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המבנה הסוציאלי-הכלכלי של יהדות פולין

()1939-1918

חכמי-הכלכלהשבימינוימודי
םלראות את המשק של עמםמתוךאספקלריותארכיוניותומתוךמנגנון מורכב שלחישובים
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בני עמים שוניםובני אסכולות
כנגד
סטאטיסטיים .משוםכךאףנמצאו בזמןהאחרון
עלשאין
דעתם נתונה אלא לכלבי ארכיונים ולממוצעות סטאטיסטיים ,ואינם מטים אוון לדופקהחיים הפועםבעורקיו של המשק.
בקיצור ,נמצאוטוענים על כך ,שבחכמת הכלכלה נשתלט התצלום הדומם במקום התמונההחיה.
חכמי-הכלכלה ,שנזקקו למעמדם הכלכלי שלהקיבוציםהיהודים בארצות הגולה ,מצבםהיה שונה מקלחבריהם,שעסקו
בתנאי הפשק של קיבוצים אהלים .ראשית כל ,חסריםהיו את המנגנון הביורוקראטי ,המקבץ ,באמצעותכלמיני שאלונים
ועל-ידיכלמינימחלקותאדםיניסטראטיוויות ,את ה"חומר הגלמי"בשביל בתי-החרושתהנקראים "משרדים לסטאטיסטיקה"
או "מוסדות לחקר הקוניונקטורות" ,לחוקרי הכלכלההיהודית לא נשקפה איפוא הסכנהלהיות אובדי-דרך בתוך גלים של
ניירות,המכוסים שפע מספרים ,פחות אויותרבלתי-מדויקים .אך לעומת זאתהיועלולים לחבר מחקרים כלכליים מתוך".
הלך-ר1ח ,ומהקריםכתוביםמתוךהלך-רוחנוטים ,כמובך להפלגה;דיאגנוזהאובייקטיווית רחוקה מהםדרך-כלל ,שימוש
בחומרהידיעותעלהכלכלההיהודית ,המצויבמחקריםכלכלייםכלליים ,כדי שלאלהיתפס להלכי-רוח,עשוי אף הואלהביא
לידיאי-דיוק,הריידועלנה שכשםשהיובישראל,לפני מאות בשנים ,אנוסים דתיים ,כך היו גם בדורנו "אנוסים"כלכליים,
דהיינו,יהודיםשעיסוקםהכלכליהיהבהסתר .לאניסותהכלכליתהיו לכאורהסיכויים לקונספיראציה כמעט מוחלטת במשטר
הכלכליהחדיש שלשותפויותאנונימיות,ארגוני"הולדי?גים'ופעולה באמצעותבאי-כוח("שטרוהמאנים" -אנשיםמדומים).
נדמה היה,כי העלמת הזכויות לקנין ולרכוש קלה ובטוחה כאחד .אמנם ידוע ,שגם מצודות אלו של הכוחותהכלכליים
.היהודייםנחרבו,וביצוריהן לאעמדו להם ,אולםאין מכאןראיה,כיהחקירההכלכליתעשויההיתהלגלות את הכוחותהאלה.
נסיבות אלה -עיבודו המדעי המועט של המשקהיהודי הגלוי והתגוננותו של המשקהיהודי הסמוי בפני כל עיבוד
מדעי -היואופייניות ביחוד למצבם הכלכלי שלהיהודיםבמדינתפולין ,היולכךגםסיבותאחרות,נוסףלסיבותהכלכליות
שהזכרנולעיל .אחד הדברים ,שהכביד מאד על ההבחנה בשלמנט הכלכליהיהודי היתה העובדה ,שהרבה מפעלים ואפילו
במה וכמה ענפים שלמים של המשק הפולני היובידי יהודים בעלי נתינות לא-פולנית .שןן תלוי היהענין הנתינות,
בשניםהראשונותלארגוןהמדינההפולנית ,לאודוקאבהחלטתוהחפשית שלהאזרחהמעוניןבדבר .מקום שהותו של התושב,
שעה שניתנו זכויות האזרח ,וכן גם נסיבות אחרות שניות-במעלה גרמו ,שליהודיםבניפולין ,שאףעיסוקם הכלכליהיה
במדינה זגהיו ,תעודות נתינות של אחת המדינות השכנות ,וביחוד של מדינת אוסטריה ,ממילא נמצא ,דרך-משל ,הלק
גדול של תעשית הנפט באזור ךרוהוביטש ,בוריקלאב או יאסלו לכאורהבידי אוסטרים ,בעוד שלמעשה היה חלק ניכר
מתעשיה זובידייהודיפולין :שבדרך-מקרההיתה להםנתינותאוסטרית .כיוצא בכך אתה מוצא גםבענפיהייצורהזעיר
ביותר .והרי שוב דוגמה :אחד מן הענפים הגדולים ביותר של מלאכת-הבית  -מלאכת הקליעה של סלי ערבות בעיר
רוךניק אשר על הנהר סאן  -נחשב פרי יזמתם של אנשי חוץ-לארץ,ביתר דיוק ,פרייזמה צ'כית,ואילו למעשה היתה
גם כאן היזמה והעשייה בידי יהודי פולין שבגלל נסיבות מקריות היה בידם פאספורט צ'כי.
כדי להכיר את המשק היהודי בפוליןלצורותיו השונות ,למןצורות-הייצורהפרימיטיוויותביותרשבעיירהואפילו בכפר
ועדלצורותהקאפיטאליסטיות החדשותביותההיה אפואמן הצורךלהתגבר עלקשיים פורמאליים ,העלמה מכוונת ,ומחסור
גדוללפי ערך של נתונים סטאטיסטיים,
אף יתכן ,שהיתה עוד נסיבה אחת לעובדה ,שהמשקהיהודיבפוליןלאנתחוורכלהצורך ,לחכמי-הכלכלההיהודים לא
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היו התנאים הדרושים לעבודה מדעית בתחום הבעיות הכלכליות של בני עמם כשהן לעצמן.אין רצוני לומר,כי העדרם
שלהתנאיםהללו מקומוהיהדוקא מחוצה להם ,יתכן שהעדרזה היה בהם עצמם .בבעיות הכלבלה היהודיתבפולין התעסקו
מדינאיםמפלגתייםופובליציסטיםמדיניים ,המדינאיםהמפלגתייםמוכרחיםהיולדוןבבעיות כלכליות מנקודת-ראות מעמדית
וקוניונקסוראלית ,מוכרחים היו-אם להשתמש בהגדרה שהבאנו קודם לכן-לחבר חיבורים כלכליים מתוך ,..הלך-רוחי
הפובליציסטים המדיניים לאנזקקו אלאלקטעיבעיות שבתחום הכלכלההיהודית ,יום-יום היה קולמוסם מעלה מעשהשהיה
קיצר אותה שעה-ליהודים ,מעשה ברשיון-יבוא ,או מעשה בזכיון איזה-שהוא על סחורה של תצרוכת ,שהיה שאלת-קיום
לשבבה מסוימת ,אךמעטיםניסולחקורבעיהעד תומה ,לשוות לנגד עיניהם את מפת המשק היהודי לענפיו ,ולעמוד על
זיקתו לתמורות במבנה'הסוציאלי-הכלכלי בארץ גופא ומחוצה לה .אך מעסים היו נותנים דעתם על דבריםכגון אלה,
מיהכיר חת המשקהיהודיבפולין? היתה קבוצת אנשים ,שלא נחשבואוליבני-סמך ,אףאינםראוייםאולי,לפימושגים
מסוימים,להקריר"חכמי-כלכלה",והנהדוקאאנשים אלהעינםהיתה פקוחהלראות אתהדינאמיקה של המשקהיהודיבפולין,
אנשים אלה ראו את היהודים העובדים בגלוי במלאכת-הבית העיירתית והעובדים בסמוי בקונצרנים הגדוליםלייצור או
למסחרסיטוני .קבוצה זו של משקיפים כלכליים ,חכמי-כלכלה במרכאות ,שלא נחשבו בעלי סמכות מדעית  -הלא ה4
הסוכנים המסחריים הנודדים ,ה"וייןק~ר" (הנוסעים) בפי הבריות ,שהיו עושים רוב זמנם בקרונות המחלקה השלישית של
הרכבת .הללו ,שעינםהיתה בכל ,בקל משלח-ידם ,ראווידעויותר מאחרים ,הם שהיוהרפורסריםהיחידים של חיי-הכלכלה
היהודיים בפולין ,אם-כי מעולם לא היתה להם האפשרות לפרסם את הרפורטאדה שלהם,,.

מליצראליזם לאינטרונציוניזם
הסוכנים המסחריים היהודים.והרוכלים המחזריםעל הבתים הקדימו להבחין ,בשכבותהציבוריות אשר בתוכן מילאו את
תפקידיהםהכלכליים- ,רצון גובר והולך בהתמדה ובעקיבות ,שאותם התפקידים יעברו מידםלידי אנשים אחרים .בשעה
שמדינאים מפלגתיים ופובליציסטיםפוליטיים החלו להשתמש בדיבור ובכתב במונח "~8טאךקיה" כלכלית ,כשקצתם ראו
באבטארקיה תופעה שכולה בתחום מחזור-הסחורות בלבד,הבינורוכלים פשוטים ו"נוסעים" אלמונים,יכי האבטארקיה עלולה
להול לא רקעל סחורות ,אלא גםעל אנשים ,הללוהבינו ,כי צורות-משק חדשות מולידות צורות חדשות שלחיי ציבור
וחוקים מדיניים חדשים
,
ל
א
ס
ר
~
ר
ח
א
ל
ו
ש
ד
ח
ת
נ
ש
ת
מ
י
ד
מ
באירופה כולה ,וביחוד ב
ם
ו
ל
ש
ה
ע
י
ג
ה
שעת הירידה ל"יזמה הפרטית" ,מדינאים
מפלגתיים ופובליציסטיםכלכליים,שפיל
ה היתה בידם,כי מקורכלהעושרצפון במאמץהאינדיווידואלי ,האמינו ,שמחובתם
להגןעל מלואהזכויותלפעולהאינדיווידואלית .מאחרשעליית מעמדם החמרי שלהיהודים חלה במאה התשע-עשרה ,כלומר
באותה תקופה ,אשר בה נצטמצמה התערבות המדינהבחיי הכלכלה ,והערכתהזכויותהאינדיווידואליותהגיעהלשיאה,האמינו
המדינאים והפובליציסטים היהודים ,כי יסוד כל היסודות של השאיפות האזרחיות של היהודים  -היא המלחמה למלוא
זכויותיו של הפרט ,לתנאים הנוחים ביותר בשביל היזמה הפרטית ,בקיצור  -לליבראליזם כלכלי-מדיני .לשכבות
העירוניות האמידות ,היהודיות כלא-יהודיות,רצויה היתה ,כמובן ,שיטת הליבראליזם הכלכלי-המדיני ,שהניחה להן להוסיף
ולשפר את מעמדן .אולם בארצות ,שבהן נמנה רקאחוז מבוטלמביןהאוכלוסיה היהודית עם השכבות הללו ,וביחוד בקרץ
כמופולין שלאחר שנת  ,1918היתה הגנת הליבראליזם -הגנה על האינטרסים של החזק במובן הכלבלי ,ולא על החלש.
למןסוף המלהמה בשנת ,1918היתהנטיהברורה,ביןבעליההוןהבאנקאיוהתעקמתי-המסחרי,לקייםאתשיטתהליבראליזם
הכלכלי ותוך כדי כך לכבול ,בעזרת הסכמים פרטיים ,את השוק ,בתחומי ההיצע והביקוש של סחורות וידי-עבודה? ,בוא
ויצוא ,יציאת מהגרים וקליטתם ,מלבד זאת ,החולש על היזמה הקאפיטאליסטית לא היה אותה שעה בעל-ההון הפרטי,
אלאהביורוקראטיה שלהסברות הגדולות ,שמגמתההגלויההיא הגבלתהזכויותהקאפיטאליסטיות של הלוקחים חלקבמפעל.
המפעליםמתחברים לקארטלים,הקובעים אתתחומיהשיווק ורמתהמחירים,הפועליםמתארננים באגודותמקצועיות,הקובעות
את תחומי העבודה ורמת-השכר .התחיקה ,שלכונהתחילהברוחהליבראליזםהכלכלי ,מסתגלת ומוסרת,מבלישהיברייראה
.
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לעין ,שלטון גךל ופולך לידי בעלי ההון הפרטי ,המדינה .חוששת מפני גידול שלטונם של בעלי ההון הפרטי

