פיק " א  -ארגונה ומטרותיה
יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

עוד בשנות המנדט נותר לא אחת בלבול במושגים ' האדמיניסטרציה של

הבארון ' ,

' פקידות

הבארון ' ,

בת  -שלמה

יק " א ופיק " א  .מנהיגים ועסקנים בתנועה הציונית ובהנהגת היישוב ואף אישים שהשתייכו
לשלטונות הבריטיים נטו לראות ברשויות אלה מקשה אחת ולזהותן כמסגרת אחת שעסקה
בהתיישבות ובתמיכה ביישוב היהודי בארץ  -ישראל החל משנת
,

, 1882

לאורך התקופה העות ' מאנית

וגם בימי שלטון המנדט .

אף חיים וייצמן כתב באוטוביוגרפיה שלו  ,בתארו את כיבוש הארץ על  -ידי הבריטים  ,כי ג ' יימס
דה  -רוטשילד שימש אז קצין קישור בין ועד  -הצירים לבין מוסדות פיק " א בארץ  -ישראל  ,אך החברה
הוקמה רק

כ 6-

שנים לאחר הכיבוש הבריטי  .ן בדומה לו התייחס גם דוד בן  -גוריון בזכרונותיו אל

הוועדה הארצישראלית של יק " א כאל פיק " א  2 .בדרך זו הלך גם דוד הכהן  ,וזאת למרות קירבתו
לנושא הנדון  ' .גם העיתון ' דבר ' ראה בפיק " א ממשיכה ישירה של יק " א ושל האדמיניסטרציה של

הבארון בארץ  -ישראל וסבר שהיא אחראית לכל מעשיהם ומחדליהם  .עוד בשנת

1936

נכתב בעיתון

כי ' אין טעם לעורר עתה חשבונות העבר ולבקר את שיטת ההנהלה של פיק " א מלפני עשרות שנים ' .

4

ו) ( ) 1

1

ח ' וייצמן  ,מסה ומעש  ,ירושלים ותל  -אביב

2

ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות  ,תל  -אביב

3

הכהן מספר שאחיו היה חבר בקבוצה שחכרה חלקות אדמה  ,ומציין שהאדמות נחכרו מפיק " א  .לאמיתו של דבר

 , 1971עמ '

תשאג  ,עמ ' , 212

. 517

המחכיר אז היה הוועד הארצישראלי של יק " א  .ראה
4

דבר ,

9

באפריל . 1936

. 213

:

ד ' הכהן  ,עת לספר  ,תל  -אביב

. 1974

עמ '

. 20

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

גם בדין  -וחשבון של ג ' ון הופ  -סימפסון משנת

1930

ופיק " א כרצף אחד  ' .פיק " א התחילה את עבודתה

נתפסה תקופת פעילותם של הבארון  ,יק " א

ב 1882 -

תחת ההשגחה של יק " א ' .

5

את הטשטוש במושגים יש לזקוף  ,לא במעט  ,על חשבון פיק " א עצמה  ,שאף ראתה בעבודה

שנעשתה לפניה בארץ  -ישראל  -תחת השגחתו הישירה של הבארון או במעורבותו העקיפה -

מקשה אחת  .משום כך לא הפריכה את הדעות ואת הטעויות שרווחו בציבור  .קרוב לוודאי שהיתה
זאת מדיניות מכוונת של החברה  ,שלא נבעה מבורות  ,אלא באה להאדיר את הבארון ואת מפעלו

בארץ  -ישראל .
למרות רציפות פעילותו של הבארון אדמונד דה  -רוטשילד וההמשכיות בחלק מתוכני

העשייה ,

יש לחייב את הפריודיזציה  ,משמע את החלוקה המקובלת בהיסטוריוגרפיה  ,ולפיה מבחינים בשלוש
תקופות

בשנים

:

תקופת פעילותו הישירה של הבארון בארץ  -ישראל בשנים

1924 - 1900

ותקופת פעילותה של פיק " א  ,החל משנת

ממשלת ישראל ביולי

1957

1924

6

, 1900 - 1882

זמנה של יק " א

ועד העברת מירב נכסיה לידי

 .פריודיזציה זו באה לבטא שינויים קטנים כגדולים  ,ארגוניים

ותוכניים ,

למרות קווי ההמשכיות .

המעבר מיק " א לטיק " א

חברת יק " אי

נוסדה בלונדון בשנת

1891

על  -ידי הבארון מוריס הירש כדי ' לסייע ולקדם את הגירתם

של יהודים מכל חלקי אירופה ואסיה ובמיוחד מארצות בהן הם עשויים להיות נתונים לכל מיסוי
מיוחד או הגבלות פוליטיות או אחרות לחלקים אחרים בעולם וליצור ולהקים מושבות בחלקים
שונים של צפון אמריקה ודרומה וארצות אחרות בעולם למטרות חקלאיות מסחריות

ואחרות ' ' .

בראשית דרכה של החברה טען הירש כי בגלל מיעוט משאביה עליה להתרכז אך ורק במפעל
ההתיישבות בארגנטינה .

9

חובבי  -ציון ניסו  -בלא הצלחה  -למשוך את הירש לפעילות ב ' תורכיה האסיאתית '  ,קרי
בארץ  -ישראל  .הירש לא פסל את הצעותיהם ותוכניותיהם  ,אך דרש להקדים לכל עשייה מחקר יסודי

.ק

.

Deve/opment , London 1930

dK (/
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6

חברת פיק " א נרשמה במוסדות המתאימים בינואר  1924אך רק מן ה  10 -ביוני החל להופיע שמה הרשמי  -~ he ,ך
 , Palestine Jewish Colonisation Associationעל נייר המכתבים הרשמי  .על תאריך הרשמתה של החברה
החדשה ראה

 . 353ק .
ו
8

Palestine ' , :

.

חן Rothschild

8

 . Ussishkin , 'The Jewish Colonisation Association andוע

ן40 . 3 ) 1913ן MES , 9

השם יק " א הוא ראשי  -תיבות של השם באנגלית Jewish Colonisation Association
ח'

אבני  ,ארגנטינה

:

הארץ היעודה  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

מיליון לירות שטרלינג

( 50

מיליון

פרנקים ) ,

65

ואילך  .יק " א היתה חברת מניות בעלת הון של
7

ממניות

1893

העביר

ומאוחר יותר הכפיל הבארון הירש את הונה של החברה .

החברה הוחזקו על  -ידי מנהיגים יהודיים שונים  .שאר הונה היה בידיו של הכארון הירש  .בשנת

2

הבארון את הונה של החברה  ,שהיה מוחזק בידיו  ,לרשותה של האגודה האנגלו  -יהודית וכן לרשות הקהילות
היהודיות בבריסל  ,בברלין ובפרנקפורט  .הסבר מפורט על חלוקת המניות ראה

 , 4ל) 1

9

עמ

שם ) ,
3ך. 3
אבני (
'

:

' הירש  ,ברון מוריס דה '  ,א " ע  ,יד ,

עמ
'  , 27הערה  . 11הבארון הירש השקיע הרבה יותר מהבארון רוטשילד בפעילותו הפילנתרופית

בתחום היהודי  .בשנים

יק " א היה

50

1899 - 1882

השקיע רוטשילד בארץ  -ישראל

כ 40 -

מיליון פרנק בעוד רק הונה הבסיסי של

מיליון פרנק  .בהתחשב בשאר מפעליו של הבארון הירש  ,אין ספק שתפס את המקום הראשון

בפעילותו הפילנתרופית למען היהודים .

פיק " א  -ארגונה ומטרותיה

ומקיף כפי שעשה קודם להתיישבות בארגנטינה .

0ן

עד מותו לא חל שינוי בעמדתו של הירש  ,למרות

הקשיים שמפעל ההתיישבות בארגנטינה נתקל בהם  ,ועל  -אף שהגיע להכרה שדרכו לפתרון
מצוקותיה של יהדות רוסיה לא הוכיחה את עצמה ויש לערוך שינויים בדרכה של יק " א

.ח

הסתייגותו

של הירש מפעילות בארץ  -ישראל נבעה  -כפי שהסביר זאת לחובבי  -ציון  -מכך שסבר כי
בארץ  -ישראל אין התנאים המתאימים להתיישבות יהודית  ,שכן חסרה אדמה פורייה פנויה ויחסם
של השלטונות התורכיים עוין .

המפנה ביחסה של יק " א לארץ  -ישראל חל לאחר מותו של הבארון הירש  ,באפריל

שנערכה

ב 14 -

באוקטובר

, 1896

. 1896

בישיבה

החליטה מועצת יק " א לכלול במסגרת הארצות הנתמכות על  -ידה

גם את ארץ  -ישראל  .כבר למחרת קיבלה המועצה את הצעתו של הרב צדוק קאהן להעניק הלוואות
למושבות נזקקות בארץ  -ישראל  .בעקבות המפנה בעמדתה של יק " א נהנו מעזרתה  ,בשנים
, 1899 - 1896

המושבות

משמר  -הירדן  ,נס  -ציונה  ,חדרה

לאחר מגעים  ,שנמשכו במשך מרבית שנת

ועוד .

2ן

פנה הבארון רוטשילד

, 1899

ב 10 -

בנובמבר

1899

במכתב רשמי להנהלת יק " א  ,וניקש שתקבל תחת חסותה את מפעלו בארץ  -ישראל  .כבר במכתבו
הדגיש הבארון שאיננו מסתלק מהאחריות למושבותיו בארץ  -ישראל  ,להיפך  -כוונתו להתמיד
בכך כל ימי חייו  .הבארון הסביר את בקשתו ברצונו להעלות את יצירתו על פסים חדשים

בני  -קיימא ,

וכיוון שיק " א נראית בעיניו חברה בעלת נסיון ומסגרת משפטית נאותה  ,היא מתאימה למימוש
שאיפותיו ולהנהגת הכיוון החדש  .במכתבו הביא הבארון את ראשי הפרקים של תנאי ההעברה  ,ובין
היתר הציע ליק " א תמיכה של  9מיליון פרנק ל  6 -השנים
ועד בכלל .

1906

3ן

כן התחייב הבארון לעוד

בגליל העליון  .יק " א דרשה מהבארון

15

3 , 200 , 000

הבאות  ,משמע

פרנק לשיפור המושבות ולעזרת המושבות

מיליון פרנק שיתחלקו עד

קיבל הבארון את דרישתה של יק " א  ,ואף התחייב לתוספת של

ניהול

המפעל

הארצישראלי

של

תוקם

2

1910

ועד בכלל  .בסופו  -של  -דבר

מיליון פרנק

ל ' שכלול ' המושבות

העליון  .בשיחות המוקדמות סוכם שלשם

הקיימות ועוד  1 , 200 , 000פרנק לצורכי ההתיישבות בגליל

הבארון

מיליון וחצי פרנק לשנה עד

' ועדה

ארצישראלית '

) Commission

 ( Pal estinienneבת  6חברים  ,והבארון יעמוד בראשה כל ימי חייו  .יחד איתו יכהנו בוועדה עוד שני
,

נציגים שימונו על  -ידו  ,ושלושת החברים האחרים יהיו נציגיה של יק " א שימונו על  -ידה  .נקבע כי
לוועדה תהיינה סמכויות רחבות מאוד בניהול המושבות  ,למעט זכות ההחלטה על הרחבת מושבות

או על ייסוד מושבות חדשות ; החלטות בתחום זה יוכלו להתקבל רק בהסכמתה של יק " א 4 .י סיכומים

אלה  ,בשינויים מסוימים  ,אושרו על  -ידי הוועד המנהל של יק " א בישיבתו מיום
בעקבות האישור נחתם כעבור יומיים ההסכם הסופי להעברה ,

וב 29 -

16

בדצמבר

. ] 899

בדצמבר הודיע נרסיס לוון

ליוסף נייגו ודוד חזן  ,נציגי יק " א בארץ  -ישראל  ,על העברתן של מושבות הבארון לרשותה של יק " א
מתחילת
10

 ' . 1900י

י ' קלוזנר  ,מקאטוביץ עד באזל  ,ב  ,ירושלים

ראה גם
11
12

תשכ " ה  ,עמ ' 131 - 126

 :שם  ,א  ,עמ '  , 394 , 227 - 226ושם  ,ב  ,עמ ' ן142 - 13

 .על היחסים בין חובבי  -ציון לבין הבארון הירש

.

