיטה  ,יחד עם אנגליה ושוויתן  .בנאום בפני הקונגרס לא הוזכר
שום מקום אחר מלבד

ארץ  -ישראל .

וייצמן התמקד בנאומו בהשפעה החיובית שעשויה להיות לאוניברסיטה על יהדות

העולם .

גישתו לנושא אופיינה במתינות ובנסיון להימנע מיצירת התנגדות ועוינות מצד סיעה כלשהי
בקונגרס  .הוא חילק את נאומו לשניים  :ההכרח לייסד אוניברסיטה ואפשרות הביצוע להקמתה

:

הלאומי שבאוניברסיטה עברית ובחשיבותה .

מיותר לדון באריכות בפני הקונגרס הציוני בהכרח
כולנו מכירים בערך העצום של מרכז אינטלקטואלי שבו יוכלו יהודים ללמוד  ,ללמד ולחקור
באוירה אוהדת  ,חופשית מהתנכלויות  ,בחברת יהודים  ,חופשיים מדיכוי של תרבות זרה ומתוך
השראה שמעניקה ההחלטה הנחושה ליצור ערכים יהודיים חדשים והארמוניה בין מסורתנו
הגדולה והעולם המודרני  .מתוך סינתזה כזאת יצמח חינוך יהודי אמיתי  ,ממנו תצא האומה
היהודית כולה נשכרת ביותר  .השפעת מרכז כזה על הגולה תהיה עמוקה ; האינטלקטואלים
היהודים יטפחו מאד את הערכתם העצמית  .כשמתבוננים בהשפעה שכבר משפיעה הגימנזיה
היהודית ביפו על הגולה ובמה שאירגון חלש וצעיר כל  -כך כמו מרכז המורים כבר משיג ,
מוכרחים להסכים שחשיבותה הלאומית של אוניברסיטה תהיה בלתי מוגבלת  .ראש לכל  ,תהיה
האוניברסיטה שומר המופקד על אותם ערכים שאין יקרים מהם לעתיד האומה ; היא תטפח את
השפה הלאומית היהודית החיה ; היא תהיה מקום מפגש לכל פעילות היצירה היהודית בספרות ,
באמנות ובמדע  :באחת  ,היא תהיה ' המרכז התרבותי '  .איזה עושר של עוצמה רוחנית יהודית
תשתחרר ותחייה את חייה באוניברסיטה היהודית  .למלומדים יהודים דגולים  ,שהיום נמנע מהם
קידום בגלל היותם יהודים  ,שאינם יכולים למצוא מרחב פעולה והם חשופים לעתים להשפלה
חומרית ומוסרית קשה מפני שאינם מוכנים לנטוש את עמם  ,יימצא מקום בו יוכלו להקדיש את
עצמם בשלמות למדע ולעמם  .בריכוז כזה של יוזמה מדעית יהודית יהיה יתרון לאין שיעור
למלומדים עצמם ולמדע בכלל . . .
מהם הסיכויים שימצאו בפניהם בוגרי האוניברסיטה ? תורכיה והמזרח כולו הם שדה פעולה
עצום  .כושר [ הקליטה ] של ארצות אלה יגדל עם התפתחותן ואם יותאם החינוך לדרישות המזרח ,
השוק מוכן  .בוגרי האוניברסיטה שלנו יהיו מיטב חלוצינו  ,מבחינה חומרית ומוסרית  .נספק
לתורכיה את האנשים המיומנים שהיא זקוקה להם  .אוניברסיטה שמתקבלים בה [ תלמידים ] מן
האוכלוסיה התורכית והערבית תסייע לביסוס יחסים טובים עם שכנינו  .זה מעיד על המשמעות
הפוליטית הרבה של האוניברסיטה . . .
יוקרת האוניברסיטה  ,יכולתה לעבוד וערך התארים שלה יהיו תלויים ברמתם המדעית של מוריה .
אם נצליח לקרוא אנשי שם לשרות האוניברסיטה שלנו  ,מעמדה חייב לעלות באחת ואפילו
באירופה יהיו לבוגריה אותם סיכויים כמו לבוגרים יהודיים של אוניברסיטה אירופאית  .מכאן
נובעת מסקנה כבדת משקל אפילו מנקודת מבט מעשית  :עלינו לחתור למשיכת כשרונות צעירים
ומבטיחים ולהוציא כספנו על צוות המורים במקום על מבנים וציוד  .על המורים להיות חוקרים
טובים ולמחקר החופשי חייב להיות מרחב פעולה מלא  .זה מוביל לביצוע המעשי של תוכניתנו .
מוסכם בדרך כלל שייסוד אוניברסיטה כרוך בעלויות עצומות וכינון הפקולטאות השונות שלנו
יכלה את משאבינו  .רוב הטוענים כך  ,אני מעז לחשוב  ,נכשלים בטיעון נמנקודת המבט של]
אוניברסיטה שלמה  ,עם כל הפקולטאות מצויידות עד תום  ,עם הספריות  ,המוזיאונים  ,המעבדות ,
וכו '  .דבר זה הוא בוודאי מעבר לכוחנו  .אבל מה שבדעתנו ליצור הוא תא בריא שיוכל להתפתח
מתוך עצמו ולצמוח לכלל אורגניזם גדול . . .
טרם בשלו התנאים להציע הצעות מוגדרות  .הקונגרס צריך להשיב על השאלה באופן עקרוני
ויהיה זה תפקידה של ההנהלה לעבד את הפרטים .
אתת השאלות העקרוניות החשובות ביותר  ,שחייבים לדון בה מיד  ,היא מה תהיה שפת ההוראה .
אין שום ספק שאת מדע היהדות ואת רוב מדעי הרוח ניתן ללמד בעברית  .אם מתעוררים ספקות
הם מכוונים למדעים המתמטיים ולמדעי הטבע  .אכן  ,בגימנזיה ביפו נלמדים מדעי הטבע
בעברית  ,אך טרם הוכרע אם בשלב הנוכחי יש לעברית אוצר מונחים הולם לחינוך הגבוה ואם
האיכות המדעית של ההוראה לא תפגע באופן חמור אם תוכנס העברית בבת אחת [ כשפת
ההוראה ]  .אינני רואה בזה מכשלה שאי אפשר לעברה  . . .גמישותה של העברית עושה אותה
פתוחה לשינויים [ שיאפשרו ] ביטוי רעיונות מדעיים  ,ואם ינתן למורים די זמן להתכונן  ,הם יוכלו

 )33ןך
עין

יהודה ריינהרן

להתאים עצמם כהדרגה לתפקידם הקשה  .אפשר שבשנים הראשונות תהיה יותר משפת הוראה
אחת  ,אבל המטרה צריכה להיות עיברות גמור  . . .מן הנאמר נובעת דרישה מעשית חשובה :
הרחבה ופיתוח של הספריה הלאומית שלנו בירושלים  .צנועה ככל שתהא האוניברסיטה שלנו
בראשיתה  ,ספריה טובה היא צורך שאין לוותר עליו למען קיומה והתפתחותה הנכונה  ,ובמיוחד
למען הכנת ספרי לימוד בעברית  .הספריה הלאומית שלנו תהיה אבן פינה לאוניברסיטה . .
ההצעות שהנחתי בפני הקונגרס פשוטות באופיין  .כולנו מודעים לכך שהמפעל גדול ועצום  ,ואנו
שואפים להמנע מלהטיל תוכניות לאוויר העולם בלא בסיס חומרי או אמצעי למימוש  .אנו
מאמינים  ,מכל מקום  ,שהגיעה העת להכנות הרציניות 66 . .

.

.

בעקבות ויכוח ממושך שהתנהל ביומו האחרון של הקונגרס

(ב9 -

בספטמבר)  ,נתקבלה  -תוך

התנגדות של שלושה חברים  -החלטה המטילה על ועד הפעולה ' להקים וועדה שתבצע את

עבודת ההכנה הדרושה לייסוד אוניברסיטה עברית בירו שלים ' .
בסך  100 , 000מארק  ,ניתנה בעילום שם על  -ידי דוד וולפסון  .עם

67

68

התרומה הראשונה לפרויק ט ,

סיום תפקידו כראש ועד ההיגוי

הציג וייצמן בפני הקונגרס את רשימת המועמדים ל ' SAC -החדש  ,שכללה בנוסף לוורבורג ,

האנטקה  ,יאקובסון  ,לוין וסוקולוב  ,גם את יחיאל צ ' לנוב  ,שהביע את נכונותו לעקור

וייצמן עצמו נבחר מחדש

ל . 521 ) -

69

לברלין .

