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בממלכה החשמונאית וההרודיאנית  .בניגוד למקובל מציעה המחברת
כי מבצרים אלה שימשו בעיקר
כמחסנים ובתי  -אוצר  .רמזים בתעודות מדבר יהודה הנוגעות למאה השנייה
לספירה לקיומה של מערכת
שיפוטית יהודית הם נושא מאמרו של חגי משגב  .יצחק חן עוסק בתוויות
המזכרות מארץ הקודש
שנשתמרו במנזרים בצרפת והמהוות מקור להבנת הרקע
התרבותי והחמרי של תנועת העלייה לארץ
מגאליה הפרנקית בימי  -הביניים המוקדמים  .אריה מורגנשטרן חושף פעילות

היהודים במאה

משיחית לא נודעת בקרב

הי " ט שצירה הוא השאיפה לקרב את הגאולה באמצעות חידוש

עבודת הקרבנות בהר

הבית  .נושא מאמרם של איתן איישן  ,יוסי בן  -ארצי ורפאל פרנקל הוא בית -
בד טמפלרי מושלם שנותר
בשרונה ואשר מעיד על התפתחות התרבות החמרית של הארץ באותה תקופה .
אחד מביטויי הכמיהה
להתיישבות יהודית בחורן בשנות העשרים עולה ממאמרה של אביבה אופז  ,המציגה ,
במדור ' תעודה '  ,יומן

של מסע סודי לחבל ארץ זה  .את תרומתו של ועד הקהילה

הירושלמי להתפתחות היישוב היהודי בעיר

בתקופה המנדטורית בוחן קובי כהן  -הטב  .במסגרת המדור
' דיון ' מנתחים חנה יבלונקה ויחיעם ויל
משמעויות שונות של יחס החברה הישראלית לשואה ולניצוליה  ,תוך בחינת תהליך
קבלת ' החוק לעשיית
דין בנאצים ובעוזריהם ' והחלתו  .במדור
' עם הספר ' מבקר יהושע פרנקל את ספרה של איימי סינגר
העוסק בפקידות העות ' מאנית ובאיכרות בארץ  -ישראל של המאה הט
" ז  .מיכאל ארליך נררש לוויכוח
המתמשך
בשאלת זיהוי היישוב היהודי שהתקיים בחורבת סוסיה שבדרום הר חברון .
' לסי כץ מ גביע על
תופעה לא מוכרת של צירוף
שיטתי של מפה שגויה לעבודות מחקר אשר התייחסו לתכנית החלוקה של
 , 1937ודב גביש חותם את החוברת בהצגת צילומי אוויר המלמדים על כוונת
על הר
הצופים להדגיש את נוצריותו .
מערכת ' קתדרה ' מודה לאפרים שטרן ודורון נידרלנד עם סיום תפקידם על
בברכה את מחליפיהם  -דוד רוזנטל ויוחאי גואל  ,ואת יהושע קניאל שחזר
הספר ' .

אורי ביאלר

בוני בית  -הקברות הצבאי

תרומתם לכתב  -העת  ,ומקדמת

למערכת כעורך מדור ' עם
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ברנל ארצך רמרכזל

עפרה גורי  -רימון

י

יי

מנהל --
8

י

ודם

העיקרי של- -מבצרי
ן

ו

8ףף8

וננו*
ו84ףי

ו

נ8

-

נטייה טבעית ומובנת היא לייחס למבנה מבוצר ייעוד אסטרטגי ולראות בו חלק
ממערך ההגנה על
גבולות
הממלכה או מקום מקלט לשליט בעת מצוקה מבית  ,באופן זה הוסבר גם ייעודם
העיקרי של
מבצרי המדבר

.

.

לאחרונה שב והתעורר הדיון בשאלת ייעודם ומהותם של מבצרים אלה זאב משל
סבור כי ייעודם
העיקרי להעמיד לרשות השליט ומשפחתו מקלט קרוב  ,בטוח ונוח לאורך ומן ובפאר
מלכותי  ,וכי
הרעיון להקים מבצרים אלה
מקורו ב ' סלע ' של הנבטים יוסף פטריך שולל עמדה זו בדבר המקור
לרעיון להקים את מבצרי המדבר  ,ולדעתו מבצרים אלה הם פועל יוצא של
תפיסת ההגנה של
החשמונאים
וחלק ממערך הביצורים הכולל שהם הקימו ברוח התקופה ההלניסטית 1

.

.

1

לשאלת ייעודם ומהותם של מבצרי המדבר של יהודה ראה  :ז ' משל  ' ,הסלע של
קתדרה  ( 76תמוז תשנ " ה )  ,עמ '  ; 48י ' פטריך ,

הנבטים ומבצרי מדבר

יהודה ' ,

' לשאלת מקורם של מבצרי המדבר של החשמונאים בעולם
ההלניסטי '  ,יחסי יהודים
ונוכרים בתקופת הבית השני  ,המשנה והתלמוד  :תקצירי הרצאות בכנס מטעם יד בן -
צבי  ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל  -אביב  , 1995 ,עמ '  ; 26 - 25י ' צפריר  ' ,מבצרי המדבר
של יהודה מימי
בית שני '  ,קדמוניות  ,ח ( תשל " ה )  ,עמ '  52צפריר מפרט את

.

תפקידיהם  :מבצרי גבול של ההתיישבות היהודית
( אלכסנדריון  ,מכוור )  ,שליטה על
דרכים ( הרודיון  ,מכוור )  ,מרכזי שליטה על חבלים חקלאיים ועל אחוזות המלך
( דוק ,
קיפרוס )  ,בתי  -סוהר ( הורקניה ) ומקומות קבורה ( אלכסנדריון  ,הורקניה והרודיון ) עם זאת
צפריר מדגיש
שתכליתם העיקרית והאמיתית היתה לשמש מבצרים שיבטיחו מפלט
לאחר שאבדו הסיכויים בשדה הפתוח ,
ברוח דומה מתייחס אל מבצרים אלה גם
פלגר  ,הסבור כי בנוסף להיותם בסיס צבאי שימשו כמקום מקלט מפני
אויב
חיצוני ופנימי ראה  . 142 - 164 :קק , 71 ) 1955 ( ,
וראה גם :
ZDPV
. 108
'ro . Pldger, ' Die MakkabEischen Burgen
Pero
1

.

.

? " 1956 ,

40תthe Great , 10

,

(and Times o

קתדרה

I

"

5.

~aae , The

טבת

תשנ

 ,יז ,

עמי

16 - 7

שמדרה

8

עפרה גורי  -רימון

אני מבקשת להציג באור שונה את התכלית שלשמה

.

הוקמו מבצרי המדבר גם הניתוח הלשוני של

 -מתתיהו בספריו ' מלחמת היהודים '

המונחים השונים המגדירים מבצר אשר בהם משתמש יוסף בן
ועל היותם קבוצה נפרדת בתוך מכלול
ו ' קדמוניות היהודים ' מלמד על ייחודם של מבצרי המדבר
בדבר ייעודם העיקרי של מבצרים
מבצרי החשמונאים ומבצרי הורדוס  ,ובכך הוא מאשש את תפיסתי

אלה בימי הבית השני .

2

מקלט לשליט  ,לא רק בשל תכונותיהם

דומה כי מבצרי המדבר נתפסו בתודעת רבים בעיקר כמקום
אלא בעיקר בשל ההערות הרבות של יוסף בל -
 מיקום במרומי צוק או הר ואדריכלות מפוארת -הוא מעיד כי הורדוס הרבה להקיף
מתתיהו  ,השב ומדגיש את ההשיבות הביטחונית של מבצרים אלה
 3הוא מתאר את קיפרוס כמקום מבטחים נעים ; 4
עצמו במבנים מוגנים היטב מתשש מפני אויביו ;
באלכסנדריון ובמכוור  5 :וכן על נשות הורדוס
ומספר על אריסטובלוס הבורה מרומא ומוצא מקלט
ובאלכסנרריון  6אין ספק כי תיאורים כגון אלה
שמצאו מקלט מפני אנטיגונוס ומפני הפרתים במצדה

.

.

השפיעו במידה רבה על גיבוש התפיסה הרווחת בקרב רבים באשר

יהודה .

לייעודם העיקרי של מבצרי מדבר

י

פייר בריאן  ,אשר חקר את מהותם של המבצרים ברחבי

י

האימפריה הפרסית  ,מצביע על הייררכיה של

המבצרים  ,ולפיה ההשובים שבהם תפקדו בראש וראשונה

.

כמחסנים ובתי אוצר בקבוצה זו יש
מנהל של האזור הנתון

לחסותם .

מבצרים אשר הוקמו בתהומן של אדמות המלך ושימשו כמרכזי
המלך  :החכרת הקרקעות ורישומן ,
באלה האחרונים רוכזו כל המסמכים הקשורים במנהל אדמות
אף הוגדר על  -ידי המבצר כיחידה
גביית מסים וכיוצא באלה אזור שהיה נתון לחסות מבצר כזה

.

מנהלית .

7

והעיקרי של מבצרי המדבר מימי

דומה שבמסקנתו זו של בריאן מצוי המפתה להבנת ייעודם הראשוני
 ,כחלק ממערך ההגנה שלהם  ,ואף אין
בית שני מבצרים אלה לא הוקמו כשאר מבצרי ההשמונאים
ומחוץ  8היו אלה מבצרים ששימשו בראש
הם משקפים את מעמדה הרופף של ממלכתם מבית
בתקופה הפרסית וכנראה אף קודם
ובראשונה בתי אוצר ומרכזי מנהל  -שימוש מסורתי ששורשיו

.

.

לכן 9והמשכו בתקופה ההלניסטית והרומית .
2

10

ראה להלן בנספה .
( תרגום שליט  ,עמ '

.

4

שם  ,טז ,

5

מלהבת  ,א ,

171

( תרגום הגיי  ,עמ '

; ) 38

קדמוניות  ,יד ,

92

6

מלחמת  ,א ,

264

( תרגום חגיי  ,עמ '

; ) 48

קדמוניות  ,יד ,

362

7

 Asie AchemEnide' , idem ,חט exploitation des territoires

175 -225

:

143

 .קע

) 217

( תרגום שליט  ,עמ '

( תרגום שליט ,

) 125

.

עמ ' . 149
)

) ם  . Briant, 'Contrainte militaire, dEpendance ruraleק

.

 ) paysans, Paris , 1982 ,ש Rois tributs

במבצרים  ' :ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים
בין שרי הרכוש של המלך דוד נזכר גם הממונה על האוצרות
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1

ייעודם העיקרי של מבצרי המדבר

כי

נראה

ודוק  ,החולשים על בקעת יריחו ,

קיפרוס

שאדמותיה היו במעמד של אדמות מלך  ,שימשו בראש

-

וראשונה מחסנים ובתי אוצר וכן מרכזי מנהל לאדמות
המלך  ,הן בימי החשמונאים והן בימי

הורדוס .

11

לייחס את הפיתוח החקלאי שם כבר לימי

י

הטופרכיות אצל יוסף בן  -מתתיהו 15ופליניוס .

מקורות אלה

המבצר .
בנוסף להרודיון גם לגבי קיפרוס יש כנראה במקורות עדות
שהמבצר מגדיר את היחידה המנהלית שבתחומה הוא מצוי :
בתוספתא נזכרת ' שולמי '  ,המצויה באזור יריחו  ,ונאמר כי

שמואל קליין מזהה את שולמי עם

מבצר אלכסנדריון מהטעם ששני השמות מנציחים את שמה

שלומית -אלכסנדרה .

של

בפסגת

יע

14-

הוענקה לה אוטונומיה .
הקרנטל.

18

-5

לדעתו יש לזהות את המבצר

בן  -ציון לוריא שולל הצעה זו בנימוק

שאין אוטונומיה ניתנת לחיילים הפעילים במבצר  ,ולכן הוא

1

ללזך

מעידים גם כי האזור שבתחומו מצוי המבצר הוגדר על  -ידי

17

,

'

--

מבצר

הרודיון  ,שהוקם על  -ידי הורדוס  ,תפקד אף הוא כמרכז
מנהלית  -זאת ניתן להסיק מתוך הזכרתו ברשימת
16

ןל

לילד

12

גם השרידים הארכאולוגיים שנחשפו באזור מעידים כי ניתן

שמעון .

יכ' 4 ) .לןן

,

ובהיותו מושל בקעת יריחו הופקד על ניהול אדמות המלך .
13

-

-

תלמי בן

חבובו  ,חתנו של שמעון החשמונאי  ,התגורר במבצר דוק ,

ע

,

,

9

חדרה

.

4

-

,

"

מיסה הגחתן

י

תכנית
של האתר
קיפרוי -
כללית

 .ם  .תע  Persian, Hellenistic ;and Roman Period ' ,ט1ט
 the Land ofisrael duringת !  lewish Societyש
 . 140 - 142קק , 1994 ,
 dissertation Haifa Universityעל מבצר הרודיון  ,ששימש כמפקדה אזורית של בר  -כוכבא
וכבית אוצר ראה  :א ' אופנהיימר  ' ,עיור ותחומי ערים בארץ  -ישראל הרומית '  ,א ' אופנהיימר  ,י ' גפני וד ' שוורץ
( עורכים )  ,היהודים בעולם ההלניסטי והרומי  :מחקרים לזכרו של מנחם שטרן  ,ירושלים תשנ " ו  ,עמ ' 212

.

Economic Life

.

.

11

על מעמדן של אדמות בקעת יריחו כאדמות מלך ראה בפירוט  :ע ' רימון  ' ,יריחו משיבת ציון ועד חורבן הבית ' ,
עמ '

עבודת גמר אוניברסיטת חיפה , 1991 ,
12

13

14

מקבים א טז  ,יא  -כב

16

17
18

תרגום כהנא  ,עמ ' קער .
)

י ' פורת  ' ,חקלאות השלחין ביריחו ועין  -גדי בתקופת הבית השני '  ,א ' אופנהיימר ואחרים ( עורכים )  ,אדם ואדמה
בארץ  -ישראל הקדומה  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 131

על מבצר מלכותי היכול לשמש כבירה של טופרכיה ראה  :מ ' אבי  -יונה  ,גאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל ,
ירושלים תשמ " ד ' ,

15

(

; 58 - 21

וכן  :רפפורט פסטור ורימון ( שם ) ,

עמ ' . 78 - 76

מלחמת  ,ג ,
( 275

.ע

55

. 61

עמ '

( תרגום תגיי  ,עמ '

~ Rackham, LCL

.א

) 157

.

4 .ם )  , 70ע Plinius , Historia Naturalis

תוספתא  ,בכורות ז  ,ג מהד ' צוקרמגדל  ,עמ ' . ) 541
ש ' קליין  ,ארץ יהודה  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '  . 8לשאלת זיהוים של מבצרי יריחו ראה למשל  :צפריר
(

;)1

ז ' משל  ' ,המבצרים השולטים על יריחו וזיהויים '  ,יריחו  ,ירושלים

תשל " ח  ,עמ '

; 57 - 35

( לעיל  ,הערה

א ' נצר  ' ,קיפרום ' ,

קתדרה

.0

עפרה גורי  -רימון

מציע לראות בשולמי עיר בערבות יריחו  ,בלי קשר

לאלכסנדרי ון .

19

אנו מציעים לזהות את שולמי

עם קיפרוס  ,זיהוי המתבסס על האפשרות שהורדוס בחר להנציח את שם אמו

של השליט  :מזון ,

20

 ,קיפרוס  ,במקום שנשא

נשק  ,מתכות וציוד כיוצא באלה
את אלכסנדריון  ,מכוור והורקניה לא מתוך
כוונה לשבש את יתרון היריב בקרב

( גם

אריסטובלוס וגם אלכסנדרוס בנו לא ניהלו

קרבות משמעותיים בחסות המבצרים )  ,אלא
במטרה להרוס את המערך הלוגיסטי של צבא
החשמונאים  ' :כדי שלא ישמשו בסיס לפעולות

במקרה של מלחמה אחרת ' .

21

סטרבו  ,ההיסטוריון והגאוגרף היווני

( 64

לפה " ס

 -שנות העשרים של המאה הראשונה לספירה ) ,

המתאר את הרם מבצרי החשמונאים על  -ידי
פומפיוס  ,מגדירם כ  -סואמגטש ) 0סץ מז  ,כלומר

מבצרים שהם בתי אוצר  ,ואין ספק כי כוונתו

.

להשובים שבמבצרים עם המבצרים שהוא נוקב
מצדה  -תכנית
עלית של האזור
הצפוני ; בתכנית
נראים מחסני
הארמון המערבי
והמחסנים הסמוכים
לבית המרחץ הגחול

בשמם נמנים תרכס וטאורוס  ,החולשים על הדרך ליריחו  ,אלכסנדריון  ,הורקניה

ומכוור

גם יוסף בן  -מתתיהו מתאר אירועים אחדים המאשרים כי מבצרי המדבר שימשו בתי
למשל כי בהורקניה ובאלכסנדריון מחזיקה שלומית  -אלכסנדרה את נכסיה

סו ) מ

19
20

nAEbTou

23

אריסטובלוס המחליט לתפוס את השלטון  ,פונה תחילה אל

22 ,

.

אוצר הוא מספר
היקרים ביותר :
המבצרים  ,ובכסף

.

ב " צ לוריא  ,גלילות במולדת  ,ירושלים תש " ז  ,עמ '  52הערה 1
 ,ונועד בעיקר לכלכלת הצבא
ואין הכוונה לאחסון מזון בלבד  ,שכן אחסון מזון היה מקובל בכל סוגי המבצרים
 ,לג ( תרגום כהנא  ,עמ '
אך גם לצורכי האוכלוסייה האזרחית במקרה של מצוקה ראה למשל  :מקבים א ט  ,נב ; יג

.

קמב ,
21
22

קסג ) ,

מלחמת  ,א ,
( 289 - 290

Vd a

: 168 - 167

 .עק 1 ,

ה היא :

)1

( תרגום הגיי ,

עמ ' . ) 38

1 , 2 , 40 ( ed. H. L. Iones ,י נ . Strabo , Geographica,
)

rthe royal treasure

וזוהי מילה

פרסית .

"

וכן :

לידל מקוט משמעות המונה

על  -פי מילון משמעו :

Tb Ya~ owuAdKlov

,,
,

treasury

בקשר למקדש

מ~ 6גטש0 )0ץ במשמעות של חדר או לשכה שבהם נשמרו נכסים בעלי ערך מופיעThe History 0

הגזברים שהופקדו על ניהול לשכות האוצר במקדש נקראו . ya~oWOAaKEg
 . 281ק Millar, Edinburgh 19792 ,

'

ע ש "45 . 0 . Vermes

של תרכס וטאורוס ראה לעיל  ,הערה
23

קדמוניות  ,יג ,

417

11

( תרגום שליט  ,עמ '

.

) 111

.

וראה  :שה

'  the Age oflesus Christ , 11ה

.1
בירושלים .

המונח

Schfirer ,

.Iewish People

2.

על זיהוים

יעודם העיקרי של מבצרי המדבר

( או  :באמצעים

) 24

11

"

שהוא מוצא שם הוא אוסף לו שכירי חרב .

הדרה

התיאור המפורט של תכולת מחסני מצדה בעת שנפלו בידי הרומאים עולה אף הוא בקנה אחד עם

הסבר זה  :יין  ,שמן  ,קטניות  ,תמרים ושפע של כלי נשק ומתכות .

25

ממצאי החפירות במצדה מלמדים

על חשיבות תכולת המחסנים ועל הפיקוח הקפדני שליווה את תפעולם  :דרכי הגישה תוכננו באופן

ומגדל שמירה הוקם בצמוד אליהם .

שאיפשר פיקוח עליהם ,

26

אין ספק שמבצר חמתא של תאודורוס בן ונון היה מבצר מסוג זה  ,שכן הוא החזיק בו  ,לפי עדות יוסף

בן  -מתתיהו  ,את נכסיו היקרים ביותר.

27

וכנראה למבצר מסוג זה רומזים דבריו של דיודורוס ( המחצית

__

השנייה של המאה הראשונה לפה " ס ) על ' סלע '

הנבטים  ,שהוא מקום מבוצר שבו הם מפקידים

את רכושם .

28

הפאר הרב שאפיין את מבצרי מדבר יהודה

%

מעיד כי הם לא נועדו לשמש למגורי חיילים או

להשתלב במערך אסטרטגי .
ק

הממונים על מבצרי מחסנים אלה היו המקורבים
ן
לבני המעמד
ן
לשליט  ,וכיאה
ן
ביותר
העליון
התגוררו בארמונות שנבנו

בהם .

כך התגורר

תלמי בן חבובו בדוק 29ופרורא אחי הורדוס

התגורר באלכסנדריון .

30

כיוון שתכולתם נועדה בראש ובראשונה לצייד
את צבא החשמונאים  ,המבצרים מוקמו סמוך

לאזורים הררגישים מבחינה מדינית  ,אך לא בקו הגבול של הממלכה.
ציק או

81

מיקומם במדבר יהודה  ,בראש

.

ובסמוך לירושלים הבירה  ,הבטיח לשליט שאוצרות הממלכה יהיו מוגנים וזמינים כדי

שהנכסים היקרים לא יפלו כולם ביד אויב אם מבצר כזה ייתפס  ,הם חולקו והוחסנו במספר מבצרים

מכיור
-

:

2צל

(כ 4 -

מ  ,) ,דומים

החדרים

::
26

,

' ריי

עוש1;:
 .קק ,
על מכלול המחסנים בצפון מצדה ראה :
a

rt

xphgaaN 117

37 - 75

המחסנים בארמון המערבי במצדה  ,שם ,
27
28
29
30

31

עמ '

קייק ,

"

ק

"יי " יריי י " י " " " י

Netzer, Masada , 111 , lerusalem 1991

. 307 - 301

,

ש' ש
ו  ,וכן ראה על
מאפייני

)1

מלחמת  ,א ,

308

( תרגום חגת ,

עמ '

) 53

.

החל מימי יונתן השתרעה מדינת החשמוגאים על פגי אזורים בעבר הירדן המזרחי  ,והקו שיצרו
מבצרי המדבר לא
היה אפוא קו הגבול אלא קו עורפי ראה  :אבי  -יונה לעיל  ,הערה
 , ) 14עמ '  , 42ושם נדפסה מפת התהוותה של
ממלכת החשמונאים גם
רפפורט סבור שאף  -על  -פי שאין המקורות מספרים על סיפוח האזור היהודי שבעבר הירדן
(
הפריאה ) לשלטון החשמוגאיס  ,אין ספק שאזור זה היה לחלק מהמדינה החשמונאית בשלב מוקדם של התפתחותה

,

.

.

.

ראה  :א ' רפפורט  ' ,מדינת החשמונאים '  ,מ ' שטרן

הספירה ) ( ההיסטוריה ישל

)

לרץ  -י

( עורך )  ,התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים

( 37 - 332

לפגי

'

סר ) ? ל

נ

)

ירושלים

981נ

גימ ' 21 1

שבאגף

ג:עךכבנ.
המזרחי למחיני

קדמוניות  ,יג  ( 356 ,תרגום שליט  ,עמ ' . ) 105
ראה  :משל לעיל  ,הערה  ,עמ '  45ושם הערה . 18
ראה לעיל  ,הערה . 12
(

תכנית
האתר .

.

קתדרה

12

עפרה גורי  -רימון

אחדים בקרבת ירושלים

ששימשו בתי אוצר  ,לאור הסבר זה תובן הקמתם של מבצרי ארמונות

הבירה .

32

אל השטת שלידן רק

הפסגות שעליהן נבנו המבצרים מבודדות מסביבתן הקרובה ורובן מחוברות
נוחה לבין הצורך לספק להם
באוכף צר  ,מיקומם זה מהווה פשרה בין הצורך לאפשר נגישות והובלה
לשמש מקלט לשליט ולמשפחתו ,
את ההגנה והביטחון המרביים מובן שבעתות מצוקה מדינית יכלו
לשמש מקלט  ,שכן מה טעם במספר
יתד עם זאת קשה לקבל את הסברה כי תכליתם העיקרית היתה
להשתלב במערך ההגנה
מקלטים הסמוכים זה לזה והמרוכזים באזור אחד ? מבצרים אלה גם לא יכלו
פסגות תלולות ומרוחקות
באופן ישיר ולשמש עמדות או בסיסי התקפה  ,בשל מיקומם במרומי
 מתתיהו  ,מי שנסוג לתוךובטוות בלתי יעיל למתקפה  ,למעשה  ,כפי שניתן להבין מדברי יוסף בן
 33ואף לא היה מסוגל לחסום את דרכו של

.

מבצר כזה נסוג לתוך ' כלוב ' יותר מאשר לעמדת מתקפה ,

היריב  ,בגלל הטווח המוגבל של כלי הירי .

34

לאור האמור לעיל נראה כי מבצרי המדבר הוקמו כחלק מההיערכות

.

הכלכלית והמנהלית של

הממלכה ההשמונאית וההרודיאנית שימושם לצרכים של ביטחון פנים או

חוץ היה רק פועל יוצא
ההשמונאים  ,שהוקמו

.

של ייעודם העיקרי  ,אך לא היה הסיבה להקמתם בכך הם נבדלים משאר מבצרי
שהיתה מקובלת באזור
כחלק ממערך ההגנה של מדינת ההשמונאים  ,ותאמו את תפיסת ההגנה
35

בתקופה ההלניסטית ואף קודם לכן  ,בתקופה

32

הפרסית ,

בהסתמך על ' מגילת הנחושת ' סבור בר  -כוכבא כי

.

של כסף וזהב במקומות מרוחקים ,
מטמונים
לפזר
מקובל היה
8 . Bar Kochva , 'Manpower, Economics
and
Internal
Strife

כדי שישמשו בעת מצוקה לאומית ראה  the :ח1
 . ( ,א ) van Effenterre
National CNRS
Colloque
 scaliti dansש . 936 : Armies
monde

182
33

,

.ק "

"

"

antique,
~ Paris 1977 ,

קדמוניות  ,יד ,

53 - 50

)

( תרגום שליט  ,עמ '

 ,עמ ' . 46

; ) 127

וראה  :פלגר ( לעיל  ,הערה

34
35

על מבצרים שהוקמו לאורך גבולות מדינת יהוד  ,ראה  :א ' שטרן  ' ,מדינת יהוד
עמ ' - 22

תשל " ז ) ,
הערה

)1

.

23

.

.

1

ראה  :צפריר ( לעיל  ,הערה

)1

 .א  ,ש501

Hasmonean

בחזון

על הקמת מבצרים כחלק מתפיסת הגנה המקובלת בתקופה

ובמציאות '  ,קתדרה ,

4

( תמוז

ההלניסטית ראה  :פטריך ( לעיל ,

ייעודם העיקרי של מבצרי המדבר

נספח  :ייעודם של המבצרים על  -פי המינוח של יוסף בן  -מתתיהו

.

לכאורה דומה שאין הבדל בין המונחים שבהם מכנה יוסף בן  -מתתיהו את המבצרים השונים אולם
מתוך בדיקת תוכן הדברים והקשרם נראה שהשימוש במונח מסוים כמגדיר מבצר יכול לשמש כלי

לזיהוי ייעודו של מבצר.
ף

,

pOOplOV

6ז

נגזרות מילים נוספות אשר מתקשרות לתחום הפעילות הצבאית 6 :קטסקש
מאותו שורש
~

ח,

טשקטסקש . 6 WPouPaPxoq ,
משום כך מבצר המוגדר במונח זה הוא מבצר שכל הפעילות סביבו ובקשר אליו היא פעילות בעלת

.

אופי צבאי  :כיבוש  ,מצור  ,בריחה אל המבצר  ,התארגנות לקראת קרב או הרס המבצר גם מבצר

שנבנה מלכתחילה לייעוד שאינו צבאי ( מבצרי המדבר  ,מבצר חמתא בעבר הירדן  ,מבצרו של

.

תאודורוס בן זנון ) מוגדר במונח זה כאשר ההתרחשות המתוארת היא בהקשר צבאי לדוגמה  ,כאשר

יוסף בן  -מתתיהו מתאר את מבצר חמתא  ,שבו שמורים נכסיו היקרים ביותר של תאודורוס  ,הוא
משתמש במונח טקטק ) 6ד ( מלחמת  ,א ,

; 86

מבצר זה על  -ידי ינאי הוא משתמש במונח :

קדמוניות  ,יג  , ) 356 ,אך כאשר הוא מתאר את הריסת

עסוק0סקש

6י ( מלחמת  ,א ,

. ) 89

בדומה לכך כאשר הוא

מתאר את
אלכסנדריון  ,המבצר הנהדר בראש ההר  ,הוא מכנה אותו טקטק 6ז ( קדמוניות  ,יד , ) 49 ,
אך בתארו את אריסטובלוס המתארגן שם לקראת המערכה עם פומפיוס הוא מכנה אותו

"

עסוק0סקש
טקטק

"

6י

ומלחמת  ,א ,

, ) 134

 ( Tbקדמוניות  ,טז . ) 13 ,

אותו מבצר מכונה

נכלאו והומתו בו ( קדמוניות  ,סו ,
2

,

טקטק

"

מבצר הורקניה מכונה בהקשר של ביקור שערך שם אגריפס
עסוק0סקש  Tbכאשר יוסף מספר שמתנגדי הורדוס

, ) 366

Tb

.

לדעתי קיים קשר בין מונח זה לבין המונח המקראי ' ארמון ' הקשר והדמיון בא לביטוי הן בדמיון
הצלילי בין המונחים והן במשמעותם  ,שכן 'ארמון ' בלשון המקרא פירושו  ' :בניין מבוצר  ,כפי שיש

ללמוד מן הביטויים המקבילים לו ( מבצר  ,קריה נשגבה  ,קרית עוז  ,חומה  ,חיל  ,עופל ובחן ) ומן
העובדה שבתיאורים או ברמזים לחורבן ערים על ידי האויב  ,נזכר בייחוד חורבן ארמנותיהן  ,וכך

הרוב בתרגום הארמי  :בירנית  ,לשון בירה

ומבצר ' .

1

על ,

במקרא מופיע מונח זה גם לציון מקום מגוריו

של המלך  ,כלומר במשמעותו המקובלת בימינו  ,לדוגמה  ' :ויבא אל ארמון בית המלך ' ( מלכים א טז ,

.

יח )  ,או לציין מקום מגוריהם של עשירי שומרון  ' :האוצרים חמס ושד בארמנותיהם ' ( עמוס ג  ,י ) נראה

לי שיוסף בן  -מתתיהו הבין את המילה 'ארמון ' במשמעות המסתברת מתוך שימושיה המקראיים  :מבנה
המשלב פאר מלכותי עם חוסן

ועצמה .

.

_1

קתדרה

שמדרה

14

עפרה גורי  -רימון

טקטק

"
אחרות

האטימולוגיה של המילה ' ארמון ' אינה ידועה ואין ביכולתי להצביע על קשר ודאי בין

המילה סחטה

במשמעותן .

.

אף אינה מצויה בתרגום השבעים בתרגום זה מופיעות מילים

"
המילה

ל ' ארמו. ' 7

' ארמון ' מתורגמת חמש פעמים  edpiq :ועשר פעמים  :עסוג

קרובות

.

) קשש ו ' מצודה '

מתורגמת בעיקר :
~
נראה לי שיוסף בן  -מתתיהו חיפש מונח בשפה היוונית שיתאים
 מתתיהו טקטק  Tbהוא בניין המשלב עצמה' ארמון ' יוצא אפוא שמבצר המכונה בתיאורי יוסף בן
 2מונח שטבע בעקבות ממצאי התפירות
ופאר  ,אהוד נצר כינה מבצר מסוג זה ' ארמון  -מבצר ' ,
שלעיל
הארכאולוגיות שנערכו במבצרי המדבר של בית שני המסקנה המבוססת על הניתוח הלשוני
, KaTaWOy

בתוכן ובצליל למילה העברית

"

.

.

.

מצטרפת למסקנת הארכאולוגים שמבצרי המדבר היו ' ארמונות מבצרים ' ייחודם

"

בהשוואה לשאר

, Tb

מבצרים מסוג

המבצרים החשמונאיים היה מובן גם ליוסף בל  -מתתיהו  ,ולכן כינה אותם טקטק
)  ,של מריון מושל צור ( מלהמת ,
זה היו גם מבצריהם של מחירם ( מבצר גיתא באדום  :מלחמת  ,א 326 ,
) לעומת זאת אין יוסף בן -
א  ) 238 ,ושל תאודורוס בן זנון ( מלחמת  ,א  ; 86 ,קדמוניות  ,יג 357 ,
( קדמוניות  ,יג , ) 422 , 415 ,
מתתיהו מכנה בלשון זו את המבצרים שעליהם מונו מפקדי הצבא של ינאי
אלה היה צבאי בלבד
לאחר שפנו אל שלומית  -אלכסנדרה והדבר מלמד שייעודם של מבצרים

.

.

.

המבצרים המכונים טקטק הם לדעתי מבצרי מהסנים ובתי אוצר אשר שימשו מרכזי מנהל ומקום

"

מגורים לממונים עליהם  ,שהיו רמי מעלה ,

3י

xeprov

Tb

דומה שזהו נוסה כללי המשמש את יוסף בן  -מתתיהו בתארו מקום אשר

יש בו ביצורים  ,מבלי

להתייתם לייעודם  ,דהיינו  :מקום מוגן או מקום מבוצר .
.4

Tb bxOpe a

.

זה נדיר אצל יוסף בן מתתיהו לדעתי הוא עושה שימוש במונח זה
מונח ~
בספר מקבים א המונח היחיד לציון ' מבצר '  ,בהתאם לתוצאות בדיקתי
דוק מכונה :

מקבים א .

בהשפעת ספר

 ,הוא טקטקסג. Tb 6

מקבים .

רק מבצר

ויש בכך אולי רמז לייחודו של מבצר זה בעיני הסופר או המתרגם

XUpj ) aTlov

של

~

כאשר יוסף בן  -מתתיהו מספר על דרישת יונתן מדמטריוס לפנות את

המבצרים ( קדמוניות  ,יג ,

) 133

היוונית של מקבים א

הוא משתמש במונת זה  ,ובכך הוא נשאר נאמן לדברים כפי שהובאו בגירסה
טריפון המבטיח ליונתן את
יא מא ( תרגום כהנא  ,עמ ' קנך ) בדומה לכך כאשר הוא מביא את דברי
 מתתיהו לשמור על מהימנות למקורמבצרי המדינה ( קדמוניות  ,יג  ) 190 ,שוב משתדל יוסף בן

.

( מקבים א יב מה ; תרגום כהנא  ,עמ ' קם

2

א ' נצר  ' ,קיפרוס '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ה ) ,

)

ומשתמש במונת זה .

עמ '

. 61

ייעודם העיקרי של מבצרי המדבר

המונחים לציון מבצר ב ' קדמוניות היהודים ' וב ' תולדות מלחמת היהודים
עסוקססקש
אלכסנדריון

מלחמת  ,א ,

134

"
מלחמת  ",א ,

135

מלחמת  ,א ,

165

מלחמת  ,א ,

164

מלחמת  ,א ,

174

קדמוניות  ,יב ,

 :ית  -צור

ס

ק

xepiov

בצרים בגליל

ולא

מלחמת  ,א ,

קדמוניות  ,יד ,

51

קדמוניות  ,יד ,

52

קדמוניות  ,יד ,

83

קדמוניות  ,יד ,

86

קדמוניות  ,יד ,

89

קדמוניות  ,יד ,

97

קדמוניות  ,טז ,

13

330

מלחמת  ,א ,

326

מלחמת  ,א ,

238

מלחמת  ,א ,

326

מלחמת  ,א ,

530

קדמוניות  ,יד ,

קדמוניות  ,יג ,
ור

קדמוניות  ,יג ,

223

תימה

קדמוניות  ,יב ,

330

ק

מלחמת  ,א ,

57

מלחמת  ,א ,

 .קניה

מלחמת  ,א ,

167

מלחמת  ,א ,

קדמוניות  ,סו ,

דיון ,

בעבר הירדן

מלחמת  ,א ,

56

366

419

קדמוניות  ,טז ,

13

קדמוניות  ,יד ,

89

קדמוניות  ,יד ,

97

מלחמת  ,א ,

364

87

155

330

298

174

)

קדמוניות  ,יד ,

105

394

מלחמת  ,א ,

bxOpe a

קדמוניות  ,יג ,

326

יתא
מלחמת  ,א ,

קדמוניות  ,יד ,

49

ברומאים '

~

15

עתירה

קתדרה

16

עפרה גורי  -רימון

טקטק

poOplov
~

דיון

 .שה

xepiov

"

~

קדמוניות  ,סו ,

323

מלחמת  ,א ,

קדמוניות  ,טו ,

324

קדמוניות  ,טז ,

קדמוניות  ,יד ,

400

-

תא

מלחמת  ,א ,

421
13

-

-

-

-

-

מלהמת  ,א ,
קדמוניות  ,יג ,

86

89

356

צרים

קדמוניות  ,יג ,

42

קדמוניות

קודה

קדמוניות  ,יג ,

57

קדמוניות

קדמוניות  ,יג ,

180

קדמוניות  ,יג ,

182

קדמוניות  ,יג ,

415

קדמוניות  ,יג ,

422

קדמוניות  ,יד ,

249

 ,יג ,

427

קדמוניות  ,יג ,

קדמונ ות
מלהמת  ,א ,

167

מלהמת  ,א ,

מלחמת  ,א ,

173

קדמוניות  ,יד ,

89

484

קדמוניות  ,יד ,

97

מלהמת  ,ב ,
-

; צדה

 ,יג ,

417

קדמוניות  ,יג ,

27

133

קדמונ ות

יסיאס
כוור

bxOpe a

174

-

-

מלחמת  ,א ,

264

קדמוניות  ,יד ,

296

מלהמת  ,א ,

287

קדמוניות  ,יד ,

358

קדמוניות  ,יד ,

362

מלהמת  ,ז ,

285

מלהמת  ,ז ,

-

מבצרים בעבר

קדמוניות  ,יב ,

336

הירדן

קדמוניות  ,יב ,

337

-

רגב

מלחמת  ,א ,

407

מלהמת  ,א ,

417

מלחמת  ,ב ,

484

קדמוניות  ,יג ,

398

קדמוניות  ,יג ,

405

-י

מלהמת  ,א ,

-

-

מלחמת  ,ב ,

-

ריסה

קדמוניות

 ,יד ,

361

297

-

קיפרוס

 ,יד ,

40

-

484

-

294

--

-

י
-

קדמוניות

 ,טז ,

143

י-

 ,יג ,

190

ברעלשהדין היד :דדלים

חגי משגב

לאור תעודות
מדבר יהודה

.

למערכת משפט מספר תפקידים עליה למשל להכריע בסכסוכים ובהידיינויות  ,ביזמת בעלי הדין
ולעתים ביזמת הממסד  ,תפקיד אחר של המערכת הוא לתת תוקף רשמי לפעולות מסוגים שונים

.

ולאשר את ביצוען  -החל מנישואין וגירושין וכלה בעסקות כלכליות בית  -דין כזה יכול להיות על

בסיס התנדבותי ועממי  ,וסמכותו נובעת במקרה זה מהסכמת בעלי הדין  ,ויכול להיות בית  -דין

ממסדי  ,שסמכותו מוקנית לו על  -ידי מינויו מטעם השלטון הפוליטי .
התמונה העולה מתעודות מדבר יהודה לעניין זה מורכבת  .מצד אחד יש בתעודות היווניות מארכיונה
של בבתא עדויות לקיום מערכת משפט ממוסדת והייררכית  ,שמקור סמכותה ותוקפה  -השלטון

( הרומי

במקרה זה .
)

שטרות נערכים בפני המושל  ,יש הזמנה לדיון בבית  -הדין  ,ותעודות מושמות

למשמרת ונעתקות מחדש מארכיוני השלטון  .גם בתעודות הנבטיות מארכיון זה עולה תמונה דומה ,

ונזכרים בהן מונחי משפט ודין .

1

המאמר מבוסס על הרצאה שנשאתי בפנס שנערך בייר בן  -צבי ' בירושלים ב  7 -ביוני  , 1995על הנושא ' חיים וחברה
בתעודות מדבר יהודה '  .תודתי לפרופ ' יוסף נוה על עזרתו והערותיו  .תודה לד " ר עדה ירדני על שהרשתה להשתמש
באיורים המתפרסמים להלן .
1

,

,

 ) Documentsיל  1 . ) . Greenfield ,ש  . Yadinץ
1989
 tGreek Papyri , lerusalemבתעודה  , 16תעודת הקנסוס  ,מוזכר שזהו העתק תעודה השמורה
בתעודה  23נזכר במפורש בית  -דינו של המושל  ,וכמו כן נזכר שלתעודה יש העתק בתעודה הנבטית ' פפירוס
the Letters -

the Cave 0

ח  the Bar Kokhba Periodוחס

Lewis ,

"

סטרקי '  ,מופיע במפורש ' מלך ודין ופתור ואסרתג '  ,ראה :
 . 161 - 181קק ) 1954 ( ,

קתדרה

82

,

.

בבסיליקה .

 contrat nabatien sur papyrus' , RB , 61תט ' Starcky ,

טבת

תשחיז ,

עמי

24 - 17

.א

1.

(

מתדרה

18

חגי משגב

לעומת זאת מהתעודות היהודיות הכתובות בכתב היהודי  ,בארמית ובעברית

 2 ,עולה תמונה שונה :

אין שום תעודה ( למעט מספר רמזים  ,שהם עניינו של דיון זה ) שנערכת בפני

השטרות הם ' שטרי כתב ידו ' של המתחייב ( דהיינו שטרות הנכתבים על  -ידי
ולא על  -ידי גוף רשמי שמאשר או נותן תוקף

~

npoy

a

פורום משפטי  ,כל

המתהייב  ,בגוף ראשון ,

ואין נזכרת ערכאה שבפניה נדונים דברים

ונשמעות עדויות  ,לא כל שכן ערכאה השומרת העתקים ממסמכים לימים יבואו .

 -דין יהודיים

מקורות ספרותיים בני התקופה אינם מציגים תמונה ברורה באשר לקיומם של בתי

רשמיים במאה השנייה לספירה  .מוסד בית  -הדין היהודי הסטנדרטי הוא בית

בוררים .

 -דין של

4

וכבר

מבנה המערכת  ,כלומר

דשו הכמים בשאלה אם היתה מערכת בתי  -דין בעלת תוקף וסמכות  ,ומה היה
 דין  ,אלא שכאמור לא ברורמה היה מקור סמכותה החוקי  5 ,מעדויות שונות עולה דבר קיומם של בתי
לא היה ליהודים מחורבן
אם מעמדם היה התנדבותי או מחויב על  -ידי שלטון מרכזי  ,שלטון מרכזי כזה
השלטון הרומי או מכות
הבית ואילך  ,ואם היתה סמכות כזו הרי שהדבר היה אפשרי רק מכוח סמכות

קבלת בני העיר עליהם .
אולם בשטרות ממדבר יהודה אין כמעט כל הזדקקות לבתי  -דין  ,וככל

שהדברים אמורים לתקופה

.

כוללת  ,ובין אם נגביל

שבין המרידות  -אין בכלל עדות כזו בין אם ניתן להסיק מעובדה זו טענה
המערכת השיפוטית היא
את המסקנה לאזור שבו התגלו התעודות  -העדר עדויות לנוכחותה של

תופעה בולטת .
משפט שונות  ,הוא
2

"

קריטריון המוצע פה להבחנה ב ' לאומיות ' של תעודות שונות  ,ובעקבות זה במערכות

.

.

אין בהן כדי להעיד

הקריטריון האפיגרפי תוכנן של התעודות אינו שונה מלאום ללאום אף הנוסחאות המשפטיות

משפט שונות  ,וכמו כן יש

.

בצורה הותכת על מקורן המשפטי או האתני קיימות נוסחאות מקבילות במערכות
שינויים בין תעודות מאותה מערכת  .כל עוד לא נקבעה סופית ובוודאות מידת ההשפעה

שיש למערכת אמת על

או במערכת היהודית .

חברתה  ,קשה לקבוע על סמך נוסחה בלבד אם מדובר במונה שמקורו במערכת ההלניסטית
יהודים לפני השלטון הנכרי
כמו כן אין להסיק דבר מהשמות הפרטיים  :ויוכיח ארכיונה של בבתא  ,שבו מידיינים
אינדיקציה  ,שכן הן
השופט על  -פי הוקי האימפריה ומכל מקום לא על  -פי חוקי היהודים גם השפה אינה מהווה
שנכתבה יוונית השייכת

.

.

היהודים והן הנבטים  ,ובכלל כל תושבי האזור  ,דיברו ארמית לא מצאנו עד כה תעודה

.

הדתיים על כתובות

למערכת המשפט היהודית  ,אף  -על  -פי שיהודים השתמשו ביוונית בהיי היום  -יום  ,ואף בהייהם
מאוחרות יותר
הגלוסקמאות משלהי תקופת בית ראשון וכתובות בתי  -קברות ממקומות שונים בארץ מתקופות
 :י ' ידין  ,החיפושים אחר
ראה  , 11 , Rome 1952 :מ ]  ; 1 . 8 . Frey ,על מכתבי לוחמי בר  -כוכבא  ,הכתובים ביוונית ראה
הביזנטית ראה  :ל ' רות  -גרסון ,
בר כוכבא  ,ירושלים תשל " א  ,עמ ' ; 132 - 130
הכתובות היווניות מבתי הכנסת בארץ  -ישראל  ,ירושלים

על כתובות בתי  -הכנסת מן התקופה

3

4
5

תשמ " ז .

הן בידי המתהייב והן בידי העדים
ממצא זה עומד בניגוד להתרשמות העולה ממקורות חז " ל  ,כי שטר יכול להיערך
 ,עמ ' . 25 - 12
או בית  -הדין  .ראה א ' גולאק  ,השטרות בתלמוד  ,בעריכת ר ' קצוף  ,ירושלים תשנ " ד

.

ראה בעיקר במשנה סנהדרין ג
אינה מצריכה מערכת מטעם
ש ' אלבק הציג בעניין זה דעה שעיקרה בתהום המשפט טיעונו העיקרי הוא שההלכה
התלמוד  ,רמת  -גן
בימי הן מתהום המשפט
שלטון מרכזי  ,שכן כל כוהה של ההלכה בא מהסכמת הציבור ראה  :ש ' אלבק  ,בתי הדיןבאים

.

.

תשמ " א  .אפשר שזו גם דעתו של גולאק ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 32החולקים על דעה זו
) והן מתחום המהקר
( א ' בן  -זמרה  ' ,בתי הדין בימי התלמוד  -בקורת '  ,דיני ישראל  ,סו [ תשמ " ט  -תש " ן ]  ,עמ ' רמה  -רנד
בתקופה התלמודית ' ,
ישראל

ההיסטורי ( ראה  :ג ' אלון  ' ,אילין דמתמנין בנסף  -לתולדות רשויות הדינים בארץ המשנה והתלמוד  ,ירושלים
ציון  ,יב [ תש " ז ]  ,עמ '  ; 153 - 101ז ' ספראי  ,הקהילה היהודית בארץ  -ישראל בתקופת
שבהן היה מינוי מרכזי
תקופות
תשנ " ה  ,עמ '  , 98 - 76והערה  106שם ) בעניין זה מצויות גם דעות ביניים  ,המניחות
ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' 93
,
ותקופות ללא מינוי כזה ראה  :י " ל לוין  ,מעמד החכמים בארץ  -ישראל בתקופת התלמוד

.

.

.

בתי  -הדין לאור תעודות מדבר יהודה

כאמור יש כמה הסתייגויות מקביעה גורפת זו  ,ודומה שניתן למצוא מכנה משותף לכל החריגים ,

והוא שזמנם מתקופת קיומו של שלטון מרכזי עצמאי בעם ישראל.
חותמים
בכמה מן התעודות מימי מרד בר  -כוכבא נזכרים אנשים החתומים על התעודה אך אינם מהווים צד

.

מן הצדדים לעסקה או עדים לה אנשים כאלה נזכרים בתעודות מורבעאת

ינו
תעודה

29

( איור : ) 1

%" ' "-

ין

30 - 29

.

6

7

י _ / 4ין
~

ש

]

בארבעה עשר לאלול שנת שתים לנגאלת ] יש [ ראל ] בירשלים חותמים יהונתן
בר יהוסף שמעון בר שבי יהו תבר יהודה שמעון בר זכריה מכר קלבוס
בר אוטרפלוס מירשלים בין ה [ * * * * *
לאלעזר בר זכריה ולשמעה בר יהוחנן

6

de Vaux, Les:
כל התעורות מוואדי מורבעאת מובאות פה על  -פי המספור אצל
41111 1 .ן  .ז  .ו  . Beno t ,ע
4 1961ז , 11 ( , 0 % 10סיס )
שם המקום
 de Murabba ' atבשתי התעודות  ,בתחילת החלק הגלוי  ,קרא מיליק את
~
' ב אלים ' ( שם  ,עמ '  ) 145 - 141הקריאה ' בירשלים ' היא קריאתה של ע ' ירדני  ,התעודות הארמיות והעבריות

..

.

"

.

בכתב רהוט מואדי מורבעאת ונחל חבר והומר קרוב  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '

- 43

. 47

קתדרה
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חגי

משגב

להבחין ,

.

בתחילת התעודה נזכרים ארבעה חותמים  ,ואין להם שייכות לעצם העסקה ככל שאפשר
העסקה עצמה :
הארבעה מוזכרים רק בחלק הגלוי בחלק החתום  ,מיד אחר הפתיחה הטכנית  ,מתחילה
אוטרפלוס '
' ב  14לאלול שנת  2לגואלת ישראל בן ] מכר קלבוס בר

.

. ....

תעודה : 30
בעשרים ואחד לתשרי שנת ארבע לגאולת ישראל ב  /ירשלים
חותמים יהונתן בר יהוסף שמעון בר סימי יהונתן
אלעז [ ר ]

[ בר ]

יהונתן בר חנניה מכר דוסתס בר אלעזר

[ בית זר ] ע הטים חמש סאים אם יתיר או

חוסר ]

אינם זהים בשתי

3ם בתעודה זו בחלק הפנימי לאחר התאריך מדובר בתוכן המכר .
התעודות  ,אך הראשון שבהם  -יהונתן בר יהוסף  -נזכר בשתיהן  .בתעודה  30הוא
לראות ,
בסוף התעודה  ,ובתעודה  29הוא כנראה השני מבין ' ההותמים '  .עד כמה שאפשר
החותמים

חותם בעצמו

מהארבעה חתום בסוף התעודה  ,בין העדים  ,אולם המונח המופיע ליד שמו לא השתמר

רק אחד

בתעודה , 30

ואילו בתעודה מס '  29מופיע ' שמעון בר שבי שה [ ] '  ,ואולי יש להשלים ' שהד ' .
לארבעה החתומים על השטרות

30 - 29

אין תפקיד בעסקה מלבד עצם נוכחותם בעת ביצועה

.

כתיבת השטר נראה כי נוכחותם היא זו שמאפשרת את כתיבת השטר או נותנת לו

או בעת

.

תוקף העדרם

הולך אתר

.

מהחלק הפנימי מעיד על כך שאין הם חשובים לתוכן הוסקה על  -פי המשנה הכול
 7הפורום המאשר בנוכחותו את העסקה

התחתון  ,והעליון נכתב כדי לאשר את הנוסת במקרה של ספק .
אינו רלוונטי לתוכן העסקה ,

יש לזכור ששני השטרות ,

ולפיכך לא נכתב בעליון .
29

ו  , 30 -נערכו כנראה בירושלים  ,או שאחד

מהצדדים מוצאו היה

מירושלים ( אם נכונה הקריאה המוצעת )  ,וייתכן שעובדה זו יש לה קשר לנוהל המוזכר

,

פרנסים
כבר ז ' מיליק הפנה את תשומת הלב לפרנסים של בית משכו הנזכרים בתעודה

.

 ,ואשר לכאורה
42

תפקידם דומה לזה של ארבעת החותמים הפרנסים כותבים מכתב לבעל תפקיד במקום
על עסקה שנעשתה כחוק  ,וזו לשון התעודה ( איור : ) 2
מן הפרנסין של בית משכו מן ישוע ומן אלעזר
לישוע בן גלגולא רוש המחניה שלום שידע
יהי לך שהפרה שלקה יהוסף בן ארצטון מן יעקב
בן יהודה שיושב אבית משכו שהי שלו מזבנות
ואף אללי שהגיים קרבים אלנו אזי עלתי והפצ
ד

.

משנה  ,בבא בתרא י  ,ב בבבלי  ,בבא בתרא קפו  -קסז דיון לגבי סוג

הספק .

אתר ומעידים

בתי  -הדין לאור תעודות מדבר יהודה
והפצתיך על ככה שלא תהי אמור מן בשרון
לא עלתי אצלך אהוה שלום וכל בית ישראל
ישוע בר אלעזר כתבה
אלעזר בר יהוסף כתבה

-,-- 1
1

יעקוב בן יהודה על נפשה

ןר-

ל1יימרנכ '

שאול בן אלעזר עד

,

י

קתדרה

21

_

.1,יה ) -
'
ע)
 .ה4ן  ,גף
נ4נן
4
1

s

r-

יענוק

ג)

4

יהוסף בר יהוסף עד
יעקוב בן יהוסף מעיד

במכתב זה הפרנסים הם הנותנים תוקף

.

לעסקות או מאמתים אותן מדובר בבעלי
תפקיד

כלכלי

ציבורי ,

בעיקרו ,

שבסמכותם לאשר קיום עסקות  ,כלומר

למלא תפקיד שיפוטי מובהק .
ההלכה התנאית והאמוראית מכירה בבתי -

דין של הדיוטות  ,כלומר בהושבת הרכב
מקרי של שלושה לצורך ביצוע פעולות

מסוימות .

משפטיות

ין

אולם תמיד מודגש

י

הפער שבין בית  -דין של מומחים לבין
בית  -דין

הדיוטות .

של

' מומחיות '

:

לגבי

4

אותה

ר

ט

ן

י-
-מ -

:

יש דעות שונות בתלמודים

-

)

פ

ן

ובפרשנותם  ,אולם ברור שמינוי רשמי

ן

_

מטעם מי שבידו הסמכות מוסיף לכוחם

.

של אותם דיינים אפיינית לעניין זה היא

ר-

1

ד

י

ן

1

4

המשנה שבה פוטר ר ' עקיבא את ר ' טרפון

-----

- -1

מלשלם על טעותו בדין  ,מפני היותו

' מומחה לבי " ד ' .

8

בין אם ר ' עקיבא קובע קביעה עובדתית  ,דהיינו שר ' טרפון מונה על  -ידי סמכות

אייי

מרכזית  ,ובין אם הוא מביע  -על  -ידי ביטוי שאול  -רק את הערכתו המקצועית לגבי כושר השיפוט

.

של ר ' טרפון  ,דומה שמינוי ממשי מוסיף כוח לדיין אלא שבמקומה עומדת השאלה על מעמדו של

דיין הדיוט שמונה על  -ידי מי שבידו הסמכות למנות ( לעומת דיין תלמיד חכם שלא מונה )  ,וניכרת

העדפה לתלמיד חכם על פני מינוי ממסדי .
8

.

משגה  ,בכורות ד  ,ד אמנם בבבלי  ,סנהדרין לג ע " א הגרסה היא ' מומחה לרבים ' לפי נוסח הדפוס  .בכתבי  -היד
הגרסה

9

9

כבבכורות .

,

לגבי פרנסים או בעלי תפקיד ציבורי הזוכים לתפקיד של דיינים מכוח מעמדם ראה  :אלון לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '
; 112 - 110

על חכמים כפרנסים ראה  :לוין ( שם ) ,

עמ ' . 109

"

שכו

2

" ".

כ ג

"ו

קתדרה
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יש לסייג ולומר שבתעודות שלפנינו רק לגבי פרנסי בית משכו ברור שמדובר בבעלי תפקיד רשמי

.

במנהל המרד ארבעת החותמים על תעודות

30 - 29

אינם מוכרים ולא היו בהכרח בעלי תפקיד קבוע .

גם מספרם אינו תואם את הידוע לנו ממקורות התקופה  ,ולהיפך  ,הוא אף נוגד את העיקרון ההלכתי
 ,שכן אין צורך
' אין בית  -דין שקול '  10אמנם במקרה של מתן תוקף לעסקה אין שיקול זה רלוונטי

.

בהכרעת רוב  ,אולם המספר שלושה הוא מספר סטנדרטי לכל מיני פעולות משפטיות  ,למשל הפקרת

.

נכסים ניתן אולי לומר שבמקרים כגון אלו שלושה הם המינימום אך אפשר להוסיף עליהם לכדי
מהמספר
מספר זוגי ( יש לציין שברוב התעודות המצויות בידנו מתקופה זו גם מספר העדים גדול
הנדרש בהלכה  ,שהוא שניים בשטר פשוט ושלושה בשטר מקושר ,

11

ומכל מקום לא נזכר מעולם

שלבית  -דין זוגי אין תוקף .
)

תעודה  , 42שבה שניים הם המאמתים עסקה  ,מזכירה את הדיון אודות מעמדם של שניים שדנו

 ,ותוקף

דינם  .מחלוקת נתגלעה בעניין זה בין אמוראי ארץ  -ישראל  ,שעמדתם היתה שלילית  ,לבין אמוראי
בבל ,

שהכשירו .

12

במקומות מספר בתלמודים 13נזכר נוהל שבו מאשר בית  -דין חתימות עדים או

תוקף תעודה  ,ובמקרה שרק שניים יכולים לחתום על השטר יש לציין במפורש ' במותב תלתא כהדא

הוינא והד ליתוהי '  .בתעודה הנזכרת הפרנסים אינם העדים  ,שכן מלבדם חתומים עליה שלושה עדים .
.

מהעדר התאריך ניתן להסיק שאין מדובר פה במכר עצמו אלא באישורו או בקיומו אפשר שהמכתב
נשלח משני הפרנסים להברם השלישי כדי לצרפו  ,והנוהל החריג של משלוח מכתב במקום ישיבה
 ,שנשא
משותפת מוסבר במכתב עצמו  ' -הגיים ' קרבים אלינו  ,אם אכן כך  ,הרי שהפרנסים וחברם

.

בתואר ' רוש המהניה '  ,אמורים להוות הרכב מינימלי של בית  -דין הביטוי ' והפצתיך על ככה '

בשורה , 6

 ,הנזכר

עם כל אי בהירותו  ,עוסק בעניין המשפטי שעסקו בו קודם ( כמקבילו הארמי ' כל קבל

דנה '  ,המתורגם בתעודות העבריות ' לעומת

מתחילתה ועד סופה ,

ככה ' .

מכל מקום התעודה מדברת על עניין אחד

)

וכולה עוסקת באישור תוקף מכירת הפרה .

14

תעודות ברצף
תעודה

72

ממורבעאת  ,שהיא ככל הנראה קדומה יותר  ,ומשויכת על  -פי כתבה לסוף התקופה

החשמונאית ,

10
11
12

15

סווגה בידי מיליק כטקסט סיפורי  .התעודה היא אוסטרקון  ,וזה נוסתה ( איור

משנה  ,סנהדרין א ,

):

3

.1

משנה  ,בבא בתרא י  ,ב .

.

 ,ראה  :גולאק

בבלי  ,סנהדרין ב ע " ב  -ג ע " א גולאק טוען כי קיים בית  -דין של שגיית  ,ותפקידו לאשר עסקות
( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  32והערה  88אולם אצלו שניים אלו חתומים כעדים על השטרות שבעריכתם  ,ואילו פה

העדים והפרנסים נבדלים לחלוטין .

.

13

ירושלמי  ,שביעית י  ,ד

14

לסגנונה המשפטי של התעודה אולי אפשר לצרף אפילו את ' דרישת השלום ' שבסופה ( שורה

( לט ע " ג ) ; שם  ,סנהדרין

ה,

1

( כג

ע "א ) ;

ב.

כמנהגכס ע "
סנהדרין
המוזכר
בבלי  ,בבא בתרא קסת ע " ב ; שם , ) ,
7

בירושלמי  ,גיטין ט  ,ז ( נ ע " ב ) ובבבלי  ,גיטין ז ע " א  .ראה  :גולאק ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  , 24והערה 54
בסוגריים מרובעים  .לתעודה שלפנינו מתייחס  ,בצורה קרובה לנאמר כאן  ,גם ספראי ( לעיל  ,הערה , ) 5

ובהערה . 110

15

.

מיליק תארך את התעודה לתחילת המאה הראשונה לפה " ס ראה  :בגואה  ,מיליק ודה  -וו ( לעיל  ,הערה

)
6

בהוספה
עמ ' 79

 ,עמ ' . 173

.

בתי  -הדין לאור תעודות מדבר יהודה
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41

כלשהו על  -פי צורת הדברים אפשר שמדובר בפרוטוקול של גביית עדות בבית  -דין או של קיום עסקה
אולי אף של 1פסקי דין תעודה זו נכתבה כאמור בפני הבית  ,כנראה עוד בתקופה
1
וכד ' או
החשמונאית ,
ואם כך בתקופה שבתי  -הדין היהודיים עדיין תפקדו כראוי ובראש המדינה עמד שלטון עצמאי 16

.

.

קרוס תארך את התעודה לסוף המאה השנייה לפה " ס  .ראה ' , :
. 148
ק 0 W. F. Albright, New York 1961 ,

,

ofthe Iewish scripts

 East: Essays 11 Honorזרא

.

Development

The

' cr7055 ,

ו

))) . , The Bible and the Ancient

4 .נ  .ע
E.

כדעתו סוברת גם ירדני ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  164ההפרש בין שתי הדעות אינו גדול  ,ומכל מקום מדובר בימי
הממלכה
16

החשמונאית .

תעודות משפטיות לא נכתבו בדרך כלל על חרסים  .לאחרונה פרסמו אשל וקלונר אוסטרקון ובו נוסח שטר
קידושין ממרשה ; ראה  :א ' אשל וע ' קלונר  ' ,אוסטרקון ארמי ובו מסמך נישואין אדומי ממרשה משנת  176לפנה " ס
וזיקתו לכתובה

היהודית '  ,תרביץ  ,סג ( תשנ " ד ) ,

.

עמ '

. 502 - 485

אמנם על  -פי דיונם שם זוהי רק טיוטה או העתק

של המסמך עצמו על  -פי ההלכה תעודה על שבר תרס תקפה מבחינה משפטית  :גיטין  ' -על הכל כותבין '

גיטין ב  ,ג ; קידושין  ' -כתב על תרס ונתן לה . , .
על הניר או על החרס  . . .הרי זו מכורה ' בבלי  ,קידושין כו ע " א .

הרי זו מקודשת '

)

(

)

( משנה ,

( תוספתא  ,קידושין א  ,א  -ב ) ; מכר  ' -כתב לו

אמנם כל אלו הם שטרות היוצרים מצב משפטי

ואין צורך הלכתי בשמירתפ  ,ואפשר שבשטרות ראיה תהיה ההלכה שונה ( ועיין בתוספות על בבלי  ,קידושין ט
ע " א  ,ד " ה ' כתב ' ) הדעת נותנת שפפירוס ניתן לשמירה טוב יותר מאשר חרס  ,ועל כן דווקא בארכיון לא היינו

.

מצפים לתיעוד על חרס  .נראה אפוא שהאוסטרקון הנדון איננו תעודה משפטית רשמית אלא מין זיכרון דברים
או טיוטה  ,ומכל מקום

תעודה מדרג נמוך .

"

משפטי

על

חרש,

התקופה החשמונאית

ץתדרה

24

חגי

משגב

מרד בר  -כוכבא

.

כתיבת כמה מסמכים באותו רצף היא תופעה מוכרת כאלה הם שטרות החכירה מימי
הנראה על ' תיוקם ' של
שנכתבו כמה על פפירוס אחד ( מורבעאת  ) 24צורת כתיבה זו מעידה ככל
למערכת המשפט
המסמכים בארכיון  17ארכיון מעין זה נזכר בתעודות היווניות של בבתא  ,והוא שייך
מערכת משפט ממוסדת19
של פרובינקיה ערביה  18אם אכן זו עדות לקיום ארכיון  -אפשר לדבר על

.

.

.

ומסודרת לא רק בתקופה התשמונאית אלא גם בזמן מרד בר  -כוכבא .
כאמור לעיל  ,עדויות אלו הן בבחינת רמזים בלבד  ,אולם גם רמזים אלו אפשר
במצב מערכת המשפט עם כינונו של שלטון יהודי עצמאי

שמעידים על שינוי

בארץ .

 ,המדברות כולן באפשרויות

17

אמנם ראה משנה  ,גיטין ט  ,ו  ' :שני גיטין שכתבן זה בצד זה '  ,וכן המשניות הסמוכות
 ,דהיינו על שימוש בהם
שונות של כתיבת כמה גיטין יחד הדיון במשנה ובתלמודים נסב על כשרותם של הגיטין
ארכיון עם זאת יש
בפועל ולא על שמירתם כתיבת מסמכים ברצף באותו גיליון אינה מעידה אפוא בהכרת על להישמר לאורך זמן .

.

.

.

לחלק בין גט  ,שצריך להימסר לאישה ובזה תם תפקידו  ,לבין מסמכים ממוניים  ,החייבים לאחרת  ,כפי הנוהל
בגיטין הכתובים על גיליון אהד ניתן להשתמש על  -ידי נתינתם לאחת ואחר כך להזור ולתתם ראיה ותיעוד  ,קשה
המוזכר שם במשגה ה  .בשטרות ממוניים  ,שמסירתם אינה יוצרת מצב משפטי  ,אלא כל עניינם
18
19

לראות כיצד ייעשה שימוש בגיליון שטרות שכזה אם לא בשמירתו .
ראה  :לואיס  ,ידין וגרינפלד לעיל  ,הערה  ,תעודות  16ו . -
(

)1

23

 ,ב  ,יז ,

1

( תרגום שמהוני ,

עדות לקיום ארכיון בירושלים לפני האורבן יש אצל יוסף בן  -מתתיהו ,
מלחמתלעיל  ,הערה , ) 3
(
 , ) 170ואולי גם במשנה  ,קידושין ד  ,ה  ' :ערכי ישנה של ציפורי '  .ראה  :גולאק

עמ ' 26

.

עמ '

'

ן
רנודלוןע

צחק חן

הבמזכרדרנ

מארץ הקודש
1

'

בגאליה הפרנקית

מדייט

על תנועת העלייה לרגל לארץ הקידש בימי הביניים
המוקדמים נוטים להתמקד במסעותיהם
של יחידים
אשר ביקרו במזרח ובסקירת המקומות הקדושים שבהם
ביקרו ז הדבר נובע בראש
ובראשונה ממספרם
המצומצם של המקורית העומדים לרשותו של חוקר המנסה לבחון
סוגיה מעין זו
מקורות אלה מסתכמים במספר
מצומצם של תיאורי מסעות בארץ הקודש  2 ,כדוגמת חיבורה
של
אגריה  3 ,במדריכים לעולי רגל  ,כדוגמת
חיבורו של תאודוסיוס  4 ,ואליהם ניתן לצרף שביבי מידע

י

,
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Theodosius, De situ terrae sanctae (ed .

קתדרה

, 82

טבת
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,

עמי

נ ב1

 ,על תיאודוסיום ראה  :לימור

44 - 25

ן

קתדרה
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התוויות שהשתמרו
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906 - 932
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תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית
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וקתדרה
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28

יצחק

חן

ניתוח פלאוגרפי
כל עשרים ושבע התוויות שהוצמדו למזכרות מארץ הקודש כתובות על קלף
מ " מ ( הקטנה שבהן ) לבין

28

90 %

מ"מ

(

הגדולה שבהן .

בשל גודלן ובשל המידע

)

שלרוב אינו עולה על מספר מילים כגון ' שרידים מנהר
( 11

, ( Se

 ,וגודלן נע בין

הירדן '

המועט שהן מכילות ,

או ' אדמה קדושה

( ( Se 8

מקבר

נסמך תארוכן על העדות הפלאוגרפית בלבד .

השביעית או מראשית המאה השמינית .

האדון '

מסוף המאה

מרבית התוויות המתייחסות לארץ הקודש כתובות בכתב מרובינגי מאוחר  ,דהיינו כתב
7

26 % 6

ניתן לשער שתוויות אלה נכתבו במערב והוצמדו

שם לשרידי

שהן נכתבו במזרה

.

הקדושה ולמזכרות השונות שהובאו מן המזרה אולם אין לפסול גם את האפשרות
מקרה אין ספק שכותבי התוויות
בידי עולי רגל מן המערב שקיבלו  ,רכשו או אספו מזכרות אלה בכל
 היד ששרדו מןקיבלו את הכשרתם בכתיבה בממלכה הפרנקית במאה השביעית והשמינית כתבי

.

.

הסקריפטוריום הלטיני היחיד אשר על  -פי הידוע לנו כיום פעל במזרח באותה העת

הפרנקית  ,אותו כתב

במנזר סנטה קתרינה בסיני  8 ,שונים באופן מובהק מדוגמאות הכתב של גאליה

הכתיבה של גאליה .

.

שבו כתובות גם התוויות דומה על כן שיש לזהות את כותבי התוויות עם מרכזי
( כתובה

מבין כל התוויות של השרידים מארץ הקודש או מן המזרח אחת בלבד
( Se

(1

(6

Se

נ  , Half- Uncial -שתי צורות הכתב שהיו נפוצות במערב עד למאה השישית
'

להתקיים גם לאחר מכן לצורך העתקת ספרי קודש או לכותרות בראשי פרקים .
כתובה בכתב הקרולינגי המוקדם ( מינוסקולה קרולינגית ) ,

 ,ככל הנראה

הוא כתבנהיד

10

ב ~Uncial -

הברבריות בראשית

ימי  -הביניים .

11

שתי תוויות

(8

ם,

תווית אתת

בממלכות

ם ) כתובות בכתב קרולינגי

.) 5

7

ראה  :אטסמה רזן ( לעיל  ,הערה

8

Mount Sinai ' , Rewe

"

.

 Unknown Psalterחג' E .A. Lowe ,
'  Mount Sinaiת0

'Two New Latin Liturgical Fragments

;  . 177 - 199קק , 9 ) 1955 ( ,
)

idem ,

vingian

)

-

-

.

 -.י

 , Codices Latini Antiquioresאס ] E . A .
Latin

)0

; %111 -xxix

Palaeographical Guide

 .קק

45 .ט ) Brennan

4 .ג

 .קק

10

e 1990 ,
66 - 80

71

12

Ganz, Cambri

 8ת ) ח61זם ' 0

.ם .

 .קק

,

, 119 ( , Oxford 1981 ,
01' Charlemagne ' , Manuscripts and Libraries

,

שאג

of

.

the

Middle:

1

"
ש

the

.

::

'Latin

Bischoff,

8.

 , 'La minuscule caroline ' , Charlemagne: oeuvre, rayonnementן
idem

~

בישוף ( שם )  ,עמ '
 . 23 - 44קק ) 1987 ( ,

trans

ג

:

 , Odord 1953 ,דן  )4 Century ,ה א  theש Manuscripts Prior
of the Evidence' , H .B . Clarke
Merovingian Gaul : 8
Survey
ש
Monasticism (BM International
,Series

 the Ageחן 173 - 207 ; 8 . Bischoff 'Manuscripts
Charlemagne, trans
4 . Gorman, Cambridge 1994 ,ג .

.ם

קק ( ,

"

 . 3 - 29קק Scriptorium , 19 ) 1965 ( ,
9

 ,שצורתה דומה

Scriptorium

 Mount Sinai ' ,ת252 283 , idem, 'Two Other Unknoim Lihugical Fragments 0

על מרכזי הכתיבה של גאליה ראה :
 . McKitterick, 'The Scriptoria ofח

מאוחר ( סוף

12

על הסקריפטוריום של מנזר סנטה קתרינה בסיני ראה :
0

( ( Se 6

שהתפתה באירופה

המאה השמינית וראשית המאה התשיעית )  ,כלומר מינוסקולה קרולינגית מפותחת

להפליא לאותיות הלטיניות המשמשות כיום לדפוס .

ואחת

 ,ואשר המשיכו

המערבית במהלך המאה השמינית  ,ואשר החליף את מערכות כתבי  -היד השונות שהתקיימו
10

9

survivance , ; 118 - 112

א

Preconditions of the Caroline Minuscule' , Viator

. 18

בישוף ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ

' 127 - 118

.

Ganz 'The

.ם

; 204 - 219

 .קק

Aachen 1965 ,

תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית

29

קתדרה

.

שאר התוויות כתובות כאמור בכתב  -יד מרובינגי מאוחר כתב  -היד המרובינגי  ,שהתפתח מכתב -

היד הרומי המאוחר ( כדוגמת כתב  -היד של הפפירוסים הלטיניים שהתגלו בפיום

שבמצרים ,

) 13

] [ Fayum

שימש בראשית דרכו לכתיבת מסמכים  ,חוזים

.

או צווים מלכותיים  ,אך לא להעתקת ספרים כתב זה  ,שנראה

קשה לקריאה לעין בלתי מיומנת ,

עושה שימוש באותיות

הלטיני

מאפיינים

הקטנות

של

מובהקים ,

האלפבי " ת

בעל

והוא

כמו הארכת הקווים החורגים ממסגרת השורה

( למשל באותיות ק או  ) 4או המעגלים הפתוחים של אותיות

.

כמו  6או  8זאת ועוד  ,מספר אותיות נכתבו בדרך מיוחדת ,
כמו למשל האות

8

שנכתבה

כ cc -

או

שקיבלה צורה מעוקלת

1

( ן ) ) 14

בחלק מהתוויות הכתובות בכתב המרובינגי אף ניתן למצוא

דמיון רב בין צורת כתב  -היד לכתבי  -יד המוכרים לנו מגאליה

.

הפרנקית לדוגמה כתב  -היד של שתי תוויות
מאוד לכתב  -היד שהתפתח במנזר לוקסוי

המאה השביעית והשמינית  .כתב זה ,

Se

(4

,

)) 3

) ( Luxeuil

דומה

במהלך

שהוא מעוגל ושבלוני

יותר מכתב  -היד המרובינגי הקדום  ,נועד בעיקר להעתקת

ספרים  ,והוא ניתן לזיהוי בקלות יחסית .
אחרת

(9

( Se

15

כתב  -היד של תווית

דומה לכתב  -היד המכונה

שמקורו ככל

faz

הנראה בסקריפטוריום המנזר שבעיר לאון

( ת) ] 80

.

המנזר

בלאון היה מנזר משותף  ,כלומר מנזר ששיכן נזירים ונזירות
תחת קורת גג אחת  ,ובראשו עמדה אם

מנזר .

16

על מלאכת

ההעתקה בלאון הופקדו הנזירות  ,ואחת מהן  ,דולקיה
שמה  ,אף חתמה את שמה על אחד מכתבי  -היד

) ( Dulcia

שהעתיקה .

17

לבסוף  ,תווית אחת

(4

בכתב  -יד המכונה  , 6שהוא כתב  -היד המיוחס לסקריפטוריום המנזר המלכותי בשל

))

כתובה

גם

) , ( Chelles

דף מכתב  -יד

בזי ייקסו'
של המאה

13

שם  ,עמ '

66 - 63

.

על הפפירוסים שהתגלו בפיום ראה :

der lateinischen Papyri , Stuttgart

הקסז08

1972 - 1981
14

15

על כל המאפיינים הללו ראה  :בישוף ( לעיל  ,הערה , ) 10
עמ ' . 931
על הכתב של לוקסוי ראה :
256 - 266

" "
 ,וראה גם  :ננץ וגופך לעיל  ,הערה

Tifle Vindicated' , Rnwe Binidictine , 63 ) 1953 ( ,

script of Luxeuil'" , Speculum , 38 ) 1963 ( ,

 .עק

עמ ' 100

109 -

.

((

16

ראה Prinz, Frdhes :
 . 141 - 145עק 1965 ,

17

על

 Frankenreich, Mdnchenות M nchtum

מקיטריק
הכתב של לאון ראה  :ל ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' ~ ; xviii

5 27נ קק ( 9 [ 4נ ) , 24
Az- type ' , Revue des Biblioth ques

~

8

:

E.A. Lowe, 'The sctipt of

ster: Enbtehung und Organisation , M~ nster

,

( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ '

 .קק

5.

'ilpisch , Die
~

' The

, )6

(

132 - 142 ; M . C .l - Puunan. 'Evidence for the Origin of the

.ק

; 25 - 44

 .קע

1928 ,

,

טק Seider ,

.ח

~

W . M . Lindsay , ; 194 - 192

שנכתב

השמינית )

~,
I.Evidence
Insular

קתדרה

30

יצחק

חן

 -יד ייחודי .

18

הנזירות בשל  ,כמו חברותיהן בלאון  ,עסקו בהעתקת כתבי  -יד  ,ואף פיתחו לעצמן כתב
באמצעות עדות זו
תארוך התוויות  ,כפי שכבר צוין  ,נסמך על העדות הפלאוגרפית בלבד  ,אולם גם
המאה השמינית
קשה לתארך במדויק כל אחת מן התוויות  ,וכל שניתן לקבוע הוא שנכתבו במהלך
יותר כתב  -היד של
או בראשית התשיעית  19רק תווית אחת ממכלול התוויות ניתנת לתארוך מדויק
המיומן בכתיבת
תווית זו (  ) ] 5הוא כתב  -יד מרובינגי שופע סלסולים  ,ונדמה שהכותב הוא אדם
שתארוכם אינו
מסמכים עבור הקנצלריה המלכותית מתוך השוואת כתב  -היד של תווית זו למסמכים

.

.

.

מוטל בספק  ,ניתן לקבוע שהתווית נכתבה בסמוך לשנת

700

.

20

תוכנן של התוויות
עשרים ושבע התוויות שהוצמדו למזכרות מארץ הקודש נאספו והשתמרו  ,כפי שכבר

הוזכר  ,בהמישה
( ת90ח58ט ) 8י

.

מנזרים וכנסיות בצרפת שתיים הגיעו ממנזר בום  -לה  -מסיה  ,צפונית  -מזרחית לבזנסון
לפרים  ,ותשע
שתים  -עשרה הגיעו ממנזר הנזירות בשל  ,שעל גדות נהר המרן )  (Mameמזרחית
ממנזר פטרוס
נאספו בקתדרלה של העיר סן  ,השוכנת דרומית  -מזרהית לפריס שלוש תוויות הגיעו
פיליברט הקדוש
הקדוש בסוליניאק  ,שמדרום ללימוז ' )  , ( Limogesואחת בלבד הגיעה מכנסיית
המשת
)  ) 51 Philibertבטורנו  ,שעל נהר הסאון ( טח , ) 550מצפון למאקון ( תס ) פ4ג) על  -אף שכל
להסביר את
המנזרים או הכנסיות פעלו כבר בתקופה המרובינגית  ,נראה שאין שום גורם היכול
גם
הימצאותן של התוויות דווקא בחמשת המנזרים הללו מזכרות ושרידים דומים נאספו ודאי
התוויות שהגיע
במנזרים אתרים ברחבי גאליה  ,אך הם לא השתמרו  .חשוב אפוא להדגיש שאוסף
f

.

.

.

לידינו הוא מקרי למדי ,

ולמרות זאת ניתן ללמוד ממנו כמה דברים מרתקים .

עולי הרגל הנוצרים שהגיעו לארץ הקודש ביקרו במקומות שונים שהוזכרו במקרא
,
אולם גולת הכותרת של ביקורם היתה הביקור במקומות שנקשרו לישו ותלמידיו

או בברית ההדשה ,

ובראשם ירושלים .
מקומות

פאולינוס )  ( Paulinusבישוף העיר נולה ( 018א) (  ) 431 - 409כתב שהרצון העז לראות אותם
 21ואכן אותם עולי
שבהם התהלך המשיח ולגעת בהם הוא שהניע את הנוצרים לבקר בארץ הקודש
דרכה  ,אלא גם
רגל הגיעו לא רק כדי לראות את האתרים השונים שבהם עשתה הנצרות את ראשית

.

8 . Bischoff, 'Die k lner Nonnenhandschriften und das Sleiptorium von Chelles' , Mittelalterliche Studien
18

, 1,
16 - 34

 .קק . Stutgart 1966 ,

~

על הניסיון ליחס את כתב  -היד המכונה 6

מנזר האם של של  ,ראה  Neustia betn~ een 650 and 850 : :ט1
( , La Neustrie: Les pavs au Nord de 0 Loire de 650

,

,

 England andחן 5 ' Scriptoriaטט395 - 432 ; idem , %
1 - 35

 .עק

ט ) Atsma

 .קק

.

19
20

על הכתב המרובינגי של הקנצלרים ראה  :ש

)5

.א

2.

the Implication ofthe ManuscHpt:

'

e o (Beihe
~

e der Francia

4

~
)[ . Tessier, Diplomatique royale fhan
Vezin
aise, Paris

1962
 . Gasnaultע ;
, Documents comparables de~Saint-Martin
de Tours

l'dpoque' mirovingienne (Collection de documents
inidits sur l'histoire de France) , Paris 1975

,

המנזר של
לסקריפטוריום
 'Theז 'McKitterick,
Diflilsion
of

, 16 ( , 1 , Sigmaringen 1989 ,

 the Eighth Centurf' , Francia , 19 ) 1992 ( ,תו Francia

ראה  :אטסמה וזזן ( לעיל  ,הערה

21

Culhlre

ואר ) , (Iouarre

"

(  . 402ק Paulinus Nolanus, Epistulae , 49 , 14 ( ed. de Hartel ,

7.

1

תוויות המוכרות מארץ הקודש בגאליה הפתקית

.

כדי לגעת באותם מקומות רוויי קדושה המגע הפיסי  ,האמינו עולי הרגל  ,יש

ץתףרה

31

בכוחו להשפיע ולהועיל.

היה זה
שילוב של תיירות דתית עם חוויה רוחנית  -מיסטית  ,שבמהלכה הרגישו
עולי הרגל קרובים יותר
לאל ולגאולה 22
עולי הרגל שהגיעו אל המקומות הקדושים הביאו עמם מזכרות שונות מסיורם  ,כמו
עפר מקברים קדושים  ,מים מן הירדן  ,או שמן מכנסיית הקבר  23מזכרות
אלה לא

.

.

של קדושה  ,שהנוסע נשא עמו בחזרה לביתו מאותם מקומות קדושים בהם
סביר
להניח שהתוויות שנשתמרו בגאליה הפרנקית מייצגות במידה רבה

ביקר.

את המזכרית שנהגו עולי הרגל להביא עמם מן המזרח .
התוויות שהגיעו לידינו קשורות

השעווה שנאספה על קברו

שעליה עמד

( r ( so 6

( r ( so 6

העץ הצומח על קברו

האדמה הקדושה שעליה עמד

.

שהונח על ראשו בשעה שהובל אל מקום הצליבה

(5

(5

(5

4

)

) 12

.-

( )) 7

(

) )  ,אבנים שנלקחו ממקום הטבילה בירדן

 8ט9 , 5
( 10

ס) וכמובן שרידים של הצלב הקדוש

גם ביתר

התיויית

( 50 9

.)8 6 ,

שהשתמרו ניתן לזהות בנקל את

.

ן

, ( Se 6 ,

1

11

(ש

ש,

מהירדן

ר  - -יי 1 ,-

%ה4

22

ט , ) 5וכן דמויות מן המקרא  ,כמו משה ויהושע בן נון

ראה  :האנט ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
( Dumbarton Oaks Byzantine

6

5-

 .קק

1982 ,

 .) . ,ט

4

(6

ג

Fi

h Cen ( ury Gaub

ראה  :מרוול ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ

.

,

() 3

' ; 241 - 237

2

 .קע

ובסיני

( 10

]).

45 ( ,ט ) ת10פ

.א ש

'- - .ן -ןק

-- .

.

 , ( Seדמויות
(4

ט5

.

.

Markus ,

.ג .ח

~

E. D . Hunt, ' Gaul and the Holy Land
Drink

'  the Early Fifth Centuryתן

~

.

מזכרות  :סוג אחד הן ה  -ט18טךאטז  ,כלומר שרידים מגופות של
קדושים  ,כמו גם חפצים
או פרטי לבוש שבאו במגע עם הקדוש עוד בימי חייו וסוג אחר הן ה ~-

.

 reulogiaeכלומר
מזכרות פשוטות שנאספו במקומות קדושים  ,כמו עפר מארץ הקודש או מים
מהירדן  ,ואשר נאמרה עליהם ברכה
יחד עם זאת חשוב לציין שלעתים קשה להבחין בין
 reliquiaeל ~ reulogiae -ולא אחת ההבדל ביגיהן מטושטש
האנט ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ
'  ; 136 - 128ויקן ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 11 - 10

.

.

י

מספר תוויות

מזכיית
יצרפת

P . B. Baggat , 'Eulogie Palestinesi ' , Orientalia Christiana Periodica
, 11 , Stuttgart 1966 , cc
015 .
 . Wessel , 'Eulogia' , Reallexikon zur byzantinischeא ;  . 126 - 166עע 15 ) 1949 ( ,
Kunstשני סוגים של
 427 - 433מקוגל להבחין בין

24

]

%11
4אט
_

Christianitg, Cambridge 1990 ,

.נ

ן

נ- - - . ---

בחלק מן התוויות

וראה גס :

ן

ישיגן _ _ -- - - - - -
ו- 1 4 - --
אג  4ן
*
"
"

he End o( Ancient

~ater

,

..

א -- - -

עמ ' ; 151 - 137

ג152 - 155 . 0 Vikan , Byzantine Pilgrimage .