אבני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 255
אבני ( שם )  ,עמ '  . 258התקנון של יק " א שונה  ,ועל  -פי הגדרת יעדים מחודשת יכלה החברה  ,משלב זה

להושיט עזרה ליהודים הנתווים במצוקה בכל מקום

בעולם .

]3

אוסישקין ( לעיל  ,הערה

]4

ההסכם בין יק " א לבין הבארון רוטשילד מדצמבר 1899

15

שם .

 , ) 6עמ '

. 348
,

ארכיון יק " א  ,לונדון  ,קופסה . 479

ואילך ,

( ןל) ך

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

משנת

1900

ועד הקמתה של פיק " א  ,בשנת

מקבילות שהיו כפופות ליק " א

:

, 1924

נוצרה מציאות שכה פעלו בארץ שתי רשויות

הוועדה הארצישראלית  ,שהיתה ממונה על מושבות

הבארון ,

ובמקביל  ,ובנפרד  ,המשיכה יק " א לתמוך באותם גורמים יישוביים  ,שבהם טיפלה משנת

, 1896

ושלא נכללו במסגרת מפעליו של הבארון .

כאמור  ,הוועדה הארצישראלית היתה גוף עצמאי למדי בעל סמכויות רחבות בכל הנוגע לניהול

מושבות הבארון  .לרשותה עמד תקציב נפרד  ,והוא מומן  ,בעשור הראשון  ,על  -ידי הבארון

עצמו .

ככל הידוע לנו הזדהו נציגי יק " א בוועדה  ,פרנץ פיליפסון  ,סלומון ריינאך וצדוק קאהן  ,עם מגמותיו

ותוכניותיו של הבארון לגבי ארץ  -ישראל  .ממילא מובן ששני נציגיו

בוועדה  ,בנו הבכור

ג ' יימס

ונסטון וורמסר  ,פעלו על  -פי מצוותו .
מלבד הטיפול במושבות הבארון  ,קיבלה הוועדה הארצישראלית  ,מאוחר יותר  ,את האחריות
לגוש היישובים החדש שקם בגליל התחתון  .כאשר

חודש  ,בשנת  , 1913החוזה

בין יק " א לבין

הבארון  ,נערכו בו שינויים שהעניקו לוועדה הארצישראלית סמכויות רחבות יותר  .השינוי החשוב
ביותר היה פרי יוזמתו של

הבארון  ,ולפיו

אדמות נוספות שיהיו תחת ניהולו .

6ן

ניתנה לוועדה הסמכות להקים יישובים חדשים וכן לרכוש

השינויים שיקפו את מגמתו של הבארון להרחיב את סמכויותיה

של הוועדה הארצישראלית  ,לשחררה מהמגבלות שהטילה עליה מועצת יק " א ואף לנתקה מהתלות
בגוף פילנתרופי שמרני זה  .כבר באותה עת התעורר הצורך ברוויזיה מוחלטת ביחסי הגומלין בין

הוועדה לבין יק " א  ,משום שהוועדה
, 1914

נעשתה  ,בפועל

לגוף כמעט עצמאי  ,אך תהליך זה נקטע בשנת

עם פרוץ מלחמת  -העולם .

בשנת

1919

חודש שוב  -הפעם רק באופן זמני  -החוזה בין הבארון לבין יק " א  .עוד באותה

שנה הבהיר הבארון שלנוכח המציאות הפוליטית והכלכלית

החדשה  ,שנוצרה

בארץ  -ישראל לאחר

הכיבוש הבריטי  ,יש להקים ארגון חזק ועצמאי  ,שיקח על עצמו את המשימה של בניין הארץ .
בחוזה משנת

1919

הורחבה לכלל

9

הוכנסו אלמנטים שהיו אחר  -כך הבסיס להקמת פיק " א  :הוועדה הארצישראלית

חברים  ,וניתן לה חופש מוחלט לפעול כראות עיניה בארץ  -ישראל  .עוד נקבע

בחוזה כי הוועדה תגיש ליק " א הצעה  -תוכנית להקמת חברה חדשה  :מיד עם התבהרות עתידה
הפוליטי של ארץ  -ישראל תיקח על עצמה חברה זו את האחריות למפעל ההתיישבות ולפעילות
הכלכלית הכוללת בארץ  .כן נקבע שלאחר שתוגש תוכנית זו תעביר יק " א לחברה החדשה את כל
סמכויותיה  ,שהושתתו על ההסכם שנחתם בשנת

באוקטובר

1920

1899

וחודש בשנים

1919 , 1913 , 1908 , 1905

.

הציע הבארון דה  -רוטשילד ליק " א להפוך את הוועדה הארצישראלית לחברה

בלתי  -תלויה  ,שתיקח על עצמה את מלוא האחריות לפיתוחה החקלאי והתעשייתי של ארץ  -ישראל .

ההצעה התקבלה על  -ידי מועצת יק " א  ,ובכך נסללה הדרך להקמתה של פיק " א  .לי
חשוב להדגיש כי בתקופה שלפני מלחמת  -העולם הראשונה עדיין ניתן היה למצוא אצל הבארון
ביטויים וגילויי התנהגות

אנטי  -ציוניים ,

אך אלה נעשים נדירים יותר בתקופה הסמוכה לאחר

המלחמה ובעיקר בימי המנדט  .בתקופת המנדט סרה עוינותו כלפי גישותיהם של הרצל ואחד
ונוצרו ההבנה והברית

העם ,

בין מפעלו לבין התנועה הציונית  .ה ' התפייסות ' בין הבארון לבין הציונות

106
16

7

]

שם .

אוסישקין
וראה עוד
57

.ק

.

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' ן, 35

הערה  . 51אוסישקין מתבססת על ישיבת מועצת

יק " א מה  2 -כינואר 1913

.
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' 924ן 1900 -

פיק " א -

ארגונה ומטרותיה

החלה  ,אמנם  ,כבר ערב מלחמת  -העולם הראשונה  ,עם הופעת הציונות המעשית והתגברות פעילותם
והשפעתם של אישים כארתור רופין  ,נחום סוקולוב  ,וחיים וייצמן

שגישתו היתה

מעשית  -תכליתית ,

;

כל אלה קירבו את

אל הציונות  .אך תהליך ההתקרבות הושלם ,

הבארון ,

כאמור ,

לאחר

מלחמת  -העולם הראשונה ובעיקר בשנות העשרים והשלושים .
ככל שהתקרב לציונות קשתה על הבארון השותפות עם יק " א  .השינוי המדיני המהפכני שחל

באזור עם הצהרת בלפור ועם כיבוש הארץ על  -ידי הבריטים

חייב  ,לדעתו ,

לפיתוחה של ארץ  -ישראל  .תחושתו היתה שהקשר עם יק " א  ,גמיש ככל

ליזום מפעל רב תנופה

שיהיה  ,הוא גורם

מפריע

ומגביל במימוש רעיונותיו  .יתר  -על  -כן  ,הבארון סבר שהנסיבות החדשות מחייבות את הקמתה של
חברה  ,שתעסוק

אך ורק בנושא הארצישראלי ותושתת על בסיס חוקי מתאים .

חשוב לשים לב כי למרות השינויים וההתפתחויות קיים רצף בנוכחות הבארון במפעל
הארצישראלי  .גם לאחר העברת מפעלו ליק " א  ,בשנת  , 1899הטביע הבארון את חותמו על הוועדה
הארצישראלית  ,שהוקמה

כדי לנהל את מושבותיו בארץ  -ישראל  .פיק " א צמחה כמעט אורגנית

מהוועדה הארצישראלית  ,כאשר הבארון הגיע למסקנה שבמציאות החדשה שנוצרה לאחר חילופי

השלטון בארץ  ,הוועדה איננה עוד מכשיר יעיל למימוש תוכניותיו  .ההמשכיות במעבר מהוועדה
לפיק " א התבטאה גם בכך שאותם האנשים שירתו את המנגנון של שני הגופים .
עם הקמתה של פיק " א  ,בשנת

בשנים

המשיכה יק " א בפעילותה המצומצמת

, 1924

בארץ  -ישראל  " .י

התאחדה עם קרן העזרה שהוקמה למען נפגעי מאורעות תרפ " ט  .והמשיכה

1933 - 1932

לפעול במסגרת חברה חדשה  ,אמיק " א .

על  -פי ההסכם בין הבארון לבין

9ן

יק " א הועברו נכסיה של הוועדה הארצישראלית לרשותה של

פיק " א  .הרכוש כלל קרנות  ,מבנים  ,מפעלים  ,זכיונות ונכסים נוספים  .יתר  -על  -כן  ,יק " א העבירה
לניהולה של החברה החדשה אף אותן המושבות שלא השתייכו למושבות החסות של הבארון  ,כגון

:

משמר  -הירדן  ,חדרה ונס  -ציונה  ,והן היו נתונות תחת פיקוחה הישיר של הוועדה הארצישראלית .
פיק " א שלטה אפוא על המושבות והנכסים שאותם ירשה מהוועדה הארצישראלית  ,בעוד כלפי
נכסיה ומושבותיה של יק " א היתה לה סמכות ניהולית בלבד .
באשר להיקף הנכסים הקרקעיים שהועברו מהוועדה הארצישראלית לפיק " א יש בידינו נתונים
בלתי  -מדויקים ואף סותרים .

20

קרוב לוודאי שהרכוש הקרקעי שירשה פיק " א הקיף

כ 350 , 000 -

דונם  .נתון זה מתאשר הן מהדו " ח שהגישה פיק " א לוועדת אונסקו " פ י 2של האו " ם בשנת

18

בשנים

אז על
גם
19

:

1926 - 1925

כ 150 , 000 -

אנגסט ,

הוציאה יק " א כארץ  -ישראל בסך  -הכל

19 , 002

1947

והן

לירות מצריות  ,בעוד תקציבה של פיק " א עמד

לירות מצריות  ,ראה  :אצ " מ  . 715 / 6700 ,על פעילות יק " א בארץ  -ישראל עד הקמת פיק " א  ,ראה

שם .

