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ש
האם תיאור קרב בית  -זכריה  ,שבו נפל אלעזר אחיו של יהודה המקבי  ,כפי שהוא מופיע בספר
מקבים

 -כוכבא

א הוא תיאור סטריאוטיפי המבוסס על מוסכמות מן הספרות היוונית הקלסית ? בצלאל בר

חולק על התזה הזאת של דב גרא שהועלתה לאחרונה וסבור  ,על סמך שיקולים טקסטואליים
וגאוגרפיים  ,כי המסופר במקבים א הוא תיאור אמין ומדויק של מה שהתרחש במציאות .
במאה השביעית והשמינית לספירה  ,בתקופת שלטון בית

מייה ובתקופה העבאסית הראשונה  ,התפתחו

~
באסלאם מסורות רבות שראו בירושלים את מקום ההיאספות למשפט אחרית הימים ומקוכ תחיית

המתים  ,המקום שבו ינצחו כוחות הצדק את כוחות הרשע  .מקומה החשוב של ירושלים במסורות אלה

"

 -כפרי דן

אינו מקרי  ,שכן הן הושפעו ממסורות יהודיות ונוצריות שבהן היתה ירושלים המוקד  .ע ר לבנה

בפירוט במרכיבים השונים של מסורות אלה ומנסה למצוא בהן גם מרכיבים ראליים המשקפים את זמן
היווצרותן .

במדור  ,תעודה מביא צבי שילוני את מכתבו האישי של יוסף טריידל לאשתו  ,ובו תיאור הנסיגה
התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר  . 1917טריידל  ,שהיה מהנדס מים ומודד  ,עלה ארצה בשנת 1898

>

והיה פעיל מאוד ברכישת אדמות ובמיפויו  .ענג פרוק מלחמת  e lynהראשונה

התגייס טריידל מרצונו

לצבא בגרמני והוא היה נתין גרמני ) ושירת ביחידת ההנדסה של מפקרת הכוחות הגרמניים בדרוס הארץ .
ייחודו של המכתב ,שהוא מתאר את הנסיגה מירושלים מנקודת מבטם של המנוצחים .

בקיץ  1925ביקרה בירושלים הנדבנית היהודייה האמריקנית ברטה גוגנהיימר  .לאחר שנוכחה במצבם
 ישראל .העגום של ילדי העיר העתיקה החליטה להקים על חשבונה מגרש משחקים ראשון בארץ

בצוואתה השאירה סכום של עשרת אלפים דולר כקרן קיימת להקמתם של מגרשי משחקים נוספים  ,קרן
שנוהלה בידי הסתדרות הנשים ' הדסה '  .מחקרן של צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ עוקב אחר
התפתחותם של שלושה מגרשי משחקים וסוקר את התופעה  ,אשר בזמנה היתה לה חשיבות רבה  .בארץ
ישראל של שנות העשרים והשלושים היה למגרשים אלה תפקיד חשוב בהרחקתם של הילדים מסכנות
השוטטות ברחוב  ,בהקניית ערכיכ של היגיינה ובחינוכם לחיי שותפות בקהילה .

בסתיו  , 1945לנוכח התגברות ההתנגדות של היישוב היהודי לשלטון המנדטורי ,העבירו הבריטים

לארץ

ישראל את הדיוויזיה השישית המוטסת  ,גיבורת קרבות ההכרעה באירופה  .כוחות אלה אמורים היו

לתגבר את כוחות הצבא והמשטרה שהיו בארץ  .אולם חיילים מובחרים אלה  ,ה ' כלניות ' ,

לא היו מורגלים

בפעולה כנגד אזרחים ולא אומנו לפעילות כזו  .התוצאה היתה התגברות השנאה בשני הצדדים  ,והדבר

הביא מדי פעם לתוצאות טרגיות  .יעקב מרקוביצקי בוחן במאמרו את המהלכים והתגובות בפרשה זו ,
בעיקר

מן הצד הבריטי .

במאמרו על תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם בנובמבר  1947עוסק למעשה

אליעזר טאובר בתרומתו המשמעותית מאוד של אדם אחד  ,לסטר פירסון  ,אז תת שר החוץ הקנדי  ,ולימים
שר החוץ וראש הממשלה  .פירסון השכיל לפשר בין עמדותיהן של ארצות  -הברית וברית  -המועצות  ,ולגרום
לכך שתמיכת שתי המעצמות בתכנית החלוקה תאפשר את העברת ההחלטה ברוב של שני שלישים בעצרת

האו " ם  .טאובר מראה כי הקנדי הנוצרי בעל הרגש הדתי  ,שהושפע גם מזוועותיה של השואה  ,תמך ללא
לאות בפתרון שיביא בסופו של דבר להקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ  -ישראל .
במדור ' עם הספר ' נסקרים שלושה  :ספרו של יוסף פטריך על נזירות מדבר יהודה בתקופה הביזנטית

(ברוריה ביטון אשקלוני ) ,
הצבר

יעקב

שביט ) .

גרעוך פוקס

ספרו של יוסי כו על הקיבול הדתי לצנרי

ניר )

וספרו של עוז אלמוג על דמות

בצלאל נר  -כוכבא

ודך קרנ

רנל

~
בית  -זכריה :

המצאה ספרותית או
מציאות היסטורית ?

קרב בית  -זכריה  ,שבו נפל אלעזר  ,אחיו של יהודה המקבי  ,שעה שניסה להרוג את אחד הפילים של

.

האויב  ,נחרת בזיכרון ההיסטורי  -למרות התבוסה  -יותר מכל קרב אחר של יהודה המקבי גרמו

לכך בעיקר התיאור הפיקנטי של השתתפות פילים במערכה  ,הסיפור על מעשה הגבורה של אלעזר ,
אחי יהודה  ,ובשני הדורות האחרונים  -גם הסמליות בעובדה שהקרב  ,שהסתיים בתבוסה קשה של
הכוח היהודי ובנסיגה  ,נערך בגוש עציון  ,בקרבת ' העץ הבודד '  ,אשר ציין במשך שנים את מקומו

של ה ' גוש ' למרחקים .
מערך הלחימה של הצבא הסלווקי  ,חימושו והתקדמותו לשדה המערכה מתוארים בספר מקבים א
בפירוט יוצא דופן  ,ואליהם מתלווים ציונים טופוגרפיים

(

ו  ,ית  -מז .
)

הפירוט הרב מאפשר לנסות

.

.

ולשחזר את מהלך האירועים שחזורים כאלה אכן הוצעו בעבר בספרות המדעית והנה במאמר ארוך
שפורסם לא מכבר בספר הזיכרון למנחם שטרן טוען דב גרא שתיאור הקרב בספר מקבים א אינו

מהימן  ,וכי הוא מהווה יצירה ספרותית דמיונית המבוססת מעיקרה על מוטיבים השאולים מן הספרות

היוונית הקלסית .

1

בגלל מעמדו המרכזי של קרב בית  -זכריה בהיסטוריה הצבאית של עם ישראל בעת

העתיקה  ,דומה כי ראוי לבדוק את הבסים

1

לטענות אלה ולראות אם יש בהן ממש .

ד ' גרא  ' ,קרב בית זכריה בראי ספרות יוון '  ,א ' אופנהיימר  ,י ' גפני  ,ד ' וקוורץ ( עורכים )  ,היהודים בעולם
ההלניסטי והרומי  :מחקרים לזכרו של מנחם שטרן  ,ירושלים תשנ " ו ,
קתדרה

86

,

טבת

עמ ' ( 53 - 25

תשכח

,

עמי

להלן  :גרא .

- 7

)

22

8

בצלאל בר  -כוכבא

כדי להוכיח את טענתו מייחד גרא את הדיבור על חמישה מן המרכיבים הרבים של תיאור הקרב
בספר מקבים א  ,ומביא להם הקבלות מן הספרות היוונית מראשיתה באפוס ההומרי ועד כסנופון ( סוף

המאה החמישית  -אמצע המאה הרביעית לפה " ס )  :הנשק הזוהר  ,קולות החיילים  ,הרעש המכוון

.

בשעת התקדמות הצבא  ' ,צלצול ' הנשק והלחימה בהר ובמישור גרא סבור שבעל מקבים א נטל את
המרכיבים הללו ( במישרין או בעקיפין ) מתוך הספרות היוונית  ,ובאמצעותם בנה תיאור דמיוני של

.

מהלך הקרב כל זאת במטרה להדגיש את עצמתו של הכוח הסלווקי וכך להסביר מדוע לא ניתן היה

לגבור עליו בשדה המערכה .
לפני שאתייחס לתאוריה של גרא  ,אפרט מעט יותר את מרכיבי התיאור שבהם מדובר  .לפי ספר
מקבים א  ' ,מגני הזהב והנחושת ' של הצבא הסלווקי המתקדם במסעו נצנצו בשמש והשתקפו על
ההרים שממול

(

ו  ,לט .
)

.

בהמשך המסע התפצל הצבא ונע בעת ובעונה אחת בכמה צירים רובו בשטח

מישורי  ,והשאר ' על ההרים הגבוהים '

(

שם  ,מ .
)

באותה שעה  ,בסמוך להיווצרות המגע הקרבי  ,הקימו

התיילים הסלווקיים רעש רב באמצעות שאגת הקרב ,
2

2

וכן הוגבר השאון על ידי ' מצעדי ההמון

גרא ( עמ '  ) 40 - 37סבור שאין מדובר בשאגת הקרב )  , ( boiהידועה היטב מן המקורות היווניים וההלניסטיים  ,אלא
דווקא בשירת הפאיאן  .ואולם קשה להניח כי לכך התכוון בעל מקבים א המקורות שבידינו ( בעיקר תוקידידס

.

.

ופלוטרכוס ) מוסרים פרטים רבים על שירת הפאיאן של הספרטנים אנו למדים מהם כי שירת הפאיאן התלה

במרחק של מאות מטרים ממקום ההיערכות של האויב  ,ואולם סמוך מאוד להיווצרות המגע הקרבי באו במקומה

שאגת הקרב ואמצעים ווקליים אחרים ,

.

שנועדו לזרוע פחד ובהלה  ,בעיקר הקשה בכלי הנשק ההתקפיים על

.

המגנים שירת הפאיאן עצמה לוותה בנגינת חלילים זו בוודאי לא יכלה להיות שירה אגרסיווית

ומטילת אימה .

מטרתה של שירת הפאיאן הספרטנית היתה לחזור ולהזכיר את הצורך לשמור על רווחים מתאימים ועל קצב

.

התקדמות שווה  ,ותוכנה היה בהתאם אשר ליוונים אחרים  ,יש סימנים לכך ששירת הפאיאן שלהם הכילה תכנים

אחרים  ,כגון הימנונים דתיים ( כפי שככל הנראה היתה במקורה )  ,אבל לא הרבה מעבר לכך ( לכל הפחות לא

במלחמת היבשה .
.
לעשות זאת  .יתר על
)

אם נחזור לפסוק הנדון במקבים א ( ו  ,מ )  :על פי הכתוב ' קול ההמון ' הטיל פחד ומורא בקרב

הלוחמים היהודים כשם שנגינת המת חלילים סקוטית אין בה כדי להטיל פחד ומורא  ,כך שירת הפאיאן לא יכלה

כן  ,הפסוק מתאר את השלב הסמוך להתנגשות עצמה  ,לאחר שהצבא הסלווקי המתקדם

,

במסעו שינה את המבנה בהתאם לתמורות בתנאי השטח בזירת המערכה עצמה פסוקים מ  -מב לעומת
בשלב זה כאמור עברו צבאות יווניים לשאגת הקרב ולאמצעים

הווקליים האחרים .

גרא מעלה את ההתרחשויות בקרב אפיפילאי שבסיציליה ( תוקידידס ז ,

) 44

לח  -לט .
)

כראיה מרכזית לדעתו ששירת הפאיאן

היה בה כדי להפחיד את היריב ולהכריע את המערכה  .ברם לא ה ' רעש ' של הפאיאן הוא שגרם לפחד ולהכרעה באותו
קרב אלא אבדן היכולת להבדיל בין הצדדים  ,שנגרם בין השאר עקב שירת הפאיאן  :הקרב בין האתונאים לאנשי

סירקוסי ( שנת

414

.