; Collection publications , 5 ( , Washin@on

Crisis o( Identit ? Cambridge
 . 264 - 274קע 1992 ,
~
23

"

;4

"

.

צם*

" --- - - - -- - -

 , ( Seבהר הזיתים

שרוול ( לעיל  ,הערה , ) 1

)%

,-

ט) 5

 10ט6 , 5

_ . . _ _ _ _.

ר- "-.שר -י י " -

שנאסף בארץ הקודש
מן
הברית החדשה  ,כמו מרקום  ,מרים או יוחנן המטביל  ,מוזכרות גם כן
( 50 6

__

ע - - --

.

 , ) ) 6 ,בירושלים

~

)

~

,
* _
"

~

הקשר לישו ולפועלו חמש תוויות מספרות על עפר
( 10

ח)

] )  ,זר הקוצים

Se

-

11 ? 4 %
1440 4ץ

ל ישו

 , ( Se 4 ,מקום

-

-

7u

 , )8האבן

י
מי2
,
,
,
:
ששעוט  ,מים ,
"
"
"
מאדמת"בית  -לחם  ' ,שם" נולד האדון '
עפר שנלקח "
5

a1
is
?
ג
ahi
ןי ,
א
 * ,ע1יש "1צישב * *ו
שיוצ

בדרר זו או אחרת לישו  ,לחייו ולפועלו ,

Se 9 , Se

.

"

למעלה ממחצית

והן כוללות שרידים
מהמקומית ימהחפצ  ,ם הבאים  ,עריסת
(  r ( c 8 , Se 6 , Se 7קברו של ישו ( 10 , Se 11 , 50 6 , 7 2

.

__ .
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הנמצאות
'

'

'1

דרה

 32ן

יצחק תן

-

מגמה נוספת באה לידי ביטוי במרכזיותה של ירושלים

 ,שהיתה גולת הכותרת במסעותיהם של עולי
שהגיעו לידינו הוצמדו למזכרות שנאספו

.

הרגל הנוצרים לארץ הקודש שתים  -עשרה מכלל התוויות

)  ,והדבר משקף היטב את מקומה

בירושלים ובסביבתה ( מקום הצליבה  ,כנסיית הקבר  ,הר הזיתים וכו '
הרגל לארץ הקודש בפרט
וחשיבותה של ירושלים בנצרות בכלל ובמסלולם של עולי
(  , ) ) 9 , ) 10 , Se 1 , Se 8אחת הוצמדה
25 ,

התוויות ארבע הוצמדו למים או לאבנים שנלקהו מהירדן

( 10

ביתלחם  -לחם
לשרידים מאדמת -

והחידקל

(1

)) ,

(7

"

))  ,אחת  -למזכרות מהר סיני

שלוש תוויות נוספות הוצמדו ל ' אדמה

)5

מבין שאר

ואחת  -למים מהפרת

קדושה '  ,וסביר להניח שהיתה זו אדמה

שנאספה בירושלים .

במזרה .

מזכרות מעין אלה נאספו או נרכשו על  -ידי עולי הרגל שביקרו
השונות שאספה בדרכה  ,ביניהן סרות שונים מארץ הקודש

,

אגריה מספרת על המזכרות

26

והנוסע מפיאצ ' נצה מונה אף הוא

27

בחיבורו את המזכרות הרבות שאסף בסיורו במזרת  ,ביניהן :
תמרים מיריחו  ,שמן מן המנורה שלמראשות קבר ישו ועפר

מקברו  ,פיסה מן העמוד שלידו הולקה ישו
JY

בשבטים ופיסה מן האבן בפרטוריום שעליה עמד  ,מן מסיני  ,שמן

.

מפארן  ,פרי עץ הפלפל מסורנדלא

הביא עמו

'
שריד ממיטתו של קורנליוס בקיסריה ,
r

ואגוזי גן עדן מהודו ואף שמן סלע מן הים האדום 1%הוא

ובוודאי צלוחית של שמן מקודש מכנסיית הקבר .

גם גרגוריוס מטור מספר כי פגש בעולי רגל ששבו

ממסעותיהם במזרה  ,שמע את סיפוריהם  ,ובהן
תפוח

' 0170

.

29

את המזכרות הנפלאות שהביאו עמם  ,ביניהן אף פרי של '
ללמוד ממקור אתר  ,המתייחס גם הוא לאוסף
על ההייררכיה הפנימית שבין המזכרות השונות ניתן

.

של מזכרות מארץ הקודש אנגילברט )  , (Angilbertמי

שהיה תלמידו של אלקווין ( מנט ) טס  ,אחראי

לקפלת הארמון של קרל הגדול ואב המנזר של סן ריקר
מחיבוריו את רשימת שרידי הקדושים והמזכרות שנאספו

) Riquier

במנזרו ' .
0

) 51 .

( , ) 818 - 790

פירט באהד

את הרשימה פותחים שרידים

אנגילברט  ,שרידים מהצלב הקדוש ,

ומזכרות הקשורים לישו וביניהם  ,על  -פי סדר החשיבות בעיני
בשעת הפסיון  ,ממימי נהר הירדן ששם
מבגדיו של ישו  ,מסנדליו  ,מעריסתו  ,מהספוג שממנו שתה
איש  ,מן הלחם שחילק לתלמידיו  ,מן
נטבל  ,מן האבן שעליה עמד בשעה שהאכיל חמשת אלפים
התפלל  ,משולתנו  ,מן הגבעה שעליה
המקדש  ,מן הנר שבער בשעה שנולד  ,מהר הזיתים ששם
בשעה שהולקה  ,מן התבלים שבהם
התרחש מעמד ההשתנות )  , ( transhguratioמן העמוד שאליו נקשר

יי יוןלן הרש = 11י =ע ' י רןףר ='ל יקד  .יי הייי :הייי י==
 , 1099 - 638ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 282 - 249
לעיל  ,הערה . ) 23

.

)

ן

י

(

26

27

::

על המזכרות השונות שהביאו עולי הרגל מן המזרה ראה  :בגטי

אגריה ( לעיל  ,הערה , 15 , 11 , 3 , ) 3

ז0יר
יה0
םלין 111ח"חזם

21

.

Kasch, Monumenta

16 - 17 ) 04 . 8

mare/rum [= GMI

:ו

regorius Turonesis , Liber

"

תוויות המוכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית

נקשר  ,מן האבן שעליה עמד לפני שנצלב  ,מן המסמרים שבהם נצלב  ,ממקום הצליבה  ,מן האבן

שעליה הותז דמו  ,מקברו ומן האבן שסגרה את פתח קברו .
בראש הרשימה  ,כפי שניתן היה לצפות  ,ניצבים שרידיו של הצלב הקדוש  ,אלה היו השרידים

המבוקשים ביותר בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי  -הביניים  ,וחשיבותם עלתה על כל שרידי

.

הקדושה האחרים אגריה מספרת על מאמין אדוק שנגס פיסה מן הצלב הקדוש  ,בשעה שניגש לנשקו ,
וזאת מתוך רצון עז להחזיק בחלק מאותו חפץ קדוש ויקר

מציאות .

31

צלב .

על ניסיונות רבים  ,במהלך כל ימי  -הביניים  ,להשיג פיסה מאותו

)  , ( Radegundisאלמנתו של המלך המרובינגי כלותר ) , Chlothar
שנקרא לימים ' מנזר הצלב הקדוש ' ,

) ( Poitiers

זאת ועוד  ,יש בידינו עדויות

) 561 - 511

הוא דוגמה טובה לכך .

סיפורה של רדגונדיס

ואם המנזר בעיר פואטיה

32

באמצע שנות השישים של המאה השישית שלחה רדגונדיס משלחת לארץ הקודש ובראשה רופא החצר
ראובליס

) , ( Reovalis

הדבר היה לאחר שהגיעו שמועות לאוזניה שגופתו של המרטיר ממס ) , (Mamas

.

שנרצח על אמונתו בהוראת הקיסר מרקוס אורליוס  ,נמצאה בירושלים על ראובליס הוטל לבקש מן
הפטריארך של ירושלים מזכרת או שריד של המרטיר ולהביאו לרדגונדיס  ,כדי שתפאר בו את מזבח

.

הכנסייה במנזר שבראשו עמדה ואכן כך קרה  ,ראובליס הגיע אל הפטריארך  ,השמיע בפניו את

מבוקשה של רדגונדיס  ,ולאחר שלושה ימים  ,בעת שחגג הפטריארך את המיסה  ,נתן ממס אות ,

וראובליס שב לגאליה והביא לשם את זרת ידו הימנית של הקדוש .

33

רדגונדיס לא הסתפקה בשרידיו של ממס  ,וזמן קצר לאחר שובו של ראובליס ' היא חזרה ושלחה

.

שליחים לירושלים ולמזרח שליחים אלה ביקרו בקבריהם של המרטירים והמתוודים
הקדושים  ,והביאו עמם את
הצלב הקדוש  ,ובשנת

568

שרידיהם ' .

34

] [confessores

אולם משאת נפשה של רדגונדיס היתה להשיג שרידים מן

היא שלחה שליחים לחצר הביזנטית בקונסטנטינופוליס  ,כדי לבקש את

עזרת השלטונות שם בחיפושיה אחר שרידים אלה  .לא עבר זמן רב ורדגונדיס קיבלה את מבוקשה .
35

31
32

,

אגריה לעיל  ,הערה , ) 3

על רדגונדיס ראה :
 . 340 - 354 ; 5 . G be ,קק 13 ) 1985 ( ,
~ ',
 Yortunat und Baudoniviaחסת '
and

1 - 30

33

. 37
 , ' Stחפחח

 .קק

.

"

2 . Aigrain,
Sainte Radegonde
520
- 587 ( , Paris
1918
8 . 81
the
Early Development
of Her (vers
cult 81
'Poitiers
, lournal
o(;Medieval
History
' Radegundis : sancta , regina, ancilla: Zum.

'der

Francia , [ 6 ) 1989 ( ,

( 386 - 387

 ? .ק Kasch , MGH SRM , 11 ,

Baudonivua , Vita Radegundis , 14 ( ed . 8 .

.

הצביע על כך ששרידיו של ממם נמצאו בקיסריה ולא בירושלים ראה :
 . 203עק
- 204
מיקומם

, 20 ( , Bruxelles [ 9332 ,

285 - 305

Delehaye Les origines du culte des

.א

על ניסיון משכנע ליישב סתירה זו בין

ves (Subsidia Hagiographica
של באודוניוויה ראה 1 . Moreira, ' Provisatrix optima : 51 . Radegund of :

של שרידי ממס לדיווחיה
 .קק

. mar

.

[ להלן  :חיי רדגונדיס ] דלהי

~

, Poitiers' Relic Petitions 10 the East' , lournal ofMedieval History, 19 ) 1993 ( ,

רדגךנדיס לא היתה

אם המנזר היחידה שאספה שרידי קדושים בלהט רב  .ארמנטרודיס )  , ( Ermentrudisאם המגזר של ז ' ואר ) , (Iouarre
אספה במנזרה למעלה ממאתיים שרידים של

השתמרה  .ראה :
9 - 17

34

? .ק

cle ' , Analecta reginensia: Extrait des

59 ( , Vatican 1940 ,

. Levison, MGH SRM ,

"

(  . 464 - 469קק 1 , 1 ,
35

חיי רדגונדיס ,

קדושים .

16

( עמ '

ו ש

"

רשימה חלקית של שרידים אלה ( משנת

 ) siם

' Liste des reliques riunies 4 Touarre au

840

לערך

)

 . Wilmart ,ג

reine Christfne conservds au~ Vatican (Studi

,

מן manuscrits latins de
Testh
Gregorius
 historiarum [=LH ] , 11 , 40 ( eds . 8 . KruschוזTuronensis , Decem 1 5

39 - 42 ( ' ) 389 - 387

קק ) GM , 5

--

עתירה

ץתררה

יצחק

34

חן

האימפרטור הביזנטי יוסטינום השני
יוצאת דופן ,

שרידים של הצלב .

( ) 578 - 565

ואשתו סופיה שלתו לרדגונדיס  ,במחווה דיפלומטית

חיפושיה העיקשים של רדגונדיס אתר שרידי קדושים

36

אחר שרידיו של הצלב הקדוש  ,ממתישים היטב מעמדם של שרידים אלה בעיני בני התקופה
צוהר להכרת המנטליות הדתית של תקופה

 ,ובמיוהד
 ,ופותחים

זו ,

שקיים במעלה  ,לאחר הצלב הקדוש  ,היו כל אותם הפצים שהשתייכו לישו  ,כגון סנדליו או

בגדיו ,

.

ושרידים מהמקומות שבהם התהלך הקשר והמגע הישיר עם ישו הוא שהעניק לאותם חפצים

.

או

כמו

מקומות את קדושתם  ,ולמעשה הפכם לשרידי הקדושה המבוקשים ביותר בעולם הנוצרי שלא
 ,היו המזכרות
הצלב הקדוש  ,שהיה יקר המציאות ורק יחידי סגולה זכו לקבל הלקים ממנו למזכרת
בכמויות
השונות שנקשרו לישו נפוצות יותר  ,וחלקן  ,כמו פכיות השמן מכנסיית הקבר  ,אף נמכרו
 ,ובכך
מסחריות  ,גם עולי רגל חסרי ממון יכולים היו לאסוף עפר מכנסיית הקבר או מים מנהר הירדן
של
לאצור חלק מקדושתה של ארץ הקודש  ,במעמד נמוך יותר  ,כפי שניתן ללמוד מרשימתו

.

אנגילברט  ,היו השרידים של מרים  ,אם ישו  ,של תלמידיו ושל המרטירים הראשונים ואחריהם
הבתולות
מופיעים שרידי המרטירים השונים  ,שרידי המתוודים )  (confessoresולבסוף גם שרידי
)

. virgines
(

מרצא המזכרררן רשיידי

הקדרשה

כיצד הגיעו המזכרות מארץ הקודש למנזרים ולכנסיות בגאליה המרובינגית או הקרולינגית

.

לדעת זאת בדיוק התוויות המוקדמות ביותר מן הסוג הזה המוכרות לנו הן התוויות מהעיר
שנשלחו

) ( Monza

)

. Theodelinda

בלוויית

קדושים

שרידי

קשה

?

מונזה

ומזכרות אל המלכה הלומברדית תאודלינדה

בפפירוס שצורף למשלות  ,מפורטת תכולתו  ,ומצוין שהשרידים נשלחו למונזה מטעם

(

האפיפיור גרגוריוס הגדול (  , ) 604 - 590כמחווה ידידותית והבעת הערכה לאדיקותה של המלכה
לאותו משלוה צורפו גם מזכרות

36

חיי רדגונדיס ,
40

),ס

( עמ '

16

) ( eulogiae

Sopham ; ) 389 - 387

 . 39 - 42 ( ; LH,קק) 5

.

274 - 278 ( ; GM

מארץ הקודש  ,הלא הן אמפולות המתכת השמורות

,

Venantius Fortunahls , Appendix carminum
8

 .קע

1,

,

rv

~

,

 .קק )

464 - 469 ( ; Gregorius Turonens ~ s, Liber
 . Cameron, 'The:ג
Religious Policies

? ל הרקע להענקה ראה  :מורירה ( לעיל  ,הערה ; ) 33

)

היום

, 11 : Ad lustinum
Augustos ( ed . ] . Leo , MGH Auctores Antiquissim

 = 0 ) [ , 104 ( ed . 8 lQrusch , MGH SRM ,ן  glorh confessorumה

 . 364 - 366קק . 1 , 2 ,

.

37

.

"

of lustin

!  Poetג  . 51 - 67 ; 1 George, Venantius Fortunantus :קק
 . 62 - 69קק  Merovingian GauL O ord 1992 ,פורטונטוס גם חיבך שלושה היתנונות לכבוד שרידי הצלב הקדוש
הימנונות
~
ראה  . 27 - 28 , 34 - 35 ( :עק  ,סט ] ? Venantius Fortunatus , Carmina , 11 , 1 , 2 , 6 ( ed .ל
שקיבלה רדגונדיס
1 Sz verfly, Vanantius Fortunatus

"

.

.

אלה ראה :
107- 122
37

ראה :

50

1966 ,

יז0ץ

 Church History 13 ) 1976 ( ,ש Stildis

.

,

 , 20 ( , Newט 01ע  the Holy cr7055 (Clauicalחס

~

 .עק
 .סח

 445 - 700 , 1 , 2 , Lund 1954 ,א) :2

על רשימה וו ראה :

11

Italien aus der

"

'

nichtliterarischen
lateinischen
. apyri
papiri
della Basilica
monzese P

( , 1ט4שןז  .0 .ה
! ' Sepulcri ,

 reliquie inviate da Roma ' , Archivo Storicoט

4 papiro 41 MonJa, Monza 1933

)

.

241 ff. ; )[ Casati , Le catacombe romane

 .קע

Lombardo, Milano 1903 ,

%.

,

תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית

.

במונזה ובבוביו )  , ( Bobbioאשר הכילו שמן מכנסיית הקבר  38עדות דומה קיימת גם על
הממלכות
הפרנקיות בראשית ימי  -הביניים אנו יודעים כי האפיפיור גרגוריוס הגדול שלח למלכה המרובינגית

.

שרידי קדושים וכן שלח לבנה  ,המלך כילדברט ) , Childebertus

ברונהילדה
 , ) 596את
המפתחות של כנסיית פטרוס הקדוש ברומא וחלקים מן השרשרת שבה נכבל פטרוס
) ( Brunechildis

575

.

39

גרגוריוס מטור מספר על שרידי הקדושים ששלחו סופיה ויוסטינום השני לרדגונדיס  ,אם
המנזר של
פואטיה  40 ,וכן על מתנות ששלח האימפרטור טיבריוס השני למלך כילפריק ) Chilpericus
 41סביר
להניח שבין יתר התשורות שהוענקו בנסיבות אלה היו גם מוכרות )  ( eulogiaeמארץ הקודש ,
ומכאן
שלפחות
חלק מאותן מזכרות שאליהן מתייחסות התוויות הגיעו לממלכות הפרנקיות כמתנות דרך

רומא או ביזנטיון  .המשי הביזנטי והססני שעטף שרידים אלה והשמור כיום בקתדרלה של סן
המנזר בשל ,
מצביע על עובדה זו יותר מכול' 2 .
עדות לכך ששרידי קדושה הוענקו לבית המלוכה הפרנקי מטעם הרשויות במזרח

הקרולינגית .

התקופה

בשנת  , 799כדברי ' האנלים של מלכות הפרנקים '

5

ובאוסף

קיימת גם על

)

Regni Francomm

81חת , )4הגיע נזיר מירושלים לחצרו של קרל הגדול ובאמתחתו  ,בין יתר הדורונות
"
ששלח
הפטריארך של
ירושלים  ,גם שרידים מקבר האדון  43קרל הגדול השיב במחווה דומה ושלח את זכריה ,

.
ושיגר עמו מתנות .

איש כמורה מארמונו  ,לירושלים
לפני הכתרתו
האימפריאלית של קרל הגדול  ,שב זכריה ועמו שני נזירים  ,האחד מהר הזיתים והאחר ממנזרו של
44

שנה לאחר מכן  ,ימים

ספורים

.

סבא הקדוש נזירים אלה הביאו לקרל הגדול את מפתחות הקבר הקדוש ומקום הצליבה
וכן את מפתחות
הר ציון ואת דגלה של העיר  45 .מכאן ששרידי קדושה ומזכרות מארץ הקודש המשיכו

(

)

Caharia

38

ראה  :נ ' פייכטונגר  ' ,אמפולות המתכת מירושלים מסוף המאה השישית '  ,ד ' יעקבי וי
שומרונים ונוצרים בארץ  -ישראל הביזאגטית  ,ירושלים תשמ
" ח  ,עמ ' 11 . Grabar, Ampules de Terre Sainte , ; 52 - 27
 . Paris 1958על המשלוה
לתאודליגדה ראה  . 11 ff. ; :קק  . Mareti , 1 tresoro de duomo 4 Monza, Monza 1963 ,ג
.
א . 27עק  tresoro del duomo 4 Monza, Milano 1966 ,א ] . Vitali ,

' צפריר ( עורכים )  ,יהודים ,

,

,

39

,

על חליפת המכתבים התכופה בין ברונהילדה לגרגוריוס הגדול ראה :
EpOtularum
 . 372 - 373 ,קע  ,ג . Norberg, CCSL , 140 , 140ם 111 , 5 ( ed .ן ; 1 , 46 , 48 , 49א ;
,

775 , 943 - 944 , 946 - 949 , 977 - 1000

גרגוריוס

771 -

לברונהילדה ראה  . 431 ( :ק)  , 58די

Gregorius Magnus , Registrum

), 213 , 214ם ; 11 , 4לן ;  , 5 , 58 , 60וי

.

 ) 431 , 433 , 518 - 52 [ ,על שרידי הקדושים פטרוס ופאולוס ששלח
 ; 6 !4 . ,על הדורוגות ששלח לכילדברט ראה  , 6 ( pp . 373 - 374 ( :דן  . ,אזל

,

על ברונהילדה ראה  Merovingian :תן
Church
and History,
;  . 31 - 77קק Balthild Subsidia , 1 ( , Odord 1978 ,
Nelson , ' C ueens as lezebels: the Career of Brunhild
ח 4 . ( , Medieeal Women (Studiesם )  . Bakerלו History ' ,
. 126 - 136
~
~ . Woodt Theא 1 .
קע Kingdoab , 450 - 751 , London [ 993 ,
( 366

] .ן

,

40

; GM , 5 (pp . 39 - 42 ( ; GC , 104 ( pp . 364 -

41
42

 , 2וי
.א

108
44

cols .

,

קק Chritien ) 1911 ( ,
reliquaires' , DACL , xIV , 2 ,

)1

שם  ,שגת

800

1988 ,

( עמ '

Laporte , Le trdsor des saints de Chelles, Chelles

) 110

.

"

 .ע; -

 de 18 chadlidrale de Sens ' , Rewe de 1 :4ש65

א Leclercq, ' Reliques

 usum scholamm [=SRGI ,ח,
.ע

14

16

( עמ ' . ) 389 - 586

LH,

ראה 133 - 150 ; ] . ChaIITaire , ' Les fissus anciens :
; . 261 - 280 , 370 - 386 , 453 - 468

2295 - 2395
43

וראה גם חיי רדגונדיס
 .קק

,

Kurze ,
MGH Scriptores Rerum Germanicarum

"
.ן

du

Annales
, 799 ( ed .
: Regni .Francorum

35

וקתדרה

שקדרה

36

יצחק

חן

להגיע אל גאליה הקרולינגית במהוות רשמיות וכחלק מיחסי

ראשי הכנסיות ושליטי המזרח .

46

החוץ הסבוכים שניהל קרל הגדול עם

שהמזכרות מארץ הקודש אשר תוויותיהן

לפחות בשני מקרים יש בידינו עדות התומכת בהשערה
 ,עדות זו מתייחסת לשני הגדולים שבאוספי
נשתמרו הוענקו למנזרים על  -ידי בית המלוכה הפרנקי
מגנוס )  (Magnusממז את כל שרידי
התוויות  -האוסף בסן והאוסף בשל בשנת  809אסף הבישוף
)  (Melaniusהקדוש והטמינם בתיבת

.

הקדושים שהעניק קרל הגדול לעיר לרגל חנוכת כנסיית מלניוס
שייכות לשרידים אלה  ,שכללו את המזכרות
כסף  47 .יש יסוד סביר להניה שהתוויות שנשתמרו בסן

שהובאו מארץ הקודש .
לגבי אוסף שרידי הקדושים בשל הדברים הרבה

.

יותר מסובכים מתוך מאה שלושים ותשע התוויות
))

כתובות בכתב  -היד המכונה  , 6הוא

שפורסמו בידי הרטמוט אטסמה וז ' ן וזן כשלושים ( וביניהן
 48על בסיס עדות זאת ניתן לשער שאוסף שרידי
כתב  -היד המיוחס לסקריפטוריום של המנזר בשל .
התשיעית  ,בתקופה שבה עמדה גיזלה
הקדושים של של קובץ בסוף המאה השמינית ובראשית
 49אין ספק שקשריה ההדוקים של גיזלה עם
)  , ( Giselaאחותו האהובה של קרל הגדול  ,בראש המנזר
הקדושים  50.אולם  ,טוען זין  -פייר לפורט  ,היה
החצר המלכותית הקלו עליה את מלאכת איסוף שרידי
הקדושים המוכר לנו מן התוויות  -אוסף
זה קרל הגדול שהעניק למנזר בשל חלק גדול מאוסף שרידי
4

.

שהיקפו עצום בכל קנה מידה .

51

סברה זו מתחזקת נוכח דבריו של אנגילברט מסן ריקר על

אוסף שרידי הקדושה והמזכרות שבמנזרו :

האפיפיור ] אדריאנוס [  ] 795 - 772הזכור לטוב ,
תחילה [ פניתי ] לכנסיית רומא ולטוב לבו של הכוהן [ כלומר שרידיסן מקונסטנטינופ ל ומירושלים על  -ידי
~
בד בבד  ,נשלחו אלי [
ואחר כך לכוהן ליאו [ ] 816 - 795
1שרידיסן מאיטליה  ,גרמניה  ,אקוויטניה  ,בורגונדיה ,
שליחיו של אדוני [ קרל הגדול ] ואחר כך נשלחו אלי
מנזרים גם ומאוסף השרידים ] שבארמון
וגליה על  -ידי פטריארכים  ,ארכיבישופים  ,בישופים ואבות
 ידי המלכים הקודמים  ,ובוודאי שעל  -ידיקיבלתי  ,שהרי כמות עצומה נשל שרידים ] נאספה שם על

.

.

אדוני . . .
46

47
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ראה
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,
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Mascard

 .יי

% ,מסמון 59

France,

~

.

Holder-Egger , MRS HGM

18 ( ed . 0 .

asyla,, Chelles ,

.

,

Einhard,

StocMet, ' Gis le , 1

.ג

; ( 22 - 23

 .קק .

25

" "
"
גיזלה שמרה על קשר הדוק לא רק עם אחיה  ,קרל הגדול  ,אלא גם עם אנשי מפתה בהצר המלכותית  ,כמו אלקווי,
.

)

[ג) או אנגילברט ) , (Angilbert

Weaux

45 -5 %
52

den! .

שם ny ,
עמ '  118על גיזלה וקרל הגדול ראה , :
שאסבא א (
)  96ח ) 1ש הRnme 81

( ת] ט

51

'Borgolte, Die Gesandtenaustausch der

! 4 . Prou 8 2 . Chartraire, 'Authentiques des reliques de Sens' , Memoires deג

22נ  .ק Paris 1975 ,

49

,

 1ח!

על מדיניותו של קרל הגדול במזרה ראה :

: :,בנ

4 .ג

9 .ן

41
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ראה :

d'Histoirel

מן  d'Art deא
, Brie

37 ) 1986 ( ,

אנגילברט ( לעיל  ,הערה , ) 30

" 4 ,ם111

עמ ' 175

.

MGH Epis

'

.Rnme

,

mmler

Chelles ' ,

D

.

lAge 4

~

ed .

( 6ן %

 . %14י1

%

11 , Epistulaeמ)נ

 . Laporte , 'Reliques du Haut:ק ( . -

תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפכגקית

37

סביר אם כן להניח שחלק משרידי הקדושה שנאספו במנזרים השונים אכן הוענקו להם מטעם בית

.

המלוכה הקרולינגי אולם אין בידינו כל דרך לבדוק אילו מבין השרידים או המזכרות היו חלק

.

מהענקה מלכותית ואילו מהם הגיעו בדרכים אחרות אשר לתוויות שהוצמדו למזכרות מארץ הקודש ,

.

הרי אין תווית אחת הדומה לאחרת  ,עובדה המלמדת שלא נכנסו לאוסף המנזר באותה עת על רקע
זה סביר יותר להניח שהמזכרות השונות לא נשלחו בבת אחת  ,כמו במקרה של אמפולות המתכת
ממונזה או בוביו  ,אלא הובאו טיפין טיפין במהלך המאה השביעית  ,השמינית והתשיעית  ,מזכרות

אלה נרכשו ככל הנראה על  -ידי שליחים מיוחדים שיצאו למזרח או נתרמו למנזרים בגאליה על  -ידי
צליינים

ועולי רגל שביקרו במזרח .

מזכרות  ,שרידי קדושה ועלייה לרגל
ניצחונו של הקיסר קונסטנטינוס על ליקיניוס בשנת

324

ואיחודה של האימפריה הרומית כולה תחת

שלטונו של אימפרטור נוצרי היו נקודות מפנה מכריעות בתולדות ארץ הקודש ותנועת העלייה לרגל

אליה  ,האימפרטור החדש גילה התעניינות עמוקה בנעשה במזרה  ,ופתח מיד בפעילות נמרצת
לשיקום הקהיליה הנוצרית ומוסדותיה בארץ

הקודש ' .

5

הקמתה של כנסיית האנסטסיס

במרכז הפורום של איליה קפיטולינה ( נחנכה בשנת

) 335

) ( dvbaraalq

היתה מפעלו הגדול הראשון של

קונסטנטינום בארץ הקודש  ,והוא מסמל יותר מכול את ראשיתה של תקופה חדשה במזרח .

54

ירושלים

.

שבה לעמוד במרכז התעניינותו של העולם הנוצרי  ,ובעקבותיה  -כל ארץ הקודש כנסיות רבות
הוקמו בכל רחבי הארץ  ,אחדות מהן בחסות קונסטנטינוס

ובני משפהתו .

55

מהפך זה בגישת השלטון ויחסו לארץ הקודש בכלל ולירושלים בפרט בא לידי ביטוי בין היתר בעלייה

לרגל ערה למקומות הקדושים  ,וזו הלכה וגברה בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי  -הביניים .

56

מסעה

של הלנה  ,אמו של קונסטנטינוס  ,לארץ הקודש  ,מסע שבמהלכו על  -פי האגדה התגלה הצלב הקדוש ,

סלל את הדרך לזרם גובר של עולי רגל למקומות הקדושים בארץ הקודש ובמזרח .
53

57

בין עולי הרגל

,

ראה  :י ' גייגר  ' ,התפשטות הנצרות בארץ  -ישראל מראשיתה עד ימי יוליאנוס '  ,צ ' ברם ואחרים עורכים )  ,ארץ -
ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  ; 233 - 218האנט ( לעיל  ,הערה , ) 1
 ; 649מרוול ( שם )  ,עמ '  ; 72 - 66וולקר ( שם )  ,עמ '  . 116 - 111אויסביוס מספר כי קונסטנטינוס אף הביע משאלה

עמ '

.

להיטבל בירדן כמו ישו עצמו ראה :

חיי

קונסטגטינוס ] .
 ( 33עמ ' ) 99

54

ראה  :היי קונסטנטינוס  ,ג ,

55

האנט ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

56

ראה  :גייגר ( לעיל  ,הערה , ) 53
 der alten Kirche,ת
83 - 110

57

( 145 - 146

 .קק

,

.

. 49 - 28
עמ '  1906 , ; 233 - 229ת61א 1 . Baumstark, Abendl~ ndische Paldstinapilger,

66 - 81

 .קק

,

 der Antike und das:ה Kdtting, Peregrinatio religiosa : Wall(ahrten

ת

80 - 83 ; 8 .

 .עק

M nster 19802 ,

על מסעה של הלנה ראה ~ :היי קונסטנטינוס  ,ג ,

לרגל ראה :

 .קק

62 ( ed. Winkelmann ,

rv ,

 [ Eusebius , Vita ConstantinLלהלן :

 ( 47 - 41עמ ' ) 104 - 101

.

על מקומה המרכזי של הלנה בעידוד העלייה

 LandלK. G . Holum , 'Hadrian and 51 . Helena: Imperial Travel and the Origins of Christian 110

1990 ,

The Blessings o( Pilgrimage, Urbana-Chicago

. Ousterhout ) " 4 . ( ,ח . Pilgrimage ' ,

.

הקדוש מיוחסת להלנה לראשונה בנאום ההספד שהיבר אמברוזיום לקיסר תאודוזיוס ראה :

מציאת הצלב

De obitu

Ambrosius,

אשררה

ץתדרה

יצחק

38

חן

שהגיעו למזרה ממערב אירופה היו גם כמה עולי רגל

מגאליה.

לאמיתו של דבר עולי הרגל

58

הראשונים שהעלו את רשמי מסעם על הכתב היו גאלו  -רומים  -הנוסע מבורדו  ,שביקר בארץ הקודש
בשנת

בקירוב ,

333

59

ואגוזיה  ,שביקרה במזרח בשנים

384 - 381

.

60

מוצאה של אגריה הוא נושאם של

.

מחקרים רבים  ,ואין תמימות דעים בין החוקרים בעניין זה אולם לאור ההתפתחויות האחרונות

במתקר נראה שאגריה היתה ממוצא גאלו  -רומי  ,ושהיא יצאה למסעותיה בארץ הקודש מביתה שבעמק

הרון .

61

הנוסע מבורדו ואגריה הם שני עולי הרגל המוכרים ביותר שהגיעו מגאליה שלפני הכיבוש

.

הפרנקי  ,אך הם לא היו היחידים הירונימוס מספר על מטרונה רומית בשם ארטמיה
איש כמורה בשם אפודמיוס

שעלו לרגל מאקוויטניה

) (Apodemius

מספר על אציל ממעמד סנאטוריאלי שעלה לרגל מנרבון

אוכריוס )  , ( Eucheriusבישוף העיר ליון ( 5תס, ) ]7

,

( 18תש1טח62 )1

) vir inluster

(Artemia

ועל

ואילו אורוסיוס

darbonense

6a

זאת ועוד ,

~

מספר שמרבית ידיעותיו על המקומות הקדושים

בארץ הקודש ובמזרח שאובות מדיווחים שקיבל ומסיפורים ששמע מעולי רגל אשר ביקרו במקומות

הקדושים .

64

על תנועת העלייה לרגל לארץ הקודש מגאליה המרובינגית

גרגוריום  ,בישוף העיר טור ( , ) 594 - 573
בתפקיד  ,ביקר בארץ הקודש בשנת

בירושלים ,

,

0

)0

67

,

על וינוך )  aVinnochמספר גרגוריוס שתכנן לבקר

66

Cross ' , fournal

True

4ח392 - 397 ( ; H .E. Drake , 'Euseb us 8

the

1 - 22 ; 5 . Borgehammer, How the ~Holy Cross was Found:

om Event

,

0

Helena Augusta: the Mother

~
Limor, 'Christian Sacred Space and the lew ' ,

Thought, Wolfenbfitte

Medieval Christian

0.

; ( 992

Drijvers ,

Leiden

,

 .עק 0 . Faller ,
 .קק

 .תו ; .

( 1 - 26

 .עק

Cuntz, CCSLt 175 ,

,

הערה

;)2

האנט ; לעיל  ,הערה

60

ראה לעיל  ,הערה

61

ראה :

; 59 - 72

 .קק

3

.

)1

",

her Finding

0

,

the Legend 0

חן 4 . ( , From witness !0 Witchcra : lews and ludaismש ) Cohen

"

.ו

הערה . ) 22

 . Geyerק  , Itineraria Burdigalense (eds .על הנוסע מבורדו ראה :

עמ '

Theodosi

; Medieval Legend, Stockholm , 1991

על הקשר שנרקם בין גאליה לארץ הקודש בשלהי העת העתיקה ראה  :האנט ( לעיל ,
0.

40 - 48 ( ed .

68

~
Ecclesiastical
History, 36 ) 1985 ( ,

the True cross ,

) ( fortheoming

59

אחד מקודמיו

וכן הוא מזכיר את השליחים ששלחה רדגונדיס למזרה בחיפושיה אחר שרידי קדושים .

Constantine the Great and

58

( ) 751 - 481

מספר שהבישוף ליקיניוס ( 5ט תט, ) ] 1

65

. 507

ידוע לנו מעט

מאוד .

לימור ; לעיל ,

. 85 - 83 , 58 - 55

,

 the Age of Gratian' HTR , 81 ) 1988 ( ,ח 1ט88וח 118ק 0 was Egeria ? Piety andלל ' Sivan ,

.א

 Egeria and Her Circle ' , Classicalחס idem , 'Holy Land Pilgrimage and Western Audience: Some Reflections
528 - 535

62

 .קק

Quarterly, 38 ) 1988 ( ,

(  . 56 - 71קק " 4 . Hilberg , 111 ,

63

( 559 - 560

 .עק

64

( 237 - 242

 .קק

) Hieronymus, Epistulae 120 , 122

 , 43 ( ed. Zangemeister ,ולן orosiust Historia contra Paganos ,

.

Fraipont, CCSL 175 ,

1.

ייחוסו של החיבור לאוכריוס שנוי

1 ( ed .

. Eucherius , De situ Hierosolimae: epistula ad Faustum resbyterum,

במחלוקת .

ראה  :לימור ( לעיל  ,הערה

; )2

וילקינסון ( שם ) ,

the de situ Hierosolimae: the Insular Evidence' , Rnme Binidictine , 105 ) 1995 ( ,

עמ ' ; 34

 . O ' Laoughlin , ~ Datmgז

 . 9 - 19קק
65

,

Bangor 1994
66

.

גרגוריוס מטור הוא נושאם של מחקרים רבים  ,ואין זה המקום לפרט את כולם על חייו ויצירתו ראה :
urs

.

(  . 89ע ) LH 11 , 39

,ע

 , Gregoryוראה שם הפניות

נוספות .

~

LH,

67

(  . 229ק ) 21

68

(  . 364 - 366עק )  . 39 - 42 ( ; GC , 104קק )  . 464 - 469 ( ; GM , 5קק ) 40

) ,ם

LH,

~  . Woodא 1 .

תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפכנקית

אלא שבמרבית המקרים המידע שמוסר גרגוריוס אינו עולה על אזכור קצר  ,ורק במקום אחד חורג

גרגוריוס מהרגלו ונותן תיאור מפורט יותר של נהר הירדן  ,יריחו וים המלה .
המסתורי מבין עולי הרגל שהגיעו למזרח מגאליה המרובינגית הוא ארקולפוס

69

) rculhls

t

ארקולפוס ,

שהיה בישוף בגאליה  ,ביקר במזרח בשנים  , 688 - 679ובדרכו הזרה  ,לאחר שסערה טלטלה את
~

ספינתו  ,הגיע אל האי איונה

.

שממערב לסקוטלנד  ,מעוז הנזורה האירית ארקולפום  ,שמקום

( 8ח) 10

מושבו כבישוף נותר תידה  ,סיפר על מסעותיו במזרח לאב המנזר של איונה  ,אדומננוס
( ) , Adomnanusוזה העלה אותם על הכתב ,

70

גם לאחר שהשלטון על גאליה עבר מן המרובינגים לקרולינגים לא פסקו עולי רגל גאלים לפקוד

.

את המזרת הנזיר ברנרדוס
870

) Monachus

( Bernardus

המכונה ' החכם '  ,שביקר בארץ הקודש בשנת

לערך  ,מספר על גאלים רבים שהגיעו לארץ מתוך דבקות ואמונה דתית  ,והוא אף מוסיף

שמרביתם השתכנו באכסניית המנזר הבנדיקטיני שהקים קרל הגדול

בירושלים .

71

יש לשער

שמעורבותו של קרל הגדול בנעשה במזרה בכלל ובירושלים בפרט והמבנים הרבים שהקים שם עודדו

פרנקים רבים לצאת במסע עלייה לרגל לארץ הקודש .
לנו בשמותיהם  ,ומעטים אף יותר הותירו אחריהם

אך מעטים מבין אותם עולי רגל מוכרים

72

עדות כתובה למסעותיהם .

עולי הרגל שהגיעו לארץ הקודש וביקרו במקומות הקדושים לא הסתפקו בביקור עצמו  ,וחלקם
ביקשו לשאת עמם בשובם מעט מקדושתה של הארץ בצורת שרידי קדושה או מזכרות מן המקומות

.

שבהם ביקרו שרידים מהצלב הקדוש היו משאת נפשם של כל עולי הרגל  ,אולם הרתק מהישג ידם

.

של רבים רוב המאמינים נאלצו להסתפק ב ' , eulogiae -דהיינו מנחות ברכה  ,מזכרות קטנות ופשוטות

כמו עפר  ,מים או שמן  ,שנאספו במקום קדוש או שנאמרה עליהם ברכה על  -ידי הבישוף האחראי

לאותו מקום .

את אותן מזכרות קדושות ניתן היה להשיג בנקל במזרח  ,והן נאספו או נרכשו על -

73

ידי עולי רגל רבים טרם שובם למולדתם  ,ושימשו אותם לאחר מכן כסגולות מרפא וכקמיעות נגד

מחלות ושאר מרעין בישין .

אסונות ,

69

ראה :
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 .קק

47 - 64
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ראה :
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Holy Land' , Orientalia Christiana Periodica , 61

) 1995 ( ,

( 177 - 234
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Bieler, CCSL , 175 ,
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;  . 506 - 508קק % . 4 . 8 . Mynors , Oiord 1969 ,
( 247 - 280
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71

 .קק

Fraipont, CCSLt 175 ,

1.

ש

De locis sanctis libri tres
8 . Colgrave

4 .ם ) 19 , 4

.ש

tAdomnanus ,

על אדומנן ראה Bede , :

 , 15 ,ץ Historia ecclesiastica gentis Anglorum ,

 locis sanctis,שם . idem ,

ראה גם  :וילקינסון ( לעיל  ,הערה , ) 2

. 910

ראה  :ם

Molinier, Itineraria Hierosolymitana

309 - 320

 .עק

1880 ,

 .ג ש  . Toblerז

45 .

; ) 46

"

72

על כך ראה :

73

74

הנוסע מפיאצ ' נצה מצביע על כך בבירור  ,באמרו שהמזכרות שאסף נאספו

.ק

3נ ; האנט

,

)Pilgrims hom FranKish Gaul ' (htheoming

85 - 95

; 136 -

Hen, 'Holy-Land

ויקן ( לעיל  ,הערה , ) 22

 . Geyer, CCSLק 4.ט ) . 42

עמ '

of Piacen

.

; 11 - 10

עמ ' 51 - 48

,

0

Chicago 1990 ,

.

.ץ

שרוול ( לעיל  ,הערה , ) 1
' benedictione

.

עמ ' . 241 - 237

 ~ proראה :

הערה
sancta
לעיל ,
: 224
ויקן (
ראה - 222:
כמך ) ,כן עמ '
~לעיל  ,הערה 1
מרוול( a,
Itinerarium
לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' ; 136 - 128

Pilgrimage, Urbana -

 .קק

)

ד ' בהט  ' ,המערך הפיסי '  ,פראוור ( עורך ) ( לעיל  ,הערה , ) 25

האנט ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 128

175 ,

Bernardus Monachus, Itinerarium ,

על) . 10
המעורבות הקרולינגית בירושלים ראה :

; ( descriptiones terrae sanctae , Geneva

בורגולטה ( לעיל  ,הערה

( 151

Tours and

Hen, ' Gregory of

.ץ

Antoninus

,

עמ '

.

)
- 11Hahn , )'22
Loca

4 . ( , The Blessingsם ) souveniers: Sealing the Pilgrim ' s Experience ' , %. Ousterhout

39

ץתדרה

40

יצחק

חן

התוויות שנמצאו בחמשת המנזרים בצרפת  ,ואשר הוצמדו למזכרות מעין אלה מן המזרח  ,אכן שימשו
לזיהוין וסימונן  ,אולם מבין התוויות המוכרות לנו יש אחדות המתייחסות לא רק לשריד אחד  ,ייתכן
שתוויות אלה הוצמדו לאו דווקא לשריד עצמו  ,אלא לתיבות שהכילו יותר משריד קדושה אחד או
אף למזבח שבו הוטמנו השרידים  ,וכפי שמעיד גרגוריוס מטור  ,מעטות היו הכנסיות בגאליה

במזבחותיהן .

הם ר ובי נגית ששרידי קדושים לא הוטמנו

75

מכל מקום הקשר של התוויות לפולחן

הקדושים ולהתפתחותו במערב ברור לחלוטין .
מזכרות  ,שרידי קדושה ופולחן הקדושים
פולתן הקדושים בנצרות התפתח ככל הנראה מטקסי האזכרה לקרבנות הרדיפות  ,ובמהלך השנים

התעצם נוהג זה בממדיו ובחשיבותו .

בכל שנה נוספו עוד ועוד שמות לרשימת הקדושים הנערצים ,

76

ומסוף תקופת הרדיפות ( ראשית המאה הרביעית ) היו אלה גם שמותיהם של בישופים  ,אבות מנזרים ,
נזירים ונזירות  ' ,שאילו חיו בתקופת הרדיפות  ,ודאי היו נעשים

מרטירים ' .

במילים אחרות  ,היו

77

אלה נוצרים מאמינים שאורח חייהם ופועלם בעולם הזה העניקו להם קדושה .
על  -אף שפולחן הקדושים ההל במזרח  ,הוא התפשט במהירות גם במערב  ,וכבר בימי  -הביניים

.

המוקדמים הוא הפך לאחד מנדבכי היסוד של הדת הנוצרית באירופה המערבית אולם בעוד שבמזרח
התפתה לצד פולחן המרטירים גם פולחן של קדושים חיים  ,דהיינו אנשי דת או נזירים שקדושתם

הוכרה עוד בחייהם על  -ידי החברה שבה חיו ובתוכה פעלו  ,התמקד פולתן הקדושים במערב בקדושים

מתים  ,שקדושתם הוכרה על  -ידי החברה רק לאחר מותם .

78

.

מקום השוב ומרכזי בפולחן הקדושים תפסו שרידי הקדושים בתחילה היו שרידים אלה חלק בלתי

נפרד מפולחן המרטירים  ,שהתרכז סביב קבריהם של קרבנות הרדיפות .

79

אולם בתקופה שלאתר תום

הרדיפות  ,נוכח הדרישה הגוברת לקדושים  ,הפכו שרידי הקדושים למצרך מבוקש  ,אולי

המבוקש

ביותר  ,גופותיהם של מרטירים וקדושים הועברו ממקום למקום  ,וחפצים שונים שהשתייכו לאותם

75

ראה :

11 ( ed . 8 . Krusch , MGH

 . 250 - 251קק . (SRM. 1 , 2 ,

11 ,די

GM, 82 , 83 ( pp . 93 - 95 ( ; Gregorius Turonensis , Liber vitae patrum [ = vP ] ,

אף  :עלךפי שוועידת הכנסייה שהתכנסה בקרתנו בשנת

401

קבעה שבכל כנסייה צריך

המזבח להכיל שרידי קדושים  ,לא הועלתה דרישה מעין זו בוועידות הכנסייה שהתכנסו בממלכה
76

על פולחן הקדושים והתפתחותו בסוף העת העתיקה ובראשית ימי
'4 , and theטם Chicago 1981 ; idem , 50נלהלן  :בראון  ,חברה וקדושה ] על
ח
, New York 1981
Late
פולחן הקדושים בגאליה הפרנקית ראה  ! Reich der Merowinger , :ח  Herrscher und Heiligerי01ע  . Graus ,ע

,

 Dam , Saints andחא
3 - 151
77

78

 .עק

,

ו

! Late:

 .קק

Ee~mologiae,

עמ '

History, 9 ) 1983 ( ,

על פולחן שרידי הקדושים ראה :

בהערה

 .קק

77 - 91 ; 2 .

ראה  :בראון  ,הברה וקדושה ,

145 - 184

,

The Frankish Church, Odord 1983 ,

GauL Princeton 1993 ,

) 4 . W.M . Lindsayם )  , 11 4ולן

91 - 98

79

הביניים ראה :

המרובינגית .

 . Broim, The cult ofthe ,Saints,ק

 .עק

76

32 ) 1976 ( ,

לעיל .

.

. 185

"

Miracles

rtheir

,

.

4 . Wallace-Hadrillנ

וראה שם הפניות נוספות .

,

; Prague 1965

Isidorus Hispalensis ,

 East andחן Healer

1 . 14 .

or Alive ? The Holy Man as
8

' Peterson,

,

 the Sixth Centurf' , lournal ofח West
Relics
בראון  ,תברה וקדושה  ,עמ '  ; 250 - 222תן

11ט ] McCullough , 'The
of

, the Letters and Dialogues of Gregorf the Great' , Traditio

4 .ג  .ו

וראה גם את ההפניות

תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית

41

.

קדושים הפכו לקדושים וחשובים לא פחות מגופותיהם זאת ועוד  ,גופותיהם של קדושים בותרו לא

.

אחת  ,ואבריהם השונים פוזרו בכל רחבי העולם הנוצרי דוגמה טובה לכך הוא יוליאנוס מבריוד

) , ( Brioude

שעל גופתו התקוטטו תושבי הערים קלרמון

) ( CIermont

וזיין

(

חח 1

" "

,ו .
)

גופתו חולקה

לבסוף  :ראשו נטמן בוויין  ,מרבית גופו בבריוד  ,וחלקים אחרים פוזרו בשבע כנסיות שונות ברחבי

גאליה  .שרידיו  ,מספר גרגוריוס מטור  ,אף הגיעו למזרח .

80

לדידו של היסטוריון המבקש לעמוד על ההיבטים החברתיים והתרבותיים של פולחן הקדושים  ,אין
חשיבות לשאלת האותנטיות של שרידי הקדושים או לשאלת אמיתות הנסים המיוחסים להם

במקורות  .המשמעות שניתנה לשרידי הקדושים והכוח הרב שיוחס להם על  -ידי בני התקופה הם

.

המכתיבים את גישתו לתופעות אלה שרידי הקדושים  ,כפי שכותב ריצ ' רד סאותרן  ,היו מעין חוליה

מקשרת בין האלוהי לבין בני האדם הפשוטים  ' ,אנשים רגילים יכולים היו לגעת בהם  ,אך יתד עם
זאת הם לא השתייכו לעולם הזה  ,שהוא בר חלוף  ,אלא

לנצח . . .

מבין כל החפצים בעולם הגלוי ,

המזיק  ,שלא ניתן להבינו  ,היו שרידי הקדושה לבדם גם גלויים לעין וגם מלאי תבונה

מועילה ' .

81

במילים אחרות  ,באמצעות שרידי הקדושים פיזר ומפזר האל את הסדו בקרב בני האדם  ,ועל רקע

דברים אלה קל להבין את הביקוש העצום לשרידי קדושים .
גרגוריוס מטור מתאר באחד מחיבוריו את הלהיטות והרדיפה חסרת המעצורים אתר שרידים מעין

.

אלה אגיולף )  , (Agiulfמספר גרגוריוס  ,ביקר בקברו של ניקטיוס

) ( Nicetius

בעיר ליון

) ( Lyons

t

' אז

.

ראה המון רב ליד הקבר  ,כנחיל של דבורים שמחות המעופפות סביב הכוורת המוכרת להן אחדים

לקחו מן הכומר פיסות שעווה כדי שיעניקו להם ברכה  ,אחדים לקחו מעט עפר  ,ואחרים תלשו מספר
הוטים משולי הכיסוי שעל הקבר ויצאו לדרכם  ,כשהם כולם נושאים עמם מסיבות שונות את אותו

חסד של בריאות ' .

82

במקום אתר מספר גרגוריוס על ענפים שנלקחו מעץ שצמח על קברו של קדוש

ומת .

כסגולה למרפא  ,עד אשר העץ התייבש

83

עוד מוסיף גרגוריוס ומתאר כיצד נהגו אנשים ,

ובכללם הוא עצמו  ,לשאת עמם שרידי קדושים בכל אשר יפנו .
למרכיב חשוב לא רק בפולחן הקדושים  ,אלא גם בחיי היום  -יום  .כה רב היה הביקוש לשרידים אלה
84

עד שרדגונדים לא היססה לשלוח שליחים למזרח כדי להשיגם

85 ,

שרידי הקדושים הפכו אפוא

בשל הקושי הרב בהשגת שרידי

הקדושים אנו שומעים לא אחת על נוכלים שמכרו עצמות בעלי חיים כשרידי קדושים ,

80

ראה :

86

והחל מן

 , 1 - 2 , 33 ( ed . 8 . Krusch ,שהלוקה  ) virtutibus sancti lulianiש Gregorius Turonensis , Liber de passione

113 - 115 , 154

 .עע

(MGH SRM, 1 , 2 ,

Harmonsworth , 1970 ,

.ע

81

31

82

(  . 246 - 247קק ) VP 4111 , 6

83

(  . 83ק ) 034, 67

84

ראה :

,

' the Middleחן Southern, Western Societf and the Church

2.

.

(  . 304ק ) 93 - 95 ( ; 0 ] , 10

Wood, 'Early
61 - 76

 .קק

1 . 11 .

; ( 339 - 340

 .קק) 1 82 - 83ג. 0

 .קק SRM , 11 ,

498 ( ; Vita Sigismundi regis , 11 (MGH

 Church History, 16 ) 1979 ( ,ח ) Studies

,

85

104

)  . 39 - 42 ( ; 0קק ) 5

86

ראה :

(  . 517 - 519קק ) 6 ( pp . 418 - 420 ( ; % , 25

:

ראה גם 8 . :

ג0

 .אט ) Vita Caesarii episcopi Arelatensis , 11 - 40 - 41

; (  . 464 - 469קק ) 40

) ,ט

 .ק 111 ,

Krusch, MGH SFLW,

ץמתט0ם  Town andחMerovingian Devotion 1

",
,

),ט

11

11

ץתדרה

ץתדרה
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המאה השמינית הומצאו גם סיפורי גנבה מרתקים כדי להצדיק ולהוכיח את האותנטיות של שרידים

שמצאו את דרכם באורת פלא לכנסיות ולמנזרים באירופה .

87

נוכח האספקה הדלה של שרידי קדושה ועל רקע הביקוש ההולך וגובר לשרידים אלה  ,זכו חפציהם

.

של הקדושים השונים לקדושה לא פחות מגופתם אולם גם חפצים אלה היו יקרי המציאות ורחוקים

.

מהישג ידם של מרבית המאמינים מעטים היו המאמינים כדוגמת מלניה  ,מקרינה או רדגונדיס  ,שדי
היה במעמדם ובהשפעתם כדי שהבישוף של ירושלים או האימפרטור הביזנטי יעניקו להם שרידי

קדושים ואפילו שרידים מן הצלב הקדוש .

88

רוב המאמינים  ,ובכללם עולי הרגל לארץ הקודש  ,נאלצו

.

להסתפק במזכרות קטנות ופשוטות כמו עפר  ,מים או שמן אלה הפכו מושא להערצתם של המאמינים

.

הנוצרים  ,ותוויות שרידי הקדושים מגאליה הן דוגמה מצוינת להתפתחות זו המזכרות השונות שהובאו
לאירופה מארץ הקודש זכו ליתם של כבוד כאילו היו שרידי קדושים של ממש  ,ובכל חמשת האוספים
מגאליה הפרנקית שבהם השתמרו תוויות שהוצמדו למזכרות מעין אלה  ,הן שולבו באוסף שרידי

הקדושים של המנזר ללא כל הבהנה  ,על  -אף שלכאורה נראה הדבר תמוה  ,ניתן להבינו על רקע

קדושתה ומרכזיותה של ארץ הקודש בהגות הנוצרית בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי  -הביניים .

89

סיכום
אוסף תוויות שרידי הקדושים מגאליה הפרנקית הוא אהד המקורות החשובים והמרתקים העומדים

.

לרשות ההיסטוריון התוקר את גאליה ותרבותה בתקופה המרובינגית והקרולינגית זהו מקור חשוב

ללימוד הפלאוגרפיה של ימי  -הביניים המוקדמים  ,ולא מעט ניתן ללמוד ממנו על הלכי הרוח

.

והאמונות שרווחו בגאליה באותה תקופה זאת ועוד  ,חשיבותן של תוויות שרידי הקדושים ללימוד
פולחן הקדושים והתפתחותו בגאליה תחת שלטון המרובינגים והקרולינגים היא

מכרעת .

90

תוויות

המזכרות מארץ הקודש שהשתמרו בין תוויות שרידי הקדושים מגליה מצביעות על שתי תופעות

.

תשובות שניתן להבינן על רקע חברתי  -דתי רחב יותר האחת היא עליית חשיבותן של המזכרות מארץ
הקודש  ,שהפכו לחשובות לא פחות משרידי קדושה של ממש וזאת כחלק מהתפתחותו של פולחן

.

הקדושים במערב והאחרת היא תנועת העלייה לרגל מגאליה הפרנקית  ,תנועה שמעט מאוד ידוע
לנו עליה ,

87
88

ראה :

ואשר תוויות המזכרות מארץ הקודש מוסיפות מידע על היקפה ואופיה .

19902

,

Princeton

:

" the Central Middle

)

Furta Sacra: Thet~s of

Gearf ,

על החיפוש אחר שרידי קדושים ראה  :מרסל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 189 - 183
מלניה ראה  :פאולינוס מנולה ( לעיל  ,הערה  ( 31 , ) 21עמ ' ) , ; ) 275 - 269ע Catheceses ,

- 233

ו .ע

. 241

על השרידים שקיבלה

Hierosolymitanus ,

.

( 33 , 015 . 468 - 469 , 685 - 688 , 776 - 777סק)  10 ; %, 19 ; [011 , 4על השרידים שקיבלה מקרינה  ,אחותם
וגרגוריוס מניסה  ,ראה  . Maraval, Vie de ,Sainte Macrine [Sources :ק 5 .תפם ש
)

cyrilius

של בזיליוס

Gregorius, Vita Macrinae, 30 ( ed.

238 - 240

89
90

 .קק

( Chritiennes , 178 [ ,

על מקומה של ירושלים בהגות הנוצרית של ימי  -הביניים המוקדמים ראה  :פראוור ( לעיל ,
~1
א  -יזסץ ) 5א -פוטאש ] Gaul, A . D . 481 - 751 ,
ראה לדוגמה  1995 , :ת
92 - 96

 .עע

"

"

הערה . ) 25
'Hen , Culture and

.ץ

תוויות המזכרות מארץ הקודש בגאליה הפרנקית

43

נספח  -תוויות המזברות מגאליה הפרנקית
tglise paroissale

,

Baume-les-Messieurs

11 , 695 ( :מו%
,5

[ שרידים ] מן העץ שעל קברו הקדוש של

(ChLA

 ( ) ) ! ( 0 sepulchroת11880 de 5 ) 8

6

זהו עץ מצלב האדון

de cruce d(om) ini

6 ( ChLA 011 ,

699 ( :

.1

]  [ ? attמן הנהרות

הנובעים מגן העדן -

*

2

De petra ista quem Mosis stetit quando

De arbore super qua portavi ( ! ) Iesu

נון את כתביו
נגו92

De orario ] . . - [ Abdenago

 ( 5ט ) ת ( 11ת ( ) ) ! ( 8 ubi 4 ) 0תDe terra 5 ) 8

5.

י1

שרידים מארץ הקודש

Rel (iquias) de terra Bethlem ubi

האדון

.8
9

 ( 5 natus estט ) ת ( 1ם4 ) 0

שרידים מעריסת האדון

.

, 10

, 11

שרידים מן העץ שנטע האדון במו ידיו

12

Reliq (u)iis de p (re) sipio d(omi ) ni

מנהר הירדן

אבנים ]  [ alrDtהטבילה בירדן

.

!5

8מ ) ) ( חR] eliquias de tera 5 ) 8

שרידים מאדמת בית  -לחם  ,ששם נולד

[ מים ? ]

3.

4.

האדון

7

2.

Nave scripturam suam

 [ . 4שרידים ] מצעיפות [ של ] . . .
 [ . 5שרידים ] מן האדמה הקדושה שעליה עמד

.

.

De flumen Iordane

8.

9.

De Iordane lapides baptiae [ . . .
 ( 5ט ) ח ( 1ת11 . Re ] l ( iquias) arb (oris) quod 4 ) 01
manu propria plantavit

אלה הם שרידים מאבן הר הקלוואריה

12 . Haec s (un)t rel (iquiae) de lapide de

[ = מקום הצליבה ] .

monte Calvarii

Sens , Trisor de 18 cathedrale (ChLA Xffi , 682

.1

 [ atמשתים  -עשרה האבנים שלקחו

] sle

ת

~

בני ישראל מהירדן

.4

[ שרידים ] מן הקוצים שבהם [ = כשהם

"

De duodecim lapides portaverunt

1.

 ( Ior[danemח ) Is (r)h (e) l 1
ות ( ט ) תהתוEspunia unde 4 ) 0

מונחים על ראשו ] הובילו את האדון ומן

pallio Mariae

א

4.

provinaverant

התכריכים של מרים
91

.

הכוונה לפיסת בד רהבה המשמשת לכיסוי הראש לצעיף זה היו גם שימושים ליטורגיים  ,כמו כיסוי כתפיו של
הכומר העורך את טקס המיסה או כיסוי המזבח

92

ראה *

[

0ה ) vidit 4

העץ שעליו נשא יהושע בן
עבד

.6

Chelles ,

De flimina
qui de paradiso procedire
~

בשעה שראה את האל

.3

6.

Ticris Eufrantis

[ שרידים ] מאותו הסלע שעליו עמד משה
[ שרידים ] מן

m

) (

Hic est

 ! -4שפglise 5

החידקל והפרת

.

ם

5.

" ) ni
d(omi

האדון

.

Saint-Pierre

דניאל נ כנ

בכנסייה ,

קתדרה

קתדרה

יצחק

44

חן

שרידים מן הקוצים שבהם [ = כשהם מונחים

,

Reliquias de espunia unde Iudei
d(omi) no portavirunt

על ראשו ] הובילו היהודים את האדון אל

 cruceח

5.

הצלב
6

.

1 , de sepulchroת ( וותDe presipio 4 ) 0

[ שרידים ] מעריסת האדון  ,מקבר האדון ,

1 , de monte Olivite , de locoת ( ] 1ת4 ) 0

מהר הזיתים  ,ממקום הקלוואריה [ = מקום

Calvaria

הצליבה ]

.7

de espilunca Eliae ,

[ שרידים ] מעריסת האדון  ,ממערתו של

אליהו  ,ממערתו של הנביא . . .

 ( ) ) 1 ( 1ת5 ) 8

של הנזיר

הקדוש אנטוניוס  ,של הירונימוס הקדוש ,

Hieronim (i ) ,
[]...

של היפוליטום הקדוש  ,של אב המנזר

הקדוש . . .

של שמעון הקדוש ,

של הקדוש . . .

8

 ( ) ) 1 ( 1חפ ) 5

1 ) 1 ( monaco ,ת10ת4

שרידים מהצלב הקדוש  ,מקבר האדון ,

7.

(  ( ) ) 1תפ )  ( ) ) 1 ( 1 Hipoleti , 5תפ ) 5

"

חסכונך 1מ ) ) ( ת abbati , 5 ) %

) Teodoro mart(yris

שרידים מנהר הירדן

.9

"

" ]...[,
ממזק "

, ,

פ []...

תמחוDe presepio 4 ) 0
פ [ de espilunca ] . . .

 ] . . . [ ,נמ ) ) ( חפ ) , 5

של המרטיר הקדוש תאודורוס

.

6.

נמ

) ) ( ת5 ) 8

R] el (iquiae ) de fluvio lordani

8.

 ( ) ) 1 ( 8 cruce , deתReli ( quia) de 5 ) 8

9.

מהמלאך הקדוש מיכאל  ,מהשלית הקדוש

0מ ) ) ( ח1 , de 5 ) 8ת ( 1תוsepulchru (m ) 4 ) 0

פטרוס  ,מיוחנן הקדוש  ,מפאולום הקדוש ,

0 Petroמ ) ) ( חa (n)gelo Michahel , de 5 ) 8
 ( ) ) 1 ( 0 Iohanne , deתפ ) apos (tolo) , de 5

ומלאודגריוס הקדוש

 ( ) ) 1 ( 0 Leudegarioתפ ) 0 Paulo , de 5מ ) ) ( ת5 ) 8
10

.

) 10 . Hic sunt reliquias de sepuOchro

אלה הם שרידים מקבר האדון  ,מ [ אבני ] הר

 , de [lapide ] de monti Sinai , deות ( ותו4 ) 0

סיני  ,מצעיפו של האוונגליסט הקדוש

Marco evangelista , de

מרקום  ,מעורה של בנדיקטה  ,מירושלים

 ( ) ) 1 ( 0תפ ) 5

orario

cute Benedicta , de (Ihero ) solima
( ו ) ת ( תו )  ( ) ) 18 ( de spulchra 40ת11 . Terra 5 ) 8

. 11

אדמה קדושה מקבר האדון

.2

שעווה מן השעווה שהיתה על צלב האדון ,

1 -Pierreח1פSolignac , fglise abbatiale 5
( ChLA XIX , 683 ( :

ומהאבן . . .
.6
10

1 de petra ] . . . [ super quem stat

שעליה עמד

אלה הם שרידים מן העץ

.

Cera de cereo quod sup (er) cruce d(omi) ni

[ הצומת ? ]

[ שרידים ]

4111

Hic reliquiae de lipo ubi baptista

במקום

שבו יוחנן המטביל . . .

מ [ ארץ ] הקודש . . .

"

2.

6.

Ioh [ annes
 ,ות ( 1ת1 de sepulchro 4 ) 01ם [ 8 ] . . .מ ) ) ( ת10 . 5 ) 8

ומקבר האדון ,

) Colu (mba

ומהקדושה קולומבה93
690 ( :

 ( ) ) 1 ( 8ת5 ) 8

libert (ChLA XD( ,ח5 , jglise Saint- Phiטתזסז
De sepulchro d(omi )ni

.2

[ שרידים ] מקבר האדון

93

ככל הנראה המדובר בקדושה קולומבה מסן ראה עליה :

.

Rome

1964 , cols . 103 - 106

~rv

2.

Bibliotheca Sanctorum,

העדן בשאלת
ונידוש הקרבנות
ובניין המקדש
ערב שנת ת " ר

אריה מורגנשטרן

מבוא
במחצית הראשונה של המאה הי " ט חלה התעוררות משיחית בקרב קבוצות ויחידים בהברה היהודית

.

המסורתית  ,והתעוררות זו באה לביטוי בכמה דפוסי פעולה דפוס הפעולה הרווח ביותר היה העיסוק

בחישובי קץ לקראת שנת הית " ר (  ; ) 1840האירועים הדרמטיים של סוף המאה הי " ח וראשית המאה
הי " ט  ,כמו המהפכה הצרפתית והמלחמות שנלוו לה ואירועים נוספים  ,נתפסו בהקשר זה כבעלי

.

.

משמעות אפוקליפטית  -אסכטולוגית עיסוק זה  ,שהיה בעיקרו פרשני  ,היה מעצם טבעו פסיווי דפוסי
הפעולה האקטיוויים שנבעו מן ההתעוררות המשיחית בתקופה זו היו עצם מעשה העלייה לארץ -
ישראל  ,קיום מצוות יישוב הארץ ומעשה בניין ירושלים  -כל אלו נועדו ' להקים את השכינה
מעפרה '  ,לגרום להיענות שמימית ולקדם בכך את תהליך הגאולה ,

1

דפוס נוסף של פעילות משיחית בתקופה זו היה הניסיון לחדש את הסמיכה ולהקים מחדש את מוסד

.

הסנהדרין  -תנאי מוקדם לביאת המשיח דפוס זה התממש  ,ככל שהיה ידוע עד כה  ,בניסיונו של

מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שנשאתי בכנס החברה ההיסטורית הישראלית בנושא ' בין גאולה לכפירה '

שהתקיים בירושלים בי " ס במרחשוון תשנ " ה  .תודתי לפרופ ' יעקב כ " ץ על הערותיו והצעותיו לתיקון הנוסח הראשון

של המאמר .
1

בתיאור ובניתוח של ההתעוררות המשיחית בתקופה זו עסקתי בספרי  ,משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל  ,ירושלים

תשמ " ה [ להלן  :מורגגשטרן  ,משיחיות ] .

קתדרה

82

,

טבת

תשחיז

,

עמי

74 - 45

קתדוה

46

אריה

מורגנשטרן

ר ' יעקב בירב לחדש את הסמיכה בצפת בראשית המאה הט " ז

)

 ,כמהלך של אתחלתא דגאולה .

( 1538

מקורות היסטוריים שנחשפו לאחרונה בכמה מקומות ברהבי ברית  -המועצות

לשעבר ובעיקר
במזרה גרמניה

המכתבים הפרטיים של הגאוגרף הירושלמי ר ' יהוסף שוורץ  ,שנמצאו לא מכבר
לקרב את הגאולה
לשעבר  2 ,מלמדים על פעילות משיחית מסוג שלא נודע עד כה המדובר ברעיון
שיש שראו בה שלב
באמצעים פולחניים  ,היינו באמצעות חידוש עבודת הקרבנות בהר הבית  ,פעילות
קלישר  ,והמלצתו נזונה
מכריע בגאולה טרם ביאת המשיה על צעד זה המליץ כידוע הרב צבי הירש
שניתנה ליהודים לבנות
לדעתנו מן השמועות שהופצו בשנים תקצ " ה  -ת " ר (  ) 1840 - 1835על הרשות

.

.

מחדש את בית  -המקדש .
אירועי הר הבית בשנת תקצ " ד

( - ) 1834

ראליה ואסכטולוגיה
משיחית

דרוכה .

בעשר השנים שקדמו לשנת ה ' ת " ר שררה בחוגים רחבים בעם ישראל ציפייה
 ,נתפסו כטעונים
אירועים היסטוריים ראליים  ,בעיקר אלו שזירת התרחשותם היתה ארץ  -ישראל
בשנת תקצ " א
משמעות אסכטולוגית  3 ,ובאור זה נתפס גם כיבוש ארץ  -ישראל בידי מותמד עלי
וביסוס
(  ) 1831התמורה שתלה בארץ  -ישראל בכל תהומי החיים עם סילוקו של השלטון העות ' מאני
מובהקת 4
שלטונו של מוחמד עלי נתפרשה מראשיתה כהתרחשות בעלת משמעות משיהית
שיפור מעמדם של בני עדות
השינוי המשמעותי ביותר שחולל מותמד עלי כבר בראשית שלטונו היה
איברהים פאשא  ,השליט
החסות  ,הנוצרים והיהודים  ,ביחס למוסלמים ב  3 -בדצמבר  1831הודיע
עליהם לבטל שורה
בארץ  -ישראל ובסוריה מטעמו של מותמד עלי  ,לבעלי התפקידים המוסלמים כי
תבל כעבור זמן קצר ,
של מסים שהוטלו בעבר על עולי הרגל היהודים הבאים לירושלים מכל קצווי
 ,שהוטל על היהודים מלבד זה
ב  4 -בפברואר  , 1832בוטל גם מס ההפליה המשפיל  ,מס הגולגולת
ובסוריה בהכרזה מ 20 -
ביטא הממשל החדש את יהסו האוהד כלפי הלא  -מוסלמים בארץ  -ישראל
יגררו עונשים
בספטמבר  1832כי כל פגיעה בדעאיה ( לא  -מוסלמים ) ונקיטת יחס לא הוגן כלפיהם

.

.

.

.

.

כבדים .

5

.

המדיניות הנאורה של מוחמד עלי נבעה משיקולים ראליסטיים מובהקים הוא עשה

שימוש באמצעים

.

מודרניזציה של

פוליטיים למען קידום האינטרסים שלו  ,ופעל מתוך אוריינטציה מערבית מובהקת
אירופיים היו יכולים להוות
מנגנוני השלטון  ,שיפור כלכלת האזור וקשירת יחסי מסהר עם גורמים
של מעצמות אירופה
בסיס איתן להצלחת שלטונו מובן כי לשם כך היה עליו לרכך את התנגדותן

.

2

בירושלים  ,על השיפת האוסף והבאתו
תודתי לגב ' הדסה אסולין  ,מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
להותר ארכיוני המצולם באזורי
לידיעתי כמו כן תודה למר בנימין לוקין  ,עובד הארכיון  ,על עזרתו בכל הקשור
ברית  -המועצות לשעבר

.

3

.

מורגנשטרן  ,משיחיות  ,עמ '

4

שם  ,עמ '

5

י ' הוכמן ,

37 - 35

65 - 38

.

.

' פעלו של מוחמד עלי

בסוריה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים , 1963 ,

עמ '

. 34 - 24

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

לשינוי שכפה כיבושו על שלמות האימפריה העות ' מאנית ולהפרת מאזן הכוחות האסטרטגי הבין -

לאומי  .מדיניות אוהדת כלפי הנתינים הנוצרים ושיפור מעמדם בפני החוק יכולים היו לזכותו

.

בלגיטימציה מצד המעצמות ובנכונותן לקשור עמו קשרי מסחר וכלכלה היהודים  ,בעיקר האשכנזים ,
נהנו אף הם מהתמורות הפוליטיות בהיותם במעמד משפטי של פראנקוס  ,היינו נתיני חסות של

מדינות אירופיות  ,לא ייפלא אפוא שהיו יהודים שראו בחילופי השלטון מהפך בעל משמעות משיחית .
היטיב לבטא תפיסה זו אליעזר ברגמן  ,שעלה באותה תקופה מגרמניה :
והגויים הישמעאלים מוכנעים ומושפלים

יתברך במדרגה השובה . . .

הרבה .

והיהודים ,

להבדיל בפרט האשכנזים  ,הם בעזרת השם

ונשמע מפי אנשים מהימנים שמאז ( אפשר מזמן רבנו הקדוש ) לא היתה ברוך

.

השם שלווה גדולה כזו ליהודים בארץ הקודש עד שקרוב הדבר לותר שכבר הגיע בחסד עליון אתחלתא

דגאולה ובמהרה בימינו יבוא לציון גואל .

6

המוסלמים לעומת זאת לא יכלו להשלים עם השינויים הללו ; הם לא יכלו להבליג על רגשי קנאתם

.

האנושית וקנאותם הדתית בראשית  , 1834כאשר איברהים פאשא ביקש לגייס לצבאו כל גבר חמישי

.

מקרב המוסלמים בארץ  -ישראל  ,נוצרה עילה להתקוממות נגד שלטונו של מוחמד עלי הרעיון של
גיוס חובה לצבאו של מוחמד עלי  ,שלווה בניסיון להחרים את הנשק שהיה בידי האוכלוסייה האזרחית

.

המקומית  ,הביא את מערכת היחסים בין השלטון החדש לערביי ארץ  -ישראל לידי משבר ב  8 -במאי
1834

הטילו אלפי פלאחים מאזורי ירושלים  ,השומרון והר חברון מצור על ירושלים ועל כאלף

.

מחייליו של איברהים פאשא ששהו בה ערביי העיר הנצורה עמדו לצדם של הפלאחים שצרו עליה ,
ותוך זמן קצר הצליחו הצרים לפרוץ דרך שערי העיר הדרומיים ולחבור אל האוכלוסייה הערבית

.

המקומית חיילי איברהים פאשא נסוגו למבצר ' מגדל דוד '  ,והפלאחים התנפלו באין מפריע על בתי

.

הנוצרים והיהודים ושדדו את החנויות בעיר מפעם לפעם עוד פרצו חיילי איברהים פאשא מן המצודה

.

ופגעו בפלאחים הבוזזים  ,אולם עד מהרה נאלצו לסגת שוב אל המצודה רק שימוש באש תותחים

.

מנע את כיבוש המצודה בידי הפלאחים ועוזריהם מקרב ערביי העיר המרד התפשט והגיע גם לצפת

ולחברון  ,ויהודי מקומות אלו סבלו מפגיעות קשות יותר בנפש וברכוש מאשר יהודי ירושלים .
במהלך מרד הפלאחים  ,בט " ז באייר תקצ " ד

( 23

במאי  , ) 1834אירע בירושלים רעש אדמה  ,והדבר

גרם להתמוטטות מבנים רבים  ,בהם מספר כנסיות ומנזרים וכן קטעים מחומות המסגדים שבהר

.

הבית רעש האדמה עורר חרדה בעיר  ,אבל לא הביא להכרעת הקרב  .רק אחרי ימים מספר  ,בכ
"א
באייר (
 28במאי )  ,הגיע איברהים פאשא לירושלים בראש כוח צבאי גדול  .הפלאחים ועוזריהם מקרב
המוסלמים המקומיים ברחו מהעיר מפחד זרועו הנוקמת  ,ואילו הנוצרים והיהודים יצאו לקבל את

פניו בשמחה רבה .
6

7

7

א ' וסילא ברגמן  ,ישאו הרים שלום  ,ירושלים [ חש " ד ]  ,עמ '  ( 76ההדגשות במובאות מכאן ואילך שלי  ,א

אירועי המרד והרעש בירושלים תועדו בהרחבה על  -ידי שניים מבני
33 - 52 .

 .קע

19792 ,

התקופה .

,

"מ .
)

ראה :

Extracts erom

Neophitus ,

 . Spyridon , Ierusalemא 0 Palestine 1821 - 1841 , trans . 5 .
תמ 4וכן תיאר את האירועים
המיסיונר ג ' ון ניקולייסון  ,ודבריו פורסמו
בעיתונות האנגלית המיסיונרית ראה למשל lewish Intelligence :
201
 . 198 -קע ) 1835 ( ,

"" .

.

47

קתדרה

השדרה
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הכנסיות והמנזרים שנפגעו

לאחר דיכוי המרד אפשר איברהים פאשא לעדות הנוצריות לתקן את כל
ברעש האדמה  ,ועבודות התיקון החלו כבר

ב 5-

בספטמבר באותה

שנה .

בהקשר זה בהתפעלות כי גם היהודים הספרדים בירושלים קיבלו רשיון
הכנסת שלהם  -תופעה שלא היה לה תקדים בתולדות היהודים בירושלים

הנזיר ניאופיטוס מציין
לשקם את ארבעת בתי -
 ,עד אותה עת הל איסור
להפר איסור זה צפוי היה

תמור לבצע כל תיקון  ,ולו תיקון קל  ,בבתי  -הכנסת בעיר  ,ומי שהיה מעז
 ,בעיקר של הגג של ארבעת
לעונש מוות וזאת למרות הנחיצות הגדולה בעבודות תחזוקה ושיפוץ
בעורות של בעלי  -תיים 8
בתי  -הכנסת הללו  ,שעשוי היה בחלקו מעץ ובחלקו היה מטולא
 ,ללא כתל ושרק וללא כל
שני האירועים  ,מרד הפלאהים ורעש האדמה  ,תוארו כפשוטם
:
אינטרפרטציה אסכטולוגית  ,באיגרת שכתבו ראשי הפרושים בירושלים בתמוז תקצ " ד

.

.

וינועו אמות הספים ורב
בששה עשר יום לחדש אייר שעבר היתה פה אה " ק זועה ותגעש ותרעש הארץ

. ..

הוא אשר לא תמו חסדיו

וברוך
הבתים אשר פה נזוקו  ,מהם נהיסו ונפלו לארץ ומהם נסדקו עד היסוד
מצרים ותגדל זעקת אה " ק
גם בצרה אחרת אשר באה ונהיתה ברשעת בני הכפרים המורדים במלכם מלך
כל השבוע כי כל איש ירא אל נפשו
כי באו בה אויבי ' ושודדי ' וגם נהרגו שתי נפשות  ,ונתבטל התמיד
הרוחה  ,על כן יאמר איש

ולא יצא איש מפתח ביתו . . .
מצרי רונילנו . . .

...

..

ויבא השר אברהם עם חילו מיפו לעזרת העיר והיתה

9

לערבות תישיר

ראלי זה  ,שיצא מבית  -מדרשם של הפרושים בירושלים

 ,מצויים בידינו כיום חמישה
מהם ניתן ללמוד עד

מכתבים שנשלחו אל יהודים באזורים שונים באירופה ובצפון אפריקה  ,ואשר
 -ישראל ומחוצה לה האירועים

.

כמה חזקה היתה השפעת התפיסה המשיחית על בני הדור בארץ

הנזכרים לעיל מוצאים במכתבים אלה מהקשרם הראלי ומוענקת להם

אינטרפרטציה משיחית  ,תוך

הוספת סממנים מיסטיים לגרעין הראלי של סיפורי האירועים .
על  -פי מכלול הנוסחים של סיפור המעשה במכתבים השונים  ,אירעו בהר
בית  -המקדש  ,שתי תופעות על  -טבעיות  :התופעה האחת היתה מראה

.

הבית  ,במקום שבו ניצב

אש שריחף מעל להר הבית
שעל  -פי המסורת הוא

והאחרת היתה קול רעש מוזר שהגיע מכיוון אבן השתייה הקול יצא מן המקום
 ,ומשום כך אהזה חרדה
מקום קודש הקודשים של בית  -המקדש  ,ואשר המוסלמים הקימו בו מסגד
 ,ואלה שלחו קבוצות חיילים
גדולה במוסלמים שהיו במקום האימה דבקה גם בשלטונות המוסלמיים
בבת קול שהכריזה כי
אחדות על מנת לברר את פשר הקולות בסופו של דבר נמצא כי מדובר היה

.

.

.

.

ישועת היהודים בציון קרובה לבוא מובן שבת הקול נתפסה כבשורה שמקורה אלוהי
שזירת ההתרחשות של
נראה כי הגרעין הראלי העיקרי שהזין את התפיסה המשיחית היה העובדה
ממקד את
האירועים היתה בירושלים  ,מושא מאוויי הגאולה של עם ישראל הסיפור האסכטולוגי
השלכותיהם
האירועים דווקא במקום המקדש  ,על מנת להעצים את משמעותם ואת
נתפס על  -ידי אהד מיהודי
הבזק ירי התותחים של הילותיו של מוחמד עלי לעבר העיר ירושלים

.

עמ ' . 78 - 76

8

ניאופיטוס ( שם ) ,

9

י ' ריבקינד  ' ,דפים בודדים '  ,א " ל סוקניק וי ' פרס ( עורכים )  ,ספר לינץ

ו
ירושלים תרפ " ה ,
,

.

עמ ' קע  -קעא .

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

ירושלים כמראה ' מנורה של זהב ושל כסף ' ;

ובעיני אחר כ 'דמות מנורת אש מעל מקום

10

המקדש ' ;

49

11

ועל  -פי מקור נוסף  ,קרוב יותר למציאות הראלית  ,נראה לא בדמות מנורה  ,אלא בדמות ' כוכב שביט
כדללו

12

.

האירוע של רעש האדמה מוקדו .בכל המקורות בהר הבית  ,במקום המקדש ובאבן השתייה מקור אחד
מספר כי ' שמעו השוערים רעש יוצא מאבן השתיה ' ;

שלמה נשמעו קולות רעש ;

רעש ' .

15

14

ועוד אחר

13

ואחר מספר כי ' במסגד הבנוי על חרבות מקדש

 ' -במקום שראו לפנים את אבן השתיה . . .

שמע המשמר קול

ומקור נוסף קושר לאירוע מעשה פלאי שיש בו רמיזה אסכטולוגית מובהקת  ' :שאבן אחת ,

שהיא במקום קדש הקדשים של בית המקדש  ,שכל הזמן היתה מרחפת באויר  [ ,עכשיו ] תזרה וירדה

לארץ ' .

16

אשר להשפעת האירוע  ,על  -פי חלק מהמקורות
על

נפשם ' .

' אימה גדולה נפלה על החילים ומחרדה ברחו כלם

במקור אחר נאמר שהמוסלמים שביקשו להתחקות אחר מקור הקולות הומתו :

17

ומתו ' .

המוסלמים שנכנסו לראות מאין בא הקול נפלו על פניהם

18

אחד המקורות מוסיף לתיאור

האירועים נופך של מעורבות יהודית  :כשהגיעו המוסלמים לראות מה מקור הרעש היוצא ממקום
הקודש ' ראו כדמות יהודים כורעים ומתפללים שם ' ,

היהודים לבא '

ומקור אחר מוסיף כי ' לאחר מכן נקראו

19

.

ולחזות באירועים המופלאים על הר הבית המספרים מוסיפים כיד הדמיון הטובה

20

עליהם גם את הופעתה השמימית של בת קול  ' :מה עשה המלך  ,כינס למכשפים וראו בנימוסיהם

10

מורגנשטרן  ,משיחיות ,

עמ '

עמ ' . 47

. 47

11

שם ,

12

שם עדות ' איש מהימן ' מירושלים  ,בתוך עדות יוסף

13

שם  ,עמ '

,

14

שם

(

15

שם

(

( 48

עדות אברהם אישו .

מנספלד .
)

)

עדות המיסיונר אוואלד .
עדות מנספלד  .במקורות אסכטולוגיים מדור גירוש ספרד מצויים תיאורים דומים על אירועים שאירעו בהר
)

)

הבית  ' :ועוד מעידים לכם אחינו בני בריתנו  ,בשורות טובות ונחמות ונאמנות מסימני גאולתינו  ,כי

בליל [ ט ' ב ] אב  . . .שמענו קולות רבות והזקו [ ת ] על הר הבית וגם הישמעאליים ] שמעו . . .
. ..
.
מאד . . .
המשיחיות בישראל  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ .

בשנת רי " ד

והרדו חרדה גדולה עד

והרבה יהודי [ ם ] הבינו הדיבור של הקולות וכן היו אומרים  :עורי עורי '  .ראה  :א " ז אשכולי  ,התנועות
' 321

16

מורגגשטרן  ,משיחיות ,

עמ ' 49

(

עדות סילא ברגמן .
)

על האמונה כי אבן השתייה מרחפת באוויר מצויים מקורות

רבים  ,ראה למשל  :י " ד אייזגשטיין  ,אוצר מסעות  ,ירושלים תרפ " ו  ,עמ '
ליליינטאל

לארץ  -ישראל לפני מאה שנים '  ,סיני  ,ד ( תש " ט ) ,

.