ומתחילה( להתערב .המדינה רוצה להסדיר את רמת המהירים,מיום שהיחסים הליביאלידם-הכלכליים;,שהיומיוסדים
בתהילה על עקרונות ההתחרות .החפשית .,הם עצמם הניחולבעלי ההון והמשק הפרטי לשים לשל את תוצאות ההתחרות
החפשית .מאחר שהמדינה רוצה להתערב בענין המחירים ,הר4היא נאלצת להתערב גם בענין שיעור הסחורות המיועדות
למכירה ,בלומה בתחום הייצור ,ומאחר שהיא רוצה להתערב 'בתחום הייצור ,הרי היא נאלצת שוב להתערב גם בשוק
העבודהוממילאגםליטולעל עצמה אתהאחריות לרמת שכר-העבודה.שיטתהליבראליזםהכלכלי במרום התפתחותה מובילה
אפואלאינטרןנציוניזם,כלומרלהגבלה מופלגת של החופשהכלבליעל-ידיהמדינה .תופעהזו מובנתלמדי,כי שום מצבכלכלי
אינוסטאטי ,אלא מפנהדרך-קבע את מקומולמצביםאחרים .מצבםשל~היהודים,שהיופעילים במובן הכלכלי בתוךקיבוצים
שעברו משלב הליבראליזם לשלב האינטרוונציוניזם ,הלךוהחמיראפוא בהתאם לשיעור גודלו של אחוזהיהודיםהנמניםעם
השכבות המרוששות מבחינה חמרית ותבלתי-מסוגלות מבחינהמקצועית להשתתהבענפיהייצור ,המוקמים והמנוהלים בידי
האינטרוונציוניזם הציבוריי מצבם הכלכלי של היהודים בפולין ,ביחוד לאחר עלייתה של שיטת ההתערבות המדינתית,
משנת 1930בערך (כלומר מימי המשבר הכלכלי העולמי) ,עשוי לשמש דוגמה שלמנטארית לתוצאות הדות-פורענותמאי"
הכשרת האוכלוסיה.לצורות המשתנות והולכות של הכלכלה החברתית..יהודי.פולין סבלו סבל רב.ער למאוד בתקופה.שבה
.
עבר המשק.הפולני מצורת המשטר הליבראלי לצורת המשטר של הא?נטרוונציוניזם.
מדינאים ופובליציסטים ,ולעתים קרובות גם חכמי-כלכלה ,ולא רק ?הודים ,נתנו דעתם בעיקר על אותם ענפי המשק,
אשר בהם שללה התערבות המדינה מןהיומההפרטית אתהתנאים לעבודהולהכנסה .בקל עקדות כאלה ,שהופקעו מרשותו
של היוזם הפרטי ,לעתים קרובות ללא כל צורך למדינה ואף לרעתה ,באו בריב ממושך,ועליהן נסבה המלחמה לזכויות
י הכלכלה נתחוללו מאבקים עקרוניים על זכויות
מדיניות ,בקשר לתוצאות שליליות מרובות של התערבות המדינהבחי
האזרח ביהם לזכויות המדינה ,עלזכויותהיהודי ביחסלזכויותיה של החברה הכללית .לעומת זאת לא הושםלב כלהצורך
לתחומים החדשים של הכנסה ציבורית ,שנוצרועל-ידי שיטת ההתערבות המדינתית .תחום הקואופראציה.הוא אולי
שחד התחומים הכלכללים המעטים ,ואולי אף היחידי ,אשה בו הפיקה גם האוכלוסיה היהודית המרוששת תועלת מסוימת
.
מן האפשרויות הכלכליות ,שנוצרובידי האינטרוונציוניזם המדינתי לכל האוכלוסים.
והיקפה של התערבות המדינה היה גדול ורחב עדמאוד.על-ידי.ההזמנותלצרכי המשקהציבוריבלבד ,מתקציבהמדונה
ומתקציביהם של המוסדותהמוניציפאליים ,היתהבידיהמדינה קליטה על מספר ניכר למדי של ענפי ייצור ומסחר (שליש
הפולני" בלבד,
של הייצור הארצי) ,באמצעות באנקים ממשלתיים ואפילו באנקים פרטיים ,שהיה להם רידיסקונטו
ירי החלטות של
נ"-
קבעה התערבות המדינה אתשיעורהאשראי 'לכלמפעלומפעל.על-ידי מדיניות של חוזים מסחרייבם"ב
אל
וע
המיניסטריון ושלהלסיכות למסחר ותעשיה,הכריעה התערבות המדינה עלזכותהיבואוהיצוא שלהמפעלים השונימיממדיה
של התערבות המדינה היו מתחוורים למדינאים המפלגתיים ולפובליציסטים הכלכליים  -לא רק ליהודים -על-פי רוב
רק לאחר הופעתן של עובדות מסוימות ,בעיקר -עובדות שליליות ,בדרך-כלל היה אחד מארגוני הסוחרים הקמעונאים
שבערן-השדה פונה באיחור ניכר-לאחר שכבר נתגלו העובדות השליליות-אלהמדינאי המפלגתי בבקשת עזרה,המדינאי
המפלגתי היה מנסה ליישב ענינים כלכליים בדרך של השתולות במחלקות הממשלתיות המתאימות ,או עלדידי הצגתם
העקרונית על ~מת הפארלאמנט או בעתונות .תוצאות ההשתדלויות במחלקות הממשלההיו בהכרח ארעיות ,שון לאיכלו,
מסיבות מובנות ,לשנות את הק 1הכללי שלהמדיניותהכלכלית .מנקודת-הראות שלצרכי הכלל; לאהיה אפוא להשתדלויות
הללו ערך ממשי ,ואילו ההצגה "העקרונית" של הבעיה הוכיחה,כרגיל ,שהמדינאים והפובליציסטים לא הביעו את עמדתו
האחי דה של כל הציבור המיוצג על ידם ,כי בה בשעה שארגוני הסוהרים הקמעונאים התאוננו על הלשכות למסחר
ותעשיה ,על שלא הקציבו להם מכסות ליבוא של סחורות ,או בה בשעה שארגונים אלההוכימו,כיהקארשלים התעשית?ים
בארץ מנהלים ~דיניות של נישול ביחס למסחרהזעיר -הביעוארגוני הסיטונאים דברי הערכה לדרך לעולתן של הלשכות
למסחר ותעשיה ולמדיניותם של הקארטליםהתעשיתיים .בכלעניןכלכלי הועמדו אפוא המדינאים והפובליציסטיםהיהודים
בפניהבעיה :האםעליהםלייצג מקצת האינטרסים של המשקהיהודיבפולין ,ואם כן ,איזה םהם ,אועליהםלייצג את
(
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כלל האינטרסיםהללו .לכן היוהמדינאיםוהפובליציסטים נאלצים ,מסיבות תובנות,לבורלהם; בכלעניןוענין ,עמדהזהירה
כלפי חוץ וכלפי פנים ,זהירה עדכדי כך ,שקשה הרה להם לבוא לכלל החלטהתכניתית .ויתכן,כיאיןזו גוזמה ,שהאנשים
המעטים שהיתה להם אוריינטאציה כלכלית ושגלוי היה לנגד עיניהם האופק הנרהב של הענינים הגדולים והקטנים גם
יחד ,הבעיות הכלכליות הכללירת והיהודיות המיוחדות ,ואף חילוקי-האינטרסיםבין היהודיםלבין עצמם -היודוקא אותם
הדינאמיקה של ההתקדמותוהנסיגה.
במשק היהודי בפולין,בשתני בזהמעיןיתרון ,בהערכת
ה"רייזנדר"יםהיהודים ,משקיפי
,
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המצב הכלכלי של*הודי פולין ,לא לאנשי-מדע
אלא לצופיםגול קטנותיום.יום,כגון ה"נוסעים" הללו-
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אני רוצה לומר בכך ,כי להערכת המצב היה צורך
היה צורך
לנוע על פני ערי-השדה ,היה צורך בזוית-ראות ונושא-הסתכלות מתחלפים כל-עת-תמיד .שהרי הדברים אמורים בבעיה
סוציאלית ,שלהערכתה'לאהיה בסיס מספרימדויק ,אףשכיחים היו.סילופים סטאטיסטייםמכוונים .קשההיה להעריך ולסכם
באיזו-שהיא הגדרה רבבות מלחמות כלכליות זעירות לפרנסה ולקיום ,בפרט שמלחמות אלוהיו נטושות בתוך מערבולת
זרמים מתנגשים של צורות-כלכלה חדשרת,היהצורךלהיטיב לראות במקומותשונים באותה הארץאותויהודיעצמו,בעיסוקו
באותו מקצוע עצמו ,בל נסיון להעריך.את המצב מגובה כל-שהוא הטעה ,וביחוד מטעים היו המספרים ,וביחוד עשויות
.
היו להטעות טבלאות .הסטאטיסטיקה ההשמית והשלמותיהן בסטאטיסטיקות'פרטיות.

'

"-

על מספר היהודים
הסטאטיסטיקה הרשמית עשויה היתה.לעורר ספקות כבר בעצם הערכת ;מספרם שלהיהודיםומגמות התפתחותםבפולין
המחודשת; מטפר היהודיה בשלושת תחומי-הכיבוש (רוסיה ,גרמניה ,אוסטריה) עלה בסוף המאה התשע-עשרה (,)1891לפי
הסטאטיסטיקות של אותן הארצות 2.952.458 ,נפש.בניפק
ד הראשון של האוכלוסים שנעשה במדינת פולין (בשנת )1921
נמנו  2.845.364יהודים .זאת אומרת ,שמספר היהודים בפולין המשוחררת היה קטן ביותר משלושה וחצי אחוזים ממספרם
שלהיהודים באותם השטחים עצמם עשרים.וארבע שנים קודם לכן .בתפקד השני (משנת  )1931נקבע מספר היהודים -
 ,3,200,000לעומת הריבו? הכללי של האוכלוסיה בפולין ,שעלה באותו עשור לתשעה אחוזים,היה אפואריבוי האוכלוסיה
היהודיתקטןמן הממוצעהכללי .בדרך-כללהיו סבורים ,אמנם פולנים יותר .מאשר יהודים,כי השתתפות היהודים במשק
הפולני נוטה לגדול .הערכה זו ,שהיתה רווחת בעיקר בעתונות המפלגתית ממחנה הימין ,הסתמכה על התרכזותם של
האוכלוטים היהודים במרכזים עירוניים גדולים.אין ספק ,שמעלק היסודות האינטליגנטיים והעשירים מערי-השדהלערים
הגדולות בא מחמת התמורות שחלו בסבנה הסוציאלי-כלכלי של הארץ בכללה ,וכן מחמת התגברות המגמותהאנטי-יהודיות,
שהיו חזקות במיוחד בערי-השדה,
,
ם
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ה
של
של המסחר והמלאכה.
אולט בערים הלכה ובאה פרוליטאריזאציה המקצועות
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ש
חלק גךל והולך מכלל האוכלוסיה היהודית ,אחוז גולוהולך
והגדולות*
תושבי
של אותן הערים הלך ונתמעט אחוזהיהודים באוכלוסיההעירונית .לכשנשווה אתשני הלפקדים
אך לעומת גידולן
שנעשובפולין העצמאיתן בשנות  1921ו ,1931-אנו רואיםעלייה של האוכלוסיה היהודית בערים במספרים מוחלטים,ואילו
ירידה של שיעורם האחוזי לעומת האוכלוסיה הפולנית.