לפה " ס ) ניטש בשעות הלילה במחנה האתונאי נטלו חלק גם בעלי ברית דוריים ( בעיקר מארגום

וקרקירה )  ,אשר כדרכם של הדורים האחרים  ,כגון הספרטנים ( ובניגוד לאתונאים באותה שעה )  ,היו משמיעים את
שירת הפאיאן בגלל החשכה והשטח הצר התקשו האתונאים להבחין בין כוחותיהם לכוחות האויב  ,והשמעת הפאיאן

.

על ידי יחידות בעלי הברית הדוריות  ,שהיתה דומה לזו של הספרטנים שבאו לעזרת אנשי סירקוסי  ,אך הגבירה

.

.

בקרבם את המבוכה והבלבול התוצאה היתה שיחידות שונות בצבא בעלי הברית האתונאים הסתערו זו על זו כאשר

הפציע השחר לא נותר לפרשים של סירקוסי אלא לכתר את האתונאים  .מראי המקומות האחרים שמזכיר גרא
כאסמכתא לדעתו אינם מוכיחים דבר האזכורים מ ' אנאבסיס ' של כסנופון אינם אומרים מאומה לגבי כוח הרתעה

.

של שירת הפאיאן ; ובמקרים אחרים הפחד לא נגרם כתוצאה משירת הפאיאן אלא מצעדת האויב המרשימה

.

והמסודרת להפליא  ,שתואמה לקול הפאיאן  ,או כתוצאה משורה של גורמים נוספים אשר ל ' שירת הפאיאן ' של
פרסים  ,קרתגנים וקלטים הנזכרת במקורות  ,אין אנו יודעים מה טיבה  ,מה היה הליווי האינסטרומנטלי שלה  ,ומה
היתה עצמתה  .הכינוי ' פאיאן ' באותם מקרים אינו אלא תרגום למונחים יווניים )  ( inte retatio Graecaעל פי הידוע

.

לנו על דרכי ההרתעה והטלת האימה של הקלטים ועל הסתערותם הפראית על שורות היריב ~ ' ,
שירת הפאיאן ' שלהם

תיאור קרב

בית  -זכריה  :המצאה ספרותית או מציאות היסטורית

חדרה

9
-

ונקישת הנשק ' ( שם  ,מא )  ,דהיינו רעש הדריכה של נעלי החיילים וההקשה המכוונת של חרבות על

.

המגנים בעל מקבים א מטעים את הרושם והפחד הרב שהטילו כל אלה על הכוח היהודי שמנגד :
' ויחילו כל השומעים ' ( שם  ,מא ; והשווה  :שם ,

ספרותיים בדיוניים

של התקופה .

לח .
)

במחקר רב הכרכים של קנדריק פריצ ' ט  ,החוקר האמריקאי איש

.

היתה רחוקה מלהיות סולידית ומעודנת  ,ובוודאי לא לוותה בנגינת חלילים ואולם אפילו מן המקורות המתארים
את ' שירת הפאיאן ' של הקלטים ( למשל פוליביוס ג ,

. 43

;8

הכוונה שם לקלטים ולא לקרתגנים כפי שחושב גרא

אין זה מסתבר שאותה שירה היתה הגורם הווקלי המרכזי בזריעת הפחד ( וראה גם פוליביוס ב . ) 29 ,

)

בין כך ובין כך ,

הכתוב בספר מקבים א מדבר בסלווקים  ,שהמשיכו את המסורת היוונית  -המוקדונית  ,ולא בקלטים או בעמי צפון

פראיים אחרים  .יחידות הפאלנקס הסלווקי נושאות החניתות הארוכות של התקופה ההלניסטית

) ( sarissai

היו

זקוקות לשמירה מרבית על רווחים שווים ועל קצב התקדמות שווה ( ולכן לאזכור מתמיד ולאמצעי תיאום )  ,הרבה
יותר מאשר קודמיהן בארץ האם ( וגם יותר מאשר הפאלנקם של ימי אלכסנדר

ראה בספרו של פריצ ' ט ( להלן הערה  , ) 4א  ,עמ '  , 109 - 105ושם
3

ריקועים מצופים
זתב מימי אלכסנדו
מוקדון ( המוזאון

הפרטים שנסקרו לעיל אכן ידועים כמאפיינים של צבאות ביוון הקלסית  ,והם מופיעים גם בתיאורים
3

מימיך
חליפת שריון עם

),

על שירת הפאיאן בספרות היוונית

ריכוז המקורות וכן מחקרים קודמים .

גרא פוסח על שתי הסעיפים ואינו קובע בצורה ברורה אם התיאורים השונים מסוג זה אצל ההיסטוריונים היוונים
( להבדיל מן השירה האפית והטרגדיה ) מוסרים מציאות היסטורית  ,או שהם רק בבחינת ' מוטיבים ספרותיים ' ; ראה

תארכאולוגי
בסלוניקי )

משמאל :

 - Gorgytosכלי
קיבול מצופה זתב
לקשת ולאשפת
חצים ( נמצא בקבר
מלכותי מימי
פיליפוס

השני ,

אבי

אלכסנדר )

קתדרה

10

בצלאל בר  -כוכבא

ט
.

ז

ש

"
עי
"

8
,
צלך

(ו

ן,

1 aa
י
.

]

ביגוד צבעוני של
פרשים ורגלים

מוקדון  ,ראשית

ברקלי  ,על הלוחמה היוונית בתקופה הקלסית ניתן למצוא דוגמאות רבות נוספות לאלה שהובאו על
 4ואולם חמשת המרכיבים אפייניים לא רק למלחמות יוון בתקופה הקלסית  ,אלא גם לתקופה

ההלניסטית

ומה שתשוב לא פחות  :הם היו מקובלים דרך שגרה במלחמות שהתנהלו באירופה

המאה השלישיה

לפה "

ס)

.

ומחוצה לה עד אמצע המאה התשע  -עשרה כל מי שמתמצא בהיסטוריה הצבאית לדורותיה יודע
שצבאות נהגו מאז ומעולם להתהדר בביגוד צבעוני ומבריק ובכלי נשק נוצצים ולהקים שאון רב
באמצעים שונים  ,על מנת לחזק את הביטחון של הלוחמים וכדי להרשים את החיילים של הצד שכנגד
ולהטיל עליהם פחד ומורא  ,השימוש באמצעים חזותיים וקוליים שיווה למלחמות העבר אופי ציורי
ומעט תאטרלי  ,לכל הפחות על פי המושגים המודרניים שלנו  ,כאנשים ההיים בתקופה של מלהמות

.

מסוג אחר מטבע הדברים היה גם צורך לעתים קרובות לפצל את הכוח המתקדם במסע ולנוע בכמה

.

צירים בעת ובעונה אחת  ,ולא פעם בתוואים שהיו שונים זה מזה מבחינה טופוגרפית ברור אפוא
שאין לפסול את המהימנות של תיאור קרב זה או אתר רק משום שנמצאים בו  ,בין מרכיביו הרבים ,
גם מספר מרכיבים המשותפים לו
למשל בעמ '
בעמ '

44

31

ולאין  -ספור תיאורים של קרבות בהיסטוריה .

5

על כסנופון פיחד עם זאת יתכן שההיסטוריון משתמש כאן באמצעי ספרותי מוכר ' ) ובעמ '

על פוליביום

(

' ממשיך את המסורת של מהברים קדומים יותר ' ; הגם פוליביוס בזייפנים ? .

34

וכן

)

ו ) War , 1 -ם W . K. Pritchett, The Greek State

4

Berkeley- Los Angeles , 1974 - 1991

5

בשולי הדברים אוסיף שבמהלך הדיון במאמרו של גרא על חמשת המרכיבים מצויות לא מעט קביעות בעניינים

"

תיאור קרב בית  -זכריה  :המצאה ספרותית או מציאות

היסטורית ?

.

גרא הש באופן תלקי בחולשה של שיטתו קרוב לסיום המאמר הוא אומר :
יתד צם זאת ברור שמוטיב ספרותי יכול לשקף מציאות  ,בהיות המוטיב עצמו

שאול מן ההיים . . .

לפיכך

ניתן אולי להעלות את הטענה כי הצבא הסלווקי  ,בעל מסורת הלחימה היוונית  ,באמת הופיע בקרב בית
זכריה בנשק ממורט אשר הבריק לאור החמה  ,צעד בשפלה ובהרים  ,שר את הפיאן  ,קרא קריאות מלחמה

.

והקיש בכלי נשקו אף כי תיאור ספרותי של מאורע היסטורי אינו שולל בהכרח קיומו של בסיס עובדתי

.

לאותו מאורע  ,הרי שבקטע שלפנינו קיים יסוד אחד שבו דרך התיאור גוברת על המציאות כוונתנו לדברי

.

המחבר האומר כי הצבא הסלווקי צעד בהר ובשפלה מהי המשמעות של אזכור השפלה בהקשר לקרב בית
זכריה ?

על פי תיאור זירת המערכה בית זכריה מצויה בקרבת מקום לבית צור

(

מקבים א ו  ,לא  -לג .
)

זהוים

.

של שני אתרים אלה עם ח ' רבת א  -טביקה וח ' רבת בית זכריה אינו נראה כמוטל בספק הקרב נערך אפוא
בסמוך לקו פרשת המים של הר יהודה במרחק של כתשעה עשר

(!)

קילומטר מן הגבולות המזרחיים של

.

השפלה הזכרת השפלה בהקשר לקרב זה יכולה להתפרש כעדות לחוסר היכרותו של המחבר את תנאי

השטח בקרב האמור  ,אך לנו נראה  . . .כי יש לקשור את דברי המחבר . . .

עם התפיסות הקיימות בעולם היווני

.

לגבי מרכזיות התנאים הטופוגרפיים במלחמה וחשיבות השליטה בהרים ובמישור בעת קרב נראה לנו שיש
להבין את דברי מחבר ספר מקבים א על צעידת הצבא הסלווקי על ההרים הגבוהים ובשפלה ברוח דברי

כסנופון . . .

.

על חוזקה של פפלגוגיה כפי שהפפלגונים היושבים בייפים שבמישורים ' נראו עדיפים מבחינה

צבאית על חיילי ' מסע הרבבה ' בזכות חיל הפרשים שלהם  ,כך לא ניתן היה לגבור על הצבא הסלווקי בקרב
בית זכריה מכיוון שהפעיל יחידות היפות ללוחמת מישור  :פלנקס פרשים

ופילים . . .

כללו של דבר הצבא

הסלווקי בקרב בית זכריה לא ניתן לנצחו  .זו הנקודה שאותה רצה להדגיש המחבר ולצורך הטעמתה הוא

.

הזכיר את ההרים והשפלה  -אין כאן תיאור טופוגרפי מדויק של תנאי השטח באתר הקרב נקודה זו

מחזקת את האפשרות כי כל הקטע הנדון הוא ספרותי באופיו .

6

ב
ההנחות של גרא שבספר מקבים א נכתב ' בשפלה '  ,ושהמחבר התכוון לאזור הגאוגרפי הנקרא בשם

.

זה  ,הופכות אם כן ליסוד עיקרי בהצעתו לפיכך אסביר בקיצור את הרקע הטקסטואלי והגאוגרפי
להנחות האלה  ,ואבהיר כיצד משתלשלת מהן המסקנה של גרא שיש לפסול את אמינותו של תיאור

הקרב ליד בית  -זכריה .
ספר מקבים א  ,שנכתב בעברית  ,הגיע אלינו רק בתרגום ליוונית  .על  -פי הכתוב יהודה המקבי

.

צבאיים המעוררות אי נוהות כך הוא כותב  ,בין השאר  ' :מן הדוגמאות אשר הבאנו כאן [ מן הספרות היוונית ]
( עמ ' ; 34

עולה כי הלחימה באזורים פתוחים מתרחשת בשני סוגי שטח עיקריים  :המישור וההרים '

אומרים  :מן המקורות מתברר שהאוכלוסייה הבוגרת ביוון היתה מורכבת מגברים

ונשים .
)

מקל היינו

ובמקום אחר  ' :אנו

רואים כי היוונים הקדמוניים ייחסו חשיבות רבה לתנאים הטופוגרפיים ולהשפעתם על גורלן של מלחמות ' ( עמ '

.