אוסישקין טוענת שחברת אמיק " א נוסדה

זאת  ,אליצור מציין את שנת

1932

ב 28 -

ביולי

 , 1933ראה :

אוסישקין ( לעיל  ,הערה

כשנת התחלת המשא  -ומתן להקמת החברה  ,ראה

ובנין הארץ  ,ירושלים ת " ש  ,עמ '  . 199 - 197בנובמבר

1955

:

 , ) 6עמ '

 . 353לעומת

א ' אליצור  ,ההון הלאומי

החליפה אמיק " א את שמא ל ' יק " א  -ישראל '  .חברה זו

עסקה בתמיכה במפעלי התיישבות  ,תעשייה וחינוך בישראל .
20

הבארון רוטשילד שמר על סודיות בכל הקשור להיקף הנכסים  .פיזורו של החומר הארכיוני בין תיקים רבים ,

שחלקם בלתי  -קריאים  ,אינו מאפשר להגיע לנתונים מדויקים .
21

על  -פי הנאמר בדו " ח פיק " א שהוגש לאונסקו " פ

10 the UnitedrNations
,
)

 Palestine, Jerusalem 1947 , para 7מס
 350 , 000דונם  ,ואלה הועברו לרשותה של פיק " א עם הקמתה .

 ( Special Committeeהוועדה

Memorandum

 .גו )  . 1 .ץ

הארצישראלית שלטה עד

 1918על

,

ל ()

ך

מהתעודות המצויות בארכיון הציוני המרכזי .

22

הנתונים בנוגע להיקף נחלותיה בשנת

לאחר הקמתה  ,גם הם אינם מדויקים  ,והם משתנים
467 , 000

7ונם .

23

בשנת

1926

חלה ירידה לכדי

פי ההתפלגות הבאה  :הגליל התחתון -

ע
~

312 , 269

89 , 810

מ 360 , 000 -

דונם לכדי

, 1925

400 , 000

כשנה

דונם ואף

דונם בהיקף רכושה הקרקעי של החברה על -

דונם  ,הגליל העליון -

82 , 675

דונם  ,שומרון -

() 1
22

ראה :

אצ " מ  1 5 / 5863 ,נ  .בשנת

 1924עמדו

לרשות פיק " א במושבות השומרון  ,הגליל התחתון והעליון

346 , 889

דונם  .אין נתונים על נחלותיה ביהודה .
23

לנתון של

360 , 976

דונם בסוף

 1925ראה :

אצ " מ  ,שם

 :לנתון של  400 , 239דונם  ,ראה  :אצ " מ ,

של  467 , 997דונם  ,ראה 15 / 5556 :נ  .הנתון האחרון כולל את הנחלות ביהודה .

 15 / 5856נ

 :לנתון

57 , 849

דונם ויהודה -

81 , 935

דונם  .בנוסף היו לפיק " א זכיונות על

כ 66 , 000 -

פיק " א קיבלה מהוועדה הארצישראלית  -לבעלות או לניהול בלבד -

29

7ונם .

24

יישובים  :בגליל

העליון  -ראש פנה  ,מחניים  ,משמר  -הירדן  ,איילת  -השחר  ,יסוד המעלה  ,מטולה  ,כפר  -גלעדי  ,תל -

חי

;

בגליל התחתון  -מצפה  ,מושבת כנרת  ,מנחמיה  ,יבנאל  ,בית  -גן  ,כפר  -תבור  ,סג ' רה  ,גשר

נחלים

24

,1

11

( גשר ) ;

בשומרון  -זכרון  -יעקב  ,מאיר שפיה  ,בת  -שלמה  ,בנימינה  ,גבעת  -עדה  ,עתלית ,

אצ " מ . 51 / 569 ,

109

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

חדרה

;

וביהודה  -פתח  -תקוה  ,ראשון  -לציון  ,מזכרת  -בתיה  ,גדרה  ,נס  -ציונה  ,כפר סבא .

25

עיקר מקורותיה הכספיים של פיק " א הושתתו על ההון שהעמיד לרשותה הבארון  .אופיו של

ההון והיקפו היו חסוים  ,והסודיות והערפול סביב נושא זה נשמרו בקפדנות לאורך שנים  .שלא כמו
יק " א  ,שהיתה חברה ציבורית  ,היתה פיק " א ארגון פילנתרופי פרטי ועל כן לא נאלצה לחשוף את
מקורותיה

הכספיים  .האומדנים הקיימים

הם  ,לפיכך  ,בגדר השערות בלבד  .עבר הדני סבר שהבארון

לא " י .

העמיד לרשות פיק " א הון יסוד של 1 , 200 , 000

שהעמיד הבארון לרשות פיק " א היה

שנה .

כ 3 , 000 , 000 -

26

א ' אוליצור הגיע למסקנה שהון היסוד

לא " י  ,ואלה הכניסו לפיק " א

כ 150 , 000 -

לא " י כל

27

הבארון היה עקבי באמונתו שהחקלאות חייבת להמשיך להיות הבסיס שעליו תיבנה כלכלתו של
היישוב היהודי  .עם זאת  ,הוא הבין כי עלייה גדולה לארץ  -ישראל  ,שבה האמין ואותה קיבל

תוכל להיקלט בעיקר על  -ידי פיתוח מזורז של
המשיכה לעסוק  ,בדרך  -כלל  ,בתחום

בברכה ,

התעשייה  .בעוד השקפתה של יק " א קפאה  ,והיא

החקלאי המוכר  ,גילה הבארון פתיחות ודינמיות בלתי רגילים

לאדם בגילו  ,ותפס את הצרכים החדשים והאפשרויות החדשות המחייבים שינויים והרחבה בדפוסי

הפעילות הכלכלית בארץ  -ישראל .
השקפות אלה באו לידי ביטוי בפעילותו של הבארון כבר בראשית שנות העשרים  ,לפני הקמתה
של פיק " א  .הוא עסק במתן אשראי ליזמים בענפי יסוד בפיתוח

הארץ  ,בהושטת עזרה

למייסדי

תעשיות ולמקימי מפעלים תעשייתיים ומסחריים ובהקמה עצמאית של מפעלים תעשייתיים  .פיק " א
המשיכה את הפעילות הפיסקלית  -המסחרית והתעשייתית המתוארת  .על רקע זה יש לראות את

הסיוע שהושיטו הבארון ופיק " א לפנחס רוטנברג במאמציו לפיתוח החשמל בארץ  ,וכן את העזרה
שניתנה לחברת המלח בעתלית  ,ואת השקעת הכספים בהקמת מפעלים כגון

:

בית  -חרושת

' נשר ' ,

הטחנות הגדולות בחיפה והמפעל לאפיית המצות שהקים לידן ובית  -חרושת לתמציות בשמים
בבנימינה  .עם כל הפעילות הנרחבת הזו בתחום הפיתוח של מפעלי יסוד ( כמו חברת

החשמל )

והתעשייה עדיין  ,גם פיק " א  ,השקיעה את מירב משאביה בחקלאות .

מיק " א  -מבנה החברה
פיק " א ניהלה את עבודתה בכפיפות לתקנון מגובש ופעלה במבנה היררכי  ,ברור ונוקשה  .בראש

החברה עמד נשיאה  ,ג ' יימס דה  -רוטשילד  ,שישב בלונדון  .תחתיו פעלה מועצה מצומצמת -
הנהלה  ,שמנתה

7

חברים  ,כולל הבארון אדמונד דה  -רוטשילד  ,ומקום מושבה היה בפריס  .המזכיר

הכללי של החברה  ,שגם הוא ישב בפריס  ,היה מעביר את החלטותיהם של הנשיא ושל המועצה -

ההנהלה למשרדי החברה בארץ  -ישראל  ,ומשם הועברו ההנחיות  ,דרך ראשי האזורים

והמחלקות ,

לשטח עצמו .
פיק " א פעלה בארץ  -ישראל באמצעות שני משרדים  ,אחד בחיפה ואחד ביפו  .המשרד בחיפה היה
()

ן ך

25

אצ " מ 15 / 5862 .נ  .החליקה לאזירים נעשתה על  -פי מה שהיה נהרג אצל פיק " א  .צריך לשים לב שברשימת
היישובים נכללים גם אלה שהיו שייכים אז ליק " א והיו רק תחת ניהולה האדמיניסטרטיווי של פיק " א וכאלה שרק

נעזרו על  -ידה או על  -ידי יק " א .
26

27

עבר הדני  ,מן המסד עד המדינה ,

אליצור

עמ ' ; 259

( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' . 226

אצ " מ 02 /48 ,נ " /

.

פיק " א  -ארגונה ומטרותיה

הגדול יותר וחלש על מרבית עבודתה של פיק " א  .משרד זה היה אחראי גם על התחום הטריטוריאלי

הגדול יותר  ,שהשתרע מהתורן ועד לאזורים הסמוכים לתל  -אביב  .המשרד ביפו פעל עד

, 1932

ובאותה שנה פורק ובמקומו הוקם משרד בתל  -אביב  ,שפעל במתכונת מצומצמת יותר  ,וטיפל

במושבות יהודה  .כל מרכז חויב למסור  ,ישירות לפריס  ,דו " חות תקופתיים  .כל משרד היה אחראי
רק על הנעשה בתחום שעליו היה מופקד וניהל שירותים אדמיניסטרטיביים עצמאיים  .למרות גודלו

של המשרד בחיפה ותחום אחריותו הנרחב  ,לא היו לו שום סמכויות כלפי המשרד ביפו

או  ,מאוחר

בתל  -אביב .

יותר  ,המשרד

הנשיא  -ג ' יימס דה  -רוטשילד
ג ' יימס דה  -רוטשילד רכש את נסיונו והבנתו בפעילות ההתיישבותית  -הכלכלית בארץ  -ישראל במשך
השנים הארוכות שבהן כיהן כחבר בוועדה הארצישראלית .
ייסודה בשנת

28

עם מינויו לנשיאה של פיק " א  ,למן

ניסה לממש את השקפותיו ואת מדיניותו של אביו  .במסמך היסוד של פיק " א

, 1924

לא פורטו סמכויותיו של הנשיא  ,למעט הקביעה שהוא נבחר לכל ימי חייו  .קרוב לוודאי שהעדר
הפירוט היה מכוון  ,ונועד לתת לו מרחב עשייה רחב ביותר .
את תקופת נשיאותו ניתן לחלק לשני פרקי זמן  :א  .השנים

אביו

; 29

ב  .השנים

23 , 1957 - 1934

, 1934 - 1924

עשור שבו פעל בצלו של

שנים שבהן תפקד בצורה עצמאית  .קשה להצביע על יוזמות

עצמאיות של ג ' יימס דה  -רוטשילד בעשור הראשון של נשיאותו  .יתר על כן  ,על  -אף שקיבל ללונדון
את ההעתקים של כל החלטות המועצה  -ההנהלה  ,ועל  -אף שדווח לו על כל פעולותיה של

החברה ,

מרכז החברה ומוקד הפעילות היה ממוקם בפריס שם ישבו אביו  ,מזכיר החברה והמועצה  -ההנהלה .

האזכורים ביחס לנשיא מעטים ואופיים בעיקר אינפורמטיווי  ,כגון

בחיפה בקשר לאי  -תמיכה בארגון פועלים מסוים ' .

0נ

:

' הנשיא מסכים לקו שננקט

' העברנו לנשיא מכתבו של הנציב העליון ' .

עם זאת  ,יש גם הוראות בנוסח ' הנשיא מורה על תרומה לעיתון בסך

100

לירות ' .