הכלי.

. .,
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האוכלוסיה היהודית של הערים הגדולות בפולין

()1931-1921

(במספרים מעוגלים)
1931

1921

המסתרהכללי

96

310.300
156.200

33.1
34.5
35.0

76,800

24.6
36.1
51.6

45,200

.46.600
3%600

3,300

3%5

22.600

28.2
39.7

24.400
15.900

56,2

21.700

נ71

17380

15.600

62.1
52.9

בעי

וארשא

המטפרהכללי

96

352.700

30.1

לודז'

202,500

33,5

לבוב
קראקא

9%600

31.9
25.8

55,000

28,2

3%100
3%900

43.0

ר

וילנא
ביאליסטוק
לובלין

טשנסטוכוב
ראדום
סטאניסלאב
רובנה

ב
יק
יס
די
נר
ב

56,500

25.600
23.200
24.800
2%700
21300

21.500

3%7

21.9
32.3
41,4

56.0
4%4
443

00נ18

533

הורודנא

21,200

42,6

13.600
17.500

15,8

74.6
34.9

סוסנוביץ
פינסק
קאליש

20.800
20.200

193

15.600

44,2

טארנא

15,500

37,6

1%380
18,100

14300

1%600

31,0

70.2

לוצק

17.300

38,3

פרמסלא
פוזנא

17300

48.9
34.0

%000

%8

קאטוביץ

5700

43

כוזוב

2.800
4.400
1.700

2.8

18.400
2.100

1,2

4.000

20,1

745

0.9

.

קיילז

1%300

63.4
35.0
43.0

ביילסקו
בידגוש

19,8

1.5

מעסק זה של הסלמנה היהודי מן העיירות לערים לא היה אלא המשכו של תהליך ,שהחל כבר בשנים האחרונות של
האוכלוסיה,
המאה הקודמת .דוגמה לכך העובדה ,שבשנת  1880היועדיין היהודים בכפרים שבגאליציה  4אחוזים
י
ל
כ
מ
ואילולפי הלפקד הראשון שנעשה בפולין העצמאית רק  2.8אחוזים .הרושםהאופטי שלריבוי ה~למגטהיהודי לאהתאים
אפוא למציאות ,ולמעשה חלה ירידה במספר היהודים בתחומישדליה במספרים הסטאטיסטיים לא נשתקפה האמת במלואה,
עד כמה שונה היתה רעייתם של מוסדות הסטאטיסטיקה הרשמית מקלמשקיפיםלא-ועצמיים,אנולמדיםמחילוקיההערכה
שלההגירההיהודיתמפולין במשךהומןעדשנת.1937לפיהסטאטיסטיקההפולנית הרשמית,עובו אתפולין בשנות 1937-1927
בסך-הכל 185,800יהודים ,שהיגרו לארצות אירופה ,ו170.600-יהודים ,שיצאו לארצות שמחוץ לאירופה .הסטאטיסטיקה של
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משרד-ההגירה "היאס" נוקבת לעומת זאת את המספר  404.000מהגרים יהודים מפולין באותו פרק-זמן ומציינת ,שמהם

הגיעו  360,600לארצות שמחוץ לאירופה .ככל שנשתדל לתקן את הסטאטיסטיקה ,לא תיתן לנו את אשר אנו מבקשים.
היא לא תיתן לנו את הדינאמיקה של החיים הסוציאליים היהודיים ,וממילא גם לא שלהחייםהכלכליים .קשה לדוןעל
יפולין?
חייו שלכלל מבלי להגדירו במספר .אךכיצדלהסתייע במספר,כשהדבריםאמורים ,למשל ,בהרכבהמקצועי שליהוד

ההרכב המקצועי
אין לך אולי עוד ציבור שבו מטושטשים גבולותיו,העליון והתחתון ,של המעמדהבינוני .במזת שהם מטושטשים אצל
יהודיפולין .מהעשויהכאןללמדנואיזורובריקהסטאטיסטית- :מקצוע" .הקריטריוןהאמיתי שלהזיקהלמעמדותמסוימים
היו אצליהודיפולין ...חיי-החברה שלהם .יש אפילו מקום לדבר על "תנודתגבולות" מיוחדת לאודוקאביןבני מעמדות
וכונים אלאבעיקרביןבניסביבותציבוריותשונות .בדרך-כלל ,החלוקההמעמדיתוהכלכלית שוות הן,ואילו בציבורהיהודי
בפולין לא ההלוקה הכלכלית אלא רמת-ההשכלה,חיי-החביה ואף שכונת-המגורים הם הקובעים את החלוקההסוציאלית.
ו את המבנה המקצועי שלהציבורהיהודי ,אךלמעשהלאהתאימהלמצבהכלכליולשיעורההכנסות.
לכאורה הלמה חלוקהי
ומת-החיים של החינטליגנציה היהודית היתה גבוהה מכפי מעמדה ,של בעלי-המלאבה היהודים -נמוכה מכפי מעמדם;
המסחרהיהודיהיעיר התפרנס  -במות שהבריות היו אומרים דרך-צחוק  -מגרעונות.
הפרוליטאריזאציה שלהיהודיםבעריםהבינוניותוהגדולותעשויהאולילהתחוורבנקלעל-ידידוגמתהמקצועותהחפשיים.
במקום להעריך את שיעור ההכנסה של מקצועות אלו ,אולי מוטב לעמוד עלשיעורהנהירה שליהודים לאותם המקצועות,
חףכי הכנסותיהםהיו פוחתות והולכות,ככלשהפולניםהיונמנעיםמלהיזקק לשירותם שליהודים.בשלוש-עשרהווייוודויות
(,המרכזיות והמזרחיות) היו בשנת  8,864-1937רופאים ובכללם  3.125יהודים,היינו  35.2אחוג האחוז הגבוה ביותר של
יופאים יהודים היה במהוו טארנופול 57.7-אחוז ,וסטאניסלאב-ג 57אחוה במקצוע עורכי-הדין  nsriאחוז היהודים
בווארשא  53אחוז ,בקראקא  ,54-בלבוב 73-למאה .הפרוליטאריזאציה של מקצוע זה הגיעה עדלדי כך ,שהיו מעשים
ועורכי-דיו עבדו במפעל מסחרי או תעשיתי בשכר חדשי ,שעלה כדי מחצית המשכוית של כתבנית בינונית.
אף השוואה חיצונית של ההרכב המקצועי של הקיבוץ היהודי בפולין להרכבם של קיבוציםיהודיים בארצות אחרות
שמצבםהכלכלי שליהודי פוליןהיהשונהמןהאחרים .להלןניתנת טבלהעל ההרכב המקצועי שלהיהדות העולמית
בא
(ר
מ
שהנ~ת  ,)1930וממספריה יוצא ,כי אחוז העסוקים במסחר ,במלאכה ותעשיה שווה כמעט ,ואילו מן הטבלה שלעדה,
המציגה (באחוזים) את ההרבב הפקצועי שלהיהודיםבפולין באותו פרק-זמן(,,צא שהיתה שם דיספרופורציה חותכתבין
ו מראה על
ממקצועות הדורשים הבשרה כל-שהיאלבין אותם המקצועות שאינם דורשים שום הכשרה .דיספרופורציהי
התרוששותה היתירה של האוכלוסיה היהודית ,שידה לא השיגה לשאת בהוצאות ההכשרה המקצועית ומשום כך נדחקה,
שלא לטובתה ,לאותם המקצועות שאינם.דורשים כמעט הכשרה,דהיינו למסחר הזעיר,
של היהדות העולמית

ההרכב המקצועי

שסהר ואשראי
מלאכה ותעשיה
מקצועות חפשיים
960[00
665.000
חקלאות
פועלים פשוטים(מחוסריקוואליפיקאציה) 325300
2,ooo.ooo
בלי מקצוע
סך-הכל
15.800.000 .
4100.000
5.750[00

.

של האוכלוסיה היהודית בפולין

על 'כל מאה יהודים פעילים היו עסוקים
בחקלאות ,גידול בהמות ,משק יערותודייג

%5%

בתעשיה ,מכרות ומלאכה
במסחר וביטוח

31.7%
346%

בתחבורה והובלה

בשירותים ציבוריים ומקצועות חפשיים
בעבודת-בית ושירותים אאריח
במקצועות אחרים

216%
'

4.3%
4.9%
12.4%
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י

_חלקםשי

פולין
רומים-קאתולים
יקים-קאתולים
?ראחסלאמים
שוואנגלים
יהודים

היהודים בענפי המשק הפולנ? בשנת
חקלאות

תעשיה

מסמר

תחבורה (

1931

מקצועות אחריט

100

100

100

100

100

63
15

71

37

83

3

1
1

3

77
5

3

2
59

18
- 3
1

2

1

3

,1

21

3

12

'

12

ןהיהגדולפי שמונה
כבר בשנת  1921חשבו ומצאהכי,שיעור העסוקים בחקלאות בתוךהאוכלוסיה הלאאיהודיתבפולי
משיעור העסוקים בכך באוכלוסיה היהודית,כי חלקוהיחסי שלמקצוע המסחרבי
ןיהודיפוליןהיהגדולפיעשרים ושלושה
מחלקו בין שאר האוכלוטים .המספר היחסי של העסוקים במקצועות חפשיים בקרב היהודים היה גבוהפי חמשה מאשר
אצל האוכלוסיה הפולנית .כבר .בשנת 1921היה מספרם היחסי של הלא-יהודים בשירות הציבור גבוה
י שלושה מאשר
פ
אצל היהודים .הטבלה על ההרכב המקצועי של יהוד? פולין בשנת1931 .מדיה ,שחלובומעלקים נוספים ,המבליטים עוד
יותר את הדיספרופורציה שבין המקצועות הנמצאיםבידי יהודים ולא-יהודים .בסקירה קצרהזו אפשר לתאר את ההרכב
המקצועי שליהודיפולין כדלקמן :נטייתם העיקרית שלהיהודיםהיאלמקצועות ,שאינםדורשים הכשרה ממושכת ושאינם
מניחים ליטול חלק ניכר בהכנסה הציבורית של הארץ ובהכנסות הבאותמן היזמה הציבוה?ת; למקצועות העמוסים.מסים
.
, . .
.,.
לטובת התקציבים'הציבוריים בשיעור הגבוהביותר.
עד היכןהגיעהבפולין הצטופפות היהודים ,שלרוב לאהיהבידםהון-חוזרמספיק משלהםואףהוןבכלל ,בענפי המסחה,
י יהודים ,בפרםסלא,90-אהוז,
מראיםהנתונים משנת  .1933לפיהםהיו בפינסק ,למשל 95 ,אחוז מן המסחר המקומיביד
בלוצק 86-אחוז ,בחלמא ,82-בווילנא ,75-בילרסלאב  ,75-בחארקוב  ,73-בפלוצק 62-אחוז .על מבגחו של מסחר
זה מעידה העובדה,כי מכלל היהודים הפעילים במקצוע המסחר היו בערך  75אחוז עובדים ברשות עצממל ואילו מכלל
היהודים הפעילים בתחבולה ובהובלה עבדו בערך  66אחוז ברשות עצממי דברזה מעיד בראש וראשונה על שטה-פעולתם
הצר מאוד של המפעלים בענף המסחר ,וביותרבענף התחבורה.וכןמעיד הדברעלמידת הכשרתםהמקצועית שלהאנשים,
אשרהיואנוסים ,לאחרנסיונותוכשלונות הרבה,להמשיךבקיוםכלכליעצמאילכאורה,בתקופה אשר נחשול-האינטרננציוניזם
והקואופראציה עשוי היה להקיף ולצרף את העסקים ,שאינם כראים כשהם לעצמם,לארגונים בעלי כוח כלכלי חזקיותר.
יהודיפולין לא נטרדו ממקצועות אלו ,העצמאיים כביכול,אףעל-ידי מדיניות-המסים הראדיקאלית ,שהיתה מעודדת.את
הקואופראטיווים מכאן ומקפחתבלילחמים אתהיזמה הפרטית ,וביהוד את העקדות המסחריות הקטנות ביותה מכאן ,עצם
העובדה ,שהמדיניות הפיסקאלית בפוליןהיתה מבוססת עלגביית מסיםבלתי-אמצעיים ,כלומר,אותוסוגהמסים ,המשתלם
בראש וראשונהעל-ידי המסחר -מניח לקבוע ,בלא כל דעה-קדומה ובלא כל הפרזה,כי המבנה המקצועי של הציבור
היהודי בפולין היה עומד על חיפוש הכנסות בתחום ,שהכנסותיו הן הפחותות ביותר והמחויב לשלם את המסים הכבדים
ביותר .שיעורם הממוצע שלהמסיםהבלחי-אמצעיים עלהכדי 23עד 40אחוז מהכנסותיו של אוצר-המדינה ,שיעורוהממוצע
של כל המסחר הפולני בהכנסה הציבוריתהפולניתהיה  17-15אחוז) אותההדיספרופורציה עצמה,שראינו בהרכבהמקצועי
שליהודי פולין ,מזדקרת לפנינו מיחס המספרים על הכנעותיהם של המקצועות הללו ומסיהם הבלחי-אמצעיים ,אכן לא
רק כובד המסים בלבד קבע את מיעוט ההכנסה של המקצועות ,אשר בהם נאחזו היהודים בהמוניהם.
.