 ; 37ומי לא ? וכיצד לא ? )  ,ובהתאם לכך  ' :לנו נראה  ,למרות הסגנון המקראי הטוב [ של מקבים א ]  . .כי יש לקשור
את דברי המחבר במקבים א ד  ,מ עם התפיסות הקיימות בעולם היווני לגבי מרכזיות התנאים הטופוגרפיים
במלחמה  ,וחשיבות השליטה בהרים ובמישור בעת קרב ' ( עמ '  ; 45האם לוחמים וסופרים בתקופת המקרא לא היו
מודעים לכל אלה ? האם הדברים אינם בולטים די

אלהי עמקים הוא ' [ מלכים א כ ,
הניסוח במקבים א י  ,ע  -עא ,

הצורך ?

ומה למשל על דברי עבדי בן הדד  ' :אלהי הרים ה ' ולא

כח ] ? גם קשה שלא לראות את השפעת דברים אלה [ וכן של מלכים

השופע אסוציאציות מקראיות .

6

גרא ,

עמ '

. 46 - 45

)

ועוד קביעות כהנה

וכהנה .

א כ,

כג ] על

עידרה

12

שדה הקרב המסתבר

ליד בית  -זכריה ( צילוט
מצפון לדרש : ) 1974 ,

מימיו -

כפר  -עציון ;

משמאל  -שיפולי
' הגבעה

הרוסיה ' ;

ם, :י %צ:ך:וי
ח

בצלאל בר  -כוכבא

התייצב בבית  -זכריה ( מצפון לאלון שבות )  ,כדי לחסום בפני הצבא הסלווקי שבא מדרום את הדרך
1

ן

1

י

.

1

 , ) 1יצא

1

לירושלים ( ו ' לב ' וכל כין מח ) הצבא הסלווקי  ,שתנה בבית  -צור ( במערבו של הכפר חלחול
השכם בבוקר צפונה ב ' דרך בית זכריה ' ( ו  ,לג )
~ ( tapeina -מילולית  ' :בשטה
לבית  -זכריה ( ו  ,מ )  ,נאמר שהכוה של האויב התפצל  :רובו התקדם ב
 ) ,יאילו השאר על ' ההרים הגבוהים '  7 .לאור כיוון ההתקדמות ופני השטח ( וכן דרכי הלחימה

.

בפסוק אחר המתאר בפירוט את המשך המסע  ,סמוך

הנמיך

קצתו של ' עמק הברכת ' ; של הצבאות היווניים  -הלניסטיים וההגיון הצבאי הבסיסי ) פשט הכתוב מורה שהצבא הסלווקי התקדם
י
1
בצפון  ' -האוכף '
 ,ושינה את מבנה
בדיך העוברת לאורך העמקים הפנימיים הרחבים והגאיות הצרים של במת ההר
המוביל לבית  -זכריה
שדרת המסע בהתאם לתמורות במבנה הטופוגרפי כאשר הדרך עברה בגאיות  ,פנה חלק מן הכוח מן
הסמוכה

.

הדרך הראשית והמשיך בדרכו על גבי רכסי הגבעות בשטח הרמתי  ,מן הסתם כאלו שחלשו על הדרך

משני עבריה  .הקרב עצמו נערך על הדרך  ,בסמוך לבית  -זכריה .
7
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קתדרה

תיאור קרב בית  -זכריה  :המצאה ספרותית או מציאות

גרא אינו סבור

כן  ,בנספה נפרד המוקדש לשחזור

הנוסה העבריך הוא משתדל להראות שבין אם יש

לגרום  , tapeinaובין אם יש להעדיף את הקריאה

,

( כפי שנמצא בשני כתבי  -יד מאותרים ) ,

pedeina

במקור העברי נכתב ' שפלה '  ,והכוונה לאזור
הגאוגרפי הנקרא בשם זה  ,ולא לתיאור פני השטה
בדרך שעל במת

ההר .

' הגבולות המזרחיים של

השפלה ' מרוחקים כדי תשעה  -עשר קילומטר ממערב
,
לתוואי הדרך שבין בית  -צור לבית  -זכריה ( במציאות

על פי ' קו התלם ' הגאוגרפי הבולט בשטת  ,המרחק
הוא לכל הפחות שנים  -עשר קילומטר בקו אוויר ,

ובגלל פיתולי הדרכים  ,שניים  -שלושה קילומטרים

נוספים .
)

מכאן שדברי הספר אינם תואמים את מקום

ההערכות של הצדדים ואת זירת המערכה המסתברת .
מאחר שמחבר מקבים א הכיר היטב את ארץ  -ישראל ,
מסיק גרא שאין זו טעות גרידא  ,וכי הדבר נעשה
במתכוון  ,כדי לשרת מטרה ידועה  :הדברים מזכירים
תיאורי קרבות מיוון העתיקה ,

שבהם מוטעמת

עצמתו של אהד הצדדים על ידי ציון העובדה

במישור .

שהמלחמה נערכה
לפיכך

להראות שלא

הסלווקי

משום

מישורי

מובהק ,

מטרתו

ניתן

שהמסע
ולצבא

מתאימות ללחימה בשטח

של

להתגבר

( והקרב

)

הסלווקי

כזה .

המחבר

על הצבא

נערכו

בשטו

היו

יהידוו

לי
.

. . .. . .

;ן ( -

(; (

~.

.

(,

1

.

(

;1

,

,

ו .,ך4חר" נתזמיזגה

ירליך ,

ומכיוון שהמתב :

הידועים מספרות יוון הם ' ספרותיים '  ,וכמותם התיאור
ההנתה שבעל מקבים א העתיק את מקום הקרב

ל ' שפלה '

בכללותו .
( ויהא שהזור המקור העברי אשר יהא ) כדי
לעורר תמיהה  :מאימתי

' השפלה '

להסביר את העדיפות של הצבא הסלווקי באזור מישורי  ,יש בה כדי
של ארץ יהודה והאזורים הסמוכים לה -
היא שטת מישורי ? כמי שמוכית בקיאות רבה בגאוגרפיה
השפלה ' היא אזור המעבר הגבעי שבין
ועל כך אין מחלוקת  -היה מהבר מקבים א חייב לדעת ש '
הגאוגרפית של המרהב שבין הים להר -
המישור להר  ,ואין היא זהה למישור החוף הלוקת האורך
היתה ידועה היטב לבני ארץ  -ישראל ,
חוף הים )  paraliaביוונית ) או ' עמק '  ,לעומת ' שפלה ' ו ' הר ' -

.

8

גרא  ,עמ '

. 53 - 52

'

,

ץתדרה
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בצלאל בר  -כוכבא

ובעל מקבים א עצמו עושה בה שימושך יתרה מזאת  ,הפרשי הגובה בין
התצורות הטופוגרפיות
המגוונות
שבשפלה ( בפרט בחלק המזרחי  ,הגבוה  ,של השפלה הדרומית  ,שממערב לקו בית  -צור
בית  -זכריה ) גדולים לעתים
קרובות בהרבה מאלו שעל גב ההר ( להבדיל מן המורדות התלולים של

.

ההר מערבה )  ,והם מעצבים פני שטח סבוכים למדי עמקים פנימיים וגאיות
שבשפלה אינם הופכים
אותה
לסמל ודוגמה לאזור מישורי  .כיצד היה אפוא בהעתקת תוואי ההתקדמות של
הצבא הסלווקי
לשפלה (
בלי לנקוב בשמו של עמק פנימי כזה או אחר ) כדי להבהיר לקורא שלא ניתן היה לנצח
את הצבא הסלווקי  ,משום יתרונו ביחידות ' כבדות ' ? וכיצד יש במלחמה באזור
השפלה משום הקבלה
לדבריו
של כסנופון על הפרשים הפמפיליים שגברו על אויביהם ב ' יפים שבמישורים
' ? האם שפלת
יהודה נמנית עם

הייפים שבמישורים ' ?  10כאשר בעל מקבים א רוצה להדגים מהו אזור
אידאלי
ללוחמת רגלים ' כבדים
' ופרשים ממערב להר יהודה  ,הוא מצביע על מישור החוף שבין יפו לאשדוד
( י  ,ע  -פג )

.

גם בלעדי אי ההתאמה הזו שבין שני חלקי הטיעון  ,הרעיון של גרא נשמע על
אחזור
על הנתונים הבסיסיים  :מחבר מקבים א קובע במפורש שיהודה
המקבי חנה בבית  -זכריה ( ו ,
לב ) ,
ושהצבא הסלווקי  ,אשר חנה בבית  -צור ( שם  ,לא )  ,יצא לעבר המחנה היהודי ב
' דרך בית  -זכריה '
( שם  ,לג )  ,דהיינו
בדרך המובילה לעבר בית  -זכריה אורכה של הדרך  ,העוברת מדרום לצפון בעמקים
הסף משונה

מאוד .

.

.

ובוואדיות שעל במת ההר  ,תשעה קילומטרים בלבד האם ניתן להעלות על הדעת
שמחבר מקבים
א  ,המקפיד
כל העת על מתן ציונים טופוגרפיים מדויקים ( ולעתים אף בצורה די קיצונית ) 11 ,
מצא
לנכון להעתיק לפתע
 בלא הסבר והבהרה כלשהם  -את תוואי ההתקדמות של עיקר הצבאהסלווקי ואת שדה המערכה עצמו  ,בקפיצת הדרך ובהטיית שמאל חריפה  ,לאזור
גאוגרפי שונה
לחלוטין  ,ששוליו
המזרחיים נמצאים לכל הפחות שנים  -עשר קילומטר ממערב ל ' דרך בית  -זכריה
'?
וכל זאת כדי שהקורא יבין מדוע
לא ניתן היה לגבור על האויב ? האם לא היה די ביתרונו העצום של
האויב בכוח אדם  ,בחימוש ובאמצעי לוחמה מיוחדים במינם כמו פילים כדי להבהיר
נקודה
רק המחבר היה
בן ארץ יהודה  ,גם קוראיו הכירו את יהודה הקטנה וחבליה ; האם ייתכן שהמחבר
היה
מוכן לסכן את
אמינותו בעיניהם על ידי אבסורד גאוגרפי שכזה ? ואם אכן רצה לומר בכל מחיר
זו ?

9

אף על פי שהדברים ידועים היטב לחוקרי ארץ  -ישראל וגם לציבור רחב יותר ,
אזכיר כמה מראי מקומות  :יהושע
ט  ,א ; יא  ,טז ( ובשבעים ליהושע יא  ,ב  -ג ) ; מקבים
א י  ,עא ; יא  ,ח ; יב  ,לח ; סו  ,לח ; יהודית א  ,ז ; ג  ,א ; ה  ,כב ;
ז  ,ח  .על גבולות
העמק  ,השפלה וההר ראה ירושלמי  ,שביעית ט  ,ב ( לח ע " ד ) השווה דברי הימים ב כ ( 1 ,
' בשפלה
ובמישור ' ) והאזכורים הרבים של ' שפלה ' במקרא עיין במיוחד ברשימת
ערי השפלה ביהושע סו  ,לג  -מד  ,ודוק
אזכורם של עדולם  ,קעילה ואכזיב שעל שפת ה
1
' תלם '
את מקור הטעות של
גרא גיתן לראות באחת ההערות במאמר  ' :ההבדל בין השפלה הנזכרת במקבים א ובין המישור
המופיע תחת מילים שונות במקורות היווניים הוא במידה רבה סמנטי פני השטח בשפלה תואמים
את תנאי השטח
אשר היוונים במקורותיהם מכנים אותם מישוריים  .פני השטח
בעמק אילון השיך לשפלה מדגימים זאת היטב '
( עמ '  , 46הערה  . ) 59צר לי
שעלי לעמוד על עניין בסיסי כזה במסגרת של מאמר מדעי  :עמק אילון אינו מאפיין
את
השפלה הוא אינו אלא פרצה מישורית רחבה בגבעות השפלה הצפונית  .יתר על כן  ,פני השטח
בחלק המזרחי ,
הגבוה  ,של השפלה הדרומית  ,שממערב לקו בית  -צור  -בית  -זכריה
סבוכים וגבוהים יותר מן השפלה הצפונית .
העמקיפ צרים  ,ואפילו עמק האלה  ,הרחב
שבהם  ' ,סגור ' ממערב ואינו חובר למישור החוף כמו עמק אילון
ראה לעניין
זה בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  , 140בקשר לתיאור קרב חדשה ( מקבים א ו  ,מה )

.

.

10

.

.

...

.

11

לא

.

.