2נ

ן

'

ההכרעות

האמיתיות נפלו בפריס ולא בלונדון  ,לכן גם אין בתקופה הנדונה פניות לנשיא בשאלות מהותיות .
28

ריימס דה  -רוטשילד עבר בגיל צעיר לאנגליה  ,וקיבל חינוך צרפתי ואנגלי כאחד  .למן שנת
המשפחתי

בפריס ,

1905

עבד כבנק

אך לאחר תאונה  ,שאירעה לו בעת רכיבה על סוס  ,פרש מעסקי הבנק  ( .על אהבתו לסוסים

והתמסרותו לטיפוחם ראה

 . ) 186שאמה טוען כי

 :דבר 29 ,

ביוני

1925

.

ש ' שאמה ,

בית  -רוטשילד וארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

ג ' יימס סלד מעבודתו בבנק  ,והתאונה שימשה

לו נימוק מצוין לפרוש מעיסוק מסורתי -

משפחתי זה  .במלחמת  -העולם הראשונה שירת בהצטיינות בצרפת  .על  -אף שנפצע במלחמה  ,התנדב שוב  ,וכשנת
 1917עבר

לשרת תחת פיקודו של אלנבי בחזית הארצישראלית  .בינו לבין וייצמן נוצרו קשרים קרובים  ,ואלה

התהדקו ערב הצהרת בלפור  .אשתו של ג ' יימס  ,דורותי  ,גויסה על  -ידי וייצמן לעזור במאמצים למען השגת
ההצהרה  .מאז ואילך שמרה דורותי על נאמנותה ומסירותה לציונות ולמדינת ישראל  ( .שאמה  ,לעיל  ,עמ ' 195

וייצמן

בשנת

[ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ '

1918

1945 - 1929

;

. ) 162

שימש ג ' יימס דה  -רוטשילד קצין קישור של ועד  -הצירים  .כשנת

1919

זכה לאזרחות בריטית  ,ובשנים

כיהן כחבר בפרלמנט הבריטי מטעם הליברלים  .לא אחת ניצל את הבמה הפרלמנטרית כדי לטעון

למען האינטרסים היהודיים

והציוניים  .מבחינה

פוליטית רצה בחסותה של בריטניה על ארץ  -ישראל ובהפיכת

הארץ לדומיניון בריטי .
29

שאמה כותב

כי

' לעיתים קרובות מאד היה הבארון מציץ  ,על דרך המליצה או בפועל ממש  ,מעל כתף בנו '  ,ראה :

שאמה

( שם ) ,

30

אצ " מ .

15 / 6612נ .

31

 25בספטמבר  , 1927אנ " מ  ,שם .

32

עמ ' . 269

 20ביולי , 1928

אצ " מ .

15 / 6613נ .

1 1 1

יעקב גולרשטיין ובת  -שבע שטרן

אין גם עדות על התערבותו של הנשיא בשאלות משמעותיות שנגעו לפעילותה של

פיק " א  .התמונה

המתקבלת היא של ' מלך קונסטיטוציוני ' ולא של שליט אמיתי המתערב  ,מעצב וקובע מדיניות .

מעמדו של ג ' יימס דה  -רוטשילד השתנה עם מותו של אביו  ,בשנת
בכל דבר  ,קטן כגדול  ,ובכולם נעשה לפוסק

האחרון ' .

, 1934

ומעתה ואילך פנו אליו

הוא החל לעצב ולקבוע את מדיניותה של

3

החברה ואת פעולותיה בארץ  -ישראל עד כדי התערבות בפרטים הטכניים הקטנים ביותר .
שלמרות הסכנות אין לשנות את מיקומו של משרד

קבע בעת מאורעות 1939 - 1936

בחיפה באזור יהודי  -ערבי

מעורב " .

לעובדים וכן על גובה המענק לכל

כך  ,למשל ,

פיק " א  ,ששכן

הירידה לפרטים משתקפת גם בהחלטות על נתינת מענקים

אחד " .

בעיני היישוב החל ג ' יימס דה  -רוטשילד לתפוס את מקום

אביו ולהצטייר בדמות פטרון  ,לכן גם היה יעד לאין  -ספור בקשות ופניות  ,הן מאנשים פרטיים והן
מגורמים

ותוך זמן קצר ביסס את מעמדו כאישיות הדומיננטית בפיק " א .

ציבוריים ,

מעמדו החדש של ג ' יימס דה  -רוטשילד השתקף

,

בין

היתר ,

6

'

בכך שראשי היישוב והתנועה

הציונית ראו בו גורם שיש להתייעץ איתו לא רק בעניינים כלכליים  ,אלא גם בעניינים מדיניים .
מציאות זו נבעה גם ממעמדו הפוליטי כחבר הפרלמנט הבריטי ומקשריו האישיים המסועפים

שהיתה אז זירת הפעילות המדינית של המוסדות הציוניים  ,ולא רק מהיותו נשיא

בבריטניה ,

פיק " א .
בשנת

7

'

הוא גם פעל בעיקר בחוץ  -לארץ  ,ולארץ  -ישראל המנדטורית הגיע לשני ביקורים
ובשנת

1921

ברחבי

העולם ,

ג ' יימס דה  -רוטשילד זכה להערכה רבה  -אף בקרב לא  -יהודים  -גם

. 1936

בזכות תכונותיו האישיות

בלבד ,

:

חריצותו  ,בקיאותו בענייני ארץ  -ישראל  ,התמצאותו במצב העם היהודי

והשימוש שעשה במעמדו החברתי והפוליטי לטובת האינטרס היהודי

מדיניותה של פיק " א  ,המבנה שלה ונוהלי עבודתה לא שונו גם לאחר שנת

. 1934

והציוני ' .

3

ג ' יימס דה -

רוטשילד אמנם הגביר את עבודתו בפיק " א בתקופה זו  ,כדי למלא את החלל שנוצר לאחר מות
אביון ( אך לא היו לו יומרות ושאיפות להאפיל על מעשי אביו  ,ולכן בולטים קווי ההמשכיות  ,ללא
חידושים ושינויים  .מתקבל הרושם כי ג ' יימס דה  -רוטשילד ביקש להנציח את פועלו של אביו
ולהיות לו יורש ראוי  ,והוא אף העיד על כך בעצמו  ,באומרו כי בכל מעשיו הוא רק ' יורש צנוע ' של

אביו '" .
המועצה  -ההנהלה של פיק " א
חברי המועצה שמונתה עם הקמת החברה
33

נצטט ,

לדוגמה  ,ממספר איגרות

במארס

: 1937

:

ב 1924 -

היו

:

ריינאך ופיליפסון  ,שהיו קודם לכן חברי

' בקשר להתישבות " מסדה " השיא שלנו מיחס חשיבות רבה  ' . . .אל

היהודית ' ( הכוונה למתן אינפורמציה סודית שבדרך  -כלל פיק " א סירבה למסור אותה ) אל
: 1936

34

 5בפברואר  , 1937שם ,

35

' קיבלת מענק

36

1 1 12

' בשאלת המפרוז של ג ' וויר הנשיא שלנו הורה  5 ' . . .בפברואר 1937

למעמדו

37

11

38

על ההערכה

39
40

, 1937

במארס

באפריל

1936

גוטליב אל

לך ' 17 ,

במארס

, 1936

שם  ,שם .

 :אצ " מ . 553 / 1024 / 3 ,

( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' : 270

על יחסו של בן  -גוריון ראה

1 1 :

אצ " מ  ,שם  :על יחסו של אוסישקין ראה נאומו לכבוד ביקורו של דה  -רוטשילד בארץ  :דאר היום ,

.

פיק " א  28 ,במארס , 1936

( שם ) ,

 ,אצ " מ 15 / 7248 ,נ .

אצ " מ 15 / 7247 ,נ .

כלפי ג ' יימס דה  -רוטשילד ראה  :שאמה

, 1937

שאמה

לא " י שהנשיא שלנו הורה לשלח

100

וולפסון 14 ,

באוגוסט

שם .

של ג ' יימס דה  -רוטשילד בעיני המוסדות ראה

במארס

וולפסון 4 ,

' הנשיא שלנו מבקש להכין התכתבויות שלכס לאישים בסוכנות היהודית הממונים על התזה

שם

;

וכן אצל עבר הדני

אצ " מ  ,שם  :שאמה

( שם ) ,

( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

שם .
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6

פיק  -א  -ארגונה ומטרותיה

הוועדה הארצישראלית ומקורבים לבארון רוטשילד  ,וכן
כהן והבארון רוטשילד עצמו  .בשנת
ובשנת

לוי ,

1937

1936

:

נסטון וורמסר  ,מיכאל פולק  ,ליאונרד

התמנה מקס גוטסשלק במקומו של וורמסר

שנפטר ,

השתנה הרכב המועצה וחבריה היו  :יוליוס בלאו  ,אוסמונד ד ' אביגדור גולדסמיד  ,לואי

ג ' ורג ' וורמסר  ,גוטסשלק

ופולק .

ן4

על  -פי התקנון בחרה המועצה בנשיא  .התקנון קבע גם כי חבר מועצה חייב להתפטר

מתפקידו ,

אם הוכח שפעל בניגוד לאינטרסים של החברה  ,או אם מסיבה כלשהי הובע בו אי  -אמון  .כדי למנוע
היווצרותה של אוליגרכיה מתמשכת  ,נקבע שכל

3

שנים יוחלף שליש מחברי המועצה ; הפורשים

יהיו חברי המועצה שכיהנו בה פרק הזמן הממושך ביותר  ,ואם לא תושג הסכמה לגביהם  ,תיערך על
כך הצבעה חשאית בין חברי המועצה עצמם  .נוהל ההצבעה היה הליך מקובל במועצה  -ההנהלה

לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות  .למרות הדומיננטיות של הבארון רוטשילד  ,ואחר  -כך של
תפקדה

בנו ,

המועצה  -ההנהלה על  -פי כללים דמוקרטיים פורמליים של הצבעות ולא על  -פי תכתיב .

בפועל נראה שהתקנון לא קוים

המועצה התכנסה על  -פי הצורך  ,והחברים בה הוחלפו לעתים

;

רחוקות .
המועצה  -ההנהלה היתה המוסד העליון המחליט בכל הנוגע למפעל הארצישראלי  ,ובאמצעות
המזכיר הכללי פיקחה על כל הנעשה בארץ  .במסגרת סמכויותיה קבעה המועצה בענייני התקציב

ודרכי חלוקתו והשקעות מיוחדות  ,וכן בענייני היקפו ומהותו של כוח  -האדם אותו היא העסיקה
בארץ  .כל רעיון והצעה הועלו לדיון במסגרת השמרנית והקפדנית של המועצה  -ההנהלה  ,ובלי

התייחסותה  ,שהועברה על  -ידי המזכיר הכללי  ,לא יכלו המשרדים בארץ  -ישראל לעשות ולא כלום .
שיווק המוצרים מארץ  -ישראל והמשא  -ומתן עם ספקים וסוכנים נעשו דרך פריס  ,כך שהפיקוח

הריכוזי היה מוחלט  .כל נסיון לגילוי עצמאות מצד ארץ  -ישראל נתקל מיד בתגובה מרסנת .

היישוב ידע על תלותה הרבה של הפקידות הארצישראלית

המנגנון של

בפריס  ,ולכן  ,כאשר התעוררו בעיות

42

בין

פיק " א לבין המוסדות היישוביים  ,הנטייה היתה לעקוף את הפקידות בארץ ולפנות

ישירות לפריס .