אינטרננציוניזם ואינטרונציוניזם-שכנגד
השתלשלות התהליך ,או מוטב לומר המהפכה ,של מעבר ממשק העומד על התחרות חפשית למשק אינטרוונציוניםט?,
היתה ,כאמור ,במדינה הפולנית המחודשת,יותר נמרצת מאשרבמדינות אחרות ,ממילא סבלו ביותרמן התוצאות השליליות
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של אותו תהליך או מהפכה -אותם המקצועות ,שהיו קשורים קשר אורגאני בשיטת הפעולה שבדרך ההתחרות החפשיתן
המשבר התעשיתי והירידה הנמרצת שלמחירי הסחורות ,קיפחו את מעמדם של"סוהרים ודילדלו את נכסיו של המסחר
היהודי ,אאינטרוונציוניזם של המדינה הושיט עזרה במקרה זה למפעלי התעשיה ,שמסיבות סוציאליות או אסטראסגיות,
ראה צורך הכרחי בקיומם .הצלת התעשיה נעשתה על השבון המסחרי התערבות המדינה הצילה את משק-האחוזות ואת
המשק החקלאיהזעיר ,שנשתקעו ,בתקופת המהירים הגבוהים לסחורות ,בחובות ולאיכלו לפרוע אותם בתקופת המחירים
הירודים .את ההפרשים האלהשבין המחירים הגבוהים של מוצרים חקלאיים בעת הקוניונקטורה הכלכלית לבין המחירים
הירודים שלסחורות בעת המשברהכלכליהעולמי -הטילועל אותם המקצועות ,אשר בהם עבדו,לפי הנתונים הסטאטימטיים
שהבאנו לעיל  -היהודים .אפשר לענות את ההפרשים האלה בלא חישובים מסובכים ביותרן אף .אפשר לקבוע ,כמה
הפסידו יהודי פוליןעל-ידי החוקים שנועדו להקל את עול החובות מעל החקלאות ואף מןהעידיות .אךסיכומיהמספרים
מקנים הרבה נהפכים למכשירים מסובכים ,העלולים יותר להכביד מאשר להקל על ר"8ת המציאות .דוגמה קטנה כוחה
יפה כאן כחשבונות גדולים וטבלאות ארוכות .אגב ,הדוגמה שאולה מחכמים פולנים לכלכלה אגרארית ,שהשתדלו להוכיח,
עד כמה ירדה ההכנסה של הכפר ,כגללירידת ערכו של המוצר החקלאי לעומת ערכה של הסחורה התעשיתית .בשנת 1928
סיחה המחרשהבפולין שקולה כנגד  100ק"ג דג4ואילו בשנת  1934היתה אותה מהרשה עצמה שקולה כנגד  273ק"גדגן.
בשנת  1928היו עשרה מטרים של בדללבנים שקולים כנגד  53ק"ג דגן ,ב- 1934-כנגד  106ק"ג דגן .בשנת 1928היו
עשרה ק"ג של זבל חימי (סופרפוספאס) שקולים כנגד  20ק"ג דגן ,ב- 1934-כנגד  70ק"גדגן .הדיספרופורציות הללו