תיאור קרב בית  -זכריה  :המצאה ספרותית או מציאות היסטוריתז

15

ההיערכות של כל צד ואת

שהקרב לא נערך באזור ' ההר '  ,מדוע מצא לנכון לפרט כל כך את מקום
לנמק את הניצחון של הצבא
תוואי המסע של הצבא הסלווקי על במת ההר ? בסופו של דבר  ,כדי
המסע והקרב מערבה :
הסלווקי במבנה הקרקע שבשדה המערכה  ,לא היה הכרת להעתיק את תוואי
( המכונה כיום בשם ' עמק
על גב ההר  ,במרחב שבין בית  -צור לבית  -זכריה  ,נמצא עמק רחב די הצורך

הברכה '  ,וניתן היה להשיג את אותה מטרה בדרך של התייחסות ספציפית אליו .
)

ג
האמור לעיל די בו כדי לחתום את הדיון בטענת

.

אף על פי כן

הזיוף ,

הפילולוגיים של הצעת השחזור ' בשפלה ' שהזור זה למילה

tapeina

אתייחס גם להיבטים

לא רק שאינו הכרחי

 ,יש בו גם

שפלה ' בתעתיק לאותיות

קושי גדול ( שגרא מתעלם ממנו )  :מקבים א מוסר במקום אחר את המילה '
 [ Sephelaיב ,
יווניות מבלי לתרגם אותה ( בשחזור לעברית  ' :ויבן שמעון את תדיד בשפלה ' -
 12אם בפסוק על
המתרגם עשה כן משום שידע ( או הבין ) שמדובר באזור גאוגרפי שנקרא בשם זה
את המילה באותיות
המסע לבית  -זכריה אכן נכתב בעברית ' בשפלה '  ,מדוע לא העתיק המתרגם
 ,בעל אותה שיטה  ,ולא
יווניות  ,כדרך שעשה במקום הנזכר ? והרי לכל הדעות מדובר באותו מתרגם
שניתן להעלות
בכמה מתרגמים  13לעומת זאת  ,עיון בסיסי בלשון הפסוק ובחומר הרלוונטי מראה
לה ] ) ,

.

.

על הדעת הצעות שחזור אחרות ( כגון  ' :בגיא '  ' ,בעמק '  ' ,בבקעה '  ,או ' בשפל '

את האפשרויות
12

האלה ' .

)  ,ואין כל סיבה לשלול

1

חדיר נמצאת בקצה המערבי של השפלה הצפונית  .מחבר מקבים א מודע היטב למיקומה
אחר ( יב  ,יג ) הוא מוסר ששמעון החשמונאי הנה בהדיד TO ~ ae~ tot

המדוייק של חדיד  .במקום
( ' אל מול פני המישור '

r1
a & wpb ~ enov

[ או
ini

' העמק ' ] .
)

e

) (

.

בשנים מכתבי  -היד האונקיאליים לפסוק הנדון ( יב לה ) נמצאת בצורה מגובבת הגרסה

Sephela

.

13

:

 pedeinהיא בוודאי תוספת הסבר של מעתיקים שידעו עברית אבל לא הכירו את ארץ -
ישראל.
כוונת הכתוב
)

.

ראה את
ואזוריה היא מראה ~שמי שהוסיף את הגלוסה הושפע מן הכתוב ב  -יב  ,יג ( משום שלא (הבין
להלן הערה
ואולי ידע שהמילה  pedeiniמשמשת במקומות שונים בשבעים כתרגום למילה ' שפלה ' שונים לכל ספר וספר ,
זאת בניגוד לתרגום המכונה בפינו בשם ' השבעים '  ,שנעשה על ידי אנשים שונים ובזמנים
אותה מילה
ובספרים מסוימים של המקרא על ידי יותר ממתרגם אחד  .דבר זה הביא לגיוון שבתרגום ולתרגום של
) 14

בצורות שונות .
14

הכפולה

השימוש בוואריאציה

tapeinosis

],

. 252

המילה  tapeinosאינה מופיעה בשבעים כתרגום לתצורות טופוגרפיות  .לאור
במקבים א ג  ,מא ( ' וכוהניך באבל ובשפל ' )  ,הצעתי לשחזר ' בשפל ' ( בר כוכבא [ לעיל  ,הערה
הנימוקים של גרא ( עמ '

במאמרו ) נגד השחזור ' בשפל ' אינם תופסים  :פירוש המילה

7

עמ '

)

שטח נמוך ,

tapeinos

לעשות שימוש

ובהוראה מטפורית  -מצב של שפיפות קומה  ,דלות  ,עוני וכדומה המתרגם של מקבים א יכול היה

המילים שבו

52

.

.

במילה בשני המובנים שלה העדרה של המלה בשבעים בהוראה גאוגרפית אינו ראיה לסתור  .אוצרכיצד תורגמה
משתמש מקבים א דומה  ,אך לא זהה  ,לזה של מתרגמי השבעים המתרגם לא בדק בקונקורדנציה
משום שגם לשונו

.

כל מילה בכתבי הקודש לפני שכתב את שכתב  ,מטבע הדברים השתמש באוצר מילים דומה ואולם יש במקבים

.

היתה ה ' קוינה ' המקובלת באלכסנדריה  ,ומשום שהורגל בקריאת כתבי הקודש בתרגומם היווני )  ,וניתן גם לראות
א ' מילים יווניות רבות שאין להן זכר בתרגומי המקרא האחרים ( על נוסחאותיהם השונות

.

בעליל שמילים עבריות לא מעטות תורגמו על ידו בדרך שונה מזו שננקטה על ידי מתרגמי השבעים
אביון '  ' ,דל ' ,
המילה  tapeinosעצמה מופיעה בתרגום השבעים פעמים רבות ( וגם בצורת הרבים ) כתרגום למילים '
של פעמים בהוראה דומה ) פעם
'  ' , ' pbYעני  ' ,שפל '  ' ,תהתי ' וכו ' ( וכך גם צורת הפועל המופיעה עשרות רבות
גורס במקרה
אחת מופיעה המילה ברבים  - tapeina -כתרגום ל ' שפלה ' ( יהושע יא  ,טז ) כתב  -היד האלכסנדרוני

.

.

קתדרה

'

תדרה

116

בצלאל בר  -כוכבא

גרא מציע גם את האפשרות שהגרסה
היד
המיניסקוליים המאוחרים ( מס ' , 29

pedeina
71

( מילולית  :מישור וכדומה )  ,המופיעה בשניים

מכתבי -

ברשימת רלפס  -קפלר )  ,היא הנכונה  ,ומכל מקום גם לפיה

יש לשחזר לדעתו ' בשפלה ' ( ' מיניסקולים '  -כתבי  -היד באותיות הביזנטיות הקטנות  ,שראשיתם

במאה התשיעית .
)

עצם ההישענות על שניים מתוך ארבעים כתבי  -היד המיניסקוליים שבידינו  ,ומן

המאוחרים שבהם ( מן המאה הי " ג והי " ד )  ,המרוחקים כדי שבע מאות עד אלף שנים לערך משלושת
כתבי  -היד העתיקים הכתובים ביאותיות גדולות ' ( ' אונקיאליים ' )  ,ומאות שנים מן המיניסקולים
הנמנים על אותה קבוצה

.

במהדורת קפלר )  ,היא

(ף

מוקשה מאוד מתוך היכרות עם מסורת כתבי -

היד של ספר מקבים א אני יכול לומר בבטחה שאין בשום מקום בשני כתבי  -יד אלה ולו תרומה אחת

.

לשחזור הטקסט היווני יתר על כן  ,בשניהם מצויים שינויים רבים  ,חסרי ערך  ,לעומת כתבי  -היד
האחרים  ,ואחד מהם ( מס '

) 71

מוסר טקסט מקוצר של הספר  ,ואף מנסה לפשט את הנוסחת ( דבר

שעשוי להסביר  ,בנוסף לדמיון הפליוגרפי  ,כיצד

tapeina

הפך

ואולם אמשיך בקו

ל ', ( pedeina -

הטיעון של גרא  :הוא מביא הקבלה לגרסה שבאותם שני כתבי  -יד מתיאור מיקומו של המחנה
הסלווקי
בקרב אמאוס (
מקבים א ג  ,מ )  ,שם מופיעה הצורה  pediniכמגדיר למילה  ' ( 85ארץ ' ) לפי דעתו של

.

.

גרא יש לשחזר באותו מקום ' בארץ השפלה ' דווקא ואולם המילה

pedinos

(ו-

' ( pedeinos

משמשת

בשבעים כתרגום הן ל ' מישור ' והן ל ' שפלה '  ,והצירוף ' ארץ השפלה ' אינו ידוע מן המקרא  ,בעוד

שהצירוף 'ארץ המישור ' מופיע מספר פעמים ( ותרגומו בדברים ד  ,מג -

pedini

( gi

f

והרי מחבר

.

מקבים א עושה כל מאמץ כדי לנקוט לשון מקרא יתרה מזאת  ,כל האזכורים האחרים של המילה
 ( pedionשממנה נגזר תואר השם  ( pedinosבספר מקבים א עצמו אינם מדברים ב ' שפלה ' אלא באזורים

.

אחרים  -מישור החוף  ,עמק יזרעאל  ,עמק החולה ובקעת יריחו במקרים שבהם הכוונה לעמק איילון
וסביבתו  ,ההקשר הענייני והגאוגרפי מורה בעליל שיש לשחזר ' מישור ' או

' עמק '

ולא 'בשפלה '.

,

16

האחרון  rpedinaוקרוב לוודאי שבמקור נכתב 8 ped(e) inaז מילולית  :המישורים )  ,וזה הפך בכתבי  -היד האחרים
ל ~ tapeina -המילה ' שפלה ' שבספר יהושע מתורגמת בכל המקרים האחרים כ ' pedinos -ו ' pedion -אותו מתרגם ,

.

שלא הכיר את ארץ  -ישראל ,

.

חשב בטעות ש ' השפלה ' היא מישור  .אין אפוא שום סיבה לפסול את השחזור ' בשפל ' .

יחד עם זאת קיימות אפשרויות שחזור אחרות  ' -בעמק ' ,
( ולעתים מתועתקת ) בשבעים באמצעות כתריסר מילים שונות  ,בניגוד ל ' עמק ' ו ' בקעה ' המתורגמות
בשתיים -
שלוש חלופות בלבד למילה ' גיא ' לא נתגבשו אפוא דפוסי תרגום
קבועים  ,ויש בכך משום טעם נוסף מדוע נקט
המחבר תרגום שוגה
  tapeinaבין כך ובין כך  ,ראוי ליתן את הדעת על כך שגס יוסף בן מתתיהו וגם ניקולאוסאיש דמשק הבינו מתוך מקבים א שהכוונה למיצרי הרים או למיצר הרים בהתאמה  -קדמוניות היהודים יב 370 ,
( 4ע4 018ן ) ; מלחמת היהודים א 5 oe ) 41 ,

' בבקעה ' ובמיוחד ' בגיא '  :המילה ' גיא ' מתורגמת

.

.

.

של
ניקולאוס .
של מקורו
מקורותיו על
ועלגהערה 24
להלן
גיקולאוס ,
ז ) 0ועיין
4תע ]של
בהיסטוריה
1ףז ' 1,ף0 % 0
היהודים
~ apb
התקציר לימי יהודה המקבי  ,המשולב ב ' מלחמת
15
16

ראה לעניין זה  . 24 - 26 :עק  . Kappler, Maccabaeorum liber 12 , G ttingen 1967 ,עז
ג כד ; ד ו  ,יד  ,סו  ,כא ; ה נב ; י עא  ,עג ~ ,עז ; יא סז  ,סח ; יב מט ; יג יג ; טז ה  ,יא וזה הנוסח היווני בפסוק הנדון

,

.

( ג מ ) 4 :עסם ק )/
ץע % 851עד  Tfiע4

ע010ף ; % %ע10

"ה

K1
) ע8קם U %

י180ן

Kal

עיזתם

& sv

el
8 cbv aaa % 5קףKal 4%
( ' ויסעו עם כל חילם ויבואו
בארץ המישור ' )  .גרא סבור שיש לשחזר
ויחנו על יד אמאוס
~
' בשפלה '  ,שכן אמאום נמצאת בשפלה  ,ומניח שהמילה  ( 86ארץ ) נוספה במקבים א על ידי אחד המעתיקים ואולם
המילה מופיעה בכתבי  -היד האונקיאליים והמינוסקוליים כאחד  ,על משפחותיהם השוגות  ,וכן בתרגומים ( הלטיני

העתיק

והסורי .
)

"

.