41
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עבר הדני  ,שם  ,עמ '

סלומון ריינאק

( ) 1932 - 1858

-

ארכאולוג  ,בלשן והיסטוריון  ,חבר האקדמיה

הצרפתית  .היה מעורה בחיים היהודיים בצרפת  ,סגן  -נשיא כי " ח ונמנה עם מייסדי יק " א  .היה אנטי  -ציוני  ,אך עזר
למפעל ההתיישבותי בארץ  -ישראל  .ראה

:

.

 . 56ק 1971

Jerusalem

 . 2]/ , XIV ,פרנץ פיליפסון

( - ) 1925 - 1851

בנקאי יהודי בלגי וממנהיגי יהדות בלגיה  .נולד כמגדבורג בגרמניה  .עכר לבריסל להתמחות בבנקאות  .בשנת

הקים בנק משלו  .היה מעורב בתהליך הקולוניזציה של קונגו הבלגית  ,ובין היתר הקים את הבנק של קונגו

ושימש בו כסגן  -נשיא בשנים

1919 - 1911

 .היה נשיא הקהילה היהודית בבריסל במשך כל

את קהילת יהודי בריסל במועצת יק " א  .בשנת

1901

רבות להתיישבות היהודית בארגנטינה ובברזיל  .ראה

.

נעשה לסגן  -נשיא מועצת יק " א ובשנת
 :שם  ,יג  ,עמ ' . 398

של הכארון  ,אומנו של ג ' יימס דה  -רוטשילד  .מיכאל פולק

הבלגית ,

חייו  .משנת 1896
1919

1871

ייצג

לנשיאה  .תרם

נסטון וורמסר  -מזכירו ועוזרו האישי

( - ) 1952 - 1864

תעשיין  .נולד בסלוצק שברוסיה  ,למד

מתמטיקה באוניברסיטת פטרבורג  .עסק בחיפושי נפט ובהובלתו בדרום  -רוסיה  .הוא התעשר לאחר שמכר את

מניות הנפט שלו לחברת ' של '  .בשנת  1922עלה לארץ  -ישראל  .השקיע חלק גדול מכספו בהקמת המפעל לייצור
מלט ' נשר '  ,שהיה הגדול מסוגו במזרח  -התיכון  .שנים רבות ניהל את בית  -החרושת עד שמכרו ל ' סולל  -בונה ' .
ראה

:

י ' שביט  ,י ' גולדשטיין וח ' באר ( עורכים )  ,לקסיקון האישים של ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

אוסמונד ד ' אביגדור גולדסמיד

( ) 1940 - 1877

-

האגודה האנגלו  -יהודית  ,נשיאה של יק " א ומראשי ' הסוכנות המורחבת '  .ראה
42

:

א " ע  ,י  ,עמ ' . 389 - 388

באצ " מ שמורים תיקים גדושים בהתכתבויות בין המשרדים בארץ  -ישראל לבין פריס  .ראה
אצ " מ ,

15 / 6623נ

15 / 6613נ

;

;

6

15 / 5936נ

באוגוסט 15 / 6736 , 1936נ 15 :
;

כן ראה

:

 , 1983עמ '

. 390

חובב  -ציון ופעיל בחיים היהודיים באנגליה  .היה נשיאה של

שאמה ( לעיל  ,הערה

בספטמבר 15 / 6612 , 1927נ
 , ) 28עמ '

. 271

19 :
;

30

כאוקטובר 1926

,

באוגוסט , 1928

ו:

1 1

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

בפעילותה התבססה המועצה  -ההנהלה על מידע רב שזרם אליה מארץ  -ישראל  .מקורות המידע
היו

לא

רק

הדיווחים

של

פקידיה ,

אלא

גם

מאמרים

רלוונטיים ,

מהעיתונות

שתורגמו

הארצישראלית  ,דיווחים מסוכנויות ידיעות ודו " חות של ממשלת המנדט  ,של ההסתדרות הציונית

ושל הסוכנות היהודית  .למועצה היה חסר המגע הישיר עם הנעשה בשטח עצמו  ,קרי

בארץ  -ישראל ,

בגלל מיקומה בפרים  .עם זאת  ,המרחק נתן לה אפשרות לפעול בלי הלחצים הטבעיים הנוצרים
כאשר פועלים בסמיכות למקום ההתרחשויות .

43

המזכיר הכללי
המזכיר הכללי היה האחראי לתפקודה השוטף של החברה  .בתוקף תפקידו שימש החוליה המקשרת
בין המועצה  -ההנהלה בפריס לבין המנגנון שפעל בארץ

;

הוא היה המביא והמציג את בעיות השטח

לפני המועצה  -ההנהלה  ,והיה הממונה מטעמה על ביצוע מדיניותה והחלטותיה  .מבחינה

פורמלית ,

חייב היה המזכיר להתייעץ ולקבל את אישורה של המועצה  -ההנהלה גם להחלטות שנגעו לתחומי
הביצוע  .הכרח זה נבע מהמבנה הריכוזי של פיק " א ומהעובדה שסמכויות המזכיר לא הוגדרו

בתקנון  .עם זאת  ,היחסים בין המזכירים השונים לבין המועצה  -ההנהלה היו  ,כנראה  ,הרמוניים

;

איננו שומעים על חיכוכים משמעותיים ביניהם  ,ולרוב פעלו בתיאום .

מקום מושבו הקבוע של המזכיר הכללי היה בפריס  ,אך הוא נהג לפקוד את הארץ לסיורים
קבועים וארוכים  .בימי שהותו בארץ  -ישראל היה סוקר ובוחן ישירות את מפעליה של פיק " א ומקבל
החלטות לגבי פעילותה השוטפת  .הביקורים שימשו גם לצורך שמירת הקשר האישי הישיר עם
הממסד היישובי  ,הציוני והמנדטורי  .שהיותיו הארוכות של המזכיר בארץ הקלו את הביורוקרטיה
המסורבלת ועזרו לקבלת החלטות מהירות בתחום העבודה ובנוגע לפניות שונות שבדרך  -כלל היו
צריכות לעבור את הדרך הארוכה מהארץ לפריס ובחזרה .
היותו של המזכיר הכללי אחראי ישיר לתפקודה של פיק " א הפך אותו לאיש מפתח בחברה .
הדבר בלט בתפקידו של המזכיר הכללי הראשון  ,אנרי

ישראל בשנת

, 1903

( צבי )

פרנק .

44

פרנק החל לעבוד בארץ -

בימי הוועדה הארצישראלית של יק " א  .מאז ועד יום מותו  ,בשנת

, 1937

צבר

ידע רב ונסיון עשיר בכל הקשור למפעל הארצישראלי  .הוא הצטיין ביחסיו הטובים עם האיכרים
במושבות של פיק " א  ,וכן גילה הבנה רבה למפעליה של תנועת העבודה הארצישראלית  ,ובכלל זה
לצורת החיים הקיבוצית  ,אך במקביל השכיל לשמור על קשרים הוגנים עם גורמים פוליטיים אחרים
ביישוב ובתנועה הציונית .

43

45

כל אלה  .יצרו הערכה רבה  ,מצד כל הגורמים  ,לאישיותו  ,לפועלו

העובדה שהמועצה  -ההנהלה ישבה בפריס ולא בארץ  -ישראל זכתה לביקורת מצד גורמים יישוביים וציוניים .
בעיתון ' דבר ' מה  -וב בנובמבר

 1935נכתב :

פיק " א עודם שוכנים כבוד בפריס  ,ומן
44

אנרי ( צבי ) פרנק

( - ) 1937 - 1878

' כבר זכינו לכך שכל הפעולה למען א " י מתרכזת בא " י  . . .רק משרדי

הארץ  ,לפריס  ,רב

המרחק ובמרחק הזה אובד קולה של הארץ ' .

נולד בפריס  .סיים מכון פוליטכני והיה מהנדס כמקצועו  .משנת

 1903נמנה עם

הנהלת יק " א בביירות  ,והיה אחראי מטעם הוועדה הארצישראלית לניהול מושבות הבארון בארץ  -ישראל  .העביר
את מרכז האדמיניסטרציה מביירות ליפו  ,ומאז לא ניתק את קשריו עם המפעל הארצישראלי  .עם ייסודה של

פיק " א התמנה למנהל ולמזכיר כללי  ,תפקיד שאותו מילא עד יום מותו  .על  -שמו נקרא קיבוץ מעיין  -צבי  .ראה
לקסיקון האישים ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 411

 ,1ך ך
45

ראה דבריו של ש ' צימרמן מיבנאל  ,יו " ר התאחדות האיכרים בגליל  ,אזכרה לפראנק ,

דבר  2 ,במארס . 1937

:

עוד

הודגש שפרנק ידע לשמור ' על קשרים עם הסתדרות העובדים  ,הקשיב לדרישות שליחיה  , ' . . .וכן ' כל דבר טוב
שנוצר בא " י על  -ידי הברון רוטשילד  . . .חייבים עליו תודה לאנרי פראנק '  .ראה  :ד ' יודלביץ  ,לזכר הנרי פראנק ,

פיק " א  -ארגונה ומטרותיה

ולמסירותו למפעל הארצישראלי  ,ומעמדו האישי היה איתן  ,למרות הביקורת הקשה שהיתה קיימת

כלפי פיק " א  .בזכות סגולותיו ובעיקר בזכות מקורבותו לבארון  ,היה פרנק  ,יחד עם הבארון  ,מקובעי
המדיניות של פיק " א  ,עוד לפני שנקבעה רשמית במועצה  -ההנהלה  .יורשו של פרנק  ,רוברט

גוטליב ,

לא הגיע לאותה עמדה מרכזית בחברה ככלל ובמועצה בפרט  .לא עלה בידו להשפיע על עיצוב

מדיניותה של פיק " א  ,והוא אף לא הכריע בפעילותה השוטפת  .יתר על כן  ,גוטליב היה שמרן
בגישתו ובניהול המפעל הארצישראלי  ,ושלא כקודמו נהג בפורמליזם נוקשה ושמר על ריחוק
מאלה שהיה מופקד עליהם  ,והדבר התפרש אצל רבים כהתנשאות עקרה ושלילית .

46

המנגנון המקידותי בארץ  -ישראל
שלא כמו תפקידי הנשיא והמזכיר הכללי  ,סמכויותיה של פקידות פיק " א בארץ  -ישראל הוגדרו

היטב  ,וחריגות מהן לא התקבלו בעין יפה על  -ידי ראשות החברה
מוטלים התפקידים הבאים

בפריס .

47

על המנגנון הפקידותי היו

:

א  .ביצוע שוטף של הוראות המועצה  -ההנהלה בפריס  ,כפי שהועברו על  -ידי המנהל והמזכיר
הכללי של

החברה  .הדבר כלל את הניהול השוטף  ,או המעורבות  ,בכל מפעליה של פיק " א בארץ  ,הן

בתחום ההתיישבותי והן בתחום הכלכלי  -התעשייתי  -הפיננסי .
ב  .טיפול בניסויים החקלאיים שנעשו בארץ ודיווח עליהם .
ג  .העברת מידע על מצב הקרקעות הזמינות לרכישה  ,וביצוע הרכישה לאחר שההנהלה החליטה
על כך .
ד  .העברת מידע על מפעלי כלכלה שונים ועל הכדאיות בהתקשרותה של פיק " א למפעלים אלה .

