
  I  199  2004, 5ישראל 
  

  

  ביקורת
  
  
  
  
  
  שלבים בהיסטוריה החברתית 
  *של היישוב

  
  
  ישראל קולת

  
  

 ,ל מגנס"י, 1890-1939 ,ישובי יזמות פרטית ב:פריחת ההדר, נחום קרלינסקי

  . עמודים315, ג" תשס,ירושלים

  

 בצד –כאשר המשורר הפולני ממוצא יהודי יוליאן טובים רצה להגדיר את טיב פולניותו 

 הוא הודה כי זוהי הרגשה המושרשת בטעמים פשוטים –האופי של זיקתו היהודית 

אך כולם ללא , רציונליים-  ברובם רציונליים ובחלקם אי– כמעט פרימיטיביים –ביותר 

פולני גם מטעם זה שעצי הליבנה והערבה 'בין היתר הוא כתב כי הוא . נים מיסטייםסממ

ובהקשר פריחת ההדר כאשר אנחנו באים לדון ב .'קרובים לי יותר מעצי התמר וההדר

המתודי שלו אין לשכוח את מקום ההדר בביוגרפיה האישית של הדור שגדל בארץ גם 

  .'ן"אנחנו בעסקי נדל'כאשר 

עלינו . שובי דנים בו הוא דוגמא טובה להיסטוריה חברתית של היהספר שאנחנו

אמנם בין שתי אלה ישנה . להבחין בין היסטוריה סוציאלית לסוציולוגיה היסטורית

או , קירבה וקיימים דיונים מרובים בשאלה אם אלה שיטות זהות או נפרדות לחלוטין

ציולוגיה ההיסטורית הסו. שישנה שאילה של מושגים וממצאים משיטה אחת לרעותה
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רואה את מטרתה בהצבת מודל ובאימותו של המודל הבא להסביר את המבנה החברתי 

בשונה מזאת מחפש ההיסטוריון החברתי את תיאור הקבוצות . והפעולה החברתית

הוא מוצא את האובייקט של מחקרו בתחומי . החברתיות והאישים הפועלים במסגרתן

  .ב"כיוחיי יומיום ו, הכלכלה, המשפחה

 ,ישוב היהודי בארץ ומדינת ישראליאנחנו יכולים להדגים את ההבדל במחקר של ה

בין הסוציולוגים ההיסטוריים אנחנו . ובמחלוקות הנלוות למחקר זה בשנים האחרונות

באסכולה לדברי מבקריהם נ אייזנשטדט המחזיקים "מוצאים את תלמידי ש

תפקידו של כל חלק בקיום המכלול היינו חקר המאזן החברתי ו, הפונקציונליסטית

ישוב או במדינת ישראל מנקודת הראות של יהם דנים ב. ווי המשקל בחברהיוביצירת ש

 ומארגנים את החומר העובדתי לפי המושגים ',מרכז ופריפריה'מודרניזציה או יחסי 

הם מבקרים את . מתנגדיהם מקרב הסוציולוגים טוענים בשם דגמים אחרים. האנליטיים

ל הפונקציונליסטי המזניח לדבריהם את הקונפליקט ואת השינוי החברתי כמו גם המוד

  .את שלטון האליטות הפוליטיות

ההיסטוריונים יבקרו את הסוציולוגיה ההיסטורית על שום שחסר בה מחקר של 

 ובאווירה ,ת את המציאותמים וגם משום שההתאמה למודל מצמציהמקורות הראשונ

 .מן המחקר למחלוקות אידאולוגיות ופוליטיותים לעתהישראלית גולש הדבר 

המחלוקות אינן פוסחות גם על ההיסטוריונים ואולם במקרה שלהם המחלוקת היא 

אירועי מלחמת העצמאות או אירועי התקופה שבין . בעיקר על עובדות ולא על מתודות

בעל המונח  .הסכמי שביתת הנשק למלחמת סיני משמשים דוגמא למחלוקת

למשל הוא שמרני ביותר מבחינת המתודה ומניח , בני מוריס, 'ונים חדשיםהיסטורי'

 הוא ממשיך בכך .ידי מחקר עובדתי מדוקדק אנו מסוגלים להגיע לשחזור העבר-שעל

 שאמרו כי ,עשרה-תשעאת מורי ההיסטוריוגרפיה הצרפתית משלהי המאה ה

ריה סוציאלית אנחנו מנקודת הראות של היסטו .'דוקומנטים ידי- ההיסטוריה נעשית על'