.

כדי לקבל את הצעת התיקון צריך להניח ש ' התוספת ' נמצאה כבר ב ' ארכיטיפוס ' זו אפשרות

רחוקה מאוד  ,שכן ספק רב אם ניתן להניה קיומו של ארכיטיפוס משותף לשלושת כתבי היד האונקיאליים ,

לנוסחה הלוקיאנית ולתרגומים ( על מצב המסירה ראה אצל  :קפלר [ לעיל  ,הערה  , ] 15במיוחד

עמ '

. ) 38 - 30

יתרה

תיאב קרב בית  -זכריה

:

המצאה ספרותית או מציאות היסטורית ,

.

171

נתקלים

הטיעונים הפילולוגיים בזכות השחזור ' בשפלה ' הם אפוא בעייתיים מאוד כשלעצמם הם גם
בתעתיק ולא
במכשול שקשה להתגבר עליו  :מציאותה של המילה ' שפלה ' במקום אחר במקבים א
יחד עם
בתרגום  ,אין שום סיבה לדחות את אפשרויות השחזור האחרות  ,והקשיים הפילולוגיים
נגד
הקביעות המפורשות על מיקום הצדדים ותוואי המסע של הצבא הסלווקי מכריעים את הכף

.

השתזור ' בשפלה ' ציינתי כבר שאין כל סבירות שהמחבר התכוון לאזור השפלה  :וגם בכך

יש כדי

.

לדהות מכול וכול את הצעת השחזור ' בשפלה ' אוסיף שאזכור אזור השפלה לא היה תורם
למטרה שגרא מייתם למחבר  ,ואך

מאומה

גורע ממנה .

ך
בשני הפרקים האחרונים במאמרו דן גרא בהיבט התאולוגי של תיאור קרב בית
17

 -זכריה ומנסה להסיק

הדברים רלוונטיים במידה

ממנו על שיוכו הכיתתי של בעל מקבים א ועל מקורות ההשראה שלו ,

.

מסוימת לשאלת האמינות של הספר בתיאור הקרב אסכם אותם בקיצור  :חמשת המרכיבים

.

לדעתו ' ספרותיים ' נמצאים פזורים לרוב גם במקרא לדוגמה מביא גרא בפירוט יחסי את
מלתמת גדעון במדיינים

(

המכיל חלק מן המרכיבים .

ואולם הוא סבור שבמקרא האל לעולם

)

שהם

סיפור

מעורב

לערב

במהלך הקרב  ,לרבות במרכיבים הנזכרים  ,בעוד שבספרות היוונית ' לא פעם נעשה הדבר בלא
במלחמות של
את האלים בכך ' בדומה לכך  -לדעת גרא  -גם בספר מקבים א האל אינו מעורב

.

.

.

החשמונאים  18מקור ההשראה של המחבר הוא לפיכך יווני ולא מקראי הגישה הזו  ,שלפיה האל אינו
] על
מעורב במהלך הקרב  ,הולמת את שיטתם של הצדוקים  ,או בלשונו של גרא ' דעותיו [ של המחבר
מקבים
תופש הפעולה של האדם חופפות לאלה של הצדוקים ' את הופעתם של המוטיבים האלה בספר
בשרותו עבד
א יש לקשר לדברי גרא ' עם גיוסם של חיילים שכירים בידי יוחנן הורקנוס אשר

.

המתבר ' ' .
9

להלן כמה הערות על עיקרי הדברים :

.

א אין הבדל בין התפיסה בדבר מידת המעורבות של האל במהלך הקרב בסיפור על

גדעון

והמדיינים ( ובסיפורים מקראיים רבים אחרים ) לבין מידת מעורבותה של האלוהות בגרסתו של בעל

.

מקבים א למלחמות החשמונאים הניצחון מושג במישרין בראש וראשונה הודות לתכסיס הצבאי

.

.

ולתעוזתם של הלוחמים האל אינו נראה בשדה הקרב  ,ואינו מתערב באופן פעיל במהלכו ואולם

.

מזאת  ,כדי לקבל את הצעת ההשמטה עלינו להניה שלא תיתכן כל אפשרות אחרת ואולם כאמור הצירוף

ארץ
'

עליו
המישור ' תואם את לשון המקרא  ,ומסתבר שגם את פני השטח וההתרחשויות  :המחנה
שמדובר ו  ,כ -
הסלווקיבעיקר ד ,
(
בפסוק לא הוקם באמאוס אלא ככתוב ' על יד אמאוס '  ,ומתוך פרטים שונים בתיאור המערכה
ממוקם
כב ) ונתוני השטה  ,וכן לפי צורכי הצבא והקבלה למהנות בעולם הקלסי וההלניסטי  ,עולה שהמחנה היה פירוט
בשטח המישורי שלמרגלות אמאום  ,דהיינו בעמק אילון  -ארץ המישור  ,ראה לעניין מיקום המחנה ביתר

בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' , 202 , 189 - 188
18

גרא  ,עמ ' . 57 - 47
שם  ,עמ ' . 49 - 47

19

שם  ,עמ '

17

51 - 49

.

. 206 - 204

קתדרה

בצלאל בר  -כוכבא

המחברים רומזים על אצבע אלוהים

הנעלמה .

במלחמת

גדעון הדבר ניכר בסיסמת הקרב ' חרב לה ' ולגדעון '

( שופטים ז ,

יח ,

כ

ובתיאור

)

הבהלה של המדיינים

כב .

המופתעים  ' :וישם ה ' את חרב איש ברעהו ' ( שם ,

)

בקרבות של יהודה המקבי הדבר בא לידי ביטוי מפורש

בעיקר בנאומי הקרבות ובתפילות של המצביא  ,ולעתים גם
בפסוקי הסיכום ( מטבע הדברים  -רק בקרבות שבהם ידם
של היהודים היתה על

העליונה .

) 20

המעורבות ממעל היא

עקיפה  :האל מעניק ללוחמים את התושייה למצוא את

התכסיסים הנכונים  ,ועוז ותעצומות נפש להוציא אותם אל

הפועל אל מול הקשיים והסכנות .

21

בצד סיפורים המוסרים

כיצד ' בתחבולות תעשה לך מלחמה '  ,נזכרים במקרא גם
אירועים מן הסוג של ' ה ' ולחם לכם ואתם תחרשון ' ( שמות

יד  ,יד )  ,והתבטאויות בכיוון זה רווחות בעיקר בספרות
המזמורית ובדברי נביאים ( וגם היפוכן  ,כאשר האל מסייע

לאויב ' שבט אפי ומטה . . .

(

t

גם כאלה וגם כאלה מצויים

בספרות המקראית  ,הכול בהתאם לנסיבות  ,למידע הממשי

.

שבידי המחברים ולסוג הספרותי אין שום הצדקה לקבוע
שהתפיסה התאולוגית של בעל מקבים א היא יוונית דווקא ,

[

.

ו 71 ,ין  -י . -

חייל פאלנקי אוחז

הרביעית

לפה "

ס)

של גרא  -משקפים דווקא את אמונתם של

) 13

.

עניינה של האמונה ב ' חופש הפעולה של

"

גתם

.

קיר
תשאה
סוףציור
סאריסה ' (
'מוקשן ,

.

א~
ה

ולא מקראית .
ב  .מדוע תיאורי הקרבות במקבים א  -אפילו לפי שיטתו
צדוקים ?

ומה

האדם ' לכאן ?

אני

מבין שגרא מכוון לדבריו של יוסף בן מתתיהו שלפיהם
הצדוקים לא האמינו בגזרה הקדומה  ,בניגוד לפרושים

24

( מלחמת היהודים ב ,

; 164

קדמוניות היהודים יג ,

האם אמונה בגזרה קדומה פירושה שהאל מתערב באופן גלוי ופעיל במהלך

; 172

הקרבות ?

יח

האם

פירוריה שהלוחמים למעשה אינם עושים דבר  ,והאל ומלאכיו הם שמהלצים אותם מכל צרה ? כיצד
אנו מוצאים אפוא שסופרים יוונים כמו כסנופון  -וזו אך דוגמה אחת מני רבות  -שהאמין בגזרה
הקדומה ( בצד שורה של מה שאנו נוהגים לכנות בשם 'אמונות טפלות '  ,הקשורות בצורה זו או אחרת
באמונה בגזרה קדומה )  ,והזכיר אותה לא אחת בכתביו  ,לא שיתף את האלים ברוב הקרבות
20

21

ראה למשל  :מקבים א ג  ,יח  -כב  ,גג  ,ס ; ד  ,י  -יא  ,כד  ,ל  -לג ; ז  ,מא  -מב  .והשווה  :טז  ,ג  -ד ( ימי שמעון ) .
לעניין זה ראה גם בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  , 71 - 70וכן עמ '  , 141וביתר הרחבה במהדורה האנגלית של
 . 157- 158קק Struggle against the Seleucids, Cambridge 1989 ,

ושם הפניות לספרות

קודמת .

fudas Maccabaeus: The:

,

הספר :

, 8 . Bar-Kochva

תיאור קרב בית  -זכריה

המתוארים על

ידו ? 22

ומה על יוסף בן מתתיהו  ,המעיד

:

המצאה ספרותית או מציאות היסטורית ,

על עצמו שהחל מגיל תשע  -עשרה בחר

לעצמו את דרכם ואמונתם של הפרושים  ,לאחר תקופה של ניסיון מעשי ולימוד של שלוש הכיתות

( חיי יוסף

- ) 12 - 8

האם גם הוא משתף את האל באופן פעיל בכל הניצחונות של ימי הבית

השני ?

ומדוע לא יכלו תיאורי הקרבות בספר מקבים א על תכסיסיהם ואומץ לבם של הלוחמים ומפקדם
ועל אצבע האלוהים הנעלמה  ,להיכתב על ידי מי שקיבל את דעתם של פרושים ' הסבורים שהכל

נעשה באמצעות הגורל  ,אך אינם מבטלים את [ חשיבותו ותפקידו של ] הרצון האנושי

יזמה בדברים אלה ' ? '
22

2

[ בגילוי ]

והאם פרושי בר דעת שנטל חלק בקרב כלשהו או היה עד ראייה לו היה מוסר

מבלי להיכנס לתאוריות הקיימות בדבר היחס הלוגי בין הדברים בתרבויות שונות  ,אתייחס לצד המעשי בלבד על
ב ~- praedestinatio -

פי דוגמה מתקופה אחרת  :האמונה
לא עיכבה את הנוצריפ הקלוויניסטים שהם חלק ניכר מתושבי שווייץ  ,הולנד  ,סקוטלנד  ,ניו אנגלנד ודרום

,

גורלו הקבוע מראשית כל הדורות של כל פרט ופרט -

אפריקה ) מלפתח אימפריות מסחריות ומדיניות  ,וגם דרכי לחימה אפקטיוויות  ,והם מהפעילים הנמרצים ביותר

בכל שטחי החיים ומן האנשים המעשיים ביותר בנצרות .

23
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וראה ניסוח שונה ב ' קדמוניות היהודים '  ' :הפרושים

19

קתדרה

מגן וחרבות  ,קסדות
ומגיני רגליים
בתמשיח קיר
ממוקשן ( שנת 200
לפה " ס

בקירוב )

חדרה

20

בצלאל בר  -כוכבא

-

שהאל הופיע בכבודו ובעצמו והתערב באופן גלוי במהלך הקרב ? לעומת בעל מקבים א  ,יאמון איש
קיריני  ,המקור של ספר מקבים ב  ,הותיר את מלאכת המלחמה למעשה באופן בלעדי לאל ולמלאכיו ;

האם ניתן ללמוד מכך שהיה איסיי ( למרות מושגיו המוטעים לחלוטין למשל בענייני טומאה וטהרה ) ,
שכן האיסיים האמינו בשליטתה המוחלטת של הגזרה הקדומה ? אנו מורגלים כבר בהשערות מוזרות

מימין  :פיל מלחמה ,
מגדל וששהים  -ציור
קערה מדרום איטליה ,
שחזור ( וילה ג ' וליה ,
רומא )
משמאל :

פיל מלחמה ,

מגדל ונושאי חניתות
 -ריקוע על גבי

קישוט מכסף  ,שחזור
( מוזאון הרמיטאז ' ,
סנט פטרבורג )

בענייני הכתות וזיקתן למקורות ( לרבות למגילות מדבר יהודה )  ,אולם ניתן לקוות שהצעה כזו לא
תעלה על דעתו של איש  .סיבות אחרות  -שכבר הועלו במחקר  -הן אשר הביאו את יאמון איש

קיריני לעיצוב כזה של התומר הסיפורי .
הסוגיה בדבר שיוכו הכתתי של בעל מקבים א נדונה על ידי חוקרים רבים במאתיים השנים

.