; 195

א " מ הברמן ,

' מסעו של ר ' בנימין

עמ ' רבב עדות מדהימה על אמונה זו בסוף המאה

הי " ט מצאתי במכתב שכתב יחיאל מיכל פינס אל חברו אלתר ריבלין בירושלים ביום כ " ח מנחם אב תרנ " ח
(  ' : ) 1898ידידי ר ' אלתר נ " י  ,רב ברכה לך על הודעותיך אך מדוע לא הודעתני על דבר המעין אשר בקע ויצא

.

מבית קה " ק וקודש הקודשים ] והגוים עומדים על ידו ומשקים את מימיו לאחינו בני

ישראל ?

השתיה התלוי באויר והחל להשקע ויחזיקוהו הישמעאלים בעמודי ברזל  ,אך ללא הועיל  ,כי

.

וכן על דבר אבן

הוא עם המסגד הגדול

יהד הולך ושוקע בארץ למראה עיני כל הן כל הידיעות הללו הודיע ר ' צבי מאפטא מירושלם לגיסו בווארשויא

.

וכל העיר ( כלומר עיר החסידים ) הומיה ואותי שאלו ולא ידעתי דבר ואהי בעיניהם כמתעתע ובכל זאת רק אתה
האשם  ,כי מדוע לא הודעתני מזהו ראה  :אצ " מ  ,ארכיון פינס ,
17

18
19
20

מורגנשטרן  ,משיחיות  ,עמ '

( 49 - 48

שם  ,עמ '  ( 48עדות אוואלד .
שם עדות אישו .
)

(

)

שם ( לידות ו ? וו ) ללד

)

עדות מנספלד .
)

5

) 190 /

ע.

קתדרה

אריה
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שמאבן השתיה יוצא הקול ואומר מכאן לשתי שנים מושיע היהודים בציון ' ,

21

מקור זה ממשיך ומספר

כי מלבד ראשי השלטון גם היהודים יושבי הארץ שמעו קול היוצא ממקום המקדש

שנים והיה ה ' למלך ' .

22

ואומר מכאן לשתי
'

מקור אחר מוסיף נופך אסכטולוגי מובהק לאירוע על  -ידי קישורו עם מוטיב

.

ההזרה בתשובה המהווה תנאי לגאולה מקור זה מספר כי הקול האלוהי פנה אל עם ישראל בדרישה
לחזור בתשובה על מנת לאפשר את ביאת המשיח  ' :חזרו בתשובה בית ישראל כי בעוד שנתיים יבוא

המשיח ' .

23

1
ן

ga
4"%

רמם

1
ציור הר הבית מאת

ר ' מנחס מנדל מקמיגיץ ,
מתוך ספרו ' קורות
העתים ' ( וילנה ת " ר )

על  -פי שני מקורות נתפס מכלול האירועים בהר הבית כמניע לגיבוש ההחלטה של הפאשא לאפשר

.

ליהודים לשפץ את בתי  -הכנסת בירושלים המקור האחד הוא מכתבו של יוסף מנספלד  ,שנשלה
מצפת לבני משפחתו בקליש  24 ,והאתר הוא תזכיר של מושל פלך ווהלין מ  11 -בדצמבר  1836על

.

פי הנאמר בתזכיר דיווח פקיד במשטרת רדז ' וביל שנודע לו מפי יהודי מבראדי כי

קיבל מכתב

מירושלים שבו מסופר על תופעות פלאיות שהתרחשו במקום שבו עמד בית  -המקדש היהודי

,

בהשפעת אותן תופעות  ,מספר כותב המכתב מירושלים  ,השיגו יהודי המקום היתר מאת הפאשא

21

שם ( עדות אישו

)

.

עדות אישו .

22

שם

(

23

שם

(

24

שם  ,עמ '

)

עדות אוואלד .
)

( 49

עדות מנספלד .
)

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

לבנות בית  -מדרש  ,ובעקבות זאת פנו אל הרב הראשי של לונדון  ,על מנת שישתדל להשיג מיהודי

.

אירופה כספים לבניין המקום על  -פי השמועות  ,נאמר בתזכיר  ,כתב הרב מלונדון אל הבנקאי היהודי
מינץ מבראדי  ,וביקש ממנו לסייע באיסוף סודי של הכספים  ,מושל פלך ווהלין מסיים את התזכיר

בהוראה לכל אנשי המשטרה לבדוק בחשאי מה באמת עושים היהודים בעניין ומה כוונותיהם .

25

מתן ההיתר לשקם את בתי  -הכנסת הספרדיים היה אירוע סנסציוני  ,שהותיר רושם עצום  ,הוא נתפס

על  -ידי חלק מאנשי ירושלים כביטוי לתופעה משיחית ממש  ,שלא היה לה כל הסבר אלא במונחים

.

אסכטולוגיים לפי תפיסה זו לא מכוה חישובים פוליטיים הגיע מוחמד עלי לכלל החלטה להתיר
ליהודים לשפץ את בתי  -הכנסת  ,אלא מכורח התערבות אלוהית  ,שהטילה מורך בלבו והביאה אותו

לכלל הכרה שיש להעניק ליהודים היתר זה .
הצעתו של הרב צבי הירש קלישר לחדש את עבודת הקרבנות בהר  -הבית
הידיעות על אירועי הר הבית בשנת תקצ " ד ועל המפנה שחל במעמדם של היהודים עם ביסוס שלטונו
של מוחמד עלי הגיעו באינטרפרטציה האסכטולוגית  -אל ריכוזי יהודים בכל הפזורה היהודית ,

.

ותפוצתן הגאוגרפית היתה רחבה מזו של חמשת המכתבים ששרדו ואשר הגיעו לידינו ייתכן  ,אם כי

אין לנו הוכהה ישירה לכך  ,כי גם אל הרב קלישר הגיעו שמועות אלה .

26

יעקב כ " ץ העריך כי מגמה משיחית עמדה מאתורי בקשתו של הרב קלישר מהבארון אנשל רוטשילד

שיקנה ממוחמד עלי את ארץ  -ישראל או למצער את ירושלים או רק את מקום המקדש כדי לחדש את

עבודת הקרבנות .
25

27

במכתבו אל הבארון רוטשילד מי " ב באלול תקצ " ו שוטח כידוע הרב קלישר את

הארכיון הממלכתי בקייב  ,תיק הקשר עם יהודי ארץ  -ישראל ,

מספרו

שם

- 2 - 8004 - 6

.HM

גלבר  ,תולדות יהודי ברודי  ,ירושלים תשט " ו  ,עמ '
26

1867 - 1836

.

המסמך הגיע רק לאחרונה לאמתע " י ,

הגביר מינץ המוזכר בדיווח המשטרתי הוא כנראה אלכסנדר זיסקינד מינץ  ,ראה  :נ " מ
262

.

האיש המרכזי שהפיץ מידע על האירועים בארץ  -ישראל ועל משמעותם המשיחית היה צבי הירש להרן ,

ראש

הפקוא " מ  .הוא שיתף למשל את עקיבא איגר כבר בתמוז תקצ " א בפרטי שליחותו של ברוך מפינסק אל עשרת

.

השבטים לשם הידוש הסמיכה איגרות הפקוא " מ ( כ " י יד יצחק

בן  -צבי , ) 8001

ד  ,דף

111

.

ע " ב בכ " ג בכסלו

תקצ " ב השיב להרן על בקשתו של איגר לקבל פרטים על עשרת השבטים ואת איגרתו של ר ' ישראל משקלוב

.

אליהם וכך כתב איגר ללהרן  ' :יתיישב אם יש לעשות עוד בזה ואיך ומה '  .שם  ,דף

.

כתב להרן בעניין עשרת השבטים שם  ,דף

1

.

160

.

ע " א גם אל החת " מ סופר

ע " א צ " ה קלישר  ,שכיהן כרבה של טהורן כבר משנת תקפ " ה  ,עמד

.

בקשר הדוק עם פוזנן הקרובה ועם רבו וקרוב כשמהתו עקיבא איגר דודו של צ " ה קלישר  ,הרב יהודה ליב

.

קלישר  ,היה דיין בליסא ומהותנו של איגר בגו אברהם משה קלישר  ,בן דודו של צ " ה קלישר  ,נשא לאשה את

שרה  ,בתו של איגר  ,ולאחר מות בעלה בדמי ימיו נישאה בנישואים שניים להת " ם סופר  .ראה  :א " י ברומברג ,
הגאון רבי צבי הירש קאלישר זצ " ל  ,ירושלים תש " ך  ,עמ ' י  -סו  .אולם גם אם צ " ה קלישר לא שמע על הנעשה
בארץ באמצעות קרובי משפחתו איגר וההת " ם סופר  ,הרי קרוב לוודאי שנחשף למתרחש בארץ באמצעות הדפים

.

הבודדים שהדפיס ראש הפקוא " מ  ,להרן  ,ואשר הופצו במאות עותקים בכל ערי אשכנז עדות חדשה על הקשר
בין איגר לתלמידיו בפרוסיה ובסביבתה מצאתי במכתב של הרב אליהו גוטמכר העוסק בקמיעות ששלח איגר
לתלמידיו בשעת המגפה הקשה של שנת תקצ " א  ' :והנה הי ' לנו גם מתקצ " א ששלה רבינו הקדוש מו " ה עקיבא

.

זצ " ל לישא אותה והוא הקמיע הקטנה שמונח בזה ' מכתב הרב אליהו גוטמכר אל ר ' זאב הירצפלד משנת תרכ " ו ,
27

אמתע " י  ,אינ ' . 6908
י '  ' ' r~ Qדמותו ההסטורית של הרב צבי הירש קלישר '  ,שיבת ציון  ,ב  -ג ( תשי " א  -תשי " ב ) ,

עמ ' . 28

51

ץתדרה

מתדרה

52

אריה מורגנשטרן

הקונספציה המשיחית שלו כי הגאולה איננה מעשה נסי שלמעלה מן הטבע  .היא לא תבוא מתוך זעזוע
קטסטרופלי  ,אלא תהיה משולבת בתהליך הטבעי בעולם ; היא תצמח מתוך התפתחות היסטורית

ראלית ורק בעקבותיה  ,כשלב סופי ואחרון  ,תבוא הגאולה בדרך נם .
בהמשך כותב הרב קלישר אל הבארון רוטשילד כי לדעתו יש ליזום ולבצע פעולות בדרך הטבע

ולכוון את המהלך האלוהי על  -ידי הקרבת קרבנות בהר

מובהק זה יהיה כדי להשפיע על המשך תהליך הגאולה .

הבית  ,זאת מתוך הנתה כי במעשה פולחני

28

התהליך שמציע קלישר שונה באופן מהותי מזה המסורתי  ,אשר על  -פיו ניתן לקרב את הגאולה על -

.

ידי עשיית תשובה  ,תפילה וצדקה מצד כל אחד ואחד מישראל אמנם נכון הוא כי גם ביסוד

תהליך

זה עומד התנאי המוקדם לגאולה  -התשובה  ,אלא שהתשובה היא שלב ארוך ומורכב מדי  ,ועל כן

.

מעלה קלישר רעיון לעקוף אקט הכרתי זה על  -ידי אקט הלופי  ,בעל אותן פונקציות בהקרבת
קרבנות יש משום עקיפת המכשולים האנושיים וקיצור התהליך

המשיחי ,

עבודת הקרבנות היא עבודת ה ' המקורית והיא עדיפה על העבודה הרוחנית של תפילה ועשיית

.

תשובה ריח הניחוח המתלווה לקרבן יש לו סגולה ליצירת דינמיקה מיסטית של רוח קרבה ואהבה
בין הקב " ה לבין עם ישראל  ' -כי כאשר בימי נח נרצה קרבנו לפני

ריח הניחוח . . .

המקום . . .

כנאמר וירח ה ' את

כן כאשר נשוב להפיק רצון מן ד ' על  -ידי קרבן ונכפר לנו על כל עוונותינו  ,אז ישוב

ונחם המרחם עלינו לסבב לנו אז גאולה שלמה ושמחת עולם ' .

29

ייתכן שהרעיון לקרב את גאולת ישראל בדרך פולחנית  ,על  -ידי הקרבת קרבנות  ,נולד במוחו של
הרב קלישר בשעה זו דווקא על רקע השמועות שהגיעו מירושלים על אירועים שנתפסו כמבשרים

.

התקדמות הדרגתית בתהליך הגאולה  ,כאותות להיענות שמימית לעת רצון קלישר הגיע ככל הנראה
למסקנה כי ראוי להתערב עתה ברובד האנושי ולעשות מעשה נוסף על מנת להניע את גלגלי המהלך

ההיסטורי לקראת הגאולה .
הואיל ועל  -פי ההלכה הקרבת קרבנות אפשרית רק במקום המדויק של המזבה  ,עלה הצורך למצוא

28

.

י ' קלויזנר  ,הכתבים הציוניים של הרב צבי קאלישר  ,ירושלים תש " ז  ,עמ ' ג ידועים לנו שני תקדימים היסטוריים
לניסיון להקריב קרבנות בהר הבית כביטוי לציפייה משיחית האירוע הראשון נזכר בספרו של ר ' אישתורי הפרחי
לאלף הששי
' כפתור ופרת '  ' :שרבנו חננאל [ יחיאל ] דפריש ז " ל אמר לבוא לירושלים והוא בשנת שבע עשרה
ושיקריב קרבנות בזמן הזה ' ר ' אישתורי הפרחי  ,כפתור ופרח  ,מהדורת צ " ה אדלמן  ,ברלין תרי " א  ,דף סו לדעת

.

.
.

.

אהד החוקרים  ,ניסיון זה להקרבת קרבנות  ,היה קשור לציפייה המשיחית שהתעוררה לקראת שנת ה ' י " ז ראה :
לאלף
י " א קופפר  ,תשובות ופסקים  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '  , 312 - 309ושם מובאת דרשה החוזה את הקץ לשנת י  "-זישראל .
הששי א ' ריינר סבור כי אין לקשור בהכרה דרשות החוזות תאריך קץ לתסיסה משיפית או לעלייה לארץ
,
ראה  :א ' ריינר  ' ,עליה ועליה  -לרגל לארץ  -ישראל  , ' 1517 - 1099עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

.

.

תשמ " ה  ,עמ '  , 79הערה  153לעניין עלייתו של ר ' יחיאל מפריס ראה  :י ' תא  -שמע  ' ,ענייני ארץ  -ישראל '  ,שלם -
א ( תשל " ד )  ,עמ '  84 - 82האירוע השני קשור בפעילותו המשיחית של שבתי צבי בשנת ה ' תכ " ה  ,בבואו לארץ

.

.

.

נתן
נביאו '
שאותו
ישראל  ,ביקש שבתי צבי להקריב קרבנות בהר הבית הוא הגיע תחילה לעזה  ,מקום מגוריו של ' ,
העזתי  ,ומשם עשה דרכו לירושלים בלוויית שנים  -עשר חכמים ובראשם רבה של עזה  ,ר ' יעקב גג ' ארה
מינה שבתי צבי  ,לצורך העניין  ,לכוהן גדול

.

.

נראה כי רק עמידתם של חכמי ירושלים נגד יזמה זו מנעה את ביצוע

המעשה ראה  :ג ' שלום  ,שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו  ,א  ,תל  -אביב תשכ " ז ,
29

קלויזנר

(

שם  ,עמ ' ד .
)

עמ ' . 195 - 194

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

.

דרך מעשית להעביר את מקום המקדש לריבונות יהודית אליבא דקלישר מותנה חידוש הקרבנות
ברכישה של המקום מאת שליטה של

ארץ  -ישראל  ,נראה

כי קלישר לא היה מעלה על דעתו רעיון

כה נועז  -דהיינו ששליט מוסלמי יהין למכור ליהודים ' הכופרים ' את הר הבית  ,שעליו בנויים שני
מסגדים  -אילולי האמין כי מוחמד עלי עצמו  ,בהשפעת אירועים אסכטולוגיים  ,הגיע להכרה כי

ליהודים יש זיקה מיוחדת להר הבית ולמקום המקדש וזכות היסטורית עליהם .

.

קלישר בהתלהבותו לא צפה כל בעיה באשר לנכונותו של מוחמד עלי להיענות לעסקה אך כדי

להוציאה אל הפועל צריך היה למצוא מישהו שיוכל ויאות להשקיע מהונו על מנת לקנות את המקום .
על רקע זה ראה בזימונם של שני האישים  -מוחמד עלי והבארון רוטשילד  -על במת ההיסטוריה
בשעה זו תוצאה של התערבות ההשגחה העליונה :

..
הפאשע . . .

ובפרט לעת כזאת אשר מדינת ארץ ישראל איננה תחת ממשלת מלך אדיר כהיותו בימי קדם  ,ולא תחת

.

ממשלת המלך הגדול הישמעאלי ( דער טירקישער סולטאן ) לא כן עתה אבל תחת ממשלת

על

כל פנים ימכור לו העיר ירושלים וסביבותיה גם מזה תצמיח קרן ישועה  ,אם יהיו לנו כח וממשלה לחפש

מקום המןבח ולהעלות זבחי רצון לאלקי עולם וממנו יושע יהודה תשועת עולמים  .ואם ואולי . . .
אדון הארץ גם זאת למכור כל העיר ירושלים  ,על כל פנים יקנה ממנו מקום המקדש  . . .ונאפן שיהיו חריות
ורשיון לאנשי ישראל לעשות שם ככל רצונם ולבוא לשם מכל הארצות בלי עיכוב ולא קושי מסים  . . .למען
נזבחה לד ' אלקינו  .פי

לא יאבה

קלישה אינו מתאר את הופעתו של רוטשילד במונחים ארציים ראליים  -כהתגלמותה של תופעה

.

היסטורית  ,שצמחה על רקע השינויים בכלכלה העולמית ומעורבות היהודים בה הוא שם עצמו

כפרשן הכוונות האלוהיות של המהלכים ההיסטוריים תוך שהוא מעניק להם ממד פנימי משמעותי .
השבחים שמעתיר קלישר על רוטשילד והרמיזה כי הופעתו בעולם לעת כזאת נובעת מכוח ההשגחה

האלוהית וכי ייעודו הוא לקדם את תהליך גאולת עם ישראל על  -ידי מעשה ראלי  ,שחזון דתי לאומי
ורווח אישי משולבים בו  -תכליתם היתה לעורר את רוטשילד להיענות לבקשתו  ,קלישר הניח
כנראה שהבארון עצמו שותף לאמונתו הבסיסית והפליג בדברי קילוסין כלפיו  ' :כל מלכי ארץ לפניו

יכרעו . . .
כזאת  . . ,שאלו נא לימים  ,מיום הושת תבל  ,הנהיה כדבר הגדול הזה  . . ,לפניו ישתחוו נסיכי אדם וכל
נכבדי ארץ  . ' . . .התיאור המפריז בחשיבותו של רוטשילד מעיד על עצמת רגשותיו של קלישר ועל
אין אומה ולשון בכל חלקי העולם אשר לא יכירו שמו הטוב וירעדו

מלפניו . . .

מי שמע

31

מידת אמונתו וביטחונו כי ההשגחה האלוהית אכן פועלת במהלך ההיסטורי העכשווי לקדם באמצעות
הבארון רוטשילד את גאולת

ויקבץ נדחי ישראל ' .
30

31
32

ישראל  ,ועוד הוסיף :

' ומי יודע וניחם ד ' ויסבב מסיבתו שיבת ציון

32

 ramעמ ' יג .
שם  ,עמ ' ב .
שם  .כידוע לא השיב הבארון רוטשילד למכתבו זה של קלישר  .להרן  ,ראש הפקוא " מ שקיים קשרים הדוקים עם
אחדים מראשי משפחת רוטשילד ואף העביר באמצעות סניפי הבנק שלהם את כספי החלוקה לארץ  -ישראל כותב
בעניין אחר על אנשל רוטשילד  ' :ידעתי את האיש ואת שיחו ולא ראיתי ממנו טובה גדולה ואין לו חבת הקדש

53

שקדרה

אשררה

54

אריה

מורגנשטרו

כ " ץ הוכיח כבר כי האמונה המשיחית העזה של קלישר הכריעה את הבעיות ההלכתיות ההמורות
הקשורות באפשרות של הקרבת קרבנות בהר הבית בזמן

הזה .

33

ואכן משדעכה התסיסה המשיחית

.

שוב לא היה קלישר להוט כל כך לתמוך ברעיון שההלכה מסויגת ממנו ומונעת את מימושו נראה
דרישת ציון ' ,
לי כי מסיבה זאת לא הזכיר את פנייתו אל הבארון רוטשילד משנת תקצ " ו בספרו '

.

שנדפס כעבור למעלה מעשרים וחמש שנים  ,בשנת תרכ " ב  34משמעותה של ההתעלמות מן המכתב
 ,שפג
אל רוטשילד היא ככל הנראה הודאה בכך שמדובר היה באפיזודה חולפת ובמצב רות משיחי
עם הזמן  -בפרט לאתר שהתברר כי ההיתר של מותמד עלי היה בעצם מוגבל  ,ארצי  ,נעדר כל סממן

אסכטולוגי  ,כפי שהיה בסופו של דבר משטרו של מוחמד עלי בכלל .

,

אמנם בספרו ' דרישת ציון ' עדיין מדבר קלישר על הקרבת קרבנות כחלק מתהליך קירוב הגאולה
 ,כפי
אבל זאת במישור התאורטי ; אין הוא רואה בכך חזות הכול  ,אמצעי עיקרי לקירוב הגאולה

.

שהציג את הדברים במכתבו אל רוטשילד על  -פי תפיסתו המאוחרת ב ' דרישת ציון '  -המעשה

העיקרי שיש לעשותו על מנת לקרב את הגאולה הוא יישוב ארץ  -ישראל .

35

להערכתי אף  -על  -פי שקלישר גנז כבר באותה שעה את הרעיון של הקרבת קרבנות  ,לא יכול היה

.

להתעלם ממנו כליל בספרו ' דרישת ציון '  ,מפני שהעניין זכה כבר לתהודה פומבית לאתר שפנה
בשעתו אל רבו  ,עקיבא איגר  ,על מנת שיחווה את דעתו בנושא  ,ולאחר שזה עירב בדיון ההלכתי
 86נתעורר ויכוח הלכתי
גם את החת " מ סופר ותשובתו נתפרסמה על  -ידי צאצאיו בשנת תר " א ,
והנושא הפך

מאפיזודה משיחית לדיון הלכתי של פוסקי הדור .

להתייתם לנושא  ,שהוא עצמו העלה לדיון  .יש לציין כי איגר

37

קלישר לא יכול היה אפוא שלא

והחת " מ סופר לא הסכימו אתו לחידוש

הקרבת הקרבנות ; התת " ם סופר פסק כי בזמן הזה ניתן לכל היותר להקריב קרבן פסח  ,שהוא קרבן

.

קל  ,קרבן ציבור אלא שבכך לא יכול היה קלישר להסתייע  ,הואיל ולקרבן פסח אין משמעות של
כפרת עוונות  ,ועל כן אין הוא יכול לבוא במקום תשובה  ,וממילא אינו יכול למלא פונקציה של

קירוב הגאולה .
ואהבת א " י . ' . . .

מכתב אל ר ' ישראל משקלוב  ,ט " ו באייר תקצ " ז  ,איגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה  , ) 26ה  ,דף

.

36

ע " א  .יש לציין כי להרן דאג לעדכן את הבארון רוטשילד בכל המתרחש בארץ  -ישראל את איגרתו של ר ' ישראל
משקלוב אל עשרת השבטים שלח אליו בשנת תקצ " ב ' על נייר משובה ' ( שם  ,ה  ,דף  14ע " ב ) נראה כי בעקבות

.

כישלון השליחות אל עשרת השבטים  ,שגם עליה ידע כנראה הבארון רוטשילד מפרסומיו וממכתביו של להרן ,
הוא לא נטה להתייחס ברצינות לרעיונותיו המשיחיים של קלישר ,
33

34

כ " ץ ( לעיל  ,הערה , ) 27

.

 ,ורשה

צ " ה קלישר  ,דרישת ציון  ,ליק תרכ " ב את המכתב אל רוטשילד פרסם לראשונה א " י סלוצקי  ,שיבת ציון
תרנ " א

.

35

עמ ' . 28

שאותו כלל לא הכיר .
 -ידי

ראה  :כ " ץ ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  . 34אינני מקבל את השערתו של י ' שלמון כי העלאת עניין הקרבנות על
קלישר היתה הלק מהמאבק שניהלו האורתודוקסים כנגד הרפורמים  ,שסירבו לראות בהקרבת קרבנות הלק
מההלכה היהודית  .ראה  :י ' שלמון  ' ,עלייתה של הלאומיות היהודית במרכז אירופה ובמערבה '  ,הציונות  ,יב

( תשמ " ז ) ,

עמ ' . 9 - 8

36

שאלות ותשובות ההתם ספר  ,יורה דעה  ,סימן רלו  ,פרסבורג תר " א .

37

על הדיונים ההלכתיים בנושא חידוש הקרבנות ראה  :י ' לוינגר  ,בין שיגרה לחידוש  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

. 124

- 117

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

ציפיות משיחיות במכתבי יהוסף שוורץ ערב שנת ה ' ת " ר
אוסף המכתבים הפרטיים ששלח ר ' יהוסף שוורץ אל אחיו הרב חיים שוורץ להירבן שבגרמניה נתגלה

בארכיון בפוטסדם  ,והוא מכיל עשרות רבות של מכתבים מן השנים תקצ " ג  -תרכ " ה

( ) 1865 - 1833

.

38

אמנם חסרים באוסף זה המכתבים מתקופת אירועי הר הבית  ,תקצ " ד  -תקצ " ה (  , ) 1835 - 1834אך עם
זאת הציפייה המשיחית ותיאור האווירה בירושלים ערב שנת

במכתבים .

ת " ר תופסים מקום חשוב ומרכזי

מניסוח הדברים ומן ההתבטאויות האישיות מאוד ניתן לחוש בעליל בלהט המשיחי

ששוורץ היה נתון בו .

.

חשיבות מכתביו של שוורץ נובעת מטעמים אחדים ראשית  ,אין אלו עדויות אקראיות המצטברות
ממקורות שונים ומצטרפות לכדי תמונה אחת  ,אלא זהו קובץ מכתבים אחד המעניק לנו תמונה שלמה
של אירועים בעלי משמעות אסכטולוגית  ,שיש בהם היגיון פנימי אחיד  ,שנית  ,אין מדובר בעדויות

שניתן לערער על אמינותן או על מהימנותן  ,שהרי אין אלה עדויות רחוקות של עד מפי עד או

שמועה מפי שמועה  ,אלא מפיו של עד שהיה נוכח בזירת האירועים בעת התרחשותם ומוסר על כך

.

עדות ישירה שלישית  ,בניגוד לספקות המתעוררות אצלנו לגבי מקורות מיסיונריים  ,למשל כי מוסר
העדות לא הבין את הדברים שנמסרו לו עקב הוסר שליטתו בשפתם של היהודים ובהלך רוחם  ,אין

.

חשש כזה במקרה שלפנינו רביעית  ,אין לפנינו עדות של עולה אשכנזי החשוד בשמרנות  ,בצרות
אופק  ,בדעות קדומות או באמונות תפלות  ,שהרי שוורץ היה יהודי תלמיד חכם ועם זאת איש העולם
הגדול  ,אדם בעל השכלה כללית  ,אולי היחיד בקרב יהודי ארץ  -ישראל שהיה חניך אוניברסיטה ,

.

ואשר עסק במחקר בתחום מדעי הטבע וגאוגרפיה והנה תיאור האירועים ההיסטוריים ותופעות
הטבע ובעיקר הסבר משמעותם במכתבים אלה לא רק מחזקים את כל מה שנתגלה לנו מכבר כי אם

מוסיפים היבטים חדשים בהבנת הפסיכולוגיה של יהודי ארץ  -ישראל ערב שנת ה ' ת " ר .
שוורץ עלה לארץ  -ישראל בי " ג בניסן תקצ " ג  ,לאחר הכנה שנמשכה מספר שנים  .באחד

המכתבים

הראשונים אל אחיו הוא מודיע על כוונתו לחבר ספר גאוגרפיה על ארץ  -ישראל  ,ונראה כי זה היה
המניע העיקרי לעלייתו  ,כפי שהוא כותב  ' :ובדעתי אי " ה לחבר ספר אחד מכל ארץ הקדושה ולשלוח

.

.

אותו בח " ל להדפיסו ' 9י מטרה זו נקשרת לרצונו לעסוק בתורה ובעבודה בירושלים הוא מציין כי

ההלטתו לעלות לארץ  -ישראל  ,בניגוד לדעת בני משפחתו  ,נבעה מתשוקה פנימית עזה  ,שבאה
לביטוי בחלומותיו  ,אף אלו שבהקיץ  ' :ולא היתה לי מנוחה כל עת שבתי בח " ל יום ולילה בהקיץ
ובחלום עד שגמרתי בלבי

לעלות למקום בית אלדים ' .

40

והוא ממשיך  ' :אם תשאל אותי מה תכלית

ישיבתי בירושלים תשובתי תהיה חפצי לשבת בארץ אשר משה ואהרן לא זכו להגיע אליה בעיר
שמלאכי אלקים עולים ויורדים בה ' ,

38

אמתע " י  ,אינ '

39

מכתב ללא תאריך

40

41

שם .

שם .

( 7227 ) 1
(

41

.

לפני שנת תקצ " ד  ,שם .
)

לשדרה

56

אריה

מורגגשטרן

נתמזל מזלו של שוורץ ומיד עם הגיעו לירושלים  ,בי " ס בניסן תקצ " ג  ,נשתדך ליתומה חיה רבקה
בת שלום לוריא  -קרובת משפחה של הגביר הנודע שמריה לוריא  ,שהיה באותה עת בירושלים ונטל

תחת חסותו את הזוג הצעיר .

42

קשרי החיתון הללו הכניסו את שוורץ בבת אחת אל תוך תוכו של

עולמם החברתי והרותני של בני הכולל הפרושי בירושלים .
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.

ההורגת מדרכי הטבע אבל הוא לא כן לפעמים הוא הורג מאצטלת המדען ותולה את האירועים
ו
י
הקשורים במגפה שפרצה בשנת תקצ " ח
בס עינ ם מטאפיסיים וכך הוא כותב למשל בתארו אירועים
ובעצירתה דווקא בשבוע שבו קראו את פרשת ' פנתם ' ( במדבר כה ) :

ב ) 1862 /

והנה  ,פלא הוא ואינו בדרך הטבע  ,ומב " ש לומר שמקרה הוא כמו שיאמר במדינתכם אשר לא יאמן דבר . . ,
.
.
לולי שיגרתי מפגי חמת המציק שלא אדבר על און שומעת הייתי מודיע לכל דברי אשר ראיתי ושמעתי .

כי כלכם פהילזאפען [ פילוסופיים ] תבואו הגה  ,כה אחיה שתדברו בלשון אחר ותראו מעטהאפהיזיק כי
44

אף  -על  -פי ששוורץ חושש לבטא באופן תפשי את חוויותיו הרוחניות  ,יש בדברים שהוא מעז להעלות

.

על הכתב די והותר להמחיש את האווירה המיסטית ששררה בירושלים ערב שנת ה ' ת " ר ' באמונה
תאמינו לי שזקן ממאה וחמישים שנה בחו " ל לא ראה ולא שמע ולא עבר על ראשו כל ימי חייו

הענינים אשר ראה ועבר על ראשו בזמן מעט ליושב הארץ  ,ד ' או ה ' שנים ' .

45

אפילו אירוע נורמלי של ריבוי גשמים בעונת המעבר  ,באביב  ,אין שוורץ מפרש בהקשר זה כגאוגרף ,
במונחים מדעיים ועל סמך תצפיות בטבע הסובב אותו  ,אלא מגדירו כחורג מגדר הטבע  ' :ביום א '

42

מכתב מי " ה באדר תקצ " ה ,

43

מורגנשטרן  ,משיחיות ,

44

ראה לעיל  ,הערה

45

שם .

42

.

עמ '

שם .
196 - 176

.

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

באייר [ תקצ " ח ] ירדו גשמים שעות אחדות אשר כמוהו לא ראיתי כל ימי שבתי בארץ וכ " ש בחו " ל

ובפרט בחדש אייר . . .

וראינו בעינינו שאין זה בדרך

הטבע. ' . . .

46

לא כל שכן הוא מתאר בדרך זו

אירועים כמו מגפה  -אף  -על  -פי שמגפות היו תופעה רווחת בארץ  -ישראל בגלל התנאים ההיגיניים
הירודים ובגלל העדר אמצעי מניעה רפואיים  ,שוורץ ראה במגפה תופעה שמחוץ לגדר הטבע  ,תופעה

אשר כל תכליתה היא למרק את העם מעוונותיו  ' :ובכל הצרות ראינו השגחה וחסד אל [ ! ] . . .
לטבע ואין כאן מקומו לספר במעשים וממש כל העם היושבי ' עליה הם נשואי עוון '  .זאת ועוד  ,את

חוץ

47

התפרצות המגפה הוא תולה בהשגחה האלוהית ובאותות שמימיים מוקדמים שנתלוו אליה  ,ולא
בגורמים של היגיינה :

יום ד ' כ " ח לחדש אייר תקצ " ח אחר חצות היום . . .

והיה אור הרקיע צח ונקי כעצם השמים לטוהר ונשתנה

פני החמה פתאם למראה אדום אדומי שחור ( דונקעל

ותהום כל העיר ופחדנו עד מאד . . .
עם רב .

ראטה . . .
)

והיה הדבר בעיני כל רואיה לפלא ולמופת

בעו " ה תיכף ומיד למחרתו בא דבר ומגפה במחנה בני ישראל ר " ל ונפל

4%

.

במכתב אחר מתאר שוורץ אירוע פלאי שאירע בליל תשעה באב בחצות הלילה יש להקדים ולהבהיר
כי על  -פי מסורת ישראל ליל תשעה באב הוא אחד המועדים הפוטנציאליים שבהם עשויה לחול

.

גאולת ישראל  ,היינו החורבן יבוא לידי תיקונו דווקא ביום שבו הוא אירע לא ייפלא אפוא ששוורץ
מייחס לאירוע משמעות אסכטולוגית :
נשיל

ט ' באב בחצות הליל ברקיע ממזרת למערב כמו רוחב היד כמראה עין

עד

רגעי ' ממש על פני כל רקיע ממזרח למערב והי ' בהצות הלילה ממש

4

5

רצון שיורה לגאולתנו קרובה אמן .

השמש ,
[!]

והי ' המראה זה כערך

ודבר חידוש הוא זה  ,ויהי

49

במו נוחרים מבני דורו גם שוורץ ייחס לרעש האדמה בגליל בשנת תקצ " ז

( ) 1837

משמעות

אסכטולוגית  ,והוא מציין במפורש שהאירוע הקטסטרופלי הוא התגשמות דברי המשנה בסוף מסכת

.

סוטה כי ' בעקבתא דמשיחא הגליל יחרב והגולן ישום ' את מכתבו בעניין זה הוא חותם בתקווה שגם
דברי המשנה בהמשך שם  ,על ביאת המשיח בעקבות החורבן  ,יתגשמו  ' :ובעו " ה הגליל כעת חרב

ושמם כדברי המתניתין בזמן המשיח אמן '.

50

אינטרפרטציה דומה לחלק השני של מאמר הקובל כי

הגולן יישום  ,אנו מוצאים במכתב מאוחר יותר של שוורץ  ,בערך כשנה לאחר חורבן הגליל התחולל

.

מרד הדרוזים נגד מוחמד עלי בהר הלבנון שוורץ מאריך במכתב מתקופה זו בתיאור המרד ותוצאותיו

 -חורבן כפרים שלמים בגולן ובלבנון  -ומסיים בדברים שיש בהם ביטוי לתפיסה אסכטולוגית :

46

47

48
49

50

שם .

שם .
שם .

מכתב מי " ג באלול תקצ " ז  ,שם .
מכתב מה ' באדר תקצ " ז  ,שם  .על

בסיס המשנה האחרונה בפרק תשיעי של מסכת סוטה  ' :בעקבתא

הגליל יחרב והגבלן [ = והגולן ] ישום .
'

דמשיחא . . .

57

מתדרה

58

אריה מורגגשטרן

' ובלתי ספק שזה כונת המשנה בסוטה פ ' ט ' והגבלן [ הגולן ] ישום . . .
לראות בקרוב הגאולה שלמה אמן' .

וכבר מקוים והגליל יחרב

ונזכה

51

המתיחות והמאבקים הצבאיים בין מוחמד עלי לבין הפאשות בשנת

תקצ " ט

( ) 1839

מתוארים אף הם

במכתביו של שוורץ ונתפסים בהם כבעלי משמעות אסכטולוגית על  -פי מאמר התלמוד ' מלהמות נמי

אתחלתא דגאולה היא ' .

52

שוורץ כותב בנימה אופטימית ובציפייה לגאולה קרובה בשנת ת " ר  ' :ועיני

כל אחינו בני ישראל אל ה ' שיוציאנו מאפלה לאורה בביאת הגואל צדק בשנה הבאה ת " ר  .אמן ' .

53

אירועים חיוביים שהוללו שיפור במעמדם המשפטי והפוליטי של היהודים או התפתחויות שהצביעו
על שינוי ביחסן של אומות העולם כלפיהם הציתו את דמיונם של היהודים  ,והם נטו לייחס לכל אלה
משמעות פנימית ,

משיחית  ,הרבה מעבר למשמעותם הראלית .

בטבת תקצ " ה כתב שוורץ אל אחיו על דבר בקשה שהגישו הוא ותברו ברגמן להקים בירושלים

בית  -דואר לשימושם של היהודים  ' :אני וידידי מהו ' אליעזר ני ' הנ " ל עוסקי ' בענין גדול להעמיד

ולתקן פאסטוועזען בארץ הקדושה . . .
למעלה זאת  . . .ונקוה לקבל פריבילעגיאום

ונקוה שבחסד אל נצליח ויבא הענין לגמר לאין שעור וערך

'

מפאשא על

זה . ' . . .

כעבור זמן  -מה  ,משזכו לקבל

54

תשובה חיובית על בקשתם והוקם בית  -דואר עברי בירושלים ,

55

ראה בכך שוורץ הישג בעל

.

משמעות אסכטולוגית  ,שנזכר כבר בספרות המדרשית לדבריו נאמר בספר ' מדרש תלפיות ' כי

.

פתיחת בית  -דואר בירושלים היא סימן לביאתו הקרובה של המשית וכך הוא כותב לאחיו  ,בצטטו
מן הזיכרון את הנאמר שם  ' :דאס קודם ביאת משיח צדקנו איין בי ' דאר אין אה " ק ירושלים זיין

ווערדע  ,הלא פלא הדבר והבן ' .
תרומתו להתפתחות היישוב .
51

56

ואין הוא עומד כלל על המשמעות הראלית של האירוע ועל

.

מכתב מי " ה באב תקצ " ח  ,שם בעוד שעל המשמעות האסכטולוגית של חורבן הגליל ישנם מקורות רבים  ,הנה

זהו המקור היחידי המצוי בידינו אשר מייחס משמעות אסכטולוגית למרד הדרוזים בגליל בגולן ובלבנון  ,על  -פי
52

דברי המשנה שהוזכרה לעיל ' והגבלן ישום ' .
בבלי  ,מגילה יג ע " ב .

53

מכתב מי " ב תמוז תקצ " ט  ,אמתע " י  ,אינ '

54

55

( 7227 ) 1

מכתב מיום ב ' פרשת שמות תקצ " ח  ,שם .

.

מכתב מיום ה ' באדר  rn ~ spnשם  ,זה כבר היה בידי מידע על ייסוד בית  -דואר בירושלים בשנת תקצ " ז  -תקצ " ה
לערך  ,אך לא יכולתי לאששו משום מקור אחר  .המדובר בכתבה של א " ר רוזנבאום  ,גיסו של ברגמן  ,המייחס את

ייסודו של אותו סניף דואר בירושלים לברגמן  ' .הוא היה מייסדו של הדואר

בירושלים . . .

אך כמעט התפתח מוסד

זה והתחיל לפרוח  ,נפקדה ירושלים על ידי מגיפת כולירה קטלנית שגזלה ממנו שני בנים מוצלחים ומוסד הדואר

בטל ועבר מן העולם  .לא נותר לו אלא להיזקק גם הוא לחלוקה . . . .
'

ביוני . 1877
56

מקור זה מסר לי

איזראליט  ,שנה  , 18מוסף א לגיליון , 24

13

מר אברהם ברטורא המנוח .

.

ראה המכתב הנזכר בהערה הקודמת שוורץ כותב שם אל אחיו כ ' הוא סמוך ובטוח שיוכל להשיג את הספר ' מדרש
תלפיות ' ולמצוא את המקור המייחס להקמת דואר בירושלים משמעות משיחית  .נראה לי ששוורץ התקשה למצוא

.

את המקור ועל כן לא ציין אותו במפורש על כל פנים לא הצלחתי עד כה למצוא את המקור המדובר  .ייחוס
משמעויות משיחיות לפעילות ראלית בתהומי ביטחון החיים ושיפור דרכי התחבורה בארץ  -ישראל ניתן למצוא גם
במקורות אחרים מאותה תקופה  ,כגון במכתב של להרן אל ר " י משקלוב  ' :וגם מה שכתוב מהשר [ מוחמד

שכבש הגזלנים ויישר הדרכים וכו ' . . .
אליעזר ] סימן משיח שיבב " א ' .

עלי ]

ואגב נאמר כי מ " ש [ מה שכתב ] שהשר יישר הדרכים לפי פרקי דר " א [ דרבי

איגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה  , ) 26ד  ,דף

 98ע " א .

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

על גבי מכתבו המקורי של שוורץ מיום ה ' באדר תקצ " ח מופיעה חותמת דואר יחידאית וראשונה

.

.

מסוגה בתולדות הדואר בירושלים בעת החדשה  -חותמת שבה משולב נוסח עברי עם נוסח גרמני

.

בנדני  -ירושל ,ס  1ר הקוש ח נ2

.א .יזם א' ו' אוי תקצ.

"

'" .

(יז

גם ההיתר שנתן מוחמד עלי לשפץ את בתי  -הכנסת הספרדיים נתפס כאמור במושגים

.

.

"'(י41ונ4ץ ))51

אסכטולוגיים במכתב מאותר יותר שוורץ שב ודן בכך :

,
ורר שנה ואת היו כל בה " כ ובתי -הכנסתן ישיים
ליהודים לתקן ומב " ש לבנות בית תפילתנו . . .יבעת

חרבי

וממש גוטים לפול כי מומן

לא היה ניתן רשות

הואת כבר גגמר ' אחת והיא בנין מפואר והשלשה

אחרים גם הן יגמרו בקרוב וממש תחילת הגאולה היא ואת .

5%

.

תפיסת הגאולה של הפרושים תלמידי הגר " א המושג ' אתחלתא דגאולה ' משמעותו המעשית היא

גאולה בתהליך היסטורי  ,בשלבים  ,כאשר מעת לעת מתרחש אירוע המקדם את התהליך שלב נוסף

.

לקראת הגאולה עצמה הרעיונות להעסקת יהודים מיושבי הארץ בעבודה חקלאית  ,רעיונות חדשניים

.

של פרודוקטיוויזציה בחברה היהודית המסורתית  ,ריגשו את שוורץ מאוד לאחר שהוא מספר על
הסכמתם של חמישים איש לעבור ולהתגורר בכפרים שבסביבות ירושלים ועל נסיעתו של

מונטיפיורי למצרים על מנת לקדם את ביצוע העניין  ,הוא מסכם את הפרשה על  -פי תפיסת הגאולה
ההדרגתית בדרך הטבע ואומר :
הטבע ' ,

יצא הדבר להיות הענין זה תחלת הגאולה בדרך

59

האווירה המשיחית האקוטית ששררה בארץ  -ישראל בשנים שלפני שנת ת " ר היוותה קרקע פורייה לא
רק לפרשנות אסכטולוגית של אירועים  ,אלא גם לרעיונות לקידום תהליך הגאולה ; ומלבד זאת

.

תקופת שלטונו של מוחמד עלי היתה נוחה מבחינה פוליטית להגשמת רעיונות ומאוויים שונים על

רקע זה התנהלו גם הדיונים על חידוש הקרבת קרבנות ועל בניין בית  -המקדש כשיאו של התהליך

הצפוי בשנת ת " ר .
ראוי להבהיר כי על  -פי ההלכה הקרבת קרבנות אפשרית אף בשעה שבית  -המקדש אינו קיים ובלבד

שימולאו תנאים אחדים  ,כגון טהרה על  -ידי אפר פרה אדומה  ,איתור מדויק של מקום המזבח וזיהוים
של כוהנים שאין

ספק בייחוסם  .מכל המגבלות הללו המגבלה היסודית ביותר היא בעיית הטהרה .
.

הואיל ועל  -פי ההלכה כולנו טמאי מתים  ,אסורה עלינו העלייה להר הבית רק לכשיימצא אפר פרה

אדומה ( שעל  -פי התורה הוא האמצעי הבלעדי שבכוחו לטהר מטומאת מתים ) ניתן יהיה לקדם את
המהלכים האחרים הקשורים בהקרבת קרבנות בהר הבית או בבניין בית  -המקדש  ,זאת ועוד  ,אפר פרה

.

אדומה שהוכן בימי בית  -המקדש נוצל רק בחלקו לטיהור טמאים באותה תקופה חלק ממנו הצטוו

.

להצפין ולשים למשמרת לשימוש עתידי וכך גם פסק הרמב " ם :

58

ראה המכתב הנזכר בהערה .
מכתב מיום ג ' לסדר וזאת התרומה תקצ " ו  ,שם .

59

מכתב מי " ב בתמוז תקצ " ט  ,שם וראה  :מורגגשטרן  ,מעיתיות  ,עמ '

57

55

חותמת הדואר מז ' באדר

.

-

חיתמת דואר

יירומלינו

בדברים שכתב שוורץ על ביקורו של משה מונטיפיורי בארץ  -ישראל בקיץ תקצ " ט ניכר רישומה של

' ואפשר שמה '

ן-

46י4יל'

תקצ " ה.
- 190

. 197

( מקצ " ח )

אריה מורגנשטרן

60

.

וזה שניתן בחיל [ בהר הבית ] היה מוכן ומוצנע שנאמר והיתה לעדת בני ישראל למשמרת מלמד שמצניעין

מאפר כל פרה ופרה ששורפין בחיל  .ותשע פרות אדומות נעשו . . .
עזרא ושבע מעזרא עד חורבן הבית  .והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי " ר .

הראשונה עשה משה רבינו שניה עשה
מ6

.

בירושלים אירוע רודף אירוע עוד בטרם הספיקו הפרושים תלמידי הגר " א להירגע מההתרגשות של

בניין בית  -המדרש בחצר ' חורבת ר ' יהודה החסיד '  ,התסיס את דמיונם  ,בעיצומה

של שנת ת " ר  ,אירוע

נוסף  :במהלך החפירות שערכו בחצר ' החורבה ' על מנת להכשירה לבנייה נתגלו כדים קטנטנים ,

מביני דבר טענו  ,לפי עדותו של שוורץ  ,כי כדים אלו שימשו להצפנת אפר פרה אדומה :
בחדשים העברו חפרו בחצר

הבה " כ

של אשכנזי ' . . .

ומצאו בבור עמוק כדים קטנים בערך אצבע קטן א '

וחקרו עלי ' מה היה תכליתם  ,ומבינים אמרו כי ודאי נעשה בהם אפר פרה האדומה  -כי ידוע שיסוד בה " כ

הזל הוא מזמן הבית השני  .ואין להאריך .

61

יש להניח כי לולי הציפייה המשיחית האקוטית לקראת גאולה בשנת ת " ר  ,לולי ידיעת המגבלות
ההלכתיות העומדות בפני האקט בעל המשמעות הפולחנית המובהקת ביותר  ,לולי התקווה והציפייה
שיימצא אפר פרה אדומה על מנת להתגבר על המגבלות ההלכתיות ולאפשר עלייה להר הבית  ,לולי

העיסוק בהלכות הקשורות בנושא  -לולי כל אלה לא היו מעלים על דעתם לקבוע כי הכדים שימשו

להצפנת אפר פרה אדומה  ,ובפרט שלא נמצא בהם שריד לאפר עצמו .
מלבד העיסוק התאורטי בעניינים אלה הילכו פה ושם גם שמועות כי בית  -המקדש עומד להיבנות .
השמועות נפוצו בעיקר הרחק מזירת האירועים  ,בקרב יהודי חוץ לארץ  ,ייתכן כי הרקע הראלי
לשמועות היה הרשיון שהשיגו הפרושים לבנות את חצר ' החורבה ' בשנת תקצ " ו

( , ) 18 6

השמועות

~

על הרשיון לבנות את החצר ואת בית  -המדרש הוחלפו ברשיון לבנות את בית  -המקדש  ,גם אל אחיו
של יהוסף שוורץ  ,חיים שוורץ  ,הגיעו השמועות הללו  ,וליהוסף שוורץ לא נותר אלא להפריכן :

' במכתבך הנ " ל כתבת שכתב ב " ח א ' שלמד בפ " ב [ בפרסבורג ] שאפ [ שאיברהים פאשא ] הרשה לבנות

בהמ " ק [ בית  -המקדש] וגו ' -

לא היו דברים כאלה מעולם ולא ידעתי מי הוציא דברי ' כאלה . ' . , .

62

הדים לדרך הפצתן של השמועות הללו בקרב יהודי קהילות ישראל בחוץ לארץ עולים גם ממכתבי

.

הפקוא " מ בעקבות חנוכת בית  -המדרש ' מנתם ציון ' בראש חודש שבט תקצ " ז שיגרו הפרושים ארבעה
שד " רים על מנת לבשר ליהודי הגולה על השינוי הדרמטי שחל במדיניותו של מוחמד עלי כלפי
היהודים בארץ  -ישראל וכדי להעמידם על הצורך להזדרז ולאסוף כסף לבניינו מחדש של בית  -הכנסת

.

הגדול שבחצר ' החורבה ' להרן  ,ראש ארגון הפקוא " מ  ,התריע על כך שהשליחים  ,ובעיקר אהרון זליג

מאן ( שפעל במערב אירופה ובעיקר באנגליה ובגרמניה )  ,מוליכים שולל יהודים תמימים בכך שהם
מפזרים הצהרות כי בכספים הנאספים ייבנה בית  -המקדש  ' :ופשט ידו בכמה ק " ק גדולות וגם נשמעו

60

61
62

היד החזקה  ,הלכות פרה אדומה ג ,
מכתב מס ' באייר ת " ר  ,אמתע " י ,

מכתב מי " ח באב תקצ " ח ,

שם .

ד.
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הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

לו נגד אזהרתינו בהתפתותם לדבריו כאילו יבנה בהמ " ק במעות ההוא ' .

63

ודברים דומים על אותו

שד " ר כתב במכתב מאייר ת " ר  ' :וראינו אבשריפט ממה שהדפיס מחדש מודעא של בנין בה " כ [ בית -

הכנסת ] ההיא בקול בשורת שמחה  . . .כאלו יבנה בהמ " ק [ בית  -המקדש ] ' .

נקל לשער כי ההתלהבות

64

שאחזה בכמה חוגים בקהילות גרמניה אפשרה לשליח מוכשר זה לפרוט על הנימים הרגישות ביותר

.

של הציפייה והרצון להשתתף במפעל המשיחי הוא ביקש לאסוף תרומות לבניין בית  -המקדש  -ולא

לבניין בית  -כנסת  -שהרי למטרה נעלה זו היו היהודים מוכנים לתת ביתר רצון מכספם  ,הונם

.

ומאודם יש לציין כי גם בכרוזים הנדפסים הקוראים לתרום לבניית בית  -הכנסת שבחצר ' התורבה '

ניתן להבין מהניסוח המליצי המעטר כמה משפטים כאילו מדובר באיסוף כספים לבניין בית  -המקדש ,

כגון  ' :קיימו וקבלו עליכם את כל דברי האגרת להפריש מהונכם כסף הקדשים לשכלל היכלא
דמלכא קדישא בהר ה "  ,בניסוח אותו כרוז יש רמיזות לשוניות סוחפות ומגמתיות :

ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וברנה יגילו  . . .הקדושה הראשונה הוחזר העטרה ליושנה . . .
באחב " י [ באחינו בני

ישראל ] אשר כל

ובטחנו

ימיהם מצפים ומחכים מתי יבא לידיהם המצוה הזאת לכונן מקרשה

על מכונה ולשמוח בבנינה ושכרם כפול מה ' ויזכו לרב טוב ולבנין בית מקדשנו ב " ב [ במהרה בימינו ] .

65

ההתעוררות המשיחית בקרב היהודים והעלאת נושא בניין בית  -המקדש נודעו גם מחוץ לגבולות

.

הקהילה היהודית במקביל להופעתם של השד " רים הירושלמים וללא קשר אתם  ,ככל הידוע לנו  ,פעל
באותה עת במערב אירופה נוצרי תמהוני בשם קרל גוסטב זייפרט  ,שכינה את עצמו גם בשם זיגפריד
יוסטוס הראשון  ,והפיץ כרוזים הקוראים לעמי העולם להשתתף יחד עם היהודים בבניין בית  -המקדש

בירושלים .

66

שלושה מכרוזים אלו נדפסו בלייפציג בשנים

יהודיות רבות במזרח אירופה .

67

1837 - 1836

ונשלחו כנראה לקהילות

על תפיסתו של אחד מכרוזים אלה מצאנו דיווח בתיקי המשטרה של

.

גוברניית ( מחוז ) קייב המדובר בתזכיר של מושל פלך ווהלין

מ 12 -

בינואר

1837

אשר נמסר בו כי

נתקבל דיווח ממפקד משטרת ברדיצ ' ב בצירוף שלושה עותקים מודפסים של מסמך הכתוב בשפה
הגרמנית  ,ואשר תוכנו

הוא פנייה מתסיסה אל היהודים לתרום למען בניין בית  -המקדש בירושלים .

המסמך הגיע למשרד הדואר בברדיצ ' ב מגרמניה דרך רדז ' וביל  ,כשהוא נתון בתוך עטיפת נייר פשוטה ,
ללא מעטפה  ,והיה ממוען לקהילה היהודית

במקום .

המסמך על שלושת עותקיו נמסר לידי מר

פליטרמן  ,יהודי שתפקידו היה לטפל במשלוח מכתבים רשמיים  ,והוא מסרם לקהילה היהודית  ,ורק

.

אחרי יומיים העבירם לידי המשטרה פליטרמן הועמד לדין על טיפולו הכושל בחומר רגיש זה  ,והוא

63

,

מכתב מכ " ד בשבט תר " א  ,איגרות הפקוא " מ לעיל  ,הערה  , ) 26י ,

 213ע " א .

64

שם  ,ח  ,דף

65

לצילום הכרוז ראה  :מורגנשטרן  ,משיחיות ,

66

נ"מ

עמ '

157

עמ '

40

.

גלבר  ,תולדות התנועה הציונית בגליציה  ,ירושלים , 1958

עמ ' 48 - 30

.

.

בקרב תאולוגיפ מילנריסטים היו דעות

שונות באשר לבניין בית  -המקדש השלישי  .היו שסברו כי בית  -המקדש ייבנה מהלק מתהליך שיבת היהודים לציון ,
וכי אומות העולם יטלו חלק בעבודת המקדש  ,בעיקר בחג הסוכות  :והיו שסברו כי לעתיד לבוא יבוטלו המצוות

הפולחניות  ,כגון מצוות מילה והקרבת
67

קרבנות .

שלושת הכרוזים מצויים באוסף הספרים הנדירים שבספריה הלאומית

בירושלים .

61

קתדרה

לשררה

;2

אריה

מורגנשטרן

נדון לגיוס חובה לצבא הרוסי .

68

מתוכן הכרוז כפי שהוא מובא בדיווח של מושל פלך ווהלין נראה לי

שמדובר בכרוז השלישי של זייפרט ולא בכרוזים שפרסם בגרמניה השד ר מאן.
"

ייתכן עם זאת כי הציפייה לבניין בית  -המקדש
המוזכרת במכתבו של שוורץ היתה מבוססת גם על
מקורות קבליים ולא רק על שמועות וכרוזים של

חוגים מילנריסטיים או של שד " רים מארץ  -ישראל .
בכתב  -יד ירושלמי המוקדש רובו ככולו לחישובי
קץ לשנת ת " ר טוען המחבר אביעזר מטיקטין  ,כי

.

בית  -המקדש אמור להיבנות בשנת ת " ר לטענתו
הפסוק ' קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות ' וגו ' ,

מתייחס לשלושת בתי  -המקדש  ,ובגימטריה של
' קדוש ' המשולש יש רמיזה לסך שנות קיומם ,
שהוא אלף מאתיים ושלושים

שנה .

והואיל

Qltr

והגימטריה של ' קדוש ' עולה לכדי ארבע מאות
ועשר שנים  ,ומאתר שבית  -המקדש הראשון

:.

עמד על מכונו ארבע מאות ועשרים שנים
ובית  -המקדש השני  -ארבע מאות ועשר

.:,
,

[

שנים ' הרי בית  -המקדש העתידי  ,השלישי ,
אמור לעמוד על מכונו ארבע מאות

[.

שנים .

.

ומאחר שעל  -פי התלמוד העולם יתקיים

ששת אלפים שנה  -יוצא שארבע מאות שנה לפני תום האלף

חלק מכרח של

משנת  , 1837הקורא
לאיסוף כספים

לבנין בית  -המקדש

מירושלים

.

השישי ייכון בית  -המקדש השלישי היינו בשנת ה ' ת " ר שנים וכך מסביר הכותב :

.

.

וזהו כל הנותר בציון והנשאר בירושלים קדוש יאמר לו גם ג ' פעמים קדוש הם כנגד בתי  -מקדשים כי
העולמות ואם יבנה הבית האחרון בשנת ת " ר ב " ב
י
בכל
של הקב " ה י
1
קיים נתקדש שמו
בזמן הבית  -הממרש י

.

[ במהרה בימינו ] יהי ' מנין שנות הג ' מקדשים כמנין ג ' קדוש  .ואח " כ יהי ' מלא כל הארץ כבודו וד " ל .

69

דרשה קבלית זו מצוטטת גם ביומנו של המיסיונר יוסף וולף  ,המביא אותה  ,באוגוסט  , 1831מפיו של

.
השליח באיסוף כספים למען יהודי ארץ  -ישראל הוא מלמד תורה את נידחי ישראל הפזורים בפרס .

יהודי שלית מצפת בשם מאיר בן ישעיהו  ,שוולף פגש אותו בטהרן וולף מציין כי מלבד עיסוקו של

68

69

ענייני ארץ  -ישראל בתיקי המשטרה בפלך קייב  ,אמתע " י ,

. HM - 2 -8004 - 6

' זרע יצחק '  ,ספריית בית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק  ,כ " י  , 1861דף נו ע " א  .נראה שלדרשה משיחית זו מכוונים
דבריו של ר ' מתתיהו הכהן מזרחי ראה  :מ ' בניהו  ' ,חזיונות הקץ של " משיה " מאזירביג 'אן תקס " ב  -תקצ " ב ' ,

אסופות  ,ב תשמ " ה  ,עמ ' שם .
 . 55 - 56קק , London 1835 ,
(

70

70

שד " ר זה .

.

)

'Missionary

Researches and

,.

~.I

אין בידינו ידיעות משום מקור אחר על

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

63

המפתיע הוא שהד מפורש לאפשרות של בניין המקדש בשנת ת " ר יש אפילו בכתביו של ר ' משה

סופר מפרסבורג ( החת " מ סופר )  ,שעל האספקטים המיסטיים בדמותו לא נכתב עד כה  ,למרבה הפלא ,

דבר .

71

.

על ציפייתו לגאולה בשנת ת " ר יש בכתובים כמה התבטאויות לדוגמה את דרשתו לפרשת

...

' בהר ' בשנת תקצ " א מסיים החת " מ סופר באמרו  ' :וכשנזכה ליובל יבק לבריאת העולם
= 5600

ה ' ת " ר ] תתז בציון עינינו ' .

72

[ 112 % 50

=

דוגמה אחרת  ,שיש בה ציפייה מפורשת לבניין המקדש בשנת

ת " ר  ,אנו מוצאים בחידושיו ל ' שולחן ערוך '  ,בדיני שמיטה ופרוזבול שבחלק ' חושן משפט ' ; נאמר

שם כי שמיטת כספים נוהגת מן התורה רק בזמן שהיובל נוהג  ,והואיל ויובל נוהג רק בזמן שבית -
.

.

המקדש קיים  ,הרי שאין שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מן התורה ואף  -על  -פי  -כן  -מעיר החת " ם
סופר  -מורו  ,ר ' נתן אדלר מפרנקפורט דמיין  ,קיים את מצוות שמיטת כספים בשלהי שנת תקמ " ד ,

.

שהיתה שנת שמיטה  ,משום מנהג חסידות ובהקשר זה מביע ההת " ם סופר את תקוותו כי בשנת
השמיטה בשנת ת " ר ייבנה בית  -המקדש  ,ואשר על כן אפשר יהיה לקיים את מצוות שמיטת כספים

.

על  -פי דין  ,מדאורייתא  ,ולא רק מדרבנן וכך הוא כותב בשנת תקפ " ה לערך  ' :ויהי שמיטה אי " ה

שנת תקפ " ו הבע " ל [ הבאה עלינו לטובה ] ותקצ " ג  .יה "ר [יהי רצון ] שיבנה

בשנת ת" ר הבע " ל' .

ביהמ " ק

[ בית  -המקדש ]

73

אין החת " ם סופר דן בפרטים איך וכיצד  ,על  -ידי מי ובאילו נסיבות ייבנה בית  -המקדש בשנת ת " ר ,

עם זאת נראה כי הוא מצפה שהדבר יהיה כרוך בפעילות אנושית .
החת " ם סופר נפטר בראשית שנת ת " ר ועל כן אנו פטורים מלדון בשאלה כיצד השפיעה עליו האכזבה

.

מכך שהגאולה לא התממשה באותה שנה אולם יש מקום לדון בכך לגבי שוורץ  ,במכתבים שכתב לאתר

.

שנת ת " ר אין שוורץ מתייחס כלל אל העבר הלא רחוק ואל ציפיותיו שנתבדו שני נושאים מעסיקים

.

אותו בעיקר ; ענייני התמיכה הכספית בו והכנת ספריו לדפוס הוא אינו מזכיר את הציפייה לגאולה
בשנת ת " ר אף לא פעם אחת בארבעת ספריו הנדפסים או במאמרים שפרסם מעת לעת בעיתונות
הגרמנית

71

74 ,

אילולי היו בידינו מכתביו הפרטיים של שוורץ מן השנים

1840 - 1838

היינו יכולים לטעון

על דמותו ראה  :י ' כ " ץ  ' ,קווים לביאוגרפיה של החת " ם סופר '  ,מהקרים בקבלה ובתולדות הדתות  ,ירושלים
תשכ " ח  ,עמ '

קטו  -קמת.
שטרן  ,ירושלים תשי " ט ,

עמ ' עא .

72

ספר התם סופר על התורה  ,מהדורת י " נ

73

חדושי תתם סופר לאושן משפט  ,הלכות הלואה מז  ,א  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' קפד  -קמה יש לציין שהחת " מ סופר

.

הולך בעקבות הרמ " א  ,ר ' משה איסרליש  ,שבהגהותיו על ' שולחן ערוך ' באותו סעיף הוא מביע תקווה לגאולה
בשנת

ה ' של " ה ( ; ) 1575

.

ראה שם אף  -על  -פי שנכזבה הציפייה לשנת של " ה  ,לא חשש החת " ם סופר לבטא

בחידושים שכתב בשנת תקפ " ה את אמונתו בבניין המקדש בשנת השמיטה ת " ר  .ההת " ם סופר  ,יש לציין  ,היה
קרוב בתפיסתו המשיחית לתפיסתם של הפרושים  .מתוך הרגשת קרבה רעיונית הרשה לעצמו להתערב ולחוות

.

את דעתו על מעשיהם ואף השתדל להיות מעורב במתרחש בארץ ולקבל ידיעות עדכניות משם לא אחת נדרש

.
ובגוף המאמר שם .

לפסוק הלכה בעניינים שונים הקשורים בארץ  -ישראל מתוך כך אנו יכולים לעמוד גם על העניינים שהעסיקו

.

את הפרושים בארץ  -ישראל וראה לעיל  ,הערה
74

36

י ' שכארץ  ,ספר תולדות יוסף  ,ירושלים תר " ג ; הנ " ל  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים
א  ,ירושלים תרכ " א ; ב  ,ירושלים תרכ " ב  .קרוב לוודאי שניתן להסביר את התנגדותו העיקשת של שוורץ לתכניות
תר " ה ; הנ " ל  ,ספר דברי יוסף ,

ההתיישבות של חבריו בכולל הו " ד ואפילו להקמת ' בתי  -מתסה '  ,במשבר שעבר עליו בעקבות האכזבות של שנת

ת " ר  .ראה  :מ ' אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ד  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '

227 - 226

.

קתדרה

מתדרה

אריה מורגגשטרן

64

כי הציפיות המשיחיות לפני שנת ת " ר היו רק פרי הדמיון  ,שהרי לא ייתכן כי היסטוריון ברמתו של
שוורץ  ,שחי בירושלים בשבע השנים שקדמו לשנת ת " ר  ,לא יזכיר את הציפיות המשיחיות של יהודי

ירושלים  ,אם הן אכן היו חלק ממציאות ראלית .
אי אזכור הציפיות המשיחיות בספריו מגלה דפוס חדש של התמודדות עם משבר משיחי  ,והוא -

.

ניסיון להדחיק את הפרשה ולמחוק אותה לחלוטין מן הזיכרון האישי וההיסטורי מסתבר כי שוורץ
לא סלח לעצמו על אמונתו העיוורת ועל תפיסותיו הלא רציונליות בכל הקשור לפרשנות אירועים

שהתרחשו סמוך לשנת ה ' ת " ר .
מן המקרה של שוורץ נוכל להגיע למסקנה כוללת כי העדר התייחסות לציפיות המשיחיות בספרים
נדפסים או בתעודות שנתחברו לאחר שנת

ת"ר -

אין בו כדי ללמד כי לא היו ציפיות כאלה בקרב

.

יחידים וקבוצות לקראת שנת ה ' ת " ר סביר גם כי בשל רגישות הנושא המשיתי הושמד במכוון חלק

.

ניכר מן המקורות יש להיזהר אפוא מהסקת מסקנות לגבי היקף התופעה ומידת השפעתה על סמך

החומר המצוי בידינו .

75

המסורות על עמדת הגר " א בשאלת בניין המקדש והיחס כלפיהן
מעי 71במקורות שהבאנו לעיל עולה שאלה בדבר עמדת הפרושים בירושלים בשאלת בניין בית -

.

המקדש ערב שנת ה ' ת " ר כדי לברר שאלה זו מן הראוי לבדוק קודם לכול מה היתה המסורת על
עמדתו העקרונית של הגר "א בעניין בניין בית  -המקדש השלישי  ,מסורת שנושאיה היו קרוב לוודאי
תלמידיו בירושלים

ובליטא .

מן הראוי להבהיר ביסוד הדברים כי יש שתי מחלוקות עקרוניות בנושא בניין בית  -המקדש בימינו :

האחת  ,האם בית  -המקדש ייבנה בידי אדם או ירד מן השמים בדרך נס ? והאחרת  ,באיזה
תהליך הגאולה ייבנה בית  -המקדש  ,לפני ביאת המשיח או אחרי

שלב של

ביאתו ?

אשר לשאלה בדבר אופן הקמת המקדש  ,נאמר בתלמוד כי בית  -המקדש ירד בנוי מן השמים  ,דרך נס ,

ככתוב  ' :מקדש ה ' כוננו ידיך ' ,

יגלה ויבא משמים ' .

76

ורש " י מפרש  ' :אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא

לעומת זאת הרמב " ם פוסק כי בית  -המקדש ייבנה בידי אדם  ' :מצות עשה לעשות

בית לה ' מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה  ,שנאמר ועשו לי מקדש ' .

77

אשר לשאלה בדבר מועד בניית המקדש  ,הרמב " ם קובע שמלך המשיח הוא שיבנה את בית  -המקדש ,
ולפיכך ייבנה המקדש אחרי ביאתו ואחרי כינון מלכותו  ' :המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות
דוד לישנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ' ,

75

ראה  :מ ' אידל  ' ,מבוא '  ,אשכולי

78

( לעיל  ,הערה  , ) 15תשג " אנ ,

76

פירוש רש " י לבבלי  ,שבועות סו ע " ב .

77

היד החזקה ,

78

שם  ,הלכות

הלכות בית הבחירה א  ,ה .
מלכים יא  ,א .

עמ ' . 11 - 10

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

65

קתדרה

דעה שונה לחלוטין  ,המסתמכת על התלמוד הירושלמי  ,אומרת כי בית  -המקדש ייבנה בידי אדם כבר
בשלב מוקדם  ,לפני ביאת המשית וכמובן גם לפני כינון מלכות בית דוד  ' :אמר רבי אחא זאת אומרת
שבית המקדש עתיד להבנות קודם בית דוד '

79 ,

מכל הדעות הללו דוקה דעת הגר " א לזו המבוססת על התלמוד הירושלמי  ,ואשר לפיה בית  -המקדש

ייבנה בידי אדם במהלך ההיסטוריה הרגילה  ,כאשר עולם כמנהגו נוהג  .שני
מקורות'
ןן
'

םמ  :נב *

להבנות קוום מלכות בית דוד ' .

בנ :

ו-

~

80

המקור האתר מאמת ומאשר את הנאמר במפורש באיגרת אל עשרת

.

_
. 1

השבטים המדובר במכתב תגובה  ,ששלח להרן אל ר " י משקלוב  ,ובו הוא

מגיב על מסורת הגר " א כפי שבאה לביטוי בדברים שכתב אליו ר " י
משקלוב ; לא ברור בדיוק במה מדובר  ,אולי במכתב שכתב ר " י משקלוב

 :ג:
יום

טוב ]

]1 :ב:ע 21
"
'
:ך

והליץ [ והמליץ ] בעדו ' .

'

*

'
-

*
הגאיו י ' אליהי

81

להרן  ,שהיה קנאי לתפיסה המסורתית של גאולה בדרך נס  ,אינו יכול להבליג  ,ובהמשך הדברים שם

הוא מסתייג בזהירות מתפיסתו של הגר " א  ,שהיא לדידו

חדשנית  ,ומנסה להוכיח כי לא כן  ,אלא בית -

המקדש ירד מוכן כולו מן השמים :

.

והוא פלאי [ תמוה ] שכבר כ ' [ כתוב ] שבית אחרון יבנה הקב " ה כמ " ש ' ובאש אתה עתיד לבנותה ' וע " ז ר '

.

[ ועל זה ראה ] לומר יה " ר שיבנה בהמ " ק בב " י [ במהרה בימינו ] ובהגלות ימין ה ' רוממה ואהבתו וחסדו

,

ע"א .

19

ירושלמי  ,מעשר שני ה  ,ב נו

80

א ' יערי  ,אגרות ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ג ,

.

)

עמ '

. 355

על  -פי דברים אלה חולק הגר " א על הרמב " ם בשאלת

תהליך הגאולה הוא סבור כירושלמי כי בניין המקדש יקדם לבוא המשיה ועל כן יצטרכו למצוא אפר פרה אדומה

.

מן המוכן  ,אפר שהוצנע לדורות הרמב " ם לעומת זאת סבור שמלך המשיח הוא שיקריב את הפרה האדומה

.

העשירית  ,ומאפרה יטהר טמאים ואחר כך יקים המשיח את בניין המקדש קיימת סתירה לכאורה בין הדברים
שמביא ר " י משקלוב בשמו של הגר " א לבין פירוש הגר " א בדרך הסוד על שיר השירים  ,שבו הוא אומר כי קיים
איסור לבנות את בית  -המקדש לפני בוא המשיה  ' :שמושבעין שלא יצאו מאליהם לבנות בית המקדש שושנה

.

.

דלעילא עד שיבא ' סדור הגר " א  ,ב  ,ירושלים תרנ " א  ,דף מח ע " ב אולם עיון מדוקדק בדברי הגר " א מראה
שבפירושו על שיר השירים לא נאמר שהאיסור קיים עד לבוא המשיח  ,אלא עד שיבוא הזמן לבניין המקדש -

.

כך מסר לי המקובל יוסף זוסמן שליט " א מירושלים בכל מקרה  ,כפי שנראה להלן  ,אין ספק כי לדעתו של הגר " א
בניין המקדש צריך להיות מעשה ידי
81

אדם .

מכתב אל ר " י משקלוב מיום ד ' חנוכת המזבח תקצ " ב  ,איגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה  , ) 26ד  ,דף

169

ע"א .

מיי

לנה

(הזי

א)

קתדרה

אריה
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.

 Dyiסגולתו ישלטו עוד האוייבים בירוש ' כמ " ש הרב תי " ט גם בהכרח יהי ' לנו אז אפר פרה ומסתמא

.

יתגלה [ אפר הפרה ] ע " י אלי ' הנביא זכור לטוב וחז " ל אמרו שאלי ' יתגלה יום שלפני ביאת המשיח ויהי

.

מה  .יה " ר שתבא הגאולה והישועה בב " י  ,ועיננו רואות וכגילה ונשמתה יחד כיר " א

[ כן

יהי רצון ,

אמן ] .

62

עצם העיסוק של הגר " א בפענוח ארכיטקטוני של צורת בית  -המקדש השלישי כפי שהיא מופיעה
בספר יחזקאל ;

83

ומאמציו לשרטט את תבנית הבית  ,למרות הקשיים הטמונים בטקסט הנבואי  -כל

אלה מעידים אף הם כי הגר " א סבר שבית  -המקדש ייבנה בידי אדם טרם ביאת המשית ולשם כך טרח

במלאכה זו עד שהשלים אותה בהצלחה .
מסורת נוספת בדבר תפיסתו של הגר " א את נושא הגאולה בכלל ובניין בית  -המקדש בפרט נמסרה

.

מפי ר ' משה בן נחום קצנלבויגן בספרו ' מעייני הישועה ' הוא מביא בשם אביו אי אלו מסורות
ששמע מפי הגר " א  ,לדבריו על  -פי תפיסת הגר " א ייבנה בית  -המקדש בידי אדם וגאולת עם ישראל
היא חלק ממהלך היסטורי עולמי  ,התנאי המוקדם העומד בבסיסו של מהלך זה הוא הכרת העמים

בזכות של עם ישראל על ארץ  -ישראל  ,ורק לאתר שיקוים תנאי יסודי זה יתרכז תהליך הגאולה
בפעילותו של עם ישראל עצמו  ,הואיל והמהלך אמור להיעשות בדרך הטבע  ,אך טבעי הוא
שראשיתו תהיה קיבוץ עם ישראל מגלויותיו וכינוסו

בארצו ; ואחר כך

יתחיל פרק החיזוק הפנימי ,

.

אשר בו ייבנה בית  -המקדש בידי אדם המהלך עשוי לקבל גוונים שונים בהתאם להתנהגות עם

ישראל  ,היינו

אם יעשו תשובה יתנהל מהלך הגאולה בכל שלביו  -ובכלל זה בניין המקדש  -על

מי מנוחות  ,בעזרת העמים

ובתמיכתם .

וקבלתי מאבי המנוח נ " ע שקבל מהגאון החסיד גדול מרבן שמו רבנו הקדוש אליהו מווילנא זצוק " ל שאם

נשוב בתשובה טרם יבא קבוץ גליות יקוים נבואת ישעיה נד ז וברחמים גדולים אקבצך . . .

ודע שאין אנחנו

רשאים להתקבץ ולבא לירושלם לבנות הבית בלי רשיון ממלכי האומות  . . .עוד קבלתי מאבי נ " ע שקבל
מהגאון הנ " ל אם מלכי הגוים יקבצו נדחי ישראל ויהיו לעזר לבנות הערים ההתרבות יבטל ה ' כל הנבואות

הרעות אשר דבר עליהם  . , .ואם יעשו המלכים הטובה הגדולה הזאת ליתן כבוד לה ' ולפאר בית מקדשו . . .
יהיו בטוחים שלא יבא עליהם שום רע .
64

82

.

שם דברים נגד הציפיות לבניין המקדש והקרבת קרבנות בהר הבית  ,דברים הכורכים יחד את השקפותיו של
קלישר עם שיטת התלמוד הירושלמי  ,כתב יחיאל ברי " ל בדברי ההקדמה לספר הקבלי האנונימי ' באר הגולה '
( מגנצא תרל " ז )  ' :זה כעשרים שנה נשמע במחנה העברים המצאה חדשה איך יוכלו בני ישראל לקרב ביאת

המשיה . . .

אנשים כמנו אשר לא באו בסוד ה ' ראו מראש הררי הדמיון כי אם בני ישראל ישובו להקריב קרבנות

בירושלם יעתר לנו ה ' וישלח לנו גואלנו ופודנו . . .

והוכיחו מהם כי חז " ל האמינו כלם כאחד שבית המקדש עתיד

להבנות קודם למלכות בית דוד  ,ולמען נוכל לבנות בית המקדש אין לנו לעשות כי אם לאסוף לארץ הקודש איזה
אלפים

עניים . . .

למלא את ידם בעבודת האדמה שם  ,ואז יהיה מותר  ,לפי

דעתם לבנות בית לה '

ברלין תקפ " ב .

בירושלים . ' . . .

83

תבנית הבית השלישי עם ביאור הגר " א ,

84

משה בן נהום קאצינעלין בויגן  ,ספר מעייני הישועה  ,כולל מנחמות הנביאים באחרית הימים עם ביאור ע " פ קבלת

המחבר מאביו המנוה נ " ע  ,שקיבל
תרי " ט  ,עמ '  . 16 - 15דברים אלו מקבלים חיזוק ממקור היסטורי אחר יעקב ליב לוי משדק  ,אחד המקובלים

מהגאון ההסיד וקדוש רבינו אליהו מווילנא זצ " ל על עת קץ  ,פרנקפורט

.

הירושלמים בשנות השישים של המאה הי " ט נשאל פעם על  -ידי חיים לוריא אם אין לאנשי ארץ  -ישראל  ,בעיקר

.

לבני עדת הפרושיב  ,השקפה מקובלת בדבר האופן והסדר של גאולת ישראל ועל כך השיב כהאי לישנא  ' :בא " י
מוסכם אצל כלם כי בטרם יבא המשיה גאולה תהיה לנו ע " י רשיון מלכי האומות יר " ה ויבנה בית מקדשנו כאשר
היה בימי בית שני ונקריב קרבנות ואח " כ יתגלה משית צדקנו  ,א " ס

[ אמן סלה ] '  .המגיד  ,ה ' בתמוז תרכ " ח .

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

האם היתה להשקפתו זו של הגר " א על בניין בית  -המקדש השפעה גם על ציפיותיהם ופעילותם של
הפרושים

בירושלים ?

על  -פי מסורת שנמסרה מפיו של יעקב משה חרל " פ  ,ר ' מנחם מנדל משקלוב  ,תלמיד הגר " א  ,ידע
היכן מוצפן אפר פרה אדומה לטיהור הטמאים שיעסקו בבניין בית  -המקדש  ' ,אם יצטרכו לאפר פרה

של משה יראה איפה הם ' .

85

אבל במציאות הירושלמית של שנות השלושים של המאה הי " ט היו הפרושים עצמם מפוכחים

.

וראליסטיים הרבה יותר בניין בית  -המקדש לא היה בעיניהם עניין בר ביצוע  ,כאשר חנכו בוני חצר
' החורבה ' את בית  -המדרש ' מנחם ציון ' הם איחלו לעצמם את האיחול המסורתי  -שבית  -המקדש
ייבנה במהרה ,

86

.

היינו לכשיאפשר המצב יתממש שלב זה של הגאולה ההיסטוריה האנושית היא

.

המישור שבו אמורה הגאולה להתחולל  ,כשם שהגלות אירעה במישור זה עם זאת קיימת השגחה
אלוהית על התהליכים ההיסטוריים ; הקב " ה משגית שהמהלך ההיסטורי הכולל  ,שהוא קבע מראש את

.

תבניתו כשברא את העולם  ,יתגשם במסגרת זו ראוי לבצע פעולות טבעיות תוך התחשבות במצבו

.

של עם ישראל ובמעמדו בקרב העמים והואיל ו ' גלות השכינה ' היא ביטוי היסטורי מטאפיסי  ,אחת

85
86

א " ל פרומקין  ,תולדות הכמי ירושלים  ,ג  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '
מורגגשטרן ,

משיחיות ,

עמ '

. 156

. 161
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קתדרה
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הדרכים המובהקות ל ' קימום השכינה ' היא קיום מצוות יישוב ארץ  -ישראל  ,ובראש ובראשונה  -בניין

ירושלים .
בניין ירושלים עמד במוקד פעילותו המשיחית של מנהיג הכולל הפרושי בירושלים  ,ר ' מנחם מנדל

.

משקלוב  ,תלמידו המובהק של הגר " א בניין תצר ' חורבת ר ' יהודה החסיד ' היה לדידו סמל להיאחזות

.

מחדש בירושלים  ,והוא ראה בכך ביטוי מעשי לאתחלתא דגאולה לא ייפלא על כן כי משהצליחו
הפרושים  ,לאחר השתדלות מאומצת שנמשכה כעשרים שנה  ,להשיג ממוחמד עלי חזקה משפטית על

תצר ' החורבה ' ולקבל רשיון לבנותה  -הגדירו את האירוע כ ' אתתלתא דגאולה '  ' :כי לולי ה ' חפץ

בנו לא הראנו את כל אלה  . . ,סימנא מילתא [ סימן טוב הוא ] אתחלתא דגאולה ' .
הפרושים בירושלים  ' :וזכינו לבנין החורבה ושארי בנינים  . . .וראינו בזה הבנין
[ התעוררות מלמעלה  ,היינו היענות אלוהית ] ובונה ירושלים ה ' לשון הווה ' .
87

וכן אמר אחד מראשי

אתערותא דלעילא

88

יש להדגיש כי ככל הידוע לנו לא ביקשו הפרושים להקריב קרבנות בהר הבית בעקבות אירועי קיץ
 , 1834ולעומת זאת לאחר שהספרדים קיבלו רשיון לבנות את בתי  -הכנסת שלהם  ,הגבירו הפרושים
' החורבה ' ,

את מאמציהם לזכות בפרמאן לבניין חצר

יש בכך ללמד כי הם פעלו באופן מעשי ולא

טיפחו רעיונות שווא.
בקיץ תקצ " ו יצא ר ' אברהם שלמה זלמן ( ראש " ז ) למצרים על מנת להיפגש עם מוחמד עלי ולדון אתו

.

בבניית חצר ' החורבה ' ראש " ז  ,השליח הממולח של הכולל הפרושי בירושלים  ,השיג פגישה עם

.

מוחמד עלי בעזרת שוחד שהעניק לקונסול הרוסי במצרים בפגישה הציג בפני מוחמד עלי את תכנית

.

הבנייה של ' החורבה '  ,תכנית שלדבריו הבארון רוטשילד בכבודו ובעצמו תומך בה כששמע מוחמד
עלי כי הבארון רוטשילד מעורב בפרויקט הנתון לחסותו שלו  ,התרצה מיד והעניק את הפרמאן

.

המיוחל בו במקום התחבולה שנקט ראש " ז על מנת לזכות בפרמאן הצליחה אפוא  ,והוא מיהר לשוב

.

לירושלים וגם כאן גילה תושיה למרות התנגדותם של אנשי הווקף המוסלמי הוא הצליח  ,בעזרת
הקונסול הרוסי ביפו  ,לרשום את הפרמאן בתיקי בית  -המשפט בירושלים  ,ולפרושים ניתנה הרשות

.

להחזיק בחצר ' החורבה ' ולבנותה ראוי לציין כי דווקא המעשה הראלי כל כך  ,שהושג בדרכי ערמה

ותככנות פוליטית  ,נתפס בחוגי הפרושים כאתחלתא דגאולה .

89

ההתנגדות של הפרושים בירושלים לכל רעיון שיש בו משום קיצור דרך בתהליך הגאולה באה לביטוי

.

אפילו בתוך תוכו של הכולל הפרושי עצמו כאשר החליט ר " י משקלוב  ,מנהיג הכולל הפרושי בצפת ,
לנקוט צעד שונה מזה של עמיתיו בירושלים ולהתחיל בהכנות מעשיות לחידוש המוסד המשפטי
העליון הקדום  ' ,הסנהדרין '  ,כגורם המקרב את הגאולה  ,התגלעה מחלוקת חריפה ביותר

ביניהם .

אליבא דר " י משקלוב עתיד היה בניין ירושלים לבוא לידי מימוש רק בשלב מאותר יותר בתהליך

.

הגאולה  ,על כל פנים אחרי שתתממש ' השבת המשפט ' ולכן ביקש לעשות כל מאמץ לממש תחילה

87

שם ,

88

שם .

89

שם ,

עמ ' . 158
עמ '

. 147 - 142

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

.

את חידוש מוסד ' הסנהדרין ' אלא שבשלב הביצוע עמדה לו למכשול ההלכה המתנה את מינוי חברי
' הסנהדרין ' המתחדשת בהסכמת כל חכמי ישראל או לחילופין בסמיכה שתיעשה מפי סמוכים שהם

.