מסוגלים לתת את תמונת העבר מבלי לעגן ' דוקומנטים'יכולים לשאול האם אמנם ה

מגדולי ההיסטוריוגרפיה , פרננד בראודל. אותם במרחב המוסדי והמנטלי של החברה

אכן אמר כי תפקיד ההיסטוריון איננו רק לבקר את המקורות , הצרפתית בדור האחרון

  .יתה ולבנות עולם של עבריא להקים בנין המשחזר מציאות שהולבחון את אמיתותם אל

 הסיטה גם מטעמים אידאולוגיים את מרכז 'קורתיתיהב'הסוציולוגיה ההיסטורית 

ההבלעה של הנושא האנושי . הכובד של המחקר ההיסטורי בתולדות החברה הישראלית

 ות היהודיתהכלכלה והתרב, ן החברהיוכוונתו העבירה את מוקד הדיון משאלות בני

בנות חברה חדשה האפשרות והיכולת ל .לחברה הארצית וליחסי האוכלוסיות בה

כינון במקום ואילו כאן . העסיקו את המחשבה והמעשה היהודיים לפני כל שאלה אחרת

שוב גם בתפרוסת יהובלטה השפעת החברה הערבית על מבנה היהחברה היהודית 

ושא חשוב ונקודת הראות הזאת צריכה זהו ללא ספק נ. המרחבית וגם במבנה החברה
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אולם לא החברה הערבית כוננה את זו היהודית כשם שלא החברה . להילקח בחשבון

  .יםיככל שהיו השפעות גומלין בין השת, היהודית כוננה את הערבית

בה היסטורית צמחה כתוצאה יההיסטוריה החברתית כסוג מיוחד ומובחן של כת

קיומה ל גם לפני המודעות תקיימהלמעשה היא ה. ייםממציאות או מעיונים מתודולוג

וולטר הצרפתי או בורקהרדט השוויצרי , הרודוטוס ותוקידידס היוונים. כשיטה מיוחדת

היסטוריה 'כווגו את חיבוריהם יכולם כתבו חיבורים העוסקים בנושאי חברה אם כי לא ס

 שהחברה היא היסטוריה חברתית בעקבות מודעותצמחה ,  כסוגה עצמאית.'חברתית

בה ש, הברית-במקרה כמו ארצות; ישות עצמית נפרדת מן השלטון ואינה קיימת מכוחו

יה יתה באופן טבעי נטיהי, היה השלטון מלכתחילה בעל סמכות ותפקידים מוגבלים

בגרמניה היה המניע במידה ידועה הפוך מזה  .להדגיש את החברה לעומת המדינה

החברה משמעותית מן המדינה הניעה את חקר כאן לא היותה של . הברית- שבארצות

 ,1945אחרי נעשה ששל ההיסטוריונים במקרה זה חשבון הנפש . ההיסטוריה החברתית

 חיפוש השורש ,כך. זיהה את חולשת החברה הגרמנית האזרחית לעומת המדינה והצבא

, 1933לא לחקור רק את ינואר את ההיסטוריונים  חייב 'הדרך הגרמנית המיוחדת'של 

וילהלמינית של שלהי המאה ואלא להרחיק אל החברה ה, מועד עליית היטלר לשלטון

  . וקבוצות השליטה שבהעשרה-תשעה

במאה העשרים התפתחה ההיסטוריה החברתית גם מתוך בקורת ההיסטוריוגרפיה 

 שנושא עיסוקה היה בעיקר באישים ,עשרה-תשעהאקדמית שצמחה במאה ה

נושאים ה ההיסטוריה החברתית לעומתה הציע. בפוליטיקה ובאידאות, ובאירועים

אמנם המתודות של עיסוק זה היו מגוונות ולעתים . חדשים ועיסוק בקבוצות חברתיות

המפנה מן ההיסטוריה של  .יתה מחויבות לשיטה מוגדרת ומסוימתי ולא ה,רופפות

שהפנתה את , 1929-התחולל בעיקר בצרפת עם הופעת אסכולת האנאל ב אירועים

אל המכלול החברתי והמנטלי שרק בהקשרו ניתן לשיטתה להקנות משמעות המבט 

יתה דווקא יאולם השפעה רבה על הדגשת ההיסטוריה החברתית ה .לעובדה הפרטית

 1940הצרפתים תהו על המפלה של . ולאו דווקא למתודות, לאירועים ולדרך פירושם

לאחר ; וח הזמן הקצרושאלו את עצמם האם האירוע ניתן להתפרש רק מתוך בחינת טו

 טען ברודל כי רק העיון במשך ההיסטורי הארוך , והשיקום של צרפת1944- השחרור ב

  .כינונה של החברה הצרפתית מחדש ולסייע ל1940-בשורשי המפלה סביר את יכול לה

אנחנו עשויים לשאול גם כן , שוב היהודי בארץיהי, בעיון בתולדות מדינת ישראל

פוליטית וגם אלה - גם אלה הטבועים בסביבה הגאו,הטווחעל קווי המתאר ארוכי 

כאן נולדה מדינה מתנועות חברתיות אך . הטבועים בחברה היהודית והיישובית

יקשה להעביר את הדגש אל היישובי במקרה  .משהוקמה היא נעשתה גם מעצבת חברה

כים  השתנות הער, אולם התחלפות הדורות.מעבר להיסטוריה הפוליטית שהיא גורלית

 אל היסטוריה מקפת הבוחנת את התמורה ותמוליכ –והתהייה על השורשים 
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השאלות באיזו מידה שיקולים כלכליים הניעו את  .תחוללה בארץ על כל היבטיההש