ה  .קיום הקשר השוטף בין פריס לבין המוסדות הלאומיים  -היישוביים היהודיים ומוסדות
ממשלת המנדט בארץ  -ישראל .
ו  .דיווח על כל הנעשה בארץ ובכלל זה על פניות של אנשים ומוסדות אל משרדי פיק " א .
ז  .דיווח על נושאים בטחוניים וכן על יחסי יהודים  -ערבים .

ח  .ייצוג פיק " א כלפי כל הגורמים היישוביים  ,המנדטוריים והערביים .

הדיווחים הרבים  ,המפורטים והקבועים  ,ששלחה הפקידות מן הארץ לפריס  ,היו ערוץ הקשר
העיקרי שלה עם המועצה  -ההנהלה  ,ולצד דיווחיו של המזכיר הכללי מביקוריו בארץ שימשו דיווחי
הפקידות בסיס להחלטותיה של המועצה  -ההנהלה  .חשוב לציין כי תפקידי הפקידות בארץ לא

דבר 10 ,

בפברואר

האישיות

:

ן193

 .מותו של פרנק נתפס כאבדה כבדה למפעל הבנייה היישובי  .כמו  -כן שיבחו את תכונותיו

צניעותו  ,מסירותו וכן שלמרות חינוכו הצרפתי גילה הבנה לנעשה בארץ ולצורכי היישוב  .ראה

יערי  -פולסקין  ,הנרי צבי

פראנק  ,הארץ 7 ,

 :י'

בפברואר  . 1937גם שאמה מציין כי פרנק שימש משענת רבה ומשקל

נגד ומאזן לבארון  ,ואף הבארון עצמו הודה בכך  .ראה

:

שאמה

( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' . 230 , 221

כהבנה וביחס

החיובי שגילה כלפי ההתיישבות הקיבוצית בארץ  -ישראל היה פרנק הראשון כקרב ראשי יק " א .
46

גוטליב היה ביורוקרט אדוק  ,והפך את המשרד כפריס לזרוע מבצעת של המועצה  .ראה  :שאמה

באחת מאיגרותיו

( שם ) ,

עמ ' . 290

כתב גוטליב  ' :בקשר להוצאות תעבורה  ,דמי שכירות של מקלט  ,מסכות גז  ,לא אתן הנחיות לפני

שאתיעץ עם חברי המועצה '  .ויש בכך כדי להמחיש את תלותו במועצה אף בפרטי פרטים  .ראה  :גוטליב אל
.

וולפסון 18 ,
47

שאמה

( שם ) ,

באוקטובר 1939
עמ ' . 271

,

אצ " מ 15 / 7264 ,נ .

.

.

( 1 12

הוגבלו לדיווח בלבד  ,ונשמרה לה הזכות להגיש המלצות בפני ראשות החברה  .זכות זו  ,שחלה על

מכלול תחומי פעילותה של פיק " א  ,היתה משמעותית ובעלת

השפעה " .

4

טיב היחסים בין קפקידות בארץ  -ישראל לראשות החברה בפריס היה ברור מעבר לכל ספק ; היו
1; 1 6
0

"

48

' לגבי . . .

ק

חד  -משמעי

7

'

כדאי לתת מענק כדי לסיים בצררה טובה תביעדתיה '  6 ,באפריל  , 1926אצ " מ 15 / 6703 ,

נ

;

' איננו

מתערבים בפרטי המשא  -ומתן שלכם עם המועמד הזה ואנו משאירים לכם חופש מוחלט לא להמשיך בטיפול
בבקשתו אם

תחליטו ' 25 ,

באוקטובר

, 1927

אצ " מ 15 / 6613 ,נ

מן החומר השמור בתיקי ההתכתבות המרובים  .גם הבקשות וההמלצות  ,שהגישה הפקידות  ,נוסחו
בזהירות מירבית והם מעידים כי המנסחים ידעו היטב למי שמורה זכות ההחלטה  .יחד עם זאת ראשי
החברה התחשבו בהמלצותיה של הפקידות .

49

בגלל המבנה הביורוקרטי  -הריכוזי של פיק " א  ,הועברה כל פנייה  ,שהופנתה למשרדי החברה
בארץ  ,להכרעה של המועצה  -ההנהלה בפריס  .פעולותיה של פיק " א הצטיינו משום כך בסרבול
49

28

בדצמבר 1928

באוקטובר

,

 1ןן

. 1935

,

אצ " מ  ] 5 / 66 ] 3 ,נ

15 / 6775נ .

;

]5

בדצמבר

, 1932

15 / 6724נ

;

21

כדצמבר

, ] 934

15 / 6727ני

10

ך

..

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

ובאיטיות  .תהליך קבלת ההחלטות ומימושן נמשך לעיתים שנים  ,ועורר בקרב רבים זעם כלפי
החברה  .גורמים מחוץ לפיק " א ראו בדרך עבודתה אנכרוניזם שאינו תואם את המציאות
הארצישראלית ,

50

אך החברה עצמה ראתה בכך הליך יסודי והכרחי לפעילותה הנכונה  .כדי להבין עד

כמה מורכבים היו מהלכיה של פיק " א נציג את התהליך השגרתי של קבלת החלטה בחברה  :כאשר

הוגשה הצעה היא נבדקה בתחילה בשטח על  -ידי הגורמים הנוגעים בדבר  :לאחר הבדיקה הועברה
ההצעה למנהל המשרד בחיפה או ביפו

( תל  -אביב ) ,

בתוספת ההערות של האחראי בשטח

;

כאשר

החומר נכתב בעברית היה צורך לתרגמו לצרפתית לפני שנשלח לפריס ; לאחר שההצעה עברה את
האישור של הממונה על המשרד המסוים והתרגום הושלם  ,הועבר כל החומר  ,בצירוף ההעררת של
הגורמים השונים  ,בדואר השבועי הקבוע לפריס ; מפריס הועבר החומר לעיונו של הנשיא בלונדון :

מלונדון חזר החומר  ,עם התייחסותו של הנשיא  ,לפריס ; כל עוד חי הבארון רוטשילד היו מעבירים
את החומר גם לעיונו
ההנהלה

;

לאחר השלמתם של המהלכים האלה היה החומר מגיע לדיון במועצה -

החלטתה הועברה על  -ידי המזכיר הכללי לביצוע

;

בארץ  .כמובן  ,במקרים לא מעטים

התעכבה ההחלטה מפני שהמשרד בארץ נדרש לתת הסברים או נתונים נוספים  .כל המתואר לעיל
נעשה ,

בדרך  -כלל ,

בדואר ימי או

יבשתי ,

למעט

מקרים דחופים שבהם השתמשו בשירות

המיברקים .

נהלים  ,סדרי עבודה ותנאיה
המאזנימן והדו " חות השנתיים הנלווים של החברה היו סודיים ; יכלו לעיין בהם רק חברי המועצה -
ההנהלה ומבקר מוסמך  ,שהיה ממונה על בדיקה שנתית של מאזן החברה .

יחסי העבודה

ן5

בפיק " א הצטיינו בהקפדה על התקנון ובפורמליזם  ,שבלט על רקע היחסים השונים

שהיו מקובלים אז ביישוב היהודי  .תנאי העבודה בפיק " א היו טובים  ,ועובדי החברה נהנו מסידורי

פנסיה הוגנים ביותר  .כמו כן הוסדר להם ולבני משפחותיהם ביטוח רפואי  ,והם היו זכאים לטיפול
רפואי בארץ ובחוץ  -לארץ .

52

יתר  -על  -כן  ,פיק " א תמכה בשכר הלימוד של ילדי העובדים  .העובדים

מצדם נדרשו  ,בדרך  -כלל  ,לגור סמוך למקום עבודתם  .המנהלים בחברה  ,בארץ ובחוץ  -לארץ  ,נהנו

מתנאי שכר ומתנאי עבודה טובים ביותר  ,שכללו משכורות גבוהות  ,ביטוח חיים  ,ביטוח נגד

תאונות ,

החזר הוצאות נסיעה להם ולבני משפחותיהם בארץ ולחוץ  -לארץ  ,וביטוח מטענם בזמן הנסיעה
לחוץ  -לארץ  .תנאים אלה ייקרו את עלות החזקתה של האדמיניסטרציה של

עובדי פיק " א זכו  ,בדרך  -כלל  ,לשכר ברמה נאותה ואף מעבר

פיק " א ' .

לכך  ,בהשוואה

5

למקובל במשק

היהודי  .בראשית שנות השלושים נחשבה העבודה בענף הבניין כנושאת ההכנסה הטובה

50

ענן ן

אחד  ,ממנהלי הבנקים ציין בלשון מאוד מאופקת כי ' האחריות המוגבלת של מנהלי פיק " א היא מו ~ רה '  ,אצ " מ ,

 1 5 / 6703נ .
 15 / 5863נ :
51

וראה עוד  :שאמה

( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  ; 127ד '

יודלביץ ,

15 / 5800נ .

ראה

:

4

בינואר

, 1928

אצ " מ 15 / 6613 ,נ .

אצ " מ 15 / 6704 ,נ  .הקריטריונים המנחים להסדרת יחסי העבודה בחברה היו אלה של הסתדרות העובדים

הכללית .
53

פיק " א  ,קונטרס  ,ר " ח  ,י  ,עמ '  : 13אצ " מ ,

' אנו מתנגדים לדעה של החשבים ומנהלי החשבונות שלנו לתת את ספרי החשבונות שלנו לעיון מומחים
מתחרים ' ,

52

ביותר ,

ראה :

אצ " מ 15 / 6818 ,נ 15 / 6736 :נ 15 / 6701 :נ

;

15 / 6621נ .

פיק " א -

ועובד בניין השתכר

כ 25 -

ומומחה בחברה השתכר

לא " י לחודש .

4

'

ארגונה ומטרותיה

לעומת זאת  ,טלפונאית בפיק " א השתכרה

8

לא " י לחודש

לא " י לחודש  .ברמות הפקידות הגבוהה ניתנו גם משכורות של

32

לחודש  ,מלבד ההטבות שפורטו

70

לא " י

לעיל " .

כוח האדם
במשרדיה של פיק " א בארץ הועסקו בסך  -הכל

הארצישראלית  .הפקידות הוותיקה

עובדים  .רובם עברו לפיק " א מהוועדה

כ 20 -

בדרך  -כלל  ,עם השקפותיו של הבארון ורחשה לו

הזדהתה ,

נאמנות אישית  .לכן עברה מיק " א לפיק " א ללא כל זעזועים  .ממנהלי פיק " א שעברו אליה מיק " א

נציין את פרנק  ,נסטון וורמסר  ,ז ' יל

שבתאי לוי

9,

'

רוזנהק ' ,
6

כהןי '

וויקטור

עמרם חזנוב 60ואליהו פראג ' י מאנשי השדה .

ן6

מהתחום הטכני  ,ויהושע

אברביה ' " ,

היחיד מאנשי סגל הפקידות הגבוה

שעזב את העבודה עוד בימי הוועדה הארצישראלית ולא חזר לעבוד במסגרת פיק " א היה היים

מרגליות  -קלוריסקי .
באמצע שנות השלושים חל חילוף משמרות בשורות הפקידות הגבוהה

 :פרנק  ,וורמסר ואברכיה

הלכו לעולמם  ,ואחרים  ,כגון  :רוזנהק וכהן  ,פרשו לפנסיה או עזבו את פיק " א  .מהוותיקים נשארו
רק מעטים  ,ובהם

פראג ' י ואליהו קנטור .