.

האחרונות תפקיד האל במהלך הקרבות כפי שהוא מתואר בספר מקבים א אינו ממין העניין בוודאי

.

אין להתבסס עליו כראיה ל ' צדוקיותו ' של המהבר הסוגיה בכללותה  ,על כל היבטיה  ,ראויה לעיון

מחודש .
אומרים ש [ מאורעות ] מסוימים  ,ולא כל [ המאורעות ]  ,הם פעולת הגזרה  ,וש [ מאורעות ] מסוימים תלויים בהם
עצמם אם יתרחשו אם לאו ' ) ipyov
1

"

8סשע )  7תק

8 KUlז

"

1ףעשקק "

ק1 81ףז

"

XUVIU

עישע ) קקעס ע % 81ק % 4ן 1י0זמ  ' 1ש ) ' 5

ou

TIVU

ז"א "

ע1ן

ev ouv @ aplaaiol

1 ,סע [ Eival 1870יג ,

172ן )

.

01
~

המצאה ספרותית או מציאות

היסטורית !
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הורקנוס ' למציאותם של

ג  ,אני מתקשה להבין את הקשר בין ' גיוסם של חיילים שכירים בידי יוחנן
) בספר מקבים א מדוע היה צורך
' המוטיבים הספרותיים היווניים ' ( כפי שהם מכונים על ידי גרא
בארץ  -ישראל ולא נראו
ב ' היילים שכירים ' לשם כך ? האם המרכיבים האלה לא היו ידועים קודם לכן
למנות את התקופה
בשדות הקרב ( כגון בתקופת המקרא ובספרותה כפי שגרא הזכיר בעצמו  ,אם לא
הוצא משירות
ההלניסטית ) ? ומה בדבר המרכיבים האחרים  ,שחלק מרכזי בהם  -לוחמת פילים -
וכיוצא באלה  ,שגויסו על ידי
צבאי עשרות שנים קודם לכן ? האם השכירים הפיסידים והקליקיים
להנאתם
התשמונאים  ,נהגו לתרגל לוחמה משולבת של רגלים ופרשים עם פילים  ,או השתעשעו בה
בספרי הדרכה
ב ' שולתן הול ' ? ושמא קראו עליה  -לרבות על הציוד המיוחד של פילי מלהמה -
להשמונאים במסגרת
ישנים או בספרות יפה שהביאו עמם לשעות הפנאי  ,וגם הנחילו אותה

.

השתלמויות ב ' מורשת קרב '

? 24

ה
אם לחזור לתזה המרכזית במאמרו של גרא  ,העובדה שחמישה מתוך עשרות

המרכיבים של תיאור

הקרב ידועים מן הספרות וההיסטוריה הצבאית של יוון הקלסית ( וצריך להוסיף :

ומן ההיסטוריה
שמחבר

.

הצבאית עד לאמצע המאה הי " ט )  ,אינה מראה שהתיאור הוא המצאה ספרותית ההנתה
הביקורת משום
מקבים א העתיק את המסע והקרב ממקומם האמתי ל ' שפלה ' אינה עומדת בפני
מסייעת לתאוריה ,
בחינה ; יש בה כמה היבטים שעל גבול האבסורד  ,ובסופו של דבר היא גם אינה

אלא להפך .
.

הגרסה של מקבים א לקרב בית  -זכריה מכילה עשרות מרכיבים הניסיון שהצטבר

במשך השנים בכלי

המתקר של ההיסטוריה הצבאית לדורותיה לימד אותנו שכדי להעריך אל נכון את

מידת המהימנות

( א ) המידע בדבר

של תיאור קרב כלשהו בספרות ההיסטורית יש לבדוק את כל מרכיביו לאור
 ( ,ד ) תיאורי קרבות
החימוש ושיטות הלחימה של התקופה  ( ,ב ) תנאי השטה  ( ,ג ) הסבירות הצבאית
אתרים במקור המרכזי העומד לדיון  ( ,ה ) זמנו של הסתבר ומקורות המידע האפשריים

24

שלו ( לרבות

מתתיהו לקרב בית  -זכריה
דברים תמוהים במידה דומה נמצאים אצל גרא בדיון על מקורות המידע של יוסף בן
ופרשים  ,בעוד
בחיבורו ' מלחמת היהודים ' ( א  ) 46 - 41 ,יוסף בן מתתיהו מוסר שהצבא הסלווקי מנה  55 , 000רגלים
בן מתתיהו

.

שמקבים א מוסר על

,

120 000

יוסף כדרך שנהג
רגלים ופרשים  .ואין זה ההבדל הבולט היחיד בין שתי הגרסאות , ) .

סל11קיים
נטל את הדברים מניקולאוס איש דמשק ( שעשה שימוש גם במקבים א וגם במקורות
לעיל  ,הערה
[

.

, ] 21

ב ' מלחמת היהודים ' באשר לימי ההשמונאים בכללותם ( ראה לענין זה בספרי האנגלי הנזכר  ,מנסה להסביר את
עמ '  ) 296 - 295 , 190 - 188גרא  ,הסבור שיוסף בן מתתיהו נטל במקרה זה רק מספר מקבים א
ביחס לגודל

.

ההבדל במספרים כדלקמן  " :לו יוסף [ בן מתתיהו ] היה מעתיק ממקבים א את הנתונים

המוגזמים
יוספוס ] מפקד
[

הצבא הסלווקי המנצה [ בקרב בית  -זכריה ]  ,היתה דמותו של יהודה המקבי מאפילה על זו של השווה את עצמו
ראהלא
מעולם
הגליל  ,אשר הובס בידי צבא רומי קטן בהרבה ' ( עמ '  , 27הערה  ) 4יוסף בן מתתיהו
לדוגמה  :קדמוניות
(
ליהודה המקבי אותו העריץ במיוהד ותיאר בעקביות כמנהיג צבאי שהיה משכמו ומעלה
) ולא אתעכב
היהודים יב  , 434 - 430ובמפוזר בגירסתו של יוסף ב ' קדמוניות ' לתיאורי הקרבות בספר מקבים אבין גירסתו של

.

.

.

על תמיהות נוספות המתעוררות לנוכח ההסבר של גרא גם אין בדבריו מענה להבדלים האחרים
יוסף בן מתתיהו לקרב בית  -זכריה ב ' מלחמת היהודים ' לזו של ספר מקבים א

.

הותדרה

שקדרה

22

בצלאל בר  -כוכבא

שאלת הידע הלשוני שעמד לרשותו ) ,

ו

( )

ז

דרכו בכתיבה היסטורית ,

( )

השקפותיו ומטרותיו

הדידקטיות  ( ,ח ) שיטתם של אסכולות וסופרים אחרים בתקופתו  ( ,ט ) גרסאות אחרות ושברירי מידע

ממקורות נוספים על אותו קרב  ( ,י ) בדיקתם של אותם גרסאות ושברירי מידע על פי הבחנים שפורטו

לעיל לגבי המקור המרכזי .

.

בדיקה מקיפה וצולבת כזו מאשרת את אמינותו של תיאור קרב בית  -זכריה היא מראה בין השאר
שכל הפרטים בדבר החימוש  ,המסע וההיערכות של הצבא הסלווקי תואמים במלואם את הידוע על
צבא זה ; כי חלק מן המרכיבים ( לרבות פריטי חימוש מסוימים וכינונה של יחידת רגלים חדשה

בסגנון רומי ) הונהגו רק בימי אנטיוכוס אפיפנס  ,ואילו חלק מרכזי אתר  ,שהוא תידוש של התקופה
ההלניסטית ( לוחמת פילים )  ,חלף ועבר מן העולם ההלניסטי בימי בנו  ,אנטיוכוס החמישי

אופאטור  ,זמן קצר לאחר קרב בית  -זכריה ועשרות שנים לפני שנכתב הספר ; וכולם יחד ( לרבות

דברי מקבים א על השפעת האפקטים החזותיים והקוליים ) תואמים באופן מרבי לא רק את פני

השטח המגוונים שבין בית  -צור לבית  -זכריה ( ובסמוך לבית  -זכריה )  ,ואת המעברים מתצורה
טופוגרפית אחת לחברתה  ,אלא גם את העונה ושעות היום שבהן  -כפי שעולה מן הנתונים

 -התנהלו המסע והקרב .

שבידינו

25

יוצאים מכלל זה המספרים המופרזים שמייחס המחבר לצבא

.

הסלווקי ואולם אנו מכירים די הצורך את הנטייה להפריז מאוד במספרי לוחמים וכלי נשק של

צבא האויב בתיאורי קרבות בהיסטוריה ( גם בקרבות של העת החדשה ) ,

לרבות בתיאורי קרבות

.

המגלים אמינות רבה בכל שאר הפרטים תכונה זו של תיאורי קרבות בספרות הוכחה שוב ושוב

.

על ידי היסטוריונים צבאיים מודרניים העובדה שתיאור הקרב הוא חלקי ואינו מכיל אי אלו פרטים
החיוניים להשלמת תמונת הקרב  ,אף היא אינה חורגת מן המקובל בספרות הצבאית של העבר

הרחוק  ,ואין בה כשלעצמה כדי לעורר פקפוק בפרטים שנכללים

25

בו ,

שחזור מקיף של מהלך הקרב ודיון בשאלת אמינותו של המחבר ומקורותיו  ,וכן במקורות המקבילים  ,נמצא
בספרי
לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  , 264 - 225ובמקומות אחרים וראה גם במהדורה
האנגלית המתוקנת והמורחבת של הספר
לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' 42
  551 - 543 , 418 - 416 , 375 - 291 , 160 - 158 , 129 - 125 , 45על היבטים גוססים ראהבמאמרי ' על יוספוס וספרי המקבים  ,פילולוגיה והיסטוריוגרפיה '  ,תרביץ  ,סב ( תשג " ג )  ,עמ ' , 127 - 120 , 117 - 116

,
,

.

.

ירושלים נמסייית

עפר יננה  -כפרי

המוסלמיות של
אחרית הימים

גיוס
ן
הדי

,

מבוא
המסורות המוסלמיות של ' שבתי ירושלים ' ( פדאאל בית

אלמקדס ) מעניקות לירושלים מקום מיוהד

.

באחרית הימים וביום הדין קשה לנתק את הדיון במסורות

הנוגעות לאחרית הימים מן הדיון בכלל

המאפיינים את התפתחות רעיון קדושתה של ירושלים באסלאם

הקדום  ,כמו למשל מעמדה של העיר
החוגים שתרמו לעיצוב רעיון

בקוסמולוגיה  ,הוויכוח על מקומה כמוקד עלייה לרגל או אופי

קדושתה .
מעבר לכך  ,יחם האסלאם לעניין אחרית הימים מתאפיין

בתפיסות שונות הקשורות במערכת רחבה

של מושגים  ,כשכר ועונש  ,גן עדן וגיהנום  ,תחיית המתים

.

ויום הדין  ,העולם הזה והעולם הבא  ,גאולה

ומשיחיות ועוד מושגים אלה התפתחו בהשפעת המפגש עם

המסורת היהודית והנוצרית ומתוך פנייה

השביעית והשמינית ( שתי המאות

למציאות ההיסטורית של העדה המוסלמית  ,בעיקר במאה
עניינה של ירושלים  ,ולא נוכל להרחיב
הראשונות להגירה ) במסגרת זו נדגיש היבטים המבליטים את
אחרית הימים ויום הדין מסייע בהבנת
בשאר הנושאים ; למעשה הקר המסורות המוסלמיות של
שלמה וממצה  ,ובכך הוא מהווה חלק
מושגים  ,תפיסות ומגמות שאין עדיין לגביהם תשתית מהקר

.

אינטגרלי ממחקר התשתית של האסלאם הקדום בכלל .
תיאורי יום הדין המופיעים בקוראן  ,המשפט ,

העונש לרשעים והגמול לצדיקים היו קשורים

באמונתו של מתמד כי קץ העולם קרב ועליו להזהיר את

ן

עמו מאימת יום הדין ומייסורי
56

קתדרה

, 86

טבת

תשניא ,

עמי

- 23

עפר לבנה  -כפרי

הגיהנום .

