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הספר שלפנינו עוסק בפעילות הכלכלית של
המסדר ההוספיטלרי בממלכת ירושלים הצלבנית
בשנים  .12741187הדרך המקובלת להעריך
פעילות כלכלית של ארגון היא בדיקת ספרי
החשבונות שלו .אך האם ניתן לעשות זאת גם
כאשר אין בנמצא נתונים כאלה? ברונשטיין
סבורה שכן ,ואכן ספרה נסמך כמעט כולו על
נתונים עקיפים .זוהי בחירה נועזת ומעוררת
השראה ,שכרוכה בה התמודדות עם קשיים
מרובים .הספר מושתת על ההנחה שאף שאין
נתונים על אודות הפעילות הכלכלית של המסדר
בתקופה הנדונה ,ניתן לעמוד על טיבה באמצעות
ניתוח הפעילות הכלכלית של המסדר במערב
אירופה .לדברי המחברת ,הצרכים של המסדר
במזרח — כלומר בממלכת ירושלים ,בטריפולי,
באנטיוכיה ,בארמניה ובקפריסין — היו גדולים
די הצורך ששינויים בהם ישתקפו בפעילות
הכלכלית במערב .למשל מימוש נכסים במקביל

לאסון במזרח ,יכול להצביע על הדרך שבה פתר
המסדר קשיי נזילות בעת חירום )עמ' .(2
הספר מחולק לארבעה פרקים .את הסקירה
ההיסטורית שבפרק הראשון פותחת המחברת
בקביעה שהתקופה שבין  1187ל– 1274הייתה
רצף של אסונות ) ,succession of calamitiesעמ'
 .(11כדי להוכיח טענה זו מפרטת המחברת רבים
מהכישלונות שהיו נחלת הפרנקים במזרח במהלך
התקופה .אכן המצב בממלכת ירושלים בתקופה
הנדונה ידוע ומפורסם .על הנוכחות הפרנקית
במזרח בתקופה זו נכתבו אין–ספור מאמרים
וספרים ,שיש בהם מידע רב אשר לכאורה אין טעם
לחזור עליו בסקירה בת שלושים ושישה עמודים.
להבנתי סקירה זו משמשת חלק יסודי בבניית
הטענה של המחברת — בתארה את התקופה כרצף
של אסונות היא מנסה להסביר מדוע לא הצליח
המסדר לייצב את מצבו הכלכלי במזרח ,ומדוע לא
היה די בכסף הרב שגויס לטובתו במערב.
החלק השני של פרק זה מוקדש לבחינת
הפעילות הכלכלית של המסדר במזרח בשנים
הנדונות )עמ'  .(6447בהקשר זה ראוי לציין
שתי נקודות חשובות .המחברת מניחה שהפעילות
שהיא מתארת נבעה מחשיבה כלכלית ,ולא
ממטרות אחרות ,כגון צדקה .זאת הנחה אפשרית,
אך בוודאי ראוי לתמוך אותה בהוכחות .נוסף על
כך ,פרק זה מתעלם כמעט באופן מוחלט מפעילות
המסדר בקפריסין ובביזנטיון .מדובר בנכסים
משמעותיים אשר לא עמדו לרשות המסדר ערב
המפלה בחיטין ,וראוי היה להזכירם בהקשר של
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מאזן בין הכנסות להוצאות ובין נחלות שאבדו
לאלה שנוספו.
הפרק השני עוסק בפעילות הכלכלית של
המסדר במערב אירופה .כאמור ,החיבור מושתת
על ההנחה שההשפעה של המצב במזרח הייתה
משמעותית די הצורך להשתקף בפעילות הכלכלית
במערב .אולם המחברת מודה בפירוש שאין הדבר
כך ,ובסופו של הפרק היא מסיקה את המתבקש,
כלומר שהמזרח לא היה אלא נטל שולי על כלכלת
המסדר במערב .לפיכך יכלו במערב לתמוך
במזרח ובד בבד לעסוק בפעילות כלכלית ענפה,
בלי שהאחד יבוא על חשבון האחר )עמ' .(80
לכאורה זו מסקנה סבירה ,אלא שהיא אינה עולה
בקנה אחד עם הנחת העבודה של הספר .אם יכלו
ההוספיטלרים במערב לממן את פעילות אחיהם
במזרח ובה בעת להשקיע בהרחבת פעילותם
הכלכלית במערב ,הרי בהיעדר נתונים יקשה מאוד
על חוקרים בני זמננו לבדוק את השפעת המצב
במזרח על הפעילות הכלכלית במערב.