:

62

לדור הצעיר של עובדי פיק " א היתה החברה מקום

עבודה בלבד  .לא אפיינה אותם עוד הזיקה הנפשית שהיתה נחלתו של הדור הקודם  .על רקע זה תובן

גם התארגנותם באיגוד מקצועי  ,שתפקידו היה לייצג את האינטרסים שלהם כלפי הנהלת פיק " א -
מעשה שלא היה עולה על דעתם של בני הדור הקודם .

54

55

ד ' הורכיץ  ,הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה  ,תל  -אביב
ויקטור כהן  ,למשל  ,השתכר
גם

56

:

840

(6

תש " ח  ,עמ ' 163

לא " י כשנה שהם סד לא " י לחודש  .ראה

ד ' גלעדי  ,הישוב בתקופת העליה הרביעית  ,תל  -אביב

:

.

אצ " מ . 15 / 6622 ,

 , 1973עמ ' 199

על נושא השכר ראה

.

ז ' יל רוזנהק (  - ) 1940 - 1870יליד פריס  ,אגרונום במקצועו  ,למד בבית  -הספר הגבוה לחקלאות באלג ' יר  .שירת
בפקידות הבארון משנת  . 1893ניהל את עבודות יק " א בגליל התחתון  ,ועמד בראש המשרד בחיפה מהקמתה של

.

פיק " א ועד  1930כאשר עזב את השירות ושב לצרפת  .לדברי עבר הדני  ,רוזנהק נפטר בשנת

( לעיל  ,הערה  . ) 26ראה עוד
57

בחברה ,

והיה ראש המשרד בחיפה בשנים 1929

שבתאי לוי

( ) 1956 - 1876

-

, ) 41

עמ ' . 21

נולד בתורכיה  .עבד בשירות הוועדה הארצישראלית  ,והמשיך לעבוד בפיק " א ,

בתפקיד מנהל מחלקת הקרקעות  .לימים היה ראש עיריית חיפה  .ראה
60

1936 -

.

יהושע אברביה נולד בתורכיה  .הגיע ארצה בשנת  1904בשירות הוועדה הארצישראלית  .היה סגנו של אברהם
בריל  ,מנהל המשרד ביפו  .המשיך לעבוד בפיק " א  ,ושימש ראש המשרד בתל  -אביב  .נפטר בשנת  . 1936ראה :
לקסיקון האישים ( לעיל  ,הערה

59

. 459 - 458

ויקטור כהן נולד ברוסיה  ,ולמד במקווה  -ישראל ובצרפת  .עבד כמפקח חקלאי בשירותה של יק " א כארץ  .עם
הקמת פיק " א עבר לעבוד

58

:

לקסיקון האישים

( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '

, 1935

ראה  :עבר הדני

עמירם חזנוב

( - ) 1973 - 1891

:

לקסיקון האישים

( שם ) ,

עמ ' . 283

נולד בגדרה  .היה אגרונום  ,ועבד עם אהרון אהרנסון בתחום הנסיונות

בעתלית .

אחר  -כך ניהל את תחנת הנסיונות של הוועדה הארצישראלית  .היה מנהל המחלקה החקלאית של פיק " א  .ראה

לקסיקון האישים
61

( שם ) ,

:

עמ ' . 223

אליהו פראג ' י  -בן למשפחה ירושלמית מכובדת  .היה עורך  -הדין של הוועדה הארצישראלית  .במלחמת  -העולם

קן ן ך

הראשונה שירת בצבא התורכי עבד בשירותיה של פיק " א .
62

אליהו קנטור

( - ) 1957 - 1868

נולד כקובנה בליטא  .עלה ארצה עם אביו  .למד הנדסה בפריס על  -תשכון הבארון .

עם שובו ארצה עבד בשירותה של הוועדה הארצישראלית וממנה עבר לפיק " א  .עסק גם במדידות  ,בסלילת
בבניית גשרים וכדומה  ,והיה ראש המחלקה הטכנית של פיק " א .
63

ראה  :אצ " מ  15 / 6583 ,נ .

.

הקמת האיגוד אושרה על  -ידי נציבות מחוז חיפה

ב  23 -בספטמבר 1936

.

דרכים ,

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

מעמדו של הבארון אדמונד דה  -רוטשילד
רשמית היה הבארון הזקן רק חבר במועצת פיק " א  .אך בתוקף מעמדו  ,הישגיו ואישיותו חרגה
השפעתו הרבה מעבר למתחייב מתפקידו הרשמי  .עד יום מותו היה הבארון האישיות הדומיננטית

בפיק " א שהאפילה על חברי המועצה  -ההנהלה ועל בנו  ,נשיאה המוכתר של החברה .
מפעלו הארצישראלי של הבארון עמד במרכז עולמו  .מסיבות שונות העביר את מפעלו  ,בשנת
, 1899

לידיה של יק " א  ,אף שכבר אז היו לו הסתייגויות מדרכה של חברה זו  .לאורך שנות פעילותה

של הוועדה הארצישראלית היה הבארון האישיות המרכזית בה  ,והיה קשוב לנעשה בארץ .

בפיק " א

ראה כלי מרכזי שיממש את השקפותיו בכל הקשור לבניין הארץ  ,וישחרר אותו מהמגבלות של
יק " א  .הוא הכתיר את בנו ג ' יימס לתפקיד נשיא החכרה כדי להכשיר אותו להירת יורשו  .ג ' יימס דה -

רוטשילד היה מודע היטב לשאיפותיו של אביו ולמעמדו וכיבד אותו ; הוא ידע אפוא מה משמעות
נשיאותו בהשוואה למעמדו של אביו  .כל עוד הבארון חי ראתה בו חברת פיק " א  ,כמו גם הציבור
הרחב  ,את

ה ' נשיא ' והאישיות הקובעת כפועל .

תוכניות  ,בלילה

64

עוד ערב מותו הכריז הבארון

כשאיני יכול להירדם צצות בראשי כל מיני תוכניות ' ' .

הברון בשם אחר ' היתה קולעת ביותר .

מישורים

האמירה כי ' פיק " א  -זה

66

את מעורבותו של הבארון במפעל הארצישראלי בשנים
:

6

:

' יש

לי תוכניות על

1934 - 1924

אפשר לחלק לשני

א  .מעורבותו בדרך של תרומות אישיות  .ב  .השפעתו דרך המועצה  -ההנהלה .

מקורות תרומותיו האישיות של הבארון היו כספיו האישיים או כספים של בני משפחתו .
 67בסוג הזה
התרומות הועברו  ,אמנם ליעדיהן דרך המנגנון של פיק " א  ,אך לא היו חלק מתקציבה .
 69אשתו תרמה ,
של פעילות נכללה עזרתו לעיתון ' השדה '  6 " ,לאגודה לרווחתו של הילד  ,ועוד .
למשל  ,לבניין בית  -הכנסת בגבעת  -עדה .

70

הבארון פתח חשבון אשראי נפרד בסכום של

כ 5 , 750 -

לירות מצריות לשם בניין בתי  -ספר במושבות בנימינה  ,עתלית ועוד 1 .י במשך כל התקופה פנו
לבארון בבקשות אישיות לעזרה כספית בהיקפים משתנים .

72

באשר להשפעתו של הבארון במסגרת המועצה  -ההנהלה  ,החלטותיה בעניינים שונים נתלבנו
ונתגבשו בין הבארון לבין המזכיר הכללי קודם שהועלו הדברים לדיון במועצה  .מעורבותו בנעשה
בחברה באה לידי ביטוי החל בקביעת מדיניות ועד לפרטים  .הבארון גילה סקרנות והתעניינות בלתי -
64

עם הקמתה של פיק " א פורקה הוועדה הארצישראלית וממילא הפסיק הבארון לכהן כנשיאה  .דעה אחרת מביאה
אוסישקין במאמרה  .ראה

:

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

אוסישקין

( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

65

שאמה

66

אצ " מ . ( 15 / 6623 ,

67

לאחר מותו של הבארון סיפר וייצמן

. 348

. 268
:

' הרבה זכרונות עולים על דעתי  .אזכיר רק דבר קטן  .מחלת הדפיציטים

והשטרות לפרעון  .באתי אליו [ אל הבארון ]  .שאל אותי

:

" מדוע אתה כא אלי

?

אתה יודע שיש עשירים גדולים

בישראל " עניתי לו  " :אתה מכין שהשאלה שאתה שואל אינה שאלה  .יש עשירים אך הם לא עשירי ישראל "  .הוא

נתן מה שנתן  ,זה היה סכום לא מבוטל גם כשבילו  .הוא היה כאב והרגיש חובה לעשות '  .ראה  :דברי וייצמן
באזכרה לנדיב  ,דבר  11 ,בנובמבר . 1934

! 0נ ו

68

אצ " מ 15 / 6710 ,

69

אצ " מ 15 / 6718 ,נ .

70

אצ " מ 15 / 6612 ,נ .

71

אצ " מ  ,שם .

72

אצ " מ 1 5 / 6623 ,

לירות

(.

נ.

בשנת התקציב

מצריות  ,בעוד

1927 / 1928

היו תמיכות ישירות אלה סכום מכובד ביותר והקיפו

תקציבה הכולל של פיק " א עמד על

130 , 000

לירות מצריות ( לא כולל את

משמע  ,כשליש מתקציבה של פיק " א היו התמיכות הישירות מן הכספים של הבארון ובזי

.

כ 40 000 -

 40 , 000הנ " ל ) ,

משפחתו .

פיק " א -

פוסקת בשורה רחבה של נושאים שונים  ,כגון

צמחים חדשים

73 ,

השבחת הבקר בארץ

74 ,

:

ארגונה ומטרותיה

ניסויים חקלאיים שנעשו בארץ ואיקלומם של

הבנייה במושבות והתאמתה לצורכי המגורים

75 ,

מספר

התלמידים במושבות  ,וכן מספר התלמידים  ,בני המושבות של פיק " א  ,הלומדים במקווה  -ישראל .
הבארון קבע  ,למשל  ,בעניין התיישבותם של החסידים ליד חיפה

יעדי ההשקעות של החברה .

78

77 ,

76

וכן במישור המדיניות  ,בעניין

בגלל מעמדו הדומיננטי בפיק " א ניסו גורמים שונים  ,לא פעם  ,לעקוף

את המנגנון של פיק " א ולפנות ישירות אליו .

79

מטרות החברה
מטרותיה של פיק " א פורטו במסמך ייסוד החברה  ,שנחתם במארס

1924

 .על המסמך חתומים

ריינאק  ,פולק  ,פיליפסון  ,גסטון וורמסר  ,ליאונרד כהן  ,וכן ג ' יימס דה  -רוטשילד והבארון רוטשילד .

החברה הוקמה על  -פי כללי הקמת

חברות  ,בנוכחות

עורכי  -דין ורשם החברות של הממשלה

המנדטורית  ,והיא נרשמה בעיתון הרשמי של ממשלת ארץ  -ישראל

ב 15 -

במארס

1924

.