עצמם סמוכים מפי סמוכים שתי האפשרויות היו רחוקות מלהיות מעשיות  ,אבל לדעת ר " י משקלוב
נוצרו לא מכבר תנאים שיש בהם כדי להבטיח את הצלחת האפשרות של מינוי בסמיכה  ,היינו יש
סיכויים למצוא את עשרת השבטים  -שבידוע שיש בהם סמוכים מפי סמוכים  -ובכך לאפשר את

חידוש ' הסנהדרין '  .ר " י משקלוב שלח על כן שלית לחפש את עשרת השבטים .
הפרושים בירושלים ראו במעשה זה חריגה מדרך הטבע  ,מעשה שאינו  -צומח יחד עם המהלך הטבעי
של העניינים ומתוכם  ,מעשה שיש בו השתדלות מיוחדת של בני אדם כדי לאלץ את המציאות

ולשעבד אותה לרצונם  ,ולכן התנגדו לו בכל תוקף .

90

כשם שהפרושים בירושלים היו מפוכחים באשר לבניין בית  -המקדש בזמן הזה ולא ראו אפשרות

.

ראלית להגשימו  ,כן היה כנראה יחסם להקרבת הקרבנות בזמן הזה הם העריכו כי שני הדברים
רחוקים עדיין מאפשרות של הגשמה ראלית  ,לא רק בגלל המגבלות שמטילה ההלכה על כניסה

.
לקצר הליכים היסטוריים טבעיים  ,אי אפשר לדלג עליהם  ,כל דבר צריך להיעשות בעתו .
יהודי וילנה ראו את הדברים באור שונה  .בשל הריחוק הגאוגרפי מזירת ההתרחשות  ,מארץ  -ישראל ,
מירושלים  ,הם לא עמדו על המגבלות המעשיות הראליות הכרוכות בבניין בית  -המקדש  .הרעיונות
שהעלו היו ברובד התאורטי  ,ולא היו יכולים להגיע לכלל הגשמה במציאות .

לתחום הר הבית  ,אלא גם בגלל הפער שבין המציאות ההיסטורית הקיימת לבין האוטופיה אי אפשר

בעוד הפרושים תלמידי הגר " א בארץ  -ישראל עסקו באופן פעיל ומעשי בבניין ירושלים  ,עסקו אחדים
מעמיתיהם בווילנה בהכנות מעשיות לקראת האפשרות שיהיה צורך מעשי לבנות את בית  -המקדש

.

ולחדש בו את עבודת הקרבנות הכנות מעשיות בנושא זה משמע הכנות מקדימות  ,היינו לימוד
מכלול ההלכות הקשורות בנושא  ,כגון סדר העבודה  ,תורת הקרבנות והלכות בית  -המקדש עוד בטרם

ייווצרו התנאים המתאימים למימושם  ,שהרי בלי ידיעת ההלכות לא יהיה אפשר לעשות שום דבר

מכל זה אפילו ידעו בבירור שהגיעה השעה לכך.
.

בקיץ תקצ " ב נוסדה בווילנה ' חברת מעמדות ' ללימוד סדר העבודה ותורת הקרבנות בהודעת היסוד

של החבורה קובע הרב אברהם פסוולר ( אב בית  -דין דווילנה ומי שהיה מראשי רוזני ארץ  -ישראל
שבווילנה ) :
והן  Y7Uמ " ע ןמה שכתב ] הרמב " ם ז " ל בהקדמתו לס ' [ לסדר ] קדשים כי ענין הקרבנות בזה
" ן בעו " ה [ בזמן
הזה בעולם הזה ] אין שואל ודורש ואין
מבקש עליהם כי אין בהם מעשה בוה " זי  .וע " כ הרוב מב " א [ מבני
ולזאת יתעוררו אנשי לבב עדת עשרה אנשים מופלגים יח
אדם ] אינם יודעים מהקרבנות
" ס [ יחידי
סגולה ] דקהלתנו לקבוע מעמדות להקים
לעסוק בסדר העבודה והקרבנות ן9
מקומו של עולם

.

. ..

.

. ..

. 132

90

 ' Qffעמ '

91

עבודה תמה  ,וילנה תקצ " ו  ,הקדמה ( ההקדמה נכתבה בשנת תקצ " ב ) החגורה נוסדה על  -ידי

- 130

.

ר ' זלמן בר

ראש רוזני ארץ  -ישראל שבווילנה  ,והראב " ד של וילנה  ,ר ' אברהם
אבלי והרב יחזקאל פייוויל מ " מ דק " ק וילנה ,
שהיו אף הם מראשי
רוזני ארץ  -ישראל תודתי לד " ר שאול שטמפפר  ,שהביא לידיעתי את דבר קיומם של החבורה
'

.

אורי ,

69

קתדרה

קתדרה

70

אריה

שרגנשטרן

כעבור ארבע שנים  -אולי בעקבות השמועות על אירועי הר הבית של שנת תקצ "

ד והאינטרפרטציה

האסכטולוגית שנלוותה אליהם  -קיבל העניין תאוצה ו ' הברת מעמדות ' התלה לפעול
מדרשות בווילנה  ,ואף הוסיפו לסדר הלימוד את נושא הלכות בית הבחירה

בכמה בתי -

בשנת תקצ " ז נתפרסם

,

תלקו השני של הספר ' עבודה תמה ' ושם נכתב בדברי המבוא :

וזה שנה שניה אשר נתייסד מנהג דשדוש הזה פה קהלתנו . . .
.
הקרבנות  . . .ולמען יהי הספר הזה מלא ברכת ה  . , .מצאנו נפשנו

ופה נמנים לדבר זה

...

בכל יום שנים שלשה

היום עוסקים בעבודת

מנינים ובכל ער " ח [ ערב חודש ] ערך עשרים מנינים מעוטפים בטלית ותפילין כל
'

ההבור הזה של סדר

כי יאות9 %לשלמות

עבודת הקרבנות לקבוע בו ג " כ הלכו ' בית הבחירה לאדוננו הרמב " ם ז " ל .

לימוד הנושא המשיחי .

בהמשך ההקדמה יש דברים המאששים את ההתארגנות המיוחדת הזאת לשם
 ,מביא סימוכין מ ' מדרש
הכותב  ,ר ' זאב וולף בן הרב יחזקאל פייוויל  ,מגיד מישרים של קהילת וילנה
על בניין בית  -המקדש
ילמדנו ' על ספר יחזקאל  ,אשר ממנו השתמע כי תכליתה של נבואת יהזקאל
 המקדש בבוא הזמן  ,לפי שעההעתידי היא להורות לבני ישראל כיצד יהיה עליהם לבנות את בית
בבניינו ממש  ,ובבוא העת
יקבלו שכר על עצם לימוד הנושא  ,וייחשב להם הדבר כאילו היו עסוקים
ידעו איך לבנותו :
בשעה שנגלה

הגד לבית ישראל את
דוקב " ה והראה ליחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו אמר הקב " ה

הבית  ,א " ל [ אמר לו  ,יחזקאל ] מרי [ אדוני ] וכי עכשיו הם בונים שאמרת וישמרו
אותם ? !

.

את כל צורתו ועשו
מעלה עליהם כאילו

א " ל לאו אע " פ שאינם עושים אותו עכשו יהיו קורים בצורת הבית ואני

בבנינו עסוקים .

93

(  94 ) 1836לא היתה
נראה כי ההתארגנות ללמוד את הלכות עבודת הקרבנות דווקא בשנת תקצ " ו
הקרובה - 95שהרי עד
בבחינת לימוד במקום בניין בית  -המקדש  ,אלא הכנות מתוך ציפייה לבנייתו
בשמו של הגר " א
ושל הספר ' עבודה תמה ' ייתכן שלימוד תורת הקרבנות בווילנה נשען על מסורת שנמסרה
זונדל סלאנטר זצ " ל
והובאה בספרו של נ ' פרידלנד  ' :כי למדתי אצל הגאון הצדיק המהוכם בכל ההכמות ר ' יוסף חיים מוואלז ' ין זצ " ל

.

אשר שבק היים בירושלים בקדושה וטהרה והוא היה תלמיד מובהק של הגאון קדוש ה ' ר 'כדברים האלה  ,היינו :
אשר כל דבריו וספוריו תמיד מרבו המובהק הגר " א מוילנא זיע " א והיה רגיל לאמר משמו
מעשה " והיה מדבר בלשון אשכנז ,
" אם נשיג רק הר  -הבית להקריב עליו קרבן תמיד פעם אחת הרי זה לאחר
הבית איז שאן נאך
לשוננו  ,בזה הלשון  " :אז מיר וועלין זיך ארויף תאפין מיס דאן קרבן תמיד אויף דען הר
אלעס " ' נ ' פרידלנד  ,דרך סלולה  ,לסלה תרכ " ו  ,עמ ' . 77

.

.

92

עבודה תמה  ,ב  ,וילנה תקצ " ז ,

93

שם .

94

הקדמה .

המקדש והר  -הבית וכלי הבנינים

בשנת תקצ " ז שלח אריה נאמן אל אחיו אברהם אליהו בווילנה ' ציור תבנית מקום
נאמן למידות שקבע בשעתו
אריה
אשר עומדים עליו '  ,ונרשמו שם גם מידותיו של הר הבית  ,המתאימות לדברי
לכל דורש  .אך ייתכן
ומכר
עת
באותה
הרדב " ז ייתכן שהדבר קשור בהפצת ציורי הר הבית שיהוסף שוורץ הכין
בספריית המכון למדעי המזרח

.

.

גם שהשרטוט נשלח לבקשתה של חבורת הלומדים בווילנה מכתבו של נאמן שמור

95

 , 52789ד '

43

.

באקדמיה הלאומית הרוסית למדעים בסנט פטרבורג  ,פנקס מס ' - 240ג  ,מספרו בצילומי בסל " א
המאה העשרים עמד ישראל
על הצורך בלימוד הלכות עבודת הקרבנות מתוך תחושה של קרבת הקץ בראשית
 ,א [ הת " ד  ,חש " ד ] ,
הקרבנות
מאיר הכהן מראדין  ,בעל ' החפץ חיים ' ראה  :אהרן בן ר ' יוסף הכהן  ,ספר עבודת עומדים בשער  ,החליט הרב

.

עמ '  , 4לאחר

מתן הצהרת בלפור ומתוך תחושה כי גאולת ישראל ובניין בית  -המקדש

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

שנות השלושים לא מצאנו שעסקו בווילנה בלימוד הלכות בית הבחירה  ,הלכות כלי המקדש והלכות
עבודת יום הכיפורים  ,בחבורות וברבים  ,ואילו לאחר שנת ת " ר  ,משלא נתממשו הציפיות המשיחיות ,

.

הפסיקו ללמוד בחבורות הלכות אלו הראיה לכך היא כי מן המהדורה השנייה של הספר ' עבודה
תמה '  ,שנדפסה בשנת תרכ " ג  ,הוצאו הפרקים העוסקים בהלכות בית הבחירה וכלי המקדש  ,פרקים

שהיו מרכיב מרכזי במהדורה הראשונה של הספר משנת תקצ " ז .

96

מעשה זה  ,שמעטים כמותו בספרות

.

התפילות והתיקונים  ,אינו אלא ביטוי נוסף לצורת ההדחקה של משבר ת " ר יהודי וילנה המירו מעתה
את לימוד הלכות בית  -המקדש מתוך אוריינטציה מעשית לקראת שנת ת " ר באמירת ' מעמדות '  ,אשר

חז" ל תיקנו לאמרם כתחליף לעבודת הקרבנות .
נספח  :מפת ארץ  -ישראל של ר ' יהוסף שוורך
האווירה המיוחדת ששררה בקרב יהודי ירושלים ערב שנת ה ' ת " ר באה לביטוי בין השאר בביקוש

.

הגדול למפת ארץ  -ישראל של ר ' יהוסף שוורץ ' כשבאתי לכאן ארצה הקדושה '  ,כותב שוורץ ,
' והי ' בידי מפות העולם  -לאנדקארטען של א " י שהדפסתי בטריעסט  -תיכף בא כל העם לקחת
ולקנות ממנו [ ממני ]  ,ממש יותר יוקר מסה שמכרתי בטריעסט  -והם מניחים אותם לכסות הלחם
בשבת וי " ט בשעת הקידוש ולא נשאר בידי כ " א ג ' או

הארץ . . .

'

ד '.

כל כך חשוב א " י בעיני יושבי

97

בחורף תש " ן  ,בעת שביקרתי אצל רבה של טרייסט  ,הרב רפאל גרסיני ז " ל  ,צדה את עיני מפה עתיקה

.

של ארץ  -ישראל שהיתה תלויה על כותל משרדו למפה נלוותה כותרת המייחסת אותה ליהוסף שוורץ :

.

' ארץ הקדושה וגבולותיה מהדור ' תליתאי מסודרת ע " י יהוסף שווארץ אשכנזי פה טריעסט שנת

תקב " ץ לפ " ק '  .הואיל ורישומה של המפה לא היה מוכר לי החלטתי לבדוק את אמיתות מקורה עם
שובי ארצה  .מהשוואת צילומה למפות ארץ  -ישראל שבספרייה הלאומית התברר כי אין למפה זו אח

ורע אלא בספריית הקונגרס שבארצות  -הברית  .אולם מפה זו מיוחסת שם לאדם בשם יחיאל בר  -יוסף .
אברהם יצחק הכהן קוק להקים בירושלים את ישיבת ' תורת

.

המקדש הדבר פורסם בקונטרס

שפתי  -כהן ,

כהגים ' להכשרת

תלמידי חכמים כוהנים לעבודת בית -

ירושלים י " ב במרחשוון תרפ " א  ,ותוכן הקונטרס נשלח לעיתון

.

הלונדוני  1 5 Christianב  22 -בדצמבר  1921הופיעה בעיתון זה כתבה ביקורתית שבה נאמר כי הרב קוק מאמין
שבית  -המקדש ייבנה ~
בקרוב ושהקמת הישיבה היא לפיכך מעשה דחוף ביותר  .הכותב שואל אפ אמנם מתכוונים

.

היהודים לחדש את עבודת הקרבנות ההנהלה הציונית שלחה את הכתבה אל הרב קוק וביקשה את

.

תגובתו .

בתשובתו הודה הרב קוק כי הישיבה אכן אמורה להכשיר כוהנים לעבודת המקדש את מכתבו זה מכ " ט בטבת

תרפ " ב  ,גיליתי באצ " מ , 24/ 1445 ,

והוא נדפס לראשונה בספר מתתיה  ,שערכתי  ,נתניה תשל " א ,

מכן נדפם המכתב במקומות רבים  ,לאחרונה במאמרו של ש " ז שרגאי ,

השבת מקוס מקדשנו לעם ישראל '  ,סיגי  ,פה ( תשל " ט ) ,
96

עמ ' קצז

.

' הרב

עמ ' . 6 - 5

לאחר

אברהם יצחק הכהן קוק זצ " ל על

בדברי ההקדמה למהדורת תרכ " ג הועתקו דבריו של זאב וולף שהופיעו במהדורת תקצ " ז ( ראה לעיל  ,הערה

.

) 92

.

אבל גם מהם סילקו העורכים את ההתייחסות לנושא הלכות בית הבחירה ובניין בית  -המקדש המעיין במהדורת

.

תרכ " ג אינו יכול לעמוד על השינויים המגמתיים שנעשו בדברי ההקדמה לספר ועל השוגי הרב בתוכנו הקטע
במהדורת תקצ " ז המתחיל במילים ' ולמען יהי הספר הזה מלא ברכת ה " ( עמ '

97

מכתב ללא תאריך  .נתקבל בהירבן ביום ב ' בטבת ת " ר .

) 16

חסר במהדורת תרכ " ג ( עמ '

) 104

.
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חררה
~
4-

מפת ארץ  -ישראל מאת ר יחיאל בר  -יוסף ( ניו  -יורק

) 1840

(

ץתדרה
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אריה

מורגגשטרן

בניסיוני לברר למי זכות היוצרים על המפה עיינתי מהדש במאמרו של פסת בר

 -אדון שפורסם בשנת

של ארץ  -ישראל ,

.

 1930ב ' מאסף ציון '  98במאמרו השף בר  -אדון את דבר קיומה של מפה לא ידועה
יחיאל בר  -יוסף בר -
אשר נדפסה בעיר ניו  -יורק בשנת  1840על  -ידי שליה ירושלמי לא מוכר בשם
 ,השיקולים שהובילוהו
אדון הגיע למסקנה כי מדובר בגנבה ספרותית וכי המפה הועתקה ממפה אחרת
לחלוטין אין
למסקנה זו הם שניים האחד  -קשה לייחס מסמך השוב כל כך למחבר שהוא אלמוני

.

.

.

ספק  ,כי אילו היה האיש שמפה זו מיוחסת לו בעליה האמיתיים  ,הוא היה מוכר

.

וידוע לנו גם ממקורות

אחרים השיקול האחר מתייתם לתוספות הנלוות המעטרות את המפה  ,המדובר

בתעודות אותנטיות

בעברית ובערבית ובדוגמאות של חותמות של הקהילה הפרושית והספרדית בירושלים

.

קשר מהותי למפה עצמה אשר על כן נראה כי הן הוספו על  -ידי המביא

שאין להן כל

לדפוס על מנת להעניק

למפה את מה שהסר בה  -מידה גדולה של אמינות  ,ולטשטש על  -ידי כך את העובדה

למביא לדפוס  ,דהיינו שהמפה היא בעצם העתקה .

שהיתה ידועה

 -יוסף כיסתה את

בבדיקה נוספת של המפה שפרסם בר  -אדון מצאתי כי תמונתו של יחיאל בר
 ,תחושתו של בר -
הכותרות שבהן יוחסה המפה לשוורץ  ,ולא נשאר כל זכר לשוורץ במפה המזויפת
בר  -יוסף  ,נמצאה
אדון שאין לייחם את המפה שפורסמה בניו  -יורק למי שנושא את שמו עליה  ,יחיאל
היא פרי יצירתו
אפוא נכונה  ,ושאלתו ' מיהו מהברה של המפה ? ' באה עתה על פתרונה המפה עצמה
שכל עותקיה נתבלו
של הגאוגרף יהוסף שוורץ השימוש הרווה במפה זו ככיסוי לתלות גרם לכך
למטה  ,נרשמה
ונתכלו ולא נותר אלא זה שבמשרדו של רבה של טרייסט על המפה הזו  ,מצד ימין
יהוסף ב " ר מנתם
הקדשה אישית  ' :נדבת ידי המחבר פה טריאסטי בחדש מר השון שנת תקצ " ג הצעיר

.

.

.

.

שווארץ

98

אשכנזי ' ,

פ ' בר  -אדון  ' ,מפת ארץ  -ישראל

בעברית משנת . ' 1840

158

מאסף ציון  ,ד ( תר " ץ ) ,

עמ '

- 155

.

ן בעת  -הבד

איתן איילון

,
הטמפלרי
ן

יוסי בן  -ארצי
רפאל פרנקל

בשרונה

הקדמה
בלבה של המושבה הגרמנית הטמפלרית שרונה  ,הקרויה כיום
בית  -בד
מושלם כמעט  ,המהווה עדות מרתקת להתפתחות התרבות
החומרית בארץ  -ישראל בעת
החדשה בית  -הבד
מתאפיין במערכת מורכבת של חלקים המונעים בכוח מנוע ,
ובמרכזם מכבש
הידראולי שאין שני לו בארץ -
ישראל  ,ורק מעטים כמוהו שרדו ככל הנראה גם באירופה ובכלל
זה
בארץ מוצאו  -גרמניה ייחודו של
בית  -הבד נובע לא רק מעצם השתמרותו  ,כי אם בעיקר מן
המכבש ההידראולי שיוצר בגרמניה מכבש זה מציב בפני
החוקרים שאלות באשר לדרך הפעלתו
ולהתאמתו לעצירת שמן בארץ  -ישראל במאמר זה נתאר את בית  -הבד ,
נבחן את הרקע ההיסטורי
' הקריה ' ושוכנת

במרכז תל  -אביב  ,מצוי

.

.

.

.

להקמתי ולהפעלתו וננתח את המשמעית התרבותית של ייבוא טכנולוגיה והתאמתה לתנאי ארץ -
ישראל  ,תוך השוואה למקרים דומים בעבר הרחוק לנוכח
תכניות בנייה ( והריסה ) בשרונה אנו
מקווים
כי חשיפת בית  -הבד לציבור הרחב תעורר מודעות ציבורית לצורך
בשימורו ,

.

א  .המושבה  ,המבנה ומתקניו
שרונה היתה השלישית במניין מושבות הטמפלרים בארץ  -ישראל

.

ואדמותיה לא הספיקו להתפתחותו של יישוב חקלאי גדול  ,ועל כן

קתדרה
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,

טבת

תשנ

 ,יו ,

עמ

,

מושבתם ביפו היתה קטנה

רכשו הטמפלרים בהדרגה
86 - 75

קתדרה

איתן איילון  ,יוסי בן  -ארצי  ,רפאל פרנקל

76

קרקעות לאורך נהל איילון ( מוסררה)  ,ובקיץ
( איור

)1

.

1871

הניחו

יסוד למושבה חדשה  ,שנקראה שרונה

י

1

המתיישבים מתו בקדחת ובמחלות

תהילה סבלה המושבה מבעיות תברואה קשות  ,ורבים מילדי
אחרות אך משעלה בידי הטמפלרים לנקז את

.
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דונם  ,מהציתם גידולי שדה ,

,

7 512

חקלאית  ,ובהם בית אריזה להדרים  ,יקב גדול

/

לייצור יין ומפעל לניקוי זכוכית

-1

ובקבוקים .
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על המתלות ,

שגשגה

את בית  -הבד הקים כריסטיאן
) (Pflugfelderשהיתה לו נהלה חקלאית בת
הוקם בתוך
 ,בית מגורים והצר בת שלושה דונמים  4בית  -הבד עצמו
עשויים ושישה דונם במושבה
מצפון לדרום ( כיום רחוב דוד

ג:

סומן בעיג  ,הצומת מבנה המשק
המסומן  -רח ' קפלן

.

.

שבהצר  ,הממוקמת ברהוב הראשי של המושבה ההולך

"

 Warte,שמ) םטשש ם [ Die 5להלן :
על הקמתה ראה בביטאון אגודת הטמפלרים  . 145 :ע

:
 ,::נן

) 1871 ( ,

"

 ,37ירושלים  , 1973עמ ' , 33 - 31

44 - 4 $

.

תישבות הגרמנים בארץ  -ישראל בשלהי התקופה
ב
"
תרמ
בסיוון
ב
"
י
ראה למשל  :י " מ פינס  ' ,תת כבוד לאמת '  ,המליץ ,
אך עתה כגן  -עדן הארץ לפנינו  ,ערבות חול היו
וקטב מרירי שרר שמה אשר תבע וגם לקה קרבנותיו
אביב תרצ " ז  ,עמ ' ו  ,ושם מספר הכותב על
לשדות פוריים ' ; וראה עוד  :מ ' מאירוביץ  ,מן השביל אל הדרך  ,תל -
ראה :

:

העות ' מאנית

ורטה ] ; א '

כרמל ,

.

. ..

lichen Kolonien
60 - 70

נקות

 .קק

. ..

; פינס כותב על שרונה  ' :אדמת חול היתה

 Paldstina, dhringen , 1938 ,חן

Imberger, Die deutschen landwirtscha
(1

במרס  , ) 1920אצ " מ ,

~ף
אטינגרןלוועד הצירים על שרונה ורכושה  ,י " א באדר תר "
נכתבו במסגרת ניסיון לקבל את רכושה של שרונה בעבור יישוב יהודי

.

515/20731

.

.א
הדו " הות

בית  -הבד הטמפלרי בשרונה

,

77

ץתדרה

.

אלעזר ) המבנה נמצא כיום בשטח מחנה הסדנה המטכ " לית  ,והוא מהווה חלק מבית  -הספר
להכשרת
נערים
למקצועות החימוש הללו ומפקדיהם מטפחים את המבנה ומתחזקים את חלקי בית  -הבד במצב

.

מצוין .

5

המבנה

איור

מבנה בית  -הבד השתמר היטב  ,אם כי נעשו בו שינויים ושיפוצים ( איור  , ) 3המקשים לעתים

על

לעמוד

צורתו ותפקודו המקוריים  .הוא בנוי אבני כורכר מסותתות  ,ועובי קירותיו שלושים וחמישה

.

.

סנטימטרים רצפתו עשויה בטון יצוק  ,וגגו  -רעפים המונחים על גבי שלד דו  -שיפועי מעץ הרעפים

.

המקוריים הוחלפו במשך השנים בחדשים התקרה המקורית של חדר בית הבד  ,העשויה לוחות עץ ,

השתמרה היטב .
5

6

.

היא נשענת על שני עמודי עץ הניצבים בין המגרסה למכבש התדר ממוקם

.

המבנה שימש בשנות השמונים את יחידת הסדנה שבתחום בסיסה הוא נמצא חדר בית  -הבד היה
נעול ובלחי מוכר
במשך עשרות שנים הוא נפתח במקרה בשנת  1988והמתקן
זכה לניקוי ולטיפול מכני מעולה בידי אנשי הבסיס
דבר קיומו הובא לידיעת
צוות מוזאון ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב  ,והמתקן נבדק ונחקר על  -ידי המחברים בסיועם של
יהודה פלג  ,אמנון שפר  ,אלכם קובלסקי ז " ל  ,בני פלג ויגאל בר  -יהודה סייעו בעצה ובמחקר פרופ
' קרטר
ליצ ' פילד  ,פרופ ' שמואל אביצור  ,פרופ ' נילי ליפשיץ ונחמה אופיר
הצילומים בוצעו בידי טוני מנדלוביץ ,
המדידות נעשו בידי איתן איילון
והתוכנית שורטטה בידי שלמה זבדי
לוחות העץ של התקרה  ,עמוד מרכזי וחלון נרגמו בידי פרופ ' נילי ליפשיץ מהמכון לארכאולוגיה של
אוניברסיטת
תל  -אביב הם נעשו מעץ ארז אטלנטי )  , ( Cedrus atlanticaשאותו
גידלו במרכז אירופה לצורכי ייעור  ,בנייה
ותעשייה  .העץ יובא לארץ
בידי הטמפלרים כחומר בנייה במושבותיהם

.

.

.

6

בחלק

.

.

.

.

:2

ט: :

בעה ילהבי
' י

קתדרה
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איתן איילון  ,יוסי

בן  -ארצי  ,רפאל פרנקל

.

הצפוני  -המערבי של הבניין  ,בקומת הקרקע ממדיו הפנימיים

.

30 % 6 30

היתה מצפון  ,מהדר המבוא של המבנה  ,לחדר ארבעה תלונות רגילים

.

6

.

מטרים לערך הכניסה אליו

וחלון אחד הממוקם בתחתית
( המופרד כיום מהחלק

.

הקיר המערבי  ,ואשר שימש אולי בתהליך העבודה החלק המזרחי של ההדר

המערבי במחיצת עץ חדשה ) שימש אולי לאחסון כלים  ,זיתים  ,שמן וגפת

(

שאריות הזיתים .
)

י

המתקן

צינורות ושאר

המתקן המכני השתמר כמעט בשלמותו  ,למעט חגורות העור של התמסורות ותלקי
 הבדפריטים קטנים ( איור  ) 5חלקיו יתוארו לפי סדר העבודה המשוער בבית
המערבי של המבנה
הזיתים המיועדים לכבישה הובאו כנראה אל משטח הבטון הצמוד לקיר החיצוני
כמויות עודפות
( איור  , ) 1 : 6ומשם הוכנסו ישירות לבית  -הבד דרך הלון שהותקן בתחתית הקיר
גלגלת שנתלתה מעל התלון ,
הועלו אולי אל הקומה השנייה  ,דרך החלון המערבי בה  ,וזאת באמצעות
למגרסה  ,ואשר דרכו יכלו
על כך מרמז משפך עץ ( איור  ) 2 : 6שהותקן בתקרת תדר בית  -הבד סמוך
בתקרה כשני מטרים ותצי
לשפוך את הזיתים מהקומה העליונה לתחתונה פתח דומה נוסף מותקן

.

.

.

.

ממזרת לפתה הראשון .
כל מכונות בית  -הבד  ,למעט המכבש  ,הונעו על  -ידי מנוע אהד

( איור

. .

. 4: 6
)

;

י

סכל הסולר שלו ( איור

המנוע קבועה לוחית שבה

 ) 3 : 6נתלה מחוץ למבנה  ,והסולר זרם למנוע בצינורות ובמשפך בראש
) בצדו נקבעה כתובת נוספת :
 ( Gasmotoren-Fabrikאיור 4
כתובים נתוניו 0 . 41248 Deutz :א
היציקה הטמפלרי ביפו ,
Gebrfider Wagner Jaffa , Vertreter fiir Pal
האחים וגנר  ,בעלי בית
stina

,

~

.
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.

ונימשו סוכני דויטץ בארץ  7מפעל וגנר ייצר כנראה גם את מערכות
ההנעה  ,את כלי העזר של
הריחיים ועוד המנוע
הפעיל באמצעות חגורת עור ומסב  8את התמסורת הארוכה ( גל ארכובה ) (
איור
 , ) 4 : 6שהוצמדה אל התקרה לאורך מרכז
החדר תמסורת זו הפעילה באמצעות מסבים ל , 1 re , ) ,

.

חדרה

~

.

הקבועים עליה  ,וחגורות עור את המגרסה  ,הריחיים  ,המשאבה והתנור

(

להלן .
)

חלק מהמסבים

על מפעל וגנר ראה  :א  ,אכלר ,
' המושבה האמריקנית  -גרמנית ביפו וייחודה במסגרת פעילות העולם הנוצרי
בארץ  -ישראל
בשלהי השלטון העות ' מאני (  , ' ) 1914 - 1866עבודת גמר  ,אוניברסיטת חיפה  , 1993 ,עמ
' 157 - 151

.

איור

:5

מראה כלל

"

'

שי

.
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כפולים  -האהד מחובר למכונה והאחר נע על צירו חפשי

לקליטת הזיתים  .שתי הגורות עור נפרדות חיברו

את גלילי הריסוק הגדולים והחלקים הממוקמים

המחורצים שדחסו את הזיתים פנימה  ,והצפונית

==--

רכלתי .ע

.

.

מתחתם בתחתית המתקן מצוי משפך עץ  ,שדרכו

איסוף .

גלש רסק הזיתים לתוך כלי

)ו

מותקנות ידיות ששימשו

לכיוון

במגרסה

הרווה בין

הגלילים  ,וכך הותאם המתקן  ,שנועד במקורו

יין

-.

 ,וכך יכלו  ,בהסטת התגורה ממיסב אחד

לגריסת גרעינים קטנים כגון פשתן ושומשום ,

"

.

לריסוק זיתים על המשפך מותקן שלט היצרן :
Esslingen

Maschinlenfabrik
(
,

.

MUIIer,

המגרסה שימשה לריסוק ראשוני של הזיתים ,

לפני הנתתם בריחיים  .תהליך ראשוני זה  ,שחסך
בסופו של דבר זמן בפעולת הריסוק הכוללת ,
היה מקובל באירופה בסוף המאה הי " ט ובראשית
המאה

העשרים .

מגרסות דומות הופעלו גם

ככלים נפרדים לריסוק זיתים או לשבירתם

( ' זיתים דפוקים '

)

בבתי  -בד ערביים מסורתיים

ומכניים למתצה בגליל .

מהמגרסה הועבר רסק הזיתים לכתישה שנייה

נען

וסופית במפרכה ( איור

טי:--44

*

*

8

במרכז

התדר

)) : 6

לערך ,

.

המפרכה  ,המותקנת

הופעלה

באמצעות

התמסורת )  ,גלגל תנופה כפול ( איור

)5 : 6

.

התנופה לריחיים על גלגל השיניים הגדול

איור

:6

שרטוט של בית  -הבד

ומערכת גלגלי שיניים שהעבירו את התנועה מגלגל
לתקרה מעל הריחיים מצויה הכתובת 6אק שתי אבני הריתיים היצוקות נעו על גבי בסיס
הוקף בדופן עשויה ברזל שגובהה
יצוק מבטון ראשו של בסיס זה המשטה שעליו הונחו הזיתים -
רוקנו את רסק הזיתים לכלי שהוצב
כעשרים סנטימטרים בשולי הבסיס הותקן פתת משופע ודרכו
גלגל שיניים שהונע בידית שבקצך
מתחתיו מכסה הברזל שמעל הפתה הוסט ממקומו בעזרת
גרפו  ,במהלך פעולת המתקן  ,את
מהוברת משקולת שתי כפות ברזל המחוברות לציר הריחיים
הסיטו את הרסק אל הפתח המשופע
הזיתים המרוסקים אל מתהת לאבנים  ,וכאשר נפתח המכסה

.

.

.

.

.

8
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עתףרה

שדרכו גלש אל כלי האיסוף  .שתי כפות ברזל נוספות הותקנו סמוך לאבני הריחיים  .הטיית הכפות
באמצעות ידית ארוכה הצמידה אותן לאבני הריחיים והן ניקו מהן את רסק הזיתים

שנדבק אליהן .

.

לשם מיצוי השמן ממנו הועבר רסק הזיתים אל המכבש המכבש הופעל

על  -ידי משאבה הידראולית ( איורים  , ) 8 ; ] : 6שהותקנה צמוד לקיר

.

ממערב למכבש המשאבה הופעלה באמצעות התמסורת

וגלגל תנופה

"
המחובר לראשה  .בתחתית המשאבה מצוי מכל שמן ; גלגל התנופה הפעיל
בוכנה  ,זו דחסה את השמן לצינור העליון המהובר למכבש ( איור , ) 6 : 6

והשמן הניע את בוכנות המכבש  .הצינור התחתון החזיר את השמן למכל.
המשאבה והמכבש כאחד הם מתוצרת פריץ מילר )  , (MUllerכפי שמעיד

שלט שהוצמד אליהם .
המכבש הוא המרכיב המרשים והמשוכלל ביותר במפעל ( איור
איור

:6ס .
)

5

מלפנים ;

כתובת מטושטשת מעט  ,שמשמעותה אינה ברורה  ,נצבעה

עליו בצבע לבן Taffa :

3638

 .א.

]

.

במכבש מוצק זה יש שני מכלי ברזל

.

ניידים וחסרי תחתית  ,בעלי דופן עבה רסק הזיתים הוכנס למכל

עם הפעלת המכבש התרומם הבסיס שעליו ניצב המכל

הצפוני ,

בלחץ השמן

.

ודחף את המכל כלפי מעלה הבוכנה המוצקה שמעל המכל

מהמשאבה

לחצה על הרסק שבתוכו ומיצתה ממנו את המוהל

(

שמן מעורב במים .

נוזל זה זרם בצינור היורד מתחתית הבסיס לצד צפון ( איור
במכל שהועמד לרגלי

המכבש .

)

)7:6

ונאגר

בגמר המיצוי ירד הבסיס למקומו

.

ובמקביל זרם השמן בחזרה למשאבה עתה הועבר המכל  ,שנותרה בו

הגפת  -כפקק  ,עקב הדחיסה  -אל המשטח הדרומי  ,שבו מצוי פתת

איור

עגול ( והמכל האחר  ,שמולא בינתיים ברסק חדש  ,הוצב על המשטח

הנגרסה

הצפוני של המכבש .
)

בוכנה המצויה מעל הפתח שבמשטח הדרומי הורדה

בלחץ הידראולי ( שכוון בעזרת ידית ארוכה ) ודחפה את גוש הגפת כלפי

מטה  ,לתוך כלי שהועמד מתחת למשטח .
תנור המותקן בפינה הצפונית  -המערבית של החדר ( איור  : 6ע ) שימש

.

לחימום הגפת  ,דבר שאפשר סחיטה שנייה ומיצוי עוד שמן ממנה הגפת

הונחה בתוך מכל התנור  ,שהוא בעל דופן כפולה ( איור  , ) 9 : 6והחימום
בוצע בשלוש

א.

שיטות :

מערבל  -גלגל תנופה אופקי המותקן מעל התנור הונע על  -ידי
התמסורת  1וסובב צמד להבים המותקן בתוך המכל  ,ואלה פוררו את

גוש הגפת וחיממו אותה בחיכוך שיצר סיבובם המהיר .

ב.

חימום ישיר התנור הוסק בגפת שנדחסה דרך שני הפתחים המצויים

מתחת למכל .
1

1

איור

:8

ושאבה

ל

:7
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ג.

בשלב מסוים הורכבו מעל התנור דוד וצינורות ( איור

; 8: 6

.)9 : 6

מים חמים הוזרמו מהמנוע

אל

.

הדוד  ,הוממו בו ( בחום הגפת ? )  ,ואתר כך הוזרמו לחלל שבדופן התנור ייתכן גם שתימום המים

גרם להיווצרות קיטור בדוד  ,והקיטור הוא שזרם בצינור אל הדופן הכפולה של התנור .

מהתנור הועברה הגפת למכבש למיצוי שני .
אין כיום במפעל עדות ברורה באשר למקום שבו הופרד השמן מהמים שנסחטו יתד עמו מהזיתים
ולשיטה שבה בוצעה ההפרדה  .ייתכן שהדבר נעשה  ,כבימי קדם  ,על  -ידי ציפת השמן הקל על פני
המים בכלי אגירה גדולים ( כגון ההביות הנזכרות ברשימת הציוד ; ראה
שבמקום פעלה מכונת הפרדה

) ( separator

להלן .
)

אולם ייתכן גם

ידנית או מכנית .

ב  .החיפוש אחר מקורות המפעל והמכבש
ייהודו של בית  -הבד ושל מערר המתקנים שבו  ,ובעיקר של המכבש ההידראולי  ,הניע אותנו לחקור

על אודותיהם .
לשם כך עיינו במקורות היסטוריים שעשויים היו לכלול חומר על בית  -הבד ומפעיליו וכן במקורות

.

טכנולוגיים שמהם ניתן ללמוד על המכבש המיוחד השאלה המרכזית שעליה ביקשנו להשיב היא
האם יוצר המכבש עבור בית הבד הזה לכבישת זיתים  ,או שמא היה כאן ניסיון לייבא טכנולוגיה
מוכרת ולהתאימה לצורכי גידול מקומי אפייני כמו

הזית ?

המקורות ההיסטוריים הציעו אך מעט מידע על מפעילי בית  -הבד  ,זמן תפקודו ומקומו

בשוק המקומי .

המקורות הכלליים העוסקים בתולדות ההתיישבות הטמפלרית אינם מזכירים כלל את בית  -הבד ואת

בעליו .

9

בדו " ח של עקיבא אטינגר לוועד הצירים משנת

1919

מתואר רכושו של כריסטיאן פפלוגפלדר

.

,

ומפורט ציודו של בית  -הבד הוא מוגדר שם ' בית בד לשמשמים '  ,ומתואר בטבלה המצורפת כדלקמן :

.

' בית בד מסודר עם מניע  /בעל גזוזן פשוט של פת  ,חסרים המסיק ודברים קטנים בקומה

תדר כביסה ואסם  -תבואה' .

העליונה

10

פפלוגפלדר לא היה דמות בולטת בקרב הטמפלרים ושמו נפקד מרשימות המהגרים לארץ  -ישראל

.

המופיעות בביטאון האגודה ככל הנראה הגיע לארץ  -ישראל לאחר גלי ההגירה הראשונים ( עד

)
1876

.

והתיישב בשרונה הוא קנה או בנה שם בית מגורים ובית משק טיפוסיים  ,ובשלב מסוים הציב במבנה

המשק את מתקני בית  -הבד  .בבית  -הקברות בשרונה ( שהועבר לירושלים ) היו שני קברים של בני
פפלוגפלדר  ,ללא ציון שנת פטירה או לידה  . :ס ;  ,אחיו של כריסטיאן  ,ומרתה לבית וולפרט
) Wohlfart

hlarta

11

9

ראה  :כרמל ( לעיל  ,הערה

10

דו " ח על שרונה ,

11

ראה חוברת ציוני המתים בבתי  -הקברות של הטמפלרים בארץ  -ישראל :
53

.ע

6

 ; ) 1וכן Land, Stuttgart 1985 :

בדצמבר , 1919

Gedenken, Stuttgart 1974 ,

 . Sauer, Uns riefdas ~leiligeע

,

אצ " מ  , 515/ 137 ,וראה גם הדו " חות הנזכרים

"4 ~um

5

.

לעיל  ,הערה 4
Denen, die uns vorangegangen
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ממסמכי הטמפלרים הקשורים במשא ומתן על פיצויים בעבור הרכוש שהותירו בארץ  -ישראל ניתן

.

לדלות פרטים רבים יותר מתצהיר שהגישה אלמנתו של פפלוגפלדר עולה כי בית  -הבד החל
בשנת , 1912
ופסק מעבודתו בשנת  , 1938עת נסעו שניהם להחלמה בגרמניה  12על  -פי
רישומי
האפוטרופוס
הממשלתי המנדטורי  ,חדל בית  -הבד לתפקד שנה אחת קודם לכן  ,וברשומותיו נכללו :

לפעול

.

.

מנוע  ,מכבש הידראולי  ,מכבש שמן ( ריחיים )  ,חביות ושני מאזני שקילה ערכם  ,על -
גוטהילף וגנר )
 ravagnerהיה שלוש מאות לא " י בטרם המלחמה  ,ובשנת  1946אף הוצעו למכירה

במחצית המחיר  ,אך לא נקנו ונותרו במקומם .

פי הערכת

13

בית  -הבד פעל אם כן בין השנים  , 1937 / 8 - 1912ולפחות מעדות אחת ניתן להסיק כי
הטמפלרית (

ביתם .

חקלאי וילהלמה

כיום בני עטרות ) נהגו לבוא בשנים אלה לכבוש בו את זיתיהם  ,הן לשיווק והן

14

לצורכי

הניסיונות לאתר תעודות אחרות הקשורות בבית הבד  ,בהזמנת מתקניו מן המפעלים
בגרמניה
ובניהולו
השוטף  -עלו בתוהו  ,וכך נותר ההקשר ההיסטורי של בית הבד דל יחסית בנתונים

ובממצאים .
המכבש
המכבש ההידראולי הוא כאמור החידוש החשוב של בית  -הבד והוא המקנה לו את עיקר
ישראל
על המכבש טבועה הכתובת  ' :פריץ מילר  ,אסלינגן ' ; פנייה לכתובת זו העלתה
כי פריץ מילר
עצמו מת
זה כבר  ,ומפעלו נמצא ברחוב הנושא את שמו  ,באזור התעשייה של העיר אסלינגן ,
השוכנת
במעלה נהר
נקאר ( ז)) 18א) עיר זו סמוכה לשטוטגרט  ,בירת באדן  -וירטמברג  ,היא ארץ המוצא של

.

ייחודו בארץ -

.

.

הטמפלרים מפעל מילר התרחב והתאחד עם מפעל ויינגרטן

מכבשים שונים ,

) AG

 , aveingartenאך עדיין

.

מייצר

והמכבש קבוע גם בסמלו של המפעל למרות מאמצים רבים שנעשו במפעל עצמו

ופניות חוזרות ונשנות שלנו ושל אישים מקרב הטמפלרים ומן העירייה המקומית  ,לא ניתן
היה לחלץ
מן
המפעל מידע כלשהו על המכבשים שיוצרו בעבר  ,ואשר אחד מהם לפחות מצא דרכו
לארץ
הקודש עם
זאת נמסר מן המפעל  ,כי ייצור מכבשי שמן נפסק כבר בשנות העשרים  ,ועל כן אין

.

בנמצא חומר אודותיהם .

15

בספרות העוסקת בייצור שמן בפרט ובתרבות חומרית בכלל ידועים מכבשיו של פריץ מילר
מאשר
במפעל עצמו מתברר כי המכבש ההידראולי שפעל בשרונה הוא אחד מסדרת
מכבשי שמן
שתכנן פריץ מילר
ואשר הוכרו כפטנט מיוחד שלו המכבש נקרא  ' , Unterlader Presseמכבש נטען

יותר

.

.

12

ארכיון הטמפלרים בשטוטגרט  ,מכתבי ' אגודת גרמני ארץ  -ישראל ' בעניין כריסטיאנה פפלוגפלדר ,
 . 1968תודתנו למר הנס  -תיאודור לנגה )  , ) Langeשנפטר בינתיים ,
על עזרתו במציאת מסמכים אלה
תרגום הצהרת האפוטרופוס
המנדטורי לנציגי ממשלת אוסטרליה  15 ,באוקטובר  , 1967שפ
זיכרונותיה
של אליזה לוברט )  , ( Ldbertבתור  . 94 :ק  Paldstina, Stuttgart 1990 ,מ Damals
מכתב מלשכת המסחר והתעשייה של הנקאר התיכון  ,שטוטגרט  ,לגב ' בריגיטה קנהר

20

13

14

15

,

; 1989

תודתנו לגב ' קנהר על ניסיונה לקבל מידע על המפעל ועל הזמנת המכבש .

.

טסיטתאי ,

.

באוקטובר

27

בדצמבר
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איתן איילון  ,יוסי בן  -ארצי  ,רפאל פרנקל

84

העוסקים בשמן ובמוצריו .

מלמטה '  ,והוא נרשם כפטנט מס '  , 277582מכבש זה מתואר בשני חיבורים
שמן מגרעינים של גידולים
בשנת  1929תיאר הנס הלר את המכבש ומדד את הספק עבודתו בהפקת
במקורו  ! 6תיאור אחר
שונים  ,כגון שומשום וקוקוס )  ~ (Kopraומכאן אפשר ללמוד למה הוא נועד
של פריץ מילר
פרסם בשנות השישים הנס קאופמן  ,והוא מגדיר את המכבש פיתוח ייהודי

.

Marbach

.

מאס7ינק '

Olmfihle

עם גילוי עוד שני מכבשים מסוג זה ששרדו בדרום  -מערב גרמניה

ט2

במיואו  ,מכבש אהד ' שפעי
ולצדו מתקני הפקה  ,לרבות

Wer
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במקור להפיק שמן .

Technik wie

Opas Zeiten

"

נפיי

טי

יי

wenl

שבשרונה נמצאת

.

reehselwirkung

-

קשורים על  -ידי גל ארכובה והגורות

והונעו בכוח מנוע דיזל או קיטור מערכת זהה כמעט לחלוטין לזו
בעיירה מרבך )  9 yw , ( Marbachנהר נקאר  ,מצפון  -מזרח לשטוטגרט  .בעיירה זו ,

eine

Antriebskra

התברר ייעודם

ע
ריחיים ; כולם

ler
~endeo

-

zwisehen

לדתו של המשורר הנודע שילר )  , ( Schillerובסמוך לבית שבו נולד  ,פעל

~t
 anderes lohחי YUr Technikfans 0מ gibt

נשמר במצבו

עד לשנות השבעים של המאה העשרים בית  -בר להפקת שמנים  ,והוא
המקורי לאהרונה רכשה עיריית מרבך את המתקנים והפכה את המקום למוזאון
המאה ( איור
פעיל שבו מציגים לקהל את דרך עבודתו של בית  -בד מודרני מראשית
להלוטין לזה
 19 , ) 9במרכז המכלול עומד כאמור המכבש מתוצרתו של מילר  ,הזהה
במקום ,
שבשרונה  ,והוא ניתן עדיין להפעלה מאחר שכל הציוד וחומרי הגלם נותרו
מלמטה ' של
אפשר ללמוד מבית  -בד זה על המטרה שלשמה נוצר המכבש ' הנטען
אשוח וזרעי
מילר  :כבישת זרעי פשתן  ,פרג  ,אגוזי המלך  ,זרעי המניות  ,גלעיני

.

-

.

סלק וצנוניות  ,אך כמובן לא זיתים .
המכבש הוזמן אפוא לארץ  -ישראל מתוך ידיעה כי יש להתאימו לעיבוד

ן

.

שונה מאלו שלהם הוא נועד מלכתחילה זהו מקרה מובהק של ייבוא
מוכרת מארץ המוצא והתאמתה לצורכי ארץ

א

16

18

20
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. 18
קרטר

19

פפלוגפלדר לא

הרחיק

.

~Voch betriebsrdchtig:

17
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בהיפושין מעבך לחבל הולדתו בפרט ולארץ מוצאם של הטמפלרים בכלל במרחק
ף

403 - 405

היעד .

הומר גלם

ליטשפילד

) ( Litchield

'

Hiltup

מפנסילווניה  ,שהפגה אותנו למקורות

ראה פרסום של עיריית מרבך :
על בית  -הבד ותולדותיו בתוך :

כרמל ( לעיל ,הערה , ) 1

[  .ם  .ת ] ; Marbach am Neckar
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בית  -הבד הטמפלרי בשרונה
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המכבש לארץ  -ישראל נטל עמו פפלוגפלדר מערכת שנחשבה מודרנית וחדשה  ,ולמעשה
שיא
השכלול גם
בגרמניה עצמה  ,לא כל שכן בארץ  ,שבה פעלו רוב בתי  -הבד בשיטות המסורתיות

.

חידוש זה הצריך רק התאמה קלה לחומר הגלם המקומי  ,ולשם כך נוסף מתקן הריסוק
המוקדם
( המגרסה ) ,
אשר שבר את חרצני הזיתים בטרם הועברו לאבני הריחיים למערכת זו הותאמו
גלגלי
שיניים גסים
ומחוספסים יותר מאלו שמעכו את גרעיני השומשום  ,החמניות או הפשתן המשך

.

.

תהליך הריסוק והכבישה היה זהה לזה שבגרמניה .
סיכום  -מתקני כבישה מיובאים ומקומם בארץ  -ישראל
בית  -הבד הטמפלרי בשרונה הוא יוצא דופן בהיסטוריה הארוכה של הפקת שמן זית בארץ -
גם
במסגרת תהליך המודרניזציה של בתי  -הבד המקומיים בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה

ישראל.

.

העשרים לא הוקמו בארץ מפעלים מורכבים כגון זה תחכומו בהשוואה למקובל בארץ באותה
תקופה ,
אפשר
כנראה להפעילו בכוח אדם מצומצם בגרמניה שימשו מתקנים מסוג זה כאמור להפקת שמן

.

.

מגידולים אחרים  ,המקובלים שם היכולת הטכנית להתאים חלק מהמכונות להפקת שמן
מזיתים
ויעילותו של
המכבש הם שהפכו את הבאתו לארץ לכדאית יותר מאשר רכישת מתקנים מקומיים

.

פשוטים יחסית או ייבוא מפעל ייעודי להפקת שמן זית מצרפת או מאיטליה השוואת מפעל
זה
למכלולים
שהשתמרו בגרמניה מעלה שמעט מאוד שינויים נעשו במתקני שרונה כדי להתאימם

לצורכי המושבה הארץ  -ישראלית .
זרות .

בתולדות מכבשי היין והשמן בארץ  -ישראל היו מקרים רבים של ייבוא טכנולוגיות
ההמצאות
החשובות נזכיר את השימוש בבורג עץ מאלפת היא דרך קליטתה של שיטת כבישה זו

.

.

בארץ  -ישראל בבתי  -בד קדומים ניתן להבחין בכך שבאזורים שונים הותאם השימוש

.

בין

בבורג למתקנים

שהיו נפוצים באותם מקומות בתקופות קודמות ביהודה למשל הוסב ' מכבש מרשה
' ( מכבש של קורה
ומשקולות בעל בור איגום מרכזי שמשני צדיו אומנות חלקות ) למכבש בורג בעל אומנות
מתועלות
המכונה
' מכבש ניצבי יהודה ' במכבש זה יש בור איגום מרכזי בין שתי אומנות אבן ונראה שבתחילה

.

.

התקינו מכבש בורג בלחץ ישיר על אומנות קיימות של ' מכבש מרשה '  21בגליל המערבי לעומת
זאת
המכבש
הנפוץ היה ' מכבש זבדי ' ( מכבש קורה ומשקולות בעל אומנות מחורצות בנקודת המשען )

.

והוא הוסב למכבש קורה ובורג על  -ידי החלפת חבל ומשקולת רגילה בבורג ומשקולת בורג 22
בגתות
יין פותח
באזורנו ( דרום הלוונט) מכבש מסוג מיוחד בעל בורג אחד מקובע ; מכבש זה שימש רק

21

ע ' קלונר וג ' שגיב  ' ,בתי  -בד מהתקופה ההלניסטית במערות מרשה '  ,נקרות צורים ,
ע ' קלונר  ' ,בתי  -בד של ניצבים במערות ביהודה '  ,שם  ,עמ ' 66
  0 Press 81 Tel af?afot' , Tel ; 73אן '  . Frankel ,ן . 82 - 83 and figs . 5 , 6קע  . 77 - 91 , esp .קק 16 ) 1988 - 1989 ( ,
  ; Aviv, 15פרגקל  ,אביצור ואיילון ( לעיל  ,הערה , ) 8עמ ' 68 , 41 - 40
15

. 70 -

22

39 - 71
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איתו איילון  ,יוסי בן  -ארצי  ,רפאל פרנקל

בוודאות מהיכן הובא בורג העץ

.

בגתות ואינו ידוע מארצות אחרות בשלב זה של המתקר קשה לקבוע

המקובע לארץ  -ישראל .

23

ישנם בארץ מתקנים קדומים אחדים שאנו יודעים כמעט בוודאות

.

מהיכן הובאו שני סוגים שונים
 ,ולכל אחד מהם יש מקבילה

וייחודיים של משקולות בורג נמצאו במנזרים מהתקופה הביזנטית
 ,ומשקולת דומה לה פורסמה
בחוץ לארץ משקולת אתת התגלתה בחורבת בית לייה שבשפלה
ודומות לה נמצאו באזור הפונטוס
מצפון סוריה ;  24והמשקולת האחרת היא מעין אל  -ג ' ודידה ,
על  -ירי נזיר מחוץ לארץ ,
באנטוליה  25סביר להניח שבשני המקרים המשקולת המיוחדת הובאה

.

.

אולם התידוש לא נקלט בארץ  -ישראל .

בכך שנקבים אופקיים נחצבו בו

דוגמה אחרת היא ' מכבש מנות '  ,מכבש בורג בלחץ ישיר המתייחד
מברזל שקיבעו את מסגרת המכבש
בחורי הקיבוע מצד לצד  ,דרך נקבים אלו הוחדרו בוודאי פינים
דוגמאות של מתקן זה  ,כולן בגליל
בסלע הטבעי בסקרים מפורטים התגלו רק אחת  -עשרה
 ידי הצלבנים וסביר להניח ששימש רקהמערבי  26נראה שסוג מיוחד זה של מכבש הובא לארץ על
 ,דבר המסביר את תפוצתו
מתיישבים פרנקים קליטתו של מתקן זה היתה כנראה מוגבלת מאוד

.

.

.

המצומצמת וכנראה את משך הזמן הקצר שהיה בשימוש .

המובהקים הגלומים בהמצאה זו .

את קליטתו המוצלחת של בורג העץ יש להסביר ביתרונות הטכניים
הביזנטית  ' ,מכבש מנות ' הצלבני והמכבש
את אי קליטתן של משקולות הבורג הייחודיות מהתקופה
פתות מובהק עבור תושביה של
הטמפלרי משרונה יש בוודאי להסביר בכך שיתרונם הטכני היה

.

הארץ ייתכן שהסיבה לאי קליטתן של טכניקות אלה נעוצה גם

בעובדה ששלושתן הוכנסו לארץ -
ההדדי בין מתיישבים

.

ישראל על  -ידי מתיישבים מחוץ לארץ ושימשו בעיקר אותם הקשר התרבותי
אפילו מנוכר  ,וסביר להניה
אלה לבין החברה הכפרית המסורתית בסביבתם היה רופף ואולי

שמציאות זו תרמה גם היא לאי קליטתן של הטכניקות ההדשות .
היו מן הסתם גם גורמים אתרים שמנעו התפשטותם של

חידושים מסוג המכבש הטמפלרי  ,כגון

מורכבות טכנולוגית  ,הצורך בתחזוקה מסובכת ויקרה וההשקעה הכלכלית

.

מסוג זה בכך מצטרף בית  -הבד בשרונה לשורה של מכשירים

טכנולוגיים אירופיים שהביאו עמם

הטמפלרים לארץ  -ישראל  .הידושים אלה חלקם נקלטו היטב בארץ
לגידולי מספוא ) ומהרשת הברזל ( שעברה התאמה לתנאים

הכרוכה ברכישת מערכת

 -ישראל  ,כגון התרמש ( בהסבה

המקומיים )  ,וחלקם נדחו  ,כגון מורג האבן

ובית  -הבד המתואר במאמר זה.

23

24
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מסע סודי
לחורן  -מיומנו של

חיים שורר ,

1924

מבוא
כמיהה להתיישבות יהודית בחורן 1ליוותה את תנועת ההתיישבות הציונית
לממש את
החלום שבו והתחדשו לאורך שנים

.

מראשיתה  ,וניסיונות

ראשיתו של הניסיון ליישוב יהודי של החורן היתה בשנת  , 1894הבארון אדמונד דה -
רוטשילד רכש
אז שטח של
כמאה אלף דונם בחורן הרכישה בוצעה באמצעות סוכנים יהודים ובראשם אמיל
פרנק ,
יהודי בעל נתינות
צרפתית שישב בביירות והיו לו מהלכים בחוגי השלטון ניסיון התיישבותי זה לא

.

.

.

האריך ימים המתיישבים היהודים עזבו את המקום לאחר תקופה קצרה מחמת
הבדידות  ,קשיי ההיים
והתנכלויות מצד השכנים הבדווים והשלטונות התורכיים גם יחד  .לאחר כישלון זה
מסרה פקידות
הבארון את
הקרקעות לאריסים ערבים 2 .

.

אולם החלום לחדש את היישוב העברי בחורן לא נגוז חברו בו כמיהה רומנטית
לחדור לחבל ארץ
בלתי נודע  ,שהדמיון ציירו כמחוז של הרפתקאות נועזות  ,וחשש מעשי מפני האפשרות
שאדמות
החורן יישמטו מידיים
יהודיות חשש זה התחזק כאשר הועלתה תכנית להחלפת קרקעות החורן

.

1

2

.

חורן הוא שם האזור המשתרע במזרח הגולן  ,בתחום שבין הכינרת ולהר הדרוזים
במקורות מופיע השם חורן
לעתים כשם נרדף לחבל הבשן ולעתים בצמוד לו ראה :
צ ' אילן  ,הכמיהה להתיישבות בעבר הירדן  ,ירושלים
תשמ " ח  ,עמ '  [ 180להלן :
ן
אילן ] .
על פרשה זו ראה  :א ' אילת  ,שיבת ציון וערב  ,תל  -אביב  , 1974עמ '  ; 107 - 87אילן  ,עמ
' . 301 - 260

.

קתדרה

82

,

טבת

תשני  ,ו

 ,עמי

110 - 87

ץתדרה
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בקרקעות במערב הירדן  ,ובפרט שפקידי פיק " א נטו לממש תכנית זו
נועזות שבהן היו מעורבים חברי ' השומר ' והברי דגניה  ,ומאוחר

השרון ' ומזכירות מפלגת ' הפועל הצעיר ' .

ג,

בשנות העשרים בלט בפעילות למען יישוב החורן שמואל דיין

.

ההלום והחשש דרבנו עזמות

יותר אנשי ' גדוד העבודה '  ' ,קבוצת

 ,איש נהלל  ,שעסק בהקשר זה בעיקר
קבוצות שהיו קשורות במפלגה

בניסיונות לשכנע את ראשי ' הפועל הצעיר ' לאפשר התיישבות של
אחת מחבורות העלייה השלישית ,
בתורן בשנת  1924הוא העלה את הרעיון בפני ' קבוצת השרון ' -
ובאספתם ההליטו להגשימו
שישבה בנווה שאנן ועסקה בבנייה הרעיון כבש את תברי הקבוצה
ובהתרוממות רוח ' ' אולם מימוש
הההלטה התקבלה  ,כדברי אחד החברים  ' ,בהתלהבות שבקדושה
 5דיין לא יכול היה להשלים עם הדחייה באותה
התכנית חזר ונדתה על ידי מנהיגות ' הפועל הצעיר '
 מה במזכירות המפלגה  ,הם החליטושנה  ,בעת שהוא והיים שורר 6החליפו את שפרינצק לתקופת
שורר את ההנמקה שהביא לפניו
לפעול להגשמת התכנית ולצאת לשם כך מסע להורן ביומנו מצטט
] אנו יכולים עתה
דיין ליציאה מידית למסע  ' :אנחנו עתה במרכז העניינים [

.

.

.

,

(

לי

.

.

.

...

ן לל

.
!

היומן

.

י

י

מתה שוחט תכננה למשל להקים בהורן יישוב קומונלי בעל אופי צבאי .

"

שן

'

" פץ3ולח

הסולה '

בהשראת תכמת זו החליט ארשן ' השומר /
'-

'

סיץ '  -טל קתאקים הסמוך

עם המוסדה להקים בחורן יישוב של שומרים חקלאים שיהיה כעץ מרכז צבאי לבסיס לפיתוח כוה צבאי יהודי ,
גבולות מאוחר יותר נרקמו תכניות ' גדוד העבודה ' להפוך את היישוב בהורן

.

ראה  :אילן  ,עמ '

- 263

. 266

האינטימית ופרשת רצה דה  -האן ' ,

ראה  :ע ' ארצי  " ' ,המפעל "  -תולדותיו של תא מהתרתי בקבוצה החלוצית
קתדרה  ( 22 ,טבת תשמ " ב )  ,עמ '  ; 200 - 173אילן  ,עמ ' . 282 - 278

מתח פוליטי שהיו מעורבים בו

הגורם לדהיית מימוש תכנית ההתיישבות על ידי הנהגת ' הפועל הצעיר ' היה התכנית עלול להסלים מתח
הצרפתים והבריטים מצד אהד ולאומנים סורים מצד אהד היה השש כי מימוש

.

ראה  :אילן  ,עמ '

. 278

שורר  ,איש העלייה השנייה  ,היה מראשוני נהלל ופעיל במפלגת ' הפועל
עשרה  -עשרה שנים היה עורכו הראשי
אחראיים במערכת עיתון ' דבר ' ובמשך חמש
ראה להלן ביומן

.

על הדמויות המוזכרות ביומן ראה להלן  ,מפתח הדמויות .

.

הצעיר ' שנים רבות

.

י
מילא

זה .

תפקידים

מסע סודי לחורן 1924 ,

89

"

את החשש כי התורן יאבד ליהודים ; קיש ווייצמן עמדו להיפגש באותם ימים עם הבארון בפריס  ,ודיין

חדרה

ושורר ביקשו מקיש שישפיע על הבארון לבטל את רעיון עסקת חילופי הקרקעות .
דיין ושורר צירפו למסעם את נהום פפר  ,מהנדס ומומחה קרקעות שעבד ב ' חברה להכשרת היישוב
'
והיה חבר
המפלגה ,

השלושה יצאו לדרך ברכבת מצמח  ,בחשאי ,

כשהם מחופשים לתיירים אנגלים ומצוידים במכתב

.

מהקונסול הצרפתי בירושלים את חשאיות היציאה למסע ניתן להסביר בטעמי בטיחות  ,בכך שהיתה

בו עקיפה חלקית ( לפחות

' השומר

')

של הממסד המפלגתי או בתחרות עם גופים אחרים ( ' גדוד העבודה '

)

ויוצאי

על הראשונות בהתיישבות בחורן ; ומלבד זאת החשאיות הוסיפה למסע נופך רומנטי

והרפתקני ,

נופך שתאם את מזגו של דיין וגם את רוח התקופה .

תחנתם הראשונה היתה בדמשק  ,ושם נפגשו ( מסתבר כי בזהותם האמיתית ) עם נציג הנציב העליון
הצרפתי  ,שפליר  ,ועם נציג פיק " א בדמשק  ,אמציה אייזנברג  ,שניהם חיזקו את ידיהם של דיין

במסעם .

ושורר ותמכו

מדמשק יצאו לסיור

בחורן ,

משך יומיים סיירו

באדמות הבארון בלוויית אייזנברג וזלמן כהן  ,וחזרו לארץ מחוזקים
בעמדתם כי התיישבות יהודית בתורן היא בת ביצוע ובהחלטה לפעול

למימושה בדחיפות .
עם שובם חיבר שורר תזכיר  ,בשמו של הוועד המרכזי של ' הפועל הצעיר ' ,

שהוגש לווייצמן  ,לרופין ולקיש .
רשמיו וכן מסקנות והצעות

9

בתזכיר העלה בקיצור את מניעי המסע ואת

אופרטיוויות .

התזכיר הסתיים בהבטחה כי

' במקרה שעליה על קרקע ההורן תמצא רצויה  ,אנו מקבלים עלינו להמציא
את האנשים האחרים המתאימים

לכך ' ,

בהערה בשולי ' התזכיר ' ציין שורר כי

הרצה את הדברים בעל  -פה בישיבה שבה השתתפו ארתור רופין  ,יעקב טהון ,
חברי ' המשלחת ' וכמה חברים מ ' הפועל הצעיר '  :אליעזר יפה  ,נחום טברסקי  ,אברהם כצנלסון  ,חיים

ארלוזוריב ויצחק

.

וילקנסקי בישיבה זן  ,כותב שורר

היתה התנגדות לחילופי הקרקעות שתכנן

הבארון  ,אולם באשר להתיישבות מידית בחורן ' הובעו פקפוקים '  ,וזאת לדבריו מסיבות ' פוליטיות
',
שהתייחסו
ככל הנראה למתיחות הפוליטית בין הסורים לצרפתים על רקע הסיכוי להתיישבות יהודית

בחורן  .ואכן ההחלטה היתה לדחות את המשך הבירור עד לשובם של וייצמן וקיש ארצה .
10

המסע הסודי לחורן  ,התזכיר והניסיונות לממש את מסקנותיהם  -כל אלה ידועים ונסקרו
היסטוריה
ובספרות המחקר  11נדרשתי לנושא באקראי  ,כאשר נפל לידי העתק של כתב  -יד לא

בספרי

.

.

מוכר  -יומן המסע לחורן שכתב חיים שורר את ההעתק של כתב היד מצאתי באהד התיקים של

9

.

התזכיר מצוי בגנזך וייצבן  ,ביד חיים וייצמן  ,רחובות העותק שבידי צולם מטופס מועתק בכתב  -יד
בארכיון קיבוץ יפעת

.

.

10

ראה  :אילן  ,עמ '

11

ראה בעיקר  :ש ' דיין  ,בימי חזון ומצור  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ '

280

ובמערכת  ,תל  -אביב

המצוי

; 1971

אילן  ,עמ '

282 - 278

.

; 56 - 29

אילת ( לעיל  ,הערה

; )2

ח ' שורר  ,גמערכה

,

חום פכר

(

"

יעין )

יש יאל ד" ה

"

האחרים

קתדרה
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ארכיון ' קבוצת השרון '  ,בקיבוץ יפעת  ,בין תעודות ומכתבים אתרים מאותן שנים

שעסקו בתכניתה

ציבוריים שונים ואצל

של הקבוצה להתיישב בתורן  ,מאמוני למצוא את כתב  -היד המקורי בארכיונים
ובספרות מהקר שסקרתי  ,ואשר
בני המשפחה  -לא נשאו פרי  12גילוי היומן הפתיע  ,שכן בתעודות
ביומן לא חידשה עובדות ,
בהן תואר המסע וצוין התזכיר  ,לא מצאתי כל התייחסות ליומן  .הקריאה
מעניקה להן גוונים נוספים
אך הצגתן של העובדות הידועות במסגרת הבלתי פורמלית של היומן

.

ואפשר שהיא אף מרחיבה את משמעותן .
על  -פי התארוך המצוין בו נכתב היומן במשך כחודשיים  ,החל ביום חמישי
יום שישי

,

באוקטובר  , 1924כלומר הוא ליווה את פעולותיהם של דיין

3

14

באוגוסט

1924

ועד

 ,שורר ופפר מראשית

.

הכנותיהם למסע ועד לשובם ארצה שמות המקומות הנקובים לאורכו מלמדים על

.

מסלול המסע :

למרות המבנה

ירושלים  ,חיפה  ,צמה  ,דמשק  ,סכם  -אל  -ג ' ולן  ,מזריב  ,ירושלים  ,תל  -אביב ונהלל
שיש לה התחלה אמצע
היומני  -הפרגמנטרי סיפור המסע נרקם ביומן כעלילה רצופה  ,עלילה
 ,את הרקע לפעולתו מתוך
ליומן מצורף מבוא ההתום בידי שמואל דיין  ,ובו הוא מביא  ,בסיפור אישי
התמסרות מוחלטת
סיפורו עולה עולם הערכים של חלוץ איש העלייה השנייה אשר בבסיסו -
עולם רומנטית
להגשמת הערכים והצווים הציוניים מתוך דברי הרקע הללו נשקפת תמונת
וסוף ,

.

.

והרפתקנית שבה אין גבולות חותכים בין האישי לציבורי  ,בין המיוחל לאפשרי .
.

מתאר בהרחבה רבה

.

היומן עצמו כתוב בידי שורר  14הוא ערוך כצפוי באופן כרונולוגי חלקו הראשון
חלק זה של היומן כתוב
את ההכנות למסע  ,שעיקרן הרכבת ' המשלחת ' וגיוס כספים למימון המסע
מצטיירים אנשי חזון
בטון קליל  ,מטובל בהומור ואף בשמץ של אירוניה מתוך המסופר בו
 ,ומולם -
ורומנטיקנים שאינם נרתעים מכל קושי וקרבן בדרך להגשמת חלומם ועקרונותיהם

.

.

הפקידים ו ' העסקנים ' נעדרי המעוף והיזמה ,

בעלי המאה ואנשי השררה .

חלקו השני של היומן עוקב אחר המסע עצמו  -ראשיתו בדמשק והמשכו

.

בתורן בחלק זה  ,בהשראת

הנופים  ,המפגשים והמצבים הבלתי צפויים  ,משתנה הסגנון וגולש למבעים

אקספרסיוויים ולפתוס .

תכיפות האירועים הבאים בזה אחר זה מאיצה את קצב הסיפור  ,והעלילה הנרקמת

.

הרבה יותר אין ספק כי בחלק זה מצוי שיאו החווייתי של

הסיפור ,

חלקו השלישי של היומן מוקדש לשיבה מן המסע הביתה  ,ועיקרו המאבק הפוליטי

.

את התוויה הרומנטית לשלב של מעשים ולתהומה של המציאות אמנם

והמאמץ להעביר

בשלב זה מנסים גיבורי

הסיפור לפעול בכלים מקובלים וממוסדים  ,אולם בידיהם גם אלו אינם נקיים

שיש בהם העזה  ,דמיון  ,יצירתיות ותמימות רבה  .יש מידה של פתטיות

נעשית דחוסה

מיסודות הרפתקניים

בעמידתם של ההולמים

במכון לבון  ,בארכיון נהלל ,
12

13

ניסיתי לאתר את כתב  -היד המקורי בארכיונו של שורר שבארכיון העבודה והחלוץ
בארכיון הציוני המרכזי בירושלים ובגנזך וייבמן ברחובות

.

הצעיר '  ,תחת הכותרת  ' :בהורן
קטע מתוך היומן  ,בחתימתו של ח ' שורר  ,פורסם ב  7 -באוקטובר  7927ב ' הפועל
בהשוואה
( מתוך יומן ) ' קטע זה כולל את תיאור המסע במושבות הבארון בחורן  -כרבע מהיקפו הכולל של היומן

.

למקור ניכרים בו סימני עריכה
14

.

ושיפוץ לשוני  -סגנוני .

בעותק שבידי אין התימה של המחבר  ,אולם זהותו ברורה מתוך נוסה

הכתיבה .

,
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מסע סודי לחורן 1924 ,

תירה

.

והנועזים מול פריטה של חזונם לפרוטות של כסף  ,אינטריגות פוליטיות ושררה היומן מסתיים

.

.

בעיצומו של המאבק הפוליטי ובטרם הכרעה סיום זה  ,שבעצם אינו סיום  ,הולם את רוח היומן הוא
משאיר אותו בתחומם של ציפיות

וחלומות .

כתיבתו הרהוטה של היומן נותנת מקום לשער כי הוא סוגנן לאחר זמן  ,אך אין ספק שהוא נכתב

לסדר התרחשותם ולמועדיהם .

צמוד לאירועים שהוא מתעד ומתוך נאמנות לפרטים ,

סיפור המסע מובא לרוב בלשון ' מדברים '  ,והדבר יוצר רושם של מעין יומן קולקטיבי  ,יומנה
של
'
המשלחת ' כולה רק לעתים נוקט המחבר לשון ' מדבר ' ומעמיד את עצמו במוקד הדברים עמדה זו

.

.

יוצרת ריחוק מסוים ; היא מפקיעה לכאורה את היומן מהרשות הבלעדית של מחברו ומטשטשת
אופיו
האישי בו בזמן היא מעניקה לו מידה רבה יותר של מהימנות אובייקטיווית

.

.

את

.

הרושם שהמחבר מרוחק מן המתואר ביומנו נובע גם מדרכו בתיאור סיטואציות הוא נוטה
לעיצוב
דרמטי של מצבים  ,עיצוב חסר פרספקטיבה  ,כביכול כבשעת התרחשותם הדמויות מופיעות

.

בתיאורים אלה בדיאלוגים ישירים והמצבים מוצגים לכאורה ללא התערבות המספר .
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לעצמו וכמו נסחף ברגשותיו במקומות כאלה משתנה הסגנון המאופק למבעים
אקספרסיוויים
ולביטויי התלהבות ופתוס נוכחותו הסגנונית של המחבר ועמדותיו העקרוניות נרמזות
 אם גםבאופן עקיף
 -בכתיבה ההומוריסטית  ,בנקודת המבט האירונית ואף בלשון המהוקצעת ובתיאור

.

,

ננער

העיצוב מעורר רושם של כתיבה בעלת מודעות תיעודית  -היסטורית
למרות זאת  ,אפשר שלא
ברצונו  ,ניכר ביומן חותמו הייחודי של המחבר  ,בקטעים שונים  ,בעיקר בסיטואציות שבהן
הכותב
עומד נפעם
אל מול מראות נוף או נקלע לפגישה מפתיעה  ,הוא חורג מהגבולות התיעודיים שהציב

.

*,

עב

פתיחת תזכירו
של חיים שורר

קתדרה
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הדייקני  ,למרות המעטה הקולקטיבי והמגמה התיעודית מדבר

היומן בסופו של דבר בקול אישי

מאוך .

של שורר את מה שמעבר

משום סגולותיה של הכתיבה היומנית ניתן למצוא בתיאור המסע ביומנו
 ,נקודת המבט האישית  ,ההתייחסות
לסיפור המעשה היומן חושף את אחורי הקלעים של ההתרחשויות

.

לפרטים הטריוויאליים לכאורה  ,אלו שבשולי המבצע הנועז  -אותם

פרטים שלא נמצא להם מקום

.

ממרחק של זמן מתברר כי

בתזכיר הרשמי  -הם שמעניקים לסיפור שביומן את איכותו האותנטית
מהתעודות הרשמיות עולה מתוך
דווקא מפרטים אלו נשקפת רותה של התקופה ואכן יותר מאשר
הזדהות ללא סייג עם העשייה
היומן הלהט החלוצי שגרף אנשים והוציאם למשימות נועזות  ,תוך

.

ההיסטורית ובהעדר מחיצות בין הלום
ומציאות,אם במקוטע  ,אך תוך מאמץ לשמור על רצף עלילתו .
בשל אורכו לא יובא היומן להלן במלואו כי

מילים לועזיות יובאו

.

הדברים יובאו כלשונם  ,ככתיבם וכפיסוקם במקור תיקוני כתיב ופירושי

בסוגריים מרובעים .

ננבך14
לפני

16

ליוונן

שנה בעבדנו ב' בחר' באחד הפרדסים בפתח

 -תקוה  ,הגיעתנו הידיעה על דבר התנפלות

הנבחים על מסחה וע " ד הגנתם של צעירי ופועלי המושבות בגליל
מה ' בחר ' ,

וישר  -ליפו .

חזרתי מיפו כשהבראונינג חגור על מתני  .והוא לא מש ממני

ובימי חג  .וכשעליתי הגלילה  ,עליתי מתוך הרגשה שאני

המבקשים עוד עזרה  .יצאתי

שנים אחדות  ,גם בעבודה  ,גם בשבתות

הולך לעזור לכבוש

הקרקעות  ,להגן ולשמור ,

פועלים ואכרים צעירים ,

ולכבוש ע " י עבודה ויצירה  .בלילות בשכבי בארות [באורוות] בהברת
סכר ' ועל החורנימן ] . . .
אהבתי לשמע ספורים ע " ד שבט בדוים  ,על 'זביחים' ,על 'בני
השיחות התמידיות על עתיד של חיים יפים
' אום ג ' וני '  .ההיים היו מלאים  ,הלב מלא על גדותיו .
הצמוד לזרוע [  ] . . .אנחנו
ומרוממים ושל חברה חדשה  ,טהורה וזכה  .ובתוך החלום הבהיר הוה  -הנשק
המתכונן לעלות .
ממלאים תפקיד של לוחמים  ,כובשים ומגינים  ,חיים את חיי החלוץ לעם

ופתאם אום  -ג' וני על חושותיה נעזבת  .אנו עוברים לבתי אבן חדשים עם
חולמים והנה חיים פרוזאיים מחכים לנו בעתיד  .כמה כל זה לא

רהיטים חדשים  .נפקחו עיני

מספיקן הזהוא כבוש ? והובע הרעיון

הגואל  :לחורן !

כמה משך ורמז לנו החורן שוב על דבר חיים מלאי  -ענין  ,חיי פלחים בבתי
-

 -חמר  ,בכפרים נדחים

' החורנים ' [ ]

.. .

רחוקים  ,רחוקים מעיר  ,מעולם התענוגות והמותרות ,בין לוחמים אמיצים
עברו שנים  .למעשה שום דבר
כמה חלום זה הזין אותנו וכמה עשירים ומלאי תכן היו חיינו בגללו .

...

לא נשתנה  .החורן בשממתו

עומד [ ]

אולם אני שמרתי את הדבר

בלבי .

מסע סודי לחורן 1924 ,

עברו כמה חדשים ובגורלי עלה לשמש במזכירות המפלגה  .בזמן העדרו של שפרינצק ,

יחד את שורר .

אמרתי לעצמי  :עבשו השעה  .נלך לחקור את החורן  .נרגל אותו  ,נביא רשמים ותכנית ויהיה זה צעד
ראשון אשר אחריו יבאו שני ושלשי .
ועל עצם הצעד הראשון במה

שלהלן.

ש  .דין נדייח

היומן
יום ה '

14

אוגוסט  , 1924ירושלים  .תרפ " ד

ישבנו ע " י השלחן בלשכה שנינו  ,אני ודין  .לפני היו מונחים המכתבים שנכנסו במשך הזמן אשר לא
הייתי במזכירות ושמצאתי לנחוץ לקראם טרם אכנס שוב

-

לענינים .דין הפסיק אותי בקריאתי .

אתה רוצה איפוא לדעת מה שחפצתי להגיד לך בעת שנסענו ברכבת

מהגליל ?

צחקתי  .ראיתי שאין הכרח לגלות סקרנות יתרה  .הוא בעצמו רוצה לספר את הדבר  .ובכן שמע  .אנחנו
עתה במרכז הענינים  .במובן ידוע אנו  -בעלים לעצמנו  .אנו יכולים עתה לעשות דבר שבזמן אחר

לא נוכל אולי לעשותו ,משום שיעכבו ,ימשיכו  ,יחטטו וב " ו  .הלא אתה יודע  -מתחילים

בישיבות ,

וזה מפקפק  ,זה מעקם את החטם -

 -ובכן ,

בקצורו . .

 בקצור  ,עלינו עכשו ,לפני זה שישובו מחוץ לארץ ,לנסוע לחורן . . .פערתי פי מהפתעה .
ודין התחיל להסביר לי עד כמה נחוץ לעשות את הדבר עכשו

דוקא  ,טרם ישוב שפרינצק  ,טרם ימצא

מי שהוא שיתחיל עוד פעם לקרר ולרפותן  ] . . .את הנמוקים של דין מצאתי לנכונים  .הנסיעה הזאת

צריכה פעם לצאת לפועל  ,ואכן  -עתה יש תנאים לכך  .בכלל  -בלי העזה  ,שאין עמה חטוט יותר
מדי ,לא יסעו אף פעם  .אלא . . .
 -אבל שתי שאלות  ,ידידי ! א ) הכסף מאין ימצא וב ) על מי נעזב פתאם את עבודת

המפלגה ? כמה

זמן תמשך הנטיעה אין לדעת מראש  .הנטיעה הזאת ברוכה בסבנות ,במאסר אולי וכדומה  .ופה
העבודה עכשו

תכופהן ] . . .

השאלות הן שאלות  .דין אינו יכול להכחיש זאת  .אבל יש לו תשובותן  ] . . .אנו בתוך מפלגה מוכרחים

להיות בתוך הענין הנקרא ' חורן ' ן  ] . . .ומה נענה שיום שידובר
-

..

בו ' ? [ ] .

ידעתי  ,ידעתי כל זאת  . . .אבל . . .

 ובכן  -יש לנו הרשות הגמורה להוציא מכספי המפלגה סכום ידוע בשביל זה . אבל  ,אבל  ,גזלן ! הלא יודע אתה איך אנו משיגים את הפרוטות-

האלון . . .

]

כל הסכום הדרוש  -משתדל דין לפיס אותי  -כל הסכום הוא בס " ה איזה חמש לירות  .בחמש

לירות אפשר לנסע ולשוב .
 -חמש לירות ?  -מבלי לדעת שום חשבון קונקרטי הייתי בטוח שהסכום הדרוש היא [ ן ] הרבה יותר

93
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~

גדול מזה  .דין

עשה ' ותורים '  .הוא מסכים גם לעשר לירות  .הוא מוכן גם לחשוב שנצטרך

לירות  .איננו נרתע משום

דבר [ ]

. ..

-

ואיך זה בכלל נעלם פתאם לאיזה זמ 4מבלי שידעו מה היה לנו ? הלא הדבר מכרח

-

בודאי ! כמובן ! לאחד  -שנים  -ליותר מזה לא נספר כלום .

לחמש עשרה

להיות בסוד

ובכן ? -

הוא דורש תשובה  .מה אגיד לו ? אינני יכול להתלהב  .לא משום שאינני מסכים לרעיון

הנסיעה לחורף

ולא משום שאינני מוכן בעצמי תומ " י [ תיכף ומיד ] לקום ולנסע  .צריך לנסע ואני מוכן לכך .
והעבודה ?  .. .אינני יכול להסתפק בהוכחותיו של דין  .מכרחים להתיעץ עם עוד אחד לכל
 -עם

אבל -

-

טוב נספר

 -הפחות .

עדה !

לעדה .

ועוד אנו דנים ומתלוצצים ועדה

 -שבי ! יש

באה .

ענין !

לשעמום

שנינו צוחקים ומבטיחים דבר  -מה בלתי רגיל  .גם עדה מוכנה ברצון לשמע דבר שמחוץ
הנכחי  .דין חזר על כל

-

כסף ?

מי ?

עם

עדה

גמור !

העניין . . .

]

מזהירה !

גם אני נוסעתן

[  ]. . .אנו מחשבים ומשערים ומחליטים שלשלשתנו ( נוסעים אנו

כלנו ! )

דרוש לכל

לירות  .עשרים לירות ! מאין נקחן ? לבסוף אנו יושבים ומסדרים רשימה  .חברים

 -הפחות עשרים

שהיו  ,שהנם

עוד  .מי שהיה פעם איזה נצוץ אלהים בלבו  .אין דבר ! יתנו כל אחד פונט ! בשביל דבר
סודי  - ,יתנו ! נאסף מעשרים איש את הסכום אין הדבר מן
להתנער !

אחרי זמן קצר אנו מחליטים בהתלהבות  :לנסוע מיד אחרי ארוחת

 -אגב -

נתחיל מיד באסוף הכספימן. .

חשוב

הענין הרי יש ! רק להסיר את

 -הצהרים ל ' בית  -הכרם' אל ויץ  ,ושם

].

סעודת הצהרים מלווה מצב  -רוח מיוחד במינו  .כלנו לא הרגשנו כלל מתי עברנו את

נשארו מעבר ההוא כל הפקפוקים והספקות  .אנו
ומה יהיה אם

הגבול ואיך

נוסעים !

נאסר ?

הה ! אדרבאן אנו מוכרחים להאסר ! איזה טעם יהיה לזה בלא מאסר ? זה נחוץ כאויר

לפרסום הענין  .צריך שידעו שגם אנו היינו  ,עשינו דבר מה  .מוכרחים להאסר ! ביחוד
עדה !

לנשימה  .זה נחוץ
להאסר
' מוכרחה '

היא לא תותר על זה בשום אופן  .אם לא נבטיח לה שתאסר  -לא תסע !  . . .והמוח עובד

שלחנו תלגרמה  ,בארץ קם רעשן ביחוד ' עדה כישמן נאסרה ' ! אסו מלתא ווטרתא ! כל

 . . .נאסרנו . . .

הישוב יקום על

רגליון ומי יטפל בכל זאת 'בהצלתנו '? לא ! צריך שידע עוד מי שהוא  ,שנהיה בקשרים אתו
ואנו מחליטים להגיד לכצנלנסון וללופט  ,ואחר כך גם

[  ]. . .נסענו לבית  -הכרם  .את ויץ לא

מצאנון .. .

]

ישובי ,

הנמנע .

בלבי מתחיל להתרחש דבר מה  .מכשול אחד כמעט שאיננו ! ויחס לעצם

המכשולים ! ובאמת  -כדאי היה קצת

או שאינם

לברץ .