כלכליים או היחס בין - בוני החברה היישובית ובאיזו מידה היו אלה שיקולים חוץ

  .ררי דיון הם נושאים מעו,הזדהות עצמית לתפקיד חברתי בפועל

אינה קבועה החברתית היסטוריה העצם הגדרת הקבוצה שהיא מושא הדיון של 

 מעמדות או קבוצות 'שכבות עממיות' או 'אליטות'אלה יכולים להיות . ומוסכמת

 או מושג כמו –כפרים או מקצועות , ערים, פועלים או משפחות, איכרים, אתניות

רק הגדרת הקבוצה החברתית אלא גם לא  .ספרו של קרלינסקיא נושא ו שה',יזמים'

יה מן האירוע יהפנ. היחס בין הכללי למיוחד הוא מבעיותיה של ההיסטוריה החברתית

חייבו את יצירתם של מודלים וטיפוסים שהם , אל הקבוצה והתהליךהמסוים והתאריך 

עם זאת נשמרה . פעמי-פישוט המציאות כדי להדגיש את הקבוע לעומת החד

 ,ית יותר מאשר בסוציולוגיה ההיסטורית הזיקה אל המיוחדבהיסטוריה החברת

כהפשטה אלא במהפכה מסוימת ' עיר'או ב' מהפכה' העיסוק אינו ב. והמוחשיההיסטורי

ההיסטוריה החברתית אף לא התעלמה מהיסטוריה פוליטית או  .ובעיר מסוימת

ול מהיסטוריה של אידאות אולם היא ביקשה לבחון אותן בהקשר הרחב של המכל

החלה , בעשור האחרון, בימינו ממש .החברתי וביחסי הגומלין בין הגורמים השונים

שים והשבעים של יבקורת על ההיסטוריה הסוציאלית שכאילו משלה בכיפה בשנות הש

  .המאה העשרים

נעורים הנצחיים של הלימודים 'שיש מי שמכנה אותן כ, התמורות האינטלקטואליות

ההיסטוריה . קורת ההיסטוריה הזאת ואל מעבר להיהוליכו אל ב, 'ההיסטוריים

החברתית בוקרה על העיסוק המופרז בסטרוקטורות ולא באנשים חיים ובהכרעות 

הסביבה , כרון קיבוצייז, היבטים חדשים כמו תרבות וסמלים. בעלות משמעות מוסרית

ההיסטוריה 'הפמיניזם והיסטוריה של יומיום דחקו לפחות חלקית את , הטבעית

  .שים והשבעים של המאה העשריםי שפרחה בשנות הש'רתיתהחב

היסטוריה החברתית של בתיעוד ובניתוח ההוא שלב חשוב פריחת ההדר הספר 

ישוב וגם שאלות כלליות של ההיסטוריה יהוא מעלה שאלות מיוחדות ל. שוביהי

 שהיא בעיה ,התפתחות ענף הפרדסנות בארץ קשורה בדמות היזם החברתי. החברתית

שטוענים כי ההיסטוריה , מאפשרת גם את בחינת היחס בין הפרטבעיה זאת . תכללי

מי ששם את הדגש על הסביבה . לבין הסביבה החברתית, החברתית מתעלמת ממנו

ואין לדון באישיות שלא , החברתית יאמר כי הפרט מחוץ לחברה הוא הפשטה בלבד

ק היא הריאלית ואילו ואילו מי שמדגיש את האישיות יאמר שר. בהקשריה החברתיים

 . להתמודד עם הנחות מוקדמות אלהךצריהמחקר המסוים .  היא הפשטה'חברה'ה

 שפרצו ,יזמים בנוסח יוסף שומפטר. המחבר בספר שלפנינו מבחין בין יזמים שונים

שהם  –ווי המשקל הקיים והכניסו שינויים מהותיים ישינו את ש, דרכים חדשות
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 – דרכים חדשות אולם זיהו הזדמנויות ונטלו סיכון  לבין יזמים שלא פרצו,המיעוט