ירושלים

1

(

.

אך ירושלים איננה נזכרת או נרמזת בקוראן כגיא חזיון של אחרית הימים הקשר

וכן של ערים ומקומות אחרים ) לענייני אחרית הימים ויום הדין  ,צמח בפרשנות הקוראן

ובספרות החדיל  ,כביטוי לתפיסות שהתגבשו לאחר מות מחמד  ,תוך קליטת חומר

הספרות

של

יהודי ונוצרי .

2

העוסקת באחרית הימים צמחה בעיקר בשתי המאות הראשונות להג ' רה וכבר במהלך

תקופה זו ניתן לעמוד על שינויים במסורות ועל עריכה מגמתית שלהן
כדי להתאימן למציאות
משתנה
או לעמדות שונות בספרות זו היה מקום חשוב ל ' אפוקליפסה פוליטית '  ,ובעיקר
בספרויות
הפתן
והמלאחם ' שאף ה ' קבצים הקנוניים ' של התדית הקדישו להן פרקים מיוחדים בספרות

.

.

העוסקת באחרית הימים ישנה גם התייחסות לתכונות של נבואה והגדת עתידות  ,ועולה בה
המהדי  ,מעין משיח מוסלמי  ,שלעתים הוא מזוהה

עם ישו .

מושג

4

.

הדרך שבה משתקפת ירושלים בהקשרים אלה איננה מצביעה על מקור אחד למסורות הן
חוגים
שונים  ,מתוך אינטרסים שונים  ,ואף אופיין הספרותי  ,תאריך יצירתן ואופיו

צמחו בקרב
של החומר

היהודי  -הנוצרי שנקלט בהן אינם אחידים .
חוה לצרום  -יפה סבורה כי משיחיות וגאולה אינם נושאים מרכזיים בהגות הדתית של
האסלאם ,
בניגוד
ליהדות מקור ההבדל נעוץ 'בעובדה הפשוטה שאין באסלאם כל מקבילה לבית המקדש

.

.

וממילא לא לחורבנו  ,ואין גם מקבילה ל " גלות " וממילא לא לתקוות גאולה ' ההבדלים בין
הכעבה
במכה לבין
בית המקדש בירושלים  ,העובדה שהמרכז הדתי במכה לא חרב מעולם והעדרו של המושג
גלות באסלאם מסבירים מדוע 'אין באסלאם מקבילה למשאלה " ותחזינה עינינו
בשובך לציון
ברחמים ' "  5אכן מסורות כאלו הן נדירות מאוד בספרות הערבית ואינן משקפות את הזרם
המרכזי
באסלאם  ,ובעיקרן הן
מבטאות רגשות של יהודים מתאסלמים שקשה היה להם להינתק ממורשתם

.

.

שלהם יש במסורות הללו ביטוי מובהק למאוויהם של יהודים לירושלים של מטה

המקדש ,

.

ובמרכזה בית -

כמיהה לקניין פיזי ממש בהר הבית  ,קניין הכרוך גם בשלטון מדיני תרומה בולטת לכך

.

היתה בנייתו המחודשת של הר הבית בידי המוסלמים המעמד המיוחד של דוד ושלמה

1

באסלאם ,

ראה למשל  . 68 ff. :קע 1955 ,
.ז ; ש " ד
[ . Roche , Palis
גויטיין ,
) ) Andrae , Les Origines de l'Islam
Christianisme, trans
האסלאם של מחמד  :כיצד התהותה דת חדשה בצל היהדות  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  115 - 112השווה  :אבן
תנבל  ,מסנד  ,א  ,קהיר  1313ה  ,עמ '  , 195שו '  , 24ושם מובאים דברי מחמד לרעיו כי אולי יראו
בחייהם את
הדג ' אל ( האנטיכריסט במסורת האסלאם )

"

.

.

2

'אחרית הימים באסלאם '  ,א " ע  ,ד  ,טורים . 468 - 466

ראה  :ח " ז הירשברג ,
השראה ליצירת
ספרות המיוחסת לדניאל  ,ואשר עוסקת במאורעות העתידים לבוא
על העדה המוסלמית  ,ראה  . Fahd, ' Djafr ' , :ז
 Early Tradition ' ,ח8
. 377 ; 14 . [ . Kister, ' " laddith
Jfla wa
1 StJdy of
- ! 1 araja
'cafi bani isr
ע  , 11 , 1965 ,קע
 . 236ק  ; 105 , 2 ) 1972 ( ,ג ' לאל א  -דין א  -סיוטי  ' ,אלערף אלורדי פי אח
~
~ ' באר אלמהדי '  ,אלחאוי ללפתאוא  ,ב  ,קהיר
 1351ה  ,עמ ' les croyances messianiques ; 246
:

"

א  ) Chiitismeן 0 domination arabe,ן  , Recherches surחא0 . Van 10

 . 56ק 1894 ,
3

פתן ; יחיד :

ראה :

Khali(at des Omayades , Amsterdam

5

50115

פתנה  ,בעיקר במשמעות של מהומות " ,מלחמות אחים בקרב המוסלמים וסטייה מדרכי הדת הנכוחה .

930 - 931

 .קק

11 , 1985 ,

 ,קע

"

.

4

ספר דניאל למשל שימש

' ( 1108

.

 ] . Gardet ,מלאתם ; יחיד  :מלחמה  ,כנראה התגלגלותה של המילה
 , 111 ,נוע  . 8 . Macdonald, 'Malidim ' ,ס ; והשווה  :ח ' לצרום  -יפה ,

העגרית מלחמה ראה  . 188 - 189 :קע
הרעיון המשיחי באסלאם '  ,צ ' ברם ( עורך )  ,משיחיות ואסכאטולוגיה  ,ירושלים תשמ
" ד  ,עמ '  , 172הערה
ראה  :לצרום  -יפה ( שם )  ,עמ ' 171
1936 ,

.

ראה  :שם  ,עמ '

169

.

זו הסיבה לדעתה מדוע לא התפתחו באסלאם להט משיחי ומתח

משיחי כביהדות .

. 10

' על

שלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

25

בקוראן  ,בהדית ובספרות העממית תרם בוודאי ליחס של הזדהות עם בית  -המקדש  ,ובכל זאת מסורות
המשמרות בכאב את זכר החורבן ומבטאות ציפיות לבניין המקדש הן ייחודיות וקשורות ברובן

.

במומרים יהודים  ,לעתים יש במסורות אלה נימה אנטי נוצרית על פי פרשנות קוראנית ( לסורת
אלבקרה  ,קיד וסורת א  -תובה  ,כס ) הנוצרים מואשמים כי סייעו לנבוכדנצאר להחריב את בית

המקדש ולכן נענשו .

6

על פי מסורת המיוחסת לנביא מתמד אוצרות בית  -המקדש שנלקהו בידי טיטוס יושבו לירושלים על
 ,אולי
ידי המהדי ( המשית)  7ומסורות אחרות כורכות את בניין המקדש בקיומו של השלטון המוסלמי

.

כהד לתקוות המשיחיות שעוררה עליית האסלאם אצל יהודים  ,ולפחות בחוגים של יהודים
מתאסלמים  :מסורת המופיעה אצל אבן סעד ( מת

) 845 / 230

מדברת על הקמת ההיכל ( אלהיסל

בירושלים על ידי אומתו של מהמד ( ' הנביא של הבית המקודש

כמעין ברית חדשה עם אומתו של מהמד .

)

והידוש המקדש אף מופיע

במכה ' ! )

8

במסורת אתרת  ,קונקרטית יותר  ,המיוהסת לכעב אלאהבאר  ,היהודי המומר  ,נאמר עליו כי

מצא כתוב באחד הספרים  [ :התבשרי ] ירושלים ואירושלאים ]  ,והיא בית המקדש והסלע והצת ' רה ]  ,ויש

.

קוראים לה ההיכל [ אלהיכל ]  ,אני אשלח אליך את עבדי עבד אלמלכ והוא יבנה אותך ויקשטך ואני אשיב

.

לירושלים את שלטונה כבראשונה  ,ואכתיר אותה בזהב ובכסף ובפנינים ואשלח אליך את ברואי ואציב
על הסלע את כס כבודי ואני הוא אלוהים הריבון ,

ודוד מלך בני ישראל.

9

כאן מופיע ביטוי מובהק למאוויהם של יהודים הכורכים את בניית המקדש גם בחידוש השלטון הגשמי

.

( ' ואשיב לירושלים את שלטונה [ מלכהא ] ' ) ; ההיכל מזוהה עם כיפת הסלע  ,בית  -מקדש חדש סוף
המסורת מהזיר אותנו ליסוד נוסף במערך הגאולה :

בית דוד .

כעב  ,בעל המסורת  ,מוצג כמעין אב טיפוס של האפוקליפטיקן  ,וייתכן כי ניתן לשייכו לקבוצת
 10המסורת
יהודים מומרים שראו בעליית האסלאם ובבשורתו של מתמד התגשמות של תקוות הגאולה

.

האחרונה מעגנת את הנבואה בהר הבית הנבנה  ,ומטרתה לתת לגיטימציה לבניית כיפת הסלע בימי

6

אבו אלמעאלי אלמשרף בן אלמרג ' א [ המהצית הראשונה של המאה האחת  -עשרה ] ,
ופדאאל א  -שאם [ בעקבות כ " י טובינגן [ 27 ,ץ

פיאאל

בית אלמקדס ואלח ' ליל

 , [ MAמהדורת ע ' לבנה  -כפרי  ,שפרעם  , 1995עמ '  , 40מס '

. ,

.

30

גישות
[ להלן  :אבן אלמרג ' א ] הפניות למהדורה מכוונות גם למקורות הרבים המצוטטים שם בידי המהדיר על
)( . Livne-Kahi
נוצריות מובהקות ביחס לירושלים וכן על דרש ברוה הפרשנות הנוצרית ראה  Some :חס  Noteוע '
71 - 83

 .קק

(  Arabic and Islam , 14 ) 1991חlerusalem Studies 1

t

~; Traditions of FadJJil 81 -Quds

המאמר ראה  ' :מסורות אסלאמיות על ירושלים בין יהדות לנצרות '  ,קתדרה ,
7

8

לבנה  -כפרי ( שם  ,המאמר העברי )  ,עמ '  , 53 - 52הערות
שם  ,עמ '  , 53הערה . 66

63 - 62

83

נוסה עברי של

( ניסן תשנ " ז )  ,עמ '

54 - 45

.

.

הערה . 68

9

שם ,

10

ראה המסורת אצל  :עבד א  -רזאק  ,אלמצנף  ,סימלאכ דאבהיל  ,יא , 1972 - 1970 ,

עמ '  , 366מס '  ; 20755לפי מסורת

.

זו כל נבואותיו של כעב התגשמו הדוגמה המוזכרת שם היא פוליטית  .על תקוות גאולה בתקופה שקדמה
להופעתו של מחמד וכן אצל יהודי ערב בני זמנו ראה  :ח " ז הירשברג  ' ,עקבות המשיח בארץ ערב במאה החמישית

והששית אחב " ש '  ,א ' שורץ ( עורך ) ,

ספר הזכרון לבית המדרש לרבנים בוינה  ,ירושלים

על אלמנטים משיחיים בדמותו של מחמד ראה  :שם  ,עמ '

. 120 - 116

תש " ו ,

השווה גם  :י ' אבן שמואל

גאולה  ,ירושלים  -תל  -אביב תשי " ד  ,הקדמת המהדיר לנסתרות של רבי שמעון בר יוחאי  ,עמ '

עמ ' 116

ואילך .

( קויפמן )  ,מדרשי

162

ואילך .

קתדרה

חדרה

לפר לבנה  -כפר

26

-

.

עבד אלמלכ במסורות מסוג זה יש כאמור הד בעיקר להתמודדות של יהודים מתאסלמים עם נטל

.

מורשתם עם זאת הקליטה העצומה של חומר יהודי ונוצרי המשתקפת במסורות של שבחי ירושלים

היא חלק מתהליך שאפיין חוגים רחבים בעדה המוסלמית הצעירה .
במסורת המיוחסת לג ' אבר בן עבדאללה ( מת בשנת
מצאתי בספר

[ צחף ] של אברהם

77

עליו השלום שהוא אמר

או

78

11

להג ' רה ) נאמר :

[ לאלוהים ] :

איזה מקום הוא האהוב עליך

ביותר ?