הפרק השלישי של הספר עוסק ביחסי
ההוספיטלרים עם הכס הקדוש במאה השלוש–
עשרה ,נושא שקשור באופן רופף בלבד לנושאו
הכללי של הספר .מן הסתם לפוליטיקה של
האפיפיורים במאה השלוש–עשרה הייתה השפעה
על המצב במזרח וכן על איתנותו הכלכלית של
המסדר ההוספיטלרי ,אף כי קשה לאמוד את
משקלו של מידע זה לצורך מחקר כמו זה שערכה
המחברת.
הפרק הרביעי עוסק ביכולת שיקום משאבי
כוח האדם של המסדר במזרח לאחר מפלות קשות.
לדעת המחברת הייתה למסדר עתודת לוחמים
שהיו מוכנים לצאת למזרח בכל עת .היא תומכת
טענה זו בהצביעה על ההתאוששות המהירה של
המסדר לאחר המפלות בקרב קרני–חיטין )(1187
ובקרב הִר ִבּי ָה ) ,(1244שבהם הושמד הכוח הלוחם
של המסדר במזרח.

המחברת בחרה כאמור לבדוק את מדיניותו
הכלכלית של המסדר ההוספיטלרי בשנים
 .12741187ארגון זה החל את דרכו במאה האחת–
עשרה כמוסד שעיקר תפקידו היה לסעוד צליינים
אשר הגיעו לירושלים .במהלך התקופה הצלבנית
הפך למסדר צבאי ,כלומר מסדר שחבריו עסקו בין
היתר בלחימה .פעילות זו הייתה כרוכה בהוצאות
גדולות; היה צורך לבנות מבצרים ,לתחזקם
ולעתים לקומם את הריסותיהם מהיסוד .היה צריך
לדאוג גם ללוחמים :לגייסם ,לאמנם ,לציידם,
לכלכלם ,לדאוג להם ולבני משפחותיהם במקרי
פציעה ומוות ולמלא את השורות .למרות זאת,
ואף שכאמור אין נתונים על סדר גודל ההכנסות
של המסדר טרם הפיכתו לגוף לוחם ולאחריה,
דומה שאין חולק על כך ששינוי התפקוד היה
גורם חיובי מבחינה כלכלית ,ושהכנסותיו של
המסדר מתרומות זינקו באופן דרמטי.
המבנה הארגוני של המסדר ההוספיטלרי הִקשה
מאוד לנהלו .מרכזו המנהלי והרוחני היה בממלכת
ירושלים :ראשי הארגון ישבו תחילה בירושלים
ולאחר מכן בעכו ,והפעילות במזרח תבעה
חלק משמעותי מכלל הכנסות המסדר ,וכנראה
הסכומים הדרושים אכן הוקצו לה .לעומת זאת
רוב חברי המסדר ישבו באירופה ,ושם התנהלה
עיקר פעילותו הכלכלית של הארגון .ביבשת
האם ישבו אלפי הוספיטלרים שכף רגלם מעולם
לא דרכה על אדמת המזרח ,ושאף לא התכוונו
לצאת מזרחה .אלה היו מופקדים על מימון
פעילות המסדר ,אשר כאמור ,חלק ניכר ממנה
התנהל בממלכת ירושלים .מצב עניינים כזה גורם
קשיים רבים אף בארגונים בני זמננו .כל מי שמצוי
בפעילות של ארגונים בעלי מבנה דומה יודע עד
כמה גבוהות עלויות התקורה שלהם ,ושהן חלק
ניכר ומשמעותי מכלל תקציב הפעילות שלהם.