בהתחשב ברוח הכללית ששררה בקונגרס ובנושאי הדיון ,

היה זה אך מתאים שאת הנאום האחרון נשא בעברית חיים נחמן ביאליק  ,שבירך את הקונגרס על

החלטתו בעניין האוניברסיטה  .היה זה סופו של עידן בתולדות התנועה הציונית והקונגרסים שלה ,
אם כי איש מן הנוכחים טרם הבין זאת כמובן  .וולפסון שבירך את הצירים עם תום הקונגרס האחד -

. 1914

עשר בברכת שלום ולהתראות מת שנה אחר  -כך  ,בספטמבר

לגבי דידו של וייצמן היה הקונגרס הציוני האחד  -עשר אבן  -דרך נוספת בקידום מעמדו בתוך

דוד וולפסון

התנועה  .מעולם לא היה שייך עד כדי כך ל ' מימסד ' ומעורב מעט כל  -כך בעניינים השנויים
במחלוקת  ,כמו בקונגרס הזה  .חשוב מזה  ,השלב הראשון ביישום תכנית האוניברסיטה שלו עבר
בהצלחה את מבחנו הקשה ביותר  .אמנם ההחלטה עצמה היתה מעורפלת ופושרת  -לא צוין בה

שום תאריך ואפילו לא הוגדר בה אופי המוסד האמור לקום  -אבל בדיוק בשל כך עברה
ההחלטה בקלות כזאת את מכשולי הקונגרס  .ההחלטה נתנה בידי וייצמן גמישות מירבית לתמרון
הפרויקט בין המכשולים הצפויים  ,ואיפשרה לו לפרש את המנדט שניתן לו מידי הקונגרס בנסיבות

חדשות  ,כשאלה תיווצרנה  .וייצמן למד בהצלחה מנסיון העבר  ,שכדי להשיג הסכמה בכל עניין
שעלול להיות שנוי במחלוקת  ,מוטב להימנע בתחילה מלהדגיש הדגשה יתירה את העקרונות בהם
האמין  .מאוחר יותר  ,כשהתנועה תועמד בפני עובדה מוגמרת  ,תושג ההסכמה  .על  -כן בילה עתה
כחודש בטיולים

ביבשת .

עם שובו  ,בראשית אוקטובר  , 1913היה על וייצמן להיערך לקראת משבר חמור  ,שהחל

( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ ' . 308 - 300
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פרוטוקול
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שם  ,עמ '
ההחלטה einer Kommission bestehend aus den Herren :
 . . . welche die Aufgabe hat , das Material zumתם18תש

. 345 - 344
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( הוועד הפועל מחליט על הקמת ועדה המורכבת מהאדונים ברטולד פייבל  ,ליאו מוצקין ופרופ '

וייצמן . . .

שתפקידה לאסוף חומר לבדיקת הנושא [ אוניברסיטה בירושלים] ולהגיש דו " ח לוועד הפועל ) .
68

ראה מכתב

וייצמן ליעקב מוזר מיום

15

באוקטובר

, 1913

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '  . 178מאוחר יותר התנה וולפסון

את תרומתו בתנאים שונים  .ראה מכתבו לוועד הפועל של ההסתדרות הציונית מיום
69

פרוטוקול ( לעיל  ,הערה

 , ) 58עמ '

. 359 - 358

22

באפריל

, 1914

ג "ו .

יסהך לאוניברסיטה עברית בירושלים

להתפתח בתוך ההסתדרות הציונית וטמן בחובו איום על הצלחת תכנית האוניברסיטה  .משבר זה ,

בלבד .

שנודע כ ' מלחמת השפות ' נדון בהרחבה בספרות וצריך בהקשר זה להארה קצרה

70

שורש

המאבק היה בחילוקי הדעות בין אנשי היישוב והציונים  ,שיוצגו על  -ידי אחד העם  ,שמריה לוין
ויחיאל

צ ' לנוב  ,לאנשי אגודת ' עזרה ' הגרמנים  ,שיוצגו על  -ידי פאול נתן וג ' יימס סימון  ,בנוגע

לשפת ההוראה בטכניון ובבית  -הספר התיכון שהיה קשור אליו  .ב  8 -ביוני

1913

הציע לוין לחבר

הנאמנים של הטכניון  ,שההוראה הכללית בבית  -הספר התיכון והוראת מקצוע אחד לפחות
בטכניון

תתנהל בעברית .

בפגישתו ביום

ן7

כנראה בלחץ משרד החקן

הגרמני .

73

26

באוקטובר

דחה חבר הנאמנים את הדרישה ,

1913

72

תחת זאת  ,נתקבלה הצעתו של פאול נתן  ,לפיה לא תהיה שפה

רשמית מחייבת בשני המוסדות ; העברית תודגש בכל המקצועות  ,פרט למדעי הטבע ולמקצועות

הטכניים  ,בהם תהיה שפת ההוראה גרמנית .

74

אחרי התייעצות עם

ה 75821 ] -

הגישו אחד העם ,

לוין וצ ' לנוב את התפטרותם מחבר הנאמנים  ,בטענה כי ההחלטה שנתקבלה לא מתיישבת עם
האידיאלים הלאומיים

שלהם .

76

בעקבות החלטת חבר הנאמנים פתחו המורים והסטודנטים אנשי ' עזרה ' באוץ  ,בתמיכת ה -

 , EACבמאבק על שליטה במערכת החינוך בארץ והשלטת העברית כשפת ההוראה היחידה
מאבק שלווה בהתפטרויות  ,אספות  -מחאה
משלו ,

77

ושביתות .

;

' מרכז המורים ' החליט לייסד בתי  -ספר

בעוד ה  EAC -הקצה כספים להקמת בית  -ספר תיכון בחיפה  ,בית  -ספר לנערים ביפו

ותכנית להכשרת מורים

בירושלים .

78

אחרי חודשים של ויכוח חריף בארץ ובאירופה בין הציונים

ותומכי היהודים הגרמנים קיבלו שני הצדדים הצעת  -פשרה  ,בלחצם של החברים האמריקאים
)  .לפי הצעתם  ,חיים וייצמן
( תמונת הדרכון ,
בחבר הנאמנים ( אדלר  ,קראוס  ,מארק  ,מארשל  ,שכסר  ,שיף  ,שטראוס וזלצברגר
70

הדיון המפורט ביותר בנושא מצוי אצל רינות  ,חברת העזרה ליהודי גרמניה ביצירה ובמאבק  ,חיפה  -ירושלים ,
; 1972

הנ " ל  ' ,הסתדרות המורים  ,התנועה הציונית

הציונות  ,ד ( תשל " ח )  ,עמ '

. 114 - 45

מלחמת העולם הראשונה

, ' 1914 - 1911

ראה גם

Boehm , Die Zionistische ; 112 - 106

.

:

והמאבק על ההגמוניה בחינוך בארץ ישראל ( . ' ) 1918 - 1903

פ " א אלסברג  ' ,האוריינטציה של מדיניות ההנהלה הציונית ערב

ציון  ,כב ,

3 -2

( , ) 1957

עמ ' , 170 - 165

) .ע ;  . 230 ff.קע 1960 ,

וכן הנ " ל ( לעיל  ,הערה

Philadelphia

,

 , ) 5עמ '

am

'

Simon, Ahad

].

 -Avivאנך  "Bewegung, 1 ,חומר ראשוני וארכיוני בנושא כלול באגרות אחד העם  ,ה  ,תל -

 . 470 - 476קע 1935 ,
! ,, [ aestinaIת8עיפא  .ץ ; תשובתו של הוועד
אביב תש " ז ; Berlin 1914
IKampfum ~die' hebraeischeו
Berlin 1914 ,,
~
'
הפועל הציוני  ,אצ " מ )20 / 56 ,ע ראה גם :
1
 . 502- 503קק  . 479 - 480 ; 47 ) 21 November 1913 ( ,קע Rundschau, 45 ) 7 November 1913 ( ,
71

,

.

ראה מכתב ארתור האנטקה לחברי הוועד הפועל מיום  30באוקטובר
רוממי את ענהן שפת ההוראה כבר ב 8 -

72

אצ " מ ) 20 / 54 ,ע .

73

ראה אלסברג ( לעיל  ,הערה  , ) 70עמ '

74

אצ " מ ,

75

ראה

כאפריל . 1913

. 166

Beschluesse der Sitzung des Aktions Komitees :
1626 :

 .ק 48 ) 28 November 1913 ( ,

מיום

weltt

 23ו 24 -

בנובמבר

, 1913

אצ " מ , 23 /443 ,

Die

ראה מכתב ה  SAC -מיום  30באוקטובר  . 1913על סיכום האירועים שהובילו להתפלגות החברם הציונים ראה
הצהרתו של שמריהו לוין מיום

77

 , 1913אצ " מ ) 20 /54 ,ע .

צ ' לנוב בירר באופן

. 23 /356

 . 23 /237ראה גם
76

"

3

בנובמבר

, 1913

ג "ו .

ראה מכתב שמואל פבזנר ואחרים לשמריהו לוין מיום

 . 117 - 121 ,קע Tuebingen 1981 ,

,

9

בנובמבר

 , 1913שם .

ראה גם 6 . ( , :ט )

 . Reinharz ,נ

3עDokumente zur Geschichte des deutschen JTionismas , 1882- 1

127 - 128
78

ראה תזכיר סודי מיחיאל צ ' לנוב וארתור האנטקה לחברי ה  GAC -מיום  15בדצמבר  , 1913ג " ו Die Welt, 51 .

 . 1719 - 1726 ; ' Bisheriges Ergebnis der Schulwerksaktion' , Juedischeקק ) 19 December 1913 ( ,
 . 188ק Rundschau, 18 ) 1 May 1914 ( ,

135

) 1913

בניין הטכניון
( חיפה

) 1914

תושאר ההחלטה על שפת ההוראה בטכניון בידי חבר הנאמנים  ,מתוך הבנה שהעברית תהיה
שלטת ככל שהדבר אפשרי  ,ובתוך שבע שנים תאומץ כשפת הלימוד בכל הקורסים  ,למעט כאלה
שאין בהם מורים או
1914

ספרי  -לימוד מתאימים .