  .שהם הרוב בקבוצה זאת

במחקר היזמות הכללי נדונה הרבה הפגישה בין האישיות הפרטית לבין המנטליות 

ניתן כמובן לטעון שהנכונות לקחת סיכון היא תכונת אופי ולכן יזמים . החברתית

ווני הפעולה שלו מוכתבים יי וגם כאולם בפועל גם עיצוב האופ, 'נולדים ואינם נעשים'

כמו באנגליה , נטען כי האתיקה של אינדיבידואליזם, כך למשל .ידי החברה-לא מעט על

לעומתה ישנה הדוגמא היפנית של הערכת . מצמיחה יזמים, עשרה-תשעבמאה ה

בדומה לכך יש השפעה למידת היוקרה הציבורית המוקנית ליזם . ההתנהגות הקבוצתית

גורמים . מדע ואמנות, צבא, כמורה, מת עיסוקים אחרים כמו מדינאותהכלכלי לעו

חברתיים אחרים הם ההגירה וחפצם של מהגרים להתבסס או הערכת העושר בסולם 

היינו , חברתי-חוקרים אחרים נתנו את דעתם על ההיבט הפסיכולוגי. הערכים החברתי

 גורמים אלה גם במחקר אנחנו יכולים לבחון. אופי המשפחה והתמריצים שהיא מולידה

  . בשטח הפרדסנות– ובמקרה שלנו –שוב היהודי בארץ י בי,היזמות בשטח

. אם נתבונן בחברה היהודית בארץ בראשית המאה נמצא אותה שופעת יוזמות

מיראת , אישים נוטלים על עצמם לייסד מפעלים מתוך הרגשת אחריות ושליחות

כך .  ההתיישבות או החמצת שעהמחשש כשלון מפעל, 1900-בהמשבר של המושבות 

עיתונות , לשון, אמנות, ספרות, חינוך, מטעים, אנחנו מוצאים יזמות ברכישת קרקעות

     .זמה הלאומיתהפרדסנות לא נמנתה בדרך כלל עם נושאי הָי. וארגון

 ,כאשר אנחנו באים לבחון את היזמים שקידמו את הפרדסנות בארץ ואת מניעיהם

, יים על העובדה הידועה שגם המחבר מאזכר אותהראוי להעיר בהערת סוגר

 יש עניין רב לחקור את .ידי יזמים ערבים- שהפרדסנות בארץ החלה במשק הערבי ועל

   .עניין שכמובן אינו שייך לספר שלפנינו, המניעים והאפשרויות של יזמים אלה

 הרי ,1914אם נבחן את היזמים הגדולים של הפרדסנות היהודית בתקופה שעד 

-הם לא היו מן האליטה הכלכלית, וציא את משה סמילנסקי ומספר אנשי רחובותלה

רון לשעבר שחיפשו את הבראת אהם לא היו מראשי הציבור במושבות הב. הציונית

 .אביב- ולא באליטה העירונית שהקימה את תל,שקדיםהכרמים וענף ההמושבות ב

יתה מרכז יוד שהיא לא התה מרכז פרדסים בעיתקוה הי-הסימן המובהק לכך הוא שפתח

  .שובישל תודעה ופעילות בי

, היו הימצאות הון וידע, נוסף ליזמה האישית, יה לפרדסנותיהגורמים הקובעים לפנ

 שמעון רוקח שהיה מן ההתחלה דמות ,כך .ישוב או מחוץ לארץיבין שהם באו מקרב ה

. 'ישן'קרא ישוב היהודי הני הגיע מן הקבוצות המחדשות בקרב ה,מרכזית בפרדסנות

הוא היה מנהיג ציבור פטרונלי מן הסוג הישן בקהילת יפו והיה מנוכר לאינטליגנציה 

גורם חשוב בקידום  .שוב החדשי השתלבו בי, יצחק וישראל,רק בניו. הציונית החדשה

 שהיו בעלי ידע אגרונומי ולאחר ,תקוה- הפרדסנות היו פקידי הבארון לשעבר בפתח
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יזמים אחרים היו  .פנו אחדים מהם לפעילות עצמאית) 1900-ב(תום שלטון הבארון 

כמו אפרים זקס . אנשים שעשו הון בחוץ לארץ וחיפשו דרכים להשקיע אותו בארץ

שעשה את כספו ' ישוב הישןי' בן ה,צ הולצמן"וחתנו טוביה מילר מרחובות או ש

  .בדרום אפריקה ושב והשקיע אותו בארץ

נו אל הפרדסנות וגם הם לא היו במרכז מעטים היו אנשי האליטה הציונית שפ

ר "כזה היה ד. הדיונים על שיקום הכלכלה היישובית לאחר המשבר של ראשית המאה

ואחריו , הוא השקיע בפרדסנות. שהיה גם חבר בוועד הלשון,  רופא ולשונאי,אהרן מזיא

 ,ל גולדברג"בעל אמצעים וחתנו של י, שמואל טולקובסקי .המשיך חתנו צבי איזקסון

העדיף להשקיע בפרדסנות ולא לרכוש קרקע בעמק יזרעאל ,  מוילנה'הנדיב הלא ידוע'