החלטנו להתחיל באסוף

..

ה ' נדבות ' [ ] .

נכנסנו

משם [ ] . . .

אל שליין .
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הוא הולך להראות לנו את

גנתון ] . . .

95

ראינו את העצים הרבים  ,יעצנו כמה עצות ועברנו אל הענין .

כמובן המצב קשה  ,הוא ' בעל בית ' [  ] . . .ובבל זאת מצאנו דרך  :הוא יתן לנו פתקא אל ' המשביר  /על זה

יתן לנו ' המשביר ' בודאי פתקאות שלו על סכום של לירה  .מחר במשרד ההנהלה הציונית יתן לנו את
הפתקא [ ] . . .

אנו קופצים מהסלע הנמצא על  -יד הבית החדש  ,ובדרך סלעים ובורות עוברים אל פקיד שני  ,אל עדין.
כבר מחשיך  .אנו משתדלים לעשות בקצור  :ענין חשוב  ,ישובי  ,לא לגמרי מפלגתי  .אי אפשר עוד
לפרסם  . . .ידענו  -המצב קשה גם אצלו  .גם הוא בונה בית  .אבל הדרך כבר סלולה  :פתקא אל
' המשביר  /הוא מסכים  .אנחנו הולכים אל
ובכן התחלה טובהן
נכנסנו אל ויץ  .הוא יכין מכתב

יום ו '
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השלישיי . . .

אל איזנברגן . . .

]

בקשי הסכים גם הוא לאותה הקומבינציהן . . .

]

]

1924

עד הצהרים התהלכנו בחדרי ההנהלה הציונית  .קבלנו את הפתקאות שהובטחו לנו אתמל  .נוספו
עליהם עוד

אחדותן . ..

]

שוב עולה שאלת הרכבת המשלחת  .המתאימים אנחנו ? ברור שחסר לנו מה שהוא  .חסר איש שיודע
היטב ערבית  .נחוץ גם לדעת צרפתית ואנגלית  .נפגש עם אנשי הממשלה  ,צריך יהיה לעשות רשם
של אנשים

...

הגונים [ ]

עדה מכריזה  :יש לי קנדידטן

היא מציעה את נחום פפר .
פה אחד אנו מכריזים  :מצויח הוא

האיש !

פפר היה בצבא התרכי  .יודע ערבית  ,תרבית  ,צרפתית ואנגלית  .הוא מהנדס  .עסק בחקירת קרקעות ,

מים ,מסלות  -ברזל וכדומה  .מצוין ! הוא גם חבר המפלגה וגם בעל תכונות של 'חברה  -מן /והוא יוסיף
כבד ' מדעי ' ' ,חקירתי ' למשלחת .

[  ]. ..לפנות ערב ישבנו בלשכה וקראנו את 'הארץ ' החדש  .בין שאר הידיעות אנו קוראים ' :ביום א' נוסע

הקול' קיש לפריז וללונדון .הוא יתראה עם הברון בענין חשוב וישוב עם ויצמן לא " י אחרי

[  ]...דין מציע  :נלך אל קיש  .בלי פקפוקים מתקבלת ההצעה על  -ידי ועל  -ידי עדהן . .
שבת

16
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1924

חדש /

].

תרפ " ד

[  ]. . .הלכנו שנינו ( עדה הבטיחה לבא ולא באה )  .קיש היה עוד בחדר המטהנ '  ]. .מבקשים אותנו לחכות
בחדרו של קיש  .נתקבלנו איפוא  .הכסאות רכים ורחבים  .אנו צוללים

...

בהם [ ]

השיחה ארכה כחצי שעה  .אמרנו לו  ,כי עליו לדעת שאנו לעולם לא נותר על שיכותו של החורן
לארץ  -ישראל  ,ועליו להשפיע על הברון

שיתחיל לעשות דבר מה באדמתו

.. .

שם [ ]

מבארים לו שזה

יהיה אסון לאמי אם ישמט הקרקע בחורן מידינו  .אנו מודיעים לו  ,כי יש לנו צעירים רבים המוכנים
ללכת שם  ,מוכנים לקרבנות  -ואנו הולכים שם בימים הקרובים לראות ולחקור את

...

המצב [ ]

אנו

ץתדרה

לצררה

96

אביבה

אופז

משתדלים לדבר ככה  ,שיבין כי לא באנו לשאול בעצתו אם ללכת שמה או לא [  ]. . .הוא מבטיח לדבר
עם הברון ולהשפיען  ] . . .אנו נפרדים בחביבות רבה .
[  ] . . .אחרי הצהרים הלכו דין  ,עדה וחנוך לבית הכרם ושוחחו עם פפר  .הוא מוכן בכל לבו

באותו ערב ספרנו גם לברץ  .ואשר יגורנו בא לנו  .הוא חושב שהנסיעה היא מיותרת- . 3

]

..

לנסוע [ ] .

בכלל ספק גדול

אצלו אם אפשר לעשות שם דבר מהן  ]...בקצור מקלחת קרה  .אחרי רבע שעה היתה עדה 'במצב

 -רוח ' ,

תחת רשם דברי ברץ  .ואני ודין שאלנו זה את זה והחלטנו  :אין להתפעל ! איננו מזדעזעים [ ..ו

יים
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[  ] . . .אנו מתחילים לחקור ולאסוף חומר על עצם החורן  .שלחנו טלגרמה לדגני מהמשרד בחיפה 'שאל

בטליפון במסחה איה נמצא עכשו זלמן כהן'  .זלמן כהן ,שהוא הפקיד היושב כמעט בקביעות בכפרים
שם באדמת הברון  ,צריך לפי השערתנו להיות עכשו  ,בזמן הגורן  ,שם  .אבל צריך להוכח  .פפר מעלה
אותנו על הגג של ההנהלה הציונית  ,ושם הוא פורש לפנינו מפות שונות  .אנו מתבוננים במפת החורן

והסביבה  ,ומנסים לקבוע את הדרך שמה  .מתעוררת השאלה איך נתהלך שם  ,בתור תירים או בתור
ערבים  .בתור ערבים  -אי אפשר  .איננו יודעים די ערבית  .בתור תירים ? זה דורש תלבושת
ואנו  -זו מנין

לנו ?

לקנות חליפות ,וכובעים ועניבות וגטרים

מיוחדת ,

[גיטרות] ?  . . .זו היא הוצאה גדולה .

בפרוזדור של ההנהלה הציונית עובר מכיר  ,בכובע אנגלי  .אנו לוקחים את [ ה ] כובע ומנסים

נראה איזו צורה תהיה לנו בתור תירים אנגלים  .לא רע  .אבל דין שחור כבדואי  ,לא כל  -כך

לחבשו .

תיר אנגלי .

יותר דומה למצרי  .עדה מוכנה לקנות צלמוניה וללמוד במשך הימים הקרובים לצלם [  ]. . .אבל העקר
1

הוא שמוכרחים להאסר  .בזה אין כל ספק  .גם צבי נדב וחבריו נאסרו

אצל עדה מצאנו את

' הארץ '

החדש  .דין מתחיל פתאם להקריא בקול

כידוען .. .

]

ע " ד התנפלות

שודדים בדמשק

וע " ד מהומות בשכונות שונות שם [  ] . . .אנו לבנו נפעם  ,כמובן  .בעוד ימים אחדים עלינו לנסוע שמה ,
ושם מהומות  ,שודדים ,

הענין רציני  .איך

מצב  -צבאין . .

].

נדחף עתה בראש בריא למטה חולה זו ? סכנת מות אינה רחוקה כל כך מהמציאות

וסכנה להאסר באופן רציני -

בודאי ובדאי [ וודאי ]  .ובכלל  -איזה הגיון ללכת שמה דוקא במצב כזה .
תעודות חו " ל .

הרכבת הולכת שמה שלש פעמים בשבוע  .עלינו עוד לגמור את אסף הכספים ולהכין
השעה האחרונה
אולי נספיק עד היום הששי  .צריך גם להיות קודם בבית  ,בנהלל  .בכל אופן  -עתה
לקבוע את הרכבת המשלחת  .אנחנו הנוסעים או לא ?

הפקפוקים רבים  .עדה מפקפקת הרבה מאד ביחס לעצמה [  ] . . .פפר אומר לה בהחלטיות שלפי דעתו אין

היא צריכה לנסוע  .זה מרגיז אותה והיא חושדת שאנו מנהלים

' פוליטיקה '

אתה .

היא עוזבת אותנו

בכעס .
,

1

צבי נדב  ,חבר ארגון ' השומר '  ,השתתף בשתי משלחות לחורן הראשונה מטעם ' השומר '  ,עם גמר המלהמה
והשנייה בתרפ " ד  ,מטעם ' הוועדה האינציאטיווית '  ,שחבריה היו יוצאי ' השומר '  .אולם במסעות אלה לא היה כרוך

.

מאסר ייתכן שהאזכור מתייחס לסיפור מאסרם המפורסם של נדב וחבריו בעקבות פרשת ההלשנה של לישגסקי

.

בשלהי מלחמת העולם הראשונה ראה  :קובץ השומר  ,תל  -אביב תרצ " ת  ,עמ '

- 469
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עלינו לקבל את הכסף מטהון והוא יושב בישיבת הועד הלאמי  .מי יורע כמה היא תמשרן  ] . ..טהון

יושב בראש הישיבה  -איך יעזוב את הישיבה ? אבל צריך להעיז גם כאן .ואני כותב פתקא בסגנון
נמוסי

ביותר [ ]

...

אחרי רבע שעה אנו מקבלים תשובה  :בעוד עשרה רגעים ידבר

איזו חוצפה מצדנו ! והחוצפה

אתנו .

מצליחה .

נכנסנו אל טהון [  ] . . .טהון התחיל מיד לשפוך עלינו מים קרים  ' .אין הוא מתלהב '  ' ,אין הוא מחשיב
ביותר ' וכדומה  .דין מתחיל לבאר לו כי יש כיום המוני צעירים  ,אשר לא יחכו עד אשר הוא יתלהב

או יתישב ולא ישאלו בעצתו המיושבת והמבוססת  ,כי אם יעלו ויעשו אולי מעשה בלתי  -אחראי
ושלא בזמנונ  ] . . .ראינו שהוא מתחיל להתרכך  .והתחלנו לתקוף ביתר כח  .עם כל סמן של הבנה
והסכמה הגברנו את התקפותינו ואת הוכחותינו  .וטהון נכנע

נום ג '

1 9

לגמרין ] . . .

אוגוסט

פפר דבר עם טהון  .הכל מסודר  .פפר יסע אתנו [  ] . . .ובכן  ,עלינו מיד להצטלם ולהתחיל להכין את
התעודות  .אבל להצטלם צריכים כבר כ ' אנשים הגונים '  .כבר החלטנו שבדמשק עלינו להיות ' אנשים

הגונים /וגם בחורן נהיה כאנשים מן הישוב  ,אירופיים [ ].. .היו בידינו פתקאות
החלטנו להוציא על הבגדים  .לבסוף קנינו חליפות זולות  ,שבחדושן הן נראות

' המשביר '  ,ואותן

..

כהגונות [ ] .

העתונות מלאה ידיעות ע " ד מהומות בעבר  -הירדןן  ] . . .כל בר  -דעת יאמר עלינו שאנו משוגעים אם

אנחנו נדחקים שמה דוקא עכשו  .אבל  -אין לסגת אחור  .אי  -אפשר לדחות  .אם לא עכשו

יום

ה'
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מסרנו לקרופסקי להכין את התעודות

שלנו [ ] .

..

אני חושב מחר אחרי הצהרים לנסוע לתל  -אביב ,

ואחרי שבת כבר לגליל והלאה  .אספנו כבר קרוב לעשרים לי " מ .נשאר לי
והתחיבויות על סכום של

יום

ו'

22

אימתינ ] . . .

57

לי " מ  .עדה ' משוגעת '

עוד ' לממש ' אי אלו פתקאות

...

מאד [ ]

אוגוסט

[  ] . . .מסרנו את התעודות לקונסול הצרפתי  ,שהיה צריך גם לתת לנו מבתב אל הממשלה בדמשק  .את

הויזות קבלתי לפנות ערב ואת ענין המכתב השארתי על פפר  .מפני השעה המאוחרת לקחתי מרכבה
ונסעתי לבית הכרם אל פפר ,כדי להחליט אתו בנוגע ליום הנסיעה  .נתברר שביום השני לא נוכל עוד
לנסוע  .עוד הוא

ו1ם

עסוקן ] . . .

ד ' ז 2אוגוסט ,

חיפה .

1 924

אתמל באתי הנה עם דין [  ] . . .מצאנו פתקא מפפר  ,כי נסע רק ביום הששי  ,יש לנו איפוא עור זמן לנסוע
לגליל ולסדר איזה ענינים

מפלגתיים  .דין

נוסע באוטו לסגתה  ,ואני לוקח אתי את שתי המזודות

החדשות  ,שלי ושלו  ,על מנת להשאיר אותן במלון של שולמן בצמח  ,כדי שלא יראו אותן

..

בדגניה [ ] .

97

קתדרה

השדרה

98

אביבה אופז
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ו'
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יצאנו מדגניה בגנבה ושמחנו שאין איש מהם

במחנה  ,שלא יראו אותנו בהכנסנו

לרכבת ההולכת

לדמשק  .הרכבת מתקרבת  .כשנראה את פפר מיד נקנה כרטיסים לדמשק  .הנהו  .אך מה

דבורה דין באהן מה

תה הוא מה

זאת ? הנה גם

קרה ?

שקרה :

[  ]. . .בנהלל זו  ,שאינם יודעים שם ואינם צריכים לדעת ,כלום  -מתקבל פתאם מכתב בזה

הלשון  ' :רצוף
תודה  ,אם

לזה מכתב צרפתי החשוב מאד בשביל מר דין ושורר הנוסעים לסוריה  .נכיר לכם איפוא
את המכתב
תמסרו למר דין או לשורר את המכתב הזה  ,ואם מר דין אינו נמצא אצלכם נא להעביר
זה באו
למקום המצאו '  .כמובן ,מיד נודע הדבר למנין אנשים ויותר  .את המכתב מסרו לדבורה אחר
יתפרסם הדבר
לשאל ' בתמימות ) איה דין ? ודבורה נסעה לצמח למסור לנו את המכתב  .עכשו בודאי
איפוא ונהיה  .אנו
בדרך כל כך טפשיתן  . . .אבל את הנעשה אין להשיב  .אנו נכנסים לרכבת  .הדבר קם
נוסעים

לדמשקן . .

].

אנו עוברים את התחנות מכרין , 2מזריב ומתבוננים בסביבה  .כאן  ,במישור הרחב הזה

'שלנו'  .זהו המישור הברוך של החורן  .אוסם החטה של א " י  .בתחנות

נמצאת האדמה

הרכבת ערמות גדולות של חטה

נקיה  ,ומאות שקים מלאים  .הירמוך עובר בואדי עמוק  ,והנה מפלי מים

נהדרימן כמה מים  ,איזה

כח !

ערבים ובדואים  .אלה הם

בקשי אנו מגלים לעצמנו את הרעיון שאנו בחו " ל  .בתחנות עולים

המחשבה  ,שפחד החורן הוא

'החוארנה '? 'החורניים ' הידועים ! אינם מטילים פחד כלל  .בלבנו מנצנצת

קשה מאשר

מוגזם  ,מוגזם מאד  .ההתישבות בחורן תהיה בודאי קשה  ,אבל  -חוששנו שלא יותר
אל האדמה של
בגליל לפני חמש  -עשרה שנה  .ובעצם  -האדמה די קרובה לגליל  .התחנה הכי קרובה
 .איך נשלים
הברון  -מברין  ,היא במרחק של שעה וחצי ברכבת מצמח  ] . . . [ .כמו מחיפה לדגניה בערך
 אפשר להתישב מפניעם הזרות של שטח קרוב כזה ? איך נחשבנו לחו " ל ? ואיך נחשוב ששם אי

פראות

התושבים ? ן לא [ ]

. ..

נסדר את הענינים בדמשק  ,ננסה לקבל עזרה והגנה מהממשלה  ,ננסה לקחת אתנו את

איזנברג ונשוב

הנה לחורן  .פה נחקור ונסיר את הסביבה  ,ונשוב מפה ישר לגליל .

בערב הגענו לדמשק  .באנו אל המלון היהודי  ,ושם מצאנו  -את חיים שטורמןנ  . .למפלה

כזאת לא

פללנו ! הוא בודאי לא היה צריך לראותנו פה .
דמשק  ,שבת ,

30
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נ  ]. . .ענינו איך שהוא בגמגום לשטורמן על דבר מטרת בואינו

לדמשק [ . . .

]

כשקמנו  -לא היה כבר  ,וזה

נתן לנו את האפשרות ללבוש את בגדינו 'ההגונים ' שיכלו לעורר אצלו חשדים
אנו נוסעים אל

איזנברגן . . .

]

.

[ ]. .

מסרנו את המכתב של ויץ לאיזנברג  ,שבו הוא

מבקש לעזור לנו

בנסיעותינו בענינים המשקיים שלנו  .בזהירות רבה אנו מתעמקים יותר ויותר בשיחה ע " ד
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אביבה אופז

אבל הנה

ומגיבון  ]. . .אנו רוצים מאד לדעת מי היה שם עד כה  ,מה נעשה כבר ומה חושבים לעשות .
[  ]. . .וכלם נסעו
הוא בעצמו מספר לפני שנתים היו פה לבקוביץ ושטורמן  .החרף היה צבי ניסנוב ונחמני
] הוא  -איזנברג  -מושל
לחורן ,התבוננו  ,טילו  -ועד היום שום תוצאות [  ]. ..הוא מדבר על זה בצער [ . . .
ההיא ,הוא מצוין .
בכפה  .כל הערבים והשיכים בסביבה  -הם ' שלו ' [  ]. . .גם יחס הממשלה של הסביבה
דבר  -אבל היק " א
כל הסיוע הדרוש נתן תמיד  ,הכל טוב  ,ואפשר יהיה עכשו להתחיל לעשות איזה
 -היא המהרסת את הכל .

המענין אותנו  ,יצר

[ ]. . .סיפורו של איזנברג  ,שהיינו כפעם בפעם מכונים אותו בשאלות שונות לצד
ולפעול לטובתו [  ]. . .הפצרנו
רשם שלפנינו אדם  ,שהענין הזה קרוב אל לבו מאד והוא מוכן לעשות
למצא אוטומוביל ,
באיזנברג שיסע אתנו ביום השני  .אבל זה כרוך בקושי רב  .בתחנות הרכבת קשה
לנסוע [  ]. . .הוא ישלח את השומר שלו
כי אחרי ההתנפליות שהיו בסביבה ההיא פוחדים הנהגים
להודע אם הולכים עכשו אוטומובילים בדרך ההיא  .הבקור אצל אי ! נברג היה  ,איפוא
נודע לנו הרבה

מאדן ] . . .

אני מנסה להוציא מסקנא ראשונה  ,הקודמת לכל  :צריך בכל

,

הדרכים לעשות לאל את ענין חלופי

הקרקעות  .אם רק זאת נעשה  -דיינו  .אבל אין אנו מסתפקים בכךן  ]. . .ואנו מתחילים

אנשים אמיצים  ,אשר יעלו על הקרקע  . . .אבל קדם כל

מוצלח .

החלופים !

להרהר בקבוץ

ארוכה של גנים

לפנות ערב נסענו [  ]. . .לטיל אל אחד הגנים שמחוץ לעיר  .הטיול היה נהדר  .שורה
כרכרות ואוטומובילים .
נחמדים  .נחלי מים משני עברי הדרך  ,אור החשמל בכל פנה  .המון מרכבות ,

כל ' קפה '  ,מזרקות מים

ואולם  -העיקר  :המיסו פה אפשר להשתגע מרוב מיס [  ] . . .בכל חצר  ,על יד
נהדרים  .וגם כאן  ,מחוץ לעיר  ,מים

~ alr

שוטפים בכח ובשאון  ,ומשכיחים את המדבר

אל אלהיסן כמה אנו בארץ ,צמאים  ,וכמה מים עוברים פה  -בלי
יום א '

הרףן באין חפץ

.

31 8

בעשר וחצי היינו אצל שפלירן  ] . . .פפר הציג אותנו  :חקלאים  ,מומחים של

אשר מסביב .

בהם [ ] . . .

המשקים הציוניים [  ].. .אני

שואל אם אין לדעתו הגיון בזה אילו יצרנו שם [בחורן ] איזה דבר כעין תחנת

אנו חוזרים ושומעים  ,כי בתוך גבולות אדמתו של הברון אפשר לנו לעשות

נסיונות [  ] . . .כמה פעמים

הכל .
ידו על גבי כרטיס

[  ]. . .הוא יתן לנו מכתב אל השלטונות ,שמא נצטרך שם לעזרתם  .והוא כותב בעצם
והשבחת המינים  ,והוא
שלו  ,כי אלה ואלה ' ,מהנדסים חקלאיים ' ,נוסעים להורן בענין גדול בהמות
מכתב כזה מאת ב " כ
מבקש מכל השלטונות הצרפתים והסורים לתת לנו את כל העורה הרצויה .

הנציב  -יש לו ערך .
[  ]. . .אצל איונברג שוב שיחה רחבה על כל הענין  .אנו עכשו ' חשובים' פי כמה  :אחרי

הפצרות רבות  ,הסכים לנסוע אתנו מחר  ,ביום שני  ,ברכבת ( שהיא גם הולכת לא " י

יהיה עלינו למצא אוטו או סוסים  .ואם לא נמצאם נצטרך ללון שם  ,באדרעי ' .
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זהו הכפר שבו נמצא זלמן כהן  ,ושממנו שולט איזנברג על כל האדמה  .איזנברג

- 4

מיעץ לנו לקנות כפיות ועגלים  ,כי כך יותר נוח יהיה לטיל שם

בסביבה [ ]

...

לפנינו עכשו שאלה

קשה  :הרי חיים שטורמן יסע גם הוא מחר באותה רכבת בדרכו לא " ין ואיך אפשר שהוא יראה
ברדתנו

לאדרעי ?

הלא בזה יתגלה כל עניננו

לשטורמן  ,כי הוא יודע  -ירידה מאדרעי מה
פרושה ! אבל  -מהר מצאנו עצה גם

לנסוע

שניה ,

במחלקה

ולרדת ,

לזהן . . .

]

עטופים

בכפיות ,מצד השני של הרכבת [  ] . . .בדרך אל

התחנה מציע דין :אולי נתלגרף מפה אל קיש

ללונדון שוב בדבר חלומי הקרקעות [ . . .
ההצעה מתקבלת פה

אחדן ] . . .

]

הטלגרמה

עלתה לנו כפונט וחצי .
אחרי זה הלכנו אל ' שוק חבדיה ' וקנינו לנו
כפיות

ועגלים [ ] . . .

למלון

' ויקטוריה ' [ ] . .

לקחנו את

חפצינו  ,ונסענו

.

[ בשמונה ]

בשמנה

בדיוק הוזמנו לאולם -

הסעודות [  ]. . .הנה מגישים אכל  ,איזה תבשיל
משונה מאד שקשה לדעת במה אוכלים את זה

ואיך לוקחים מזה אל הצלחת  .אני מביט הצדה ומניח לחברי את הזכות הגדולה להיות

הראשונימן ] . . .

אקציה אייזגגרג

הנה הגיעה הזכות הראשונה לדין לקחת מאותו התבשיל המשונה  ,והוא שואל במבוכה  ' :איך

( מימינן ,איש פיק " א

לוקחים את זה ?  . . .אני מביט על המלצר ורואה שהוא צוחק  .היתכן שהבין את שאלת דין ?  . . .אני שואל

ה " " ינגעל מן

אותו בערבית  ' :התבין

עברית ? '

הוא עונה  :כן  .פפר אומר  ' :שמע ישראל ' והמלצר עונה  ' :ד ' אלהינו ד '

אחד ' . ..
יום

ב'

1
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...

בשלום [ ]

לפני אדרעי נלבש את כל

' האמוניציה ' נתחמושת ] ,

כמו שקורא לזה דין,

 את ה ' מוקים' המבריקים ,את הכפיות והעגלים  .אם יעלה בידינו מהרגע הראשון להפנות את גבנולצד שטורמן  -שוב לא יכיר אותנון  ]. . .במשך בל הדרך עלי למשך את דין בכנף בגדו  ,שלא יוצא את
ראשו בחלון  .בכל רגע יכולים אנו ל ' התפס '  ,והוא איזה בולמוס של ' ריזיקה '  [ -סיכון ] תפס אותו

פתאמנ . .
אנו מתקרבים לאדרעי  .הנוסעים מתבוננים לחלופי התלבשות שלנו  ,וחושבים אותנו בודאי למבלי -
עולם שאין להם בעולמם אלא

4

ראה

מס '  4במפה

.

מעשי  -ילדות של ספורט ושל מסקרד ןשל מסיכות ] . . .

עוזרים

"

קוציים

כהו

שתדדה 102

אביבה אופז

סכם אל ג 'ולן  .יום

ב'

1

ספטמבר

1 924

ירידתנו מהרכבת הצליחה מאד [  ]...פנינו לא יראו  ,ומאחורינו דמינו לשני צעירים ערבים  -בני
אפנדימן ] . . .

ישבנו לאכל ולבסוף הופיעו ספר ואיזנברג  .הם היו אצל מושל

אדרעי [ ] .

..

מושל זה של אדרעי ושל

ההורן אמר ברור וגלוי  ,שיש להם פקודה להזהר מכל דבר שנודף ממנו ריח של ציונותן  ]...מה שנוגע

לאיזנברג ולאדמתו  -הרי ידוע שהוא ' מושל

בכפה ' ,

שם  ,ויעזרו לו בכל  .גם לנו יעזרו ובתחנת

המשטרה שבכפר סג 'רה 5נוכל לקבל שוטרים מלוים ,אם נצטרך . . .
[  ]...רגעים אחדים אחרי חמש היינו כבר בסכם  -אל  -ג ' ולן  -בירתם של איזנברג וזלמן כהן  .עלינו לבית

רעוע בתוך חצר סגורה והתישבנו במרפסת הפתוחה לצד אחד המשמשת מדדה ( חדר  -אורחים )  .מיד
באו זה אחר זה מקורביו של חוג ' ה זינברג [ איזנברג ]  ,השיכים והמוכתרים של

הכפר  ,כלם  ,כמובן ,

מתודעים אלינו ומברכים אנו זה את זה בכל שבע הברכות הנהוגות  .אחר  -כך מופיע הקפה השחור ,

טפות אחדות ,בספלים בגודל האצבעון  -וצריך לשתות את זה  ,ועוד להביע תודה . . .
לפנות ערב בא מהגרן זלמן כהן בעביה ועטוף נפיה  -מראה צ' רקסי

ממש  .יהודי

זה המבלה שמונה

חדשים בשנה בסביבה פראית זו שמח שאד לביאת יהודים  .את דין הוא מכיר עוד מדגניה והוא

שואל על המצב בדגניה  . . .דין עונה בגמגום שהוא כבר לא בדגניה  .למרות זה שבאנו מאוחר -
הספיק בכל זאת הערבי  -הטבח להכין ארוחת בשר  -עוף לכבודנו  .ולזה  ,כמובן  ,צלחת גדולה מלאה
ארן  .כל זה לא היה רע כלל [  ] . . .הטבח ועוד איזה ערבי  ,שמש כנראה  ,או חיל קבוע  ,מגישים את

האוכל בהדרת כבוד [  ]. . .אחרי האכל מתפתחת שיחה על החורן  ,על הבדואים  ,על העבודה פה לפני
שלשים שנה  ,ובתוך כל זה מעשיות ממעשיות שונות כיד הנסיון והדמיון הטובה על זלמן כהן  .הוא

היה הראשון שעלה על הקרקע הזה  .וכל השנים התלבט כאן  .זה יותר משלשים שנהו  ] . . .המקום
ברוך מאד  ,זהו חטא שאין לו כפרה  -שהוא מופקר כל כךן  ] . . .הוא  ,זלמן כהן  ,שהוא כאחד מבני

המקומן . ,.

]

מבטיח אותנו  -שלא קשה להשאיר חלקת אדמה ולהתחיל עוד בשנה זו לעבדה

יהודים  .כמובן  ,זה יכול לעורר איזו תסיסה בקרב הערבים

השכנים  ,אבל אפשר לסדר את

ע"י

הענין .

אומר הוא בהתרגשות  ,הייתי רוצה
ן
הייתי רוצה ,
ן
הכי טוב ' .
ן
הוא מקבל עליו לסדר את היחסים באופן

שבימי עוד אזכה לראות פה איזה דבר ! לא בשביל פרנסה התגוללתי פה עשרות
מסתכלים זה בזה  ,אני דין

ופכר . . .

שנים ! '

...

אנו

לפנינו עומד יהודי טוב  ,חלוץ אמיץ ,אשר לא נרתע מבדידות

ומרחוק מישוב  ,ומספוק צרכים דלים ומסכנת מות ממש במקרים רבים  -וכל זה בפירוש לשם

אידיאה ידועה  ,לשם רעיון נאצל שלו  ,מיוחד לו  ,שהקדיש את עצמו ואת חייו לו  - ,אידיאה
הנקראת

' חורן

עברי ' . . .

[  ] . . .הוא אינו מעלים גם את הקושי והמכשולים  .יק " א לא תרצה  .הם לא ירשו לתת אדמה ליהודים

וע " י כך לסבך את עצמם ' בעסק ביש ' ן  ] . . .ואף  -על  -פי  -כן צריך לעשות  .צריך לנסות  -הוא מצדו מוכן
לעזור בכל נפשו ובכל

5

ראה מס '

5

במפה .

מאודו . . .
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קמנו מוקדם וחיכינו בקוצר רוח לסוסים ,כדי להתחיל מיד את סיור

...

הסביבה [ ]

יצאנו לראות את הכפר והגרנות  .עברנו בין בתי הכפר  ,הכולל כמאה וחמשים משפחהן  ] . . .התבוננו

לתושבים  -כלם בריאים ,בעלי פנים

יפימן . . .

בתוך סכה שעל גבי כלנסאות יושב זלמן

]

נכר שהמקום בריא

...

כהן [ ]

..

מאד [ ] .

נגשנו אל אחת הגרנות ,

אנו מתישבים בסכה  ,מביאים לנו ענבים  .מאלה

שרוכל ערבי מוכר שם בכפר נגד חטה וביצים  ,וזלמן כהן מספר שוב על דבר כל ההרפתקאות בחורן

ועל  -דבר יחס הערבים אליו [  ].. .אליו באים להתיעץ ,ולפניו באים

..

להשפט  ,אפילו מכפרים רחוקים [ ] .

דברי זלמן כהן מענינים אותנו וחשובים
בעינינו מאדנ

"']

אנו עוברים אתו מגרן לגרן,

מביטים איך מחלקים ומודדים לו את חלקו

ובאיזה דרך  -ארץ עומדים כלם לפניון  ] . . .ראיתי
באיזו הדרת כבוד מיוחדת קמים כל הערבים
בפני 'המלך ' עצמו  ,לפני איזנברג המתהלך כאן

בכפיה ועגל יפים מעשה אפנדי חשוב .
[  ] . . .העגבניות המבושלות בארז הן לא כל כך
לפי טעמנו  ,אבל אין אסון  .ואולם הקפה השחור

לפני הארוחה  ,ואחרי הארוחה ובכל
לעזזלן  . . .זהו אסון בהחלטן ] . . .

' שעת רצון '

זמן מועט אחרי ארוחת הצהרים מביאים כמה

סוסות מאת השיכים המקומיים  .מתעטפים בכפיות ולובשים את מעילינו ובצורת אפנדים צעירים אנו
יוצאים שלשתנו  ,בלוית ' חילים ' מזוינים ברובים מ ' שומרן ראשו ' של איזנברג  - ,חמשת רוכבים

' הדורים '  -לקוקב  ,אחת החורבות שבצפון האדמה של

הברון [ ]
ץ

.

דרכים הגונות אין פה [ ]...קצת יותר

רחוק מהקו שאנו הולכים בו  -שם אדמה נקיה וטובה מאד לעבוד  .אנו מגיעים אל נחל )והרר '  ,שעכשו
אין בו כמעט מים  ,מקיפים אותו קצת ומגיעים אחרי זמן מה

לקאוקבן...

]

מחורבת קאוקב אנו רוכבים

למערבית  -דרומית ,אל הכפר 'נפה  /בדרך זו הקרקעות יותר נקיים [ ]. . .בגרן של נפה מקבלים את פנינו
יפהן  ] . . .מכאן עלינו לנסוע לפי התכנית דרומה לחורבת יבל ואח " כ למעין בחורבת

.

ספוקיה [ 6 ] . .

בדרכנו

לנפה ראינו מרחוק את הכפר סג ' רה  ,השיך לאותו אמיר סעיד המוגרבי  ,הרוצה להחליף את קרקעותיו
בגליל בקרקעות

הברון .אני

מוצא שכדאי לנו לגשת  , nyiwבכדי לראות את הסביבה שמחוץ

'לגבולנו ' ן  ] . . .מלוינו מתנגדים לכך  -השעה מאוחרתן  ].. .אבל לנו ברור כי אין לדחות את הבקור בסגדה .
עכשו אנו קרובים אל הכפר

הזהי

]" .

ובכן  -אנו נוסעים לסג ' רה  .בסג 'רה  -חצר רחבת ידים עם מחסנים וארוות  .מסביב לחצר גן ירקות

ועצי פרי שונים ,יש גם איזו גפנימן  ]. . .קבלו את פנינו בקרירות מנומסתן . . .
6

למקומות אלה ראה מס '

10 - 6

במפה .

]

נכנסנו לאולם מסודר
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אופז

יפה  ,ברווחות של עשר [לרווחה של עושר ]  ,והתחלנו בשיחה עם האופיציר [ קצין משטרה מקומי

].

אחת השאלות הראשונות שלו היתה אם אנו מהנדסים ואם לא באנו מטעם הפקידות בקשר עם
הענין כעל דבר קרוב
חלופי הקרקעות  . . .ובכן ,השערתי התאמתה  .מיד הרגשנו  ,שפה מדברים על
למציאות ולהגשמה  . . .אח " כ הובילו אותנו אל המחסנים  .הללו בנויים באופן יפה ונוח מאד  .ממש

כמו בשביל משק גדול שלנו  . . .על רצפת המלט  -ערמות חטה  ,שעורה  ,פולים בקיה [ מין קטניות

..

ועוד [ ] .

אחרי נסיעה קצרה הגענו לשפת הודי [ הוואדי ] העמוק  .לעבור אותו ברכיבה אי

]

 -אפשר  .אנו יורדים

ומושכים את הסוסות אחרינו  .יורדים וקופצים על פני סלעים חלקים  .והנה ירדנו ואנו עומדים על
גדול ,
יד מפל מים נהדר ! הגבה של נפילת המים בודאי מ  60 - 50 -מטר [  ]. . .במקום הנפילה  -אגם

ומשם שוטפים המים בנח הלאה אל הירמוך  .כאן  -גם טחנת מים  -חרבה  .זמן רב איננו יכולים
להסיר את עיננו מהמפל הנפלא  ,ושאון המים וכחם מרעיש את לבנו [  ] . . .במרחק לא גדול אנו מגיעים
שנית אל מפל מים  ,גדול וחזק מהראשון  .מגובה גדול נופלים המים בכח ונכנסים דרך תעלה בנויה
שלשית
לתוך טחנה אחת וממנה באותו האופן עוברים המים אל טחנה שניה  .ומהשניה אל

ורביעית [  ] . . .למעלה על  -יד המעין ערביות וילדים שואבים מים  .פפר מסדר מדידה פרימיטיבית של
מהירות המים וכמותן  .לפי השערותיון  ] . . .אפשר היה להשקות בהן שטח של

 5000דונם [ ] . . .

נרעשים מחזון המים הכבירים אנו עולים מהואדי ויושבים על הסוסות [  ].. .לא ידענו על דבר אוצר
אנו
המים שישנו כאן  ,במרחק כה קטן מסכם  -אל  -ג ' ולן ! ושטח כזה מזניחים ? ! ועושר כזה לא לנצלב

עוברים הלאה  ,והנה במרחק של רגעים  -מעין ,לא גדול אמנם  ,של חורבת יבל  ,ועוד רגעים  -מעין
יותר גדול של ספוקיה  ,עם ירקות מושקים  ,חצילים ועגבניות וקשואים  -ממש כמו

אין איזה קשר שמתחת לאדמה בין כל מקוה  -המים הקרובים

אצלנו .

והאמנם

האלה ?

כבר שקעה השמש ואנו חוזרים לסכם  -אל  -ג ' ולן הקרובה  .לבנו מלא על כל גדותיו מהרשמים

הרבים

של הקרקעות אשר ראינו וביחוד מרשמי המים המרובים  ,הקרובים כל כך אל הכפר  .ואולם בבואנו

..

הביתה [ ] .

מצאנו הכזבה [ אכזבה ] גדולה מאדן המפלים הנהדרים והמים הרבים  -כל העושר הנפלא

הזה הוא מחוץ לגבול ! הוא נמצא באותה החלקה אשר מומן הפרידו אותה מקרקעות הברון ומסרו
אותה לידי השיכים [  ] . . .ואף  -על  -פי  -כן ע " י אקציה ידועה במשך זמן ידוע אפשר לאט  -לאט להשיג גם
הקרקעות
את זה  .איזנברג וזלמן כהן בטוחים בזה  .וכמה נורא יהיה  -חושבים אנו לעצמנו  -אם כל

האלה בעלי האפשריות הרבות האלו  -ישמטו מתוך ידינו בגלל קוצר הראות וקוצר ההבנה וחוסר
היחס

והאחריות [ ] .

..

במשך שש שעות של רכיבה עברנו שטחים רבים בתוך הגבולות ומחוץ לגבול של קרקעות

מראה עינינו מאשר את ההרגשה המקדמת  :אדמת הברון הן רכוש גדול  ,רכוש לאמי [לאומי
ורב ערך  .הוא מוכרח להגאל

על  -ידינו [ ] . .

.

עלינו לשמור עליו מכל משמר שלא ישמט  ,חס

הברון .
]

גדול

ושלום

מידינו  .פנה ויתד הוא לגאולה גדולה וחשובה יותר  -לגאולת החורן כלו וכל ארץ ישראל אשר בעבר

הירדן מזרחה ! . . .

מסע סודי לחורן 1924 ,

מיריב  ,יום

ד' ,

3
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ע " י הבקור בג 'ליף ובסביבה וע " י הרכיבה

מג ' לין למזריב ~ ן ...

]

עכשו אנו ששה רוכבים  .זלמן כהן גם

הוא עם רובה  .כשאנו נשארים מאחוריו  -אנו מתבוננים במראהו  -מי יגיד כי זה הוא יהודי משלנו
רוכב שם ? הוא מספר ומבאר על כל צעד ושעל  .הנה עברנו את הגבול של

..

סבם  -אל  -ג ' ולן [ ] .

כל

האדמה שעברנו עליה עתה  -אדמה ישרה  ,נקיה וחלקה  -צודה לבבות  .וכזאת היא גם אדמת כפר

סמר  9 .אפשר היה לקנות את האדמה הזאת ולאחד את

השטחן . . .

]

הלאה  -אדמת יבלה  -האדמה

הכי שמנה והכי פוריה  .שם גם השנה היתה דורה טובה  .כשם שהיינו נרעשים מהמים בהמקומות

שעברנו אתמל  ,כך אנו נרעשים היום ממראה האדמה הנקיה והנוחה לעבוד  .אנו מתקרבים
עברנו את הכפר  -כפר קטן  ,תושבים

...

מעטים [ ]

לג ' לין [ ] . . .

ופתאם  -ואנו עומדים שוב על שפת ואדי עמוק ,

ומתחת רגלינו ממש מתפרצים מים  ,מים רבים שבמרחק לא גדול מאתנו הם נופלים ישר למטה  ,אל

התהומן  ]. . .בקרקע הואדי שוטפים המים בלי הרף אל הירמוך [  ]. . .יש איזה קסם מיוחד במימן גם

פה ,

כמו אתמל ,קשה לנו להנתק מהמקום  .גם זלמן כהן עומד ומסתבל למקום  .מה חושב ומה מרגיש הוא ,
אדם זה שבלה כאן

שנים רצופות ? ן  . . .אח " כ הוא מוביל אותנו אל הבית ההרוס [  ] . . .עכשו שוב

שוררים המות והשממה בכל המקום הזה  .על שטח של אלף דונם אדמה מצוינת זאת יושבות

30

..

משפחה [ ] .

אנו שבים אל הגרן ומתישבים על יד הסבה  .מכבדים אותנו בענבים ופתות  -דבר שיועיל לנו מאד
לקראת הדרך הארכה עד צמח  .זלמן כהן ממהר להוסיף ולגמור את כל מה שהוא יבול לספר עוד על -

דבר המקום הזה והוא גומר בתחנונים ממש  :אל תשנון רק אל תשנון עשו איזה

דברנ ' . .

נפרדנו בחבה מזלמן כהן  ,ונמשיך את דרכנו  ,יחד עם מלונו  ,למזריב  .בסביבת הכפר מזריב  -שוב מים

ומים  .נחלים ואגמים

גדולים [ ]

...

את ג ' לין אנו רואים היטב מרחוק  ,כי כ ' אואזיס ' במדבר כך היא בולטת

בתוך המישור ברוב עציה והירק שבה [  ].. .ממזריב אל הבפר הראשון שעל אדמת הברון ,אל ג 'לין מרחק
של שתי שעות רכיבהן  ]. . .בכדי להגיע אל אדמת הברון צריך קדם לעלות על הרמה שעליה נמצא
החורן ,בגובה של

500

מטר מעל הים  .ממזריב יותר קלן  ] . . .פפר היה רוצה לעשות דרך דוקא ממקרוה

כי התחנה הזאת נמצאת בס " ה כשעה וחצי מצמח  ,זאת  -אומרת שמצד זה החורן קרוב מאד לארץ -

ישראל  .אז היו יכולים לנסע מצמח לחורן כמו מחיפה לעפולה  .לקרבה זו הוא נותן ערך פסיכולוגי

. ..

רב [ ]

הגבול של ארץ האמיר

ושבן . .

על כל עובר

אבד  -אללה [ ן ]

קרוב פה מאד  .והממשלה פקדה להשגיח בשבע עינים

].

מתקרבת הרכבת  .אנו נפרדים ממלונו בתקיעת  -כף של מג ' ידיה לכל אחד ( אותה המג ' יריה התורקית

הישנהן ) . . .והם מרוצים ומברכים

אנו שבים

לארץ  -ישראל .

7

ראה מס '

11

8

ראה מס '

2

9

ראה

מס ' 12

במפה .

במפה .

במפה .
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[  ] . . .בהסתכלנו במפה  ,ובעשותנו חשבון למקומות שראינו  ,באנו לידי הצעה לגמור היום את הטיולים
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בהיותנו ברכבת בדרך ממזריב לגליל היתה לנו ההרגשה שהעבודה רק עכשו מתחילה  .כשנסענו
לחורן היו לנו טנדנציות ןשאיפות ] הרבה יותר קטנות  ,מאשר עכשו  .עכשו צרור לנו שצריך לעשות
לנו מחויבת להמשךן ] . . .
כמה וכמה מעשים  ,מעשים ממש  .האקספדיציה [השליחות] החקירתית

~

ברור לנו  ,שהדבר אינו צריך להתפרסם כל כך מהר  ,עד אשר נעשה איזה דבר ממשי  ,כדי שלא ימהר
בלבד  .ומענה אותנו
מי שהוא לעשות מה שהוא  ,עולי באופן בלתי אחראי  ,מתוך רצון להקדימנו

השאלה  :מי ימשיך ? מי יעמד על המשמר באופן מתמיד להמשכת הענינים ? הן אני ודין עומדים
להסתלק ולשוב

לנהלל [ ] . .

.

על כל הדברים האלה עלינו לדבר עתה עם אחדים מחברי האקסקוטיבה

מצמח שלחנו מכתב לקצנלנסון שיכין ישיבה

כזאת אתמן . .

הציוניתן ] . . .

].
שאלו :

לתמהוננו ' המכתב הצרפתי ' שנתקבל בנהלל לא עשה את הרושם שחששנו לו  .אחדים אמנם
להשתתף בישיבה
מתי אתם נוסעים לסוריה ? ולא עלה על דעתם שכבר היינו וכבר שבנו [  ]. . .עומדים
שתהיה מחר בבקר בבית הד " ר רופין  -קצנלנסון  ,ארלוזורוב  ,וילקנסקי  ,א  .יפה  ,טברסקי  ,טהון ורופין
ואנחנו ' המשלחת '  .על ישיבה זו לקדם את הענין שלנו  ,רק לקדם  ,כי החלטנו בלבנו שאם כל האנשים

האלה ' יקדרו ' ויפקפקו  -אנו נמשיך בלעדיהם ככל האפשר  .עתה יש לנו בטחון שגם כחותנו
העצמיים אינם כל כך

יים

ה' ו

1

מבוטלימן . ..

ספטמבר  ,ירושלם

הישיבה בבית

הד " ר
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רופין יצאה לפועל  .השתתפו כל אלה שהבטיחו  .רופין וטהון הקשיבו ברצינות

רבה לכל מה שספרנון  ] . . .נמעט באופן מחלט גזרו כלם את דינה של העליה על הקרקע השנה -

לשלילה  .אסור להקים סערה פוליטית עכשו בין הצרפתים והסורים  .לעומת זאת  -לכלם מובן שאסור
להשמיט מידינו את קרקע

..

הברון [ ] .

שלכם בצורה קצת רומנטיתן. ..

ובסוף הציע

[ רופין ] :

עליכם לכתב את פרטי הענין והנסיעה

ואת התאור הזה צריך לשלח לדז ' ימס רוטשילד  .עליו יכול זה

]

להשפיע .
הישיבה נגמרה בזה  ,שמוכרחים לחכות עד באו של

קישו. ]. . .

כשיבוא צריך יהיה לסדר פגישה אתו

ועם ויצמן יחד .

יים

ו',

1 9

לספטמבר  ,ירושלם

1 924

יוסף רבינוביץ קרא לי הצדה ואמר בלחש  :נתקבל על שם שפרינצק מכתב 'סודי ' מאת הקולונל

קיש [ . ]. . .קיש

מספר

לשפרינצקן .. .

]

ע " ד השיחה שלו אתנו וע " ד שיחתו עם פרנק  .פרנק באר לו את

הקושי הפוליטי שישנו בפעולה ישובית בחורן  ,והוא גם כן מסכים

.

לדעתו [ ] . .

ובכן נבואתו של איזנברג נתקימה  :פרנק רמה ובלבל את קיש [  ] . . .ועכשו נחלשה גם עמדתו של קיש .
צריך עכשו לחכות לקיש ולויצמן  .הם יבואו בימים הקרובים .
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יום

ב',

לספטמבר  ,ורושלם

22

1 924

כתבתי את התזכיר שעלינו להגישו לויצמן ולקיש  ,והעתקתי אותו במכונת  -כתיבה  .עה "ח נעל

החתום ] יהיה

' הועד המרכזי של הפועל

הצעיר ' .

ויצמן וקיש יבואו לארץ ביום ד ' שבוע זהן  ]. . .אנו עומדים לשוב לנהלל בימים הכי

ו' ,

יום

26

לספטמבר  ,תל  -אביב

קרובים .

1924

כשבא קיש החלטנו ללכת אליו מיד  .מסרנו לו את התזכירן ]...היום בבקר היינו אצל

...

ויצמן [ ]

הוא

...

יודע ע " ד הרצון להחליף את הקרקען  ]. . .אבל הוא מפקפק אם אפשר לעשות מה שהוא בענין

זה [ ]

אנו חוזרים ומדגישים שאסור להשלים עם המצב הזה  ,וצריך למצא דרך להשפיע על הזקן  .דין

שואל :

אולי יש הגיון בדבר שיבוא אל הברון מי שהוא מהפועלים ושינסה באופן

...

ונאמנים להשפיע עליו [ ]

פשוט  ,בדברים פשוטים

ויצמן עונה  :אפשר ,אפשר מאד  .יכול להיות שדבר זה ישפיע על ה ' פנטזיה

הברונית ' [ ] . . .

יצאנו מאת ויצמן בהכרה ברורה  ,שענין החורן בסכנה גדולה  .אף איש אינו עושה פעולה ממשיתן ...

]

נשארה אולי רק דרך אחת  -לדבר פנים אל פנים את הברון ולהוכיח לו  ,כי הוא הולך לעשות דבר

רע מאד .
אבל

איך ? ומי ?

ובעוד

ו'

וים

חדשים אולי נעמוד בפני עובדה  :חורן אינו

3

לאוקטובר , 1924 ,

שלנור..

נהלל .

אתמל עם חשכה  ,באו הנה ויצמק קיש ורופיה והבקר היתה לנו ישיבה

אתמן ] . . .

היות ולכלם כבר היו ידועים פרטי הענין נגשנו ישר אל השאלה האחרונה  :כיצד להשפיע על
הוא

[ וייצמן ] [ ]

...

הברון ?

נתן לנו תמונה מבדחת ומעציבה גם יחד מהמשא ומתן עם הברון  ,כפי שהוא אפשרי

כיום  .לראות עוד פעם בענין זה אין הוא יכול  .נשארה איפוא רק ההצעה האחת  :ששנים מאתנו  ,מאלה
שהיו בחורן  ' ,שני בחורים שזופים '  -כמו שאומר ויצמן  ,יסעו

אליון ] . . .

לפני צאתם של האורחים את נהלל נטפל דין אל רופין בשאלה  :איך להגשים את הדבר
כלומר :

' למעשה ' ,

כסף ?  . . .רופין שלח אותו אל קיש  :זהו המקצע שלו  ,פוליטיקה  . . .קיש נסה פתאם לבטל את כל

הענין  :הוא ישלח מכתב אל

..

הברון [ ] .

אבל לזה כבר לא יכולנו להסכים  .זוהי דחיה מסכנת

מאדן ] . . .

אחרי שנסעו ' האורחים הגדולים ' התיצבה לפנינו השאלה  :מי ומי הנוסעים [  ] . . .ברור השאלה נדחה
לפי

שעה .

דיי"

8

"

אביבה אופז

איש  ,נו

 ,ננו1וו נ

הרשימה ~ערוכה על פי סדר אזכור הדמויות ביומן  .המידע על כל דמות כולל פרטים ביוגרפיים
הרלוונטיים להקשר הנדון  .מקורות
; 1965 - 947

י ' שביט ,

י

'

גולדשטיין

המידע  :ד ' תדהר ,
וח ' באר

אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,תל  -אביב
,

( עורכים )  ,לקסיקון האישים של ארץ  -ישראל

1948 - 1799

~

תל  -אביב . 1983
יוסף שפרינצק

איש העלייה השנייה .

מאבות תנועת הפועלים

הארץ  -ישראלית ,

מזכיר מרכז 'הפועל הצעיר ' ומנהיג המפלגה  ,חבר ההנהלה

הציונית ,

לימים היושב ראש הראשון של הכנסת בישראל .
חיים

שורר

איש העלייה השנייה  ,מראשוני נהלל ופעיל ב 'הפועל הצעיר ' ,לימים
עורך עיתון 'דבר ' .

שמואל דיין

איש העלייה השנייה  ,ממייסדי דגניה א' ומושב נהלל ,חבר מזכירות
' הפועל הצעיר '  ,חבר ' הוועד הפועל הציוני ' ו ' המרכז

עדה פישמן  -מימון

מאנשי העלייה השנייה ומראשי

החקלאי /

' הפועל הצעיר '  ,נמנתה

בין מייסדות

תנועת הפועלות בארץ  ,מזכירת מועצת הפועלות  ,חברה בוועד הפועל

הציוני .
יוסף ויץ

איש העלייה השנייה  ,פעיל ב'הפועל הצעיר  /מראשי הקרן הקיימת
לישראל ומנהל מחלקת הקרקעות והייעור בה .

אברהם כצנלנסון

חבר בהנהלה הציונית ובוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר'  .מופיע
מספר פעמים ביומן כקצנלסון .

צבי לופט

יוסף ברץ

איש העלייה השלישית  ,חבר מרכז 'הפועל הצעיר '  ,לימים
במוסדות משקיים הסתדרותיים שונים .
מאנשי העלייה השנייה וממייסדי דגניה
הצעיר '  ,חבר הוועד הפועל
יק " א  ,ומאוחר

א '  ,חבר

חבר הנהלה

פעיל

ב ' הפועל

הציוני ומראשי ה 'הגנה ' בראשיתה .

יותר פיק " א  ,בסוריה .

אמציה אייזנברג

נציג

נחום פפר

מהנדס ומומחה קרקעות ,עבד ב'הברה להכשרת היישוב ' ,חבר
ב'הפועל הצעיר ' .

הבארון ג' יימס דה  -רוטשילד חבר הפרלמנט הבריטי  ,מונה בידי אביו  ,אדמונד דה  -רוטשילד  ,לעמוד

בראש חברת פיק " א  ,והופקד על פיתוח ההתיישבות בארץ .
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מנהיג ציוני ואיש צבא בריטי  ,מילא תפקידים מרכזיים בהנהלה

קולונל פרדריק קיש

הציונית  ,והיה מנהל המחלקה המדינית בה ויושב ראש ההנהלה

הארץ  -ישראלית .
גרשון חנוך

חבר מרכז ' הפועל הצעיר' ומערכת עיתון 'הפועל הצעיר ' .

זלמן כהן

איש כפר תבור  ,ישב במשך שנים רבות במושבות הבארון בחורן .

צבי נדב

איש העלייה השנייה  ,חבר

יעקב טהון

עלה לארץ בעלייה השנייה  ,מנהל
' חברת הכשרת היישוב ' ,

ב ' השומר '

ממקימי

וממייסדי

' גדוד

העבודה ' .

' המשרד הארצישראלי ' ומנהל

' הוועד הזמני ' ואספת

הנבחרים

הראשונה .
חיים

מזכיר כללי של ההנהלה הציונית .

קרופסקי

מאנשי העלייה השנייה  ,נמנתה עם מייסדי דגניה א ' ונהלל ,פעילה

דבורה דיין

בתנועת המושבים ובמועצת הפועלות  ,רעייתו של שמואל דיין.
שלמה לבקוביץ' (לביא

)

מהאישים הבולטים בעלייה השנייה  ,הוגה רעיון 'הקבוצה הגדולה ' ,חבר
ב 'גדוד העבודה ' ,ממקימי קיבוץ עין  -חרוד וממנהיגי ' הקיבוץ המאוחד ' .

חיים שטורמן

מאנשי העלייה השנייה  ,חבר ב ' השומר' וב ' גדוד העבודה ' ,מראשוני
עין  -חרוד וחבר הקיבוץ ,נמנה עם מייסדי ארגון ה ' הגנה ' .

צבי ניסנוב

יוסף נחמני

איש העלייה השנייה  ,מהדמויות

איש העלייה השנייה  ,חבר

המרכזיות ב ' השומר ' .

ב ' השומר ' ,

פקיד

פיק " א

שהיה ממונה על

רכישת קרקעות בגליל .
שפליר

נציג הנציב העליון הצרפתי בסוריה .

ארתור רופין

מנהל ' המשרד הארצישראלי ' של ההסתדרות הציונית וראש המחלקה
להתיישבות של ההנהלה הציונית  ,מיוזמי רכישת הקרקעות בעמק

יזרעאל על  -ידי הקרן הקיימת .
חיים ארלוזורוב

מדינאי ואיש

הגות  ,מאישיה המרכזיים של תנועת העבודה  ,מנהיג

' הפועל הצעיר ' וחבר הוועד הפועל הציוני .
יצחק וילקנסקי

איש העלייה השנייה  ,מומחה חקלאי  ,חבר הנהלת הקרן הקיימת ,

מזכיר ' המשרד הארצישראלי ' ומזכיר ' חברת הכשרת הישוב '  ,סופר .
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אביבה

אופז

אליעזר יפה

איש העלייה השנייה  ,מהוגי רעיון המושב וממייסדי נהלל  ,מראשי
' הפועל הצעיר ' וממקימי ההסתדרות הכללית .

נחום טברסקי

איש העלייה השנייה  ,ממייסדי ' הפועל הצעיר '  ,מנהל עיתון ' הפועל
הצעיר ' .

חיים וייצמן

מאבות התנועה הציונית

וממנהיגיה ,

נשיא ההסתדרות הציונית

ונשיאה הראשון של מדינת ישראל .
יוסף

רבינוביץ '

איש העלייה השנייה  ,מפעילי

' הפועל הצעיר ' ומן

בהנהלה הציונית  ,נמנה עם מייסדי ההסתדרות

הנרי פרנק

מנהל חברת

יק " א

בארץ .

הפקידים המרכזיים

הכללית .

,

קובי כהן  -הטב

מעררבררנ דעך

הקהילה בירושלים
בהתפתחותה

של השר ,
1948- 1917

פתח דבר
בתקופת השלטון הבריטי בארץ  -ישראל התגבשו ביישוב היהודי מסגרות ארגוניות במתכונת כלל -

.

יישובית מסגרות אלה התפתחו לכלל מערכת בעלת צביון של ישות לאומית  ,מערכת שהתאפיינה

בחינוך  ,תרבות ושפה עבריים  ,והיתה בבחינת שלב לקראת המדינה שבדרך .

1

במבנה הארגוני שהתגבש

ביישוב היהודי בארץ בתקופה זו ייצגו ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית את כלל העם היהודי

.

בתפוצות  ,ואילו אספת הנבחרים היתה הגוף העליון הנבחר של יהודי ארץ  -ישראל במסגרת האספה

פעלו מחלקות שונות  ,כגון מועצת הרבנות הראשית  ,ששימשה הסמכות הדתית של היישוב  ,וועדי

מאמר זה מבוסס על ק ' כהן  -הטב  ' ,השפעת ועד הקהילה בירושלים על התפתחות העיר בתקופת השלטון הבריטי

(  , ' ) 1948 - 1917עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים 994 ,נ .

תודתי נתונה לפרופ ' יהושע בן  -אריה על

עצותיו המועילות ועל התמיכה הרבה שהעניק לי בכל שלבי כתיבתה של העבודה וכן למרכז לחקר הציונות  ,היישוב
וההסטוריה של מדינת ישראל של האוניברסיטה העברית  ,שמילגת ' עמיתי הרצל ' מטעמו אפשרה את השלמתו של
מחקר זה  .תודה מיוחדת לתמר סופר על הכנת המפה .
1

,

1934
 . Burstein , Self- Government 0 the lewsא ; ד ' הורביץ ומ ' ליסק ,
 -Avivאז Palestine since 1900 ,
מישוב למדינה  :יהודי ארץ  -ישראל בתקופת המנדאט הבריטי כקהילה פוליטית  ,תל  -אביב  ; 1977א ' רוביגשטיין ,

"

' מיישוב למדיגה  -מוסדות ומפלגות '  ,ב ' אליאב ( עורך )  ,היישוב בימי הבית הלאומי  ,ירושלים  , 1976עמ '
י ' קולת  ' ,דת חברה ומדינה בתקופת הבית הלאומי '  ,ש ' אלמוג  ,י ' ריינהרץ וא ' שפירא ( עורכים )  ,ציונות ודת ,
ירושלים  , 1994עמ ' . 371 - 329

; 284 - 129

ן

קתדרה

, 82

טבת

תשחיז

,

עמי

1נ134 - 1

דייה

112

קובי

כהן  -הטע

הקהילות המקומיות  ,שפעלו במרכזי היישוב השונים  ,והמוסד המבצע של האספה היה הוועד הלאומי .
הוועדים המקומיים שימשו במקרים רבים כגוף המבצע של מוסדות היישוב ברמה המקומית  ,אך

תפקידם גם נגזר מהצרכים היום  -יומיים שאפיינו כל נקודת יישוב .

2

פעילותם של ועדים מקומיים אלה

לא זכתה עדיין למחקר מקיף  ,ובמאמר זה אעסוק לסוגיה דרך בחינת פעילותו של ועד הקהילה העברית
בירושלים ( שעד

כונה ועד העיר ליהודי ירושלים

1932

)

ובירור תרומתו להתפתחותה של העיר .

ניהרל ונקרמי בירושלים
במהלך המאה הי " ט  ,עם התגברות המעורבות האירופית בארצות האימפריה העות ' מאנית  ,החלו

לצמות ברחבי האימפריה מסגרות של ניהול עצמי מקומי .
שנות השישים של המאה הי " ט  .לראשונה נוצרה בעיר תשתית של מנהל עירוני והחלה להתפתח בה
3

בירושלים קמה לראשונה עירייה במהלך

.

מסורת מקומית של ניהול ענייניה הפנימיים במועצה המקומית היה ייצוג לבני שלוש הדתות :
מוסלמים יהודים ונוצרים  ,ואילו ראש העירייה השתייך בדרך כלל לאחת המשפחות המוסלמיות

הנכבדות בעיר .

4

בבחירות לעירייה שהתקיימו בשנת

1898

לדוגמה נבחרו עשרה תברי מועצה  :שישה

מוסלמים  ,שני נוצרים ( יווני וקתולי ) ושני יהודים ( ספרדי ואשכנזי )  .הקהילה היהודית  ,שהיתה משנות
השמונים של המאה הי " ט העדה הגדולה בעירך לא זכתה לייצוג הולם בהרכב המועצה העירונית

המשותפת .
עם כיבושה של ירושלים בדצמבר

1917

דאג השלטון הבריטי להמשך קיומה של מסגרת עירונית

.

מוניציפלית  ,אם כי שונה במקצת מקודמתה במקום המועצה העירונית בת עשרה חברים מינה

.

המושל הצבאי הבריטי מועצה בת שישה חברים  -שני מוסלמים  ,שני נוצרים ושני יהודים מתן ייצוג
;
שווה לבני שלוש הדתות במועצה העירונית היה שינוי עקרוני לעומת המצב בתקופה העות ' מאנית

עם זאת  ,אף  -על  -פי שבמשך כל תקופת המנדט היה בירושלים רוב יהודי ברור  ,לא התבטא הדבר

.

בהרכב מועצת העיר המשכיות מסוימת למצב ששרר בעיר בשלהי התקופה העות ' מאנית היתה גם

.

בדרך המינוי של ראשי העירייה הם נבחרו אמנם בבחירות  ,שהתקיימו בשנת

1927

ובשנת

,

1934

-

מ ' אוסטרובסקי  ,ארגון הישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,ירושלים  , 1942עמ ' ט  -בג ; מ ' אטיאש  ,כנסת ישראל בארץ
ישראל  :ייסודה וארגונה  ,ירושלים  ; 1944הנ " ל  ,ספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ  -ישראל

תרע " ה  -תש " ה  ,ירושלים , 1963
16 ) 1980 ( ,
125 - 133

עמ ' כג  -כז .

 ]Ilexandria ,and Istanbul ' , MES ,תן

the Foundation of un~ cipalities

Rosenthal , ' Urban Elites and

 .קק

י ' פורת  ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית  -הפלסטינית  , 1929 - 1918ירושלים  , 1971עמ
עיריית ירושלים בסוף התקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה ,

6

( טבת תשל " ה ) ,

 ' ,פעילות
' ; 22 - 4

עמ ' . 94 - 74

ר ' קרק

.

בקרב היישוב היהודי בירושלים הל בחמישים השנים האחרונות של השלטון העות ' מאני גידול מתמיד בשנת

מנתה האוכלוסייה היהודית כאחד  -עשר אלף איש והיוותה כמהצית מכלל תושבי

האוכלוסייה היהודית כארבעים וחמישה אלף איש  ,גידול

.

5.

העיר .

בשנת

1910

1870

מנתה

של למעלה מפי ארבעה  ,והיוותה קרוב לשישים וחמישה

אחוז מכלל האוכלוסייה בעיר האוכלוסייה הלא  -יהודית בעיר גדלה בתקופה זו במעט יותר מפי שניים  ,ועמדה
בשנת  1910על כעשרים ובמישה אלף נפש בלבד ראה  :י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  :ירושלים במאה התשע -

עשרה  ,ירושלים , 1977

עמ ' 410 - 395

.

.

ועד הקהילה בירושלים ,

1948 - 1917

אך מונו בחסות מושל מחוז ירושלים והיו תמיד מבני אותן משפחות ערביות מכובדות  :אל  -חסייני ,

אנ  -נשאשיבי ואל  -ח 'אלדי .

6

האוכלוסייה היהודית בעיר התארגנה לפיכך במסגרת של ועד קהילה מקומי  ,שנועד לקדם את ענייני
היהודים בעיר ובעיקר לטפל בצרכים החיוניים והאפייניים לקהילה היהודית  ,אשר בדרך כלל לא

סופקו בידי המועצה המקומית .
הרקע להקמת ועד הקהילה בירושלים
בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה העשרים החלו להתגבש בקהילה היהודית בירושלים חוגי ' היישוב
החדש '  ,שהיו אמנם מצומצמים מבחינה מספרית אך בלטו בעיקר בתחומי החינוך  ,הרפואה  ,המסחר
והשירותים ,

עקב מאורעות מלחמת העולם הראשונה וניתוקו של ' היישוב הישן ' ממקורותיו

הכספיים  ,הלכו חוגים אלו ותפסו מקום מרכזי גם בהנהגתה של העיר ובשליטה על כספי הסיוע

.

שהגיעו אליה ממקורות שונים חודשים אחדים לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה התגבשה מקרבם
קבוצה בראשותו של דוד ילין  ,שראתה עצמה כגוף הסיוע המרכזי בעיר  ,בעיקר ביצירת תעסוקה

.

ובמתן שכר תמורת עבודה לשם כך קיימה הקבוצה  ,שכללה הן משכילים אשכנזים והן משכילים מן

העדה הספרדית בעיר  ,קשרים הדוקים עם המוסדות הציוניים המרכזיים בארץ  -ישראל באותה
תקופה  ,בנק אפ " ק

) Company , Ltd .

0 -Palestine

)45

ו ' המשרד

הארצישראלי ' .

7

החוגים הציוניים

בעיר הצליחו לרכז בידם במהלך המלחמה את השליטה בכספי הסיוע האמריקני  ,שהיה מקור התמיכה
~

העיקרי לאוכלוסייה היהודית בארץ  -ישראל בכלל ולתושבי ירושלים בפרט  .אנשי ' היישוב הישן ' ,
שנותרו כבר בראשית המלחמה ללא מערכת ' החלוקה '  -לאחר שזו התמוטטה  -וללא מנהיגות

מאוחדת שתפעל בשמם  ,נאלצו להיעזר בכספים אלה במידה רבה בכל מהלך המלחמה .

8

בדרך זו הלך

.

' היישוב החדש ' ותפס מקום מרכזי במאבקי הכוחות בעיר להתפתחויות אלה בהנהגת הקהילה
היהודית בירושלים בשנות מלחמת העולם הראשונה היה המשך בתקופה החדשה שבאה עם הכיבוש
הבריטי  ,מגמת המנהיגות הציונית בעיר היתה להקים בירושלים הנהגה פוליטית אחת לכלל יהודי
העיר  -אשכנזים כספרדים  ,בני ' היישוב הישן ' ובני ' היישוב החדש '  -הנהגה שלא תהא מבוססת
על עדות וכוללים ולא על כספי

6

( 4 .ט ) Kraemer

].

ת

ה ' חלוקה ' .

9

גישה זו נתקלה בהתנגדות חריפה מצד רוב עסקני

 . Rubinstein , 'The lerusalem Municipality under the Ottomans , British , and lordanians ' ,ס

 . 72 - 99קע ; Ierusalem: Problems and Prospects , Terusalem 1980 ,

פ " א אלסברג  ' ,המאבק על ראשות עיריית

ירושלים בתקופת המנדט '  ,א ' שאלתיאל ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש ( ספר זכרון ליעקב

הרצוג )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '
7

8
9

- 302

. 354

צ ' שילוני  ' ,תמורות בהנהגה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה '  ,קתדרה  ( 35 ,ניסן תשמ " ה ) ,
עמ '  ; 90 - 58נ ' אפרתי  ,ממשבר לתקוה  :היישוב היהודי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים , 1991
עמ ' . 55 - 54
אפרתי  ,שם  ,עמ ' . 87 - 81 , 68 - 64
מ ' פרידמן  ,חברה ודת  :האורטודוקסיה הלא  -ציונית בארץ ישראל תרע " ח  -תרצ " ו  , 1936 - 1918ירושלים  , 1982עמ '

113

בדרה
-

ץתדרה 114

קובי

כהן  -הטב

' היישוב הישן ' בעיר  ,שראו בה איום על מעמדם החברתי והכלכלי  ,וחששו גם

מרפורמה במוסדות

הדתיים כמו בתי  -הדין והישיבות  10 ,ואולם לדעת המנהיגות הציונית היה זה הכרה שמול השלטון
בארץ באותה
הבריטי החדש תתייצב בירושלים  ,העיר בעלת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר

תקופה  ,הנהגה מקומית מאוחדת המייצגת את יהודי העיר והאוהדת את הרעיון הציוני  ,ושהיא תהיה

זו שתטפל במתן שירותים חיוניים ואפייניים לקהילה היהודית שלא ניתנו על  -ידי העירייה .
מגמה זו קיבלה סיוע מהבריטים  ,אשר בהתאם למדיניותה הרשמית של בריטניה כלפי המושבות שהיו
באחריותה סברו שעל מנת לשמור על האינטרסים הפוליטיים  ,האסטרטגיים והכלכליים שלהם עליהם

.

לשחרר עצמם במקומות שהדבר אפשרי מאחריות ישירה לענייניה הפנימיים של המושבה על

 -פי

מדיניות זו ביקשו הבריטים להשאיר בידיהם את השליטה הכוללת אך לאפשר לקהילה המקומית
11

לשאת באחריות לניהול ענייניה הפנימיים ולתת לה מידה מסוימת של

עצמאות ,

הקמת הוועד ודפוסי עבודה ראשוניים
במהלך מלחמת העולם הראשונה  ,ובעיקר בשלביה האחרונים  ,הגלו התורכים את מרבית מנהיגי

היישוב  ,שהחזיקו בנתינות של ארץ אויב ונחשדו בלאומיות אנטי  -תורכית  .בימיה האחרונים של
המלהמה נותרו בירושלים שלושה עסקנים ציונים  ,שגם אותם התכוונו התורכים לגרש  :יוסף
מיוחס ,

12

יעקב טהון 13ואליעזר

הופיין .

14

בשבוע האחרון לפני נפילת העיר בידי הבריטים נאסרו

 ,ב
10

מ ' פרידמן  ' ,המאבק על דמות הישיבות והרבנות בירושלים בשנה הראשונה של הכבוש הבריטי '  ,הציונות
( תשל " א )  ,עמ '  ; 118 - 105הנ " ל  ' ,על מבנה הנהגת הצבור בישוב הישן האשכנזי בשלהי השלטון העות ' מאנ "  ,י '
 ,עמ '
בן  -פורת  ,ב " צ יהושע  ,א ' קידר ( עורכים )  ,פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים  ,א  ,ירושלים תשל " ג

. 288 - 273
A. D .

;  . 1 - 26עק

11

ffing ,

12

 1990יז0ץ
יוסף בר " נ מיוחס

1988 ,

-Sydney

Zenith, London-NewY

" ,
)

ם Christopher, The British Empire

ת 1.

 -Newתסאת'--Economy, 10אא0זן Urbanism, Colonialism and
( ) 1942 - 1868

נולד בירושלים  ,ומשנת

1885

-

לימד שפות בבית  -הספר של חברת כי " ח ובבית

הספר על שם אוולינה דה  -רוטשילד  .היה מיוזמי הקמת לשכת ' בני ברית ' בירושלים (  , ) 1888ממייסדי ההברה

הראשונה מילא

.

' חיבת הארץ ' לרכישת קרקעות וה ' חברה להחזקת המקומות הקדושים ' (  ) 1913בזמן מלחמת העולם
את מקומו של ד ' ילין בניהול בית  -המדרש למורים בירושלים מיוחס השתתף בייסוד ועד העיר ליהודי ירושלים

.

.

והיה נשיאו כשתים  -עשרה שנה (  ) 1931 - 1920כמו כן היה הבר בוועד הלאומי ובמוסדות וגופים ציבוריים  -רבים
אביב
נוספים  .ראה  :י ' שביט  ,י ' גולדשטיין וה ' באר ( עורכים )  ,לקסיקון האישים של ארץ ישראל  , 1948 - 1799תל

 , 1983עמ '  ; 313מ " ד גאון  ,יהודי המזרח בארץ ישראל  ,ב  ,ירושלים תרצ " ה  ,עמ '  : 399 - 396א ' בן  -יעקב  ,ירושלים
בין החומות  :לתולדות משפתת מיוחס  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 287 - 243
כסגנו
13

יעקב טהון

( ) 1950 - 1880

נולד בלבוב  ,ובשנת

1904

הוסמך למשפטים בברלין  ,ושימש במשך כמה שנים

.

של א ' רופין ב ' משרד לסטטיסטיקה ודמוגרפיה של היהודים ' בברלין בשנת

.

1907

עלה ארצה  ,ובשנים

- 1908

.

טהון
 1919היה סגנו של רופין בהנהלת ' המשרד הארצישראלי ' משנת  1921היה מנהל ' חברת הכשרת היישוב '
,
היה ממארגני הוועד הזמני ונשיאו הראשון  ,ועד  1930שימש בתפקידי מפתח בוועד הלאומי ראה  :שביט

גולדשטיין ובאר ( לעיל  ,הערה , ) 12
 , 1914ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' - 33

61

14

עמ '  ; 236מ '

שילה  ,נסיונות

.

בהתיישבות  :המשרד הארצישראלי -

- 1908

.

אליעזר זיגפריד הופיין (  ) 1957 - 1881נולד בהולנד  ,ובשנת 1903
עבר לקלן לעבוד בלשכת הקרן הקיימת שבהנהלת מ ' בודגהיימר ובשנת

.

1909

הוסמך באמסטרדם כרואה  -חשבון בשנת
1912

עלה לארץ  -ישראל ונתמנה לסגנו

ועד הקהילה בירושלים ,

1948 - 1917

.

מיוחס וטהון  ,והיו אמורים להיות מגורשים מהעיר אלא שבהשתדלותו של דה  -בלובר  ,הקונסול
הספרדי שנותר כנציגן של קונסוליות רבות בעיר  ,ואשר הופיין מצא מסתור בביתו  ,שוחררו השניים
למספר ימי חופשה
מחופשה זו לא שבו

בטענה שעליהם לדאוג כנציגי ציבור לכמה עניינים ציבוריים בטרם יגורשו .
השניים להתייצב בפני התורכים  -שנטשו את העיר בשבת  8 ,בדצמבר . 1917

בלילה האחרון לשלטון התורכי בעיר עוד התחבאו שלושת העסקנים בדירה נטושה ברחוב החבשים ,
ובבוקר התבשרו על  -ידי נשותיהם כי הצבא האנגלי כבר מצוי בפאתי
הכיבוש הבריטי ,

ב 12 -

בדצמבר

1917

העיר .

15

חמישה ימים לאחר

יזמו השלושה כינוס של שישה  -עשר איש מראשי היישוב היהודי

.

שנותרו באותה עת בירושלים  ,רובם ציונים או מקורבים לרעיונות הציוניים קבוצה זו בחרה מתוכה
את הוועד המכונן  -ועד פעולה שהוטל עליו לגבש הצעה מעשית לקראת בחירות ראשונות להנהגה

כללית אחת ליהודי ירושלים .
גברים  .הגוף הנבחר התכנס לראשונה ב 21 -
העיר ליהודי ירושלים ' .
16

בראשית מרם

1918

נערכו בהירות בעיר בהשתתפות כשלושת אלפים

במרם  , 1918ועל  -פי הצעתו של טהון נקרא בשם

' ועד

17

במהלך השנה הראשונה לקיומו התנהלו בוועד העיר כמה דיונים עקרוניים באשר לדרכי הבחירה ,
המבנה הפנימי והיקף הסמכויות של הוועד  ,ובסופם נתקבלה שורת החלטות  :ועד העיר ייבחר אחת

לארבע שנים  ,וזכות הבחירה תינתן לכל יהודי  ,שגילו

למעלה מעשרים והמתגורר בירושלים לפחות

חצי שנה ; הזכות להיבחר לוועד תהיה למי שגילו לפחות עשרים וחמש והמתגורר בעיר לא פחות

משנה ; הבחירות לוועד העיר יהיו כלליות  ,ישירות  ,שוויוניות וחשאיות  ,ויתקיימו במקומות קבועים
שעליהם יחליט הוועד היוצא ; חודשיים לפני מועד הבחירות תמונה ועדת בחירות  ,שתטפל בענייני
הבחירות ובין השאר תפרסם את מועד הבחירות בעיתונות המקומית ובלוחות המודעות לפחות חודש

לפני יום הבחירות .

18

עוד הוחלט כי הוועד יפעל באמצעות שני גופי ייצוג  :ועד העיר הכללי שימנה

.

של מנהל בנק אפ " ק ז " ד לבונטין בזמן מלחמת העולם הראשונה  ,בהעדרו של לבונטין מהארץ  ,שימש הופיין
כמנהלו בפועל של הבנק  ,ובשנים

1918 - 1917

היה אחראי לכספי הסיוע לארץ  -ישראל מטעם ' ועד הסיוע

המאוחד '

הג ' וינט ומנהל ענייניו בארץ  .ראה  :שביט  ,גולדשטיין ובאר ( לעיל  ,הערה , ) 12
תל  -אביב  ; 1936נ ' אפרתי  ' ,אליעזר הופיין  -פועלו ומעמדו בקרב הנהגת היישוב בתקופת המלחמה ולאחריה ' ,
מ ' אליאב ( עורך )  ,במצור ובמצוק  ,ירושלים  , 1991עמ ' 96 - 84
עמ '  ; 164י " א לויסון  ,א " ז

הופיין ,

.

15

מ ' בן  -הלל הכהן  ,מלחמת

16

לירושלים '  ,הארץ  ,ט " ו בכסלו תרצ " ז  ,עמ '
שישה  -עשר המשתתפים כללו חמישה נציגיפ מ ' היישוב הישן ' האשכנזי  :זאב שחור  ,זאויל שפיצר  ,אברהם שור ,

העמים ,

ב  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

יוסף בר " ג מיוחס  ' ,יום כניסת אלנבי

;2

; 785 - 783

שם  ,ל ' בכסלו תרצ " ז  ,עמ '

.2

יחיאל מ ' טוקצ ' ינסקי  ,זלמן י ' סולובייצ ' יק ; שלושה מנכבדי העדה הספרדית  :נסים אלישר  ,עזרא אסטרוק  ,יוסף
בר " נ מיוחס ; שלושה נציגים של הסוחרים  :יעקב תאג ' יר  ,שמואל רפאלי  ,יעקב חכמישוילי ; חמישה נציגים של

הפקידים והמורים  :יעקב טהון  ,אליעזר הופיין  ,שאול גורדון  ,שמואל לופו  ,אריה
הוועד המכונן שהורכב משבעה חברים  :הופיין  ,אליצור  ,מיוחם  ,טהון ,
פרוטוקולים מישיבות הוועד המכונן  13 - 12 ,בדצמבר  , 1917אנ " מ . ] 3 / 58 ,

.

שמעוני  -מקלר מקבוצה זו נבחר

שור  ,שפיצר

17

הישיבה הראשונה של ועד העיר ליהודי ירושליפ ,
' הקמת ועד העיר לירושלים

18

ב 1918 -

21

במרס  , 1918אהי " מ ,

והאישים המרכזיים בו '  ,כיוונים ,

35

; [ 2 / 3915

( , ) 1987

וטוקצי ' נסקי .

ש ' רובינשטיין וש ' אבן

עמ '

37

[ להלן :

אור ,

. 66 - 53

ועד העיר ליהודי ירושלים  ,דין וחשבון מיום הוסדו י ' א ניסן תרע " ח עד תשרי תרפ " א  ,ירושלים תרפ " א  ,עמ '

דו " ח תרפ " א ] .

ראה :

- 36

115

תהרה
-

שקדרה 116

קובי

כהן  -הטב

.

שבעים חברים  ,והוועד הפועל  ,שימנה עשרים ושלושה נציגים הוועד הפועל ינהל בפועל את ענייני
ועדה
הקהילה היהודית בהתאם למדיניות שיקבע ועד העיר הכללי וידאג ליישום החלטותיו באמצעות
על
מצומצמת בת שבעה מחברי הוועד הפועל  ,שתתכנס אחת לשבוע ושתמסור מדי חודש דו " ח
לאופן
פעולותיה את הדו " ח נדרש הוועד הפועל להגיש לוועד הכללי  ,שהיה אחראי באופן פורמלי

.

תפקודו ולתקציב הכולל לפעולותיו .

19

העימות עם ' היישוב הישף האשכנזי
היישוב הישן '

עוד בסוף מרס  , 1918במקביל לבתירות הראשונות לוועד העיר  ,התקיימו בקרב '
המגמות הציוניות
האשכנזי בעיר בהירות לוועד העיר האשכנזי  ,שקם בעקבות התסיסה שעוררו
 ,ובלטו
החדשות בעיר על  -פי תוצאות הבהירות נבחרו למועצת ועד העיר האשכנזי שבעים צירים

.

בהם אישים כד " ר נפתלי וייץ  ,ישעיהו פרס  ,מרדכי אדלמן וד " ר ליב אריה טויבר שנמנו עם משכילי
המגמה
ירושלים באותה עת  20ואולם במהלך השנה הראשונה של השלטון הבריטי בעיר גברה
המכוננת
הקיצונית והבדלנית בקרב ' היישוב הישן ' האשכנזי בעיר  ,בעיקר על רקע החלטת האספה
ולהיבחר
השלישית ( ' המועצה הארץ  -ישראלית ' ) ב  21 -בצמבר  1918על מתן זכות לנשים לבחור
בכלל
למוסדות ההנהגה העצמית של היישוב היהודי בארץ  ,והתגברות הפעילות הציונית בארץ

.

.

ובירושלים בפרט בבהירות לוועד העיר האשכנזי שנערכו כעבור שנה  ,במרס  -אפריל

 ,גברה

1919

ידם של הקיצונים בראשותם של הרבנים זוננפלד ודיסקין  ,והשניים נבתרו לנשיאי הכבוד

העיר האשכנזי .
4 000

התקיימו

הבתירות הראשונות לוועד העיר ליהודי ירושלים ברוח התקנות החדשות
 2 ,איש מבין

במאי  , 1919כחודש לאחר הבתירות לוועד העיר האשכנזי  ,והשתתפו בהן

ב 14 -

,

21

של ועד

בעלי זכות בהירה ( כשישים וארבעה אחוזי

השתתפות .
)

538

רובם המוחלט של

במספר  ,היו ספרדים ( כשישים ושישה אחוז מהבוחרים )  ,ואילו מהאשכנזים השתתפו

הבותרים ,
861

איש

1677

בלבד

,

.

( כשלושים וארבעה אחוז מהבותרים )  22בבתירות אלו זכו המנהיגות הציונית הוותיקה בעיר
רובין ,
בראשותו של דוד ילין  ,והמתונים מקרב אנשי ' היישוב הישן ' האשכנזי  ,בראשותו של זלמן
החדש של ועד
נשיא היועד הכללי  -ועד כל הכוללים ' רובין נבחר לסגנו של ילין  ,היושב ראש
שונות של
העיר ליהודי ירושלים כפי שנראה בהמשך  ,במהלך שנות השלטון הבריטי התקיימו רמות
משותפים  ,אך
שיתוף פעולה בין ועד העיר האשכנזי לוועד הקהילה  ,בעיקר על בסיס אינטרסים
ענייניהם כך
למעשה לא קיבל ועד הקהילה הכרה רשמית מהפלגים החרדיים בעיר כמייצג של

.

.

.

19

שונים לאחר

.

בעניין זה חלו שינויים במהלך השנים לדוגמה בעקבות משא ומתן קואליציוני שהתנהל עם גורמים
:
ושבעה ראה
הבחירות במאי  , 1919עלה מספר חברי הוועד הכללי לשמונים ושניים וחברי הוועד הפועל לעשרים
והוועד
הנשיאות
דו " ח תרפ " א  ,עמ '  18גם לאחר הבחירות לוועד העיר באוגוסט  1923תלו שינויים במספר הברי
 ,עמ ' 5

.

.

הפועל  ,ראה  :ידיעות ועד העיר  ,דו " ח מפעולותיו בחדש אלול  -כסלו תרפ " ג  -פ " ד  ,ירושלים תרפ " ד
20

פרידמן ( לעיל  ,הערה , ) 9

21

שם  ,עמ '

. 82 - 80

22

שם  ,עמ '

; 86 - 82

עמ '

47 - 46

.

פרוטוקול הבחירות ,

14

במאי  , 1919אהי " מ ,

.; 2 / 4005

.

ועד הקהילה בירושלים ,

לדוגמה בבחירות הראשונות לוועד הקהילה

1948 - 1917

 117קתדרה

( ממשיכו של ועד העיר )  ,שנערכו ב  1 -בפברואר , 1932

הבחירה ' .

השתתפו בסך הכול כעשרים וארבעה אחוז מבעלי זכות

2

בחירות אלו התקיימו על  -פי

' חוקת הקהילות '  ,שאושרה בידי הבריטים בראשית  , 1928ואשר בה הוכר היישוב היהודי בארץ

.