79

בפגישת חבר הנאמנים שהתקיימה

ב 22 -

בפברואר

הוחלט לזנוח את התכנית להקים בית  -ספר תיכון מסופח לטכניון והתקבלה הצעת החברים

האמריקאים עם תיקונים לא  -משמעותיים  .כמו  -כן הוחלט להחליף את שלושת הציונים שהתפטרו
בשלושה ציונים אחרים  ,ולצרף שניים מתוכם לוועד המנהל של

הציונים ראו בהחלטה נצחון ,
שונות לכבוש מחדש את

81

החברה .

80

ואילו אנשי ' עזרה ' היו רחוקים מלשמוח בה וניצלו הזדמנויות

השלטון בטכניון .

82

יתר  -על  -כן  ' ,מלחמת השפות ' תרמה למאבק החריף

שהתנהל באותה עת בגרמניה בין ציונים ואנטי  -ציונים  .אחרי יותר מעשור של שיתוף  -פעולה עם
 ,רבים מהברי
' הארגון הציוני של גרמניה ' ) Zionistische Vereinigung fuer Deutschland

' עזרה ' הצטרפו עכשיו בגלוי למחנה האנטי  -ציוני  .כמה וכמה מן החברים הבולטים צירפו את

שמם למודעה אנטי -ציונית שהופיעה

בגרמניה .
79

83

ב5 -

בפברואר

1914

על פני עמוד שלם ביומונים העיקריים

אבל מלחמת הלשונות מילאה תפקיד חיובי הן בקרב הציונים הגרמנים והן בתנועה

החברים האמריקאים המליצו גם  ,שההסתדרות הציונית תתמוך בטכניון  ,ושאחד  -העם  ,לוין וצ ' לנוב יחדשו את

חברותם בחבר הנאמנים  .ראה מכתב מאגנם ללוין מיום
מברקים בין

19

בינואר

, 1914

אצ " מ ,

. 1420 / 58

ראה גם ' חילופי

הועד הפועל הציוני וד " ר מאגנס  , ' 2 - 19 . 2. 1914 ,שם  . 23 / 1586 ,ב 5 -נ בפברואר  1914חזרו החברים,

האמריקאים וניסחו את הצעת הפשרה שלהם והציעו גם  ,ששלושת החברים הציונים שהתפטרו ימסרו את שמות
החברים שיחליפו אותם  .ראה שם ,

אצ " מ ,

. 23 / 1586

. 23 /356

80

ראה

81

ראה פרוטוקול הישיבה ה  47 -של ה  GAC -מיום  23בפברואר  913נ  ,אצ " מ  . 23 / 356 ,ראה גם פרוטוקול מישיבת
ה  GAC -מיום  27בפברואר  , 1914שם ,

136
82

83

ראה רינות  ,חברת העזרה ( לעיל  ,הערה
 , 1914ג " ו .
לדיון מפורט בנושא ראה ספרי 3 - ,עש7

53 /446נ .

, ) 70

עמ '

. 225 - 223

ראה גם פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים מיום

לעשק German

 . 171 - 224קק  Arbor 1975 ,מם )ע  . 7971אשר למודעות ראה

17

ביולי

FatherlandorPromisedLant'' TheDilemma:
::

~
'

' Jiandels-Zeitzungl. desBerliner

יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים

בכלל  .בין השאר  ,היא נתנה בידי ההסתדרות הציונית העולמית הזדמנות להשתלט על מוסדות
החינוך בארץ  -ישראל ולרענן את שורותיה באידיאלים ויעדים חדשים  .לבסוף  ,המחלוקת סיפקה
לתנועה הציונית הזדמנות להתנער מן האשמה  ,שהיא תנועה בעלת אוריינטציה גרמנית מבחינה

ארגונית .

אידיאולוגית ולא רק

אף כי וייצמן אהד את עמדתם של אנשי היישוב וה ' EAC -ב  ,מלחמת השפות '  -הוא לא היה
מרוצה כלל מן האופן בו נוהל

המאבק .

84

וייצמן לא היה מעוניין להביא להתנכרותם של יהודי

גרמניה  ,שאת תמיכתם הכספית ביקש  .זאת ועוד  ,נאמן לגישתו הפרגמאטית לאוניברסיטה  ,הוא

היה פחות דוגמאטי מאוסישקין בשאלת שפת ההוראה  .וכך  ,עוד לפני שהמאבק בין הציונים
ואנשי ' עזרה ' התגלגל לידי משבר חמור ,

85

נשאר וייצמן דו  -משמעי בשאלת שפת ההוראה

באוניברסיטה בירושלים  ,בהצביעו על הקשיים בשימוש בעברית במתמטיקה ובמדעי הטבע .

86

וייצמן גילה אפוא הבנה לעמדת ' עזרה ' בשאלת שפת ההוראה בטכניון  ,שכן השקפתו לא היתה
שונה

בהרבה מזו שלהם  ,למרות המניעים השונים .

) , 211

ולכן האסטראטגיה בה נקט בטיפול

88

ממנה ככל הניתן באופן אישי
ההוראה

;

87

מובן שלא יכול היה לבטא זאת בגלוי בפני ה -

ב ' מלחמת השפות ' היתה בת שלוש רמות  :להתעלם

לנתק לגמרי את תכנית האוניברסיטה מן המאבק סביב שפת

ולנצל את המשבר עצמו לטובת האוניברסיטה העברית

;

בירושלים .

וייצמן היה סגנו של אחד העם בחבר הנאמנים של הטכניון מאז יוני  , 1910אך לא היו לו שום
כוונות להחליף את מורו ורבו אחרי התפטרותו של

זה .

89

לא היה זה רק בשל נאמנות כלפי אחד

העם  ,אלא גם מפני שמעורבותו היתה מערבת את תכנית האוניברסיטה בוויכוח  .מלכתחילה תפש

.

וייצמן את ' מלחמת השפות ' מצד השפעתה על תכנית האוניברסיטה ' עלינו לשלש מרצנו ולייסד
את האוניברסיטה העברית '  ,הוא כתב לאחד העם שבוע לאחר החלטתו המכרעת של חבר

הנאמנים .

90

Vossische 2?eitung ) 5

א

' מלחמת השפות ' לא העסיקה את וייצמן

ח ] ' Zionistenhetze

1914 ( ,

February

.

ישירות .

!9

בשבועות וראשונים של ' העסק
; 23

 .ק ) 5 February 1914 ( ,

 . 69 - 70עע Deutschland' , Die Welt 3 ) 16 January 1914( ,
84

גם ציונים ' פוליטחם ' אחדים לא היו מרוצים מסיבות שונות  ,מן האופן בו טיפלה ההסתדרות הציונית במחלוקת

,ב  24 - 23 -בנובמבר

עם ' העזרה '  .ראה  ,למשל הסתייגויותיו של מאכס בודנהיימר  ,כפי שכיסאן בפגישת ה -
, 1913

אצ " מ  . 23 /443יעקבוס קהאן היה קרוב לוודאי הבוטה ביותר בהתנגדותו ל  EAC -בעניין זה  .ראה מכתבו

לוועד הפועל של ההסתדרות הציונית מיום

9

בדצמבר  , 1913ג " ו  .ראה גם מכתביו

מ 11 -

 , 1914שם  .אפילו הארי מאקר וליאון סימק לא היו נלהבים להתפתחויות הללו  .ראה

בינואר

ומ 22 -
~9

:

,

בפברואר
The

 . 1914שמריה לוין  ,מצד שני  ,לא האמין של ' מלחמת השפות ' יש השפעה על תכנית האוניברסיטה  .ראה מכתבו
לווייצמן  ,מיום
85

86
87

88

89

10

בפברואר

, 1914

אגרות שמריה לוין ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 287 - 286

אף שהיה מודע כמובן למחלוקת המתלקחת  .ראה מכתב שמריה לוין לווייצמן מיום
ראה פרוטוקול

. 308 - 307

אפילו אחד העם לא האמין שאפשר לנהל שיעורים בטכניון בעברית  .ראה מכתבו לשמריה לוין

עד יוני
מיום  10ביוני
1913

( לעיל  ,הערה

, ) 58

עמ '

, 1913

אגרות אחד העם ( לעיל  ,הערה  , ) 70ה  ,עמ '

. 63

לחליפת המכתבים הנרחבת כין וייצמן וה  SAC -בעניין ' מלחמת השפות ' ראה אצ " מ  . 23 / 525 ,ראה גם
 27 tdem stenographischen Protokoll der Sitzung des GACבפברואר  , 1914אצ " מ . 23 /446 ,
ראה מכתב וייצמן לאחד העם מיום  2בנובמבר  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '  . 186אכן  ,הוא מצטרף לחבר

Aus :

הנאמנים רק במאי

, 1914

אחרי שהתברר שהתפטרותו של אחד העם סופית  .בעניין זה ראה דין  -וחשבון על

פגישה בין וייצמן ופאול נתן ביום

2

במארס

, 1914

ג " ו  .מלכתחילה שלל נתן את זכותו של וייצמן להחליף את

אחד העם .
90

91

7

באוגוסט

 , 1913ג " ו .

מכתב וחצמן לאחד  -העם מיום  2כנובמבר  , 1914וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '
ראה

מכתב וייצמן לשמריה לוין מיום

4

בפברואר

, 1914

. 186

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 270

,

לו ך

~

יהודה ריינהרץ

ביש המזל עם הטכניון '  ,שעל  -פי הערכתו  ? ,פנה יהודים רבים כנגד התנועה הציונית  ,עדיץ יכול
היה וייצמן לראות צד של זכות במחלוקת  ' .אני חושב שזה יגרום לאנשים להבין שבארץ ישראל

אפשר ליצור רק דברים יהודיים  . ' . . .המאבק  ,כך כתב למאגנס  ,עשוי להעמיד את הציונים על

המשמר מפני השפעה גרמנית לא  -רצויה בארץ  -ישראל ומפני הדעה  ,ששפה אחרת זולת העברית

עשויה להיות שפת ההוראה במוסדות היהודיים .