אליעזר יעקובסון היה מן המעטים . ידי המשרד הארצישראלי-כפי שהוצע לו על

ואל אלה נוסף מספר גדול של . ברחובות שהמירו את הגפנים בהדרים ולא בשקדים

  .יהול ליושבי הארץשישבו בחוץ לארץ ומסרו את הנ, 'בעלים נעדרים'

 ,1900שוב לאחר משבר יפיתוח הפרדסנות היה גם תשובה לחשבון הנפש שנערך בי

שלון יהכ. א"כאשר הבארון רוטשילד העביר את ניהול המושבות שהיו בחסותו ליק

, ובהם משה סמילנסקי, העם- ידי תלמידי אחד-הכלכלי של המושבות הוסבר על

לפי .  ותלותם ברשות המיישבת של הבארוןכתוצאה מחוסר עצמאותם של המתיישבים

תן מקום יהערכה זאת נאמר כי רק השקעה של הון פרטי תשחרר מן התלות בפקידות ות

אולם ניתן היה לשאול אם אכן יימצא הון פרטי ואם . ליזמה היוצרת של המתיישבים

הנתיב אליו פנו אנשי המושבות היה  .כיווני פעילותו יתאימו לשיקולים הלאומיים

תה יאגודת הכורמים הקואופרטיבית הי. כאמור בדרך כלל בענף הכרמים והשקדים

  .ניהול שהוכתר בהצלחה, המופת לניהול עצמי של הכלכלה

.  עבודה שכירה רבההא העסיקייתה ענף שדרש השקעת הון מרובה והיהפרדסנות ה

לתי בעל ההון היה עצמאי וב. משה סמילנסקי יכול היה לראות בתכונות אלה יתרון

אולם מנקודת ראות לאומית  . והוא יצר מקומות עבודה חדשים,כפוף לחסות פקידות

ניתן היה למצוא מגרעות בענף שדרש השקעת הון מרובה ורק לאחר זמן הבטיח תשואה 

 כפי שכתב יצחק ',ציפיה לקפיטלים'יתה ההערכה כי אין מקום ליתחילה ה. גבוהה להון

יתה השאלה האם מנקודת הראות של ריבוי י הלאחר שהקפיטלים הושקעו. וילקנסקי

 יש ,שוביתיכלכלה עצמית ובלתי תלויה בשוקי חוץ או תפרוסת י, אוכלוסין יהודים

יתה להיות יהענף העסיק עבודה שכירה מרובה ועבודה זו עלולה ה. יתרון למשק הדרים

מוגבל הוא היה ; הוא היה דוגמא למשק מונוקולטורי ולכן תלוי ביצוא; ברובה ערבית

. קרקעות קרובות לנמלי היצוא ומקומות בהם מצויים מי תהום, לקרקעות מטיב מסוים

 הלך ההדר בעקבות הקרקע המתאימה והיה בין הגורמים המתווים ,כפי שמציין המחבר

  .את המפה ההתיישבותית
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אנחנו יכולים להתבונן בהתפתחות הכלכלה היישובית גם מנקודת הראות של 