כקהילה לאומית הזכאית לקיים מוסדות של שלטון עצמי רובו של ' היישוב הישן ' האשכנזי נמנע

~י

מלהשתתף בבחירות ובכך ערער על הלגיטימיות של ועד הקהילה לפחות בחלק זה של היישוב היהודי

בעיר .

ג ש
"

4..

חים וייטמן  ,עסקני היישוב והנציב העליון שמואל מבקרים במשרדי ' ועד העיר ' (  . ) 1921יושבים ( מימין
יוסף בר " ג מיוחס  -סגן יו " ר הוועד  ,בנו של חיים

23

פרידמן ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ '

; 368 - 567

וייצמן ,חיים וייצמן,

בבחירות השתתפו

5 , 722

לשמאל ) :

הרברט סמואל  ,מנחם אוסישקין  ,דוד ילין

איש מבין

סקירה מאת מ ' אוסטרובסקי  ,ועד הקהילה העברית בירושלים תרצ " א ת " ש ,

7

24 , 000

.
.[ 2 / 3915

בעלי זכות בחירה ראה :

באפריל  , 1941אהי " מ ,

קתדרה 118

קובי

כהן  -הטב

מימון הפעילות
בשנים הראשונות פעל ועד העיר תחת חסותו של ' ועד הצירים ' בראשותו של חיים וייצמן
לירושלים באפריל
בשלהי אפריל

' . 1918

 ,שהגיע

התרשמותו הראשונית של וייצמן מהמצב בירושלים היתה קשה

2

ביותר .

כתב וייצמן אל ברנדייס :

1918

 ,ובמשך
המצב בירושלים עגום ביותר כידוע לל  ,קיא לא היה מעולם משביע רצון  ,אפילו בעתות שלום
 ,נתדלדלה
המלחמה הלך בהדרגה מדחי אל דחי ההכנסה העיקרית של הקהילה הירושלמית  ,קרן  -ההלוקה
לומר ,
במידה ניכרת מאד  ,ובאין כל מקורות אחרים  ,הלכה ונתרוששה הקהילה בקצב מהיר  ,ובצדק יש
השכונות
שהרעב  ,במובנה הכאוב והמפורש ביותר של המלה  ,מתפשט והולך המצוקה  ,הזוהמה והניוול של
מוסדות
ביעילות כלשהי
היהודיות אינם ניתנים לתיאור  ,ודרוש מאמץ אדירים כדי להתמודד עם בעיה זו
25

.

.

.

.

הצדקה השונים הפועלים כאן אובדי עצות איך לענות על הצרכים המתרבים והולכים

היהודית

וער הצירים נטה אמנם לתמוך כספית בפעילותו של ועד העיר  ,ששאף לייצג את כלל העדה

היתה

ללא הבדל מוצא  ,ושהעומדים בראשו נמנו עם הממסד הציוני  ,אך לאופי התמיכה והסיוע
בתקופת
השפעה ניכרת על מידת האוטונומיה הניהולית והכספית של ועד העיר בראשית דרכו
שתינתן
שהותו של ועד הצירים בארץ  -ישראל התנהלו דיונים בינו לבין ועד העיר על מידת החופש

.

.

לו בכל הקשור בשליטה על מקורות המימון בתחילה לא היה ועד הצירים משוכנע במעמדו הציבורי
 26במשא
של ועד העיר  ,ודרש שכל פעולה כספית שלו תהיה אך ורק על דעת ועד הצירים ובאישורו
טענות
ומתן שהתנהל בין שני הוועדים בנוגע לחלוקת הסמכויות ביניהם העלה ועד העיר שתי
תתרום
מרכזיות  :ראשית  ,מסירת האחריות לכספי הסיוע לידיו תחזק את מעמדו הציבורי  ,ובכך
של
באופן ישיר לצמיתתה של מנהיגות מקומית המקורבת לרעיונות הציוניים ותסייע לגבש מסורת
העזרה
חיים ציבוריים תקינים  -מטרה זו  ,לדעת אנשי ועד העיר  ,חשובה היתה אולי אף יותר מעצם
 ,ועל כן יש
והתמיכה החומרית ושנית  ,הנציגות המקומית היא זו המצויה ביותר בצרכים המקומיים

.

.

לרכז בידיה את אמצעי הסיוע המיועדים

לציבור המקומי .

27

לבין

המשא ומתן בין שני הוועדים נמשך חודשים אחדים  ,וב  27 -ביוני  1918נחתם הסכם בין הופיין
בהסכם
דוד אידר  ,נציג ועד הצירים בירושלים  ,בנוגע לארגון עבודת הסיוע בירושלים וניהולה

.

.

24

הוטל עליו

ועד הצירים הוקם על  -די ההסתדרות הציונית  ,ופעל בארץ  -ישראל מאפריל  1918ועד ספטמבר 1921
היהודי
לשמש בא כוהה של ההסתדרות הציונית בארץ  -ישראל ואחראי לכספי הסיוע שניתן מיהדות הגולה ליישוב פריזל ,
בארץ לאחר מלחמת העולם הראשונה וכן לייעץ לממשל הבריטי בעניינים הנוגעים ליהודי הארץ ראה  :א '
האוניברסיטה העברית
' ראשית דרכו של וייצמן בהנהגת התנועה הציונית (  , ' ) 1921 - 1917עבודת דוקטור ,
בירושלים  ,תש " ל  ,עמ ' 22 - 15

.

.

25

ח ' וייצמן  ,תל  -אביב  ,אל ל " ד ברנדייס  ,וושינגטון ,

ירושלים  , 1977מכתב מס ' , 175
26

עמ '

25

באפריל , 1918

ת ' וייצמן ,

. 197

.

שהחשדנות

ישיבת הוועד הפועל של ועד העיר ליהודי ירושלים  22 ,במאי  , 1918אהי " מ 2 / 4005 ,ן קרוב לוודאי
ועידוד
של ועד הצירים היתה חלק ממדיניותו  ,שעיקריה היו מניעת כפילות ובזבוז במתן תמיכות לצורכי צדקה
,
השימוש בכספי התמיכה לשם פעילות יצרנית  ,על מנת לצמצם בהדרגה את הצורך בסעד ראה על כך  :ח ' לבסקי

יסודות התקציב למפעל הציוני  :ועד הצירים  , 1921 - 1918ירושלים , 1980
27

אגרות  ,ח

 ,בעריכת ד ' ברזילי ,

דו " ח תרפ " א ,

עמ ' . 7

.
עמ ' . 148 - 130

ועד הקהילה

נקבע

בירושלים ,

948 - ! 917נ

כי עבודת הסיוע בירושלים תתנהל על  -ידי ועד העיר יחד עם ועד הצירים ותחת השגחתו של

.

האחרון  ,למעט ענייני תעסוקה וחינוך  ,שיהיו בתחומי אחריותו של ועד העיר נקבע כי ועד הצירים

.

הוא שיחזיק בתקציב  ,וועד העיר יקבל סכום חידעהלקבוע  -לעקודת הסיוע בירושלים ועד העיר רשאי

לחלק את הכסף בין ועדותיו השונות  ,אלא שכל הוצאה צריכה לעבור אישור סופי של ועד הצירים .
בחלק האחרון של ההסכם נאמר שהמגמה הכללית בעבודה המשותפת של שני הוועדים תהיה להרחיב
בהדרגה את זכויותיו של ועד העיר  ,אלא שבשלב זה ועד העיר

עודנו מוסד חדש .

28

מתברר שוועד

העיר היה חלש ובלית ברירה נאלץ להסתפק בסמכויות מוגבלות ביותר  ,והעבודה המשותפת התנהלה

מעתה על  -פי הסכם זה .

29

בדיונים שהתקיימו בוועד העיר במהלך השנה הראשונה לפעולתו נשמעו טענות קשות על יחסו של
ועד הצירים

אליו ' .
0

ההצהרה בחלקו האחרון של ההסכם כי זכויותיו של ועד העיר יורחבו בהדרגה ,

לא מומשה בפועל  ,ולמעשה המשיך ועד הצירים לשלוט במשך חודשים רבים בכספי הסיוע ולפקח

.

באופן ישיר על פעילותו של ועד העיר גם עזיבתו של ועד הצירים את הארץ בשנת

1921

לא הביאה

לתמורות רבות בכוחו ובמעמדו של ועד העיר  ,והוא נאלץ להסתפק עוד שנים אחדות בפעולות סיוע
מוגבלות ליהודי

ירושלים ,

בעקבות אישור ' התקנות לסידורה של כנסת ישראל ' על  -ידי הממשלה הבריטית  ,בראשית , 1928

.

נקבעו לוועדי הקהילות מקורות הכנסה מסודרים נקבע כי ועד הקהילה רשאי לגבות מס קהילה
בשיעור של עד שישה אחוזים מסכום שכר הדירה השנתי של התושבים היהודים  ,ואחוז אחד ממס

.

הקהילה יועבר לוועד הלאומי לוועד הקהילה ניתנה גם הסמכות לגבות מס עבור אישור תעודות
בענייני אישות  ,כגון  :תעודות לידה  ,נישואין  ,גירושין ופטירה  ,על סמך רישום שהתנהל במשרדי

.

הוועד כן נקבע כי מקורות ההכנסה העצמאיים העיקריים לשירותים הדתיים שייתן ועד הקהילה יהיו

מס השחיטה ומס המצות .

31

ובכל זאת מצבו הכספי של ועד הקהילה נשאר קשה למדי משתי סיבות

עיקריות  :המצב הכלכלי הירוד ביותר של היישוב היהודי בירושלים בכל תקופת המנדט2
' והעובדה
שרבים
מתושבי העיר היהודים היו מאנשי ' היישוב הישן ' האשכנזי  ,שלא ראו כאמור בוועד הקהילה

מקור של סמכות ,

28

ונמנעו מלהשתתף במימון פעילותו .

ישיבת הוועד  -הפועל ,
עמ '

27

ביוני  , 1918אהי " מ ,

.8

2 / 4005נ.

29

דו " ח תרפ " א ,

30

ראה לדוגמה  :ישיבות הוועד  -הפועל ,

31

אוסטרובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' כו  -כח לפירוט מקורות המימון של ועד הקהילה בירושלים לדוגמה בשנים

9

בפברואר

ו 18 -

ביוני , 1919

אהי " מ ,

.

.12 / 4005

תרצ " ג  -תרצ " ז ראה  :ועד הקהלה העברית בירושלים  ,דין וחשבון לתקופת כהונתו של הועד הראשון  :שבט

.

32

תרצ " ב  -טבת תרצ " ח  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '  [ 32להלן  :דו " ח תרצ " ח ]
כך עולה מדיווחים סוציאליים רבים על המצב בירושלים בתקופת המנדט  .ראה לדוגמה  :ק ' פרנקנשטיין  ' ,המצב

הסוציאלי והחינוכי של ילדי ירושלים '  ,ידיעות על העבודה הסוציאלית בארץ  -ישראל  ,ט  -י ( תרצ " ז ) ,
; 162

ועדת הדסה לשעת חרום  ,חקירה על העוני והתזונה בקרב יהודי ירושלים  ,ירושלים

השרות הסוציאלי בכנסת ישראל  ,ירושלים

1946

 ,עמ ' . 29

; 1943

עמ ' - 143

הועד הלאומי ,

 119ץתדרה

קתדרה 120

קיבי

כהן  -הטב

תחומי פעולה
במהלך שנות השלטון הבריטי בארץ התגבשה חלוקת הסמכויות בין הוועד הלאומי לוועדי הקהילות

.

המקומיות באופן כללי טיפל הוועד הלאומי בענייני כלל היישוב היהודי בארץ  ,כגון ייצוג פוליטי

.

כלפי השלטון הבריטי או בניית מערכת החינוך הכללית בידי הוועדים המקומיים הופקד

הטיפול

.

בעניינים השוטפים והאפייניים לכל נקודת יישוב הוועדים המקומיים חייבים היו להגיש לוועד
הקהילה
הלאומי ולממשל הבריטי דו " חות תקופתיים על פעילותם מבדיקת אפיקי פעילותו של ועד
,
בירושלים  ,שנעשתה בעיקר על סמך הומר ארכיוני המצוי בארכיון ההיסטורי של עיריית ירושלים

.

 ,י י-

עולה כי פעילותו של הוועד התמקדה בתחומים מסוימים .

,-

,

 :עדיג:
י

למ
להונ

ש

מרכז מסחרי
גוילד ' ם

בירושליט בתקופה
המנדט

י

.
ל

"

ל

'

,

,,

תחום ט פול הלשכה

ר--ק בית קברות

,

'

:ג

;

)

(,

הסי

,

/

שירותים חברתיים
באמצעות ועדות משנה שהקים עסק ועד הקהילה בשנים הראשונות לאחר מלחמת העולם הראשונה

.

במתן סיוע ליחידים ולמוסדות בעיר שלא על בסיס השיוך לעדה או למעמד לדוגמה  ,ועדת המכולת
ריכזה את מכירת המזון  ,בעיקר החיטה  ,שסיפק הממשל הצבאי הבריטי בשבועות הראשונים לאחר

ועד הקהילה בירושלים ,

1

1945 - 1917

תום המלחמה  33 ,וועדת ההלוואות  ,נתנה הלוואות בתנאים נוחים למי שהסתבר
שיוכל להחזיר את
החוב 34
בתקופה זו נטל הוועד חלק גם בפיקוח על סידור ענייניהם של כמה ממוסדות הסעד
והחסות
בעיר כגון
' מושב הזקנים המאוחד של העדה האשכנזית ' או ' בית הזקנים של העדה הספרדית
' 35
פעולות הסיוע השונות של ועד
הקהילה בשנותיו הראשונות ,
ףץכבן כןיכן ףץ5
שלא על בסיס השתייכות לכולל או לעדה  ,ותרומתו לארגון

 121ץתדרה

.

.

%

מוסדות התמיכה בעיר  ,הניחו את היסודות לפעילות ציבורית
וסוציאלית של הוועד בשנים הבאות
מגמה זו קיבלה תנופה

ה44ייאא84

.

סל - :; -

ונתארגנה במסגרות מסודרות החל משנת  , 1931עם כינונה

,

* ןקךל

484ש8ש

- --ד -

ב -- .

* יא

ן- -

_

אט

---

של המחלקה הארצית לעבודה סוציאלית של הוועד הלאומי
וראשית פיתוחו של מקצוע העבודה הסוציאלית

בארץ.

36

מחלקה זו  ,בראשותה של הנרייטה סאלד  ,החלה לטפל
בבעיות של האוכלוסייה היהודית בארץ בשיטות חדשות
ומתוך ראייה יישובית כוללת  ,ופעילותה הביאה לשינוי ניכר
בתחום השירותים הסוציאליים הציבוריים בקרב היישוב

היהודי בארץ.

7

'

בחסותו של ועד הקהילה בירושלים נפתחה במאי

1932

הלשכה הסוציאלית בעיר  ,ואחד מעקרונות פעילותה היה
שיש לייחד תשומת לב לטיפול במסגרת המשפחתית כיחידה

תומכת ולהדגיש במיוחד את רווחת הילד וקידומו .

38

לשם כך

הוקמו במהלך שנות השלושים מרכזי טיפול שכונתיים ,
שבהם נמצאה עובדת סוציאלית שכונתית קבועה שריכזה את

;

הטיפול באוכלוסיית
מקרוב זי נתאפשר לעובדת
איור בדרך
איתילהכיר
הסוציאלית השכונתית
את משפחתו של

 ~ rrבם

.

33

34

35
36

37

38

_

'

'

"

גמטיס

,

 1,ל ' י  ,ל י 1 1 ,

_

,

המוי

ראה  :דאר היום  ,ט ' בחשוון תרפ " א  ,עמ '  ; 3דו " ח תרפ " א  ,עמ '
זו את ההכנסה העצמית העיקרית של הוועד ראה  :שם ,
דו " ח כספי  ,עמ ' . 28 - 20
ישיבת הוועד  -הפועל 22 ,
במאי  , 1918אהי " מ 2 / 4005 ,ן ועדות נוספות שפעלו בחודשים הראשונים היו  :ועדת
הצדקה  ,ועדת עזרה מדיצינית  ,ועדת היתומים  ,ועדה להספקת עבודה ראה  ' :הרצאה על פעולות
במשך
1
ועד העיר
זמן קיומו '  ,ללא תאריך  ,שם 2 / 3486 ,נ
, 10 - 8

.

בשנה

וחצי הראשונות הגיבו פעולות ועדה

.

.

אספה כללית  8 ,באוגוסט  , 1919אהי " מ  ; [ 2 / 4005 ,אספה כללית ,
החלטת אספת הנבחרים השלישית של כגסת ישראל במושבה
בימים  12 - 9בפברואר  , 1931אטיאש  ,כנסת ישראל
בארץ  -ישראל ( לעיל  ,הערה , ) 2
עמ ' 205 - 204
ח
' יפת  ,ט " ו שנות שרות סוציאלי בכנסת ישראל  ,ירושלים תש " ז ; ע " ו דויטש  ' ,ההתפתחות של העבודה
הסוציאלית
כמקצוע בישוב העברי בארץ ישראל '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תש " ל  ,עמ ' 160 - 140
דו " ח תרצ " ח  ,עמ '  ; 69 - 65עדות אישית על פעולות
הלשכה הסוציאלית של ועד הקהילה בירושלים ראה  . :א 5 .
 41 - 135קק 1989 ,
 Personal Retrospective ofג  Gilead :ש 0 Balmא Gelber ,
 Palestine , Ottawaש Days
על הטיפול
בילדים בתקופת המנדט ראה  :א ' וינר  ,מחוץ למשפחה  :השמת ילדים בארץ  -ישראל בתקופת
המנדט ,
6

במאי , 1924

אהי " מ ,

' [ 2 / 3673

.

.

,
ש%
_

שקדרה 122

קיב

כהן  -הטב

בנושאים חברתיים שונים

.

המטופל ואת סביבתו החברתית התחנות השכונתיות סיפקו גם הדרכה
מגוונת
והפכו במשך הזמן למרכזים חברתיים שבהם התקיימה פעילות
 1935בשכונת נחלת  -אחים  ,תתנה
נוסדו בירושלים ארבע תחנות שכונתיות  :תתנה א ' נוסדה בשנת
נוסדה בשנת  1940בשכונת הבוכרים
ב ' נוסדה בשנת  1936ברובע היהודי בעיר העתיקה  ,תתנה ג '
ותתנה ד ' נוסדה בשנת  1941בשכונת

במהלך תקופת המנדט

39 ,

בית  -ישראל .
אתריות

לכל

תתנה

שכלל

היה

מספר

תחום

שכונות

שמסביבה  ,ואופי הפעילות בכל תהנה
מהצרכים

נגזר

של

האוכלוסייה

שהתגוררה בתהומי אהריותה ( 40ראה

מפה .
)

הלשכה הסוציאלית גם שיתפה פעולה
עם ארגונים ומוסדות סוציאליים שונים
ברהבי

העיר .

השיתוף הבין  -מוסדי

התקיים הן באופן זמני  ,למשל עם
המועצה הדתית לצורך עזרה לעניים
לקראת חג הפסח  ,והן באופן קבוע ,
בעיקר בתהום השירותים הרפואיים ,
המטבח העממי של

ועד הקהילה ברחוב

שיתוף פעולה בין הלשכה הסוציאלית של ועד
שבו הלכו והתגבשו במהלך השנים דפוסים של
 41היה בכך כדי לייעל את
הקהילה ובתי  -החולים ' הדסה '  ' ,שערי צדק '  ' ,ביקור הולים ' ו ' משגב לדך ' ;

הסוציאלית בארץ ישראל  ,ט  -י ( תרצ " ז ) ,
39

ה " ה טהון  ' ,עבודה סוציאלית בתחנות שכונתיות '  ,ידיעות על העבודה
עמ '

; 176 - 173

ה' יפת  " ' ,הטפול במשפחה " ,

" הטפול בילד " ו " טפול רפואי

עמ ' מה  -מה .
40

סוציאלי " מה

הם ? '  ,שם  ,ד ( תרצ " ו ) ,

,

עמ '

. 74 - 56

עיון בתפרוסת התהנות

.

ועד הקהלה העברית בירושלים  ,דין והשבון תרצ " ט  -ת " ש  ,ירושלים תש " א הצפיפות הרבה ביותר כך לדוגמה
ברהבי העיר מלמד כי הן מוקמו באזורים שבהם היו השכונות המיושבות
 שערים ובבית  -ישראל  -קרובבנמלת  -ציון ובזכרון  -אחים הגיעה הצפיפות לשבעים ושבע נפש לדונם ; במאה
שיעור הצפיפות לכארבע -

הגיע
סוציולוגית של היישוב היהודי
לחמישים נפש לדונם ; ולעומת זאת ברחביה  ,שבה לא קמה תהנה סוציאלית - ,
עשרה נפש לדונם בלבד ראה  :ד ' גורביץ  ,יהודי ירושלים  :הקירה דמוגרפית

.

לעדותיו  ,ירושלים , 1940
41
42

עמ ' 19 - 18

.

.

י
ן
דו " ח תרצ " ה  ,עמ ' 84 - 82
כשלושים והמישה אחוזים
השלושים
התמיכה של המהלקה הסוציאלית של הוועד הלאומי היתה במהלך שנות
הארבעים גדלה תמיכה זו
מתקציבה של הלשכה הירושלמית ראה  :שם  ,עמ '  76במחצית הראשונה של שנות
תמיכת המהלקה הסוציאלית של

.

.

.

ועמדה בממוצע על כמחצית מתקציבה של הלשכה בשנת תש " ד לדוגמה היתה

ן  123שקדרה

ועד הקהילה בירושלים 1948 - 1917 ,

מקורות

נוספים  ,שהתבססו בעיקר על מפעלי התרמה

תמיכה

מקומיים 43ועל תרומות מקרנות חיצוניות

,

, .

מ:

גנ8ק

י

י

ועד הקהילה בירושלים עסק גם ברכישת קרקע לבית  -קברות של
ועד
הקהילה ובהקמתה של חברה קדישא קהילת ירושלים  ' -גמילות חסד

של

אמת '

(

)

.

 , , . - rcitי

hhl

עי הקהיה ענייה ב ' יישי ' ם

-

==- ='-

ריש
-

פעילותו זו של הוועד נעשתה על רקע המצב

'_ _ _ _

.

ששרר בירושלים בתחום זה עד סוף התקופה העות ' מאנית ; באותה עת התנהלה הקבורה
בעיר ללא כל
פיקוח ובקרה הטיפול במתים התפצל לחברות קדישא שונות  ,שפעלו על  -פי השיוך

היהודית

.

 - -- -הוועד הלאומי כארבעים ושבעה אחוזים מהכנסות הלשכה בירושליפ מקורם של כשבעים אחוזים מכספים
שהיו למעלה משליש התקציב הכולל של הלשכה  ,היה מכספי הממשלה
ראה  :הועד הלאומי ( לעיל  ,הערה
עמ ' 30 - 29

.

43

.

אלו ,
, ) 32

המפעל הבולט היה ' תו המגן ' ; שעניינו היה הטלת מס לצרכים סוציאליים על תשלום במסעדות ,
בתי קפה  ,מלונות
ובתי  -קולנוע מפעל זה נתגלה כיעיל ביותר ומשנת תש " ג ואילך היה
למס הסוציאלי העיקרי בעיר  .מפעלים
מקומיים נוספים היו לדוגמה
' תרומת אוקיות '  ,שנוסד במטרה לאסוף מצרכי מזון לנזקקים  ,או ' המטבח העממי ' ,

.

שבמסגרתו חולקו מדי יום ארבע מאות עד חמש מאות ארוחות צהריים בתשלום מינימלי או ללא כל תשלום .
ראה  :ישיבה להנהגת תו המגן ,
ירושלים  , 1944עמ '
44

16

.3

במרס  , 1941אהי " מ ,

ועד הקהלה העברית בירושלים  ,מגן -

ירושלים ,

לדוגמה  ,בשנים תרצ " ג  -תרצ " ד נתמכה הלשכה הסוציאלית על  -ידי שתי קרנות שתרמו לה

' קרן שטראוס ' ויהמגבית לטובת יהודי גרמניה '  .בתרצ
" ג תרמו קרנות אלה כעשרים אחוז מההכנסות ,
הגיעה ההשתתפות שלהן
ליותר חמשות מההכנסות בעקבות מאורעות  1936והיווצרותה של בעיית
קיבלה הלשכה סכומים לא מבוטלים מקרן ' עזרה ובצרון ' ומהקרן לטובת פליטים  ,ראה  :דו " ח תרצ
"ח,
דו " חות האגודה לעזרת גני הילדים הציבוריים העבריים בירושלים לשנים 1934
  , 1938אצ " מ ' 11 / 7340 ,אלו עולה כי כספי תרומות  ,למשל מנשות ויצ

.

45

; [ 2 / 3891

סכומים לא מבוטלים :
ובתרצ " ד
הפליטים

עמ ' . 76
מדו " חות

" ו באנגליה  ,היוו במהלך שגות השלושים בין חמישים לשבעים
אחוז
מהתקציב הכולל של הגנים השתתפות האוכלוסייה היהודית בהוצאות הגנים הלכה וגדלה בהתמדה  ,והחל
משנות הארבעים הראשונות הפכו סעיפי ההשתתפות של ועד הקהילה ושל הורי הילדים באמצעות שכר
הלימוד
לרובו של התקציע

.

-

' "

-

.

י

,

8

שירותי קבורה

גחש " א .

-

-

-

-

44

לוועד הקהילה היתה מעורבות גם בגני הילדים בירושלים באמצעות
' האגודה
לעזרת גני הילדים העבריים הציבוריים אשר בחסות ועד
הקה
' '  ,שנ סע 2א קל11ר  ; 1112ן הקפילה
' 11את פן ' ; ת
האגודה שבה השתתפו גם
נציגים מגופים ציבוריים שנרתמו לסייע

יה

- - -

-

-

-

--

- -

-

- -

-

הלשכה הסוציאלית
בשכינת ב
' ת  -ישראל

קתדרה

הר הזיתים

,

ן

י

י

לעדה או לכולל ותוך תחרות חריפה ביניהן

47 ,

ראשית השינוי היתה במאי

הוועדה בענייני הקבורה היו בין היתר שאין לאחד את חברות הקדישא

השונות  ,אלא להקים ועדת

ההברות הקיימות  ,תקבע ותגביל

למינימום הנדרש את זכויות החברות לגבות תשלומים לצורכי קבורה

ציבוריים כגון שמירה על בתי קברות עתיקים בעיר .

.

היהודים בארץ ישראל ' מסקנות

את הקמתה של ' ועדת ההקירה לענייני השחיטה והקבורה של עדות
קבורה מרכזית  ,שתיבתר על  -ידי ועד הקהילה  ,והיא זו שתתאם בין

 , 1922כאשר יזמו הבריטים

 ,וכן תגבה מסי קבורה לצרכים

48

לוועד הקהילה בראשית

1932

בטווה המידי לא יושם דבר מהמלצות הוועדה  ,ורק לאתר הבהירות
בירושלים ועדה זו ראתה צורך
הוקמה לראשונה ועדת קבורה מטעמו  ,שבחנה את סידורי הקבורה
טעמים עיקריים  :האחד  ,על
ברכישת קרקע ובהקמת בית  -קברות מטעם ועד הקהילה  ,וזאת משני
 ,לספק שירותים קהילתיים ,
ועד הקהילה  ,כאחד ממוסדות הארגון של היישוב היהודי המתהווה
האחר  -מפעל זה יוכל
הכוללים גם בית  -קברות לכלל יהודי העיר ללא הבדל עדה או מעמד ; והטעם

.

ליצור בסיס כלכלי איתן ויציב לפעילותו ולביסוסו של הוועד בעתיד .

49

התקופה העות ' מאנית  ,ראה  :ג ' פרומקין ,
47

תיאור עגום של המצב ששרר בתהום שירותי הקבורה בירושלים בשלהי
דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ ' 97 - 95
)  ,זרה

.

48

הברי הוועדה שמינה הנציב העליון היו  :השופט גד פרומקין ( יו " ר
משה סלוצקין  ,פרץ קורנפלד וש ' לופו ראה  :אצ " מ 14199 / 21 ,
הקהילות ' ראה על כך  :פרידמן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' 193 - 192

.

49

.

.

.

י
;
עפשטיין  ,יצחק אלישר  ,חיים סלומון ,
מילאה תפקיד בוויכוח על ' חוקת

ועדה זו גם

ישיבות ועדת הקבורה של ועד הקהילה במחצית השנייה של , 1952

,
אהי " מ

.; 2 / 3520

ועד הקהילה בירושלים ,

1948 - 1917

בשנות השלושים הראשונות נעשו מאמצים למציאת שטח הקרקע הנחוץ לבית  -קברות חדש של ועד
הקהילה  ,בראשית

ציון .

50

1935

אותרה חלקה מתאימה במרומי הר הזיתים שהיתה בבעלות מנזר האחיות

רכישת החלקה  ,עשרים ושניים דונם במחיר חמשת אלפים לא " י  ,באמצעות הלוואה שנתקבלה

מבנק אפ " ק ,

51

.

הכשירה את הדרך להקמת החברה קדישא מטעם קהילת ירושלים לאחר מכן הוקם

ועד ' גמילות חסדים של אמת ' ( גחש " א )  ,שתפקידו היה לגבש את נוהלי פעולתה של החברה על  -פי
הנורמות ההלכתיות והמנהגים שנתקבלו בירושלים במשך הדורות  ,ועם זאת לשוות אופי מכובד יותר
לנוהלי הטהרה  ,הלוויה  ,הקבורה והטיפול במשפחת הנפטר ובעיקר לדאוג לכך שהנהלים שייקבעו

.

יהיו מקובלים על כלל הציבור היהודי בעיר כל המגמות הללו באו לידי ביטוי בתקנות המפורטות

של ועד הגחש " א  ,שגובשו ונוסחו לאחר דיונים רבים ושאושרו על  -ידי מועצת הרבנות הראשית
ב 12 -

בספטמבר . 1938

52

בית  -הקברות החדש של קהילת ירושלים על הר הזיתים החל לפעול באפריל  , 1939עם הבאתו

לקבורה של הרב ישראל מאיר סימנסון  ,רבה של קהילת ברסלאו  ,שארונו הובא מגרמניה .

53

השאיפה

לנורמות חדשות באופי הקבורה בעיר באה לידי ביטוי גם בתכנון בית  -הקברות ; הפרויקט נמסר לידי
האדריכל ריכרד קאופמן  ,והוא הכין תכנית לחלוקת השטח לפי אחוזות

קבר .

54

תכניתו התחשבה

במבנה הטופוגרפי של השטח  ,וכללה שביל אורך מרכזי אחד  ,שממנו מתפצלים שלושה שבילי רוחב

לכל צד  .לאורכם של שבילים אלו נטעו עצים ונשתלה צמחייה המתאימה למקום  .שבילי אורך
קטנים יותר חיברו את שבילי הרוחב ויצרו שישה  -עשר גושי קבורה המחולקים לחלקות קבורה55
( ראה

50

51

שרטוט ) ,

.

יצירת החברה קדישא  17 ,ביוני  , 1945אהי " מ 2 / 3622 ,ן
ההלוואה נרשמה על שמם של שמונה אנשי ציבור בעלי אמצעים  :היים סלומון  ,מרדכי עליאש  ,ישעיהו ברוידא ,
אברהם גלדווטר  ,שלום הורביץ  ,יעקב יפת  ,יצחק  -דוד מן וארתור רופין  .הללו חתמו על שטרי ערבות אישיים

,

.

.

52

בסך חמש מאות או אלף לא " י כל אחד ראה  :שם ; פרומקין לעיל  ,הערה  , ) 47עמ ' 429
בוועד הפועל של החברה היו שמונה נציגים  :השופט גד פרומקין ( יו " ר ) ; שלושה נציגי קהילת ירושלים  :משה

53

אוסטרובסקי ( סגן יו " ר )  ,חיים עשרה  ,ואליהו לולו ; שלושה מהמייסדים  :ישעיהו ברוידא ( גזבר )  ,חיים סלומון
ומרדכי עליאש ; ויצחק בן  -צבי מטעם הוועד הלאומי ראה  :קהלת ירושלם  ,תקנות חברה קדישא  ,ירושלים
תרצ " ט .
העיכוב בפתיחת בית  -הקברות נבע משתי בעיות עיקריות האחת היתה קשורה באחד מתגאי ההלוואה מבנק

.

.

אפ " ק  ,שלא אפשר שימוש בקרקע לקבורה עד שייפרע החוב בשלמותו ( הדרך העיקרית לצבירת כסף שיממן את
החזר ההלוואה היתה מכירת חלקות קבר לאנשים

בעודם בחיים .
)

בעיה זו נפתרה במשא ומתן עם הנהלת הבנק ,

.

שהסכימה בסופו של דבר כי ייעשה שימוש בקרקע עוד לפני תום מועד החזר החוב הבעיה האחרת היתה קשורה

בדרך המובילה אל בית  -הקברות מצפון  ,מכיוון הכפר אט  -טור  ,שהיתה בבעלות הווקף המוסלמי ונחסמה על  -ידו ,
ובעיה זו נפתרה כאשר הדרך הופקעה לטובת תכנית המתאר הבריטית של העיר כחלק מ ' דרך הטבעת ' שהקיפה
את העיר מכל עבריה ראה  :פרומקין ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ '  ; 432 - 430ר ' ברדקי ( על ענייני ההברה קדישא )

.

סקירה פנימית ה ' ,
11 / 3006

54

20

במרס  , 1939אנ " מ ,

199 / 28ון ;

י ' בן  -צבי  ,ענייני העירייה ,

5

בדצמבר  , 1939אצ " מ ,

.

על הקבורה היהודית בירושלים בשלהי התקופה העות ' מאגית כתב פרומקין  ' :סדרי הקבורה בבתי הקברות אינם
נאים מן הלוויות  .הקברים ערוכים ללא סדר ובלא שיטה  ,בלא שבילים ומשעולים ואין אתה מגיע אליהם אלא

.

55

מתוך פסיעות גסות וקפיצות מקבר לקבר וממצבה למצבה ' ראה  :פרומקין ( לעיל  ,הערה
תקנות חכרה קד "סא ( לעיל הערה  ) 52עמ ' 11 10

) 47

 ,עמ ' . 96

 125שקדרה

שקדרה 126

קיבי

כהן  -הטב

כעשור לאחר מכן  ,עם פרוץ מלחמת העצמאות  ,נתעורר הצורך להקים בית קברות

נוסף מטעם וער

איש  ,נתן דחיפה

הקהילה  ,הפיצוץ ברחוב בן  -יהודה ב  22 -בפברואר  , 1948שבו נספו קרוב לחמישים
 56החיפושים העלו שבאזור
למציאת פתרון מידי לבעיות הביטחוניות שנלוו לקבורה בהר הזיתים .
בגודל של כעשרים
תחנת הניסיונות הממשלתית בסנהדריה  ,סמוך לקברי הסנהדרין  ,מצוי שטה
 57בית  -הקברות נחנך ב 26 -
והמישה דונם המתאים לשמש כבית  -קברות נוסף של ועד הקהילה .
 יהודה  58 .נקבע שהואבפברואר  , 1948בקבורתם של ארבעים ושניים מקרבנות הפיגוע ברחוב בן
לבית  -הקברות שבהר
יעמוד תחת מרות ועד הקהילה  ,וסוכם כי יקוימו בו נוהלי הקבורה שנקבעו
 ,ולעומת זאת התחייבה
הזיתים לפיכך לא הותר לשום חברה קדישא של כולל או עדה לקבור במקום
הבדל עדה או כולל 59 .
החברה קדישא של קהילת ירושלים לשרת את כלל הציבור הירושלמי ללא
הפכו את שכונת
ההרפת המלחמה במאי  1948וחדירת הלגיון הערבי לירושלים מכיוון צפון  -מערב
למסוכנת  60 .מספרן
סנהדריה לשכונת חזית קדמית  ,וגם הקבורה בבית  -הקברות שבקרבתה הפכה
הקהילה למציאת
הגדול של גופות חללי הקרבות שרוכזו בבתי  -החולים בעיר חייב שוב את ועד
 ,בצדה המערבי
פתרון מידי  61 ,הפתרון הזמני שנמצא היה קבורה ארעית במחצבה באזור שיח ' באדר
ממנה לצורכי קבורה 62 .
של העיר המחצבה היתה בבעלות ערבית  ,וועד הקהילה הפקיע חמישה דונם
 ,והובאו לקבורה
כשנתיים לאחר קום המדינה פונו משיח ' באדר גופותיהם של כשלוש מאות חיילים
 העלמין ההדש שנפתהבבית  -העלמין הצבאי בהר הרצל  ,ושל כשש מאות אזרחים הועברו משם לבית

.

.

בגבעת  -שאול63

(

ראה מפה .
)

תיאום וייצוג מוסוי

לכלל יהודי

ועד הקהילה תיאם בין גורמים שונים בעיר לשם קידום עניינים המשותפים

1927

.

העיר .

לבהירות

הדוגמה הבולטת לכך היא מעורבותו של הוועד בבהירות לעיריית ירושלים בשנת
 ,ויהודים וערבים לקחו
אלו נודעה חשיבות רבה כיוון שהיו הראשונות שהתקיימו בתקופת המנדט
ציבורית ורשמית
לראשונה חלק בבתירות משותפות  64 .בבתירות אלו גם עמדה לראשונה לבחינה

56

57

ידיעות על עבודת הקהלה ,

 1ו 27 -

בפברואר  , 1948אצ " מ ,

11 / 6786

.

לבחירת המקום ראה :

תזכיר י ' בן  -צבי  25 ,בפברואר  , 1948אצ " מ ,
פרומקין ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ '  ; 439 - 455פרוטוקול ייסוד בית העלמין ההדש בסנהדריה  ,אדר א '
; 525 / 7240

על השיקולים והנימוקיפ שהביאו

תש " ח  ,אצ " מ ,

.21199 / 28
58
59

ידיעות על עבודת הקהלה ,

27

בפברואר

1948

( לעיל  ,הערה

,

ישיבה משותפת של ועד הגחש " א  ,נציגי ועד הקהילה ואנשי ועדת המצב בירושלים
גחש " א ' קהלת ירושלם '  ,ספר יובל תרצ " ט  -תשמ " ט  ,ירושלים  , 1992עמ ' 107 - 106
בספטמבר  , 1948אהי " מ ,

60

ח ' סלומון אל ד ' יוסף ,

61

על מצב הקבורה בירושלים בשנת

הערה

9

1948

2 / 3622ן

במרס  , 1948חברה קדישא

28

.

.

,

1

בפברואר

1948

( לעילי ,
ן

ראה  :ידיעות על עבודת הקהלה וועדת המצב

. ) 56

62

צו החרמה זמני של ועדת ירושלים מחלקת ההחרמה ,

65

קהלת ירושלם  ,ספר יובל ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '

64

. ) 56

28

במאי  , 1948אהי " מ ,

114 - 113

א ' רובינשטיין  " ,הודים וערבים בעיריות ארץ  -ישראל
תשמ " ט )  ,עמ ' . 147 - 122

2ן.
/ 3622

.

( ) 1933 - 1926

ירושלים וערים

אהרות '  ,קתדרה ,

51

( ניסן

עד הקהילה בירושלים ,

1948 - 1917

127

חדרה

-

-

ו  , %ה תלהןוות
'

.,

י
,
יוציי יושייי

המאויף אהש'
,

,

,

לפקודי ירושלים

,

אא

'

'

.

פותר יהוהך
י

בבואך לאורם הקלפי
נו  . .לך פקפקה
אשר עליה מורטה צריך לכתוב רק 4שת ששות
המועמדים המושלמים והנוצרים

".

גתוב רק את ששה השמות

"

נ

הכתוביות

,

מטה
אם
הרשימה לפקיד הקרפי ובקש ממנו שהויא י צדיק

ששה

לך

לכתוב בעצמך הראה את

לך את ששת השמות .

", , .
:

,

- ,

.

.

תוסיף

אל תשנה  ,אל
ואל תנרען
ואלה הם השמות

.1

.2
.3
.-1

י

ו23י ב  ,כ) יב2וח :
סעד אדין אר ה ?  -לי
ראנב בי נששיבי
יעקב פראניי

.5

נחלי כמאן

. 41

פרנסים בממו
רשזס

עיייא. 4

-

כרטיס עעיתועל  -ידי

בבעבעי

קתדרה 128

קובי

כהן  -הטב

שאלת הייצוגיות והסמכות של הוועד בקרב כלל יהודי ירושלים  ,בני

עדות וקבוצות אידאולוגיות
העיקריים בעיר  ,כולל

.

שונות במשא ומתן שהתנהל בין הפלגים והזרמים הפוליטיים היהודיים
יהודית משותפת לבתירות למועצת העירייה
' אגודת ישראל '  65 ,עלה בידי ועד הקהילה לגבש רשימה

תעמולת וער העיר

לבחירות

2921

והסכמה לתמיכה במועמדותו של ראע ' ב ביי אנ  -נשאשיבי לראשות

העירייה .

66

ועד הקהילה יצא

במודעה לציבור  ,התומה גם על  -ידי שאר המוסדות שתמכו ברשימה המשותפת  ,ובה קריאה לציבור
אלישר  ,יצחק בן  -צבי  ,היים
הירושלמי לתמוך ברשימה שכללה ארבעה מועמדים יהודים  :יצחק
סלומון ואליהו שמאע  ,ושישה מהמועמדים הערבים  :שלושה מוסלמים

לראשות העירייה  ,ושלושה נוצרים .

67

 ,ובהם נשאשיבי כמועמד

בכך הצליח הוועד לגבש הזית מאוחדת

.

של הזרמים העיקריים

 -מוסדי  -אף בין

בירושלים באותה תקופה לראשונה בתולדות העיר נוצר שיתוף פעולה כלל
מקומיים משותפים הצלחתו של הוועד
' אגודת ישראל ' למוסדות הציוניים  -על בסיס אינטרסים
  7באפריל  : 1927כל ארבעתבאה לביטוי גם בתוצאות הבחירות לעירייה  ,שהתקיימו בין ה  5 -ל

.

ראה  :פרידמן ( לעיל  ,הערה , ) 9
65

על הרקע להקמתה של ' אגודת ישראל ' ועל הזיקה בינה לבין ועד העיר האשכנזי
2ן

66

.

נשיאות ועד העיר ונציגי ' אגודת ישראל '  6 ,בפברואר  , 1927אהי " מ / 3672 ,
ישראל ' לשתף פעולה עם הנציגות הציונית בעיר ראה  :פרידמן ( לעיל  ,הערה , ) 9

הבהירות לעיריות שפירסמו הבריטים בשנת

1926

.

ראה  :דאר היום  ,ב ' בניסן תרפ " ז  ,עמ '

3

.

עמ ' - 286

עמ 'יכהנו
ריושלים
נקבע כי במועצת העיר
),

חמישה מוסלמים  ,שלושה נוצרים וארבעה יהודים ראה  :אלסברג ( לעיל  ,הערה
67

על הגורמים שהניעו את ' אגודת
 . 296בעקבות פקודת
שנים עשר חברים :

309 - 308

6

.

ועד הקהילה

בירושלים ,

1948 - 1917

הנציגים היהודים קיבלו מושבים

במועצה  ,נשאשיבי נבחר לראשות העירייה ולסגניו נתמנו סלומון

68

הוועד זכה להערכה על הישגו בבחירות הן מצד תושבי ירושלים69

והמועמד הנוצרי יעקב פראג ' .
והן מראשי ההנהלה הציונית .

70

לקראת הבחירות לעירייה בשנת

סוכם בתום דיונים עם הנציב העליון  ,סר ארתור ווקופ ,

1934

שבמועצה יהיו שישה נציגים יהודים ושישה נציגים ערבים  -ובכך יינתן ייצוג הולם יותר לחלקם

.

של היהודים באוכלוסיית העיר  -וכי ראש העירייה יהיה ערבי גם לקראת בחירות אלה גובשה
רשימה לאזורי הבחירה היהודיים שהיתה מוסכמת על ועד הקהילה  ,הוועד הלאומי ו 'אגודת ישראל ' ,

ונכללו בה דניאל אוסטר  ,שמואל עדן  ,אברהם אלמליח  ,יעקב חכמישווילי  ,יצחק בן  -צבי וחיים

.

סלומון בבחירות שהתקיימו

ב 26 -

בספטמבר

1934

נבחר הד " ר חסין ח ' אלדי למשרת ראש העירייה ,

ולאחר מאבק על משרת סגן ראש העירייה מונו דניאל אוסטר ופראג ' לסגניו .

71

במקביל לפעילות הנציגים היהודים במועצת העיר  ,פעלה מטעמו של ועד הקהילה ועדת עירייה ,
שתפקידה היה לעמוד על משמר זכויות האוכלוסייה היהודית בעירייה המעורבת בעניינים
מוניציפליים

שוטפים .

72

לדיוניה של הוועדה צורפו לעתים אנשי 'אגודת ישראל ' ונציגי הוועד

הלאומי והסוכנות היהודית  ,כדי לטפל במשותף בבעיות שהתעוררו בעירייה ובאינטרסים היהודיים .

73

במקרים מסוימים פנתה הוועדה ישירות אל מושל המחוז הבריטי על מנת שיגן על זכויות היישוב

היהודי בעיר .

74

תפקודו של ועד הקהילה כגוף מתאם בא לביטוי גם במעורבותו בהקמת שוק מחנה  -יהודה  ,השוק

היהודי המסודר הראשון שקם בחלק המערבי של העיר .

75

ועד הקהילה תיווך במקרה זה בין מספר

גורמים  :בעלי הקרקע  ,סוחרי השוק  ,אגודת הלוואה וחיסכון ( שנתנה הלוואות למימון רכישת הקרקע

68

שיעור המצביעים מכלל בעלי זכות הבחירה היה גבוה ביותר  :יהודים שמונים ושמונה אחוזים  ,מוסלמים

שמונים

וחמישה אחוזים  ,נוצרים שבעים ושבעה אחוזים  .ראה  :אלסברג ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 308חיים סלומון

( - 1879

, ) 1969

סוחר ועסקן ירושלמי  ,היה פעיל בוועד העיר ובוועד הקהילה במשך כל שנות קיומו של הוועד ; תקופה

קצרה היה נשיא ועד הקהילה ושימש יושב ראש הוועד בשנים האחרונות לקיומו  ,עד פירוקו בשנת . 1949
 ,ובתקופות מסוימות  -חבר הנהלת הוועד הלאומי  .נמנה
היה גם חבר עיריית ירושלים בשנים - 1923
1930

.

69

מייסדי שכונת רחביה והיה חבר ועד השכונה ראה  :שביט  ,גולדשטיין ובאר ( לעיל  ,הערה
דאר היום  ,י " ג בגיסן תרפ " ז  ,עמ ' . 8

70

קיש אל י ' מיוחס  ,יושב

71

אלסברג ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ

72

ראה לדוגמה  :ישיבת ועדת העירייה ,

ראש ועד העיר ,
' 320 - 312

20

.

10

באפריל  , 1927אצ " מ ,

במרס

הראשונה של שנות השלושים ראה  :דו " ח תרצ " ח ,

 ,עמ ' . 311

73

אלסברג ( לעיל  ,הערה

74

ראה לדוגמה  :פגישה עם מושל מחוז ירושלים ,

)6

23

הנציב המחוזי  ,תזכיר בקשר להצעת פקודת חוק העיריות ,

 ,עמ ' . 359

סקירה על פעולותיה של ועדה זו גמתצית

באוקטובר  , 1941אהי " מ ,
27

עם

. 525 / 668

 ,אהי " מ .[ 2 / 3575 ,
עמ ' . 125 - 112

1934

) 12

הוא

; [ 2 / 3891

באפריל  , 1983אהי " מ ,

נשיא ועד הקהילה אל
; 12 / 3575

סקירה על

פעולותיה של ועדה זו במחצית הראשונה של שגות הארבעים ראה  :י ' קמוטו  ' ,סקירה כללית מפעולות ועד

הקהילה בשנים תש " א  -תש " ו '  ,אהי " מ ,
75

42 / 3692

דיון מפורט על תהליך הקמתו של שוק מחנה  -יהודה ראה  :ק ' כהן  -הטב  ' ,תכנון עירוני ופיתוח מרחבי  :הקמת שוק

מחנה  -יהודה בירושלים בתקופת השלטון הבריטי (  , ' ) 1948 - 1917ר ' אהרגסון וע ' שטמפפר ( עורכים )  ,מחקרים
ביזמות יהודית בעת החדשה

(

בדפוס .
)

 129קתדרה

שקררה 130

קובי

כהן  -הטב

שהשוק יוקם

ובניית החנויות ) ומחלקת הבריאות המחוזית של הממשל הבריטי  ,שעמדה על כך

בהתאם לתקנות ההיגיינה של העירייה .

הוועד קנתה

.

ראשית מעורבותו של ועד הקהילה בשוק מחנה  -יהודה היתה בשנת  1922בתיווכו של
משפחת ואלירן ,
קבוצה של סוהרים חלקת קרקע מדרום לשכונת מתנה יהודה  ,שהיתה בבעלותה של
 ,על רקע המתיחות
ועליה נבנו חנויות הקבע הראשונות במקום  76לקראת סוף שנות העשרים
המזרחיים של
הגוברת בין יהודים לערבים בעיר והימנעות היהודים מלבוא אל השווקים בחלקים

.

העיר  ,גברה הפעילות המסחרית
השלטון

באזור שוק מחנה  -יהודה ,

הקשור בהיגיינה

הבריטי  ,שדאג לניקיונה של העיר ושאף להנהיג נורמות חדשות בכל

המחוזית על

הציבורית  ,י 7עקב אתר הנעשה באזור השוק והחמיר את הפיקות של מחלקת הבריאות

הפעילות המסחרית במקום .

78

הסוהרים  ,שפעילותם הוגבלה על  -ידי הבריטים

ועד הקהילה בבקשה שישתדל למענם אצל הרשויות  ,על מנת שלא תקופח
בראשית

1930

 ,פנו מספר פעמים אל

פרנסתם ,

9

פנתה קבוצה של כשמונים מסוהרי השוק אל ועד הקהילה בבקשה

'
שיסייע להם

 -פי הדרישות

לרכוש חלקת קרקע נוספת ממשפחת ואלירן ולהקים שוק מאורגן ומסודר על
הסוהרים אל אגודת
הבריטיות שמואל מושיוף  ,שהיה באותה עת מזכיר ועד הקהילה  ,פנה בשם
החנויות בשיעור
הלוואה וחיסכון  ,וזו העמידה לרשות הסוהרים הלוואה למימון הרכישה ולבניית
 80אבן הפינה ל ' שוק הלוואה
של שישים אחוז מההוצאה  ,שהוערכה במאה ועשר לא " י לתנות

.

.

וחיסכון ' הונחה

ב 15 -

ביולי  , 1930במעמד ממלא מקום מושל מחוז ירושלים

הבריאות  ,הברי ועד הקהילה והנהלת המועצה של אגודת הלוואה והיסכון

 ,מנהל מחלקת
הצלחת היזמה

81 ,

 ,ואף הם פנו אל

להקמת השוק הביאה להתארגנותה של קבוצה נוספת בת עשרים ושניים סותרים
ובניית התנויות
ועד הקהילה בבקשה שיסייע להם בהשגת הלוואה למימון רכישת הקרקע
 1931הושלמה
אגודת הלוואה וחיסכון העניקה גם לקבוצה זו הלוואה בתנאים דומים  ,ועד שלהי
של העיר
במתנה  -יהודה בנייתן של כמאה חנויות  ,שהיוו את שוק המסתר החדש בחלק המערבי
82 ,

( ראה מפה ) ,

76

החנויות הראשונות שנבנו בשוק היו ברחובות התפוח והאגס  .ראה  :בעלי החנויות אל ועד

אהי " מ  ,מיכל
77

78
79
80

; 126

סוחרי השוק אל ועד העיר ,

 6ו 15 -

ביולי  , 1924אהי " מ  ,מיכל

ראה לדוגמה  :סוהרי השוק אל ועד העיר ,

15

בספטמבר

, 1924

. 126
9

ביולי , 1925

 ,ט ( , ) 1976
1928

27

ביוני

עמ '

200 - 175

.

 ,שם .

פיקוחו ואישורו של

ההלוואה בריבית של שמונה אחוזים למשך שש שנים ניתנה בשישה תשלומים והיתה תחת  ,ירושלים תשל " ה ,
מהנדס מטעם האגודה  .ראה  :מ ' מושיוף  ,בתוככי ירושלים  :מזכרונותיו של שמואל מאיר משיוף
2ן ; אגודת ' הלוואה והיסכון '
עמ '  ; 81 - 79ועד העיר אל הנהלת ' הלוואה והיסכון '  5 ,במרס  , 1930אהי " מ / 3004 ,
 , 1989ירושלים

, 1990
81

תכנית בניין ערים  , 2312אהי " מ  ,מיכל  , 3146תיק

228

.

ג ' ביגר  ' ,תרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של ירושלים בתחילת שלטונו בארץ '  ,מגא " י

אל ועד השוק ,

82

העיר ,

27

במאי , 1928

עמ '

10

69 - 65

.

ביוני

1930

שם ; י ' אורלובסקי  ,הלואה והסכון ירושלים  :יובל השבעים

ראה  :דאר היום  ,כ ' בתמוז תר " ץ  ,עמ '

4

.

ן

- 1919

הנות אחת ,

עקב הגידול בביקוש היה מחיר הקרקע גבוה ממחיר הקרקע שכבר נרכשה  ,ועלותה של
הקרקע  ,הגיעה לכמאה ושישים לא " י ראה  :ועד העיר אל הנהלת ' הלוואה וחיסכון '  22 ,ביולי

.

42 / 3004

כוללי
י

, 1930

מהיר

אהי " מ ,

ועד הקהילה בירושלים ,

1948 - 1917

יצירת מרחב אידאולוגי חדש

העיר .

הכללית והיהודית ובתולדותיה של

בוועדה היו חברים אנשי רוח שעסקו בתחומי ההיסטוריה

83

ירושלים .

84

לוועדה הגיעו בקשות רבות מאנשים פרטיים ,

מתושבי רחובות ללא שם וממוסדות וגופים שונים שהיו מעוניינים בקביעת שמות מסוימים
לרחובות בעיר  ,פניות רבות הגיעו מוועדי שכונות שביקשו מוועד הקהילה לפעול למתן שמות

לרחובות בשכונותיהם .

85

תפקיד ועדת השמות היה לרכז את ההצעות השונות  ,לדון בהן ולהגישן

.

בצורה מגובשת ובליווי מפות לאישור הוועדה הירושלמית לבניין ערים ועדה זו  ,שפעלה במסגרת
העירייה  ,היתה הסמכות הסופית לאישור השמות המוצעים ,

86

במהלך שנות פעולתה של ועדת

.

השמות של ועד הקהילה הלכו ונתגבשו העקרונות הכלליים שהנחו אותה בפעולתה בלטה המגמה

של קריאת רחובות על שם אישים חשובים בתולדות האומה  ,ונעשה ניסיון לרכז בכל שכונה יהודית

בעיר שמות של גדולי ישראל שיש להם מכנה משותף  -נקבע למשל שהרחובות בשכונת כרם -
אברהם ובשכונת הבוכרים ייקראו ברובם על שם דמויות מן

המקרא .

87

הוועדה השתדלה להנציח

במיוחד את שמותיהם ומפעליהם של אישים מהעת החדשה שהביאו לתחייתו של היישוב בארץ -

ישראל  ,ואשר פעלו בירושלים .
בראשית

1937

88

הוקמה לראשונה במסגרת העירייה המעורבת ועדת שמות משותפת לבריטים  ,ליהודים

ולערבים  ,והנציגות היהודית בה נתמנתה ברובה מקרב חברי ועדת השמות של ועד הקהילה .
83

89

הוועדה

פעולה מאורגנת לשם מתן שמות לרחובות העיר ירושלים נעשתה לראשונה על  -ידי הבריטים בראשית תקופת
המנדט באמצעות ' האגודה למען ירושלים ' )  r ( Pro-Ierusalem Societyשנוסדה ביזמת ר ' סטורם  ,המושל הבריטי

.

הראשון של העיר האגודה טיפלה גם במתן שמות לכמה מרחובות העיר באמצעות ועדת משנה מטעמה שהורכבה

.

מנציגי שלוש הדתות בשנת  , 1925בעקבות סיום כהונתו של סטורס כמושל העיר  ,ובעיקר עקב קשיים תקציביים

.

שאליהם נקלעה האגודה  ,הופסקה פעילותה  ,והמשך הטיפול במתן שמות לרחובות העיר נדחה בכמה שנים ראה :

.

84

ר ' סטורס  ,זכרונות  ,ב  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ '  ; 498 - 497ג  ,עמ ' 697 - 689
חברי הוועדה בשנות השלושים היו  :דוד ילין ( יו " ר )  ,אברהם אלמליח  ,פרופ ' שמחה אסף  ,יצחק בן  -צבי  ,ד
" ר יצחק
ברויאר  ,ישעיהו פרס  ,פרופ ' שמואל קליין ושרגא פייבל מלצר כמרכז מטעם
ועד הקהילה ראה  :דו " ח תרצ " ח ,
עמ ' 9

.

.

85

ראה לדוגמה  :ועד שכונת גאולה אל ועדת השמות של הקהילה ,

22

בנובמבר  , 1933אהי " מ  ,מיכל  , 4637תיק

ועדת שמות .
86

ועד הקהילה אל המושל ג ' ייקובס  ,מושל מחוז ירושלים ,

22

בפברואר  , 1932אהי " מ  ,מיכל  , 4637תיק ועדת

כך במקור  ,שם .

87

שמות ; המושל ג ' ייקובס אל ועד הקהילה  ,מאי
ועד עדת הבוכרים אל ועד הקהילה  10 ,ביולי  , 1935אהי " מ  ,מיכל

88

של הקהילה בעניין שמות הרחובות בשכונות גאולה  ,כרם אברהם והבוכרים  26 ,בינואר  1936אהי " מ ,
לדוגמה  ,ועדת השמות מצאה לנכון לקשור את הרחובות שבקרבת רחוב אליעזר בן  -יהודה  ,מחיה השפה העברית ,

( 1932

)

 , 4637תיק ועדת

שמות ; ישיבת ועדת השמות

.12 / 3890

בשמות הקשורים בהתחדשות היישוב היהודי והתרבות העברית בארץ  -ישראל .ברוה זו נקבעו השמות הבצלת ,
פרומקין  ,לוגץ ועוד  .ראה  :ועדת השמות של הקהילה אל ' חברת הכשרת היישוב '  21 ,בפברואר  , 1933אהי " מ ,
מיכל
89

4637

_ 13
-

ועד הקהילה תרם ליצירת נוף אידאולוגי חדש בירושלים באמצעות ועדת שמות מטעמו  ,שעסקה
במתן שמות לרחובותיה של

תירה

 ,תיק ועדת שמות .

הוועדה הראשונה כללה שבעה חברים  ,בהם שלושה יהודים  :אברהם אלמלית ( יו " ר ) ויצחק בן  -צבי  ,שניהם
חברי
ועדת השמות של ועד הקהילה  ,וכן שמואל עדן ; שלושה נציגים ערביפ  :ח
' ליל אס  -סכאכיגי  ,עאדל אל  -ג ' אבר ,
ה ' ליל אל  -חאלדי ; ונציג
בריטי  ,מהנדס העיר פארק  ,כחבר יועץ ראה  :ישיבת ועדת השמות המשותפת של
העירייה  3 ,בפברואר  , 1937אצ " מ 11 / 4071 ,

.

.

ץתדרה 132

כהו  -הטב

קובי

המשותפת קבעה את העיקרון שהרחובות בשכונות היהודיות ייקראו בשמות יהודיים

הערבי  -בשמות ערביים  ,והרחובות בשכונות המעורבות  -בשמות

יהודיים וערביים גם יחד .

שנות עבודתה של הוועדה המשותפת עמדו לנגד עיני הנציגים היהודים
,
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בכל

השמות של ועד הקהילה  ,שהמשיכה את

העשנם ב -דיש רבא

בדבר ההשחיטר

.

,.

.-

:,

,

,-

,

 ,הרחובות באזור

יקי'4

-

בירושלים מעורב במגוון עניינים

י"

1

כתובת שאליה נטו

לפנות בני

"'",

נוספים .

בשנים  , 1939 - 1936עם התגברות מעשי
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לייושלים .
לאהר שאושרה ,

-

הקהילות ' ,

1ל יעים

.

אע

 ,וכל את הטיפול

חא ' ר בהרהרם פהר " ץ ר ב ' נוא
9

.

ש שודן

וועדת

ביטחון

שהוקמה

הויעד אף ר כז
מטעמו
" 7ר
;
בפליטי העיר העתיקה שההלו לזרום לעיר

השחיטה שע " י ועד הקדדה כנסת ישראל העומדת תחת
הנהית מועצה דתית והשגחת והפקחת הרה" ג ולקובסקי
היא כשרה לכל הדעות ביי כל חשש ופקפוק
א" " "'

את

ארגון השמירה במספר שכונות

,:

-

בשנת , 1928

שבמסגרתה הכירו

' חוקת

הבריטים

בעדה היהודית כקהילה לאומית בארץ -

.ן , .

ישראל המקיימת מוסדות של שלטון עצמי  ,עסק ועד הקהילה בפעולת

ההתפקדות ל ' כנסת ישראל '
חלק גדול מאנשי

.

באמצעות לשכה מיוהדת שהוקמה מטעמו על רקע זה קמה התנגדות בקרב
הלגיטימיות של חוקת הקהילות
' היישוב הישן '  ,שרבים מהם התרכזו בירושלים אלו שללו את

.

פייטוק1ל ישיבת הוועדה
90

ישיבת ועדת השמות המשותפת של העירייה  1 ,ביוני  1938אצ " מ ; 11 / 4071
למתן שמות  4 ,בינואר  , 1940שם 1 / 4070ן ; שמות רטובות שאושרו על  -ידי הוועדה

41 / 8003
91

ומרס
; 143 - 137

על פעולות נוספות בענייני ביטחון בראשית שנות הארבעים

. ) 74
דו " ח תרצ " ה  ,עמ '

153 - 146

.

באוקטובר , 1944

 , 1939אהי " מ ,

ראה לדוגמה  :דין והשבון על פעולות נשיאות ועד הקהילה באודשי פברואר

תרצ " ח  ,עמ '
92

,

31

המשותפת
אצ " מ ,

; 12 / 3041

דו " ח

ראה  :קמוטו ( לעיל  ,הערה

ועד הקהילה בירושלים ,

שאינה מכירה בסמכותה של ההלכה .

וניהלו תעמולה לפרישה מיכנסת ישראל ' כיוון

917נ 1948 -

93

במחצית הראשונה של תקופת המנדט עשה ועד הקהילה מאמצים לכונן הנהגה דתית משותפת שתהיה

.

מקובלת על כלל האוכלוסייה היהודית בעיר ולפתח בעזרתה את השירותים הדתיים פיתוחם של
שירותים אלו  ,ובמיוחד שירותי השחיטה  ,היה חיוני לקהילה גם כדי לבסס את מעמדה הכלכלי  ,לאחר
משא ומתן שהתנהל בין נציגי הוועד הלאומי  ,ה ' מזרחי ' וועד הקהילה ובין נציגי הרבנות הראשית
סוכם בראשית

1936

על הקמת ' המועצה הדתית שעל  -יד קהילת ירושלים ' ונקבע היקף סמכויותיה .

בסוף אותה שנה  ,לאחר הבחירות למועצת הרבנות הראשית  ,אוחדו שירותי השחיטה האשכנזית
הוותיקה עם שירותי השחיטה של ועד הקהילה והיו ל ' שחיטת כנסת ישראל תחת פיקוח הרבנות

הראשית ' .

94

סיכום
על רקע הקיפוח של הקהילה היהודית בייצוג בעירייה בהתאם לגודלה היחסי במשך כל תקופת
השלטון הבריטי  ,שאף ועד הקהילה בירושלים לייצג את כלל הזרמים הרעיוניים בעיר ולדאוג ברוח
זו למתן שירותים לכלל יהודי העיר ללא הבדל עדה או מעמד  ,אולם פעילותו של ועד הקהילה

בירושלים  ,להבדיל מפעילותם של ועדי קהילות במקומות יישוב יהודיים אחרים  ,הוגבלה לא אחת

בשל העובדה שבירושלים היה ריכוז גדול של בני ' היישוב הישן ' האשכנזי שלא הכירו בוועד הקהילה

.

כנציגם לכל דבר ועניין במובן זה היתה אם כן הצלחה חלקית בלבד לשאיפתו של הוועד להיות

.

ארגון ציבורי יהודי המייצג את כלל האוכלוסייה היהודית בעיר הדבר פגע גם במקורות המימון של

הוועד  ,שכן רבים מיהודי העיר לא השתתפו במימון פעולותיו  ,עובדה שהצטרפה למצב הכלכלי

הקשה ממילא שאפיין את האוכלוסייה היהודית בעיר בתקופה הנדונה .
יחד עם זאת בהקמתו ובדרכי פעולתו של ועד הקהילה בירושלים היה משום חידוש ושינוי בחייה של

.

העיר לראשונה בתולדות היישוב היהודי בירושלים הוקם בעיר גוף ציבורי ששאף לספק שירותים

חיוניים לכלל התושבים היהודים  .פעולתו היתה חלק מתהליך צמיחתו של ' היישוב החדש ' בעיר  ,ושל

.

התפתחותה של הפעילות הציבורית היהודית ברחבי העיר הפעילות הציבורית של הוועד הביאה גם
לתמורות בנופה של העיר כמו למשל הקמתן של הלשכות הסוציאליות האזוריות  ,הקמת בתי  -קברות

וסיוע בהקמתו של שוק מחנה  -יהודה  ,שכולם באו לשרת את כלל יהודי

העיר ,

במישור הלאומי נחשב ועד הקהילה כזרוע הביצוע המקומית של המוסדות הציוניים  ,וזאת בעיקר

.

בעקבות אישור ' תקנות כנסת ישראל ' בשנת  1928גם בעיני הבריטים נתפס הוועד לא אחת כגוף
היחיד המייצג את ענייניהם של כלל יהודי העיר  ,וזאת כחלק ממדיניותם הכללית לגיבוש גופי ניהול

פרידמן ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ '

. 213 - 185

93

שם  ,עמ '

94

אוסטרובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' כס  -לא  ,עג  -עת ; על השתלשלות הדברים בעניין זה ראה  :פרידמן ( לעיל  ,הערה

; 165 - 162

133
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קובי

כהן  -הטב

 ,כמו גם פעילותם

מוניציפליים במושבות שבאחריותם  ,דומה כי פעילותו של ועד הקהילה בירושלים
מתהליך כולל של התגבשות
של ועדי קהילות במרכזים האחרים של היישוב היהודי  ,היתה חלק
היהודית החברה
המוסדות הלאומיים של היישוב היהודי בארץ  -ישראל לקראת כינונה של המדינה
מוסדות ריכוזיים
היהודית המפורדת והמפוצלת הלכה והתארגנה בשנים אלה כחברה בעלת

.

המשותפים לכל פלגיה או לפחות

לרובם ,

.

כבירתה לראשונה

פעילותו של ועד הקהילה באה אל קצה עם הקמת מדינת ישראל וקביעת ירושלים
לגורם מרכזי בתהליך
הוקמה בעיר עירייה יהודית ובראשה הועמד ראש עיר יהודי  ,ואלה היו
הקהילה היוו במקרים
התפתחותה של העיר האידאולוגיה המנחה ומסגרות הפעולה שאפיינו את ועד
יותר
רבים את התשתית האידאולוגית והארגונית לפעילות העירייה היהודית מאותר

.

.

החוק לערית דין
בנאצים ובעוזריהם :

חנה יכלונקה

י

י

היבט נוסף לשאלת
י
י
הישראלים  ,הניצולים
והשואה
תודעת השואה בישראל נבנתה נדבך על נדבך  ,עיצבוה גורמים שונים כמו  :כמות המידע על האסון ,
אופיו של המידע והנסיבות המדיניות בארץ  -ישראל  -בטרם עצמאות  ,בראשית המדינה ועם
התבססותה  ,לבסוף יש לציין את נפתולי האינטראקציה שבין אנשי הארץ לעולים ניצולי השואה ;

אלה הושפעו במידה ניכרת ממכלול הגורמים הללו  ,ומצד אחר תרמו את חלקם לעיצוב תודעת
השואה בארץ ,
מבחינה כרונולוגית ניתן להציג את ההתפתחויות בשני העשורים הראשונים לקיומה של המדינה באופן
הבא :

1947 - 1945

1959 - 1950
1967

-

שנות המאבק על מדינה יהודית ;

שנות ההתבססות ;

1962 - 1960

תקופת ההמתנה ומלתמת ששת

1949 - 1948

משפט אייכמן ;

הקמת המדינה ומלחמת העצמאות ;
1966 - 1962

תקופת האינקובציה ;

הימים ,

השפעה מכרעת על גיבוש תודעת השואה במדינת ישראל נודעת לשנים

, 1947 - 1945

בשלהי מלחמת העולם ועם סיומה החלה העיתונות בארץ להתמלא סיפורי עדות מסמרי שיער .

1

טור

קבוע בעיתונות היומית וברדיו יוחד ל ' מדור לחיפוש קרובים '  ,מדור זה המשיך להתקיים שנים לאחר

תום המלחמה.
1

להרהבה בעניין זה ראה  :ח ' יבלוגקה  ,אתים זרים  :ניצולי השואה במדינת ישראל  , 1952 - 1948ירושלים , 1994
עמ ' ; 60 - 44

נ ' קרן  ' ,השפעות מעצבי דעת הקהל מחד גימא ומחקר השואה מאידך גיסא על התפתחות הדיון

החינוכי ותכניות הלימוד בנושא השואה בבתי הספר העל יסודיים ובחינוך חבלתי פורמלי בישראל בין השנים

 , ' 1981 - 1948עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים , 1985 ,
קתדרה

82

,

טבת

תשחיז ,

עמ '

. 15 - 5

עמי

152 - 135

קתדרה 136

חנה יבלונקה

התקופה מאופיינת בכך שלא היתה אפשרות לגבש במהלכה תמונה כוללת של מה שקרה ליהודים

.

באירופה בימי הכיבוש הנאצי הידיעות שהצטברו היוו לכל היותר אוסף של סיפורים אישיים קשים

בעבר ,

.

שהלך וגדל ככל שרבו הסיפורים הלכה והתגלתה תמונת זוועה שהניסיון האנושי לא חווה כמותה

ארבע מהתגובות הציבוריות לסיפורים אלה תשובות לענייננו במיוחד :

א  .ספק  -אי היכולת להאמין באמיתות הסיפורים שנשמעו כלקוהים מעולם

אחר ;

.

ב רתמים  -כלפי הניצולים ובפרט היתומים  ,ויש לציין בהקשר זה שמרבית הוותיקים באו מארצות

לאותה תרבות .

מוצאם של הניצולים והיו שותפים  -לפתות קודם עלייתם -

ג  ,ביקורת  -זו כללה שאלות נוקבות על היהודים מהגלות ובעיקר על השמדתה של יהדות אירופה
כצאן מובל לטבח ועל אי עלייתה במועד לארץ  -ישראל ;

.

ד האשמה עצמית  -זו היתה נחלתם של רבים מהוותיקים  ,שהשו שלא עשו די ובזמן כדי לסייע
לאחיהם באירופה  ,אך לא רק שלהם ; גם רבים מן הניצולים חשו רגשי אשמה על שכביכול זכו

בחיים על חשבון הנספים .

.

בשנים אלה הגיעו לארץ  ,בעיקר בדרכי ההעפלה  ,כשבעים אלף איש  ,מרביתם ניצולי שואה מטבע
 ,אך
הדברים יכלו לעלות בדרך קשה זו בעיקר צעירים ורווקים רבים מהם היו עוד לפני המלתמה

.

גם לאחריה  ,חברי תנועות הנוער החלוציות .
בין העולים בלטו מנהיגי ארגוני הלחימה בגטאות  ,נזכיר  ,על  -פי סדר הגעתם  ,את רוז ' קה קורצ ' אק
( עלתה
מווילנה ( עלתה בשנת  , ) 1944אבא קובנר מווילנה ( עלה בשנת  , ) 1945צביה לובטקין מוורשה
בשנת  , ) 1946ויצחק ( אנסק ) צוקרמן ( עלה בשנת

, ) 1947

הללו התקבלו בארץ בכבוד רב וכל הבמות הציבוריות התשובות של האליטה היישובית  ,כמו ועידת

.

ההסתדרות וועידות הקיבוץ  ,נפתחו בפניהם לספר בהם את סיפורם היה זה אך אנושי שהם שזרו
הקול היחיד
בפני מאזיניהם את השקפותיהם על מה שראו ותוו באירופה הכבושה אלא שהיה זה

.

כמעט מקרב הניצולים שנשמע כאן בעת ההיא .

.

דוברים אלה ביטאו צורך נפשי עמוק להצדיק את מעמדם ואת דרכם מול דרכם של אחרים הם אלו

.

שהפכו מבלי משים את המילה ' יודנרט ' לבעלת משמעות שלילית כאן המקום לציין כי הביטוי הקשה
שהוציאה תנועת
' כצאן לטבח ' כמתאר את אופן מותם של הרבבות הופיע לראשונה ב ' קול קורא '

המהתרת בגטו וילנה בראשית , 1942

ואשר תובר בידי אבא קובנר .

2

השפעה חשובה ודומה היתה גם למשפטים נגד הפושעים הנאצים שנערכו

בגרמניה אחרי המלחמה .

.

הדגש הושם בהם על התנהגות הרוצחים כלפי קרבנותיהם כל עדות אחרת נחשבה בלתי רלוונטית ;

לא היה זה מעניינם להתעכב על התנהגות הקרבן  ,והוא נתפס בשל כך כיצור שאין לו שום שליטה

בגורלו .
תחושות אלה כלפי הניצולים התחדדו עוד בשל הדיווחים הרבים שהגיעו מהשליחים שנשלחו מהארץ
אל הניצולים  ,ובעיקר אותם השליחים ששהו במחנות העקורים בגרמניה  ,אוסטריה

2

י ' ארד  ,י ' נוטמן  ,וא ' מרגליות ( עורכים )  ,השואה בתיעוד  ,ירושלים

תשל " ה ,

עמ ' . 344

ואיטליה .

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

במכתביהם תיארו רבים מהשליחים את קהילת הניצולים כמבוססת מבחינה כלכלית  ,עצלה  ,עסוקה

בסחר בשוק השחור ומורגלת בהקצבות ותמיכות למיניהן .
במצב שבו הידיעות על השואה היו מקוטעות ובמידה רבה חד  -צדדיות היה קושי רב לגבש תמונה
שיטתית

ואמינה .

לא ניתן היה גם לטפל בנושא בדרך רציונלית ,

' אובייקטיווית ' ,

הגישה

האמוציונלית הביאה לפיתוח עמדות סובייקטיוויות כלפי אירועים  ,אנשים ותופעות  ,דבר שהוליד

.

דפוסי חשיבה סטריאוטיפיים רבים ביחס לעם היהודי בתקופת השואה כך ניצבו זה מול זה היודנרטים
ומורדי הגטאות  ,ובתווך ביניהם

 -המוני בני ישראל שהלכו למותם ' כצאן לטבת ' .

התקופה בכללותה  ,עם אתגריה הקשים  ,המדיניים והצבאיים ,

לא היתה בשלה לקלוט כל מיתוס

.

גבורה שאינו סיפור של עמידה בכוח מול אויב ביתר שאת אמורים הדברים ביחס לשנים הראשונות
לקום המדינה ,

שעמדו בסימן מלחמת העצמאות .

.

מדינת ישראל נולדה תוך מאבק צבאי קשה ביותר על עצם קיומה הציבור הישראלי לא הבין ואולי

.

לא יכול היה להבין את הלך רוחם של שרידי השואה  ,והוא שפט אותם על  -פי הערכים שהוקיר אחד

.

מעמודי התווך באידאולוגיה היישובית היה התפיסה של שלילת הגולה השואה יותר מכל אירוע

היסטורי אחר בעברו של העם היהודי היתה הוכהה לאמיתות התזה הציונית המרכזית שעל  -פיה המשך
הקיום היהודי בגולה סופו אסון  ,וניצולי השואה היו  ,על  -פי תפיסה זו  ,קרבנותיו של קוצר הראייה

הפוליטי שלהם .
כבתקופה הקודמת יוצאי הדופן היו לוחמי הגטאות  ,שנתפסו כאנשי תנועות הנוער החלוציות  ,מיטב

הנוער  ,המזוהים עם הרעיון הציוני ומכשירים עצמם להגשימו .

3

מרד הגטאות  ,ובמיוחד המרד בגטו

.

ורשה  ,הפך לאחד הסמלים העיקריים בטיפוח מיתוס הגבורה של מלחמת העצמאות בצו ההתייצבות

למפקד לשירות העם מוזכר מרד גטו ורשה לצדם של התקדימים ההיסטוריים של מודיעין וידפת .

4

בשנתיים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל  ,שעלייה חפשית נקבעה כאחד מעקרונות היסוד

שלה  ,עלה לארץ הגל הגדול של הניצולים .
מספרם הרב של העולים הללו לא אפשר עוד לקיים עלייה סלקטיווית כפי שנעשה הדבר בתקופת

.

ההעפלה המוני העולים שהגיעו לא השתייכו ברובם לתנועות החלוציות ולא למורדי הגטאות או

.

לפרטיזנים בואם של העולים במספרים גדולים ורבגוניותם רק חיזקו את התפיסה הדיכוטומית של

חברת הניצולים ושל ההתנהגות היהודית בשואה .
בבניית תודעת השואה בשנים אלה נודע תפקיד חשוב גם להעדרה של פרספקטיווה

היסטורית .

התוצאה היתה שבד בבד עם רצון עז לזכור  ,ובעיקר כאמור את פרק הגבורה  ,פעל תהליך של הדחקה

.

ורצון לשכוח זאת בשל התחושה של חיטוט בפצע שלא הגליד ובמידה רבה בשל רצונם של רבים
מהניצולים להשתקם ולבנות חיי משפחה משוחררים מסיוטי השואה

5,

3

תפיסה זו נכונה יק בחלקה  ,שכן בגטו ורשה למשל היה גם ל ' בונד ' תפקיד מרכזי במרד .

4

יבלונקה ( לעיל  ,הערה , ) 1

5

מ ' דבורז ' צקי  ' ,שארית הפליטה בישראל '  ,גשר ,

עמ ' . 144

1

( , ) 1956

עמ '

. 115 - 83

137

קתדרה
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.

בעמדות בסיסיות אלה לא חל כל שינוי במהלך שנות החמישים ראוי לציין כי מרבית הספרות בנושא

.

השואה שהתפרסמה בשנים אלה מתרכזת בנושא הגבורה בולט במסגרת זו ' ספר מלתמות הגיטאות ' ,

6

שהיה אתת המתנות המועדפות בקיבוצים לילדים שהגיעו לגיל בר מצווה .
נושא השואה עולה לסדר היום הציבורי בשנות החמישים בחמישה הקשרים  :בתהליכי החקיקה של

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם (  , ) 1950של חוק הזיכרון לשואה ולגבורה  -יד ושם
ושל חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה

( ) 1959

וכן בפרשת השילומים

( ) 1952

( ) 1953

ובמשפט קסטנר .

.

המשותף לכולם הוא מעורבותה של המדינה בכל תהליכי החקיקה הללו היתה הצהרה גם על מקומה
של מדינת ישראל בהיי כל יהודי העולם  :היא יורשת הנספים  ,היא תשפוט את הרוצחים בשם העם

.

היהודי  ,והיא תרכז ותעצב את זיכרון השואה מקומם של הניצולים במרבית ההקשרים הללו היה
מינורי

ביותר ,

יותר מבכל נושא אחר היו הניצולים מעורבים בתהליך חקיקת החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם .
תולדותיו של חוק זה מאפשרות להבהיר ביתר חדות את מהות תודעת השואה בשנות החמישים  ,כמו

גם את תהליכי קליטתם של הניצולים לתוך התברה הישראלית המתהווה .
מטרת מאמר זה לבחון את הרקע לחקיקת החוק למניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם  ,את
זיקתו לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם  ,שאושר זמן לא רב אחריו  ,את יישומו של החוק

לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם בשנות החמישים וחשוב מכול  -את התפיסות הרווחות ביתם
לשואה  ,קרבנותיה ומחולליה כפי שהן עולות מן הדיונים בכנסת ובבתי  -המשפט ומן התגובה
הציבורית

למשפטים .
של

הברי הכנסת שישבו במליאה

ב 26 -

בדצמבר

1949

חשו התרוממות רוה גדולה לנוכח העובדה שהמושב

הראשון של הכנסת הראשונה שנערך בירושלים נפתח בדיון בהצעת חוק שעניינו מניעתו וענישתו

של הפשע השמדת עם  .התרגשותם נבעה מן הערך החינוכי שיוחס להצטרפותה של מדינת ישראל ,
מדינת היהודים  -מי שנפגעו יותר מכול מפשע זה  -למשפחת העמים המחוקקים חוקים נעלים

.

שכאלה חבר הכנסת חיים בן  -אשר ממפא " י ביטא את הלך הרוח באותה ישיבה  ' :אינני פטור מלציין
את העובדה  :כאן על אדמה זו  ,אדמת ירושלים  ,לאחר שובה של הכנסת לישיבת קבע מאז ימי לישכת

הגזית  -הסעיף הראשון על סדר יומה הוא אישור האמנה  :לא תירצח עם  ,לא תיכרות ענף מגזע
העם  ,האין זה סימן

לדור ? ' .

7

.

ודאי היתה בכך יותר מסמליות גרידא  ,אך לא בה העיקר לחוק זה ובמיוהד למגבלותיו היו השלכות

ישירות על עיצובו של חוק אחר  ,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם .
בשלהי שנת

1949

6

י ' צוקרמן

7

דברי הכנסת  ,ג ,

.

עלו שוב ושוב דרישות בציבור לחוקק חוקים לענישת פושעי מלחמה שתי

ומ ' בסוק

( עורכים )  ,ספר מלחמות הגיטאות ,

עמ ' 26 ( 317

בדצמבר . ) 1949

תל  -אביב . 1954

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

גרסאות היו לבקשות חקיקה אלה  :הצעה לחוק נגד פושעי מלחמה יהודים והצעה לחוק נגד פושעי

מלתמה בכלל .

הדרה

139
~

8

בבסיסן של דרישות אלה עמדה העובדה שבשנים

עולים שהיו משארית הפלטה על מרכיביה השונים .

1949 - 1948

עלו לישראל למעלה ממאתיים אלף

9

היה זה הגל הגדול הראשון של מה שעתיד היה להיקרא העלייה הגדולה ( הידועה בשם העלייה

ההמונית  .עולים אלה הביאו עמם בין היתר את צלקות הטראומה של מלחמת העולם השנייה .
עד מהרה מצאה עצמה משטרת ישראל במצוקה  .במשרדיה הצטברו תלונות רבות נגד עולים
)

.

שהואשמו בשיתוף פעולה עם הנאצים המתלוננים היו משני סוגים  :עולים מקרב ניצולי השואה

שהתלוננו נגד עולים אחרים  ,ושירות הביטחון הכללי  ,שהעביר לידי

המטה הארצי של המשטרה מידע

.

על שיתוף פעולה של עולים בידי שירות הביטחון נאסף מידע רב עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל ,

.

בסמוך לסיומה של מלחמת העולם השנייה עם זאת התיעוד מורה בבירור כי במרבית המקרים היזמה
להגשת התלונות היתה של הניצולים  ,ופעמים רבות אף הועמדו אנשים לדין

עוד במחנות .

10

הכנסה הראשונה
בישיבתה

8

ראה  :חוות דעת של ד " ר שדמון ליועץ המשפטי לממשלה בעניין חוק פושעי מלחמה ואמנת הג ' נוסייד ,

באוקטובר  , 1949אמ " י  ,חטיבה  , 74מיכל ג / 5659תיק
9

11 / 3 / 4

12

.

להגדרת המושג ' שארית הפלטה ' ולפירוט רב יותר של המספרים ראה  :ח ' טורק  -יבלונקה  ' ,קליטתה ובעיות
השתלבותה של שארית הפליטה בחברה הישראלית המתהווה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

. 1989
10

עשרות רבות של תלונות משני הסוגים מצויות בארכיוני המטה הארצי של משטרת ישראל ( להלן :

למשל :

ל  2200 /מ  /פ  /ח. 100 / 57

מטא " ר .
)

ראה

( 949ג )

קתדרה 140
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.

מצוקת המשטרה נבעה מהעדר תוק מתאים להעמדתם של חשודים אלה לדין הדבר בא לביטוי
במכתב של יוסף גורסקי מהמחלקה המיוהדת באגף לחקירת פשעים במשטרה  ' :מספר ניכר של
יהודים " קפו " ובעלי " זכויות יתר " אחרים נמצאים בישראל ושלטונות הביטחון ובתי המשפט אינם

.

יכולים לענשם ' גורסקי גם מבהיר במכתבו כי ' את סוג האסירים האלה  ,בעלי זכויות יתר כגון
 11מומחים של משרד המשפטים חברו
" אחראי בלוק " ו " קפו " גיסו מבין ההומר האנושי הכי גרוע '

אפוא למומחי משרד המשטרה לניסוחו

. ...
של חוק מתאים נגד פושעי מלחמה .

.