92

באופן פומבי המשיך וייצמן לתמוך בפעילויות

.

ה ' EAC -למען ' מרכז המורים ' בכינוס ה  EZF -בלידס )  ( Leedsשנערך בפברואר  , 1914הוא גינה

את עמדת ' עזרה ' והיה אחראי במידה רבה לקבלתה של החלטה לאסוף כסף למען בתי  -הספר

הציוניים .

93

אבל ככל שחלף הזמן והמחלוקת הוחרפה ונטלו בה חלק יהודים מאירופה ומארצות -

הברית  ,גדלה דאגתו של וייצמן  .שהרי יעקב שיף ונתן שטראוס היו ילידי גרמניה ורחוקים מאוד מן
האידיאולוגיה הציונית  ,והם עלולים להשפיע על הנדבנים באמריקה ובאירופה  ,שיסירו את

.

תמיכתם מן המפעלים הציוניים  ,ובכללם תכנית האוניברסיטה מה גם  ,שהחלטת ה ' EAC -לתמוך

בבתי  -הספר היהודיים בארץ  -ישראל תוביל בוודאי להיעלמותן של הקרנות שהיו אמורות להיות

מוקצות לאוניברסיטה העברית .

94

וייצמן היה מודאג במיוחד  ,שמא פאול ארליך  ,פטריוט גרמני  ,יושפע מן הוויכוחים המתנהלים
בגרמניה וייטה למחנה

האנטי -ציוני .

אולם ארליך דבק בתכנית האוניברסיטה  .יתירה

95

הצלחתו של וייצמן לנתק את תכנית האוניברסיטה מן הפומביות והפרסום שליוו את

מזו ,

' מלחמת

השפות ' וויכוחים אחרים בגרמניה  ,איפשרו לאנשים כמו פאול ארליך  ,ליאופולד לנדאו  ,נתן
שטראוס ואחרים בעלי קשרים בגרמניה  ,להמשיך את הקשר עם תכנית האוניברסיטה בלי שיסוגו

מעמדותיהם באותם ויכוחים .

בחודשים שחלפו מאז הקונגרס הציוני האחד  -עשר פעל וייצמן

בשיטתיות וללא לאות להצעיד את הפרויקט צעד גדול קדימה  .מיד לאחר הקונגרס הציוני האחד -
עשר הגיעו אליו ביטויי  -תמיכה מאישים רבים מהוגים שונים  .הראשון שכתב לו  ,היה מאגנם ,
שהעריף שבחים על הנאום המתון והזהיר שנשא וייצמן

בקונגרס .

96

ישראל אברהמס וצ ' ארלס

פוקס ישבו יחד בראש פגישה של סטודנטים יהודיים בקמברידג '  ,שקיבלה החלטה המביעה

תמיכה בתכנית האוניברסיטה .

97

סיר פיליפ מאגנוס ( 5מת , )5488שהיה באותה עת חבר  -פרלמנט

ומנהיג של יהודי אנגליה  ,שלא נודע בשל נטיותיו הפרו  -ציוניות דווקא  ,הביע גם הוא תמיכה

בהקמת אוניברסיטה עברית .
לאוניברסיטה עברית '  .אפילו
98

99

92

93
94

המכתב מיום

ראה

224 :

. .

96

המכתב מיום

ץ2ונ

כדצמבר  , 1913שם  ,עמ '

ראה מכתב וייצמן ליוליוס סימון מיום

95

ל ; 7 - 9 3 1914 SAC -
14

באוקטובר

אג .

1

, 1913

,י

. 202

weltt

Die

בדצמבר

30

, 1913

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

. 217

. 273 ,

ג " ו.

ראה מכתב פוקס לווייצמן  ,מיום  16באוקטובר  , 1913שם  .במאנצ ' סטר היה ג ' וזף קואן שותף לווייצמן בעצרת
שנערכה ב  26 -באוקטובר  , 1913בשבח העבודה המעשית בארץ ישראל  ,ראה  ' :אסיפה ציונית במנצ ' סטר ' ,
הצפירה ,

~

אוסישקין הודיע  ,באמצעות צד שלישי  ,שהוא מעוניין להשתתף

 .ק 9 ) 27 February 1914 ( ,

וייצמן

97

3

בבלטימור נוסדה

ב 13 -

באוקטובר

1913

' ועדה להבטחת קרנות

13 ( 236

בנובמבר  , ) 1913עמ '

.2

98

ראה מכתב ליאון סימון לווייצמן מיום
בנובמבר  , 1913ג " ו .

99

ראה הצהרת הוועדה  ,בראשה עמד זיגמונד ב ' סונבורן ,

3

במארס

; 1913

מכתב מהארי סאקר וליאון סימון לווייצמן מיום

שם .

3

יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים
בעבודת ההכנה לאוניברסיטה 00 .י

חברים  ,שלחו לווייצמן במארס

כשמונים אגודות סטודנטים מכל רחבי אירופה  ,שייצגו

באוניברסיטה .

הצהרה משותפת התומכת

1914

התעמולה שנשא וייצמן בפארים ובמקומות אחרים  ,נתקבלו

היטב .

102

כ 2 , 500 -

גם נאומי

]]0

כמו  -כן זכה הוא באותה

תקופה בידידות מוצקה ותמיכה נאמנה של ארבעה צעירים  :ליאונרד שסיין  ,עורך  -דין שסיים זה
עתה את לימודיו באוקספורד ; זליג ברודצקי  ,מתמטיקאי שהחל זה עתה את הקריירה האקדמית

 (Siefוסימון מרקס )  , ( Marksשהחלו כבר

שלו כמרצה באוניברסיטת בריסטול ; ישראל זיו

עם אחד העם  ,יוליוס סימון  ,הארי סאקר וליאון
להטביע את חותמם בעולם העסקים הבריטי  .יחד ~
סימון הם היוו קבוצה מייעצת נאמנה  ,איתה דן וייצמן ברעיונותיו ובדרכים

למימושם .

האתגר החשוב ביותר מולו ניצב וייצמן אז היה גיוס תמיכתו ועזרתו הכספית של הבארון

אדמונד דה  -רוטשילד  .הוא פנה ליוסף ספאניין ( ת10תשק , )5אחד מראשוני הציונות בצרפת  ,שהיה
גם מקורב מאוד לבארון  .יחד עם ז ' אק בראמסון )  , ( Bramsonשהיו לו קשרים עם הבארון  ,פעל
ספאניין להשיג פגישה בין וייצמן

לרוטשילד .

ב 30 -

באוקטובר

הודיע ספאניין לווייצמן ,

1913

שהבארון מוכן לעזור במימון הפרויקט  ,אולם בשלב מאוחר יותר  ,ושניתן לארגן פגישה עם
גאסטון וורמסר )  , ( Wormserיועצו של הבארון  ,ואולי גם עם הבארון

בקפידה לפגישות אלה  ,ודחק

עצמו .

] 03

וייצמן התכונן

האוניברסיטה .

ב  EAC -לקבוע מסגרת מבנית לתכנית

04ן

חברי ה -

 EACאישרו את תכניתו הארגונית הבסיסית של וייצמן  ,אף כי הביעו כמה הסתייגויות בעניין
התחלת האוניברסיטה בבית  -הספר

לרפואה .

בפגישה עם ה ' GAC -שהתקיימה לאחר  -מכן ,

105

הכריז הגוף הזה על עצמו כעל הוועדה המכינה לאוניברסיטה  .הוא הקים גם ארבע תת  -ועדות

וצוותי  -עבודה  ,שהיו בהם חברי ה -

( EA

וכן וייצמן

ואוסישקין .

! 06

וייצמן הזמין את היינריך לווה

)  , ( Loeweציוני גרמני וספרן מקצועי  ,לעמוד בראש ספריית האוניברסיטה 07 ,י ובהתעלמו

מהסתייגויות ה ' , EAC -המשיך לתמוך ברעיון בית  -הספר לרפואה עד לפגישתו הראשונה עם

הבארון .

108

את הצעד הבא במימוש תכנית האוניברסיטה תיאר וייצמן בפני אוסישקין

:

 . . .פרט לציונים יש לבחור לסקציות אלו גם אישים מעולם המדע  ,המדיניות וכו '  ,שאינם ציונים ,

אך המסכימים לעקרונות היסוד שלנו  ,שהם  -השפה העברית וירושלים  .הסקציות עורכות

100

ראה מכתב מיוסף ספיר לווייצמן  ,מיום  17באוקטובר

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 192
למען האוניברסיטה  ,ג " ו .
101

, 1913

שם ; מכתב וייצמן ליוסף ספיר מיום

ראה גם מכתב אוסישקין לווייצמן מיום

25

9

כנובמבר ,

בפברואר בו מתאר הכותב את פעולותיו

ראה מכתב מוולטר מוזם לוךיצמן  ,בצירוף רשימת קבוצות הסטודנטים והבעת התמיכה  ,מיום  20במארס

, 1914

ג "ו .
102

ראה ,

למשל

:

' אסיפה ציונית בפאריס '  ,הצפירה ,

22

באוקטובר  , 1913עמ '

ג "ו.