במידה שלמפעל ההתיישבות היהודית .  של היהודים בזמן החדשההיסטוריה הכלכלית

הוא  . הוא לא בא לקדם במודע את המתיישבים במעלות העושר,בט כלכלייבארץ היה ה

כתוצאה מריבוי האוכלוסין , בא לחלץ את יהודי מזרח אירופה מן המצוקה הכלכלית

שנחשבו יצרניות בארץ אמורים היו העולים לעבור לעבודות . וההגבלות הפוליטיות

הם לא היו אמורים להצטרף לאליטת ההון היהודית או . ולמצוא פרנסה למחיה

  .הדגם של עליית אירופה או אמריקה בהכנסה לא עמד לנגד עיניהם. להידמות אליה

ישוב היהודי מבחינה כלכלית וחברתית לא היה אמור להישען על יגם ביסוס ה

על בעלי משקים קטנים שיכניסו כדי , םמתעשרים אלא על עובדי אדמה שישבעו לח

הפרדסנות הציגה לראשונה אפשרות של רווחה כלכלית ברמה  .פרנסת המשפחה

היא יצרה מושבות ומתיישבים אמידים בעלי .  גם אם לא התעשרות מופלגת,גבוהה

לקיים חיי תרבות ברמה נאותה ולדאוג לחינוך , בעלי יכולת לתת שירותים, טחון עצמייב

  .עתים מעבר לאפשרויות שנתנה הארץל, הבנים

אפיונו של ענף הפרדסנות כענף מכניס מבחינה כלכלית ומאפשר רמת חיים גבוהה 

מעלה את השאלה בדבר השפעת הרווחה ואפשרויות ההשכלה וההשתלמות על צאצאי 

 ?לאלו מקצועות אחרים פנו? האם המשיכו בפרדסנות? האם נשארו בארץ. הפרדסנים

האמריקני כתב שמחובתו ללמוד מלחמה ופוליטיקה כדי ) John Adams(ון אדמס 'ג

זהו סולם ערכים של .  ציור ומלאכת פורצלן–שילדיו ילמדו מסחר וימאות וילדי ילדיו 

פנות לפעילות תהתבססה בכלכלה ויכלה לה, נוהלה במדינאות, אומה שקמה במלחמה

ם גורל הפרדסנות עצמה  וג–היה סדר דברים אחר בחברה היישובית . רוחנית ואמנותית

  .הכתיב את מסלולי החיים של דורות המתיישבים

 קיימת , הבוחנת את התפתחות הכלכלה והחברה היישובית,מנקודת ראות מאוחרת

 בעקבות – 'דגניה' מול 'תקוה- פתח' –ה להציב זה מול זה שני מודלים מגובשים ינטי

תקוה הוא משק -ודל פתחמ. תגים וויכוחים מהתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה

 ',התיישבות עובדת' לעומת , שהביטוי המובהק שלו הם ההדרים,פרטי קפיטליסטי

 . והביטוי המובהק שלה הוא המשק המעורב,שמאפייניה הם הון לאומי ועבודה עצמית

מפעל ההתיישבות בעשור השני של . אולם במהלך הדברים לא היה החתך כה ברור

 'המשרד הארצישראלי'פעילותם של . בסס על הון פרטי אמור היה להתעשריםהמאה ה

 אמורים היו רק להקנות 'החברה להכשרת הישוב'רופין כמו גם ארתור בניהולו של 

; ם ההשקעות של ההון הפרטי לא פנו לפרדסנותבר .מסגרת לפעילותו של הון זה

 כך.  מעטים היו ההדרים, שהיו הצורה הנפוצה של השקעת הון פרטי,'אחוזות'ב

  .שקפיטליזם והדרים אינם בהכרח זהים

. במהלך התקופה המנדטורית השתנתה התפרוסת היישובית של מושבות ההדרים

תקוה והעלתה - התרחבות הפרדסנות הורידה יחסית את מושבת ההדרים הגדולה פתח
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. גם צורת הבעלות עברה שינויים. חדרה–בקו נתניה, אזורי נטיעה חדשים כמו בשומרון