ארגונים כאלה מתאפיינים גם כיום בבעיות ניהול
קשות ,הנובעות מיכולת פיקוח מוגבלת של
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ההנהלה על ביצוע מדיניותה .על אחת כמה וכמה
התקשה ארגון מבוזר כמו המסדר ההוספיטלרי
במאה השתים–עשרה והשלוש–עשרה לנהל
מממלכת ירושלים הרחוקה את פעילותו הכלכלית
הענפה באירופה ולשלוט בה.
נקודת הפתיחה של הספר היא שנת ,1187
שבה נפלה רוב ממלכת ירושלים בידי המצביא
האיובי צלאח א–דין .בהרס שפקד את ממלכת
ירושלים בעקבות התבוסה בקרב קרני–חיטין,
לא נפקד חלקו של המסדר ההוספיטלרי .במהלך
הקרב ובסופו קיפחו את חייהם רבים מאוד מחברי
המסדר בארץ–ישראל ,כולל מפקדים בכירים
רבים .המחברת מצביעה בבירור על כך שהחל
משנת  1187התחלפה שכבת ההנהגה של המסדר
באופן דרמטי .השורות מולאו במפקדים מהמזרח
ששרדו ובחברי מסדר שגויסו במהירות מעבר
לים .נוסף על האנשים איבד המסדר גם מספר לא
מבוטל של מבצרים ושל נכסי דלא–ניידי .נכסי
המסדר באזורים הפנימיים של ממלכת ירושלים
נפלו לידי המוסלמים לאחר קרב קרני–חיטין ,ולא

שבו לידיו אלא לכל היותר לפרקי זמן קצרים
במאה השלוש–עשרה .המחברת סבורה שתהליך
זה גרם למסדר הפסדים גדולים ,ושאלה הגדילו
את תלותו בתרומות מאירופה .זאת אפשרות
סבירה ,אולם בהיעדר נתונים לא ניתן להוכיחה.
מנגד ,לצמצום נכסי המסדר היה גם פן כלכלי
חיובי .למשל בבית החולים של המסדר בירושלים
אושפזו בימי שגרה כ– 1,000חולים ומספר כפול
בשעת חירום .ככל שידוע התפוסה בבית חולים
זה הייתה תמיד מלאה או יותר מכך ,אך ספק
רב אם היו לו הכנסות נוסף על תרומות ומסים
פנימיים של המסדר 1.סביר מאוד שאבדן מוסד
זה ,מעבר למכה המורלית ,הקטין את הוצאות
המסדר במזרח באופן ניכר וחסך גם כוח אדם רב,
שהיה נחוץ לטפל בחולים ועתה התפנה למשימות
אחרות.
1

B.Z. Kedar, ‘A Twelfth-Century Description of
the Jerusalem Hospital’, H. Nicholson (ed.), The
Military Orders, II, Aldershot 1998, p. 8
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בדומה לכך נראה שאבדן מבצרים חסך
בהוצאות הכרוכות בהחזקתו של כל מבצר ובאיושו
בכוח אדם .לכן אין דרך לדעת אם המפלה בקרב
קרני–חיטין ולאחריו גרמה למשבר כלכלי ארוך
טווח במסדר ,או שמא מבחינה כלכלית דווקא
תרמה לייעול המערכת ,לקיצוץ ניכר בהוצאותיה
ולפישוטם של מהלכים לוגיסטיים .מפאת היעדרם
של נתונים חשבונאיים ,אין שום דרך לבדוק אם
מבצר גדול כמו כוכב–הירדן כיסה את ההוצאות
שהיו כרוכות בהקמתו ובתחזוקתו השוטפת
במהלך עשרים השנים שהיה בידי המסדר
ההוספיטלרי ) .(11881168ייתכן שכך היה ,אך
סביר לא פחות להניח שמבצר זה היה נטל על
תקציב המסדר ,ושנפילתו חסכה הוצאות מידיות
ומנעה הפסדים כלכליים עתידיים ניכרים.
ברור שמקור ההכנסות העיקרי של המסדר היה
תרומות ומס פנימי שהעלו מרכזי המסדר לטובת
חבריהם במזרח .המחברת אינה טוענת או רומזת
שנפילת הנכסים לידי המוסלמים גרמה לירידה
בהיקף התרומות למסדר .לשון אחרת ,במערב
אירופה גויס אותו סכום כסף ואולי אפילו סכום
גדול יותר ,אך הוא הוצא מעתה על פחות מוסדות,
מבצרים וחברי מסדר במזרח.