103

מכתב יוסף ספאניין לווייצמן מיום  30באוקטובר

104

מכתב וייצמן ל  SAC -מיום  15בנובמבר  , 1913ועצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

ה -נ

מיום

בנובמבר

, 1913

22 ; 7 - 6

באוקטובר

 , 1913עמ '

.3

. 194

. 23 /356

105

ראה פגישת

106

ראה Beschluesse der Sitzung des Aktions-Komitees vom 23 und %. Die We[t 48 ) 28 November :

) 524

.

19

, 1913

אצ " מ ,

 . 1625 - 1626קק  1913 ( ,אצ " מ 23 / 443 ,
107

ראה מכתב וייצמן להיינריך לווה מיום  30בנובמבר  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '  . 199ראה גם 24 48 :ש' Die 5
.
14 ) 3 April
der Universitaet ' , 1614

 . 1626 ; 11 . Loewe , 'Eine:ק ) 28 November 1913 ( ,

 . 328 - 329 ; ' Kurzer Bericht ueber die Vorarbeiten zu elner Bibliothek fuer dieעק 1914 ( ,

108

 tHebraeische Universitaet zu Jerusalem ' , 31 July 1914ג " ו .
ראה מכתב וייצמן למאגנס מיום  3כדצמבר  , 1913וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 202
 15בדצמבר  , 1913ג " ו .

ראה גם תשובתו של מאגנם מיום

135

והת -ה ריינהרץ

תכניות ועוסקות בתעמולה מוקדמת  -תחילה רק  [ von Mann zu Mannמאיש

לאיש] .

לשם

כך יסעו חבריהן מעיר לעיר ויפעלו בין המתעניינים במפעל  .לאחר מכן ניגש לייסוד ' אגודת
האוניברסיטה העברית '  .לאגודה זו יהיו סניפים בעולם כולו ; יהיה ועד מרכזי  ,שיבנה את

האוניברסיטה ובידיו תהיה הבעלות עליה . . .
ב3 -

בינואר

1914

] 09

נפגש וייצמן עם הבארון רוטשילד 0 .י הבארון הבטיח לתרום כסף  ,אך הבהיר
]

שהוא מעוניין רק במכון  -מחקר דומה למכון פאסטר או למכון

או

40

רוקפלר ;

] ן1

מקום ' שבו יעסקו

30

אנשים טובים במחקר מדעי '  ,שיפרסם את תוצאות מחקריו מירושלים  ,בהדרגה ימשוך

תלמידים  ,ובמשך הזמן ייהפך לאוניברסיטה .
לווייצמן  ,ובו הודיע שיהיה מוכן לתרום חלקת  -אדמה לאוניברסיטה .
] 12

ביום בו פגש את הבארון  ,שלח נתן שטראוס מברק
3ח

כשצוות הפעולה בעניין

האוניברסיטה נפגש בברלין שלושה ימים אחר  -כך  ,הוחלט לרכוש חלקת  -קרקע בהר  -הזיתים
בירושלים ולפתוח במשא  -ומתן עם הממשלה התורכית כדי להשיג את הסכמתה
קיבל ייפוי  -כוח להמשיך במשא  -ומתן עם הבארון ועם

שטראוס .

לאתר .

 14ן

וייצמן

 ]5ן

גם בנסיבות רגילות לא היתה זו מלאכה קלה להביא את שטראוס ורוטשילד לעמק השווה
בנושא כה מורכב  .על רקע ' מלחמת השפות ' היתה המשימה קשה פי כמה  .הבארון היה פטריוט
צרפתי  ,ששבע נחת מן הקשיים אליהם נקלעו אנשי ' עזרה ' בארץ  -ישראל  .עוינותו כלפי ' עזרה '
ושליטתה בטכניון נבעה בחלקה מתמיכתו הנלהבת בעברית  ,במקום הגרמנית  ,כ ' לשון הלאומית ' ,
אבל גם מסלידתו מן ' היהודים של הקיסר ' וממאמציהם ' למצוא לקהילתם מקום תחת השמש ' 6 .י
הסכסוך  ,במידה שהשפיע עליו בכלל  ,גרם לו לגלות יותר פתיחות ביחס לתכנית האוניברסיטה .
]

.

נתן שטראוס רגשותיו האנטי  -גרמניים התגלו בשיחה עם וייצמן ' אם ארליך פועל בפרנקפורט  ,אין לזה ערך

בשבילנו ; הגרמנים יאכלו אותו '  .חשוב מזה  ,הוא יעץ לווייצמן להיפגש עם נתן שטראוס ' ולנתק

את מר שטראוס מידי הגרמנים '  .אלא שלשטראוס היו נטיות פרו  -גרמניות מובהקות  ,ולא ניתן היה

לנתקו מהם בקלות  .יתר -על  -כן  ,לא היתה לו שום כוונה לאבד את זהותו של מכון הבריאות שלו על

הבארו. 7

ידי מיזוגו במכון המחקר של

7ין אף על

פי כן  ,גייס וייצמן את מאגנם כדי לשכנע את

שטראוס לשתף פעולה עם הבארון  ,במקום עם האגודה הגרמנית למלחמה במלאריה בירושלים ,
שגם פאול ארליך היה

חבר בה .

1]8

אף כי לא הסכים להתחייב לעת  -עתה בנוגע לתחנת הבריאות ,

חזר שטראוס על נכונותו לתרום לאוניברסיטה את חלקת האדמה שלו בירושלים  .י
9ן

וייצמן לאוסישקין מיום  14בדצמבר  , 1913וייצמן  ,אגרות ,ו  ,עמ ' . 206
הפגישה ראה וייצמן ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 142 - 141

109

מכתב

110

תיאור

111

ראה מכתב וייצמן לוורה וייצמן מיום

112

וייצמן למאגנס  ,מיום

113

המברק מיום

12

בינואר

 3בינואר . 1914

מכתב מאגנס לווייצמן מיום
114

115

, 1913

בינואר

, 1914

שם  ,עמ '

. 225

3

וייצמן  ,אגרות  ,ו ,

 .זאטוט [

7.

"

עמ '

. 221

כבר במאי  1913ידע וייצמן על כוונתו של שטראוס לתרום קרקע למטרה זו  .ראה
25

במאי , 1913

ג"ו.

על המשא  -ומתן הזה ראה מכתב ויקטור יעקובסון לווייצמן מיום

..

אחר  -כך ביקש

11

בפברואר , 1914

שם .

חט ' Protokoll der Sitzung des Universitaets Arbeitsausschusses, die am 6 .

'  , stattgefunden hatאצ " מ  . 2 / 1598 ,גירסה עברית וטל המסמך  ,שם  . 23 / 916 ,ראה גם מכתב

מאוסישקין לארתור רופין  ,המסומן ' סודי ביותר ' מיום
הדרכתה על הר  -הצופים ,

()  *1ן
116

117
118

ראה מכתב

119

ראה מכתב

המסמיך את רופין לרכבם את הקרקע

ג " ו.

 . 185ק New York 1978 ,
ראה מכתב

5

בינואר

, 1914

0 Rothschildy and the Land ofעו5 . Schama , 7

מאגנס לווייצמן מיום  4בפברואר  , 1914ג " ו .
מאגנס לשטראוס מיום  4בפברואר  , 1914שם .
שטראוס למאגנס מיום  9בפברואר  , 1914שם .

( בעברית )

יסוד לאוניברסיטה עברית בירהמלים

הבארון את אישורו של ארליך למכון המחקר  ,ווייצמן השיג את האישור  .מאוחר יותר ביקש
הבארון גם הערכה מפורטת של עלות בנייתו של מכון כזה  ,ווייצמן ערך מיד בדיקות במכון ספייר
ובמקומות אחרים  .מעל לכל עמד הבארון על כך  ,שהמגעים יתנהלו באורח דיסקרטי ושמו לא

יעלה לכותרות  .כפי שווייצמן הסביר זאת  ,היה הבארון ' לאומני יהודי
אמון כלפי התנועה הלאומית וכלפי

העם . . .

תנועה לאומית  .הוא סלד מן הנדוניה של

] [ Jewish nationalist

חסר

הוא רצה שכל דבר יתבצע בשקט  ,בפקודה  ,בלי

הארגון ' .

20ן

הבארון היה מודאג מן הפירוש המדיני

שהעות ' מאנים עלולים לתת לתכנית האוניברסיטה  ,בעיקר אם ייקשר בה שמו של רוטשילד  .י2י

בסופו של חשבון  ,תכנית פומבית ויומרנית שכזאת תוכל רק להזיק לאוניברסיטה ולציונים .
כשדלפו דיווחים לעיתונות  ,פירסם וייצמן הכחשות ב ' Die Welt -וב ' הצפירה ' וטען  ,ש ' המשא ומתן

כביכול בין הבארון  ,פרופסור ארליך וביני הוא המצאה  . . .יתר על כן  ,אינני יודע דבר על תרומה
של הבארון

לאוניברסיטה ' 22י

.

אך עדיין נותרה דרישתו של הבארון להסתפק במכון  -מחקר בלבד  ,רחוק מרעיון ' האוניברסיטה
של ציון על הר ציון '  ,אולם וייצמן סבר  ,כי הדבר החשוב באותה עת הוא לרתום את הבארון
לשיתוף  -פעולה עם הציונים  .הוא ידע היטב שהבארון לא מנח פרויקט  ,ששמו של רוטשילד קשור
בו  .וכך  ,בניגוד להרצל  ,היה וייצמן מוכן להאזין לבארון ולא נפגע אישית כשזה ביטל את תכניתו
כבלתי  -ניתנת לביצוע  .כמובן  ,גם גישתו של הבארון לציונים נעשתה חיובית הרבה יותר מאז
פגישתו הראשונה עם הרצל ,

חמש  -עשרה שנה לפני -כן  ,דבר שהקל משהו את מלאכתו של וייצמן .