ומצד שני הוקמו משקי ) ט'כמו אחוזת מלצ(ו רכישות של יזמים גדולים מצד אחד נעש

 שנחשבו משקי משפחה והפחיתו את העסקת , דונםעשריםפרדסנות קטנים של כ

  .השכירים

 ,נושא העשוי לשמש מקרה מבחן ליחס בין הון ויזמה פרטיים לבין אלו הציבוריים

יתה יחברה זאת ה. 'יכין'ת הוא מקרה כניסת ההסתדרות לענף ההדרים באמצעות חבר

 היא רצתה לרכז הון פרטי מחוץ לארץ ולעבד בקבלנות שטחי מטע של –בעיקר קבלנית 

הניהול היה עסקי ומחושב ואל המטרה של . יתה חלקית למדייההצלחה ה. בעלי הון זה

אם בשל . שובי מעמד בינוניי כמו תעסוקה והקמת י,רווחיות נוספו מטרות נוספות

 או בשל , או בשל מחלוקות פנימיות במשק ההסתדרותי,סה לשוק ההדריםהאיחור בכני

 נשאר מגזר זה קטן ,גיוס הון מספיק-הקושי להמיר ניהול פרטי בניהול ציבורי ואי

  .יחסית

ההצלחה של ענף ההדרים בתקופה המנדטורית עשתה את ההדר לאחד מסמליה של 

יתה הצדקה שכן יוי זה הלדימ.  אולי הסמל המובהק שלה בדימוי החיצוני,הארץ

ישראל היצואן השני של הדרים -יתה ארץייה של שנות השלושים היבמחצית השנ

שנות . העקומה של גידול ההדר המובאת בספר מראה תמונה מורכבת יותר .בעולם

בשלהי שנות ; העשרים היו תקופה של שיקום הענף לאחר מלחמת העולם הראשונה

 היו שנים 1930-1934השנים . יעה לנטיעות חדשותתה רווחיות גבוהה שהניהעשרים הי

. שורה של גורמים הביאה לירידה זאת.  אולם אחריהן באה ירידה'סבירה'של רווחיות 

המיון והאריזה היו לקויים ובעת הרווחים , ההיצע הגדול לחץ את המחירים כלפי מטה

את הביקוש  הקטין 1929המשבר העולמי מאז  .הגדולים לא היה תמריץ לשיפור שלהם

 אבד השוק 1933אחרי . לפרי ויצואנים נוספים הצטרפו להיצע והורידו את המחירים

 אם כי לעומת זאת מלחמת האזרחים בספרד סילקה במידה מסוימת את ,הגרמני

  .ההתחרות הספרדית

ההתפתחות המרשימה של ההדרים בתקופה המנדטורית נבעה לא רק מהשקעות 

 שהיה שונה מאופן הגידול ',המודל הקליפורני'אימוץ ההון הגדולות יחסית אלא גם מ

ל אלו עהתפשטות גידול ההדרים לימדה על אימוץ ענפים נוספים  .המקומי של ההדרים

 ואימוץ המודל הקליפורני שינה את שיטת , שלהםבלו המתיישבים מארצות המוצאישק

בוד מארץ י על המגבלות של העברת שיטת עהאולם קבלת מודל זה גם לימד. העיבוד

  . במחלוקת בין שמרנים לחדשנים בקרב הפרדסנים עצמםכהה כרויתא היילארץ וה

 היו גם ,ככל שהאימוץ של המודל הקליפורני קידם את הפרדסנות היהודית בארץ

שינוי המקום הציב בעיות מיוחדות שחייבו את הפרדסנים למצוא . מגבלות לאימוץ זה

 של עניינים שבהם נמצא הידע המיובא בלתי המחבר סוקר שורה. פתרונות לבעיות אלה

כמו גם הדברת , ההרכבות,  צפיפות הנטיעות,אופני ההשקיה, הכשרת הקרקע. מספיק
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 כל . חייבו פתרונות מותאמים למקום–אריזה ושיווק , קטיף, מניעת מחלות, מזיקים