ביןמחיריהמוצרים החקלאייםלביןמהיריהמוצרים התעשיתים,אותם ה"מספריים של מחיריםג-מדינאיםכלכליים,לא רק
בפולין אלא בכל אירופה ובאמריקהובקצותעולם ,התחבטו למצואדרך לסגירתם .האינטרוונציוניזס הפולנץניסהלסגור את
המספרייםעל-ידיתחיקה,המפחיתה אתהתחייבויותיו שלהלווהעלחשבוןהעלוה .הטלוהלכפרוגםלמוסדותהמוניציפאליים
חולהעיירות הקטנות ,ולעתים אף של הגדולות  -היה תכופות הסוחר ,על-פי רוב הסוהרהיהודי.
אם נשקיף על שיטת ההתערבות של המדינה מנקודת-ראות מצומצמת יותר ,מבחינת האינטרס הכלכלי של מקצועות
י האינטרוונציוניזם היה לא רק תהליך חד-סוגי של מעבר ממשקפרטי למשק
שונים בקרב הציבור,הרי עלינו לקבוע,כ
מכווןעל-ידי המדינה ,אלא שימש גםבלםלאותותהליך עצמו,על-ידיסיוע לכמה מקצועות או שכבות ציבוריות ,שנפגעו
ביותר מן התמורות הכלכליות .אמנם המדינה נשאה את נפשה להוסיף ולכבוש את השלטוןהכלכלי ,אךגם נזהרה
י
ר
ו
ע
ל
מ
בקלות-דעת תסיסות סוציאליות .ברכשה אפוא קונצרנים גדולים שלבתי-יציקהומכרות ,ובשלחה אתידהגם אלהתעשיה
הבינונית לכדאי להזכיר ,שהמדינה קנתה,בין השאר ,בית-חרושת למיצי פטל בז'יו~ץ) -השתדלה גם לחפשר לשכבות
ציבוריות מסוימות,על-ידי מדיניות מסחריתותחיקהפיסקאלית והפחתת חובות,להחזיק מעמדכלכלי בתקופתחילופי המשטר,
התקופה שזוהתה לעתים קרובות כקוניונקטורה ירודהאו משברכלכלה המדינה תמכה אפוא בראש וראשונה באכריםבעלי
קרקע מועט ,היאניסתהלסגור את"המספריים שלהמחירים"בעירובכפרלאעל-ידי העלאתם שלמחיריהמוצריםהחקלאיים,
אלא על-ידי הורדת המהירים העירוניים,כי העלאת המחירים של המוצרים החקלאיים עלולההיתה לפגוע בשכבה גדולה
אחרת של הציבור-במעמדהפועלהעירוני .הורדת המחירים של הסחורות התעשיתיות עשויה היתה לפגוע רק למראית-
עין באינטרסים של התעשיה הגדולה .למעשה היתה התעשיה הגדולהמוגנתבשריון של הסכמי-קארטליםויכלהתמידלאיים
בנקלעל המוסדות הממשלתיים ,שאםתיאלץלהוריד אתהמחירים שלסחורותיה בשוקהפנימי,תיסנע מיצוא ,תשטרפועלים,
כלומר ,תגרוס לפאסיוויות של המאזן המסחרי ולהגדלת האבטלה ,נוסף לכך ,משוקעהיה בתעשיה הגדולה הון ממשלתי.
במפעלי היציקה והמכרות ,למשל ,עלה חלקה של המדינה כדי  70-60אחוז .לפני שערי התעשיה הגדולה נעצר אפוא
האינטרוונציוניזם -הוא אמנם שלח אתידו אלזכויות הקנין ,אך לא עשה כןלגבי המחירים של הסחורות ,כלומר ,נמנע
מלהעביר את :ההכנסה הציבורית של השכבה הכלכלית העשירה אל היכבות הדלות-יותר .האינטרוונציוניזם של המדינה
ניסה לסגור את "המספריים של המחירים" על-ידי שינוי מתאים של המחירים בתחום המסחר הזעיר ,וכן על-ידי מתן
מוראטוריום לבעלי-חובותיו של המסחר הזה.
המסחר היהודי הזעיר ,המלאכה ומלאכת-הבית ,שלושת עמודי-התווך של המשקהיהודי בפולין,ניסו לבצר את מעמדם
(
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על-ידי מוסדות אשראי משלהם ,בעיקרעל-ידי קופותילוה בלא ריבית ,קופות שלגמילות-חסדים.היה זהנסיון ציבורי
גדול של אינטרוונציוניזם-שכנגה כדילהגן על שכבות מסוימות ,מפני הפגיעות ההרסניות שלהאינטרוונציוניזם המדינתי.
הצורך בהתערבות נגדית שכזאת היה דבר מובן מאליה אמנם היו בציבהיהיהודיבפוליןמשקיפיםכלכליים,שהיוסבורים,
כי המימון ה"פילאנטרופי" של מפעלים כלכלים ,אשר תהליך היסטורי גדול הגה אותם ממסילת ההתפתחות של המשק
הלאומי,אינו אלא משגה ,הפסד של ממון ,וסופו-כשלון חרוץ ,אם גם באיחור כל-שהוא ,של אותם המפעלים והשכבות
הניצולים לפי-שעה ,אולם בתחום התברה הפולנית גופאהיההאינטרוונציוניזם שלהמדינה לארקמפקיעקנינים של הפרט
ומעבירם לרשות הציבור ,אלא גם משתדלליטול את העוקץמן התהליך הזהולסייעבידי השכבותהנפגעותביותרלהחזיק
מעמד בתקופת המעבר,לגבי החברה הפולניתהיה אפוא בצדהאינטרוונציוניזם גםא*נטרוונציוניזםששכנגד,ואותוגורם עצמו
ניהלומימן אתשניהם.לגביהציבורהיהודיקיימה המדינה רקאינטרוונציוניזם,בלאאינטרוונציוניזם-שכנגד .יוצאת מכללזה
רקתחיקתהקואופראציה ,שגםיהודיםיכלוליהנות ממנהבמידהמסוימתואףנהנו ,בתחוםהיהודי נאלצוליטולעל עצמם את
תפקידהמדינהבאינטרוונציוניזם-שכנגד -גורמיםציבוריים.היהצורךלסייעבידיבעליהמקצועותהנפגעים,על-ידיהלואות
מתאימות ,להחזיק פעמד בתקופת חילופי המשטר הכלכלי ולתפקיד זה באו בחשבון רק מוסדות האשראי .בשנת 1933
היו ליהודים בפולין  676קופות של גמ"ח,וכן  340קואופראטיווים אשראיים עצמאיים ,שהקיפו מאה אלףסוחריםזעירים
ובעלי-מלאכה מאורגנים ,כדי להעריך את פעלם של המוסדות הללו או אתיעילות ההתערבות-שכנגד מצדם,עלינו לעמוד
על יחסם של המרכתם הגדולים לאשראי ממשלתיכלפיהם .ברשותה של אגודת הקואופראטיווים האשראיים היהודיםהיה.
בשנות 1932=-1930הוןשיתופיבשיעור 13וחצימיליוןזהובים.הוןזההיהפעילבאמצעותן שליותר מ 500-קופותלפקדונות.
כלאותןהקופותביחדקיבלובאותופרק-זמןמידיהבאנקיםהממשלתייםבפוליןאשראימכוסה,שעלהבממוצעכדי 4-3מיליון
זהובים לשנה,וראינם אלא 3עד 4אחוזים מסכוםהמחזורהשנתי שלהקופותהנ"ל .לעומת זאתקיבלהאגודתהקואופראטיווים
האשראיים הפולניים,שהיתה בעלתהוןיסודי גדולפי אחת וחצי מקלהקואופראטיווים היהודיים,וקופית לפקדונותבשלייך
יותר מאשר להם-אשראי שנתי גדולפי שמונה מזהשניתןלקואופראטיוויםהיהודיים.
על-אףמיעוט העזרהממרכזיהאינטרוונציוניזםהמדינתי(האינטרוונציוניזם האשראיי) ,גם באותם השטחים שבהם התאימה
פעולתן של הקופות היהודיות למדיניות "העליונה" של הממשלה ,מילאו הקופות במידה גדושה ובהיקף מרובה את
תפקיד ההתערבות-הנגדית .הןהצילומכליוןגמור אתבעלי היזמה היהודית הזעירה ביותר .הן יצרו אותה שהות ,שתמיד
זקוקיםלהבני שכבהכלכלית ,הנעקרת,על-ידיתהליכיםכלכליים ולארקכלכליים(כמו במקרהזה) ,ממהלךהפעולה התקינה.
אין להעריך את היקף פעולתן של קופות העלוה ובפרטקופות הגמ"חאךורקלפיהמספרים.היבשים שלהמחזורהפינאנסי.
עצם ייסודה של קופת גמ"ח לסוג מסוים של מסחר זעיר ומלאכה ,באיזה מקום שהוא ,כבר שימשיסוד לתמיכה'כלכלית
באותה שכבה,על-ידי הקפה שלהסוחרהסיטונאי ,ובמקצת גםעל-ידי אשראי שלריבית ,ולו גםריבית קצוצה ,היתה רווחת
הדעה,כי חלק רב מן האמצעים הכספיים ,שבאו מקופות הגמ"ח זורם לאוצר-המדינה ,לפרעונם של כלמיני מסים ,אשר
תחת עולם כרע-נפל הסוחר הזעיר ובעל-המלאכה היהודי .אף-על-פי-כן ,משנודע כי חנות דלה או בית-מלאכה זעיר
בעיירה נידחת התחילו חוסים בצלה של קופת גמ"ח ,היו מופיעים מיד אותם "הכמי-הכלכלה" הידועים ,הסוכנים-הנוסעים
היהודים ,והיו מביאים עמהם אשראי חדש של סחורה ,דחייה נוספת של פרעון השטר,סיכוילהוסיף ולהחזיק מעמד עוד
שלושה חדשים  -וכל זאת ,משום שעלתה הבטיחות על סמך העזרה הניתנת על-ידי קופת הגמ"ח.
אולם כדי שלא לסוב כל הזמן סחור-סחור למושג הכולל "דלות יהודית" ,שנשתכנהבין בעלי-המלאכה,בין התגרנים,
ומה-גםבין מאות האלפים מחוסרי-המקצוע ,נקרב ונתבונן קצת אלפרנסות זעומות אלא ספק אם מצויה עוד ארץ בעולם,
שתושביה היהודים היו סרבים לעסוק בכל מיני מלאכות כיהודי פולין ,כבר במאה השמונה-עשרה התפרנסבפולין שליש
שלהציבורהיהודילא מן המסחר ולא מן האשראי ,אלאמןהמלאכה .במדינתפולין המחודשתהיוהיהודים בקירוב ש4אחוז
מכלל בעלי-המלאכה ,הפרוליטאריזאציה של המלאכההיהודית באה כאן לארק מחמת התמורותהכלכליותהגדולות ,שסילקו
את בית-המלאכה הקטן והגבירו את הייצור החרושתי הנדול ,אלא גם מחמת התחיקה התעשיתית והסוציאלית ,אשר לא
היה בה כדי לעודד לא רק את התפתחותו של בית-המלאכה הקטן ,אלא אף את עצםקיומו .ולארקיהודים נלחמובפולין
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לזכותהקיום של בית-המלאכההקטן;נלחמולה גםבאי-כוח המעמדהזעיר-בורגניונציגים,שוניםמבחינהמדינית,של מלאכת-
הביתהכפרית .לעובדיםהשכירים בבתי-מלאכה שהעסיקו פחות מחמשהפועלים לאהיתה,לפיהתחיקההסוציאליתהפולנית,
זכותלסיוע במקרה שלאבטלה75 .אחוז מכללהיהודים שפרנסתםעל המלאכההיו אפואמשוללים,באותה תקופה שלמשברים
כלכליים גדולים ואבטלהלארקעונתית אלא גם רבת-שנים ,כלזכות לעזרהסוציאלית..מן הטבלאותהסטאטיסטיות שהבאנו
לעיל ,מריבוי היהודים ב"מקצועות העצמאיים",יוצא ברור,כיאפילו תחיקה סוציאליתליבראלית-ביותר לא היתה עשתה
להביא תועלת ממשיתלהמוניםהיהודים .המאבקיםהמדינייםשלמפלגות-הפועליםהיהודיות בתחוםהההיקההסוציאלית,ערכם
היה אפואיותרעקרוניועיוני מאשרמעשי.
היהודים הפעילכם במקצועות הטכניים ,דהיינו קודם כל במלאכה ,היו יכולים להניה את פרנסתם העצמאית כביכול
ולהיות לפועלים ממש ,הזכאים ליהנות ממלוא התחיקה הסוציאלית -אילו היתה להם הכשרה מקצועית-שיטתית ,אולם
שיעור-חלקו הממוצע של הנוער היהודי בבתי-הספרהטכנייםהיה רק  1.3אחוזמכללהתלמידים.מיעוט חלקם שלהיהודים
בבתי-הספר הטכניים הממשלתייט ,הנמוכים והבינוניים ,מתבאר לא רק בנטיההיהודית למקצועות החפשיים ,אלאבעיקר
בקשיים שהושמו על דרכו של הנוער היהודי המבקש ללמוד בבתי-ספראלו .היהודים מייסדים אפוא בתי-ספר משלהם.
בשנת 1931קיימים בפולין  36בתי-ספרטכניים ובתי-ספר למלאכהיהודיים ,תמיכת הממשלהבבתי-ספר אלה עלובהלמרי.
מכללעשרים ושבעהוהצימיליוןזהף,שהקציבה בשנת 1931לצרכי ההכשרההמקצועיתשלהנוער,ניתנולבתי-ספרהמקצועיים
של היהודים בסך-הכל  57,575זהו 0,2 /אחוז מן הסכום הכללי.
עד כמה נחוץ היה לחדש את פניה של המלאכההיהודית בפולין ,דבר שלא ניתן להגשימו אלאעל-ידי לימוד שיטתי
בבתי-ספר -מרשה העובדה שלריבוי היהודים במלאכות מסורתיות מסוימות ומיעוט חלקם במלאכות חדשות*ו הדורשות
הכשרה מקצועית מתאימה .חשבו ומצאוכי בשנת  1929היה חלקם של היהודים במקצוע הכובענות 97,1-אחוז מכלל
בעלי-המלאכה ,בשזירה  86,3אחוז ,בהתקנתבתי-שוקיים  85.1אחוז ,בצריפה ,77,8-בסןשות-ברונזה  ,76.4בזקנות ,73,2
בבורסקאות  ,73ברצענות  ,72,6בזגגות  ,72.2בפחחות  ,69.8במברשנות  ,66,4בחייטות  ,64,8בכריכה  ,52.4וכדו /האחוז
הקטן ביותר של יהודים היה במלאכת הנגרות ( ,)30,8%ההסגרות ( )24,6%ובמקצועות הדורשים הכשרה טכנית מובהקת,
כגון חשמלאות ,שרברבות ובדו/

מלאכת-בית
בדומה למלאכה היהודית נידלדל והלך המסחרהיהודי .במקצוע זה הלכו ונתמעטוהסימנים שלפעולה.כלכליתאמיתית
ונתרבוהסימנים של דלותיתירה ,המוסויתעל-ידיתפקידיםמסחריים לכאורה .הבאנולעילמספריםעלשיעור-חלקםהכמותי
של היהודים במסחרה של פולין ,על מצבו של המסחרהיהודי מלמדת העובדה,כי מכללארבעים אלףחנונים שידםיא
השיגה בשנת  1937לקנות את "הרשיון המסחרי" ("המשנט") מן הדרגה הנמוכהביותההיו שלושים וחמשהאלףיהודים,
ז"א .88למאה.תפקיד-ביניים בין .המלאכה היהודית המדולדלת לבין המסמה היהוד?הזעיר,המחוסר כל הון-חוזר-מילאה
בפולין מלאכת-הבית .מלאכת-הבית בחייטות ,סנדלרות וקליעת-סלים היתה הרווחת ביותרבין משלחי-היד הללו ,שהיו
חבויים במשכנות העוני .מלאכת-הבית התרכזה במקומות מסוימים .ענף החיוט מצא את מקומו בעיירה בךזין בסמוך
ללודז' ,ובטארנא שבווייוודות קראקס .היה זה אחד הענפים החשובים של יצוא בגדים מוכניםמפולין למושבותהבריטיות
ולאמריקה הדרומית .גדול מכך בהרבה ,ביחס לסחר-החוץ הפולני ,היה שיעורהיצוא של סלים מעשה-יקלע .מרכז הענף
הזההיה ברודלק שעל גדות המאדרמת-החייםמדלה שלהעובדהיא שאיפשרה אתיצוא תוצרת-הבית,בשניהענפיםהללו,
ם המרוחקים שמעבר לימי בעל-המלאכה ,שהיה עמל בביתו בממוצע שתים-עשרה שעות ליום ,היה משתכר
אלהשיקי
 80-60גרושים לבערך  40-30מא"י) ,בעוד שפועל פשוט היה משתכר  21/1-2זהו'ליום (בערך 100מא"י).סימן מובהק
לדלדולה של המלאכה היהודית בערים הגדולות בפולין ,בשנים האחרונות שלפני פרוץ המלחמה ,היתה ירידתו שלבית-
המלאכה לדרגת מלאכת-בית,כךהיה לארקבענפיהחייטות והסנדלרות ,שהיונוטיםלמלאכת-בית גםבמרכיי המלאבה הלא-
יהודייםבפולין,אלאגםבענפיםבנירמהמקצועיתגבוהה,כגוןמלאכת-המתכת(ייצורמסמריםבווארשא) ,ובפרט מלאכת-הדפוס.
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תעשיה