עוד טרם הלך לפגוש את הבארון הודה וייצמן  ,שלבד מעניין השפה העברית וירושלים  ' ,אנו
מוכנים להתפשר ביחס לכל דבר

אחר ' .

123

כשהחל לקבל את רעיונו של הבארון  ,ציטט וייצמן להגנתו את דבריו של סוקולוב  ,כי ' אם
הבארון יחזיק בדעה  ,שיש להתחיל במצפה כוכבים  ,יהיה עלינו לקבל את

השקפתו ' .

24י

היו אלה

שיקולים טאקטיים  ,אבל בחפשו צידוק לשינוי הכיוון שלו בקשר לתכנית האוניברסיטה  ,התגלגלה
הטאקטיקה של וייצמן בהשקפה אידיאולוגית  .שלושה שבועות אחרי פגישתו עם הבארון אמר
וייצמן

:

אני רואה את הצעתו של רוטשילד כמזהירה ממש  .שער בנפשך  :עולה בידינו  -נניח  -להקים
מעין מכון פאסטר או מכון רוקפלר בזעיר  -אנפין  ,עובדים שם  20 - 25אנשים מוכשרים ,
במקצועות שונים  ,ביולוגיה  ,כימיה  ,פיסיקה  ,באקטריולוגיה  ,סרולוגיה וכו ' ; הם מוציאים כתב -
עת משלהם  ,מקיימים בהדרגה ספרייה  ,קונים להם שם  . . .הרי זו הדרך הטבעית  ,ומבחינת
התנאים שלנו גם המעשית ביותר 25 .י

באפריל

1914

הוא כינה את הרעיון לבנות מיד מכון  -הוראה ' נקודת מבט מסוכנת  ,הרסנית '  .הדרך

היחידה לבנות אוניברסיטה  ,קבע וייצמן עכשיו  ,היא באמצעות מכון  -מחקר  ,שיתפתח בבוא היום

. 142 - 141

1%

וייצמן ( לעיל  ,הערה

121

ראה בהקשר זה מכתב אחד העם לווייצמן מיום  16בינואר

, ) 15

עמ '

, 1914

אגרות אחד העם ( לעיל  ,הערה

 , ) 70ה  ,עמ ' : 148

' אם הבארת יגלה ( את ההדלפות הללו ) תהיה בטוח שהוא יסרב להמשיך לשוחח איתך . ' . . .
122

123
124
125

ראה

146 :

 .ק 1914 ( ,

 ; Die Welt' 6 bruaryהצפירה ,

1

בפברואר

, 1914

עמ '

;3

מכהב יחיאל צ ' לנוב לחכרי

ה  ( GAC -המסומן מיום  16במארס  , ) 1914ובו מבקום צ ' לנוב דיסקרטיות בכל הנוגע לענייני מכון המחקר  ,ג " ו .
מכתב וייצמן למאגנס מיום  3בדצמבר  , 1913וייצמן  ,אגרות ,ו  ,עמ ' . 202
מכתב וייצמן להארי סאקר מיום  17בינואר  , 1914נטם  ,עמ ' . 237
מכתב וייצמן למאגנס מיום  23בינואר  , 1914שם  ,עמ ' . 250

11

~

ן

יהודה ריינהךן

לאוניברסיטה  .י
26

התלה בותו של וייצמן לרעיון של הבארון ניזונה גם מן העניין שלו במחקר  ,אותו

העדיף במובהק על  -פני הוראה  .מכל מקום ברור  ,שדרישותיו של הבארון היו
מאגנם  ,שאך בדצמבר
ספר לאומנויות ומדעים ,

מכון  -מחקר .

28ן

עמד שוב על כך שהאוניברסיטה בירושלים צריכה להתחיל מבית -

1913

27ן

מכריעות .

הצטרף עכשיו לווייצמן בדרישה לקבל את רעיונו של הבארון בדבר

בסוף פברואר  1914אישר ה  GAC -גם את

ייסוד מ כון המח קר בירושלים ,

 EACהסמיך את וייצמן לנהל משא  -ומתן על הקמתו כשלב ראשון באוניברסיטה

29ן

וה -

העתידית ' .
0

ן

בסופו של דבר הגיעו הכול למסקנה  ,שסוקולוב ווייצמן צדקו בהערכותיהם  .עצם השתתפותו של

הבארון בפרויקט היתה נכס  ,שהציונים לא יכלו לוותר עליו  .הם למדו מנסיון העבר  ,שכאשר
 הבארון מעורב במפעל  ,הוא נוטה לתמוך בו עד שהמפעל ניצב איתן על שתי רגליו  .במשך הזמן ,סבר וייצמן  ,ניתן יהיה לשכנע את

הבארון  ,שמכון המחקר יהווה גרעין לאוניברסיטה העתידית .

כפי שהסתבר אחר -כך  ,היה זה מכשול גדול יותר מכפי שצפו וייצמן
בחודשים ינואר  -מארס

! 3נ

וה . GAC -
'

סייר הבארון בארץ  -ישראל  ,ולווייצמן היה פנאי להתכונן

1914

ב 27 -

לפגישתם הבאה  ,שנערכה בפארים

במארס

. 1914

הוא הגיע אליה מצויד בתיק  -מסמכים עב -

כרס  ,שכלל מכתבים מפאול ארליך ומדענים ידועי -שם אחרים  ,מסרים מנתן שטראוס בעניין
העברת הקרקע לאוניברסיטה  ,כמו גם תכנית מפורטת  ,שעברה את שבט ביקורתם של לאופולד
לנדאו וארליך וזכתה

לחתימתם .

32ן

בהצעה עצמה דובר על מכון  -מחקר  ,שהיה אמור לכלול

מחלקות לכימיה  ,פיסיקה ורפואה ניסויית  .עלות הבנייה הוערכה

השנתי

ב 600 , 000 -

לבניית המכון

האוניברסיטה .

פרנק .

בעקבות הפגישה דיווח וורמסר  ,שהבארון יתרום חצי מיליון פרנק

וכ 200 , 000 - 150 , 000 -
33ן

ב 2 , 220 , 000 -

פרנק  ,והתקציב

לשנה לתקציב השוטף  ,אבל הוא איננו מוכן לשמוע על רעיון

וייצמן היה מודאג מהתנגדותו זו של הבארון  ,אבל יחד עם זאת היה מעודד

מרשמיו של הבארון ממסעו שהסתיים זה עתה  ,רשמים אותם סיכך כך  ' :בלעדי נבצר היה מן
הציונים לעשות דבר  ,בלעדי הציונים היה מפעלי יורד

שהבארון מוכן היה לתרום פחות ממה שציפו הציונים

לטמיון ' .

! 34

וייצמן גם לא נרתע מכך ,

:

( הוא ) יוסיף אחר  -כך  .הוא מתחיל תמיד בקטנות ואחר כך נמשך יותר ויותר  .הוא זקן רב  -בינה אך
' משוגענער פיש ' ( דג משוגע ) מחריד  .נטל עשרה קבין דיבור ואינו מאפשר לאיש לפלוט מילה
126
127

מכתב וייצמן ל  SAC -מיום  26באפריל  , 1914שם  ,עמ '

ראה מכתב מאגנם לווייצמן מיום

15

בדצמבר

: 1913

. 361

' בית  -ספר כזה יעניין  ,לדעתי  ,יהודים מכל

המחלקה הארכיאולוגית שלו תבטיח בוודאי מימון מכל

;

השכבות . . .

השכבות . . .

עבור החשיבות והמשיכה הרבה ביותר

שיש לבית  -ספר כזה  ,כמו לאוניברסיטה בדרך כלל  ,תהיה שאת מדעי הרוח ילמדו יהודים  ,בראש וראשונה על
בסיס המסמכים היהודיים והחיים היהודיים ' ,
128

מכתב מאגנס לווייצמן  ,מיום

הדרך הטובה ביותר

4

בפברואר

להתקדם . . .

, 1914

ג "ו.
שם  ' :התכנית להקים מכון בדומה למכון רוקפלר הינה  ,לדעתי ,

גם הרעיון לבנות רובעים מתאימים לספריה גדולה ולפתח סגל אקדמי בהדרגה

ובתחילה באופן לא רשמי סביב הספריה  ,נראה לי ביותר  .זה נראה לי דרך נהדרת להמנע מן הקשיים שמציב בלא
ספק סגל אקדמי או פילוסופי '  .מאוחר יותר באותה שנה סטה מאגנס מדעותיו במשהו וביקש הבטחות ברורות ,
שהמכון אכן ייהפך לאוניברסיטה  .ראה מכתב ליאון סימון לווייצמן מיום
129

142

130
131
132

ראה

Februar und 1 Maerz 1914 :

ראה מכתכ מיחיאל צ ' לנוב וויקטור יעקובסון מיום
רה מכתב וייצמן לגאסטון וורמסר מיום  15בינואר

מכתב

4

במאי

, 1914

11

במארס

 , 1914שם  ,שם .

 , 1914וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 233
ויקטור יעקובסון ליחיאל צ ' לנוב מיום  2באפריל  , 1914אצ " מ . 23 /407
וייצמן לוורה וייצמן מיום  27במארס  , 1914וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ ' . 329

133

מכתב

134

מכתב וייצמן לאחד העם מיום

28

שם .