א  כאשר הידע הכללי נמצ,מדעי של הפרדסן והעובד-אלה העלו את חשיבות הידע החוץ

  .בלתי מספיק

 מדוגמאות של חקלאות ,בלה ידע ממקורות שוניםיהחקלאות היהודית בארץ ק

מסורתית של הכפר הערבי והרוסי כמו מדוגמאות מפותחות יותר של הכפר הגרמני 

פקידות הבארון הביאה עמה חקלאות המבוססת על ידע חדש כמו גם על . הטמפלרי

רק בעשור הראשון  .ץ או שלא התאימו בין שהתאימו לתנאי האר,תחשיבים כלכליים

. ידי רעיונות ציוניים-של המאה העשרים החלה להתהוות חקלאות המודרכת על

 עוקב קרלינסקי אחרי המודרניזציה שהתבטאה ,ץ"בעקבות שמואל אביצור ושאול כ

עובדים שלמדו מתוך . מדעי גם בשטח הפרדסנות-במיכון וביחס בין ידע מדעי לחוץ

קרלינסקי מוסיף להיבט הטכנולוגי . רכי הארץולהתאים את המדע לצהעבודה השכילו 

  . את השיקול הכלכלישל קודמיו 

בעיות השיווק של ההדרים מוליכות את המחבר אל נושאים מקיפים יותר של 

מגזר זה התקשה לארגן את . פעילות המגזר החקלאי הפרטי ודפוסי הפעילות שלו

 של האינטרסים הפרטיים צריכים היו להיות המגוון, נהפוך הוא. השיווק מן המרכז

 ,המודל הקליפורני שאומץ ביחס לעיבוד לא פעל ביחס לשיווק. פשיומתואמים מרצון ח

אפילו העידוד שנתנה החקיקה . הברית- כמו בארצות'קרטל שיווק'ובארץ לא הוקם 

שלונו של יצחק רוקח יכ. הממשלתית לארגונים קואופרטיביים לא הועיל די הצורך

בעניין זה היה גורל  .להביא לריכוז האריזה העיד על המגבלות של ארגון הפרדסנים

 שאם כי גם בה היו ,הקואופרציה בפרדסנות שונה מן הקואופרציה ההסתדרותית

רק . תה על העליונהיהנה ידו של הריכוז הי, כוכים בין מגמת הריכוז לדצנטרליזציהיח

 הניעו באיטיות לשיתוף פעולה גובר והולך אילוצים הקשורים במודרניזציה של השיווק

  .בין הפרדסנים

תה משמעות רבה לא רק בפיתוח המשק היהודי אלא גם בהקשר ילפרדסנות הי

, סלי קודמה הפרדסנות הערביתכבאופן פרדו .בריטי-ארצי ואף האימפריאלי-הכלל

י הזרימו הון ליד שידי רכישות הקרקע היהודיות-על, שכאמור קדמה לזו היהודית

ענף ההדרים היה גם תחום שבו  .המוכרים הערבים והתמורה הושקעה לעתים בהדרים

ניתן היה לצפות . ערבי על בסיס של אינטרס כלכלי משותף-ציפו לשיתוף פעולה יהודי

תקוות אלה נכזבו . כי אינטרס זה גם יקרב מבחינה מדינית את אנשי שני המגזרים

מאז . עוינות הגוברת ונעשית אלימהוהשותפות הכלכלית החלקית לא מנעה את ה

חשיבותו של ענף  . יכול היה שיתוף הפעולה להיות חלקי בלבד1929 'מאורעות'

 עוררה את התקווה כי ,ההדרים בכלכלת הארץ והיות ההדר מוצר יצוא ראשון במעלה

ידי כך גם -הממשלה המנדטורית תסייע בפיתוחו כדי לקדם את ההכנסה הלאומית ועל
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אולם התוצרת הארצישראלית לא זכתה בהעדפה האימפריאלית . ממשלהאת הכנסות ה

  .ונאלצה לעמוד בהתחרות

את חיבורו בשאלת היחס בין קרלינסקי בהקשר של ההיסטוריה היישובית מסכם 

מרכזיותו של ענף הפרדסנות בכלכלה לבין שוליותו מבחינת המעמד הפוליטי של 

אולם .  הכלכלית להשפעה פוליטיתהוא שואל מדוע לא תורגמה ההצלחה. הפרדסנים

הדברים אמורים בכל חברה . הגמוניה כלכלית אינה מכתיבה מראש הגמוניה פוליטית

תנועת העבודה עלתה לא רק מכוח התמיכה של . ובוודאי בחברה היישובית והישראלית

 אלא מכוח ההגמוניה ,ההסתדרות הציונית ומושגי הכלכלה הלאומית של מנהיגיה

ה לאומית חלוצית גברו על הנתונים לדמות החלוץ וכלכ. א הלכה ורכשההרעיונית שהי

, לפחות חלקית, מנהיגיה גם התגמשו למדי והתאימו עצמם. ים הטהוריםיהכלכל

התקשו בארגון הענף ובשטחים , לעומת זאת, הפרדסנים .לאינטרסים של ההון הפרטי

שות ציבורית בהון החשש מפני כל פגיעה של ר. כמו שיווק שדרשו פעולה קיבוצית

יתה יגם השתתפותם של האיכרים בוועד הלאומי ה. הפרטי הגביל כל ארגון ריכוזי

  .חלקית ומותנית

: בסיכום לפנינו מחקר עובדתי שנקודת המוצא שלו היא ענף חקלאי אחד

. בכך הוא גם מציין את הזיקה בין היסטוריה כלכלית להיסטוריה חברתית. הפרדסנות

אולם אין זה הנושא היחידי ,  חברתית עשוי ללמד על זיקה זאתחקר היזמות כתופעה

ענף הפרדסנות גם יצר קשר בין מומחים שייבאו טכנולוגיות . הקושר בין שני התחומים

לבין מקומיים שיכלו לסגל טכנולוגיות אלה לתנאי , אותן ניתן היה להעביר מארץ לארץ

שתה לא רק בעלת אינטרסים הפרדסנות התקשרה עם הזמן לקבוצה חברתית שנע. הארץ

אופיו של הענף ִשייך את . אם כי ארגון רופף, משותפים אלא גם בעלת זהות וארגון

וניתן לשאול כיצד התבטאה השתייכות זאת , ביישוב' היוזמה הפרטית'אנשיו למחנה 

  .כולל נושאים פוליטיים פנימיים וחיצוניים, בנושאים אחרים בחיי היישוב

  

* * *  

  

את ) 90' עמ,  א,התורןבכתב העת (ישראל יהושע ברזילי סקר -מארץכאשר הכתב 

המגרעת שמצא .  הוא תיאר יבול מבורך,)1913/12(ג "הפרדסים ויבולם בשנת תרע

נדיקט יק יקים ס"ואם האפ'. יתה חוסר סינדיקט משותף לפרדסני המושבותיבברכה ה

 –ילן הדומה לארצנו  ואז נדע כי נוכל לשבת בטח בצל הא–משותף לפרדסני המושבות 
, יש להניח לא נשתנו, תכונות האילן .'עלהו רענן תמיד ובצמרתו שוכן אביב עולמים

 .השאלה אם טבע ארצנו נשתנה