80

תזכיר התאגדות
של
פיק " א

) ( THE PALESTINE JEWISH COLONIZATION ASSOCIATION

קרן אדמונד דה רוטשילד

שם

.1

החברה

פיק " א

הוא

-

COLONIZATION

( קרן אדמונד דה רוטשילד ) .

ASSOCIATION

.2

משרדה הרשום של החברה ימוקם בפלסטינה

.3

המטרות שלשמן נוסדת החברה הן כדלהלן

א

JEWISH

PALESTINE

THE

.ן

'

:

להשיג  ,לרכוש  ,לנהל  ,ולשאת ולתת עם המושבות ו  /או כל מפעל חקלאי  ,מסחרי או
תעשייתי  ,המוזכר במבוא לעיל  ,עם כל הנכסים וההתחייבויות המשתייכים אליו או עם
חלקם .

בינואר

73

16

74

ראה  ,למשל

, 1928

אצ " מ  15 / 6623 .נ

 :אצ " מ ; 315 / 6724 ,

כיולי

;

אל חפץ ,

25

באוגוסט

15 / 6612נ .

75

שם .

76

אצ " מ 15 / 6612 ,נ .

77

בבלי אל פיק " א ,

78

תוכנית ההשקעה במפרץ חיפה  ,אצ " מ 15 / 6622 ,נ .

79

אצ " מ 15 / 7815 ,נ .
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15 / 5936נ  .חפץ עסק בענייני הפקת

בשמים .
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 6בנובמבר , 1927

אצ " מ  ] 5 / 5864 ,נ .
121

of

Government

Official Gazette of

יש להניח כי התפיסה לגבי המונח ' פלסטינה ' תאמה את המציאות הפוליטית כפי שהיתה בשנת ייסודה של
משמע את תחום המנדט הבריטי שהשתרע משני צדי הירדן  .כך נראה גם ממסמכי החברה  ,ראה  :אצ " מ ,

החברה ,

15 / 6704נ

;

15 / 6725נ

;

15 / 6724נ .

ב

לרכוש ולהשיג על  -ידי תרומות או בכל דרך אחרת מכל ממשלה  ,מדינה  ,רשות מחוזית
או מקומית  ,תאגיד  ,חברה או אנשים פרטיים  ,כל אזור  ,כברת  -ארץ  ,אדמה או נכס או

זכות כלשהי ו  /או זכיון על אזור  ,אדמה או נכס בפלסטינה וכן את כל הזכויות  ,החזקות
או הזכויות המיוחדות הנדרשות או המאפשרות לפתח את המשאבים לפיתוח האזורים ,
האדמות ו  /או הנכסים הנזכרים לעיל לשם התיישבות .

122
ג

להקים התיישבויות מסחריות  ,חקלאיות  ,תעשייתיות או אחרות שבהן החברה מעוניינת

בפלסטינה  ,ולפתחן על  -ידי ניקוי  ,ניקוז  ,גידור  ,נטיעה וכדומה .

לרכוש  ,לחכור  ,לשכור או

להשיג בחליפין נכסי  -דלא  -ניידי או מיטלטלין פרטיים

העשויים לקדם את תכלית החברה

ומטרותיה .

לפתח את משאבי האדמות והנחלות בפלסטינה

על  -ידי

בנייה  ,השבחה ,

ניקוי  ,ניקוז או

כל שיפור אחר  ,עבודת אדמה ונטיעות בכל צורה ושיטה שתימצא לנכון .
להרחיב את מלאי האדמות והנחלות בפלסטינה ולגדל כל סוג שהוא של בעלי  -חיים ,

בקר  ,צאן וגידולי מזון .

ו1 ; 2 :

יעקב גולדשטיין ובת  -שבע שטרן

ז

.

לעבד לרכוש  ,להסב  ,למכור  ,להשתמש ו  /או לעסוק במכרות  ,מחצבים ו  /או נכסים
מינרליים שונים .

ח

לבנות  ,להקים  ,לתחזק  ,לפתח או לסייע במימון כספי או בכל סיוע אחר בבנייה  ,הקמה ,

תחזוקה או פיתוח של דרכים  ,מסילות  ,גשרים  ,נמלים  ,מאגרים  ,דרכי מים  ,נמלי
סכרים ,

טחנות ,

מפעלי מים  ,מערכות תאורה  ,מערכות חשמל  ,מפעלי ניקוז  ,טלגרף
מפעלים ,

חנויות  ,בתי  -כנסת ובתי יראה

אחרים ,

דיג ,

 ,טלפון ,

בתי  -ספר ,

אוניברסיטאות ,

מרחצאות  ,בתי  -מרחץ  ,פארקים  ,אתרי נופש וכל מפעל אחר  ,ציבורי או פרטי  ,העשוי
לקדם את רווחתה החומרית והמוסרית של האוכלוסייה היהודית בפלסטינה .
ט

להקים ולממן כל מוסד  ,מועדון או אגודה כולל ביטוח המבנה ( לא כולל ביטוח
לסייע לכל אגודה

למלא את צרכיה

קואופרטיווית  ,שנוסדה לתועלת
הדתיים ,

האוכלוסייה היהודית

חיים ) ,

בפלסטינה ,

התברואתיים והחינוכיים  ,וכן להעניק כספים לכל מטרה

כדלעיל .

י

להקים ולתמוך או לסייע בהקמה ובתמיכה של כל אגודה או מוסד למטרות צדקה  ,חינוך
או סיוע  ,להעניק גימלאות או דמי מחיה  ,להעניק או להבטיח העברת כספים למטרות

צדקה  ,חינוך או סיוע הקשורות למטרות החברה או היכולות לקדם את מטרותיה .

יא

להשיג חקיקות  ,תקנות  ,צווים  ,חוזים  ,פקודות  ,וכו ' מבתי  -נבחרים שונים  ,ממשלות

רשויות עירוניות או מקומיות לשם חיזוק השפעתה וכוחה של

החברה ,

,

ולהביא

לרישומה של החברה ולהכרה בה בשמה או בכל שם מתאים אחר  ,בכל מקום שהוא
בעולם  ,על  -מנת לאפשר כל פעולה שהיא של החברה  ,וכן לערוך הסידורים

כולל מתן ערבונות נדרשים לכל

ממשלה ,

מדינה או רשות

כדלעיל ,

הדרושים ,

לשם קידום

מטרותיה של החברה .

יב

לסייע בכל צורה אפשרית לעלייה לפלסטינה של אותם גורמים העשויים מפעם לפעם
לסייע בקידום מטרות החברה או לאותם אנשים העשויים להפיק תועלת מפעילויותיה
של החברה או לאותם המתאימים להיות מועסקים במושבות או המפעלים שבהם תהיה
החברה מעוניינת .

יג

להעניק או להביא להענקת אדמות  ,זכיונות כרייה או זכויות אחרות לאותם מתיישבים

או חברות אשר יפעלו בפלסטינה בתנאים שיימצאו מפעם לפעם כמתאימים  ,וכן לסייע
'

להם על  -ידי הספקה של כלים  ,חומרי גלם  ,זרעים  ,בעלי  -חיים ושאר חומרים הדרושים
לשם ייסודה של חקלאות או פעילות אחרת  ,וכן להעמיד לרשותם מקדמות כספיות לשם

בנייה  ,עיבוד חקלאי ומטרות אחרות .
1 2 '4

~

יד

לפעול כסוכנים של אדם או חברה כלשהי העומדים לרכוש  ,למכור או לנהל

בכל צורה

פרטיים .

שהיא  ,אדמות  ,נחלות  ,או כל נכס אחר באם

בפלסטינה ,

נכס  -דלא  -ניידי או מיטלטלין

פיק " א  -ארגונה ומטרותיה

טר לקבל

מתנות  ,תרומות ועזבונות

כספיים או אחרים  ,בתנאים המקובלים  ,לכל מטרות

החברה או לחלקן או לכל מטרה פילנתרופית

על  -ידי התורם או המוריש

אחרת  ,שצוינה

לתועלתה של הקהילה היהודית או פרטים יהודים בפלסטינה  ,או בכל תנאי התואם את
מטרות החברה .
טז להדריך ולאמן צעירים ואחרים לעסוק בניהול משקים וחקלאות כללית .

יז

למכור  ,להחכיר  ,להמיר  ,למשכן או לממש את כל נכסי דלא  -ניידי או נכסי מיטלטלין
של החברה או את חלקם .

יח

להתחייב ולהוציא לפועל כל נאמנות ( אפוטרופסות ) שהחברה יכולה ליטול על עצמה
באופן חוקי והיכולה לקדם את מטרותיה .

יט

ללוות או להתרים כספים למימון מטרותיה של החברה בתנאים ועם הערבונות שיימצאו
מתאימים .

כ

להשקיע אותו חלק של כספי החברה  ,שאינו נחוץ לשימוש

מיידי  ,בהשקעות ,

ניירות -

ערך או נכסים שיימצאו מתאימים .
כא לקדם  ,לייסד או לסייע בייסוד חברות בנות או אגודות  ,בכל חלק שהוא של העולם  ,לשם
ביצוע מטרות החברה  .כמו כן  ,להעביר כל חלק שהוא של נכסי החברה לכל חברת בת או
אגודה שכזו משיקולים ולשם מטרות התואמות את הרוח הכללית של פעילויות החברה .
כב לרכוש בשמם או להעביר לשמם של כל אדם או חברה את כל האדמות או הנכסים

שיירכשו או יוחזקו על  -ידי החברה או את חלקם .
כג לנהל מסחר חוקי  ,סחר  ,עסקאות וכל פעילות תעשייתית  ,חקלאית או פעילות חוקית
אחרת שתיחשב למסייעת להשגת מטרות החברה .

כד לעשות כל דבר אחר  ,שייחשב על  -ידי החברה כמקרב את השגת כל המטרות דלעיל או
חלקן .
מן האמור לעיל ברור

כי

פיק " א התכוונה להיות פעילה בכל התחומים הכלכליים  .הצהרת כוונות זו

חשובה  ,משום שהיא מלמדת על אופייה הייחודי של פיק " א בהשוואה לחברות פרטיות אחרות

שפעלו בארץ  -ישראל  .החברות האחרות הוקמו למטרות

ספציפיות ,

אחראית לקידומו הכלכלי הכולל של היישוב היהודי בארץ  -ישראל .

2

'

בעוד פיק " א ראתה עצמה

ייחודה של פיק " א מתבהר על

רקע דבריו של הבארון רוטשילד  ' -מטרת פיק " א למשוך העשירים היהודים לעבודה בארץ -

ישראל באיזה מקצוע שירצו  .עד עתה אני עשיתי
82

הכל  ,עתה

אני מוכן לסייע

לאחרים ' ' .

א

שאמה טוען כי ' כל עוד הארגל דבק באתיקה של " התנחלות " מתקשה היה ביותר להניח את כספו על קרן  -הצבי

בפיתוח תעשייתי או עירוני '  .ראה  :שאמה ( לעיל  ,הערה
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אך קביעה זו אינה חלה על השנים שלאחר

מלחמת  -העולם הראשונה וטרם הקמתה של פיק " א  .בתקופה זו נכנסה הוועדה הארצישראלית  -שעדיין היתה
קשורה ליק " א  -לפעילות בסקטור העירוני וכתחומי תעשייה .
נ8

ג ' קרסל  ,אבי הישוב  ,חיפה

. 1954

עמ ' . 134

.
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