באותה עת פעלו בעניין זה גם כמה חברי כנסת שנושא השואה בער בעצמותיהם הבולט שבהם היה
תבר הכנסת מרדכי נורוק מ ' החזית הדתית המאותדת '  ,ניצול שואה מריגה שאיבד במלחמה אישה ושני

.

בנים בפעילותו למען חקיקה זו הונע מסיבות רגשיות יותר מאשר מעשיות ; בעיניו העדר תוק כזה
היה זלזול ' בכבוד עמנו ובזכרון

הקדושים ' .

12

בישיבת הכנסת

ב 29 -

בנובמבר

1949

תבע נורוק

במפגיע לחייב את הממשלה להביא בפני הכנסת בתוך שבועיים הצעת חוק לענישת פושעי המלחמה .
כעבור פחות מחודש  ,בישיבה הראשונה של כנסת ישראל בירושלים  ,נענתה בקשתו  ,גם אם רק

.

באורח תלקי הצעת החוק למניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם  ,שהוצגה בידי שר המשפטים

פנתם רוזן  ,היתה בעצם בקשה לקבל את אמון הבית לאשרורה של אמנה בין  -לאומית בנושא זה .
האמנה נערכה על  -ידי מדינות חברות ארגון האומות המאוחדות במסגרת פעולתו של ארגון זה .
היא נוסתה בשנים  , 1948 - 1947אושרה בעצרת

מדינות  ,ונכנסה לתוקף בינואר
בסעיף

7

1951

.

האו " ם בדצמבר

1948

על  -ידי ארבעים ותשע

שתי מגבלות עיקריות היו לאמנה מבהינת מדינת ישראל :

שם נקבע כי ' המדינות המתקשרות באמנה מתחייבות להעניק הסגרה במקרים של

ג ' נוסייד בהתאם לדיניהן ולאמנות שבתוקף '  ,כלומר בהעדר דין או אמנה שבתוקף אין תובת
הסגרה של החשודים בג ' נוסייד ; יתר על כן  ,לפי סעיף
את הפושעים

לדין ' .

6

של ההסכם לא כל מדינה מוסמכת להעמיד

1

.

להצטרפותה של ישראל הצעירה לאמנה היתה משמעות מדינית בין  -לאומית ישראל עדיין לא היתה
מדינה כשנוסחה האמנה ועל כן לא שותפה בעיצובה  ,אך לחתימתה עליה כמדינת היהודים היתה

כמובן משמעות סמלית רבה .
מטבעה של אמנה בין  -לאומית שהיא מסמך של פשרות  ,ואמנה זו נועדה בעצם להבטיח ש ' אם יהיו
שוב משפטי

נירנברג תהיה אסמכתא יורידית פורמלית ' .

14

כיוון שמדובר היה באמנה בין  -לאומית קשה היה לערוך בה שינויים  ,כפי שעולה מדיוני ועדת חוקה

תוק ומשפט  ,שהקדישה לכך שלוש ישיבות .

11
12
13

15

על חברי הוועדה היה להשלים עם חוסר היכולת להוסיף

התכתובת כולה  ,גם זו עם משרד המשפטים  ,מצויה בתיקי מטא " ר  ,ל / 2162מ  /פ  /ה

דברי הכנסת  ,ג  ,עמ '
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כל הנאמר כאן בעניין האמנה מבוסם על  :י ' דינשטיין  ,ההגנה של ציות לפקודות מגבוה במשפט הבינלאומי
ירושלים תשכ " ה  ,עמ '  ; 247 - 241הנ " ל  ,אמנות בינלאומיות  ,תל  -אביב  , 1974עמ ' 157 , 18

.

.) 7

14

בן  -אשר ( לעיל  ,הערה

15

ועדת חוקה חוק ומשפט , 14 ,

 17ו 29 -

במרס

 , 1950אמ " י ,

כ. 21

,

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

לאמנה את גורם האנטישמיות כמניע לרצח עם ועם העובדה שתחולת החוק לא היתה

בנושא

רטרואקטיווית .

אחד החליטה הוועדה ברוב מוחלט לערוך תיקון ישראלי  :העונש על הפשע השמדת עם לא

יהיה כעונש על רצח  ,דהיינו מאסר עולם  ,אלא מוות  -זאת על  -אף שבאותם ימים כבר
נדונה
בממשלה
האפשרות לביטולו המוחלט של עונש המוות עוד הוחלט בוועדה כי יש לקבוע עונש

.

מינימום של עשר שנות מאסר על פשע זה  ,וכך אף נקבע בנוסח המסכם שהתקבל בכנסת

במרס . 1950

ב 29 -

16

החוק למניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם התקבל אפוא בעקבות האמנה הבין  -לאומית
ובשינויים קלים

בלבד ; מטרתו

העיקרית היתה להתאים את שפת האמנה לחוק הישראלי  ,וזאת כצעד

.

.

חינוכי והצהרתי שפניו אל העתיד אלא שבכך לא היה די החוק לא ענה על הצרכים האמיתיים של

.

החברה הישראלית בכל הקשור לחשבון ההיסטורי בעקבות מלחמת העולם השנייה זו כנראה הסיבה
לכך שכמעט במקביל לדיונים על חוק זה נוסח במשרד המשפטים החוק לעשיית דין
בנאצים
ובעוזריהם  ,והוא הוגש לכנסת לקריאה ראשונה  ,על  -ידי רוזן  ,ב  27 -במרס  , 1950רק יומיים
לפני
אישורו
הסופי של החוק נגד פשע השמדת עם  17כעבור עוד כמחצית השנה אושר חוק זה בקריאה

.

שנייה ושלישית ,

החדק וייחודו
מטרתו של החוק החדש הוגדרה ללא כחל וסרק  ' :עשית חשבון עם העבר  ,אנו לא נשכח ולא

ניסלח ' .
!

18

יתר על כן  ,הצעת החוק נתפסה כביטוי למהפכה במצבו המדיני של העם היהודי  ,שהיה

משולל  ,עד הקמת המדינה  ,סמכות מדינית לתבוע את הפושעים הנאצים ועוזריהם לדין  ,לדרוש את

.

הסגרתם או להעמידם לדין בבתי  -משפט משלו השקפה זו  ,שהוצגה על  -ידי רוזן  ,היא בעלת חשיבות
מכרעת  ,מפני שהיא הסמיכה לראשונה את מדינת ישראל לייצג את העם היהודי ולשאת בעיקר הנטל
בכל הקשור לחשבון ההיסטורי של העם

.

ם מוראות מלחמת העולם השנייה ומחולליהן תפיסה זו

העמדתו לדין של אדולף אייכמן וגם בהסכם הפיצויים עם
עתידה היתה לבוא לידי מימוש בת ( " :יך ~

גרמניה .
לחוק המוצע היו מאפיינים ייחודיים רבים הן ביחס לחוק הפלילי הרגיל והן באשר להיקף הרחב של

תחולתו לעומת מה שנקבע בחוקים מקבילים בארצות אחרות .

19

.

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם סטה מרחק רב מן המקובל בחוק הפלילי החוק בא להעניש
על מעשים שבחלקם לא היו מוגדרים עדיין כעברות בשעה שבוצעו  ,כלומר הוחל עליו עקרון
הרטרואקטיוויות ( סעיף

16

דברי הכנסת  ,ד  ,עמ '

)1

.

29 ( 1230

(  27במרס 950י .

17

שם  ,עמ '

18

פ ' רוזן

19

לנוסח החוק ראה  :שם  ,ו  ,עמ '

(

1147

שם .

במרס

. ) 1950

קריאה שנייה נערכה

)

)

1 ( 2445 - 2443

באוגוסט

1950

.,

ב 21 -

במרס

. 1950

,

חדרה

141
~

,

תדרה 142

חנה יבלונקה

ניתן על  -פי החוק להביא עבריינים לדין על עברות שנעברו מחוץ

לגבולות המדינה ; זאת בניגוד

).

לעיקרון שלפיו עונשים את הפושע במקום שבו נעשה הפשע ( סעיף

אדם לדין בישראל גם אם כבר עמד לדין על אותו מעשה בחוץ לארץ

על  -פי החוק ניתן להעמיד

2

(

סעיף . ) 9

החמורים של דיני הראיות להוכחת אשמה לא יתולו על חוק זה ( סעיף

נקבע עוד כי הכללים

)  ,ובית  -המשפט יהא רשאי
15

הרגיל קיים העיקרון

.

לקבל כל הוכהה שתועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק בתוק הפלילי
לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
שאדם נענש אם נתגלה בפשע גם רצון מצד הפושע לעשייתו ; בתוק
סעיפים של החוק בוטל לחלוטין
אין כל התחשבות בכוונה אלא במעשה בלבד זאת ועוד  ,בכמה

.

עקרון ההתיישנות  .גם תוק החנינה שהוצע על  -ידי מועצת המדינה הזמנית
זה ( סעיפים , 12

. ) 13

אין לו תוקף בפשעים מסוג

20

21

שלוש שיטות ננקטו לשם הבאתם לדין של פושעי המלחמה הנאצים :

אותם על  -פי ההוראות של החוק הפלילי הכללי הקיים ; השיטה הפולנית

השיטה האנגלית שפטה

הגדירה עברות ספציפיות
בתוק הפלילי הרגיל

לתקופת הנאצים ונתנה להן תוקף למפרע ; השיטה המשולבת השתמשה
האפייניות למשטר הנאצי :
והכניסה בו שינויים כגון התמרת עונשים והוספת עברות פליליות
אשר לאופיו של בית -
רדיפת מיעוטים  ,השתייכות לארגונים פרו נאציים וכיוצא באלה

.

הדין  -בשורת מדינות כמו צ ' כוסלובקיה  ,רומניה  ,הולנד  ,אוסטריה
הוקמו לשם שפיטת הנאצים בתי  -דין מיוחדים ; בארצות אחרות  ,כגון
נמסר ניהול המשפטים לבית  -משפט רגיל ; ביוון  ,אנגליה  ,אוסטרליה

דין צבאיים להענשת פושעים

 ,בולגריה  ,הונגריה ופולין
נורבגיה  ,דניה ויוגוסלביה ,

 ,קנדה ואיטליה הופעלו בתי -

נאצים .

ההוק הישראלי הלך בעקבות השיטה השלישית  ,הוא מבחין בין פושעי

מלחמה שמעשיהם נעשו

בתקופת מלחמת העולם השנייה  ,והם יוענשו מתוקף ההוק הבין  -לאומי

 ,לבין פושעים אחרים ,

 ,על  -פי החוק

המואשמים בהתעללות  ,בניצול יושבי מחנות וברדיפות  ,ויישפטו  ,מתוקף צו מוסרי
היא הרחבה ביותר
לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תחולת הזמן של פשעי הנאצים בתוק הישראלי
החוק )
וכוללת את כל ימי המשטר הנאצי  ,משנת  1933עד  ( 1945סעיף  16בנוסה
 ,הראשון  ,כמעט מובן מאליו  ,היה
הדיון בכנסת בהצעת החוק נפתח בדבריהם של שני ניצולי שואה
מיליונים  ,ועל כן בלשונו :
נורוק  ,שציין כי חוק זה נותן רק סיפוק מוסרי  ,שכן לא יקומו עוד שישה

.

.

' נעריץ ונקדש את זיכרם לפחות בחוק זה ' .

22

 ,שאף הוא ראה בחוק יד זיכרון :

אחריו דיבר חבר הכנסת אריה שפטל ממפא " י  ,ניצול שואה מווילנה
וזאת הפעם הראשונה שכנסת ישראל מצווה
' לא " יד " ולא " שם " הקימונו לשואה וליהדות שניספתה .

ובעוזריהם ' ' .

על עשית דין בנאצים

2

חברי הכנסת ערי ז ' בוטינסקי מ ' חירות ' ומאיר וילנר ממק " י ניצלו

20

עמ ' 2393

נ ' ניר רפאלקס  ,שם ,

21

פ ' רוזן ( שם )  ,ד  ,עמ

22

שם  ,עמ '

1149 - 1148

23

שם  ,עמ '

. 1151 - 1149

(1

באוגוסט

' 27 ( 1148 - 1147

.

במרס

. ) 1950
. ) 1950

את הדיון לצרכים

פוליטיים .

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

ז ' בוטינסקי דרש לחקור את התנהגות הסוכנות בתקופת השואה  24 ,ואילו וילנר
קרא למלחמה נגד
הפשיסטים החדשים  ' ,האימפריאליסטים האנגלו  -אמריקאים הנעזרים בפושעים גרמנים נאצים
' 25

.

תהליך החקיקה  -דינן היסטורי או

משפטי ?

מתום הדיון בכנסת ועד לאישור החוק בקריאה שנייה ושלישית  ,באוגוסט  , 1949עבר
בחוק
לוועדת משנה של ועדת חוקה חוק ומשפט ואחר כך למליאת הוועדה .

עיקר הטיפול

הדיונים על הצעת החוק במליאת הכנסת ובוועדה גררו את חברי הבית לדיון שהיה
היסטורי ומוסרי
יותר מאשר
משפטי  .אין דומה לו באופן שבו הוא מבהיר לחוקר את מרכיבי תודעת השואה בשנות

.

החמישים כפי שיתברר בהמשך גם גישתם של השופטים שישבו בדינם של אנשים
היתה
במקרים רבים יותר מוסרית ופחות משפטית

.

מתוקף חוק זה

בין החברים הפעילים בוועדת המשנה ניתן למצוא את יוסף לם ממפא
" י  ,ניצול דכאו  ,אשר עתיד
גם
לשבת כשופט בדינם של נאשמים על  -פי חוק זה  ,יוחנן בדר מ ' חירות '  ,זרח ורהפטיג
מ ' החזית
הדתית
'  ,שנמלט מהשואה בעור שיניו בעיצומה של המלחמה  ,ונחום ניר ממפא
" י  ,שהיה יושב
ראש הוועדה .
עוד ישבו בוועדה נציגי משרד המשפטים ובהם היועץ המשפטי לממשלה דאו
חיים
כהן .

.

הוויכוח הראשון נסב על יהודיותו של החוק המוצע בניגוד להצעת הממשלה  ,שבה
לא הוזכרו
היהודים
במפורש  ,הציע לם שהחוק יחול רק על פשעים שנעשו כלפי יהודים בדר טען כנגדו
שאי
אפשר להבדיל בין
יהודי ללא יהודי  ,שהרי כלשונו  ' :זה מתקרב לסתם נקמה ' חבר כנסת אחר  ,דוד

.

.

לדם .

בר רב האי ממפא " י  ,טען שהדבר ייצור הרגשה שהיהודים מבדילים בין דם
לבסוף נתקבלה
הצעתו
של ורהפטיג להשאיר על כנם בהצעת החוק את הפשעים נגד האנושות  ,אך
להכניס סעיף
מיוחד
בנוגע ליהודים והוא יהיה הסעיף הראשון בחוק 26

.

בתוך כך גם נתקבלה התפיסה שליהודים ' קרה מה שלא קרה לעם אחר בעולם
היא
פרק ייחודי בתולדות האנושות חיזוק לתפיסה זו היה בעובדה שבהגדרת הפשעים

כולו '  ,כלומר השואה

.

היהודי הורחב מושג הג ' נוסייד וכלל גם פגיעה בתרבות ובדת  ,וזאת על דעת כל חברי

השואה נתפרשה

אפוא לא כרציחת יהודים בלבד אלא כפגיעה טוטלית בעם היהודי .

נגד העם

הוועדה .

חריפה מכול ובוודאי האקטואלית ביותר באותה שעה היתה בעיית משתפי הפעולה (
קולבורטורים
בלשונו של לם )
יש להבחין  ,כך נטען בוועדה  ,בין פשעי הנאצים לפשעי משתפי הפעולה
היתה
תחושה שיש משום
פגיעה בזכרון השואה בהעמדתם לדין יחד של ' קאפו יהודי  ,אפילו אם הוא נתן

.

.

.

מכות  ,ונאצי שהיו באושווינצים ' אך וועדת המשנה החליטה בסופו של דבר שלא

24

שם  ,עמ '

. 1153

25

שם  ,עמ '

1160 - 1159

26

להבחין לגבי אותו

.

פרוטוקול דיוני ועדת המשנה לחוק לעשיית דין בנאצים
גם  :דברי הכנסת  ,ו  ,עמ '  1 ( 2395 - 2393באוגוסט ) 1950

ובעוזריהם ,

.

23

במאי  , 1950אמ

" י  ,כ, / 26

עמ '

.4 - 1

וראה

,
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פשע מי ביצעו ,
אותו

רודף או נרדף ; על שניהם הלה אחריות פלילית .

פשע יובחן בין רודף לנרדף .

' אני נגד זה שאדם כזה ישוחרר  ,מפני שהוא עשה את

אלא שבעת קביעת גזר הדין על

מה שעשה מתוך

פהדנות ' קבע חבר הכנסת

מליאת הוועדה  ,שנסב רובו  -ככולו

ישראל בר  -יהודה ממפ " ם בפתיחת הדיון הסוער והארוך ביותר של
 יהודה היתה נחרצת  ' :כל דבר שנעשהעל סוגיית שיתוף הפעולה ומאפייניה המוסריים דעתו של בר
 ,שמקורו בהזדהות עמוקה עם
בתנאים כאלה אני יכול לראותו כמעשה עזרה לנאצים '  ,בשיפוט זה
הקאפואים והיודנרטים
דרכה של תנועת המרד  ,כלל בר  -יהודה את הדיון בסוגיית

.

.

.

 ,הוא פושע  ,הוא עוזר נאצים כי הוא
אני אוסר שכל חבר יודנרט שישב שם לא מפני ששלחו אותו לשם

אחד הדברים המבדילים בין אדם

. .

עשה ואת מתוך הרגש הבהמי המיוחד שיש לכל אדם לשמור על חייו כי

ובהמה  ,הוא גם זה שאדם יודע כי לעיתים הוא צריך להיהרג ולא לעבור

בהתייחסו להתאבדותו של אדם צ ' רניאקוב  ,ראש היודנרט בגטו ורשה

 ,אמר עוד בר  -יהודה כי הוא

לדעת  ,צריך היה להעמיד אותו

.

הוציא פסק  -דין של אמת על עצמו ' אם הוא לא היה מאבד את עצמו

למשפט על עזרה לשליחת עשרות אלפי יהודים להשמדה '  ,והוא

אינו מסתיר את העדפותיו

המוסריות  ' :יש להכניס תיקון בהוק שיאמר במפורש כי איש שעשה מעשים

המרי פטור מאחריות פלילית ' .

כאלה לפי הוראת תנועת
הלוחמים בנאצים היו

עמדה דומה ביטא גם הנם רובין  ,אף הוא ממפ " ם  ,מפלגה שרבים ממנהיגי
ממפלגת הקומוניסטים העבריים היה
בין יוזמי הקמתה והמצטרפים לשורותיה  ,ואליעזר פרמינגר
בענין זה היו הרבה יותר כוחות
שותף לדעתם של בר  -יהודה ורובין ' אילמלא היתה סלחנות מופרזת
היסטורית מסוימת על הדברים
מבינים את המתרחש בפרק זמן יותר קצר היום יש לנו הערכה
נדבך משלו  ,בדבריו נגד ההליכה
האלה  ,והיא לא של סלהנות '  ,אמר רובין  ,ופרמינגר הוסיף

.

. ..

..

כ ' צאן

לטבה ' :

אני התעניינתי בדבר הזה ושאלתי יהודים איך יתכן שהלכתם

בצורה כה מסודרת  ,גרמנית .

כך שאפשר היה

מהציונים הכלליימן אומר

.

'גורל ' .

לרצוח  7000איש מדי יום ביומו קליבנוב וחבר הכנסת יעקב קליבנוב
זיק הקטן ביותר של התנגדות באופן פיזי ,
אינני מוכן לקבל טענה זו  ,לו היינו מתנהגים אחרת  ,לו היה

..

ששיתוף הפעולה הוא שעור לנאצים לבצע

..

לא היו יכולים לרצוח ששה מליון יהודים  ,אין להתעלם מזה

.

לקאפו מתוך מחשבה שע " י כך הוא

את זממם שיתוף פעולה פירושו אם מישהו ניכנס ליודנרט או נהיה

יציל את עצמו  .יותר מוה  ,לא היה איש שלא אמר כי קאפו היה צריך

להוכיח לגרמנים את נאמנותו . . .

היה קאפו במשך שנתיים או שלוש שנים הוא היה מוכרח להיות פושע

גישה פסקנית ד נתקלה בהתנגדות מצד תברי ועדה לא מעטים .
שניים שהתנסו בדיכוי הנאצי ' .צריך לגשת לענין הזה מתוך

אם

.

הבולטים שבהם היו  :לם וורהפטיג ,

ידיעת העובדות '  ,אמר ורהפטיג ,

והמשיך :
מתוך כוונה לעשות הכל מה שבידו
היו מקרים שיהודי קיבל את המינוי ליודנרט בכפיה והוא קיבל זאת
עצמם כאשמים אני מרגיש כי ישנן
ואין הם רואים
כדי להקל וגם עשה כל מה שבידו כדי להקל

...

.

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

סיטואציות בהן היונ בדין עם העונש הקל ביותר  ,הרבה יותר קשה מעונש כבד בסיטואציה אחרת  ,כי חשוב

כאן עצם החיוב בדין .
חבר הכנסת משה בן  -עמי מרשימת הספרדים טען בפשטות  ' :אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו
',
וציין
כי יש לראות לפני המחוקק אדם רגיל  ' -אין אנחנו מדברים על יחידי סגולה  ,אלא על הרמה

הרגילה של בני אדם ' .
במסגרת הדיון בסוגיית משתפי הפעולה נדונה גם הלגיטימיות של ההשוואה בין משתפי פעולה

.

אוקראינים  ,ביילורוסים ודומיהם לבין היהודים ברוח הזמן ההוא אף הוחלפו דברים על ממדי השואה

.

לעומת ממדי ההתנגדות המזוינת למעשה כמעט כל ההיבטים של הוויכוח ההיסטורי נכללו בוויכוח

.

שהתנהל סביב החוק היה צורך ביועץ המשפטי שיזכיר לנוכחים כי מדובר בדיון משפטי ולא

.

היסטורי כדי להוביל לסיכום פרטי החוק שיוצגו לפני מליאת הכנסת ' אני מבקש את סליחתכם אם

מאיגרא רמא של הזירה ההיסטורית אני מביא אתכם לבירא עמיקתא של הזירה המשפטית היבשה

הוא אמר .

',

.

אלא שלא היתה זו הרחבה בעלמא כי אם תוצאה של אי בהירות לגבי מטרת החקיקה כך למשל נבעה

עמדתו הקיצונית והבלתי מתפשרת של בר  -יהודה מהתפיסה שלשון חוק זה ' אומרת ליהודים מה

עליהם לעשות אם יקרה כזאת שנית '  ,כלומר שמטרת החוק היא בעיקרה חינוכית  -להתוות דרך
לדורות הבאים במצב דומה ,

ואין לפתוח פתח מוסרי לסלחנות כלפי פחדנות .

לאחרים היה ברור שמטרת החוק היא ליישר קו עם חקיקות דומות במדינות אחרות  ,כי אין שום

אפשרות שדווקא העם היהודי לא יחוקק חוק כזה  .מבין השורות עולה התחושה כי חוק כזה עשוי

.

לאפשר מתן פורקן כלשהו לרגשי נקמה שבדרך כלל לא נמצאו אפיקים להביעם משום כך מעניין

.

לציין כי אין ספק שכל המשתתפים בדיון ידעו שעיקר יישומו של החוק יהיה כלפי יהודים כבר

בוויכוח בוועדת חוקה חוק ומשפט ציין ורהפטיג כי ' למעשה נוגע החוק הזה למשתפי הפעולה אם

.

כי להלכה הוא נוגע גם לנאצים  ,אבל הנאצים לא יבואו הנה כל כך מהר ' בקביעה זו הוא נגע בסיבה
האתת והיחידה שהוצגה במפורש כגורם לחקיקה בדבריו של רוזן בהביאו את הנושא לכנסת :

.

מלה אחת על משמעותו המעשית של החוק יש להניח שפושעים נאצים שהתחייבו בעברות שבהן דן החוק ,
לא ry ,

.

לבוא לישראל אך החוק חל גם על עושי דברם של נאצים  ,ולצערנו לא נוכל להיות בטוחים ,

שכאלה ' לא יימצאו במתגנו  ,אם כי מספרם בודאי קטן  .אך גם אם מספרם לא יעלה על מספר המדיקים שלא

.

נמצאו בסדום  ,יש זכות קיום לחוק זה  ,ולוא גם לגבי פשעים מעטים בלבד החוק המוצע עשוי לתרום תרומה

.

לטיהור האווירה בתוך שארית הפליטה שעלתה לארץ ישראל כל המכיר את בעיותיה  ,יודע כמה כאובה
אצלה השאלה של השדים ןכך במקור ] והאשמות הדדיות  ,המקיפים עד היום אנשים מבין משוחררי המחנות
והגיטאות שעלו ארצה  ,ולגבי חלק מהם  ,אולי מפני שלא ניתנה להם הזדמנות להוכיח את נקיון נפשם וכפם

בפני בית דין מוסמך  ,בין אלה שהובאו למשטרה  -והמשטרה לא יכלה  ,בהעדר חוק כחוק המוצע  ,למתוה

נגדם בחקירה  -היו בוודאי גם כאלה המעונינים בעצמם בחקירה כזאת  ,החוק בא כדי להעניש את

הפושעים ; ובעקבותיו יוצדקו גם אלה שהם חפים מפשע  ' ,והיה מחננו טהור ' וההדגשה שלי  ,ח " י ) י2
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אכן כל המשפטים שנערכו על  -פי תוק זה בשנות החמישים והשישים
ומשפט הנוצרי הסלובקי באנייק ,

28

 ,למעט שניים  :משפט אייכמן

.

היו משפטים נגד יהודים מרביתם התקיימו

שנות החמישים  ,אך גם בשנות השישים הראשונות היו מספר משפטים

במחצית הראשונה של
אחד מהם אף התנהל

כאלה .

מתוקף אותו חוק .

.

במקביל למשפט אייכמן כך אירע שיהודי ונאצי הועמדו לדין בעת ובעונה אחת
הנאצים  ,ופסקי הדין
ככל הידוע לי נערכו כארבעים משפטים נגד יהודים באשמת שיתוף פעולה עם
ושלושה משפטים
בהם היו מזיכוי ועד עונש מוות ( במקרה אחד ) בשנות החמישים היו שלושים
מאסר
תוצאותיהם של עשרים ואחד מהם מצויות בידי  :שלושה  -עשר נסתיימו בהרשעה ובעונשי
ושניים
ושמונה  -בזיכוי עד אמצע שנות השישים נערכו חמישה משפטים  :שלושה הסתיימו בזיכוי
ככל הנראה ליותר
בהרשעה ובעונשי מאסר מספר התלונות שהוגשו למשטרה בתקופה זו הגיע

.

.

.

.

ממאתיים .

29

המקרה היחיד שבו נגזר עונש מוות היה במשפטו של יחזקאל אינגסטר  ,קאפו

במהנות הכפייה קרדיץ
המיעוט של לם ,

.

ופאולבריק העונש הוטל עליו ברוב של שני שופטים  ,אבישר ולוין  ,נגד עמדת
כל השופטים המליצו
כאמור ניצול מחנה דכאו  ,שגרס כי יש לגזור על המורשע עשר שנות מאסר
וקטוע רגל הומתק
לאינגסטר לפנות לנשיא בבקשה להמתיק את גזר  -הדין ואכן בהיותו חולה אנוש

.

.

עונשו ,

וזמן קצר אחר כך נפטר .

30

קניית נעליים

החשדת אדם כקאפו היתה תופעה מצויה בהברה הישראלית בראשית שנות התמישים :
; חייל זיהה נהג
הסתיימה בזיהוי המוכרת מ " ג כקאפו  ,בהכאתה ובהבאתה קשורת עיניים למשטרה
פציעה בהזית  ,ישב
שעצר לתת לו טרמפ בצומת מסמייה כקאפו ; א " פ  ,שהיה בחופשה מהצבא עקב
הרג יהודים '  -מיד
וצפה במשתק כדורגל  ,ולפתע ניגש אליו אדם ופרץ בצעקות ' הנה קאפו אשר
שהוא מעיד ' שם בצבא
יצאה הוראה מהגדוד בתיל התותחנים שאליו השתייך להחזיקו במעצר  ,וכפי

עשו מזה צחוק וקומדיה '  ,והדרך למשפט היתה קצרה ,

31

הסיפורים טריוויאליים  ,יום  -יומיים  ,אך מקופלות בהם טרגדיות אישיות

גדולות .

.

הועמדו לדין באשמת שיתוף פעולה עם הנאצים רובם היו בשנות העשרים

גברים וגם נשים

המאוחרות והשלושים

חמישים ושתיים

המוקדמות להייהם  ,אך היו בהם גם מבוגרים  ,כמו למשל ד " ר י " ש  ,רופא מתדרה בן
שרגרוט כתבי האישום
שהיה במחנה פינץ טייבן  ,או ד " ר מ " ט  ,עורך  -דין בן שישים ואחת ממחנה

.

.

28

29

נאצים לישראל אהד מהם הוא
בשל העדר הוק לשפיטתם של פושעי מלהמה בישראל עד אוגוסט  , 1950הוברחו
ארבע מאות אלף
באנייק  ,לשעבר פקיד קונסולרי מברטיסלווה  ,שעל  -פי דיווחי השב " כ היה אחראי למשלוח

יהודים לרצח ( מספר שאין בו שום היגיון )  ,ראה  :אמ " י  ,מטא " ר  ,ל  2176 /מ  /פ  /ב  . 1, / 18תיקי המטה הארצי של
סיכום מספרי המשפטים מבוסס על הצלבה של תיקי הפרקליטות הנמצאים באמ " י
על  -פי התיקים
המשטרה  ,קובצי פסקי  -הדין של בית  -המשפט העליון וקטעי עיתונות  .סיכום מספר התלונות -הוא
הדין
המצויים בארכיון המטה הארצי של המשטרה ( ידועים כתיקי מ  /פ  /ת )  ,והוא הדין לגבי פסקי
) '  ,הפרקליט  ,ג ( תשי " ג )  ,עמ '

.

30

מופלה  ' ,החוק לעשית דין בנאצים ובעוזריהם  ,תש " י

1950

( תולדות כישלון הרוץ

. 69 - 61
31

ואף  -על  -פי שאין איסור על

השמות המלאים מצויים ברשותי  .רבים מהאנשים שנשפטו אז חיים עדיין בינינו
פרסום שמותיהם  ,נראה לי כי מן הראוי לתת לפצעם להעלות ארוכה התיאורים מובאים מתוך

.
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החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

.

מגוללים את סיפוריהם של מגוון רחב של מחנות ריכוז  ,גטאות ומחנות כפייה ברשימה חלקית
את גטאות
בנדין  ,מוגילב  ,שאוולי ובוכניה ואת המחנות אושוויץ  ,ברגן בלזן  ,פלשוב וולנוב

.

נציין

.

ההד הציבורי הכללי של המשפטים בארץ היה מינורי במרבית עיתוני התקופה התייחסו
רק לבלק
מהמשפטים  ,וגם לאלה  -בידיעות קטנות ובעמודים פנימיים  ,מידיעות אלה עולה כי המשפטים

עוררו תסיסה רבה בקרב שרידי הקהילות השונות  ,והם היו עיקר הקהל שנכח במשפטים אלה .

בדיווח

על משפטו
של מ " פ  ,שהיה מפקד המשטרה היהודית בגטו אוסטרוביץ  ,מצוין כי קהל
יוצאי
אוסטרוביץ מילא את
האולם עד אפס מקום  ,לא היה זה קהל מסוקרן אלא קהל המורכב ברובו מניצולי

שואה שבאו לשמוע ולבחון פעם נוספת את הטראומה שעברה עליהם .
המשפטים  ,על  -פי המדווח  ,לוו בהתרגשות עזה ובקריאות ביניים  .במקרה אחד נעמדו אנשים
32

בקהל
וירקו לעבר
הנאשם  ,שוטר שליווה נאשם שהובא מבית  -הסוהר לבקר את בני משפחתו דיווח כי

איש ואישה ליד הבית וביוצאנו מדלת הכניסה למדרכה

' התאסף קהל רב במספר של
מפי הקהל
צעקות " רוצח "  " ,מוות לרוצח "  " ,תנו לי אותו ואני אהרוג אותו " '
'3
שמות החשודים פורסמו בעיתונות מיד לאחר
מעצרם בידי המשטרה  ,עובדה שגרמה לרבים מהם
עגמת נפש קשה באחד המקרים אף התערבה מרים בן  -פורת  ,שהיתה אז עוזרת ראשית
לפרקליט
המדינה ,
ובמילים קשות דרשה את תיקון העוול :
40 - 30

.

נשמעו

.

לאחר שהוא [ החשוד ] נעצר על ידי המשטרה פורסם שמו של ד " ר טייך ברבים כחשוד בעבירות על
פי החוק
הנידון  ,עובדה זו פגעה בו קשות האיש הוא
ערירי  ,אבד את בנו יחידו בתקופה הנ " ל ואשתו איבדה עצמה
לדעת  . .יהיה זה עוול להסתפק בסגירת התיק גרידא  ,אלא ששומה עלינו לטהר את שמו

.

.

ברבים .

עם ושת במציאות הישראלית של שנות החמישים נותרו המשפטים הללו בעיקרו של

.

.

34

דבר פרשה

פנימית בחייה של שארית הפלטה שונה  ,כך נראה  ,היה המצב בחוץ לארץ שם ניתן
פרסום רב
לחקירות
המוקדמות של האנשים  ,עובדה שגרמה להצפתו של המטה הארצי של המשטרה במכתבים
של יהודים ולא יהודים שהביעו נכונות להעיד נגד החשודים ואף הוסיפו פרטים

עליהם .

35

בהעדר סיקור רחב  ,עיתונאי או ציבורי  ,למשפטים אלו הצוהר היחיד לעמדותיה של
החברה
הישראלית
כלפיהם נמצא בהכרעות הדין ובתיקי המשפטים הפתוחים לעיונו של החוקר הללו

.

מבטאים טוב יותר מכל מקור אחר את נקודת המפנה ביחסה של החברה הישראלית
לקרבנותיה
ולניצולים נקודה זו היא משפט אייכמן

.

.

לשואה ,

ישנו שוני עצום בין הטיעונים הנשמעים בפסקי  -הדין במשפטים ובערעורים לאחר משפט
אייכמן
לבין אלו
הנשמעים לפניו ; השוני מתבטא הן ברוח הדברים והן במידת הבקיאות של השופטים
בפרשת השואה

על דקויותיה ורבדיה .

ביגואר , 1951

עמ ' . 2

32

הארץ ,

33

דו " ח של ראש מחלקת חקירות ,

34

בן  -פורת אל שר המשפטים ,

35

עמ '

הארץ ,

24

4

בינואר , 1951

14

.4

26

בינואר  , 1951אמ " י ; מטא " ר  ,ל / 2200מ  /פ  /ח

במאי  , 1951אמ " י ; מטא " ר ,

ל / 2200מ  /פ  /ח /
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התקופה  ,ופעמים רבות נמתחת

מההיבט ההיסטוךי ני21ן לומר כי רבים מפסקי הדין משקפים את רוה

בהם ביקורת על התנהגות היהודים בשואה .
כל היסודות המאוחרים יותר בתפיסת השואה  :האבחנה בין מצבם

של גרמנים ויהודים במלחמת
כמעט לדון בהן  ,לא כל שכן

העולם וכתוצאה מכך גם באתריות לרצת  ,נסיבות השואה שאי אפשר
מעמדת שיפוט  ,הטרגדיה הפרטית של כל אחד ואהד מן הניצולים -
המשפטים משנות החמישים

והשישים .
.

מן ההיבט המשפטי מצאו עצמם בתי  -המשפט במצב קשה הוטל

כל אלה נעדרים מתרשומות

עליהם להכריע בשאלות שהיו במידה
כאשר את דרכם מתווה חוק הסוטה

רבה שאלות היסטוריות או שאלות בעלות אופי מוסרי כללי  ,וזאת

תשין אמר בעניין זה בערעורו של

.

מכל החוקים הרגילים ואשר גם מטרותיו היו יוצאות דופן השופט
האמורים בתוק לא נועדו בעיקרו של דבר
י " ה  ,קאפו במחנה ההסגר בגרדיץ  ,במרס  ' : 1953העונשים
ישראל ובעוכרי ישראל ' ' 6
לתקן את העבריין או לדכא עבריינים בכוה  ,כי אם לעשות נקמה באויבי

.

.

י " ה נדון לשש שנות מאסר בהעדר מידע מספיק על

השואה באותן שנים הורשעו אנשים באשמת

שיתוף פעולה עם הנאצים או זוכו ממנה על סמך ראיות שהיו

בעיקר עדויות שעצם קבלתן היתה

.

משום סטייה מהחוק הרגיל ההחלטה אם לקבל את העדויות  ,ובכך

להרשיע את הנאשמים  ,או לדהותן

.

נתונה היתה לשיקול דעתו האישי של כל שופט בשנות ההמישים

רבו המקרים שבהם התקבלו

העדויות  ,וזאת מתוך העיקרון שציין השופט השין  ' :יש מעשים הנחקקים

ואין הוא עשוי לשכחם עולמית .
'

עמוק עמוק בליבו של אדם ,

ציין כי מספר העדים קטן

ברשימות בכתב יד שערך השופט ההוקר צבי נוסבלט במשפטו של א " פ
 ,לא טמפרמנטים  ,ולא הוכתה
אמנם  ,רק שניים  ,אך הם מהימנים ללא ספק  ,והוא פירט  :הם רציניים
 ,שהנאשם השתתף בכל הרציחות
שום סיבה מדוע יעלילו על הנאשם על כן הוכח לדעתו ' ללא ספק

.

ויש להעמידו לדין ' .

37

משפט אייכמן  -נקררת המפנה
במשפט אייכמן ההל תהליך עמוק ביותר של שינוי מיחס לשואה

הניצולים לחברה הישראלית .

בארץ ועמו באופן קבלתם של

במשך כחודשיים לדוכן העדים

עשר  -עשר עדים  ,תשעים מהם ניצולי שואה  ,עלו בזה אתר זה
מאה ואחד
סיפוריהם הקשים רובם היו אז כבר
במשפט המסוקר ביותר בתולדות מדינת ישראל וסיפרו את
היה סיפור אישי שונה משל
מבוססים  ,עולים שהשתלבו ברקמת ההיים הישראלית  ,ולכל אחד מהם

.

קודמו  .הניצולים פרשו את סיפור השואה בארצות השונות  .יתר

על כל  ,הם גם הבהירו את מלוא

מורכבותה  :גטו  ,הסתתרות  ,לחימה ומעל לכול  -הרציחות ההמוניות

36

פסק  -דיז בבית " -
דין יב , 1953 ,

37

משפט העליון ,

עמ '

אמ " י  ,פרקליטות ,

344 - 337

.

23

במרס , 1953
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כתוצאה ממשפט אייכמן נודעו לרבים מבני הארץ פרטים חדשים רבים על

' הפתרון

הסופיי  ,במיוחד

.

כפי שהוא נתפס ונחווה על  -ידי נציגי הקרבנות  ,קרי הניצולים חשובה מכך היא העובדה שמהות

הידיעה השתנתה  .היטיב להגדיר זאת חיים גורי :
הרי ידענו

את הדברים האלה ,

לא ? !

ידענו  ,כן  .גם לפני משפט אייכמן ירענו . . .

והיה ' יד ושם ' והיה ' מוזיאון

.

השואה והמרד ' בבית יצחק קצנלסון בקיבו 7לוהבי הגיטאות אך כאשר עבר החומר הוה אל שולחן התביעה
והיה לחלק מכתב האישום  ,כאשר פרצו המסמכים האלה מדממת הארכיונים  ,דומה היה כי כעת הם
מדברים בפעם הראשונה  ,והידיעה ההיא היתה שוגה מאד מהידיעה

הזאת .

חלה בהם אותה תמורה

המתחוללת ברברים היוצאים מן הכוח אל הפועל ותהליך זה שיחרר אנרגיה עצומה של ' כעת אני מבין

.

.

ותופס ' כעת התחוללה השואה ולא בכל תאריך אחר שבין השנים ההן לבין תחילת המשפט הגגוכים

.

האלה החלו לחיות את חייהם הנוראים  ,ורגע חשנו  ,כי תחושת תוהו אופפת אותנו אך את מקום התוהו

.

ירש הסרר האכזר  ,העוברות והפרטים מתוך ערפל ההכללה ראינו איך עולה ומשוחזר לפרטיו ,

ההוא ןההרגשות במקורן.

החורבן

38

.

במשפט האחרון בדבריו אלה של גורי מסתתר שינוי נוסף במשך השנים שמתום מלחמת העולם

.

השנייה נתפסה השואה במונחים כוללניים היחס אליה היה כאל אסון לאומי  -חורבן המרכז הגדול

.

של העם היהודי והתנועה הציונית מעט מאוד נפנו להבין את השואה ברמת המיקרו  ,ברמת הפרט

.

ואסונו האישי גם המוות נתפס כחוויה המונית  ,והדבר בא לביטוי בכך שדיברו בדרך כלל על ' ששת

המיליונים '  .משפט אייכמן הפגיש את החברה הישראלית עם השואה דרך היחיד  ,מי שהיה
לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית לגווניה  :בני עיר וקיבוץ  ,סופרים ואנשי

זה לא כבר

רוח  ,אישי ציבור ,

.

.

סנדלרים  ,נגרים ועקרות בית שינוי זה השפיע במידה רבה על היחם אל הניצולים בעקבותיו החל

.

תהליך של חשבון נפש לגבי דרך קליטתם של הניצולים על  -ידי הישראלים ' האם יכולים היינו לתת
לאנשים אלה יותר משנתנו להם

?

'  ,שאל גורי .

39

יתר על כן  ,נוצרה הבחנה בין הישראלים לבין מי

שהיה ' שם '  ' :לא  ,אינני מעז לערוך השוואה כלשהי בין סבלי שלי לבין שניית מכאוב ופחדים אחת

.

ויחידה השייכת לאלה אשר היו שם  ,מונה אני " להבדילים " לאין ספור ביני לבינם ' מעתה ניתנה
לגיטימציה לאי נקיטת עמדה ביקורתית מכל סוג שהוא כלפי יהודי אירופה בימי מלחמת העולם

השנייה  .בהכללה היה זה תהליך שבו הפכה ראיית הניצולים מ ' צאן לטבת ' לקדושים .
השינויים ברמת הידיעה ובאיכותה  ,בתפיסת השואה וביחס אל הניצולים הם מתוצאותיו המידיות של

.

משפט אייכמן השפעתם ניכרת בבירור גם בפסקי  -הדין במשפטים של אנשים שהועמדו לדין על  -פי
החוק לעשיית דין בנאצים

ובעוזריהם .

בערעורו של ה " ב לבית  -המשפט העליון בחודשים אפריל  -מאי

1964

ציין בית  -המשפט כי ' להוכחת

מאורעות שארעו לפני שנים רבות עדיפות ראיות בכתב שנעשו באותה התקופה הנידונה  ,או סמוך

לאחריה  ,על פני כל עדות בשבועה בבית המשפט ' .
38

ח ' גורי  ' ,משפט ירושלים '  ,למרחב ,

39

שם .

40

פסקי דין  ,יח , 1964 ,

עמ '

. 107 - 71

10

בספטמבר

40

1961

.

בהתייחסם למוטיווציה לחקיקה קבעו השופטים
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אולשן ( אז נשיא בית  -המשפט העליון )  ,לנדוי

וכהן  ' :בל נשלה את עצמנו שאם מעשים שנעשו על

ידי אחים נרדפים יישפטו בפלילים לפי אמות המידה של המוסר הצרוף  ,תוקל המועקה שבלב על

המכה הנוראה שהוכה עמנו ' .
פסק  -דין זה בערעורו של ה " ב  ,שהיה מפקד המשטרה היהודית בבנדין ונדון בבית  -המשפט המהוזי
לחמש שנות מאסר  ,מבטא את המהפכה שחלה ביחסה של ההברה הישראלית למה שאך שנים ספורות
קודם

לכן הוגדר כשיתוף פעולה .

בביקורתו על גזר  -הדין של בית  -המשפט המחוזי התייתם בית  -המשפט העליון לראשונה לשאלת חופש
הבחירה  ' :השופטים המלומדים [ בבית  -המשפט המחוזי ]  ,הישלו את עצמם באשלית מה בדבר חופש

בחירתו של המערער אם להמשיך או להתפטר ' .
.

השינוי שחל ביחס אל היודנרטים והמשטרה היהודית הוא משמעותי אף יותר בפסק  -הדין של בית -
המשפט המחוזי נקבע כי הקמת היודנרטים והמשטרה לפי פקודת הנאצים ' נתנו כח בידיהם  ,מעין

אוטונומיה פנימית של עבדים נירצעים  ,והפכה אותם לנוגשים באתיהם '  ,ועוד הכריזו השופטים שם
כי המליציה היהודית בבנדין היתה ארגון

עוין .

עמדת בית  -המשפט העליון בסוגיות אלה נחרצת ושונה  .בעניין הטענה כאילו מסרה המשטרה
היהודית יהודים לשלטון עוין קבע בית  -המשפט העליון  ' :לא היתה יכולה להיות כאן מסירה לשלטון
עוין ,

באשר היהודים אותה שעה היו בידיו בלאו הכי ' .

חשובה מאין כמוה פסיקתו ההיסטוריוגרפית של בית  -משפט זה באשר למקומם של היודנרטים

.

והמשטרה היהודית בניתוח ארוך  ,מפורט ומנומק אמר בית  -המשפט בין השאר :
דעת הכל היא שאין על בית המשפט לפסוק בוויכוח הגדול הניטש  -לא במעט בכוח הנבואה שלאחר
מעשה  -על דרכם של היודנרטים למקומותיהם  ,אם בשתפם פעולה עם הנאצים במידה זו או אחרת  ,הם

.

סטו מצווי המוסר  ,ואם התועלת שבפעולתם ובעצם קיומם היתה מרובה על הנזק שהסבו אותו שיתוף
פעולה שנולד מתוך אונס וכפיה מאין כמוהם  ,לא הוכרז בתור שכזה  ,כעבירה פלילית על ידי המחוקק

שלנו .

.

בית  -המשפט לא היסס גם לבחון את המחתרת בגטאות כחלופה ליודנרט ' גם הנוער היהודי היה

במבוכה  .חלקים מהם לא השלימו עם שיטת היודנרטים והמשטרה היהודית ובוודאי שהיו גם כאלה

.

שבזו להם אולם מתלבטים ומהוסרי אונים היו ולא היה בידיהם להציע תכניות מעשיות אחרות
להמונים '  .לבסוף נתן בית  -המשפט את פרשנותו החדשנית והמוסמכת למטרתו של החוק :
תהיה זו התנשאות והתחסדות מצדנו  -מצד מי שמעולם לא עמד במקומם של אלה  ,ומי שהצליח להימלט
משם  ,לעשות אמת זו עילה למתיחת ביקורת על אותם ' אנשים קטנים '  ,שלא התעלו לרמת מוסר עילאית ,
בהיותם נירדפים עד צואר על ידי שלטון  ,שמטרתו הראשונה היתה למחות את צלם היודם מעל

אין ליחס למחוקק כוונה לדרוש רמת התנהגות  ,שאין הציבור יכול לעמוד

.

פניהם . . .

בה  ,ומה גם שאנו עוסקים

בהלכות שנקבעו על ידיו בדיעבד ובל נשלה את עצמנו שאם מעשים שנעשו שם על ידי אחים נירדפים
יישפטו בפלילים לפי אמות מירה של המוסר הצרוף  ,תוקל המועקה שבלב על המכה הנוראה שהוכה
עמנו  . . .אדם קרוב אצל עצמו ואצל בני משפחתו  ,ואיסורי החוק הפלילי  ,כולל החוק לעשית דין בנאצים

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

ובעוזריהם  ,לא נכתבו בשביל גיבורים יחידי סגולה  ,אלא בשביל בני תמותה רגילים  ,עם חולשותיהם
הרגילות [ ההדגשות שלי ,

ת" י ].

ההתייחמות לפרט בשואה במקום לקולקטיב  ,הראייה המורכבת של התגובות היהודיות השונות ,
ההכרה בהעדר חופש הבחירה בסיטואציה שבה נמצאו היהודים במלחמת העולם השנייה והזהירות

שגרמו לבית  -המשפט העליון לזכות את ה " ב .

מלחרוץ דין  -כל אלה הם

דומה שגם בקרב ציבור הניצולים החלה מבשילה תוך כדי משפט אייכמן התחושה שעניינו של החוק

.

לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם צריך להיות שפיטתם של לא יהודים אחד הביטויים הבולטים לכך
ניתן ביום עיון למורים וגננות שנערך בבאר  -שבע בסוף יולי

. 1961

המרצה דב ברנע  ,ניצול שואה

מצ ' כיה שהיה אז מנהל מחלקת החינוך של העירייה  ,אמר דברים שעוררו הדים סוערים :

...

ומרד .

אנשים פרימיטיביים נדחפו על ידי יצר הקיום העיוור למעשי התגוננות

תרבותיים  ,משכילים הבינו את הוסר התכלית

שבדבר .

אנשים מפותחים ,

הם מסרו לעצמם דין וחשבון שאין מה לעשות ,

.

.

וצריך להכות ' עד יעבור זעם ' ולהכות אפשר היה בצורות שונות על כל אהד היה לשקול בדעתו ולבחור

.

.

בצורה המתאימה לו אחת הדרכים  :לשרת בתור קאפו אין הכרח לפסול את זה ! רבים מהם עשו מעשים

טובים . . .

מי מאתנו רואה את עצמו זכאי לשפוט

אותם ?

( פניה דראמאטית

משתפי הפעולה שלהם  ,שמחו מאוד  ,כאשר הזדמן להם
לצידם של בני

עמנו .

לשפוט

יהודי .

לקהל .
)

ה ' גויים ' אשר שפטו את

אך אנחנו צריכים להיות לעולם

41

השטוי שחל לאחר משפט אייכמן ביחסה של החברה הישראלית אל השואה ואל כל הקשור בה

וההתרחקות בזמן מאירועי הימים הקשים של מלחמת העולם השנייה שמו קץ למעשה  ,במחצית

השנייה של שנות השישים  ,להעמדתם לדין של יהודים על  -פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם .
כך לדוגמה כתב סוכן שירות הביטחון מס '

בגטו וולנוב נענה ש ' כל זה כבר

151

הסטוריה ' .

42

כי אדם שהתלונן במשטרה בשנת

1966

נגד קאפו

משפטים חדשים אכן לא נערכו עוד  ,אך לרבים

.

מהניצולים לא היה זה סוף פסוק שוב ושוב הם אולצו להתמודד עם ההאשמות כלפיהם  ,עתים ברמה

.

החברתית  ,עתים בפניות מחודשות לבית  -המשפט מנקודת מבטם של אותם ניצולים היה זה שיאה

.

של הטרגדיה שכן באותו שלב היה בכך כדי לפגוע גם בילדיהם מכתב נוגע ללב שנשלח בשנת
) ! ( 1967

.

לראש מדור חקירות של משטרת ישראל מבהיר נקודה כאובה זו בשנת

1950

נערכה נגד

הכותב  ,ש " א  ,חקירה בחשד של שיתוף פעולה עם הנאצים  ,אך בסופו של דבר הוא לא הועמד

לדין ,

שנים מאוחר יותר הגיעו שמועות על החקירה אל מנהלו של ש " א  ,והוא ביקש לראות מסמך שיעיד

.

על חפותו ' ענין זה לא גורם לי תענוגות '  ,כתב ש " א  ' ,ועוד יותר אני מודאג ששמועות אלו יגיעו
לאזני הבן היחיד

שלי . . .

מעיק על לבי הפחד שהבן יעבור משבר ולא אוכל להסביר לו את אי

.

אשמתי  ,כי הדור הצעיר אינו מסוגל להבין ( ובצדק ) את מה שעבר עלינו בימים קודרים אלה ' תגובת

המשטרה  ,יש לציין  ,היתה יובשנית ודקדקנית  ' :אני מצטער להודיעך כי אין אמת בטענתך  ,שכאילו

41
42

קול העם ,
151

אל

31

510

ביולי , 1961
3
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עמ '
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966נ

מטא " ר כ ' 2200מ ' פ ' ח ' 57

105

151

תהרה
~

ץתדרה 152

חנה יבלונקה

החקירה העלתה שהאשמה נגדך מחוסרת כל יסוד ' .

היתה ששני עדים מרכזיים עזבו את הארץ .

הסיבה על  -פי המשטרה לכך שלא התנהל

43

דרך ארוכה עברה התברה הישראלית ביחסה לשואה ולניצוליה בשנות החמישים

.

משפט

.

והשישים גלגוליו

של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם הם היבט מעולה לבחינתה העובדה

שלאחר משפט
בתקופת

אייכמן למדה ההברה הישראלית להפנים את מורכבות הסיטואציה שבה נמצאו היהודיםמהנשפטים .
השואה וגם למדה להזדהות עמם באופנים שונים היה בה אך נחמה פורתא לרבים
השואה  .איש

עבורם היה זה נדבך נוסף  ,במובנים מסוימים אולי המכאיב מכולם  ,במסכת הסבל של
בערך מהנשפטים
מהם אינו יושב עוד בכלא  ,ועל סמך מה שהצלחתי לברר נראה כי שני שלישים

נשארו בארץ ושקעו באנונימיות  -ברוכה  ,מבהינתם לפחות.

 ,ג / 2200מ  /פ  /ח
43

ש " א אל א '
; 114 / 57

הופשטטר ,

ראש מדור חקירות של משטרת ישראל ,

הופשטטר אל ש " א ,

4

במאי

1967

 ,שם .

21

באפריל , 1967
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החוק לעעךית דץ בנאצים ובעחריהם  ,תש " י  , 1950הובא לכנסת לקריאה וטריה ושלישית

ב1-

.

באבגוסט  , 1950בשלהי המושב השני של הכנסת הראעךנה לכאורה מדובר בחוק המבטא את ריבונותו
המחודשת זה מקרוב של העם היהודי ואת מעמדה של מדינת ישראל כיורשת המיליונים שנרצחו

.

באירופה וכאפוטרופוס של זכרם שר המשפטים פנחס רוזן אמר בהביאו את החוק לקריאה ראשונה
כי

'

הצעת חוק זו היא ביטוי למהפכה שחלה במצבו של העם היהודי '.

1

.

למרות זאת התנהלו ההצבעות על החוק כמעט ללא שמץ של חגיגיות היחיד שעמד על כך שמדובר
בתוק מיוחד ויוצא דופן היה חבר הכנסת נחום ניר  -רפאלקס  ,איש מפ " ם ויושב ראש ועדת החוקה ,
חוק ומשפט של הכנסת  ,שאמר כי ' בחוק זה מצאה את ביטוייה מחאתנו שלנו ושל כל העם היהודי

נגד הפשעים האמורים  ,ובייחוד נגד הפשעים שנעשו על  -ידי הנאצים ועוזריהם במשך מלחמת העולם

השניה  .מחאתנו באה לידי ביטוי בהוק זה  ,במידה שחוק יבש יכול לבטא את הדבר ' .
החוק התקבל בקול דממה דקה  -גם בכנסת עצמה וגם מעל דפי העיתונות  .ב ' הארץ '
2

לדוגמה

התפרסמה בעמוד הראשון ידיעה שכותרתה ' החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם התקבל בכנסת ' ,

.

אולם מאמר המערכת הוקדש לנושא אחר ב ' על המשמר ' לא הוקדשה לנושא זה כותרת מיוחדת

1
2

דברי הכנסת  ,ד  ,עמ '
שם  ,עמ '

1 ( 2393

27 ( 1147

באוגוסט

במרס

) 1950

.
ן

. ) 1950

קתדרה

82

,

טבת

תשנ ' יז

 ,עמי

64 - 153נ

,

תדרך 154

יחיעם ויל

והידיעה על אישור החוק נכללה ברשימה שסקרה את הנושאים שבהם דנה הכנסת באותו יום  .כותרת
הרשימה היתה :

' " סעיפים קטנים " בכנסת ' .

בזיכרוננו הקולקטיבי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם מתקשר בעיקר

ל 11 -

באפריל , 1961

היום שבו נפתח בבית  -המשפט המחוזי בירושלים משפטו של אדולף אייכמן  ,אולם במשך העשור

.

שחלף מקבלת החוק ועד לפתיחת משפט אייכמן הועמדו לדין לא נאצים אלא ' עוזריהם ' כפי
שמציינת חנה יבלונקה  ,במהלך שנות החמישים הועמדו לדין בהתאם לחוק זה עשרות אנשים  ,וכולם
 ,אך
 -להוציא הכומר הסלובקי באנייק  -יהודים  3אחד מהם  ,יחזקאל אינגסטר  ,אף נדון למוות

.

פסק  -הדין שונה על  -ידי בית  -המשפט העליון והועמד על שנתיים מאסר בלבד ,

4

העובדה שבעשור זה  ,ובייחוד בראשיתו  ,אחרי קבלת החוק  ,הועמדו לדין בהתאם לחוק לעשיית דין

.

בנאצים ובעוזריהם עשרות יהודים כמעט לא נדונה עד כה במחקר אמנם תום שגב התייתם לנושא

זה בספרו  ,אך הוא הקדיש לו עמודים ספורים בלבד  ,ואף

קסטנר ' .

5

זאת במסגרת הפרק העוסק

ב ' משפט

מבחינה זאת מאמרה של יבלונקה הוא מאמר חלוצי הדן בנושא שאינו רק חשוב ורגיש אלא

במידה רבה אף טראומטי .
העובדה שזה היה ייעודו של החוק היתה ידועה בראש ובראשונה למחוקקיו ; שר המשפטים פנחס רוזן

אמר בעניין זה דברים מפורשים  ,ויבלונקה מביאה אותם .

6

אך לא רק המחוקק אלא כלל הציבור שחי

.

בארץ אותה עת היה מודע בעצם לעובדה זאת יבלונקה אמנם קובעת  ,ובצדק  ,כי ' במרבית עיתוני

התקופה התייחסו רק לחלק מהמשפטים  ,וגם לאלה  -בידיעות קטנות ובעמודים פנימיים '  ,אולם
בכל זאת מן הראוי

להעיר בהקשר זה שתי הערות .

.

ראשית  ,עיתוני התקופה היו מצומצמים מאוד בהיקפם עיתון של יום חול כלל לא יותר מארבעה
עמודים ולעתים אף פחות מזה  -במיוחד בשנות החמישים הראשונות  ,כשמחסור חמור בנייר הביא

.

לצמצום דרסטי בממדי העיתונים בהתאם לכך

יש להתייחס למושג ' עמודים פנימיים ' .

שנית  ,המעיין בעיתוני התקופה אינו יכול להתעלם לא רק מעצם ההתייחסות לתופעה אלא אף

.

מהצגתה לעתים באופן בולט לדוגמה במרם

1951

התפרסמו בעשרה מגיליונות ' חרות ' ידיעות

.

הקשורות למשפטים שנערכו בהתאם לחוק זה באפריל באותה שנה הופיעו ידיעות בעניין זה בשבעה
מהגיליונות  ,ובמאי -

בשמונה מהם .

ומעבר לזה עיון בכרוניקה העיתונאית מעלה כי סגנון ידיעות אלה  -הן סגנון כותרותיהן והן סגנון

.

הידיעות עצמן  -היה רחוק ביותר מ ' ניטרליות ' ומ ' אובייקטיוויות ' מדובר בידיעות שציירו את
הנאשמים כ ' תיות אדם ' סדיסטיות וצמאות דם שהתעללו בקרבנותיהן בהנאה ועלו באכזריותם אפילו
על

הגרמנים .

כך לדוגמה בידיעה שכותרתה ' " הקאפו " היו מוסיפים מלקות כדי לזכות בשבחי

הגרמנים ' נמסר כי במשפטו של יחזקאל אינגסטר העיד אבא מושנברג מחיפה כי ' לא פעם היה קורה

3

ראה מאמרה בגליון זה .

4

ראה  :ת ' שגב  ,המיליון השביעי  :הישראלים והשואה  ,ירושלים , 1991

. 247

5

שם  ,עמ '

6
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דיעה  -לא מפלטת  -על קבלת
(  2באוגוסט ) 1950

' החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ' בכנסת  ,בעמוד הראשון של ' הארץ '

 155קתדרה

יחיעם יין

שקדרה 156

שהקאפו היה מוסיף

מלקות על המספר שקבע השומר הגרמני ' .

7

ובידיעה אתרת שכותרתה ' נאשם

במעשי אכזריות בתור קאפו לשעבר ' נמסר כי במשפטו של אברהם פריד  ,שנאשם במעשה פשע כלפי
האנושות כששימש כקאפו במחנה בולקינגהם שבגרמניה  ,תיאר העד הלל איצקוביץ כיצד הנאשם
' יחד עם שמונה קאפוס ' תפסו נער בן חמש  -עשרה מבין עצורי המחנה  ,הכניסו אותו לבור מים ו ' לאהר

מכן רגמו אותו ברגבי עפר קפואים ' .

8

מדוע נדחקו משפטיהם של ' עוזרי הנאצים '  ,שהיו גדושים הן באלמנטים מרגשים והן באלמנטים
מרגיזים ופרובוקטיווים  ,לשולי התודעה ולשולי המחקר גם

יחד ?

שאלה אחרת העולה בהקשר זה ,

ושאליה התייחסה גם יבלונקה  ,היא באיזו מידה החוק עצמו והיבטיו השונים כפי שבאו לידי ביטוי
בעיקר בשנות החמישים היו בבואה ליחסה של התברה הישראלית לשואת יהודי אירופה ולניצוליה ,
ובמיוחד לאותם ניצולים שהגיעו

לארץ ?

ב
יחסה של התברה הישראלית לשואה בשנות החמישים התאפיין במיקוד האשמה לא ברוצח אלא

.

בקרבן אחד האירועים המרכזיים ביותר שבהם עלתה שואת יהודי אירופה על סדר היום הציבורי
והנפשי בשנות המדינה הראשונות הוא משפטו של מלכיאל גרינוולד  ,שחיש מהר הפך ל ' משפט

.

קסטנר ' בפועל ישב על ספסל הנאשמים במשפט זה ישראל קסטנר  ,תבר מפא " י ואיש הוועדה לעזרה
והצלה בבודפשט  ,שניסה כמסב יכולתו  ,הדלה עד אימה  ,להאט במשהו את תאוצתה הקטלנית של

.

מכונת ההשמדה שמואל תמיר  ,הסנגור דה  -יורה שהפך לתובע דה  -פקסו  ,האשימו בשיתוף פעולה

.

עם הנאצים ואף טען כי שיתוף פעולה זה היה תנאי הכרחי למימוש ה ' פתרון הסופי ' בהונגריה בנאום

הסיכום שלו  ,באוקטובר , 1954

אמר בין השאר :

משום ששיתוף הפעולה של קסטנר לא היה שיתוף להפקרת החירות והכבוד בלבד  ,אלא היה שיתוף

.
דקתו את הטענה השיגרתית  :יבואו ימים אחרים והמצב ישתנה .

בתהליך של השמדה ביולוגית  ,של השמדת העם ממש שאין אחריה ולא כלום זה שיתוף פעולה שאי  -אפשר
אפילו להגיד לד
~

9

טיעון זה אומץ כמעט במלואו על  -ידי השופט בנימין הלוי ; הוא כתב בפסק  -דינו כי קסטנר עמד בין
יהודי הונגריה לבין פעולות התנגדות שהיו מקטינות את ממדי ההשמדה  ,ודחה את טענת התביעה
כי הצלת

1685

' רכבת ההצלה ' המפורסמת לא באה במקום הצלת מאות האלפים .

נוסעי

10

בעקבות פסק  -דינו של הלוי הועלו תביעות מפורשות להעמיד את קסטנר לדין לפי החוק לעשיית
דין בנאצים ובעוזריהם  ,ובצורה הנחרצת ביותר דרשו זאת נציגי המפלגה הקומוניסטית הישראלית

( מק " י )  .הברת הכנסת אסתר וילנסקה לדוגמה אמרה בהציגה את הצעת אי  -האמון שהגישה מק " י
7

8

חרות  4 ,במאי
שם  13 ,במאי

1951

. 1951

.

9

מצוטט בתוך  :י ' ויץ  ,האיש שנרצח פעמיים  :חייו  ,משפטו ומותו של ישראל קסטנר  ,ירושלים , 1995

10

ראה  :שם  ,עמ '
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בעקבות החלטת פרקליטות המרינה לערער על פסק  -דינו של הלוי :
התביעה להביא

כולה  ,בלי הבדל
את קסטנר לדין היא באינטרס עמנו כולו  ,באינטרס רוניבוריות הישראלית

השקפה פוליטית והשתייכות

השכבות . . .

מפלגתית .

המפלגות ומכל

ההשמדה הנאצית פגעה בהמוני העם מכל

של שיתוף

הננו פונים לחברי הכנסת מכל המפלגות להתנגד למזימה לטשטש את הפשע

לפי החוק

הפעולה עם הנאצים והכנת הרצח של חצי מיליון יהודים  ,ולהחליט לתבוע להעמיד את קסטנר
לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,

1ן

התגבש במשפט

אולם במשפט זה לא רק קסטנר הפך לנאשם למעשה  -מבהינה ציבורית ופוליטית
החמישים  ,ובייחוד
כתב אישום נגד הנהגת היישוב בשנות הארבעים  ,שהיתה להנהגת המדינה בשנות
המשמעות הציבורית
נגד בן  -גוריון ומשה שרת  ,שהיה בתקופת המשפט ראש הממשלה ושר החוץ
השתיקה
העיקרית של פסק  -דינו של הלוי התמצתה בטענה כי לא רק קסטנר אלא הנהגת מפא " י כולה
בעניין זה :
את הידיעות על השואה ובעצם הפקירה את יהדות אירופה לגורלה ב ' הרות ' נכתב

.

.

.

אנו מודים  ,אין לנו ענין יתר על המידה בקסטנר שמחים היינו להדיח מקרבנו את

הדגנראט המוסרי הזה

ולשכות אותו כלל באם לא היה נציג של משטר  ,של אווירה פוליטית מסוימת  ,של אקלים מוסרי ואתי

מסויים  ,וליתר דיוק של אקלים משולל מוסר ואתיקה בחברה שלנו .

בהתאם לחוק

בתור נציג של אווירה מוסרית ואתית  ,מן הדין שקסטנר יועמד לדין ויופיע לפני כס השופט

הישראלי לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם .

.

מן הדין

מן הדין שיחד עם קסטנר יתנו את הדין המנהיגים הממונים עליו שהוציאו לו את תעודת היושר
 ,שבשמם הוא
שיחד עם כל אלה יועמדו למשפט ויתנו את הדין כל ראשי המוסדות שקסטנר ייצג אותם

פעל  ,ניהל מו " מ ,

שיתף פעולה עם הנאצים ומכר את היהודים .

11

' משפט קסטנר ' הוא הדוגמה המפורסמת והבוטה ביותר לדינמיקה שהביאה

להפניית האצבע

.

המאשימה נגד הקרבן  ,אך זאת איננה הדוגמה היתידה דוגמה אחרת היא הפולמוס הנוקב

שניהל נתן

אלתרמן בשאלה ' האם היו שתי דרכים ? '  ,כלומר אם אמנם מוצדקת ההעמדה הדיכוטומית
באותה עת של המתתרת שכולה גבורה ואור מזה ושל היודנרט

ה ' פושע ומשתף הפעולה '

מטרתו של אלתרמן לא היתה לפגוע בכבוד המחתרת וביוקרת מנהיגיה  -היחיד שהעז

.

שרווחה

מזה ' ,

1

להטיל ספק
 -הדין

בצדקתה המוחלטת של דרכם היה אורי צבי גרינברג  14אלתרמן ביקש לשנות במשהו את פסק
באופן הלקי הוא
הקטלני שגזר הציבור על כל ראשי היודנרט ולהבין את מניעיהם ומעשיהם ולו
היודנרט ,
עשה זאת תוך ניסיון למצוא קווי דמיון בין התנהגות מנהיגי המהתרות לבין התנהגות ראשי
הדברים
בהסתמכו לא אתת על דברים שכתבו ראשי המחתרת מאחר שבעיקרו של דבר אלה היו

.

היחידים שראו אור באותה עת  ,אלתרמן שאל :

11
12

"

דברי הכנסת  ,י  ,עם ,
י ' בנארי ,

28 ( 2111

ביוני .)1955

' למשבר  -סמל המשטר ' ,

חרות ,

28

ביוני

1955

.

אלתרמן  ,על שתי הדרכים  :דפים מן הפנקס  ,ההדיר  ,ביאר

,
והוסיף אחרית דבר ד ' לאור

תל  -אביב . 1989

13

נ'

14

ראה  :ז ' בן  -שלמה  ' ,חובת הספרות לאור חורבן הגלויות  :ראיון עם אורי צבי גרינברג בקבלו פרס
15

ביולי

; 1955

י ' ויץ  ' ,השינוי בדימויו של קסטנר '  ,קתדרה ,

69

( תשרי תשנ " ד ) ,

עמ ' . 142

ביאליק '  ,זמנים ,

הדרה 158

יחיעם ויה

~

האין זה סילוף לצייר תמונה מחולקת בקו תכוף לשני חלקים  :מצד אחד  -תנועת המחתרת  ,ומצד שני
יודנראט עקוב מדם

יהודים ?

היכן בתמונה מסולתת זאת כל גווניה של הציבוריות היהודית  ,ביניהם גם

גופים ציונים מובהקים  ,ציוניים  -סוציאליסטיים  ,שעמדו בתוך תוכה של הפרשה לא כבוגדים  ,לא
כפושעים ,

[ אלא ] כאנשים שהתחבטו אף הם באותן שאלות שעמדו לפני תנועת

את מסקנת המרד וההתאבדות  ,כשם

המחתרת  ,אלא שלא הסיקו
עצמה ? 15

שעל מסקנה זאת חלקו גם חברים בתוך המחתרת

הניסיון של אלתרמן ליצור תמונה מאוזנת יותר ומרשיעה פחות  -ניסיון שלא היה חף ממניעים
פוליטיים - 16עורר תגובות חריפות ביותר  ,ואף נטען נגדו כי דבריו הם בחזקת

.

' חילול הקודש ' דן

לאור  ,באחרית הדבר שהוסיף ל ' על שתי הדרכים '  ,טוען כי הביקורת נגד אלתרמן  ,שמקורה כמעט
אך ורק בשמאל הציוני  ,יוצרת ' חטיבה פובליציסטית בהחלט ראויה לשמה  ,המציגה בחדות רבה

ובחריפות בלתי רגילה  -תוך כדי הוויכוח הנוקב עם כתבי אלתרמן  -את העמדה הנורמאטיבית ,
הרשמית כמעט ,

כפי שזו התייצבה בארץ לאחר השואה ובעיקר בשנות החמישים ' .

17

דוגמה להתקפה בוטה וחריפה על עמדותיו של אלתרמן ניתן למצוא בדברים שנשא יצחק צוקרמן

( אנסק )  ,ממנהיגיו המיתולוגיים

.

של גטו ורשה וממייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות באספת בתירות

שנערכה בתל  -אביב מטעם ה ' תנועה לאחדות העבודה ' ( הפולמוסים שאנו דנים בהם נערכו בחלקם
ערב הבחירות לכנסת השלישית ) אמר צוקרמן :

..
י " ו ] חיים בשלום היודנראטגיקים והלוחמים  .באותיות המתות .
היו קרבנות  . . .בוארשה הכניעו אנשי הארגון היהודי הלוחם את היודנראט  ,ולכן היה המרד .
והוא עוד מודיע לנו  ,שהם עשו מעשי הצלה  .האם היודנראטים דמילו האם השתדלנים הצילו

כפי שכותב המשורר דרך אחת היא ללוחם וליודנראטניק  ,רק בשורות השיר של נוזן אלטרמן [ כך במקור ,

אבל בחיים היתה התגוששות מרה  ,היה קרב ,
?

רומקובסקי הציל

בלודז ' ?

מרין הציל בזגלמביה ? גנץ דביל

בוילנה ?

?

מי

הציל ?

בארש הציל בביאליסטוק ? רק רוח המרד

יכולה היתה להציל  .רק מי שהטיף לאי כניעה  ,רק מי שהטיף לא לציית לפקודות הגרמנים יכול היה להציל .
גם בביטוי ' כצאן לטבח '  ,שהיה שגור באותה עת ,

חבויה אצבע מאשימה .

18

פרט לרמיזה כי מיליוני

היהודים שנספו בשואה לא עמדו בנורמה של ' דור תש " ח ' ושל ' מגש הכסף ' האלתרמני  ,מובלעת
בביטוי זה הטענה כי אילו אותם מיליונים לא היו הולכים כ ' צאן לטבח ' גורלם היה שונה ולפחות היו

מצילים משהו מכבוד העם שחולל ונרמס .
החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם משתלב אפוא במגמת היסוד הקנונית של האשמת הקרבן

.

במקום הרוצח פן זה בא לידי ביטוי גם בדברים שנאמרו בדיונים על החוק  ,למשל בדברי חבר הכנסת

.

ישראל בר  -יהודה ממפ " ם שיבלונקה מביאה בהרחבה אך מעבר לכך העובדה שבמשך שנים הועמדו

על משמעותה של התופעה .

לדין על  -פי חוק זה עשרות יהודים ואפילו לא נאצי אחד מלמדת

15
16

17
18

אלתרמן ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 37
ראה  :י ' ויץ  ' ,שני הסברים לשתי דרכים '  ,קתדרה  ( 53 ,תשרי תש " ן )  ,עמ
חבר הכנסת יונה כסה בישיבת מזכירות מפא " י ב  12 -ביולי  , 1955אמ " ע ,

' ; 131 - 123

24 / 55

וראה גם דברי מזכיר מפא " י

.

אלתרמן ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 136 - 135
את פרוטוקול דברי צוקרמן קבלתי מצביקה דרור מקיבוץ לוחמי הגטאות ; וראה עוד  :למרחב ,

17

ביולי

. 1455

על1

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

אחד ההסברים לתופעה זאת הוא הקושי להתמודד עם הטוטליות של השמדת יהודי אירופה  ,עם

.

העובדה שמדובר באירוע שלא יכולנו לצפותו ולא יכולנו למנעו הטענה כאילו מה שעמד בין העם

היהודי לבין הצלתו  ,החלקית לפחות  ,היה קסטנר או בן  -גוריון או אדם צ ' רניאקוב או התנהגותם של

.

הקרבנות  ,שלא היו גיבורים  ,היא טענה שיש בה יסוד מאשים אך גם יסוד מרכך על רקע טענה זו
אימתה של ההשמדה נעשית פתות טוטלית ודטרמיניסטית  ,כי הרי היו בידינו כביכול כלים להתמודד

.

עמה  ,אלא שלא השכלנו לעשות בהם שימוש כנראה יש צורך בפרספקטיבה היסטורית  ,בבגרות
ובביטחון כדי להתמודד עם מלוא אימת ההשמדה ללא צורך בגורמים מתווכים שבמידה רבה קל ונוה

.

להאשימם  ,אותם ולא את האשמים האמיתיים ובעניין זה נכתב  ' :הנפש האנושית מסרבת להכיר

.

בנלעגותה הפוטנציאלית היא היתה מעדיפה להעמיד פנים שקורבן השואה הוא דבר מה " שונה " ,
משתף פעולה או גיבור -

ולא להודות בפוטנציאל הגיהנום והכלייה הצפון בתובה ' .

19

.

נקודת מבט זו מעניקה לנו פרספקטיבה נוספת לבחון את משמעותו של משפט אייכמן לא היה זה

רק המשפט הראשון שבו הועמד לדין נאצי ולא ' עוזר  /היתה זאת גם הפעם הראשונה שבה ישב על

ספסל הנאשמים הרוצה עצמו  ,ה ' אקספדיטור הגדול של המוות '  ,כהגדרתו של חיים גורי .

20

לראשונה

.

היתה החברה הישראלית מסוגלת להתמודד גם עם הרשע וגם עם מה שעולל לקרבנותיו הושבת
הרוצח על כס הנאשמים העניקה לגיטימציה לקרבנו  ,וההשתחררות מהאשמת הקרבן הביאה

לאמפתיה עם מצוקותיו וחרדותיו .
הביטוי העיקרי להענקת הלגיטימציה לקרבן היה בנכונותו של הציבור הישראלי להאזין ולקבל את

עדויותיהם של למעלה ממאה העדים שהעידו במשפט  ,רובם המכריע יהודים ' סתם '  ,שלא היו גיבורים

.

או משתפי פעולה אלא ניצלו בעור שיניהם מהתופת הנאצית נראה לי כי היבט זה של משפט אייכמן
מהווה הסבר נוסף למעמדו כנקודת מפנה ביחסה של החברה הישראלית לשואת יהודי אירופה

וכנקודת ציון בתהליך התבגרותה של החברה .
ג
החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם משקף את יחסה של החברה הישראלית לשואה גם מההיבט

.

הפוליטי בשנות החמישים נלוו כמעט לכל האירועים שנערכו לזכר השואה ולקרבנותיה מחלוקות
פוליטיות בלתי פוסקות  ,וכמעט בכל האירועים שבהם עלתה השואה על הבמה הציבורית מילא הממד
הפוליטי

תפקיד מרכזי .

21

כך היה בשנת

1952

זיכרון השואה והגבורה  -יד ושם  ,בשנים

בוויכוח על השילומים  ,בשנת

1955 - 1954

1953

בוויכוח על תוק

בתקופת ' משפט קסטנר ' ולאורך כל העשור

.

במהלך הדיונים והוויכוחים על הנצחת השואה וגיבוש דפוסי הזיכרון ממד פוליטי זה היה קיים גם
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בדיון על החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם  .יבלונקה מציינת  ,ובצדק  ,כי ' חברי הכנסת ערי
ז ' בוטינסקי מ " חירות " ומאיר וילנר ממק " י ניצלו את הדיון לצרכים פוליטיים '  -ז ' בוטינסקי תבע
לחקור את מחדלי ראשי הסוכנות בתקופת השואה  ,ואילו וילנר קרא למלחמה נגד ה ' פאשיסטים
החדשים ' ( כלשונו )  ,הלא הם האימפריאליסטים האמריקנים

' הנעזרים בפושעי מלתמה נאצים ' .

בדברי הדוברים השונים בדיון על החוק  ,ובמיוחד בדברי נציגי המפלגות הרדיקליות מימין ומשמאל ,

.

ניתן למצוא את המוטיבים המרכזיים שעלו שוב ושוב במהלך שנות החמישים ובלשון אחרת  ,בדיון

על החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם  ,שהיה אחד הדיונים הראשונים בנושא השואה שנערך במדינת

ישראל  ,ניתן

לאתר את הבסיס לפוליטיזציה של השואה במשך כל העשור  ,עד למשפטו

של אייכמן .

.

נציג מק " י בדיון על החוק היה מאיר וילנר הוא ראה את החוק דרך הפריזמה של המלחמה הקרה  ,וטענתו

.

העיקרית היתה כי יש לראות בנאציזם אחד מביטוייו של הפשיזם לכן יש להיאבק לא רק נגד הנאציזם ,
אלא נגד הפשיזם על כל גילוייו  ,כלומר הקפיטליזם והמערב  .דבריו בעניין זה היו מפורשים :
אהד

מחסרונות הניסוח בהוק זה הוא שמדובר בחוק על נאצים בלבד  ,הנאציזם היא אחת התופעות של

.

.

הפאשיזם  ,של הגזענות  ,של הכנת המלחמה הנאציזם עלול לתגור גם במקומות אחרים הפאשיזם והנאציזם

.

חוזרים ומתארגנים מחדש בגרמניה וגם במקומות אחרים  ,בהם הממשלות מכינות ממשלה חדשה הפאשיזם
והנאציזם היו צורות שלטון של קבוצות של פינאנס קפיטל  ,שהכינו מלהמה  ,שאפו לכבוש ארצות אחרות ,
לרכוש

שווקים .

למען הפניית ההמונים מן האויב האמיתי  ,הם הסיתו עם בעם  ,הפיצו את תורת הגזע

הנאצית והפאשיסטית  ,והשמידו יהודים ובני עמים

אחרים .

11

מוטיב זה שב ועלה בדברי וילנר ובדברי נציגים אחרים של מק " י בכל הפולמוסים שהתעוררו בקשר
לשואת יהודי

הזקן  ,שבכל אחד מנאומיו שב והצהיר כי יש להחריב את קרתגו ,

אירופה  ,כמו קאטו

כך הזכירו דוברי מק " י שוב ושוב כי ה ' מערב הקפיטליסטי  -האימפריאליסטי ' הוא יורש הנאציזם
וממשיכו ולכן יש להילתם גם

שנערך בינואר

1952

בו  ,לדוגמה

מק " י נקטה עמדה אופוזיציונית בוויכוח הסוער והמר

על ניהול משא ומתן ישיר עם הרפובליקה הפדרלית ( גרמניה המערבית ) בנוגע

לשילומים  ,והנימוק העיקרי של נציגי המפלגה נגד המשא ומתן היה העובדה שמדובר בגרמניה

המערבית  ,הקשורה לגוש שירש את הנאצים וממשיך את דרכו  .בדיון בכנסת בנושא זה אמר מזכיר

מק " י  ,חבר הכנסת שמואל מיקוניס :
כל פרשת המשא  -ומתן של נציגי ממשלת בן  -גוריון עם ממשלת בון בשנה האחרונה מפגינה באופן הברור
ביותר  ,כי אין למשא  -ומתן זה ולא כלום עם האינטרסים האמיתיים של עם ישראל ומדינת ישראל ; כי

משא  -ומתן זה הוא באינטרס הפושע של מציתי המלחמה האמריקאיים בריטיים  ,המקימים לתחייה את

הנאציזם במערב גרמניה .

2%

זה היה הטיעון המרכזי גם בתגובת המפלגה  ,בקיץ  , 1955על פסק  -הדין של השופט בנימין הלוי

.

ב ' משפט קסטנר ' ב ' דבר יד  -חנה '  ,ביטאון הקבוצה היחידה של המפלגה  ,נכתב :

22
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דברי הכנסת ( לעיל  ,הערה , ) 1
שם  ,ט  ,עמ '

8 ( 916

בינואר

עמ '

) 1952

.

. 1159

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

שקו מ נקש

.

המשנד הביא לרציחת חצי מיליון יהודים על  -ידי הנאצים הקו ההוא נמשך עד היום ומאפיין

.

את השלטון הקיים בישראל הקו של שיתוף פעולה בוגדני עם אויבי העם נמשך עד היום כאשר ממשלת
ישראל נתנה הכשר להחיאת הורמאכט הנאצי  ,כאשר יחד עם ההסתדרות הציונית סירבה לשלוח נציגים
לוועידה העולמית של היהודים מתנגדי חימוש גרמניה  ,כאשר זוממים לחתום על תוזה צבאי עם ןג ' והן
פוסטר ] דאלס ומזכיר המדינה האמריקני ] כדוגמת החוזים אשר נחתמו עם ושליט סין הלאומנית ] צ ' אנג -

קיי שק  [ ,שליט ספרד ] פרנקו וןשליט דרום

קוריאה ] סינגמן

ריי  ,ולדחוף את ארצנו  ,את עם ישראל  ,לטבח

עולמי למען המיליארדים האמריקאים ושותפיהם בישראל כפי שקסטנר עשה למען קומץ עשירים

.

ומיוחסים  ,כטענת השופט זהו אותו הקו  ,אותה השיטה  ,אותם המנהיגים ואותה הסכנה האיומה העלולה
לצמוח אם לא נוכל בעוד מועד להזעיק את הציבור וללכדו לחזית עם רחבה נגד ממשיכי דרכו של קסטנר
והקסטנרים למיניהם

ב 1955 -

.

24

ו*

נציג מפ " ם בדיון על החוק בוועדת החוקה  ,חוק ומשפט של הכנסת היה תבר הכנסת ישראל בר -

.

יהודה ( אידלסון )  ,חבר קיבוץ יגור וממנהיגיו הבכירים ביותר של ' הקיבוץ המאוהד ' כפי שיבלונקה

מציינת  ,בר  -יהודה הדגיש בדבריו את ההבדל התהומי  ,הבלתי ניתן לגישור  ,בין דרכה הטהורה ,
הגיבורית והצודקת של המחתרת לבין דרכו הנפשעת של היודנרט  ,שעליו דיבר תוך שימוש בביטויים

.

חריפים במיוהד בדבריו אלה של בר  -יהודה בא לידי ביטוי אחד הקווים המרכזיים בהתייחסות של

מפ " ם  ,וגם של ה ' תנועה לאחדות העבודה ' שהתפלגה ממנה בשנת  , 1954לשואת יהודי אירופהן מחד
גיסא ראייתה את עצמה כאפוטרופוס העיקרי של הגבורה היהודית  -בשואה וגם בארץ  -ישראל ,

ומאידך גיסא התנגדותה הנחרצת לדרכו ה ' שתדלנית ' וה ' בוגדנית ' של היודנרט .
עמדה זו משתקפת גם בדברי יעקב הזן  ,מנהיג ' הקיבוץ הארצי ' ומפ " ם  ,בדיון שנערך בכנסת על תוק

זיכרון השואה והגבורה  -יד ושם :
עלינו לא להשכיח את העובדה המכרעת  ,שבמרכזו של המרד הגדול  ,זה אשר הקיף לא רק את גיטו וארשה ,
וילנה וביאליסטוק  ,כי אם פרץ בצורות שונות בעשרות מקומות  ,ניצבו בני תנועות הנוער החלוציות

ובמרכזן  :השומר  -הצעיר  ,דרור  ,החלוץ הצעיר  ,וארגוני הפועלים  ,ובראשם חברי פועלי  -ציון שמאל ,
הקשורים

לארץ  -ישראל .