בצדהמוני הפרוליטאריוןהיהודישעיסוקם במלאכה,מלאכת-בית ומסחר ,היתהבפולין קבוצהלא-גדולה שליהודיםבעלי
מסחר ותעשיה ,שמצבם הכלכלי היה איתן .כדי להבין את התפקיד הגדול והפרודוקטיווי ,לעתים אפילו חלוצי ,שמילאו
המסחר היהודי והתעשיה היהודית בפולין ,אין להסיח את הדעת מן העובדה,שאיןזו תקופת הליבראליזם ,אשר בה נודע
בכלל ליזמה הפרטית מעמדמכריעבייצור ובמחזורהסחורות .הימים הםימי האינטרוונציוניזם המדינתי ,ההולך וגובר בכל
העולם ובעיקרבפולין .שיעור-תלקה של המדינה בבאנקאות ובתעשיה שלפולין בתקופת השנים  1939-1925הוא בקירוב
 23אחוזים מכלל ההון הבאנקאי ,התעשיתי והמסחרי ,הפעיל בתחומי המדינה ,אולם אף כאןאין המספרים הסטאטיסטיים
כשהם לעצמם עשויים להגיד את הכל ,הבאנקים הממשלתיים משפיעים על התעשיה והמסחר לא רק על-ידי השתתפותם
בהון המניות ,אלא גם על-ידי מתן אשראי ועל-ידי הסתעפות של "הולדינגים" ,ההולכת במאונך מ"באנק המשק הארצי"

) ,(Bank Gospodarstwa Kroiowegoדרך קונצרנים תעש:תים ,עד לפירמות המטתריות הקשורות בהם ועד לבת-4העסק
הבינוניים והקטנים בערי-השדה ,התלויים בפירמות הללה מאחר שקרוב ל 80-אחוז מכלל האוכלוסיםהיהודיםבפוליןהיו
עסוקים בייצור ובמסחר ,נקל להבין,כי השתלטות המדינה על רבע ומעלה מן השוקהפנימיזעזעהזעזוע חזק ביותר את
מבנהו הכלכלי של הציבורהיהודי .בתנאים אלה מרהיבה היתה השתתפותם של היהודים בענפי-התעשיה העיקריים של
המשק הפולני .אף .אם לא ניקח בחשבון את השתתפותם ה6נונימית בתעשיה ובמסחר ,נקבל את הנתונים הבאים על
שיעור-חלקם האחוזי של היהודים בתעשיה הפולנית :בתעשיתהנייר  84,6אחוז ,בתעשיה הכימית  68,9אחת. ,בתעשית
המתכותהעדינות 68.8אחוז ,בתעשיההפוליגראפית  ,60,2בתעשית העור,47.4בתעשית המזונות,43.4בתעשיתההלבשה 8,8נ
בתעשית המתכת (הפשוטה) 35,4אחוז .פחותה ביותר היתה השתתפותם שלהיהודים בתעשיתהבנין ( 20.2אחוז) ובתעשית
העץ ( 20,7אחוז).אופייני הדבר ,ואולי אףמעניין ,מבחינת "אניסותם" שלענפיםמסוימים של המשקהיהודיבפולין,כי
הנתוניםהללו ,שהבאנולפיהקירותיהםהאחרונותשלאנשי-מדעפולנים*,הוכחשובמידהמרובהעל-ידיחוקריםגרמנים,כבר
אחרי ספטמבר .1939לפיחקירותיו של הד"ר ספלטשטיסר**,היו
שלעץהתהעכשלכילהיוההגמרסמחנריהשרלביהדילותשרכתגדוהלמ.סמחורבן,הגרמניתבישראל-
גויך4מאן,היה שיעור-מלקם שליהודי פולין בענפיםהשונים
שהכלכלןהנאצי
מונהעםהיהודים גם מומרים ,אךאין ספק שהוא מעלה בחשבוןגםמפעלים ,שבהםהיתה השתתפותההוןוהיימההיהודית
מוסתרת ככל האפשר.
טכסטיל
אין ספק שרבהיה חלקם של היהודים בהתפתחותה של תעשית הטכסטילבפולין,ולארק בתקופתייסודה ברבעהאחרון
1,ל המאה הקודמת ,אלא גם בחידוש לתקניה בזמן האחרון .בכל הארגונים המקצועיים של תעשית הטכסטיל הפולנית,

.

הן הגדולה והן הבינונית והזעירה ,נודעה חשיבות יתירה לפעילותם של בעלי-העסקים היהודיםי
מגמות-התפתחות גדולותביותי ניכרו בזמן האחרוןביחוד ב"מפעל הטכסטיל חןטי9גון ושות'" בלודר ,שהופיעבגלוי
בפירמה יהודית .בראש תעשית הטכסטיל עמדו מפעלים ,שאמנם הלבה ופחתה בהם בזמן האהרון השפעת ההון היהודי,
'כגון":י .קי פוזנאנסקי" ו"וידןן9קא מאנופאקטורה בע"מ בלודז"י לפירמה פוזנאנסק?היו  126~00נולים אמריקאניים ועוד
ה הפירמה 33
 so,ooeנולים מיוהדים מסוגים שונים 22.000 ,מכונות לגלילתחוטים 2.300,מכונות-אריגה ,בשנת 1936ייצר
ימיליוןמטראריגים.סחורותיהנשלחולייג91לאביה,רומניה,מציים,הודו-ההולאנדית,ארגנטינה,שגידן,אנגליהולמושבות
יחצ
הצרפתיות",וידןן9קא מאנופאקטורה",שהיתהבשניםהאחרונות במצב שלירידה,העסיקה כ8,000-פועל,היולה 200.000נולים,
* 43,00מכונות לגלילת חוטים 3.000 ,ומעלה מכונות-אריגה לכותנה" 240 ,ז'אקארדים".מביןהמפעליםהיהודיים התבלטבזמן
= רוב הנתונים על שיעור-חלקם של היהודים בתעשיה של פולין לקוחים מן הספר7.Ziemijski, Problem emigracji iydowskiej, :
Warszawa 1937.
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שהתמחה בעיקר באריגי יוטא ופשתן ורב היה ערכו באספקה לצרכי הצבאות של היבשא,
האחרון "ליק "4בעיר
היםוהאויר .כמוכן נתבלטומפעלי הטכסטיל "99ראד4ם"(4רליגרסלאו) שבטשנסטוכוב" ,האחיםטי9שיכי9זקא" בטנדריכוב,
ועוד .המפעל הווארשאי "קרא"(ק!ןלין ורן9נב4ים) היה העסק הפרטיהיחידי שלקח חלק ביזמת הבאנק הממשלתי" ,באנק
המשק הארצי" ,לייסוד בית-חרושת גדול לטוויה ב"משולש הבטחון" -הלא הוא "מפעלי תעשית הפשתן" ,קר4סנ .4מעמד
חשוב ביצוא האריגים היה למפעלי "מלא" בווארשא ,קנינה של משפחת הןמאן-יארצקי .מקום מרכזי ביצוא הפולני של
תוצרת כותנה תפסו מפעלי "רוזן וויזליצקי" בלודז' ,וביצוא המשי המלאכותי -בית-החרושת למשי מלאכותי בטומאשוב
ומאךכוס ושות' בלודז' ("9קסערא").

עץ
אחדהענפיםשמדיניות הממשלה סילקה מתוכם במידה גךלה והולכת את בעלי-העסקים הפרטיים ובעיקר אתהיהודים -
היתה תעשית העץ .חילופי האנשים ב"מועצה העליונה של האגודות לתעשית עץ בפולין" עשויים להורות לנו את דרך
השתלטותם של המוסדות הממשלתיים ,שלב-שלב ,עלהעידות הכלכליות של היהודים .בענף זה הגדילו בעלי-העסקים
היהודים לעשות בהרחבת היצוא ושכלולו וכן גם בשיפור הארגון הפנימי של הייצור והסהר .רב היה חלקה של היזמה
היהודית במאמציהם ובהישגיהם של הארגונים השונים בתעשית העץ ,למן "האיגוד שלבעלי היערות" ,אגודות היצרנים
והיצוינים שבערי-השדה ועד לארגונים של כל ענף וענף לעצמו" .אגודתיצרני הרהיטים" בקראקא ,שנוסדה ונוהלהבידי
געלי-תעשיה יהודים ,זכתה להישגים גדולים בתחום היצוא" .אגודת היצרנים שלדיקטים (עץ לבוד) ופ4רנ:רים בפולין",
שמושבההיה בווארשא,וכןגם"האגודהלתעשיההפולנית של פקקים" שקדובעיקרעל סטאנדארדיזאציה של התוצרת והגברת
יצואה ,שלאכארגוני התעשיה הגדולה,שהיו מוסדותבעליאופי של קאר9לים ושמטרתםהיתה הגנהעלהאינטרסים שלבעלי-
העסק ביחס לצרכן המקומי .הרבה מפעלים בתעשית העץ היוקנינן של משפחות יהודיות בפולין ,שעסקו בכך מדורות.
סוכר

אולםעודיותר מאשרבתעשיתהעץניכרה התמעטות ההשפעה היהודית במקצוע אחר שלעיבוד חמרי-גלם חקלאיים-
בתעשית הסוכר ..חלקם של היהודים בתעשיה זו הלך ולבש מדי חודש בחדשו צורה יותר אנונימית; ההון היהודי מיהר
והעלים את יהדותו לבל ינושל לחלוטין .ההרכב האישי של "המועצה העליונה לתעשית הסוכר הפולנית בווארשא" העיד
כמאה עדים על נישולו של הגורם היהודי .ומשוברה פעולת המימון של תעשיה זו למוסד מיוחד לכך" ,הבאנק לייצור
הסוכר" בפוזנא ,מיד נתמעטו ההשפעות הכלכליות של היהודים ,לא רק בתעשיה גופא אלא גם במסחר,ביחוד בסחרהיצוא.
אף-על-פי-כןהריזו עובדה,כי פירמות יהודיות בווארשא הן שעשו את המעשה החלוצי של הבאת הסוכר הגלמי הפולני
לאנגליה ,בלגיה וצרפת .כשנחתם בשנת 1937בלונדון הסכםבין-לאומילעניניסוכר ,הוקצבה לתעשיה הפולנית מכסתיצוא
בשיעור  120אלף טון סוכרגלמי.היסוד למכסה גבוההזוהיוהישגי היצוא ,שהשיגו ,במשך כמה וכמה שנים של עבודה
מאומצת ,פירמות מסחריות גדולות שליהודים .אולם לאחר שפירמות אלוהודחו כמעט לחלוטין מתפקיד ה"תיווך המיותר",
כפי שהיו אומרים אז,בשוקים המאורגנים שבחוץ-לארץ ,נתברר,כי סחר-הסוכר המאורגן בצורה ביורוקראטית אינו מסוגל

לספק את המכסה שהוקצבה לו בהסכם הבין-לאומי .מצבו של סחר הסוכר דומה היה למצבו של סהרהיצואהפולני של פלדה
ופחם ,משנמסר גם המסחר הזהלידי הביורוקראטיה של הקארטלים ,הנתמכתעל-ידי האינטרוונציוניזם של המדינה.
מ תכת

במידה מסוימתהיו גם המכרות ובתי-היציקהבפוליןפרייזמהיהודית ,אלא שיזמהזוהיא מן המאה הקודמתואין כאן
המקום לדוןעליה .אף-על-פי-כןישלציין :מפעלי היציקה והמכרות הגדולים שבשליזיה העילית אורגנובידי הון גרמני,
אמנם בעזרתם המובהקת של מהנדסיםפולנים ובעבודתם של הכורהוהיוצקהפולני;בזאגלמביאהיתההיזמהבידיהווצרפתי;
מקצת המפעלים,שהיופרי יזמה מקומיתוהון מקומי,בידייהודיםנוסדו .כך הוקמו מפעלי 9טאראכוביצה ,שהחלו משמשים
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סמוך למלחמה,מפעלי הנשק והתחמושתהמרכזייםבפולין(מפעלי סטאראכוביצה נוסדו,ואףנוהלובמידהמסוימת,עד המלחמה,