BescNuesse der Sitzung des GAC vom 27 . und 28 .

במארס  , 1914שם  ,עמ '

. 330
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לכן קשה לשכנן  ,ואץ ברדה אלא לשמוע הבלש לרע  ,עד שתתקבל רשות הדיוור  .עם זה
הריהו מקסים  ,רק חבל שהוא זקן כל  -כך 35ן

.

בתקופה שחלפה עד פגישתם הבאה

! 36

המשיך וייצמן להציג בפני וורמסר והבארון תקציבים של

מכונים דומים לזה האמור לקום בארץ  -ישראל  ,כמו גם תזכירים מקיפים עוד יותר בעניין התכנית
בשלמותה  .למרות אזהרת הבארון שלא יתרום אפילו סו אחד לאוניברסיטה  ,התעקש וייצמן
לראות במכון המחקר גרעין

לאוניברסיטה .

העימות התרחש בפגישתם ב  9 -באפריל , 1914

כשהעלה הבארון את הרעיון להקים מכון מיקרוביולוגי  .הוא חזר בו  ,כשווייצמן ציין כי הדבר

יהיה חסר  -ערך בארץ  -ישראל  ,החסרה את מדעי העזר למכון

כזה  ,כמו פיסיקה וכימיה .

פגישה קשה  .הבארון העלה בזה אחר זה נימוקים נגד קשירת מכון המחקר שלו עם

37ן

היתה זו

אוניברסיטה .

המעצמות הגדולות והאימפריה העות ' מאנית תירתענה  ,ותכנית האוניברסיטה עלולה לפגוע

בפעולות ההתיישבות בארץ וכן הלאה  .לבסוף אמר וייצמן לבארון  ,שאין לו זכות לשלול מן הנוער
היהודי המייחל לאוניברסיטה את

,

התקווה הזאת ; אם יעשה כן ייטבלו אלפים לנצרות מתוך ייאוש .

135

מכתב וייצמן לווח ו" צמן מיום

136

נראה שווייצמן פגש את רוטשילד גם

1

באפריל
ב3 -

, ! 914

שם  ,עמ '

. 333

באפריל  , 1914אבל ייתכן שרק מסר לוורמסר חומר שהיה מיועד

לבארון .
! 37

מכתב וייצמן לפאול ארליך מיום

9

באפריל  , 19 ! 4שם  ,עמ '

. 343

1 43

יד1ודדן רירנהרץ

למרות הסכנה שהעות ' מאנים יטעו בפירוש כוונותיהם  ,עליהם לשמור על רעיון

לכן ,

האוניברסיטה .

נראה שנימוק זה פגע בנקודה רגישה  ,והבארון נכנע  .מאחר שהבארון הסכים

עכשיו עקרונית  ,הוחלט שלא לגשת מיד לעיבוד הנוסחה המפורטת  .כשווייצמן אמר לבארון  ,כי
הוא מקווה שהאוניברסיטה תושלם תוך עשר שנים  ,השיב רוטשילד כי ' זה הרבה

יותר מד " .

38ן

יתר  -על  -כן  ,הבארון חזר על משאלה  ,שהשתעשע בה זמן  -מה  ,כי בנו בן השלושים ושש  ,ג ' יימס ,
יהיה מעורב בפרויקט האוניברסיטה  .הוא ראה בהקמת האוניברסיטה אמצעי לעניין את ג ' יימס

בזהותו היהודית ובארץ  -ישראל  .באותו יום אחר  -הצהריים סידר וורמסר פגישה בין וייצמן לג ' יימס
רוטשילד  .וייצמן רשם לזכותו הצלחה שנייה באותו יום  ' :עם אדון זה הרבה יותר קל לשוחח  .הוא

בן  , 40נבון ביותר ופשוט  .שוחחנו על כל הפרטים ובאנו לידי הסכמה

מלאה ' .

39ן

ג ' יימס רוטשילד

היה מאז אותו יום ובמשך שנים רבות שותף נאמן של וייצמן  .וייצמן וה  EAC -יבלו עתה להקים
'

ועדת אוניברסיטה  ,שתכלול את ג ' יימס דה  -רוטשילד  ,גאסטון וורמסר ופאול ארליך  ,כנציגיו של

הבארון .
וייצמן עמל קשה במשך החודשים האחרונים בעניין תכנית האוניברסיטה  .מאז ינואר

מייג

]

' ור

]

-

]

]

...

1914
-

הוא

... . .

ג ' יימס דה  -רוטשילד  ,היה ביבשת פעם  -פעמיים בחודש כדי לפגוש את הבארון  ,את ארליך ולנדאו  ,להשתתף בפגישות
בשרתו בגדוד ה  GAC -ואפילו מצא זמן להופעות פומביות 40 .ן הישגיו בתקופה הקצרה שחלפה מאז הקונגרס
לקם השיג כמעט לבדו  .אלא שבמקום שבחים על פועלו מצא
 -ישראלי ה 40 -

ן הארץ
במיחמת  -העופם הראשונה

עצמו

וייצמן מגן על ההישג הציוני הגדול ביותר

שלו .

41נ

לוועדת העבודה של האוניברסיטה  ,כתב לוועדה מכתב ב

ולדימיר ז ' בוטינסקי  ,שגם הרא מונה
10

באפריל  , 1914בו התנגד לתפישת

מכון המחקר בתנאים שנכפו על  -ידי רוטשילד  ,שהשתתפותו אינה חיונית  ,שתרומתו היתה בלתי-
הולמת ואשר בשמו אין להשתמש בשל הסתייגותו מעניין האוניברסיטה  .כמו כן טען ז ' בוטינסקי ,

שהקמת מכון  -מחקר איננה קבילה  ,אלא אם כן רואים בו גרעין לאוניברסיטה המתאימה לצורכי

.

הוראה ולשפה העברית גם במכתב ה ' , EAC -שצורף אל מכתבו של ז ' בוטינסקי  ,הובעו חששות

מפני השפעה לא  -רצויה של רוטשילד על הפרויקט וצוטטה בו דעתו של צ ' לנוב  ,שההסכם עם
הבארון אינו קביל ויש לפתוח מחדש

במשא  -ומתן .

42ן

וייצמן היה מופתע מאוד מן התפנית הבלתי -צפויה במהלך המאורעות .

במכתב ארוך ל EAC -

הזכיר הוא לעמיתיו  ,כי הקפיד לקבל את הסכמתם ואישורם לפני כל מהלך במשא  -ומתן  .אם היו
להם השגות על האופן בו מתקדם העניין  ,היה בידם שפע של זמן במשך החודשים האחרונים
לעצור את המהלך

;

ז ' בוטינסקי ועמיתיו
138

.

עתה ' האדונים אחרו את הרכבת ' הוא התקיף ישירות בלשון הריפה את
:

מכתב וייצמן ל  SAC -מיום  13באפריל  , 1914שם  ,עמ '

. 322 - 321

139

שם  ,עמ '

140

למשל  ,בפארים  ,באפריל . 1914

141

היחיד שהעתיר שבחים על ומצמן היה מאננס
אתז Energie ,

144

"

=

 , 1914שם .

ראה העתק קטעים מנאומו שם בארכיון זיו  ,מארכם אנד ספנסר ,

לונדון  ,ג " ו .

10 1 umhin wieder Ihnen zu ihrer :ם ~ lch Kann es

"

grosszulegigel
(
~ erstע  ,ת
 Arbeit zu gratul1 1leren . Sie sindתIIaktischelק itaendnisvollen ,

' vorgegangen . . .

142

. 348 - 345

Verstand (sekhe
~

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

, 361

הערה

.3

"

ות 1411 Muth und

 Gewissen ,מכתב מאגנם לווייצמן מיום

8

ביוני

מאחורי הביקורת הזאת  -לה היה שותף צ ' לנוב  -הסתתרה נטירת איבה

מסוימת ביחס לדרך בה ניהל וייצמן את המשא  -ומתן ואכזבה מסכום הכסף הקטן יחסית שהיה הבארון מוכן
להקצות

לאוניברסיטה .

יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים

הם רוצים מוסד הוראה לאלתר  ,מפני שברוסיה קיימת מצוקה  .אני מדגיש את הדבר במלוא
ההדגשה  :זוהי נקודת  -מבט מסוכנת  ,הצוררת מוות בכנפיה  . . .לחמנו נגד האוטופיה של
הצ ' ארטר  ,וחינכנו את המפלגה  -במידה חלקית לפחות  -לתפישת הציונות כאבולוציה
היסטורית  .עתה רוצים אותם הלוחמים  -בבואם להגשים את הפרויקט הלאומי הגדול מכולם
 לצעוד שוב על הקרקע של אמונה בנפלאות  ,אמונה בציונות הקיימת בחסד האנטישמיות .ואמנם נזכה לנפלאות בחיינו  .אולי אפשר יהיה לשכנע לתקופת מה רבים מאלה שז ' בוטינסקי
מכנה אותם בשם ' בורגנים '  ,שתהיה לנו אוניברסיטה ' משלנו '  ,יעלו לפניהם את הפרספקטיבה
הנהדרת של דיפלומות יהודיות עם מגן דוד והם ישלמו בעד זה ; יקבלו מיליון אחד  ,שני
מיליונים  ,שלושה מיליונים רובלים  . . .ומה אחר  -כך ? אז יצאו הפרופסורים ' שגידלנו ' ואשר

' הכינונו ' אל דרך השנור  ,כפי שעושים זאת למען הגימנאסיה נהרצליה ] ולמען ' בצלאל '  . . .אם
סבורים האדונים  ,שיש ביכולתם ליצור במטה  -קסמים ספרים  ,שפת  -הוראה  ,פרופסורים  ,כסף
ומדעים  -יבושם להם  epater 10 bourgeois .הוא דבר קל  ,אבל כרוכה בו גם דחיית האחרים ,
בעלי ההכרה  ,המעריכים כדבעי בלוף וזבוב בן  -יומו . . .
העיקרון של מכון המחקר מתבהר יותר ויותר ככל שמרבים לחשוב עליו  .דווקא בתנאים
השוררים אצלנו  ,בהיעדר כל התנאים המוקדמים הדרושים  ,אפשרית ההכנה השקטה של
פרופסורים  ,ספרים  ,מינוח  -רק במכון המחקר  .בשבילנו  ,מבחינה לאומית  ,מבחינת כיבוש
הארץ  ,החלק החשוב ביותר של האוניברסיטה הוא זה המתגשם במכון המחקר  ,שהוא כביכול
החלק הנעלה יותר  ,המדעי  -טהור  ,ולא החלק המוקדש להוראה  ,כלומר השימושי  .כמרכז
אינטלקטואלי עילאי  ,כמקום התקבצות היצירה היהודית  ,מכון המחקר הוא יותר מאוניברסיטה ,
נעלה על אוניברסיטה  . . .שערו בנפשכם רק אפשרות אחת  ,אשר בהחלט איננה אוטופית  :אחד

מעובדינו מקבל את פרס נובל  ,או נניח מקרה עוד יותר פשוט  ,עבודות המכון שלנו זוכות להכרה ,
מצוטטות  ,כתב  -העת שלנו נמצא בידי כל האוניברסיטאות ! 43 . . .

באותו יום שפך וייצמן את לבו בפני שמריה לוין  ,חבר בכיר בוועד הפעולה

:

אם גם שאר חברי ועדת  -העבודה שותפים להשקפות ז ' בוטינסקי  -צ ' לנוב  -ואפשר לחזות זאת
מראש  - 144הרי בעיני נכרת מפעל האוניברסיטה באיבו  . . .מכתבו של ז ' בוטינסקי גרם לי צער
עמוק ביחסו אל אחת השאלות החשובות ביותר  . . .כל המצב מדכא אותי עד כדי רפיון  -ידיים 45 .י

אולם לעת הזאת וייצמן כבר היה מחוסן בפני כשלונות בתנועה ; לא חלף זמן רב והוא שב לעבודה ,

אף שהמחלוקת בינו לז ' בוטינסקי נותרה בעינה  .בכל אופן  ,תכנית האוניברסיטה צברה תאוצה
משלה  .בתחילת אפריל

הר  -הצופים

ביוני

1914

,

1914

הודיע ארתור רופין לווייצמן  ,שהוא התחיל כבר בקניית קרקע על

בשם דוד ילין  ,מאגנם ווייצמן .
4ן

46ן

התכנית נדונה שוב בפגישות ועד הפעולה

ועל  -ידי ה ' GAC -שישבה כוועדה המכינה

ב 7-

ביוני .

! 48

ב  6 -וב 10 -

ז 'בוטינסקי טען בפגישה

נגד שיתוף  -פעולה עם הבארון  ,ואילו וייצמן  ,שנתמך על  -ידי יחיאל צ ' לנוב  ,ויקטור יעקובסון

והאנס גדעון היימן  ,הציג את הדעה ההפוכה  .הוחלט להטיל על הוועדה המכינה להגיש תכנית
לפקולטה לרפואה  ,אבל גם לפקולטות אחרות  .כמו כן הוסכם לנסות לשכנע את הבארון לשנות את

143

מנתב וייצמן ל  EAC -מיום  26באפריל  , 1914שם  ,עמ '  . 365 - 361המכתב נשלח באופן ' לא  -רשמי ' לשמריה לוין ,
שהראה אותו כמובן לכל הנוגעים

144

בדבר .

ויקטור יעקובסון  ,למשל  ,לא היה שותף להשקפתו של ז  ,בוטינסקי  .ראה מכתבו ל  , EAC -מיום  .5באוקטובר

 . 1914מצד שני  ,ארנסט לסר  ,ליאון סימק וארתור רופין היו בין אלה שלא תמכו במכון המחקר על  -פי תכניתו של
הבארון  ,ג " ו .
באפריל

וייצמן  ,אגרות  ,ו  ,עמ '

. 366

145

מכתב וייצמן לשמריה לוין מיום

146

רופין ביקש מווייצמן ייפוי  -כוח נוטריוני חתום בידי הקונסול התורכי כמנצ ' סטר  .ראה מבחבו לווייצמן מיום

באפריל  , 1914ג " ו .
מיום  26באפריל

26

ראה גם מכתב רופין ל  SAC -מיום  18במאי  , 1914אצ " מ  ; 23 / 1611 ,אוסישקין ל SAC -

 . 1914במכתבים אלה נדונים התנאים הכספיים לרכישת הקרקע על הר  -הצופים .

1 ,תענ 6 . und 10 .

147

ראה

148

ראה  ] 1914 :תטל  7 . und 8 .תנסע

1914 :

, 1914

7

Sitzung des Arbeits - Ausschusses fuer aie Universitaet vom

 tBtschllltsse der Sitzung des Actions-Comitiאצ " מ ,

. 23 /449

1 45

Institut

שם המפעל ממכון  -מחקר ) (Forschungs-Institutלמכון למדע

. ( Wissenschaftliches

)

כך וייצמן קיבל אפוא אישור שלאחר המעשה מצד ה  GAC -למשא  -ומתן שניהל בהסכמת גוף זה
לכל אורך הדרך  .מאגנם הודיע בתחילת יוני  ,כי נתן שטראוס הסכים למזג את תחנת הבריאות שלו

בתכנית .

בירושלים עם מכון המחקר  ,וכי מספר אנשים ממכון רוקפלר הביעו עניין

הכל היה מוכן לפגישה עם נציגי הבארון  .בישיבת ועד הפעולה בברלין בימים

49ן

19 - 18

ביולי

הוטל על וייצמן לנסח תזכיר  ,והנקודות הבאות היו אמורות לשמש מסגרת לדיונים עם נציגי

1914

הבארון  :הוועדה המכינה היתה אמורה להניח אבן  -פינה לאוניברסיטה עם ייסוד מכונים מדעיים ,

ששפתם הרשמית תהיה עברית  ,אף כי פרסומיהם יופיעו גם בשפה אירופית ; בית רוטשילד היה
אמור להשתתף בהוצאות הבנייה והאחזקה ; המכונים יהיו רכוש האוניברסיטה  ,כשזו תשיג מעמד
חוקי

;

כל העניינים הקשורים במכונים היו אמורים להימצא תחת פיקוחה של ועדה  ,שתורכב

מנציגי ההסתדרות הציונית והבארון אדמונד

אמורה להתקיים

ב 12 -

באוגוסט

; 1914

!!5

דה  -רוטשילד .

! 50

פגישת נציגי שני הצדדים היתה

לא נותר אלא לחתום על הניירות  .רעמי המלחמה כבר

נשמעו באופק כשחיים  ,ורה ובנימין וייצמן עזבו את אנגליה  ,ב  30 -ביולי  ,ועברו למחרת את פארים
בדרכם לשוויץ  .הכרזת המלחמה של אנגליה מיום  4באוגוסט
) 152 Champexהם הצליחו לחזור לאנגליה רק ב  28 -באוגוסט

1914

מצאה אותם נופשים כשמפה

. 1914

מלחמת  -העולם הראשונה ניפצה לרסיסים את התכניות להקמת אוניברסיטה או מכון  -מחקר ,

שרקם וייצמן בזהירות רבה כל  -כך  .אף  -על  -פי  -כן  ,נוצק מסד איתן למוסד זה ואכן  ,בהזדמנות
הראשונה  ,עוד בטרם נסתיימה המלחמה  ,הוחל בהכשרת הקרקע על הר  -הצופים  ,בטקס מרגש
ונציין את ייסוד האוניברסיטה

149

העברית .

ראה מכתב מאגנס לווייצמן מיום

8

ביוני

, 1914

וכן מכתב פלקסנר לווייצמן  ,מיום

22

כיולי

גילה עניין בתכנית  ,אבל המליץ על מכון להכשרת חוקרים  ,לא כזה המוקדש כולו
150

ראה

:

1914

146

151

למחקר .

"

18 . und 19 .

ת Berlin anwesenden Mitdieder des Arbeitsausschusses 8ת ] Besprechung des

 ,תט , 7אצ " מ ,

. 23 / 1601

לפגישה

מלכתחילה נועדה הפגישה להתקיים בעשירי בחודש  .ראה אצ " מ 3 / 1661 ,מנ  .הצעה מעודכנת הוכנה
הזאת בהתאם לדיוני ועדת ההכנה מן הימים  19 - 18ביולי  . 1914ראה  :אצ " מ Denkschrift ueber , 23 / 1602 ,
Juedischen Medizinisch naturwissenschaftlichen
:
. die:
 Jerusalemתג 105ט5111ת1

העתק נשלח לג ' יימס
152

, 1914

ג " ו  .פלקסנר

רוטשילד .

תכנית הקיץ של וייצמן כללה גם עבודה במעבדתו של ארליך בפרנקפורט .

~