15

אותה עמדה נקטו אנשי מפ " ם גם בוויכוח עם התפיסה החלופית שהציג אלתרמן  ,וביתר חריפות
בקיץ  , 1955אחרי מתן פסק  -דינו של השופט הלוי  ,ב ' למרחב '  ,ביטאון ה ' תנועה לאחדות

העבודה '

וב ' משא '  ,מוספו הספרותי  ,חזרו וכתבו שוב ושוב על ההבדל התהומי ש ' בין הגבורה לכניעה '  -בין

דרכה של חנה סנש  ,חברת קיבוץ שדות  -ים  ,שהשתייך ל ' קיבוץ המאוחד '  ,לבין דרכו השתדלנית

.

והגלותית של העסקן קסטנר דברים אלה נכתבו על  -ידי מנהיגיה הבכירים ביותר של התנועה ,
ביניהם ישראל גלילי ומשה כרמל  ,וכן על  -ידי כמה סופרים מרכזיים שהיו קשורים אליה  ,כמו

24
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' הקסטנרים של היום '  ,דבר יד  -חנה ,

דברי הכנסת  ,סו ,

13
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.

האחים אהרן ומתי מגד לדוגמה יום אחרי מתן פסק  -הדין נכתב ב ' למרחב ' :
טת 71פסק  -הדין שניתן אתמול בבית  -המשפט המחוזי בירושלים  ,נשקף אלינו מה עלה לו למי שבחר להלך
בדיפלומטיזם קוויזלינגי עם משמידי העם היהודי וסופו שלא הציל אלא הסגיר את העם ואת כבוד עצמו

ואת כבוד העם השפיל ותילל  ,לעומת דרך מדוחים זו מזהירה אלינו במלוא היפעה ראיית  -הנולד של

החלוצים  -המורדים  ,של הפרטיזאנים  ,של מארגני הבריחה וההעפלה ושל השליחים  -הצנחנים אשר חנה סנש

.

משמשת להם סמל אלה שלא הלכו בדרך היודנראטים  ,שלא נפתו לשטן אלא חירפו נפשם על חיי העם
וכבודו  -הם שהיצילו את אשר ניתן היה להציל והם שהמשיכו את [ ה ] היסטוריה

העברית .

26

ה
גם דברי נציג תנועת ה  ,הירות ' בדיון על החוק אפייניים להתייחסות תנועתו לשואה  .נציג התנועה
בדיון היה חבר הכנסת ערי ז ' בוטינסקי  ,בנו של מייסד התנועה הרוויזיוניסטית וממנהיגי סיעת

.

' למרתב ' הרדיקלית בדבריו הציע להקים בית  -דין מיוחד ' שיחקור את כל תולדות השואה ויקבע את
מידת האתריות הראשונית ואחריות המשנה הרובצת על עם זה או אחר  ,על מפלגה זו או אחרת או

.

על אדם זה או אתר ' אחד מתפקידי בית  -דין מיוחד זה יהיה :

לחקור גם את התנהגות המוסדות השונים שלנו  ,ובתוכם בראש וראשונה את התנהגות הסוכנות היהודית .
וכאשר אני אומר ' להקור ' איני אומר זאת מתוך הנהה שנעשו עבירות או פשעים ; אולם מן הראוי שאנתנו

.

.

נקבע כלפי הדורות הבאים  ,האם באמת עשינו כל מה שהיה אפשרי עלינו לקבוע דבר זה בוודאות כל

זמן שהדבר לא נקבע אין הוא ידוע .

27

דברים אלה עוררו את זעמה של שרת העבודה גולדה מאירסון ( מאיר ) ; היא קבעה כי דברי

ז ' בוטינסקי

הם בחזקת ' חילול השם ' ושאלה כיצד העז ' להזכיר בנשימה אתת עם הסוכנות היהודית את אלה . . ,
שידיהם מגואלות בדם התינוקות של העם היהודי '  .בתגובה לדברי מאירסון פרסם חבר הכנסת
28

שמואל מרלין  ,שבתקופת המלתמה היה מראשי ' קבוצת ברגסון ' שפעלה בארצות  -הברית  ,ושיהד עם

ז ' בוטינסקי היה ממנהיגי ' למרחב '  ,מאמר שבו הציג שוב את טענות ז ' בוטינסקי  ,אך בצורה בוטה

וישירה יותר .

29

במקום שבו הציב ז ' בוטינסקי סימני שאלה  ,הציב מרלין סימני קריאה  ,ובין השאר כתב :

יתייחד נא כל אחד מאיתנו  -כולל גברת מאירסון  -עם נפשו ומצפונו וישית את ידו על ליבו ויגיד :
' ידינו לא שפכו את הדם הזה של

שיעשה

6

.

המיליונים ' מיהו הצדיק  ,הטהור  ,המושלם או מיהו מצח הנחושת

זאת ?

האמנם עשינו את הכל שהיה באפשרותנו

לעשות ?

האם מיצינו את כל האפשרויות של השפעה  ,של קשרים ,

של דעת קהל  ,של לחץ  ,של איומים  ,של פעולה מדינית  ,של מפעלי מחאה יעילים ושל מעשים ' בלתי

אחראים ' או אפילו מעשי ייאוש ? אין טעם להשפיל את העיניים או לגמגם  :לא עשינו  ,ועל כן

26

27
28
29

' בתדהמה ובסערת נפש ' ( מאמר מערכת )  ,למרחב  23 ,ביוני ; 1955
בעיית הלחימה ב " משפט קסטנר " '  ,דפים לחקר תקופת השואה  ,יב ( תשג " ה ) ,

אשמנו .

וראה  :י ' ויץ  ' ,בין בודפשט לוארשה  -על

דברי הכנסת ( לעיל  ,הערה , ) 1
שם  ,עמ ' 1155

.

עמ '

. 1153

' גברת מאירסון  ,נא לא להתרעם ! '  ,חרות ,

31

במרס

. 1950

עמ '

330 - 309

.

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

האשמת הנהגת היישוב בכלל וראשי מפא " י בפרט בהפקרת יהודי אירופה עמדה במוקד ההתייחסויות

של תנועת ה ' חירות '  ,ולפניה של הצה " ר  ,לשואה  ,כבר בשלהי  , 1942מיד עם הפנמת הידיעות על

.

השמדת יהדות אירופה  ,החל הצה " ר לתקוף בחריפות רבה את ' האצולה הסוכנותית '  ,כלשונו הוא
האשים אותה בהעדפת אינטרסים כיתתיים וחלקיים על האינטרס הכולל של טובת העם היהודי  ,ואף
קבע כי ראשי הסוכנות משתמשים בידיעות על ההשמדה כדי לבצר את כוחם של המגזרים הקרובים

אליהם ,

כמו ההסתדרות  ,הקיבוצים ו ' סולל בונה ' ,

30

ה ' משקיף '  ,ביטאון הצה " ר  ,היה מלא וגדוש

במאמרי ביקורת חריפים ביותר נגד הנהגת היישוב  ,ונכתבו בהם דברים נוסה :
לא נשכח למוסדות את

ימי ' סטרומה ' . . .

כשהמתיחות הנפשית של כל היהודים במולדת נוצלה אך ורק לשם

.

איסוף אלפי לירות לטובת ' מוסד ' זה או אחר  ' ,נציגות ' פלונית או אלמונית והרבבות הללו נעלמו באותה

קליטתה . . .

חבית סדוקה  ,שאין שיעור לכח

[ אך ] תביעתם המדינית של ההמונים התנדפה כאילו לא היתה

ולא נבראה  . . .וי
מגמה זאת זכתה למימוש יוצא דופן במחנה המגורשים של אנשי האצ " ל בקניה  ,במשפט ציבורי

.

שנערך שם ליעקב גאנס  ,ראש היודנרט בגטו וילנה כל אלה שנכהו במשפט זוכרים היטב כי ' היתה
זו תווייה מרגשת לשמוע את הטיעון חוצב הלהבות של הקטגור  ,שמואל כצנלסון

(

תמיר ' .
)

.

בשנים  , 1955 - 1954בתקופת ' משפט קסטנר '  ,הגיעה מגמה זאת לשיא מבחינתה של תנועת
מטרתו

32

ה ' חירות '

העיקרית של המשפט היתה להוכיח עד כמה חברי מפא " י ומנהיגיה  ,שלטענתה שיתפו פעולה

.

עם הבריטים בארץ ועם הנאצים בהונגריה  ,אחראים להפקרת יהודי אירופה למר גורלם לשם כך היו

ראשי ' חירות ' מוכנים לשתף פעולה אפילו עם תמיר  ,שהיה מראשי סיעת ' למרתב ' ופרש מ ' חירות '

.

בשנת  , 1953ושיחסם אליו היה  ,בלשון המעטה  ,פרובלמטי ביותר ממכתב ששלח עורך  -הדין אריה

מרינסקי  ,חבר ' חירות ' ושותפו של תמיר  ,לאריה בן  -אליעזר  ,ממנהיגיה הבכירים ביותר של ' חירות ' ,
עולה כי היו מוכנים ליצור קשר עם תמיר רק בשל חשיבותה של המטרה  -האשמת הנהגת היישוב

.

בהפקרת יהודי אירופה במכתב שבו ביקש מבן  -אליעזר  ,שישב בפריס  ,לסייע לתמיר בהשגת תומר
הנוגע למשפט  ,ושנמצא באירופה  ,כתב מרינסקי :
אינני בא כאן ללמד סנגוריה על מעשיו ועברו של תמיר  -אדרבא  ,מסכים אני שמבהינת התנועה פשע

.

האיש ואין למחול לו ' סתם ככה ' אבל לא בזה הענין ! [ ההדגשה במקורן ולא שיקולים אלה חייבים להכריע

.
את המצב שהתהווה כעת באור שונה לחלוטין . . .
ניצחת ולהתחשבן עם נבלות אלה  . . .הרי מתייצבת

במקרה דנן תהיינה תכונותיו 11ה ] אמביציות של תמיר אשר תהיינה  ,נראה לי  ,עם כל הכבוד  ,שיש לראות
הרי עיור היה רואה שזוהי הזדמנות בלתי חוזרת לתת מכה

1צ " ל  :ניצבת  ,י " ו ] מולנו הזדמנות חד  -מעמית לחקור

את האדונים הללו  -לחקור אותם על פרק שחור שהם רצו לשכוח  ,על פרק מדהים ומחריד שהם ניסו

לקבור . . .
30

31
32
33

11

ראה  :י ' ויץ  ' ,הביקורת הרוויזיוניסטית על הנהגת היישוב בתקופת השואה '  ,קובץ יד ושם  ,בג ( תשנ " ד ) ,
' ומה עכשיו ? '  ,המשקיף  3 ,בדצמבר . 1942

פ ' גנוסר ,
המכתב ,

' ישראלים בגלות

מה 22 -

במרס , 1954

באפריקה '  ,הארץ ,

29

במרס

שמור במכון ז ' בוטינסקי ,

1996

עמ '

.290 - 271

.

פ ; 8 / 7 / 33 -

קסטנר ' ראה  :י ' ויץ  ' ,תנועת ההרות ומשפט קסטנר '  ,יהדות זמננו ,

על עמדת תנועת ה ' חירות ' בתקופת ' משפט
8

( תשנ " ג) ,

עמ '

267 - 243

.

163

ץתדרה

יחיעם ויל

ץתדרה 164

ה ' חירות '  ,כמו נציגי מפ " ם

נציגי תנועת

ומק " י  ,השתמשו אפוא בדיון על החוק לעשיית דין בנאצים

ובעוזריהם כדי להעלות עניינים שהיו קרובים ללבם  ,גם אם הקשר בין עניינים אלה לבין הדיון בחוק
עצמו היה עקיף  ,רופף ואף

פחות מזה .

34

מבחינתם לא החוק היה עיקר אלא הצגת אותם עניינים ,

שהיו חשובים ביותר בעיניהם  ,ושאותם העלו שוב ושוב בשנות החמישים ולעתים גם מוקדם יותר ,

.

בשנות הארבעים בכך ללא ספק תרמו המפלגות תרומה שקשה להגזים בחשיבותה לפוליטיזציה של
הדיון בשואה ולהפיכתו לנושא הקשור קשר בל יינתק לעניינים אחרים שעל סדר היום הציבורי

והפוליטי  ,בין אם הם קשורים לשואה ובין אם נכפו עליה .
הדיון על החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם היה מעין חזרה כללית לקראת דיונים אחרים בנושא
השואה שהתנהלו במשך שנות החמישים  ,ובחזרה זו נקבע במידה לא מעטה אופיו של הדיון הציבורי

בנושא השואה במהלך העשור .
ן

יבלונקה מעלה על נס את פסיקת בית  -המשפט העליון  ,שניתנה ב  , 1964 -בערעור שהגיש ה " ב  ,מפקד
המשטרה היהודית בבנדין שבזגלמביה  ,שנדון על  -ידי בית  -המשפט המחוזי לחמש שנות

מאסר .

להערכתה עמדת השופטים  ,בראשות הנשיא יצחק אולשן  ,בפסק  -דין זה מבטאת את השינוי העמוק
שחל ביחסה של החברה הישראלית להתנהגות היהודים בשואה בכלל ולהתנהגות ראשי הציבור

.

היהודי במיוחד יבלונקה מדגישה במיוחד את העובדה ששופטי בית  -המשפט העליון קבעו כי תהיה

והתחסדות מצדם לשפוט את אלה שהם מעולם לא היו במקומם .

זו התנשאות

אולם פסיקה זאת של בית  -המשפט העליון לא היתה המקרה הראשון שבו נקטה הערכאה השיפוטית

.

הבכירה ביותר גישה זאת  ,בניגוד לעמדת השופטים בבית  -המשפט המחוזי שש שנים קודם לכן ,

בינואר  , 1958ניתן בערכאה זאת פסק  -הדין בערעור שהגישה פרקליטות המדינה על פסק  -דינו של

.

השופט הלוי ב ' משפט קסטנר ' בערעור ישבו חמישה שופטים  ,וארבעה מהם סמכו ידיהם על פסק -

הדין הארוך והמפורט שכתב השופט שמעון

אגרנט ,

5

'

אחת הקביעות המרכזיות והעקרוניות בפסק -

דינו היתה כי אל לנו לשפוט את התנהגותו של קסטנר בדיעבד אלא עלינו לנסות ולהיכנס לעורו

.

ולהבין את שהניע אותו בשעת מעשה עמדה עקרונית זאת הביאה לכך שבכל הנקודות העקרוניות

פסק  -דינו של אגרנט היה שונה לחלוטין מזה של הלוי .
גם בעניין זה ניתן אפוא לראות כיצד הדיון בהוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם מבטא את מגמות

היסוד ביחסו של הציבור הישראלי לשואת יהודי אירופה ומשתלב בהן .

34

35

יוסף שפרינצק  ,יושב ראש הכנסת  ,העיר לז ' בוטינסקי אחרי סיום נאומו  ' :יש לי הרושם  ,שהנואם האהרון הרשה

לעצמו לכלול את הכל ביחד  ,ללא בדיקת המושגים ' .
.
עמ '
ראה  :ויץ לעיל  ,הערה
(

)9

345 - 339

8
הכפר במחוז ירושלים

ארץ  -ישראל  :הר בנימין ( נאחית בני ליד )  ,הרי
יהודה ( אל  -קדם ובית  -לחם ) והר חברון ( נאתית

אל  -ח ליל .

במאה הט " ז

'

)

כמו כן מציגה המהברת מידע אודות

השפלה המערבית  -באזור זה ( נאחית רמלה

בלשון המנהל העות ' מאני ) היא דנה ביתר הרחבה

יהושע פרנקל

במחקר נפרד ( ראה נספח ביבליוגרפי בסוף

המאמר .
)

Amy Singer, Palestinan Peasants and O oman
~
around Sixteenth
Cambridge

e:

ials: Rural' .
Cambri

lerusalem .

הספר סוקר את נתוני התוצרת בכפרי

אזורים אלה  ,את המיסוי ואת היחס בין הכפריים

O

למוקדי השלטון אשר בירושלים  ,קו בולט בו

*

Century

הוא הימנעותה של ההוקרת מהיצמדות למסגרת

University Press , 1994
~

של גישה

תיאורטית .

תחת זאת היא העדיפה

שיטה תיאורית  ,ובמהלך הדיון ובנספחיו היא
מנתחת שפע של עובדות במטרה לבסס את

לחוקרי ההיסטוריה של האגן המזרחי של הים

.

התיכון המאה הט " ז היא תור זהב בשנת

מסקנותיה מן הממצאים שהיא מציגה לפני

1517

הקורא ,

השלים הסולטאן העות ' מאני סלים הראשון את

הפרק הראשון הוא הקדמה לתקר ההיסטוריה

השתלטותו על מרחב זה שהיה נתון עד אז

.

לשלטונם של הממלוכים  ,ובכך נפתחה תקופה

הכפרית והאיכרות במהלכו משורטט מקומו של

האזור .

המנהלי

חדשה בתולדותיו כמו גם בתיעודו של

מחוז

( סנג ' ק

)

ירושלים

העות ' מאני בסוריה במאה

הודות לארכיונים העות ' מאניים ניתן לשחזר

במערך

הט " ז  ,מספר

חוקרים ,

והעיר .

ראש וראשון להם ההוקר הצרפתי אנדרה ריימון

תחומים שהם פחות נגישים לחוקרי התקופה

)  , ( Raymondהצביעו על ההתרחבות של היישוב

היבטים רבים ומגוונים של חיי הכפר

הממלוכית .

תיעוד עשיר ומגוון זה  -אשר

העירוני והשגשוג אשר נלוו לכיבוש העות ' מאני

הקורא העברי יכול לעמוד על תוכנו והיקפו

של הארצות הדוברות ערבית  ,סינגר טוענת כי
סימני הגידול ניכרו גם במגזר הכפרי ברצועת

מעבודותיהם של ברנרד לואים  ,אמנון כהן

.

וחוקרים נוספים  -הביא לפרסום שורה ארוכה

ההר המרכזית של ארץ  -ישראל בחלקו השני של

של מחקרים מפורטים על התקופה  ,וספרה של

הפרק עומדת המחברת על מיקומם של האיכרים
רעאיא

או

בכלכלה העות ' מאנית

איימי סינגר נמנה עם פרסומים אלה .

( פלאתון

במחקרה סינגר בוחנת את ההיסטוריה האגררית

ובמערכת הכוהות אשר עיצבו את היחסים בין

)

.

הקבוצות השונות שפעלו בתחומה בצדק היא

של שלושה אזורים ברצועת ההר המרכזי של

ן

קתדרה

12

,

טבת

השחיז

 ,עמי

172 - 165

יהושע

קתדרה 166

פרנקל

מדגישה את תרומת מהקר הכפר  ,החקלאות
והאיכרות להבנת קורותיה של האימפריה רחבת

בשנים .

הידיים שהתקיימה מאות

סוגיות אלה

מביאות את סינגר לבחון שתי שאלות  :האם
העות ' מאנית

הסולטאנות
פאודאלית ?

היתה

אימפריה

ומה היה מעמדם המשפטי של

הנתינים .

הפרק השני סוקר את הרשויות ואת

המנגנון

העות ' מאני בסנג ' ק של

השלטוני

ירושלים של המאה הט " ז נשען על כוחות

צבאיים  .המישים ושש נחלאות כפריות ( תימאר
הוקצו למימון פרשים
הוצבו

בערים

יניצ ' רים .

(

יחידות

ספאהים .

בנוסף להם

)

של

)

לוחמים

רגליים

הם סרו למרותו של הסנג ' ק  -ביי ,

האיכרים בה ? אלה הן סוגיות עקרוניות וחשיבות

(

בירורן חורגת אל מחוץ לתחום הצר של הזמן

אשר כיהן כמפקד הצבאי של המחוז  ,האחראי על

)

.

והמקום המעסיק את החוקרת  ,חשיבותן מובלטת

המנהל  ,המיסוי והסדר הציבורי את פקודותיו

בידיה שוב בפרק המסכם בחלק השלישי של

הוא קיבל ממושל סוריה רבתי  ,הבאילר  -ביי

המקורות

אשר בדמשק  ,או ישירות מן השער העליון

.

פרק

ההקדמה

למחקרה .

סינגר את

סוקרת

.

הריכוז העיקרי של מידע מצוי

באיסתנבול אם היה לאיכרים מגע כלשהו עם

בחמישה קבצים של פנקסי מקרקעין ומיסוי

המדינה העות ' מאנית  ,הוא התבצע באמצעות

המבקש

הספאהי של התימאר שבו התגוררו או באמצעות

להתרשם מטיבם של פנקסים אלה ( טאפו תחריר

הצובאשי  ,קצין שהיה ממונה על נפה או על אזור

אשר נערכו במהלך המאה

הט " ז ,

דפתרלרי )  ,ואינו מצוי בארכיונים

.

של איסתנבול

כפרי בתחומי המחוז הודות לכך גילו באי כותו

ואנקרה  ,יכול לעיין בדפתר של עמק יזרעאל

של השלטון בקיאות במתרחש בכפרי הסנג ' ק ,

וכן ברשימות העות ' מאניות של נכסי ההקדשים

בסוגי הגידולים  ,בהיקף השטח המעובד ,
בשיטות העיבוד  ,במניין העובדים ובמנהגיהם .

מקור תשוב ביותר לחקר ירושלים

האישיות המשפטית הבכירה בסנג ' ק היתה

המוסלמים ( אוקאף ) בארץ  -ישראל אשר פורסמו
(

ראה נספח .
)

של המאה הט " ז הם פנקסי בית  -הדין ( מחכמה

)

.

הקאדי החנפי של

ירושלים .

הוא מונה בצו

הסולטאנות .

השרעי של ירושלים על חשיבות תרומתם ניתן

הסולטאן ואת שכרו שילם אוצר

ללמוד מעבודותיו המרובות של אמנון כהן סוג

לצדו כיהנו במחכמה המקומית משפטנים אשר

.

שלישי של מקורות המשמש את המחברת הם

השתייכו לאסכולות שרעיות

אחרות .

אף כי

מנהליים

תוארו של הקאדי צמצם את תחום שיפוטו רק

ושיפוטיים השימוש המזערי שעושה המחברת

לירושלים  ,הברון ובית  -גוברין  ,הרי למעשה

בספרי מסעות מלמדת על ההתקדמות העצומה

יוקרת המשרה אפשרה לו לפסוק גם בשאלות

צווים

( פרמאנים

)

שלטוניים ,

.

של חקר מזרח הים התיכון מאז שנות השישים .
מן המחקרים

העדכניים

עולה כי המקורות

שהופנו

אליו

מאזורים

נוספים

בפלסטין

ושכם .

ההיסטורית ( דהיינו אזורי רמלה  ,עזה

)

הארכיוניים  ,שנכתבו בצו השליטים ונציגיהם

הקאדי טיפל גם בבעיות אשר צצו במנהל

את

ההקדשים של ירושלים וחברון ( אוקאף אל -

המקומיים ,

דחקו

מרשימות

הסימוכין

ההישענות על הערות אשר רשמו עוברי אורח .חרמיין .
)

.

הודות לכך נמנעת כמעט לחלוטין ההטיה

החלק השני של הפרק עוסק בפלאחים נתיניו

שהולידו משפט קדום ובורות של אורחים לרגע

ירושלים

בדיון על העות ' מאנים ,

התורכים

הדוברות ערבית שתחת שלטונם .

והארצות

של

הסולטאן

העות ' מאני

בסנג ' ק

התגוררו במאה הט " ז בכמאה ושבעים

כפרים ,

דברם של האיכרים כונה ראים אל  -פלאחין או

הכפר במחוז ירושלים במאה הט " ז

.

ראים אהאלי אל  -קריה משרה זו מוכרת בארץ -

.

ישראל מאז התקופה הצלבנית בתיעוד הממלוכי

כאדמות מדינה  -זו
המוסלמית
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היתה שאיפת המדינה

מראשית

למעשה .

הח ' ליפות

הוא מושווה לדהקאן  ,מונח פרסי אשר ציין

בקרקעות אלה ( אדמות מירי ) ניתנו למעבדים

קרקעי .

רק חזקה וזכות עיבוד תמורת תשלום דמי חכירה

בתקופה העבאסית בעלים של רכוש

ח ' ראג ' .

אולם בתקופה הממלוכית היה הדהקאן ממונה

שנתיים

על גביית מסים הסברו של חכם ההלכה אבן

המוסלמית אשר השתייכו למד ' הב החנפי עולה

חימיה מדמשק מבהיר זאת  ' :המפקחים על

בבירור

וממשיכיהם

השבטים  ,הממונים על השווקים וראשי הכפרים ,

לצמצם את היקף שטחי החקלאות  ,בעל ושלחין

.

(

מדיוני

)

המגמה

של

חכמי

הח ' ליפים

ההלכה

.

אשר הם הדהאקין ' בצדק רב משווה סינגר את

כאחד  ,אשר אינם מוגדרים אדמת מדינה כל

בהמשך היא מציגה

עיסוקם בדיני הבעלות על מקרקעין קשור

.

הראים לשיח '

אל  -יהוד .

.

לדיוניהם

בסדרי

מספר דוגמאות לדפוס פעילותו של הראיס הוא

בעבותות

שימש חוליה מתווכת בין הרשות לנתינים  .יש

הקאנון שיקף את עצמת הביורוקרטיה של

ידיים .

החקלאי ,

המיסוי

פקידי השער העליון

לשער כי משרתו ומעמדו נגזרו לא רק מכוחה

אימפריה רחבת

של משפחתו או מיוקרתה אלא גם מקשריה עם

שאפו לגבש כללים ולשמר מידע כאמצעי

מוקדי השלטון

בירושלים .

נראה כי מרבית

הדיונים המשפטיים שסינגר מצטטת בסעיף זה

משאבים .

לפיקוח על רכוש ולשם הקצאת

תלונות הנישומים אשר נשלחו לעיר הבירה

.

לכפרים במחוז ירושלים אשר מנהלי

מעידות על מנגנון של משוב ופיקוח המחברת

אוקאף אל  -חרמיין תבעו בעלות עליהם וחתרו

מביאה בפרק זה את

קובץ

בכל האמצעים שברשותם להתערב בנעשה בהם ,

התקנות המיוהד של סנג ' ק ירושלים  ,בתרגום

נגעו

לאנגלית ,

או לפתות בנעשה ביבוליהם .
הפרק השלישי פותה בתיאור סדרי המיסוי

ירושלים .

ודנה

הקאנון  -נאמה ,
שונים

במונחים

המופיעים

בקאנון ובמשמעויותיהם .

המסים

השוואת המידע שאספה סינגר והישובי המסים

בעקבות קודמיהם הממלוכים ,

שערכה עם הנתונים שנשתמרו מן התקופה

ניסחו בקובץ תקנות הקרוי קאנון  ,את דיני

הממלוכית

שינויים

קניין המקרקעין של כל מחוז  ,שיעורי המסים ,

בהגדרה של רכוש חקלאי ובהקצאת ההכנסות

בהגדרות המיסוי

ממנו  .שינוי בולט אחד היה במדיניות האוקאף .

מצויים גם מונחים אשר מקורם יווני השתקעות

הנכסים

העות ' מאני בסנג ' ק

העות ' מאנים ,

מועדי הגבייה

ושיטותיה .

.

האקולוגיה בעיצוב

המוקדמת

מלמדת על

בראשית המאה הט " ז גדל היקף

עצמת

האגרריים של ההקדשים ורשימות רכוש שלהם

החברה הכפרית

מתקופה זו כוללות כפרים רבים  ,בשלמותם או

מטבעות לשון קדומות אינה

סדרי

גובי

מקרית .

ומערכת הייצור החקלאית  ,נוחות השליטים

בחלקם  .גידול זה גרם לצמצום בתזרים המסים

ושמרנות הפקידים שימרו סדרי עבר לאורך

לקופת הסנג ' ק והשער העליון  ,וכדי להתמודד

העות ' מאנים  ,כמו שליטים

בהקצאת

תקופות

ארוכות .

עמו

ערכו

העות ' מאנים שינויים

להקדשים .

מוסלמים אחרים  ,ניסו לאהד בעזרת הכמי

ההכנסות

ההלכה את שיטות המיסוי ולהתאימן לעקרונות

ביטלו הקדשים אולם הם נטלו חלק מן הסכומים

השריעה .

הסולטאנים אמנם

לא

.

מהלך זה היה עבורם גם הזדמנות

או היבולים שגבו ההקדשים סך התוצרת של כל

נאותה להרחיב את שטח הקרקעות אשר סווגו

יחידת תפוקה חקלאית חולק לעשרים וארבען

יהושע פרנקל

לצד הערכת ההכנסות מכל כפר מופיע הסימן

בפרק הרביעי עוסקת סינגר באופן מפורט

קיראט (  , ) % 4ובפנקסי המסים צוין במפורש

במספר כפרים בתחומי סנג ' ק ירושלים  ,אבו דיס

כמו כן

היה בתקופה העות ' מאנית הקדש של צאצאי

מספר הקיראטים המיועדים

להקדש .

הכארי .

הוטל מעשר על הכנסות האוקאף שתושבו

אחמד ועלי

בערכים מזומנים ולא בעין שני צעדים אלה

ידוע כי בשורות צבאו של צלאח אד  -דין היו

מסבירים את המתיחות אשר נשתררה לעתים בין

מפקדים ואנשי דת מבני השבט הכורדי אל -

.

לאוקאף .

הצובאשי

עדויות לכך מצויות גם

בירושלים .

מן הכרוניקות האיוביות

.

הכארי הסולטאן נתן לאחד מהם ,

יא אד  -דין

.

בית -

~
הכפר אבו דיס
עיסא  ,אחוזה ונכסים בעכו אולם

הקברות בהר הזיתים ( ג ' אסמניה ) נתפר בקרקע

אינו נזכר בין שטרי ההקדש שייסד הסולטאן

במסמכי הקהילה היהודית

אשר היתה בבעלות וקף אל  -צלאהיה .

האיובי

בהמשך הפרק בוחנת המחברת את מערך הייצור

לראשונה כי צלאח אד  -דין ייסד הקדש למען

החקלאי .

בירושלים .

בתיעוד העות ' מאני נזכר

.

הנתונים שהיא מציגה מאששים את

אחמד אבן אבי בכר ועלי וכמו במספר מקרים

ובאוכלוסייה

אחרים גם בהקשר זה עולה הספק אם מדובר

בסנג ' ק ירושלים במאה הט " ז נראה לי כי הדיון

בהקדש איובי מקורי  ,או שמא כינון וקף וייחוסו

בשאלת ההבחנה בין זית רומי לזית איסלאמי

למפקדי הג ' האד נגד הצלבנים לא היו אלא

אינו נוגע רק לשיעור המס אשר הרשויות דרשו

תחבולה של בעלי זרוע אשר צברו במהלך

קביעתה שחל גידול בתוצרת

.

בגין כל עץ בחזקת האיכרים  ,אלא גם משקף אחד

התקופה הממלוכית די כוח להשתלט על רכוש

מפניה של תמונת העולם של הפלאחים המונת

ציבורי  .על  -ידי הגדרת כפרים ושדות כהקדש

' רומי ' תרגומו  :ביזנטי  .כינוי עצי זית עתיקים

הם שינו את מעמדן המשפטי של הקרקעות והיו

.

בתואר

' רומי ' הוא אחת הדוגמאות למיתוס של

.

רציפות וקדמות בקרב האיכרים שררו הנהות

.

לבעלי חזקה על כפרים כך יכלו להפקיע רכוש
ולקנות שליטה על חלק מן

התוצרת .

דוגמה

הארץ.

בלשונה של

נוספת לכפר שהיה להקדש היא עין  -כארם

בתקופת

הממלוכית

( כרם )  ,אשר ממערב לירושלים קובץ תעודות

והעות ' מאנית ניתן לתרגם את התואר ' רומי ' :

גדול יחסית עומד לרשותו של המבקש לחקור

משהו עתיק קדם צלבני התושבים הבחינו בין

את ההיסטוריה של כפר זה  ,מאז המאה הי " ד ,

עצים עתיקים  ,מימי הביזנסים ( הרומים )  ,לבין

זאת הודות למסמכי ההקדש המוסלמי ולרישומי

מסוימות על עברה של

אוכלוסיית

הארץ

.

עצי זית חדשים  ,אשר לכאורה ניטעו רק לאחר
הכיבוש

האיסלאמי .

שימוש במטבע לשון זה

.

הדיונים בבית  -הדין השרעי כמו גם בבית -

המנדטורי .

המשפט

כפרים נוספים הנדונים

משקף מודעות בקרב הפלאחים  ,לפתות ברמה

בפרק זה בפירוט רב הם  :בתיר  ,בית  -לחם  ,בית -

של מיתוס  ,לסיפור קורות הארץ ולהימצאותן של

ג 'אלא  ,ענאב ( אבו  -גוש ) וקבוצת כפרים באזור

נאחית בני זיד .

שכבות קדם  -איסלאמיות בנופה  .מיון נכסים תוך

ראמאללה

שימוש בדמויות היסטוריות לתארוך העבר מוכר

בחנה ( מקצתו מוצג בנספח א ו  -ג של הספר

גם מתיאורים של רכוש דלא  -ניידי עירוני

ודיוניה שופכים אור על הטופוגרפיה של הכפר ,

(

)

התיעוד שהמחברת
)

.

מירושלים הממלוכית  -שמותיהם של הקיסר

החקלאות  ,סדרי המיסוי וחלוקת ההכנסות הם

)

מבליטים את גישת השלטונות והממסד הדתי אל

הירקליוס ( הרקלי

)

והמלך שלמה ( סלימאני

שימשו אז לציון קדמות

ועתיקות ,

.

הפלאחים אף כי הם לא הוגדרו כאריסים  ,הרי

הכפר במחוז ירושלים במאה הט " ז

חופש התנועה שלהם היה מוגבל .

לדורותיה תוך השוואה עם נתונים הידועים לנו

אחרים .

דוגמאות נוספות הנזכרות במתקר ובמיותר

מאזורים

בפרק ההמישי מבהירות את משמעותה של גישה

מצפון אפריקה  ,אשר בדפנותיהם נחקק אישור

זו .

מדיונה של סינגר עולה הדינמיקה של

היחסים בין שני הכוחות העירוניים אשר גבו את
מתושבי

המסים

העות ' מאני

ההקדש .

למשל ,

כך ,

ידועים כלים

בדבר כשרותם ההלכתית .
בהמשך

הפרק סוקרת המחברת את

בעיות

הכפרים  -נציגי

הממשל

אספקת המים בכפרי גב ההר  ,מעין ערוב בדרום

ליהנות

מפירות

ועד ירושלים בצפון כפרים אלה היו סמוכים

ובעלי

הזכות

הפרק החמישי עוסק בהיסטוריה של

.

לתעלה הקדומה שהוליכה מים

לעיר .

התעלה

אירועים חריגים הפוגעים בשגרת חיי החקלאות

שופצה בידי מספר שליטים מוסלמים ובכללם

ובתפוקה החקלאית  :מרידות איכרים ואסונות

סולטאנים

העות ' מאני

טבע לאחר סקירת לות השנה החקלאי  ,ומחזור

סלימאן המחוקק  ,ושרידיה נראים אף כיום .

העיבוד  ,מציגה המהברת מקרים של התנגדות

החלק האהרון של הפרק מוקדש לעיון בהשלכות

כפריים לגובי המס היו אלה עימותים אלימים

הנוודות על הכפר  .טיפולה של סינגר בסוגיית

בין איכרים לבין נציגי הרשות אף כי השלטונות

הבדווים תורם להבנת התופעה המורכבת של

העות ' מאניים בסנג ' ק ירושלים העריכו את היקף

יחסי האיכרים יושבי הקבע עם נוודים  .הנתונים

השטחים המעובדים והיבולים בשיטה שהיתה

שהיא מציגה מחזקים את גישתם של אלה

דומה עד מאוד לסדרי הממלוכים קודמיהם  ,הרי

המבקשים להרוס את הדימוי המונוליתי של

שבחתירתם להגשמת יעדיהם הם נתקלו בלא

הבדווי כאויב ארץ המזרע  ,ומסייעים לחיזוק

.

.

.

והסולטאן

ממלוכיים

מעט קשיים  .שיעור המסים היה פתוח למשא

העיון האינטגרטיווי בכלכלה אזורית  -מדבריה

ומתן ולהתמקחויות  ,והפלאחים לא גילו תמיד

מצטיירת תמונה של כלכלה משלימה שבה

נכונות לעבד חלקות בהיקף שנדרש מהם נראה

השתתפו נוודים ואיכרים .

כי בכך לא הביאה התקופה העות ' מאנית כל

הפרק האהרון של הספר מוקדש להבהרת סוגיות

חידוש מן הקאנון הממלוכי עולה ממצא דומה :

אחדות אשר

הדיון

מפקחי המסים הם שקבעו את סוגי הגידולים

ולבחינת השלכות מסקנותיה לעיסוק מקיף יותר

.

.

והקפידו על היקף השטח המעובד .
נושא

נוסף

שנדון

בפרק

בחקר

זה הוא

המידות

.

המהברת

סקרה במהלך

האוכלוסייה הכפרית

של האימפריה

העצום

האימפריה

העות ' מאנית .

שטחה

של

והמשקלות כידוע בחברה המסורתית לא היו

במאה הט " ז  ,ההבדלים האקלימיים והגאוגרפיים

יחידות חישוב אחידות וכלליות  ,אלא השתמשו

בתוכה והגיוון הרב של אוכלוסייתה מפריכים

במידות אזוריות  ,אף  -על  -פי שמחמת הוראות

כל טענה בדבר אחווה של איכרים כנגד ניצול

השלטונות .

אמנם מוסדותיה השלטוניים

השריעה ולשם גביית המסים בידי הרשויות

מצד

נדרש שימוש ביחידות נפת ומידה מוסכמות

של האימפריה  ,בדמות באי הכוח של המרות

סינגר מבהירה כי מד  ,יחידת נפח

הסולטאנית  ,שיטת התימאר והספאהים  ,יצרו

ק " ג מאחר

דמיון בין שיטות המנהל בארצות השונות  ,אולם

שמידה זו מוכרת לפחות מן התקופה הצלבנית ,

עצמת הכוחות הביזוריים מנעה התקרבות בין

וקבועות .

שרעית  ,הכיל

הרי

יש

.

3 47

מקום

ליטר או

למתקר

.

2 77

משווה

.

שיבחן את

ההיסטוריה של מידות ומשקלות בארץ  -ישראל

הנשלטים .

ומאידך גיסא המסורת המקומית

שימרה במידה רבה את אורחות המסים והארגון

 16לתודה

קתדרה . 70

יהושע

פרנקל

הכפרי של תקופות

קודמות.

נדמה כי מחקר

אשר יבקש להתחקות אחר ערכי החברה הכפרית

בארץ  -ישראל ומנהגיה יחזק הנחה

שאלות ותשובות היה מוסיף עוד זווית ראייה

יותר .

ומאפשר להציג תמונה מקיפה

כך היה

מתאפשר דיון תיאורטי ועקרוני כפי שערך

זאת ,

ראה נספח .

יש להעיר כי כל הכפרים הנסקרים בפרק זה היו

לדוגמה חיים גרבר

רכוש תלקי של הקדשים האם היתה לנתון זה

שלושה מעגלים של עניין משתלבים יחדיו

השפעה על נגישות המפקחים על ההקדשים אל

בחיבור למדני זה  ,המבוסס על עיון מעמיק

.

בית  -הדין

השרעי ?

האם כתוצאה מכך היו

במקורות

(

ראשוניים .

)

כל המכיר את הקשיים

האם

הכרוכים בקריאת כתב ידם של פקידים ואנשי

הטיפול של השלטונות בפלאחים סוררים אשר

דת יעריך את המאמץ הרב שהשקיעה החוקרת

כפריהם לא היו שייכים לווקף היה דומה ליחסם

בפענוח התעודות לשם שחזור מציאות העבר

הכפריים חשופים יותר לתביעות

מסים ?

.

על כל זאת

וסיפורה בלשון רהוטה ואכן  ,ספרה של סינגר

אין המחברת משיבה  ,וחבל בהקשר זה מאלפת

מהווה תרומה נכבדה לחקר ההיסטוריה של ארץ -

העובדה שסינגר אינה מזכירה שום התארגנות

ישראל  ,הכפר והחקלאות במדינה המוסלמית

של פלאחים לפעולה קולקטיבית  ,אם כי היא

ותולדות האימפריה העות ' מאנית .

אל כפרים אשר היו קניין

ההקדש ?

.

.

מציינת את התנגדותם לנציגי הממשל נתון זה
שונה מן הידוע לנו על אזור הר שכם מאז

.

התקופה הממלוכית האם העדרו של מידע מסוג

זה ברישומי בית  -הדין השרעי הוא מקריו
האיכרים שאפו להיות בעלי הרכוש הקרקעי
ולצמצם את שיעור המסים למעשר

בלבד .

נספח
מקצת מן הדעות אשר הובעו בביקורת דלעיל

.

מבוססות על רשימת החיבורים דלהלן לנוחות

המבקש להעמיק בקורות ארץ  -ישראל במאה הט " ז

חולקה הרשימה לשניים  -מקורות ומחקרים  .אין

משמעויותיה הפוליטיות של התארגנות איכרים

זו ביבליוגרפיה מלאה אלא רק אמצעי עזר .
א  .מקורות לחקר הטופוגרפיה ההיסטורית ,

של ההקדשים על הקרקע ולהציג את האיכרים

החקלאות  ,המנהל והמיסוי של סוריה רבתי

.

לשם שלילת חוקיות המיסוי הן ברורות לפקידי
בית  -הדין השרעי היה עניין לציין את בעלותם
כפורקי עול או כמי שנוטלים חלק במנהגים

( אש  -שאם ) בתקופה העות ' מאנית המוקדמת :

.

מפוקפקים מבחינה שרעית בתעודות משפטיות
משתמשים

במונח

כסר אל  -פראן

להאשמת

פלאחים בבריתה מכפריהם  ,שכן צעד כזה עמד

אבשרלי )  , ( Ipshirliמהמד ומוחמד דאוד אל -

תמימי .

אוקאף

ואמלאכ

אל  -מסלמין

פי

בניגוד מוחלט לאינטרסים של השליטים  ,אשר

פלסטין  ,פי אלויה יזה  ,אל  -קדם אש  -שריף ,

ביקשו להגדיל את הנתח אשר נפל בחלקם

צפד  ,נאבלס  ,עג ' לון תסב אד  -דפתר רקם

מבחינה זו האינטרסים של

אל  -עת ' מאניה .

מעמל

הכפריים .

הממסד הדתי בירושלים ושל נציגי הסולטאן היו

.
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מן דפאתר את  -תתריר

אסתנבול

 1402הג ' 1982 /

.

זהים מאחר שהמחברת השתמשה במקורות של

בח ' ית  ,מחמד עדנאן ונופאן רג ' א חמוד  ,דפתר

ושל המנהל האימפריאלי

בני עאמר ותואבעהא

בית  -הדין

השרעי

בלבד  ,קול ההתנגדות של

.

;,

פלאהים כלל אינו

נשמע בעבודתה שימוש בספרות הלכתית של

מפצל נאחית

מרג '

ולואחקהא אלתי כאנת פי תצרף אל  -אמיר
טרבאי מנת

 945הג '  . 1538 /עמאן . 1989

 קתדרה171
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הערה לעניין זיהוי היישוב

נוסה התעודה
בתעודה

בחורבת סוסיה

מ 28 -

בספטמבר

אישר המלך

1110

בלדווין הראשון הענקות שונות אשר ניתנו

למסדר ההוספיטלרי .

3

מדובר בנחלות רבות בכל

רחבי הארץ  ,להלן נוסח הפסקה הנוגעת לעניינו :

מיגאל ארלין

supradicto

ים

confirmo

quod dedit

. . . Preterea

laudo

)

"
quoddam casale ,

' 1 vocatur Sussia . . .ם

Hospitali

Gauterius Bafhlmeth ,

מבוא

( בנוסף אני משבח ומאשר להוספיטל האמור את

במהלך השנים האחרונות התנהל ויכוח על

הכפר אשר העניק להם גאוטריוס בפוסט ואשר

זיהוי היישוב אשר התקיים בחורבת סוסיה

נקרא סוסיה .
)

שבדרום הר חברון  :אברהם נגב טען שבמקום
היה יישוב יהודי בשם כרמל  ,כשמו של יישוב
נכרי סמוך שבו היה חיל מצב

רומיך

ויהושע

שוורץ טען שמדובר ביישוב אשר ככל הנראה
אינו נזכר

במקורות .

2

להלן נוכיח  ,באמצעות

ניתוה הטקסט
גאוטריוס בפומט היה מחשובי האצילים בממלכה
הצלבנית בשנותיה הראשונות  ,ומשנת

1107

היה

.

אדון חברון הוא מופיע בתעודות גם בשם ולסר

תעודה מהתקופה הצלבנית  ,שהיישוב שהיה

מהומט

בחורבת סוסיה נקרא בשם סוסיה בתקופה

סוסיה נתרם על  -ידי אדון חברון  ,סביר ביותר

הצלבנית לדעתנו תעודה זו היא ראיה השובה

שמדובר בחורבת סוסיה .

.

לכך שזה היה שמו של היישוב לפחות מהתקופה
הרומית

ואילך .

זאת

) Mahomet

ועוד ,

4

מאחר

שהכפר

התעודה מאשררת הענקה אשר

התרחשה לפני ספטמבר

1110

.

תאריך מוקדם זה

מצביע על כך שמדובר ביישוב אשר התקיים
בתקופה הערבית הקדומה  ,ולא ביישוב אשר
תודתי לד " ר איוון פרידתן מהמחלקה ללימודי ארץ -
ישראל באוניברסיטת בר  -אילן על הערותיה .
1

א ' נגב  ' ,חורבת סוסיה והיישוב היהודי בדרום הר
חברון בתקופה הרומית המאוחרת '  ,קתדרה ,
( תמוז תשנ " א )  ,עמ ' , 93 - 85

2

י ' שוורץ ,

הסטוריות '  ,שם  ,עמ '

 . 20 ,סח de St-fean de firusalem , 1 , Paris 1896 ,

60

' היישוב היהודי בדרום הר חברון  -הערות

. 98 - 94

3

Delaville Le Roulx, Cartulaire giniral de l 'orde

.נ

 . 21 - 22קק
4

 the LaMn KingdomחC .K. Slack , ~ Royal .Familiares 1

 . 19ק , 22 ) 1991 ( ,

קתדרה

, 82

, Viator

טבת

of

'
תשנ  ,יז ,

עמ

'

174 - 173

"

חדרה ון17

מיכאל ארליך

.

התחדש על  -ידי הפרנקים מאחר שכך יש להניח
ששמו של היישוב היה סוסיה גם בתקופה

אינו מתייחס לפעולות בנייה אלה  ,אשר היו ככל

יותר .

הנראה מאותרות

בתקופה שבה נכתב

המסמך עסק המסדר ההוספיטלרי בענייני סעד

הערבית .
כבר על יסוד ההפירות הראשונות שנערכו
בבית  -הכנסת שביישוב טענו החופרים שקיימת
רציפות יישובים באתר מהתקופה הרומית ועד
המאה הט " ו ,

5

ואילו נגב טען שקיימת רציפות

הי " ג .

עד המאה

בין כך ובין כך  ,היישוב

6

ולא היה גוף בעל אופי צבאי  ,ולכן אין להניח
שהענקת סוסיה למסדר ההוספיטלרי נעשתה

מסיבות צבאיות .

10

סיכום
על  -פי התעודה שהובאה לעיל נהיר ששם

התקיים במקום במשך זמן רב ברציפות .
העובדה שהיישוב מכונה בתעודה בתואר

casale

היישוב שהתגלה בחורבת סוסיה היה סוסיה

מלמדת כי היה זה יישוב כפרי שתושביו עסקו

לפחות מאז המאה הי " א  ,והדעת נותנת שזה היה

דבר זה מצביע על כך שהיישוב

שמו גם בתקופות קדומות יותר  .קיימת סבירות

בחורבת סוסיה שמר על רציפות תפקודית

רבה כי היה זה יישוב חקלאי שהתקיים בספר

בחקלאות.

7

כיישוב חקלאי בספר המדבר לאורך התקופה

תקופה ארוכה .

המדבר לאורך

.

הערבית מסקנה זו מובעת מכך שהתעודה היא
מסמך בעל תוקף משפטי ,

ומטבע הדברים

רושמי מסמכים מסוג זה דייקו בלשונם .
נגב עצמו טען בהקשר אתר שהדרך העיקרית
להשתמרות שם אתר היא רציפות היישוב

בו .

8

לפנינו מקרה ברור שבו יישוב התקיים באופן
רצוף  ,או
תקופות

לאורך

בהפסקות קצרות בלבד ,

מאחר שידוע שם היישוב

ארוכות ,

במועד מסוים באתת מתקופות אלה  ,סביר ביותר

להניח שזה היה שמו במשך כל התקופות .
יש לציין שהצלבנים בנו במהלך המאה

הי " ב

מספר מצודות באזור דרום הר חברון  ,אחת מהן

בכרמל .

9

היישוב המוזכר במסמך שאנו דנים בו
הארכאולוגי

ש'

מעטות מאוד על אודות הפעילות הפרנקית

נוטמן  ,ז ' ייבין וא ' נצר  ' ,חפירות בית הכנסת

בחורבת סוסיה '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ב ) ,
נגב ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

עמ '

52

ככל

.

. 89

1173

28

. 445

קדומים בנגב המרכזי '  ,קתדרה ,

עמ '

4

52נ .

the Holy Land ,
305 - 307

 .קק

1

"

Benvenisti , The Crusaders

1970 ,

, Ierusalem

.א

לעומת הממצא

.

R . B. C .

~ xx

ed .

Willelmi Tyrensis Chronicon ,

( , Turnhout 1986 ,גHuygens (CCCM , 63

(  . 952ק )

א ' נגב  ' ,השתמרות ושיכהה של שמות מקומות

( תמוז תשל " ז ) ,

הידוע

כרמל

מוזכרת

לראשונה

בתקופה

הצלבנית כמקום יישוב  ,ולא כאתר מקראי  ,בשנת

י ' פראוור  ,הצלבנים  :דיוקנה של חברה קולוניאלית ,

ירושלים תשמ " ה , 2עמ '

הברור  ,קיימות

עדויות

ספרותיות

באזור .

10

ההוספיטלרים הפכו למסדר צבאי ככל הנראה
במהלך שנות העשרים של המאה הי " ב  ,ראה :

 ferusalemת" ,
52 - 53

 .קק

"

0ן The: Knights ofst .

,

; Riley-Smith

and Cyprus 1055 - 1310 , London 1967 ,

המפה  -איור או

ההלוקה בראשותו של וודהד צירפה לדו " ת שלה ,

מסמך ?

שהתפרסם באוקטובר  , 1938את מפת החלוקה
של הוועדה המלכותית  ,לצד מפות נוספות
שצורפו

יוסי כץ

,8

לדו " ה.

א

להבהיר

תופעות

ונושאים

2

4ק

סיזיז "" 0י8ייס " "
" 5יז " "" ,

צירופן של מפות לעבודות מהקר נועד בין היתר
שעליהם

גם בעין בלתי מזוינת ניתן

0

/

מדובר

ע

ס

.

במחקר ולתת להם ממד מותשי לעתים קשה

/

ש

מאוד ואף לא ניתן כלל להבין את תוכן המהקר

,

-ע

4,

",

ללא המפות המצורפות  ,ולעתים המחקר עוסק

]4

-- -

,

ש

osds

. .
-,

" """-

/" cefnst/anel 8

"

ך

-

-

-

4ן

בתופעות מרחביות והשימוש במפה הוא במקרים

.

אלה חלק מהותי של עבודות המחקר דומה כי
אין חולק על כך שבכל מקרה המפות המצורפות
לעבודות המחקר חייבות להיות מדויקות  ,וזאת

.

ללא קשר לנושא המהקר לדעת כותב שורות
אלו ובוודאי לדעת רבים אחרים המפה איננה
אילוסטרציה או איור שנועד להוסיף ' צבע '
למאמר  ,לספר או לדו " ח

המתקר .

המפה היא

ע

=י

י

רלי

מסמך אשר ברבות הימים ייתכן שייעשה בו
שימוש  ,בדיוק כפי שייעשה שימוש בתוכנו

.

הטקסטואלי של המחקר משום כך נדרשת בדיקה
קפדנית של מפה המצורפת לעבודת מחקר הן

על  -ידי מחבר המחקר ולא פחות מכך על  -ידי

הגורם המאשר את פרסומו בבמה זו או אתרת .

ש
,

עין

/

דברי הקדמה אלה נראים לכאורה תמוהים  ,שכן

.

.ן ,ן
,

.

מה חידש הכותב ולא היא לא הייתי נזקק לכתוב
את הדברים לולי נתקלתי לאחרונה בתופעה
כמעט שיטתית של צירוף מפה שגויה לעבודות
מתקר אשר התייחסו בצורה זו או אתרת לתכנית
החלוקה של הוועדה המלכותית משנת

1937

.

מפת הלוקת ארץ  -ישראל ששורטטה בידי הוועדה
מפה נ

המלכותית צורפה לדו " ח הוועדה אשר התפרסם
בתחילת יולי
1

1937

( ראה מפה

)1

.

1

גם ועדת

Palestine Royal Commission Report , London , Tuly

1937 , Cmd . 5479 , map 8

.
2

י -

ן

ק ,,

14ג

Palestine Partition Commission Report , London ,
 3קזזה 5854 ,

קתדרה

82

,

Cmd .
טבת

October 1938 ,

תשנייז ,

עם ,

180 - 175
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יוסי
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המלכותית חוצה את ים

ואכן בתיאור

המילולי של קו הגבול מציין הדו " ח :

' Starting

 Naqura , 11 follows the existingתfrom Ras 8
0ן

of Palestine

[ ההדגשה שלי ,

eastem frontier

י " כ ] lake Tiberias and crosses

the outflow of the River

'  . . .ת48זסף .
3

טחnorthern 8

10

Lake

the

מראש

הנקרה ,

נמשך

הצפוני

הקיים

והגבול

פלשתינה

(א "י

)

הקו

בעקבות

המזרתי

הגבול

הקיים

של

עד לים כנרת וחוצה [ ההדגשה

שלי  ,י " כ ] את ים הכנרת עד לתוצאות הירדן . ' . . .

4

מספר מחקרים מרכזיים שהתפרסמו מאז סוף
שנות השבעים  ,והכוללים גרסה מעובדת של

10

ובתרגום הרשמי לעברית  ' :החל

ראה הדו " ח ( לעיל  ,הערה , ) 1

)

)

, , , ,,,

לראות בבירור כי קו הגבול שהציעה הוועדה

כינרת .

.

גגי ] גיי יוי יק

] יווו ] 11וגק

L : ( 1 nlllllsslon

 1 ' cr: lין

-,

1

' 2

] 14

"

4

,

הרצאת הוועדה המלכותית לפלשתינה א " י )  ,תרגופ
רשמי  ,ירושליפ  , 1937מסמך פרלמנטרי , 5479

עמ '

עמ '

. 383

המפה  -איור או

מסמך ?

 177קתדרה
יהודית

שטחי
המלכותית
הוועדהמסירת
הציעה

לעבר  -היררן .
שהעריבה
והנגב

סוריה

ביוון

ערכיי
כי אינם
ארץ  -ישראל
ייהוריתלאומית יכולים
קבוצה ואינם
לעצמם .
ארבע
מרינה
לקיים -
בצפון
ראשונה ניתן

חלוקה
לרעיון

מורט .
פרסום
ערי

חרש :
שאיננושלוש
תקיף

כל

.

וערבית .רק
מדיניות ולא
יחירוח יהודית
יחידה

..

נ

,

ע

עבר  -הירדן

י

/

סיני

( מימין )
( משמאל )

תכנית החלוקה של הוועדה

המלכותזת

מפת החלוקה של הוועדה המלכותית ,

הבריטית  ,יולי

1937

' לא

להביא לשינויים במפת החלוקה של הוועדה

השלימו ' עם העברת קו הגבול באמצע הים

המלכותית  -וביניהם הכללת ים כינרת כולו

ו ' סיפתו ' את הכינרת כולה לתוך שטתי המדינה

ושטחים ממזרחו בגבולות המדינה היהודית

היהודית חלק מהמתקרים אף הגדילו לעשות

העתידה בטרם ייקבע קו הגבול הסופי לחלוקת

בצרפם למדינה היהודית גם שטחים לא גדולים

ארץ  -ישראל

.

5,

מצדה המזרחי של הכינרת  -עובדה שלא היתה
ולא

נבראה

במפת

החלוקה

של

הוועדה

המלכותית  ,יתרה מזאת  ,בשנים , 1938 - 1937
פעלה הסוכנות היהודית לא מעט על מנת

5

י ' כץ  ' ,גיבוש הצעת הסוכנות היהודית לגבולות

החלוקה  , ' 1938 - 1937 ,ציון ,
420י

נו ( תשנ " א ) ,

עמ ' - 417

יוסי

ץתררה 178
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הצעת
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"/ _ ._ra
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סוריה
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החלוקה

ועדת

פיל

של

רןל

1937

)
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דוזולום
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החדינח

הערבית .

ומוחד ה *,
הסדינה " .
גנוי וקרון
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דנ  ,ת
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נהי
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 /עלגה ערבית

י,

ן
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- .ל -
מפות

9-2

המצורפות לרשימה זו הן המפות

השגויות  ,ומצורפים אליהן גם הכיתובים של

.

הכותרות כפי שניסחו מחברי הפרסומים מפה

2

לקוחה מתוך ספרו של מיכאל כהן שראה אור
בשנת  6 , 1978ומפה

3

ןציור ו

6

36

.ע

המפה שצורפה לדו " ח הוועדה המלכותית

1988

.

7

נראה כי שליים

.

השתמש כמקור במפתו של כהן מפה

4

לקוחה

מספרו של שמואל דותן שראה אור במהדורתו
הרביעית ( שממנה צולמה מפה

)4

בשנת

1983

.

8

היא מתוך ספרו של אבי

44 . Cohen , Palestine: Retreatג

New York 1978 ,
~

י

עקבהע

שליים שראה אור בשנת

7

om the Mandate ,

:

ן

8

Odord

Collusion Across the lordan ,

63

.ע

ש'

דותן  ,המאבק על ארץ ישראל ,

Shlaim ,

.ג

1988 ,

תל  -אביב , 1983

המפה  -איור או מסמוז

מהדורתו הראשונה של הספר ראתה אור בשנת
1981

,

.

מפה

,

מיייחז
קק"מ

לקוהה מתוך ספרו של אהרן

5

שראה
שי אי

אור
אוי

;

הטכנית

העבודה

. 1983

9

שהושקעה

בהכנת

בשניו
סטנת

הרבה

,

למרוח
קם  ,י

.

;

המפות לספר זה ( סדרת מפות בצבעים  ,זו על

.

גבי זו ) נפלה בו הטעות הנזכרת מפה

מ,

ספן

; 11

. 1988

ו שק משי ,

מפה

10

 ,ש  ,אי ,

בן 11ן

און

6

בשנן

נור שהתפרסם בשנת

. 1991

מפה

11

מספרו של גל  -נור שראה אור בשנת

הדברים .

הטעות

אמת ,

.

המודרני כבר באוקטובר

לא

במחקר

החלה

התפרסם מאמרו

1937

ך ; ן ==

11

:

תכנית החלוקה של הוועדה המלכותית ,

;

לקוחה
ו

8

המפות המעובדות ,

לא

הם

;ן

ו193

היא

היא מתוך מאמר של יצחק גל -

7

אך

כמובן

כך
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1995
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סוריה

*
'

,:ש

,

1

- -/

'

:

ן

'

-

12

הספרות חזרה על אותה שגיאה .

נציין שלא כל

כך למשל אלחנן אורן צירף לספרו משנת

' 1978

1

בספר

Palestine

dation

מפה מעובדת נכונה  ,וכך גם נעשה שם

שיצא לאור על  -ידי

בשנת . 1980

 -תט0ע Esco

14

ייתכן שקיימים מחקרים נוספים שבהם מופיעה
אותה שגיאה  ,אך לצורך העניין ניתן להסתפק
במקבץ שהבאנו  ,מקבץ העשוי כמעט ליצור את
הרושם כי המפה המקורית היא

עמ ' . 137

השגויה . . .
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ולא
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גי

י ' גל  -נור ,

מגיד ,,,י
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' הלוקה טריטוריאלית של ארץ  -ישראל :

.

,

10

382 - 404

? .ק

הביא גל  -נור

ועש

אתהמפה המקורית .
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. 104
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א ' אורה התיישבות בשנות מאבק  ,ירושלים , 1978
עמ '

14

ש

" גל  -נור  ,חשבו בנים לגבולם  ,ירושלים , 1995
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'1937 Decision' , Po tical Geography
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יאי כד

זתףדה 180

ויקאונט

של

מעובדת

שאליו

סמואל15
מפת

של

צורפה
של

החלוקה

גרסה

הוועדה

המלכותית  ,וגם שם מצויה אותה שגיאה ( ראה
מפה

)9

.

מדוע נפלה הטעות 16במפות השונות ומדוע היא
ל

כה נפוצה ? אין בידינו תשובה ברורה לשאלה זו
ואין בכוונתנו לחפש את ' מפת האם '

השגויה .

עם זאת מתקבל הרושם כי החוקרים העדיפו
לעיין

ולא

במקורות משניים

המלכותית .

בדו " ח הוועדה

הוועדה המלכותית

במקור

עצמו

העובדה שדו " ח
ופרטי הגבולות

בכלל

ששורטטו בו בפרט  ,לא עמדו במוקד מחקרם
פטרה אותם לכאורה מהצורך לעיין במסמך

עצמו .

המקורי

מבחינתם המפה שהם צירפו

.

לעבודתם היתה איור ולא מסמך כך הועתקה
לחיבור

מחיבור

השגויה

המפה

והשתרשה

הטעות  .ראוי אפוא כי בעתיד יצורפו לעבודות
בעלות אופי דומה העתקים של מפות מקוריות ,
ואם הדבר אינו ניתן מסיבות טכניות  ,יבוצעו
העיבודים באופן נאמן

למקור .

17

חוקרים  ,אנא

תנו כבוד למפה .
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לטעויות דומות ראה :

תידחס
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Partition' , Foreign

 ) ( ,ט ) A . S . IGieman

"

,

.

T G. Fraser, Partition

] India and Palestine ,

 , Ireland,ושם

בעמ ' 11בנ גרסה שגויה של מפות האו " ם לחלוקת
ארץ  -ישראל .

1
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,

 85ק
16
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,

' (  ( October 1937מ ם

המאמר מופיע גם בתור  :טין

ס

1
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[ Herbertl
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15

Samuel ,

Viscount
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foueal
 . Brodsky,א
0
Geography
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Maps
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 .קק

כל המבקר בגני הקברות הבריטיים של מלחמות

הטל צלב ענק

העולם בארץ ובארצות אחרות  ,אינו נשאר אדיש
לתחושת
לנופלים

וב גניחת

ושלוות

הרוגע

) ' quiet 004 ' 5 acre

הנצח
8ן ) 2

שהוענקה

ואינו יכול שלא

להתפעם מהאיפוק הקסום  ,הצניעות וטוב הטעם

השורים בגני הזיכרון הללו .
כמאה

שנה

קודם

ל ' מלחמה

הגדולה '

קונן

רון פוקס העלה במאמרו

המשורר האנגלי פ " ב קלי על מות ידידו המשורר

על בתי  -הקברות

הצבאיים הבריטיים במלחמת העולם הראשונה

קיטס בשיר ' אדוניס '  ,על העלם המיתולוגי שקם

מסכת של פרטים על תולדות הקמתם  ,פרטים

לתחייה בדמות כלנית בכל מקום שבו נטפה

ידועים

במידע ערוך

טיפה מדמו  ' :בית הקברות הוא מקום פתות בין

ומסודר הכורך אותם בכפיפה אחת עם מערכת

בחלקם ,

וזיכה אותנו

החורבות העוטה בחורף סיגליות וחינניות ועלול

לחבב את המוות כדי להיקבר במקום כה נעים ' .
1

69 - 70

 .קק

Shelley, Adonis , Oiord 1891 ,

2

1

ר ' פוקס  ' ,תולדות התכנון של בתי  -הקברות
הבריטיים בארץ  -ישראל '  ,קתדרה  ( 79 ,ניסן

תשנ " ו ) ,

. 8.ק

ן

קתדרה

עמ '

, 82

. 125

טבת

תשנ " ז ,

עמי

- 181

184

תידה

182

דב גביש

~

צלב ביה  -הקברות

ההנצחה האימפריאל  ,ת

תשומת לב מיוחדת

בין סביבה מוסלמית לאחרת  :בעזה נקבע צלב

( תצלום אוויר משנת

הקדיש הכותב לדילמה הדתית שעמדה בפני
המתכננים  ,ועל עניין זה אני מבקש להגיב

קלטי בתוך קפלה ; בדיר אל  -בלח ובבאר  -שבע
נקבעו צלבים כתבליט בפנים קיר החומה ; ואילו

בני ' האימפריה הנוצרית ' ביקשו לאמץ תקנים

צלב

,)1934

מבט מצפון

3

.

אימפריאליים בארץ של ' אמונה אחרת ' ,
סמלים נוצריים עלולים היו

מחשש

דתי

לוונדליזם

שבה

להתפרש כהתגרות .
הציע

הארכיטקט הראשי

ג ' והן

ברנט

בחיפה ,

ברמלה

בלומפילד ,

בהנחה

ובירושלים
שעל

הוצב

היהודים ,

במיוחד

בירושלים  ,אפשר יהיה לכפות צלב ביתר קלות ,

שכן הם ' מעורבים בין חבריהם הנוצרים ' .

4

בית -

לבתי  -הקברות

הקברות הצבאי בהר הצופים היה החשוב באתרים

הבריטיים בארץ  -ישראל וגליפולי  ,לעצב את

ויהצדיק טיפול מיוחד ' הן בשל מיקומו והן מפני

בתי  -הקברות כגנים סגורים בחומה  ,להצניע את

שברנט שילב בו הנצחה כללית של חיל המשלוח

ההקרבה '

המצרי  ,במקום להיענות לגחמתו של אלנבי ,

) , Ulurnet

הצלבים

מהקמת

ולהימנע

' צלב

המונומנטלי  ,שעוצב על  -ידי הארכיטקט הבריטי

שביקש להקים אנדרטה אדירה בנפרד .

בלומפילד בעניין זה התקבלה פשרה המבחינה

הכותב הדגיש במאמר כמה פעמים את ההשיבות

.

rntr

עמ '

139 - 114

.

4

ימם ,

עמ '

. 120

אש

-

הטל צלב ענק

ע

של אתר הר הצופים ושל הנוף המרהיב הנשקף

שביקש כביכול להצניע את הצלב ,

ממנו  ,נוף שאין שני לו  ,וכן את העובדה ש ' צלב

ההיפך מכך והטיל על ירושלים צלב ענק  .אילו

עשה את

ההקרבה ' פונה אל העיר  ,מערבה  ,ומתנשא מעל

לא הסתפק פוקס בתיאור נוף העיר ואתריה

כדרך אגב הוא הזכיר את

ל ' צלב

החומות

183
~

,
זנ
והגגות .

חדרה

הקדושים הנשקפים מהר הצופים מבעד

השבילים המחלקים את המגרש לארבעה רבעים

ההקרבה '  ,אלא היה מביט מהעיר אל הר הצופים ,

ואת עבודות העפר לעיצוב ולשמירה על השיפוע

במבט מגבוה  ,היה מגלה שהשבילים אינם כה

המתון והאחיד של פני השטח לא הייתי חוזר על

תמימים  -הם מהווים צלב ענק המרחף מעל עיר

.

.

הפרטים הללו אלמלא השתי כאן ההמצה ברנט ,

.

הקודש מהעיר אין רואים את ' צלב ההקרבה '  ,גם

קתדרה 184

דב גביש

לא מהאוויר  ,אך הצלב הענק המוטבע בפני

א.

השטח נחשף גם לעין המבקר במקום המתכננים

דוקטור על האדריכל הריסון  5 ,אבל לא מצאתי

לא הותירו אפוא שום צל של ספק בדבר

במאמר הסבר כלשהו לקשר של הריסון לבתי -

נוצריותו של בית  -הקברות  ,אמנם גם בבתי -

הקברות .

.

הקברות האחרים  -בארץ ובארצות אחרות -

עוצבו השבילים בסגנון של צלב  ,או צלבים
רבים  ,אך בירושלים  ,שלא כבשאר האתרים ,
נוצלה גם הטופוגרפיה ההררית ( ובפרט נוצל

השיפוע) באופן מרשים על  -ידי שומרי הגחלת
הנוצרית  .אין כאן שאלה של דמיון פרוע  ,אלא
אמירה מפורשת גם אם אין לה ביטוי במפרט

הסטנדרטים האימפריאליים .
מדי פעם מתברר שהמציאות עולה על כל דמיון

.

והעיון בתצלומי האוויר מגלה הפתעות בתצלום
אוויר של המרכז למיפוי ישראל משנת

1978

( אז

מחלקת המדידות ) מצאתי שמישהו ענה ל ' צלבני '

המאמר מבוסס על פרק מתוך

עבודת

.

ב המחבר הזכיר אובליסק באתר קבורה לתללי
גדודי העבודה המצריים בלימבר היל

) Limber

1עא )  ,מצפון לירושלים - 6היכן נמצא האתר
הזה ?

מצאתי שהשם לקוח ממפת קוד בריטית

של מלחמת העולם הראשונה ,

7

באינדקס הבריטי לאתרי הקבורה

ונרשם

בארץ .

8

כך

אין

ספק שהכותב לא טרח לבדוק את הנתון ולזהות

בעצמו .

את האתר
הבריטים

דרך אגב  ,לפי פרסומי

לא היה זה בית  -קברות לחללים

מצרים  ,אלא לבריטים  ,הודים ותורכים .
ג  .ואם כבר הוזכרו אתרי הקבורה לחללים

ירושלים של המאה העשרים  ,קרוב לוודאי

המצרים ,

באופן לא מודע  ,וסימן מגן דוד ענק לרגלי בית -

הוקם גם בלטרון  ,אך נהרס לפני שנים ספורות .

הקברות אלא שמגן דוד זה נמחה תוך זמן קצר

ויש להוסיף לרשימה עוד את האובליסק האומלל

ולא נותר ממנו שריד בשטח .

לזכר החללים המצרים המשקיף על תחנת

אני מבקש להתייחס גם לכמה זוטות שכותב

הצומת  ,היא תחנת הרכבת בנחל שורק  ,ומהווה

.

מטרה לצלפים

המאמר הקל בהן ראש :

שם  ,עמ ' , 114
שם  ,עמ '

מפה

. 2 . ,א

. 44 .

ולמשחיתים אחרים .

הערת כוכב .
בן  -יעקב שבדקה את האתר

4 Surveyא1ו אlerusalem ) 8 . 5 . ( , 1 : 40 , 000 , 71

E. E . F .
) 28 .

122

.

9

מן הראוי היה לומר שאובליסק כזה

rcoy .

נקודת

24

באוגוסט  , 1918בנקודת

הציון

ברשת

.

ישראל :

8

ציון :

the British Empire

Cemeterf Index ,

,

0

The War Graves

and Syria , London 1924 - 1932 ,

 . 27ע 0 .א

- 1492

709נ  ,בקרבת היישוב בית  -אל תודתי לגב ' מיכל

Palestine

.

בשטח .

9

פוקס ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 118הערה

10

ועמ '

122

.

ירושלים  :האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " א  ,עמ '

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה
להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים מרובעים

הכנסת הראשונה

מצויין מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .

לקוראים  [ .תל  -אביבן  :מעריב תש " ט  ,עמ '

אביבה אופז  ,איילת השחר [ ] 91

ומדינת ישראל ,

[ ס] 8

ארכיון יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

היהודי  ,ירושלים

ארכיון עיריית ירושלים [ ] 132
הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים [ , 121 , 117

מדור תצלומי

[ ] 56

[ ] 128

וכרטא  , 1992 ,עמ ' ] 9 [ 1391
[ ] 62

תקנות חברה קדישא אשר על יד קהלת ירושלם .

תרצ " ט  ,עמ '

תמר

ירושלים ,

124 [ 11 - 10ן

] 183

illustrations that

[ 72 , 65 , 50ן

,

0

We 8ratehJIly acknowledge the use

 the following. The numbers enclosed within theתן appear

סופר  ,המחלקה לכרטוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים

החברה לחקירת

ארץ ישראל ועתיקותיה  ,משרד הבטחון  -ההוצאה לאור

מוזיאון ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב [ 81 , 79 , 78ן
אריה

177 [ 35 - 34ן

א ' שטרן ( עורך)  ,האנציקלופדיה
ארכיאולוגיות בארץ ישראל  . 4 ,ירושלים :

[ ] 67

מורגנשטרן  ,ירושלים

ירושלים  :יד

החדשה לחפירות

אויר  ,המחלקה לגאוגרפיה  ,האוניברסיטה

העברית  ,ירושלים [ , 182 , 181

 ( 1תשנ " א )  ,עמ ' ] 178 [ 215

יצחק בן  -צבי  ,תשמ " ד  ,בין עמ '

123 , 122ן

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים
אריה גרייבסקי  ,ירושלים

הציונות  ,היישוב

,

[ ] 127

הקיימת לישראל  ,ירושלים

( ] 139 [ ) 51

אי קליימן  ,הפרד או משול  :מדיניות בריטניה וחלוקת ארץ -
ישראל  -הזדמנות שהוחמצה . 1939 - 1936

ארכיון הטמפלרים  ,שטוטגרט [ 77ן
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The Law for Punishment of the Nazis and
their Collaborators : Image and Reflection of
Public Opinion

Yehoshua Frenkel

To what extent can the Law for Punishment of the

Sixteenth-Century

Nazis and their Collaborators ,

District

Knesset חו

1950 ,

be

enacted by the

considered  חשimage and

reflection of the attitude Of Israeli society 10 the

Holocaust and 15

Villages  תוthe Terusalem

SUNIVOTS ?

The article provides סעה

insights 1מ10 this question . First ,

"

 תוסthe fact that

ג

review of: Amy Singer , Palestinian Peasants and

Ottoman

Of(icials: Rural Administration around

Sixteenth-Century

ferusalem, Cambridge : Cambridge

during the 19505 severa [ score of Tews were tried

University Press , 1994 .

under this law

evldent that 81 that time Israe [i

The sb(teenth centurf 15  בtreasure trove 10 ! scholars

society was more concerned with the victim, rather

dealing 14 וטthe eastem Mediterranean regjon . The

than with the murderer. This tendency reached ! 15
peak  חוthe 50 -called ' Kasztner Trial ' , whereas the

enables them 10 reconstruct many and vanous facets

11 15

Eichmann Trial

conducted

expression of Israelis '

86 ! 111ע

!ח

documentation provided by the Ottoman archives

חב

Of rural and urban 111 , subjects which are much less

10 free themselves from

accessible 10 students of the Mameluk period, named

the

the concentration 0 חthe victims .

19605 ,

!5

"

the

after the sultanate which was removed from the stage

Knesset debates preceding passage of the law reflect

of history by the Ottoman Sultan Selim . his rich and
vaned collection of documents , already
~ utilized חן

varlous political tendencies חו

Second,

relation 10

the

,

throughout the 19505 . The author illustrates these

studies bv Bemard Lewis , Amnon Cohen and others ,
specific
has;
10 8 spate 01:
:
impetus

tendel
~ ncies by quoting from repres
: sentatives of thre (

Of'

Holocaust ,

which

continued

10

be

expressed

"

Dr. Singefs volume

15 8

welcome addition .

,

possible andreport
should be implemented with 8 ! 1 speed
and filed 8
with the Zionist authorities . The
his
ourney
manuscript
was also
diary,
meticulously
which recorded bv Shurer ! ת
has remained unknown
10 this day. Selections  תוסוthat diary are here
published hr the first time .
Though

the

ת01 add

diary does

new factual

,

State of Israel  חן1948 ' which brought [ ת

the creation 0

Municipality of Terusalem .

recorded lend from
 חבaura 0 authenticity 10 the
document . [ 1 ! 5
these details that we may gain

Hanna Yablonka

8 חinsight ! ת10 the spirit of that era :

The Law for Punishment of the Nazis
8

pioneering

heroism
fervor that
,
encouraged people 10 undertake acts of
completely identifying themselves with

,

influencing

0

he course

,

:

Of

 טwake

that guided the
the city'
'Va' ad
s Hakehilla ' and which left 8
mark 0ח
landscape have provided
ideological and organizational bases for the modern

glimpses
knowledge of
, ! 1 [the
5 important
events for [ 15 ' behind the scenes '
. The writer' s personal
perspective and the many seemingly trivial data

,

[

Terusalem as the capital Clty with for the first time - 8 lewish municipality headed bv
8 Tewish mayor . ;  חmany instances , the principles

Implementation
and their Collaborators : Legislation ,
and Attitudes

and 8 complete lack
The article applies historiographical methods 10 פ

differentiation bethreen fantasy and reality .

unique phenomenon of the Israeli legal system .
Historically, the study provides another insight 1ת10
the absorption of Holocaust sun~ivors 1ת10 Israeli

Kobi Cohen -Hattab

society during the 19505 and 19605 . Documentation
lerusalem ' s 'Va ' ad Hakehilla ' and the

Development

0

,

shows
years

lerusalem , 1917- 1948

Terusalem ' s physical and human landscape changed
 סnsiderably during the Bri sh Man1 (date period . The
aces the activities 0~ ' Va ' ad Hakehilla' - the

,

) )

article

"

Committee

0

,

the Tewish Community of lerusalem ,

8 תelected body estab [ished

,

few days after the

8

Brifish capture 0 Terusalem ( December 19 [ 7 . The
first
Va' ad intoduced new norms 0 aCtMty, being the
organization espousing Tewish nationalist

,

ideology 10 operate  תוTerusalem .  חןoutcome of

,

Clty'
ideology
s
was the provision of sePnces 10 8 ח0 the
Iewish populace , i espective of country of
~
origin or socio-economic
status . 115 geoVaphical
influences included the founding

social work ,
The range

0

,

8

0

,

bureaus for

the
commercia [ center and 8 cemetery .
Va ' ad' s activities was relatively

limited due 10 lerusalem ' s special conditions : as

,

8

population
holy city , opposed
8
sizable
the committee
חסקס ] ק10 ח0  טוTewish
' s Zionist outlook
cooperate with . Elsewhere  חןEretz
Tewish community councils were most active

and refused 10
Israel ,
!ח

"

civic affairs , becoming part of

8

grow ng common

sense of Tewish identity [  חthe Yishuv . ~
The Va ' ad functioned תט11 [ the establishment

0

,

the

0

that  מwas their mass immi afion  תןthe first
the State of Israel that provided the impetus
~

,

for this legislation . The Law also enables

the attitude of
reflected

!ת

8

study

0

,

society towards the survivors as

what was said and yaitten during the

legislative process ,  תוjudicial decisions and [ ת
article
newspaper reports of these proc: ee
(  שdings . Finally, the
~
analyzes the changing positions
of the courts
towards defendants !  תsuch trials  תוthe 19605 as תס
result 0 the Eichmann Trial .

ותסזי

,

the perspective

0]

"

the legal system , the article

shows that the Law for the Punishment
and their Collaborators was

0

unique

,

the Najs

!ת

Israeli

criminal legislation and traces the difficulty

!ת

reachingdefined
judicial decisions [  תmatters that 1 ! 8 0 תthat
1 ת ! א, 1 [  ןboundary between judicial and
which
moral Tews
lssues
were
. About
the defendants
42 trials were conducted ! ח
, and only three tried
non -lews under this law. About עמ0 -thirds 01 them
ended ]  תconvictions . The  זסחתוmoral lssue raised

were
 תוthe trials
the concerned the nature of collaboration :
ludenrats and the Tewish police
collaboratorsl The answers given by the courts

,

gradually changed from the early 19505  [ החטthe late
19605 . 11 was then , apparently, that the process

trfing Tews under this law came 10 8 תend .

0

.
Muhammad

Merovingian and Carolingian periods .

[ח

particular ,

these labels contribute towards  חבunderstanding of
עט0 major phenomena of Christian devotion , which
can then be studied against 8 wider cultural and
religious backVound . First , the labels point

שתמעסש
eulogiae

interest תו

]0

.

Holies . The Damascus Blood Libel and the expulsion
of'
ג11 - bodl  חו1840 - put 8 sharp end 10
messlanic expectiations .

the

and importance of Holy-Land

, תthe West, which became as important

and as holy as genuine saints ' relics . Second, the
labels provide some invaluable infonnation 0 חthe
nature and the volume of Pl gnmage 10 the Holy
Land from Frankish Gaul , Of~ which very ] 1 ] ] 1 15

"

known .

עתרוה

טעג

Etan

Ayalon, Yossi Ben-Artzi and Rafael Frankel

The Templer 01 סעוPress

Sarona

81

 ילmost interesting technological

,

remnant - 8 חolive

' Hakirya' compound חו

press - 15  תthe present-day

,

Tel Aviv , the former German Templer colony of
Sarona . 1 ] 15 unique for שן0 reasons : 8 ( 11 was

י

wheel
single en jne which turned 8
that  תturn operated 8 number of production units ;
~
6 (  טןhydraulic press was produced by 8 German

powered. by

,

8

תי

Arie Morgenstern
Renewal of Sacrifices and the

firm which specialized
presses developed for
European a icultural ) קסז5 . This 15 , therefore , 8ת

Reconstruction of the Holy Temple
Messianic Speculation 0 תthe Eve of 1840

example of how
innovations and ideas are difhased
~
bv 8 חemigrant society that retains מ5 ties with the

 גchain

5
technological
mother
country ,
adopting
innovations and applying them  חו115 new home . Like

of dramatic events

ש

the late lSth centurf -

such as the French Revolution and the Napoleonic
Wars - caused many'
10 believe that momentous

days were drawing near. Political changes חו

Eretz

Israel - the overthrow of the Ottoman Sultan by
Muhammad ג11 - were also considered 10 have

"

several earlier transfers of innovations

י0 Eretz Israel

during the Middle Ages , this one , 100 , remained ב
singular example that was ת01 adopted by the local

שי

populace , which preferred
traditional implements
10 ' imported' technologies adapted 10 local needs .

eschatolo jcal implications that would enable the
Jews

10 retum 10

~

their land. Civil and religious tights

anted 10 the Iews , particularly pennission , publicly
!  חJerusalem , were
s of redemption . ז0 these were

expressed , ז0 erect synagogues

~
interpreted as si

added 'wondrous' occurences  חוJerusalem following
~
the earthquake of 1834 . Messianic fervor reached 15

,

peak !  ח1836 when suggestions were made that
redemption could be accelerated bv mystic activities
connected with the preparations for the renewal of
the sacrifices  תוthe Temple , followed by rumors 10
the

effect that permission had been granted 10

rebuild  מ.
Documentation
European

Av va Ufaz

Haim
Shurer' s Secret Diary
~

lewish settlement

archives ,

תו

discovered
including

the

Eastern
private

correspondence Of Rabbi Yehoseph Schwaa of
ierusalem, shows that Eretz Israel was  בcen al factor
~
the spreading of dlese rumors , and 1 תthe messianic
1ת

inteqJretation they received.

Tews

from abroad and

Chtistian millenarists also played  בcentral role , and

חי

the Hauran

Io rneY
~

NaS

10

 תבambition

held by some since the very inception of the Zionist
movement .  גfirst effort was made
1894 when

תי

about 100 , 000 dunams of land were acquired by
Baron Edmond de Rothschild , but this proved 10 be
8 short-lived

recently

01 8

the Hauran , 1924

attempt. The colonists abandoned the

was then worked by Arab tenant
farmers . The dream Of Jewish settlement  חוthe

land,

which

Hauran , however,

did ח01 die out . 115 leading

proponent  חוthe

19205 was Shmuel Dayan of

Nahalal .  תו1924 , Dayan and Haim Shurer - both
cental figures  חוthe Hapoel Hatair parfv - opting
set out

0 חב חexploratory joumey

10

the Hauran ,

)0

-

a1
s the third member of their pal ] Nahum Papper ,
due 10 their physical remoteness from the Holy Land
realia

put

ח0
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their

imagination ,

anslated  ] חן0 broadsheets , hand-raising

soon

and stdy of

~
the Titual laws dealing with sacrifices and ftle Holy of

land engineer . They set out by

"
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81 תfrom Zemah ,
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convinced that Tewish settlement  חוthe Hauran was
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11 15

customarf and natural 10 assign

purpose
be part

,

8

strategic

structure , and 10 consider  מ10
defense system of the state against

10 the
8 fortified

0
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תוס
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"
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"

"
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0

,
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maximum safeguarding together with speedy
availability . To prevent their complete fall חן10
enemy hands , they were divided among several
strongholds . The author contends that the desert
strongholds were established as part of the economic
and adminis ative systems

0

,
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