על-ידי משפחתנוימאן) .כך נוסדו מפעלי מוךן'יוב ,שאם-כי מפגריםהיו קצת בזמן האחרון מבחינה טכנית,הריהיו בענף
המכרות והפלדה 5חד הקונצרנים הפולנים המעטיםבעליייצור מסועף ,שלאהיונתונים לשום פיקוח שלהולדינגזר .עד
שנת 1938היהשייךליהודים "בית-היציקהלברזל קראקוב"שבעירקראקא.רק באותה שנההופסקבוהייצור מהמתמדיניות
הנישול של הקארטלים,כלפי המפעלים שאינם קשוריםבקונצרניםבין-לאומיים; המניות שלבית-היציקהעברומידי משפחת
ש8קטןן לרשות "וס18לנוטאחיישךסוב" ("שותפות האינטרסים") ,קונצרן ,שנלחמו בו לזכות הקנין "באנק המשק הארצי"
הפולני ו"הדא-באנקים" הגרמניים .כבר בתקופת העצמאות הפולנית יצאולחלוטין מכרות יאבוז,ינא שבווייוודות קראקא
מרשות הגוטמאנים והרוטשילדים ועברו לרשותן של שלושהעיריות :קראקא ,לבוב וטארנא.
פח ם

המסחרהסיטונאי בפחם ובברזלהיהתחום-פעולהגדולועגף שליהודים.הקונצרןהגדולוהותיקביותרבפוליןבענףהפחם -
"רוטור"בקאטוביץ -היה המשך שלפירמהיהודיתגדולהליסר-פחםסיטונאי בשם "עמנואלפריךליך
רושות'".בידי "רובור"
היה הממכרהיחיד של הפחםהמיוצר בשורה שלימה של מכרותגדוליםבשליזיהובדו9ורוסה .חלקגדול שלהמניותהיהקנין
מנהלוהראשי שלהקונצרןומארגנההעיקרי שלתעשית הפחםבפולין ,פאישר
 ,ששימשסגן-מיניסטרלכספים בממשלה
.הפולניתבימיגלותהבצרפת.התרחבותו שלהקונצרן "רומזר"היתהרב-צדדיתוהשפיעה השפעה מכרעתעל השתלשלותהיצוא
של הפחםהפולניכמעטבכל תקופת העצמאותהפולנית המחורשתי"רובור" הואבעיקר שרכשבשבילהפחםהפולני אתהשוקים
שמצברלים ואפילו מצברלאוקינוס.לפירמהזוהיהצי מסחרימיוחדמילהוהוא חלקגדולמצי-ההובלההפולניבכללו ;.בעת
המלהמה העמירה הפירמה את ספינותיהלרשות הממשלה הפולנית הגולה ,כמוכןהיו הרבהפירמות יהודיות גדולות למסחר
סיטונאי בפחםבארץ גופא .סמוך למלחמה נעשהנסיון לארגן את אספקת פחם לשוקהפנימי בשיטה חדשה,ולעתים קרובות
היומצדיקיםנסיוןזהעל-ידי בקורת פעולתם הכלכלית של הקונצרניםהגדוליםבענף הפחם ו"רובור" בראשם.ואמנםפעולת
הקונצרנים האלה לא תמיד התאימהיפה למצבההכלכלי שלהארץ.מדיניותהקונצרנים לפחםהיתהבניגודלהכנסההציבורית
הממוצעת ,להשתלשלות המחירים שלהיבולהחקלאי ,שלמוצרי מלאכה וחרושתי אולםמדיניותזו לאהיתהמיוהדתלקונצרן
"שבור" ,כך נהג גםהקונצרן הממשלתי "9רו~ךס"והקונצרן"16יסן*ןשהיהמנוהלבידיהוןצרפתי.כלהטענותעלהמדיניות
המונופוליסטיתבענף הפחם ,הטסעת מכרות מסוימים או השבתתם (כגון המכרה הממשלתי בון'זשזהשבווייוודות קראקא),
קיום מלאכותי של רמת-מחירים גבוהה ,הופנו כולן כנגד המסחר הסיטונאי היהודי .על רקע זה נעשתה ריאוהגאניזאציה
משונה של סחר הפחם .מבלי לשנות את עצםהכיוון של המדיניות המסחרית,מבלי להסתייע בקונצרנים שלהמדינה לסחר
הפחם כדי לשנות את דרכי השיווק -ניסו למלא את מקום הסיטונאיהיהודי המנוסה בפקיד ממשלתי מחוסר כלנסיון או
בקצין לשעבר .עמדו לפתוח מחטני פחם גדולים בכפרים,כדי להקל -כפי שטענו -אתשיווק הפחםביןהמוני הצרכנים,
עד שלאיהא עוד צורך לא רקבסיטונאיהיהודי ,אלא אף בקמעונאי הזעיר בעיר-השדה .אולם לבסוף נתברר ,במקרה זה
ובמקרים רבים כיוצא בו,כיהיו אלה ניסויים "רומאנטיים" ,לעתים קרובות בלתי-מחושבים מבחינה כלכלית ובדרך-כלל
בלתי-מוצלחים מבחינה מסחרית ,לאחר שנפתחו הרבה מחסני-פחםכפרייםיקרים ,הובררכי התנורים בבתי האכרים אינס
מוסערים פחם .נמצא ,שצריכים לבנותמיליונים תנורי-פחם בבקתות אכרים.,לממן אתקניית הפחםלתנורים אלה וללמד את
האכר להשתמשבו .וכל ואתללמה?כדי למלא את מקומו של הסוחרהיהודי בעל-הנסיוןעל-ידיניסוי בלתי-מחושב.

5ייךד

ב רזל

על המסחר הסיטונאי בברזליש לומר,כי מלבד בחבל פוזנא ,אורגן והועלה עד לרמה גבוהה אך ורקעל-ידי הסוחרים
היהודים,דחיית החובות שלהחקלאים והמוסדותהמוניציפאליים,המדיניות של תמיכהחד-צדדיתלמדיבקואופראציה הכפרית
.מצד"הסינדיקאט שלבתי-היציקההפולנים לברזל",המדיניות המסחריתשלניסויים של כמהמן הקונצרניםבשליזיה-העילית
.דלדלו הרבהבתי-עסקסיטונאיים שליהודים.בנסיבות אלו נפלההפירמה הותיקה"לרייס" בווארשא,בעלת מסורת של מאה
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שנה כמעט ,וכן הפירמה "9נןליך וכרמל" בקראקא .בכל-זאת נתקיימו עד המלחמה בתי-עסק גדולים של יהודים ,שהלכו
והרחיבו את פעולתם בקנה-מידהאירופיי דרך משל" :החברה הקונטיננטאלית למסחר ותעשיה בע"מ" ,שנשענה על הונם
יספינותבלא4:4ניקיובית-חרושתלסג4אותועמקנירכבות
שלהרוטשילדים .ברשותההיהבית-החרושתהגדולביותר שלאיןר
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בענף המתכות העדינות-למחצה
 .כיוצא בכך פירמות סיטונאיות גדולות למוצרי יציקה ,כגון
בד41י
מילאה תפקיד ראשון-במעלה ,בתחום האספקה לתעשיה הפרטית ולתעשית הנשק ,הפירמה אברהם 4?4ר בווארשא.
בעיבוד המתכת תפסוהיהודים מקוף מכובד .כמעט כל בתי-החרושת לשל ולמסמריםבפולין -מלבד החברה הצרפתית
בראוו9יק והבלגיתבוואישא-היובידיבעלי-תעשיהיהודימי כשהוגבלבמידהמסוימת,בהשפעתההוןהצרפתי-הבלגי,יצוא
התייל והמסמריםמפולין,לטובתהתעשיותהמטאלורגיות הגדולות ,שנמנועם הקארטל "8ינק"1בבריסל ,פתחו בעלי-החרושת
היהודים,בעיקרמזאגלמביא-של-דומברובה ,בפעולתיצואחלוצית על דעתעצמםוהצליחו -תוך התמודדות עםיריב שכוחו
גדול מכוחם ,הקארטל הבין-לאומילתייל -לרכוש בשבילפולין את שוקי המזרח התיכון ואמריקה הדרומית ,מכללהיצוא
הפולני של מוצרי מתכתהיה חלק זה 8חד המשתלמים ביותר במובןהציבורי-כלכלי ,באקטיב של המאזן המסחריהפולני.
כיוצאבכךבענףהקרובלזה -ייצור הברגים והמסמרות(ניטים).תעשיתהברגים והמסמרותבמחוז:4י9ק-1ייאל
א הוקטה
.ושוכללהלרובה ככולה,על-ידיאנשי-תעשיהיהודים,תעשיהזוהצליחהבשנים האחרונותשלפני המלחמהלצאת למרחבולכבוש
שווקים בחו"ל ,אףסייעה בשוקהפנימי להעלאתהייצור של מכונות ונשק.
חרסינה ,לבנים ,בשר מעושן ועוד

מן הנמנע למנות אחד-אחד את כלענפי המסחר והתעשיהבפולין,שהיהודיםנתנו להםיזמהותנופה,העלו בהם את רמת
הייצור ופיתחו את חילוף-הסחורותילפיכך לא הבאנו כאן אלא דוגמאות למופת.ישלהזכיר עוד כמה ענפים של התעשיה
הפולנית החדישה וסחר-היצואהפולני החדיש,ולו רק משום ששונאו ישראלהיומטיחים כנגד עצםיצירתם שלענפי המשק
הללובידיהיהודים .אחדהענפים האלה היתה תעשית החרסינה .בית-החרושת הגדול למוצרי פאיאנסביקאווינא הסמוכה
לקראקא(בעליוהיו משפחות 9ך4קל8,סך?9ניזי9ךץ)היה הראשוןבפוליןלייצור חמרים עומדים-בפני-אש לצרכי ריצוף
גבוהים'.
של תנורי-היתוך
גם -'hs1החרושתללבני "שאמיט" (לבנים עומדים-בפני-אש בשביל תנורי-היתוך) ,שנבנה אתר-
כךבפולין (הפירמה "99לא") ב9שאנוב ,נוסדבידייהודיםוהיהקנינם המשותף שליהודים (משפחת פא81ך8רץ)יאביזרים
סאניטארייםעשוייםפסיאנסייצרו בית-החרושת "יוזפ1ב" ב9זלאדז הסמוכה לס91נוביץ(קנין משפחתנורי*9ך9קי)ובית-
חרושת של ר*491רג בראד1ם.ייצורהאביזרים הסאניטאריים מפאיאנסהיה משוכללבפוליןעדכדיכך ,שתוצרתזוהצליחה,
בזמן האחרוןשלפני המלחמה ,להתחרות בתוצרת הגרמנית בכל שוקי חו"ל ,ובשוק הפנימי הפחיתה את הוצאות הבנייה
שלבתי-מגורים.
במידהיתירהנתבלטהיזמתבעלי-התעשיההיהודיםשבפוליןבארגונושלענף חדשלחלוטין שלתעשיה חקלאיתוהואתעשית
חצ'קונים(קתלי-חזירמעושנים).בספר "תחומיהמהיההגרמני במזרח*,שכברנזכרלעיל,באהמהברהגרמניבטענותעלהיהודים,
על שפיתחובפולין תעשיהזו ,המתחרה בתעשיההגרמנית .המחבר כותב בספרו,שהופיע כברבפולין הכבושה (בשנת ,)1940
בעם' " :40למשנת  1930נוצרהבפולין,בעזרת הוןיהודי,בעיקרהוןיהודי מחו"ל,תעשיה חדשה,שנועדהלעבד בשר רקבשביל
ופוקיחו"ל",ואמנםנוצרהתעשיתהלקוניםהפולניתעל-ידייהודים,והתוצרת נשלחהבעיקרלאנגליהולאמריקההצפונית.שוויו
1,ליצואהבקוניםמפולין עלהכדי 48מיליוןזהו'ונוסףלכךיצוא שלבשר-חזירמעושןבשיעורחמשיםמיליונים(,המספרים
לפיהמאזןהמסחריהפולני משנת )1938יעלשיעור-חלקםשלהיהודיםבייצורוביצואשלבקוניםתעידהעובדה,כיבית-חרושת
אחד בלבד" ,אכספורט-בקון" בנאקל1לפעליוהיה אוסקאר רובינס1ן),ביצעיצוא שנתי בשיעורשלושיםמיליונים זהו'י לאחר
ביבושה שלפולין התברר,כי בתי-עסק לא-יהודיים שהיו מרבים בבקורת על חלקם של היהודים בתעשיה זו ,כגון הפירמה
" ff~vwgב4רוךןי41ךז -לאהיו אלאסוכנויותגרמניות,שתפקידןהיהלהכשיל אתהתעשיההפולנית(.הפירמה "סאיר" נתגלתה
כסוכנות של הפירמה"9ליישות'"בברלין) .התפתחותה של תעשיתה*קוני6היתה נמרצתכל-כך ,עדשלפי החוזההמסחרי
האחרוןבין אנגליהופולין הוקצבוליצרנים הפולנים כ 10-אחוז מכלל היבוא השנתי של לקונים לבריטאניה-הגדולה;
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יצירתענפי-תעשיה,שהיומיועדיםבעיקר ליצוא אל מעברלים,סייעה להתפתחותו של הנמלהפולניהיחידי-לדיניה.