במושגי העולם המודרני המסדר ההוספיטלרי
היה גוף שפעל ללא מטרות רווח .לפיכך להקמת
מבצר זה או אחר היו בדרך כלל סיבות נוספות
על יכולתו לקיים את עצמו ממשאבי סביבתו
ולהעביר למרכז המסדר בירושלים ולאחר מכן
בעכו את הנותר מהכנסותיו מפעילותו .המחברת
מודעת לאפשרות שהמפלה בקרני–חיטין גררה
דווקא ייעול מבחינה כלכלית ומכירה את הטענה
שלא ניתן להוכיח שהיא פגעה במסדר מבחינה
כלכלית )עמ'  ,(47אך היא דוחה זאת ומנמקת את
עמדתה בכך שיחד עם המבצרים אבדו למסדר גם
הכנסות בסדר גודל ניכר מהשטחים החקלאיים
שהיו מסביב למבצרים .זה בוודאי נכון ,אולם

גם אם נניח שהמבצרים היו מסוגלים לקיים
את עצמם מההכנסות שהפיקו מסביבתם ,דבר
שאינו ברור כלל ,עדיין יש להוכיח שלפני מפלת
קרני–חיטין העלו המבצרים מס למפקדת המסדר
בירושלים או בעכו .בהחלט אפשר שהם תפקדו
כמשקים סגורים ,ושכל סכום שנכנס לקופתם
הוצא לטובת המבצר עצמו .במצב זה ,אף מבצרים
שהיו מסוגלים לקיים עצמם ממשאבי סביבתם
קיבלו כסף מהמסדר — למשל כאשר היו צריכים
לבנות בהם או לערוך שיפוצים מקיפים — אולם
לא הכניסו לו דבר .בנסיבות אלה אבדן מבצרים
דווקא הקל על המסדר מבחינה כלכלית.
מקור רב חשיבות למחקר הוא מכתבי בקשה
לתרומות ,מכתבים שנשלחו מהמזרח — או
מהמערב בעקבות לחצים מהמזרח — אל מחוזות
המסדר במערב או לתורמים חיצוניים באירופה.
מכתבים אלה הם מקור בעייתי מאוד ,שכן מטבע
הדברים יש בהם הגזמות והם מציגים מצב של ייאוש
מוחלט ,שרק רוחב לבו של התורם והתגייסותו
לעניין עשויים לחלץ את האומללים מתוכו .קשה
למצוא מכתבי התרמה שנאמר בהם' :תודה על
תרומתכם הקודמת ,הכול נפלא ,שילחו בבקשה
עוד כסף' .לפיכך ברור שמעבר לכך שהמצב
בכללותו אכן לא היה טוב ,או שהמסדר התבסס
במידה רבה על תרומות ,מלמדים מכתבים אלה
בעיקר על כישרון הכתיבה של מגייס הכספים של
המסדר .בשימוש במכתבים אלה כמקור היסטורי
יש להביא בחשבון למשל את העובדה שנכתבו על
רקע רצונם של מוסדות המסדר שבאירופה ושל
מפקדיו שם להשתמש בכסף שהרוויחו לצורכיהם.
הקשיים בממלכת ירושלים גרמו לאנשים במערב
להרגיש לעתים קרובות שהם שמים את כספם —
ובמקרה הנדון את פרי עמלם — על קרן הצבי.
במשך דורות עבדו הוספיטלרים באירופה בזיעת
אפם כדי לשלוח למזרח סכומים ניכרים ,ואלה לא
חוללו את השיפור המיוחל .נהפוך הוא ,פעם אחר
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פעם הופיעו שליחים בהולים מן המזרח ובפיהם
אותם סיפורי אימה .האין זה סביר שחלה שחיקה
במוטיווציה של חברי המסדר ,שראו את פרי
עמלם נזרה לרוח? זאת ועוד ,במשך השנים נוספו
דרגי תיווך בין המפקדה שבממלכת ירושלים לבין
אירופה ,ומן הסתם גדלו מאוד עלויות התקורה
של המסדר באירופה ,ועל כן הידלדלו האמצעים
שיכלו חבריו להעביר למזרח .לא זאת אף זאת,
במהלך השנים התפתח המסדר לכיוונים נוספים.