להסוהריםובעלי-התעשיההיהודיםבגידולוראוי לתשומת-לבמיוחדת,בעלי-תעשיהיהודיםבנובגדיניה את הטחנות
חלקםוי
הראשונותבפוליןלייצורשמן-צמחים,מקלפותגדולותשלאורז(משפחתואסךסך4ר),בתי-ייבושובתי-הבשלהשלפירותדרומיים.

מאחר שלעתים קרובותהיומטיחים כלפ* המסחףהיהודי -אולי מצדחוגים שלאהיובלתינוגעים בדבר -כיהואהפיק
את הכנסותיו על חשבון שאר כלחלקי הציבור,מןהראוי לציין ,דרך-כלל לפחות,כי מסחרם שליהודיפוליןהיה המנוף
העיקרי להתפשטוה הסחורההפולניתבחו"ל.כברעמדנולעילעל כמה וכמהענפי-ייצורשוניםבפולין ,אשר בהם נודעליזמה
היהודית תפקיד מכריע .לשם השלמת התמונה ומבלי לצצות כל-עיקר את הנושא,ישלהוסיף :במשך שניםהיההיצוא של
עפרות-האבץבידי כמה בתי-עסק של יהודים והדבריםהגיעולידי כך ,שבכל הסטאטיסטיקות העולמיות נערךשיעור-חלקה
של תעשית האבץ הפולנית בעשרה למאהמכלל המסחרהעולמינהייצורהפולניהמועט של נפט (שלאעלהעלמצימיליוןטון
נפטגלמילשנה)איפשרבכל-זאת,בזכותכושר-היזמה שלהתעשיה וכושר-ההתפשטות של המסחר,לרכושלפולין השתתפותשל
תשעהוחציאחוזיםבסינדיקאטהבין-לאומילפאראפין.יצואהפאראפיןהפולניהיה,ממחציתהמאההקודמת,בידייהודיגאליציה.
התמורות במבנה הכלכלה הפולנית,ובעיקרגידולהאינטרונציוני?ם של המדינה ,כמבוארלעיל -גרמו לכך,כי העקדות
שנכבשובידייוזמיםפרטיים והדרכים שנסללובידיהם,הן בתחום היבואוהן בתחום היצוא ,עברו מרשותם לרשות מוסדות
ציבורייםשנוצרו לשם כך,או לקארטליםנתמכיםעל-ידיהשלטונות,עמדנולעיל,בין השאר,עלגורלושלסחר-היצואהפולני
של סוברועצים.אמנםעד המלחמההוסיפובעלי-יצואפרטיים גדוליםלהחזיק מעמד בסחרהעצים ,מהשאיןכן בענףהסוכר.
בסילוקם שלבעלי-היצואהפרטיים שלעציםהתחילה דרך-שיטה חברת "פאן:ד"
)"-"Pagiedסחא26זם ~(POISkc, Agiencia
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לחלוטין בבת-אחתעל-
ידיהפירמה "אכספורטפולני של ברזל" בקאטוביץ ,שלא רקנסתייעהמן הממשלה ,אלאאףפעלהלפיזכויות שלמונופולין.
פירמהזוהיתהקנינה של "שותפות האינטרסים למכרותובתי-יציקה",וכעברה לרשותהמדינה.יבואגרוטאות שלברזל,שהיה
מבוצע במשך עשרות בשנים ,בשווקיםהבין-לאומיים לגרוטאות,עליידי סוחריםיהודייםמזאגלמביאהשליזיתוהדומברובית
ומווארשא -עבר בשנים האחרונות ל"מרכזהקנייה של גרוטאות",עליסודות שלמונופולין.
עקדות כלכליות יהודיות בפולין עברו ובטלו ,אם מחמת התמורות הארגוניות-הציבוריות ואם מחמתהפקעתן,הבלתי-
מוצדקת מבהינה ציבורית,מיריבעליהן ומסירתןללא-יהודימי התמורה המהפכנית הגדולה במשקהפולני ,שהובילהמייצור
אינדיווידואלי מפורד לייצור פחות או יותר מתיכן ,קואופראטיווי ,נשען על האינטרונציוניזם של המדינה ,היתה הגורם
המכריע בירידתו של המסחר היהודי המדולדל והמלאכה היהודית המדולדלת .נישולו של הגורם הכלכלייהיהודי בתחומי
היזמההתעשיתיתוהמסחריתהגבוהה-יותר ,כלומרבענפי-התעשיההחדשיםובענפיסחר.היצואהחלוצי ,הסתברפחותבטעמים
אובייקטיוויים של תמורות ציבוריות-ארגוניות ,ויותר  -בטעמים מדיניים .נישול הגורם הזה נעשה כאן לעתים קרובות
שעתו של המשק הלאומיהפולני .הדברגלוילעיןביחוד בסתר-היצוא .ידועים ההפסדים המרובים ,מחמת הפקעתן של
עקדות כלכליותמידי בעלי-מקצוע מומחים ומסירתן לרשות מוסדותביורוקראטיים.צירוף של שתי הסיבות לנישולו של
הגורם היהודימן המשק הפולני,היינו זרם התמורות הציבוריות-הארגוניות הבא מבפנים והכיוון המדיני הבאמן החוץ ,היתה
מדיניות האשראי הפולנית ,שנתבארה בקצרהלעיל .היתהזו מדיניות של חלוקת אשראי לשם מטרות מוגדרות ולעסקים
מסוימים -לאו דוקא מבחינת הצורך הכלכלי ,אלא בעיקר מטעמיםמדיניים .היתהזו מדיניות של מתן אשראי לא על
יסוד הרנטאביליות של ההון ,אלאבעיקר לשם מטרות סוציאליות ומדיניות מסוימות .מדיניות כזאת של מתן אשראי היא
בעלת חשיבות מכרעתלגבי הצורות שלהיי המשקהציבורייאין ספק,כילעיתי
ם קרובותזקוקהיה המשקהפולנילמדיניות-
אשראי שכזאת ואף היו לה לעתים קרובות תוצאות חיוביות .אולם כשמדיניות זו היתה מכוונת לא בהתאם לצרכיו
הכלליים של המשק הארצי ,אלאלפי בחינות לאומיות או דתיות -היו תוצאותיה לעתים קרובות שליליותי היא חילקה
את המשק האחו לתחומים בלתי-שווים ,תחום הנהנה מזכויות-יתר מצד מדיניות האשראי והמדיניות הפיסקאלית ותחום
מקבילשאינו נהנה מכל אותןהזכויות ,או אף מתקפחעל-ידיגזירותונגישות .אותה מדיניות של אשראי גרמה קודםכי
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לביטולה של הבאנקאות היהודית ,בשנת 1939היו קיימים למעשהבגלוי רק שני באנקים יהודיים גדולים בפולין -הבאנק
שלמשפחת
בווארשא ובאנקהולצרבקראקא .ל"באנקהמערבי" בווארשא ול"באנקהמסחריהבין-לאומי"בקאטוביץ
לאהיה קשר אמיץ לעסקיהם של היהודים בפולין ,אם-כי מקצת מניותיהם.היובידי יהודים ,ממילא נתגלגל הדיסקונט של
אשראיקער-מיעד בשביל עסקיהם שליהודים למבוי של הנשך ,העסקים שלהיהודים לאזו בלבד שלאנהנובשיעורמתאים
מן האשראי הנוח של הממשלה ,אלא אף נשאו בעול של אשראינישך
 .הבאנקים היהודים חדלו מלהיות נושא של יזמה
להקמתעסקים חדשים במסחר ובתעשיה ונהפכו בהדרגה לקופות ,אשר בהן הופקדו הנדוניות הפוחתות והולכות של בנות

שךשייקי

ישראלשהגיעולפרקן.

אולם מי ראה את התמורות הגדולות הללובחיי הכלכלה שליהודיפולין,לפרטיהןובכללן?מיהכיר את המשקהיהודי
בפולין 1כלום הכירואותואנשי-המעשה היהודים בתחום הכלכלה,שהיותוקעים עצמםלסעיפיסעיפים של תקנותפיסקאליות
או אפילו לפרטי התעריפים של המכס ,ולעתים קרובות לאהיו מבחינים בראשי-הקוים של התמורה הסוציאלית?כלוםהכירו
את המשקהיהודיחכמי-הכלכלהוהפובליציסטיםהכלכלייםהיהודים,שהיומנסיםבדרך-כלל לבנותמיתרסיםבמשעוליםהמובילים
אל הליבראליזם של המאה התשע-עשרה ,בשעה שהאינטרןנציוניום של המדינה כבר פלש בדרך-המלך והתפשט על פני
עריםועיירותואפילובכפריםנידחימו כלום הכירו את המשקהיהודיהמדינאיםהשוביניסטיים שלהמפלגותהפולניותהימניות,
שהיוסולדיםמןהשלטיםשלבתי-המסחרהיהודים,ויוצאיםמכליהם למראהכתובות-האורהרב-גוניותשלבתי-הקולנועהיהודיים
בקרני הרחובות שבווארשא?מי מכלאלההציץלתוך מרתפו של בעל-המלאכההיהודיוניטה לסכם את שיעור-חלקובייצור
וביצוא שלפולין1מי מכל אלההעריךהערכהאובייקטיווית את"הונו" של הסוהרהיהודיהדל והמדולדל,שמילא אתהתפקיד
החשוב של מתווךבין התעשיה והחקלאות בארץ בעלת מיליונים של אוכלוסים ,בעוד שהוא עצמוהיה חסר לא-אחת במה
פרוטות לבול-הכנסה,כדילערערעלשיעור המס שהוטלעליו1יתכן,כיהמשקיפיםהיחידים,שעינם ראתה אתמרתפי המלאכה
היהודית ,את התנונותו של המסחר-הזעירהיהודי ,אתנפתוליהם ואת "אניסותם" של התעשיה והמסחרהיהודיים -היו אותם
מסוכנים המסחרים היהודים ,אותם ה"כן!4ךרים",שהיובעיני הבריות למשלולשנינה .אךרפורטרים אלה של המשקהיהודי
בפולין,הרי מעולם לא היתה להם האפשרות לפרסם את הרפורטאדות שלהם .,.המשקהיהודיבפוליןביןשתי המלהמות לא
וכה לחכמי-הכלכלה שיחקרו אותו ,אף לא לסופר שיתאר אותו,הוא לא זכה אף למנדלי-מוכר-ספרים שלו,
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