ניתן להניח שחברי המסדר רצו להשקיע גם בהקמת
מוסדות צדקה ביבשת האם ,דבר שבהכרח גרם
להפחתת התשלומים למזרח .המחברת מציינת
כיתרון למפקדת המסדר בממלכת ירושלים את
העובדה שרבים מראשי המסדר במערב היו קודם
לכן בעלי תפקידים במזרח .משום כך ,לדבריה,
היו מודעים למצוקה הגדולה ששררה במזרח .אך
האומנם סייע הידע הזה לאנשי ממלכת ירושלים
או שמא דווקא הזיק להם? ייתכן בהחלט שדווקא
משום שהכירו את המצב במזרח לאשורו ,לא
שעו ראשי המסדר במערב לנאמר במכתבים או
בתיאוריהם של שליחים מן המזרח ,ובד בבד עמדו
על הלכי הרוח במערב והתחשבו בהם.
המחברת מניחה שהמצב במזרח השתקף
בפעילות הכלכלית במערב .כך למשל ,היא
מציינת בראשית הפרק השני שפעילותו הכלכלית
של המסדר באירופה בשנים  11901188הייתה
מצומצמת )עמ'  .(64באזורים שחקרה נרכשו
בשנים אלה רק מספר חלקות קרקע זעירות .לפיכך
היא מסיקה שכל סכום כסף פנוי הופנה לשיקום
המסדר במזרח .זאת מסקנה סבירה והגיונית,
אולם ראוי היה לאששה באמצעות הנתונים של
השנים שקדמו למפלה בקרני–חיטין .בהיעדרם

של אלה ,הנתונים המשכנעים מאוד שמציגה
המחברת נראים תלושים מהקשרם .זאת ועוד,
אין זה רצוי לנתק בין הצורך לכאורה של המסדר
לממש נכסים לבין כמות התרומות שקיבל .ברור
שאסון בסדר גודל של מפלת קרני–חיטין הוביל
לפנייה לתורמי עבר ואף למי שלא תרמו למסדר
עד אז בבקשה לסייע לו .ככלל ברור גם שהמקור
העיקרי להכנסות המסדר ,אשר אִפשר את ביסוסו
הכלכלי משני עברי הים התיכון ,היה תרומות,
ולא גאונותם של כלכלניו .מן העובדה שהמחברת
לא הצביעה על מימוש נכסים נרחב אפשר להסיק
כמה מסקנות ,והבולטת שבהן היא שתוצאות קרב
קרני–חיטין ,הרסניות ככל שהיו למסדר במזרח,
לא היה בהן כדי לערער את הבסיס הכלכלי
במערב אירופה .לחלופין ייתכן שזרם התרומות
שהגיע לקופות המסדר בעת ההיא היה גדול די
הצורך לאפשר לו להמשיך את התנהלותו באופן
סדיר פחות או יותר על אף האסון.
סיכומם של דברים :ניתוח כלכלי של ארגונים
היסטוריים דורש מיומנות רבה הן בהיסטוריה
והן בכלכלה .בה בעת נהיר שלניתוח הנסמך על
מקורות חסרים ,כמו במקרה זה ,נדרשים כישורים
מיוחדים בתחום הכלכלה על מנת לפצות על
המחסור בנתונים .הספר שלפנינו מציע דרך
מעניינת להתגבר על המחסור בתיעוד ,אולם דומה
שהוא דורש מחקר נוסף ומעמיק על מנת להשלים
את המשימה שנטלה על עצמה המחברת .זהו ספר
משמעותי ,שכן הוא מתווה כיווני מחקר שמיעטו
לעסוק בהם עד כה .שאלותיו נבונות והצעות
הפתרון שהוא מעלה הן אפשריות .יש לקוות
שהמחברת תמשיך במחקריה המעניינים לתועלת
כלל החוקרים בתחומים אלה בישראל ובעולם.
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