.

אמר  :המקום אשר אליו הגרת [ מהאג ' רכ ]  ,אברהם  ,כלומר פלסטין וירושלים באחרית הימים אוציא אליהם
מקצווי הארץ את מיטב עבדי למען יילחמו בבני עשו ! אמר  :רבוני  ,באיזה מקום

בהם ?

אמר  :באזור החוף

.

אשר מימין לירושלים  ,אני אוציא אליה את מיטב עבדי מקצווי הארץ למען יילחמו באויבי אכן אלה הם

האול :אא שלי [ מקורביי ,

קדושיי ] .

11

הביטוי 'אחרית הימים ' ( מילולית  :הזמן האחרון  ,אאח ' ר א  -זמאן ) משמש כאן לשון נבואה  ,מעין ' יום

. ...

יבוא ו ' השימוש בביטוי ' בני עשו ' לציון הביזנסים הוא כנראה בהשפעת
על פי מסורת אחרת הסגפן הידוע אבראהים בן אדהם ( מת בשנת

780

מדרשי גאולה יהודיים ' .

1

בקירוב ) אמר על תקופתו :

' אילו הם זמני העונשים [ אולי הכוונה לפורענויות שנתפסו בראייה אסכטולוגית ]  .עזבו את העולם

הזה על יושביו הנוגשים בו וצאו אל ארץ הקודש ואל ההרים הללו . . .
של ירושלים ' .

והוא הצביע בידו לכיוון ההר

14

המסורות הללו משקפות בחלקן הלכי רוח בקרב תוגי סגפנים יראי שמים אשר ראו בפורענויות

.

השונות ובעיקר במלחמות האחים ( הפתן ) את סימני הקץ ראוי אף לציין כי יש מסורות בעלות ' רקע

יהודי ' הרואות את כיבוש ירושלים בידי המוסלמים כהתגשמותן של נבואות קדומות .

15

ירושלים  -מקדם ההיאספות למשפט אחרית הימים ומקום תחיית המתים
ירושלים מופיעה במסורות רבות כמקום ההיאספות למשפט אתרית הימים ומקום תחיית המתים ,

בעקבות תפיסות ביהדות ובנצרות .
11
12

ראה בעיקר מאמרו של קיסטר ( לעיל  ,הערה

14

15

.) 2

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 160מס '  212ראה פירוט במאמרי ' על ירושלים באסלאם הקדום ' קתדרה ,

עמ
15

16

זהו יסוד חשוב ביותר בהילת הקדושה שנקשרה לירושלים  ,והוא

' 41 - 40

.

השווה במאמרי ( שם )  ,עמ '  , 44הערה , 47
שם  ,עמ '  , 42הערה . 39
ראה  :אבן אעתם אלבומי  ,כתאב

גם לגבי מקורות

51

( ניסן תשמ " ט ) ,

נוצריים .

אלפתוה  ,א  ,תידר אבאד  , 1968עמ ' , 296

ח " ז הירשברג  ' ,הר הבית בתקופה
לדורותיה :

הערבית (  ) 1099 - 638במסורות היהודיות והמוסלמיות ובמציאות ההסטורית '  ,י ' אבירם ( עורך )  ,ירושלים
הכינוס הארצי הכ " ה לידיעת הארץ  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '  - 112שם מתארים דברי הנבואה את ניקוי המזבלה

.

הביזנטית על הר הבית הירשברג גם מזכיר שם ( עמ '

) 116 - 115

.

התייחסות חיובית של יהודים ל ' שיבה ' המוסלמית

להר הבית  ,כפי שהדבר מופיע במדרשי גאולה בגי הזמן וכן נבואה של מחמד עצמו על כיבוש ירושלים ( אבן

אלמרג ' א  ,עמ ' , 42
, 1979

מס ' 79

מס '

) 33

.

השווה  :מחמד בן אחמד אלואסטי  ,כתאב אלבית אלמקדס  ,מהדורת י ' חסון  ,ירושלים

[ להלן  :אלואסטי ] ;

פיאאל

בית אלמקדס וא  -שאם  ,כ " י קמברידג '  ' Qq 91 / 2דף 37א  .הנבואה על

כיבוש סוריה וארץ  -ישראל משתמשת גם בדימויים מקראיים  ' :אמר שליח אללה  ,תפילת אללה עליו
לאחר מותי אללה יכבוש למענכם את א  -שאם מאלעריש ועד הפרת ' ( אבן אלמרג ' א  ,עמ '
16

238

וברכתו . . .

:

 ,מס ' . 353
)

על עניין זה  ,בעיקר מתוך זיקה למעמדו של הר הזיתים באירועי אחרית הימים וביום הדין  ,ראה  :א ' לימור ,

ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

שימש אפילו כארגומנט במחלוקות פוליטיות  :מעאויה  ,הח ' ליף האמיי הראשון  ,ניסה לרומם את

מעמדו בפנותו אל משלחת מעיראק תוך אזכור הימצאותו בארץ הקודש  ' :באתם אל הח ' ליף הטוב
ביותר  ,ובאתם אל ארץ הקודש ובאתם אל ארץ ההיאספות ותחיית המתים ובאתם אל ארץ אשר בה

קברי נביאים ' .

17

העניין משתקף גם במסורות שליוו את המאבק הפנים  -אסלאמי על קדושת העיר .

כך למשל מסופר

18

על אבו 5ר כי הוא שאל את הנביא מהמד  ' :האם התפילה במסגדך זה [ מסגד אלמדינה ] עדיפה על
התפילה בבית

אלמקדס ?

והוא אמר  :תפילה אחת במסגדי זה עדיפה על ארבע תפילות בה

[ בירושלים ]  .מה טובה היא כמקום תפילה  ,ארץ ההיאספות ותחיית המתים . ' . . .

19

מסורת ידועה מספרת

כי מימונה  ,אשת הנביא מחמר  ,ביקשה ממנו כי יפסוק הלכה לגבי עלייה לרגל לירושלים והוא ענה :

' זו אדמת ההיאספות ותתיית המתימן בואו אליה ובקרו בה [ ביקור ' דתי '  ,זיארה ]  ,משום שהתפילה

בה שווה לאלף תפילות במקומות אתרים  ,ומי מכם שאין ביכולתו לבוא אליה ולבקרה  ,שישלח אליה
שמן למען יודלק בה  ,והרי זה אשר מדליק בה הוא [ במעלתו ]

כזה המתפלל בה ' .

20

נמסר עוד כי עבד אלמלכ בן מרואן יצא לירושלים וכאשר הגיע לנזיר אשר ב ' ראש הכיפה ' קרא לנוף

אלבכאלי ( בן אשתו של כעב  ,היהודי המומר
לירושלים ?

)

ואמר  ' :הו נוף  ,האם שמעת דבר כלשהו בקשר

ואמר נוף  :בספרו של אללה שהורד בהתגלות משמים מסופר שאללה יתעלה אומר  :בך

[ בירושלים ] שש תכונות טובות  :בך מקום מושבי ומשפטי [ מילולית  :חשבוני ] ומקום ההיאספות שלי ,
והגיהנום שלי ,

וגן העדן שלי ומאזני ' .

21

' מסורות נוצריות של הר הזיתים בתקופות הביזאנטית והערבית '  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

.

 , 1978עמ '  126ואילך והשווה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה

)2

.

.

17

ראה  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 55הערה

18

 Early Tradition ' , Le Musion , 82ח Shall Only Set out for Three Mosques " : 8 Stddy of 8ט0י " ' Kister ,
185 , note 55

19

.ק
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4 . 1 .ג

) 1969 ( ,

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 87מס '  78השווה  :אבו ג ' עפך א  -טהאוי  ,כתאב משכל אלאאתאר  ,א  ,הידר אבאד

1333

ה,

עמ '  ; 248מג ' יר א  -דין אלחנבלי  ,כתאב אלאנס אלג ' ליל  ,א  ,קהיר 1283ה  ,עמ '  ; 206מצטפא אסעד א  -לקימי ,
לטאאף אלאנס אלג ' ליל פי תחאאף אלקדס ואלח ' ליל  ,כ " י האוניברסיטה העברית  ,אוסף יהודה  , 807 ,דף 6א

.

,

.
עמ ' . 7

וראה  ,ללא נימת פולמוס  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 89מס '  81השווה  :לטאאף אלאנס שם ) ; ועיין  :עלי בן אבי בכר

אלהיתמי  ,מג ' מע א  -זואאד  ,ד  ,קהיר 1353 - 1352ה ,
20

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 88מס '  79השווה  :אלואסטי  ,מס '
למשל  :אבו אלפתה א  -דג ' אני  ' ,ג ' ואהר אלקלאאד פי פדל אלמסאג ' ד '  ,מהדורת מ ' פרלמן , 105 ,
; 285 - 284

1352ה ,

; 32

קיסטר ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  , 186הערה
3

; 56

וכן

( , ) 1973

עמ '

לטאאף אלאנס ( לעיל  ,הערה  , ) 19דף 6א ; אלג ' ראחי  ,כשף אלח ' פאא ומזיל אלאלבאס  ,א  ,קהיר

עמ ' ; 291

 , 1667דף 52א ,

אחמד בן מהמד בן סרור אלמקדסי  ,כתאב מתיר אלגראם

58א ; מחמד בן

פרינסטון  ,אוסף יהודה ,

4431

בפיאאל

- 1351

אלקדס וא  -שאם  ,כ " י פריס

מחמד א  -תאפילאתי  ,חסן אלאסתקצא סימא תבת פי אלמסג ' ד אלאקצא  ,כ " י

(  , ) 95דף

155א ;

פיאאל בית אלמקדס ( לעיל  ,הערה  , ) 15דף

32ב ;

אבן אלפרכאח ,

עמ '  ; 55והשווה  :אבן

' באעת א  -נפוס אלא זיארת אלקדס אלמהרוס '  ,מהדורת צ ' מתיאום ,
אלמרג ' א  ,מס '  230 - 228 , 179 - 178והמקורות המוזכרים בשוליהן  .עוף בן מאלב אלאשג ' עי  ,איש א  -שאם ( חמץ ) ,
15 rJPOS

( , ) 1935

שמת בשנת  73להג ' רה  ,סיפר כי ' אמר לנביא [ מחמד ] עליו השלום  :אני ירא שמא לא אראה אותך לאחר היום
הזה  ,ולפיכך אמור לי את צוואתך  .אמר  :עליך לצאת אל ההר של תחיית המתים ' ( אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 267מסורת
) 406

.

1364

21

על עוף בן מאלכ ראה למשל  :מחמד בן אסמאעיל אלבח ' ארי  ,א  -תאריח ' אלכביר  ,ז  ,תידר אבאד
ה  ,עמ '

; 56

אבן אלעמאד אלחנבלי  ,שדראת א  -רהב פי אח ' באר מן דהב  ,א  ,קהיר

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 187מס '  267השווה  :אלואסטי  ,עמ '  , 23מס '

.

; 28

1351 - 1350

- 1360

ה  ,עמ '

79

.

אבן שדאד  ,אלאעלאק אלח ' טירה  ,מהדורת

.

מאמי א  -דהאן  ,דמשק  , 1962עמ '  188לא מצאתי מקורות שיבהירו באיזו כיפה מדובר המסורת מבקשת ליצור

תדוה

לפר

28

לבנה  -כפר

-

גן עדן
מסורות רבות ( כולל בשמו של נוף אלבכאלי ) מציינות את ירושלים ואת הסלע ( הצח ' רה ) כמקום גן
העדן  ,מקור ארבעת נהרות גן עדן ; מסופר על אור אלוהי היורד מעדן אל מסגדה של ירושלים  ,ועל
שער פתוח משערי גן עדן אשר החמלה והרחמים יורדים ממנו על ירושלים ; ירושלים היא אחת מערי

גן עדן בעולם הזה  ,מקור המים המתוקים בעולם מתחת הסלע ; קיימת הקבלה וסימטריה בין גן העדן

ברקיע השביעי ( או בית  -מקדש ברקיע השביעי

)

לבין בית אלמקדס והסלע ועוד .

22

המסורת שהבאנו לעיל על אודות עבד אלמלכ בן מרואן מעידה על מעורבותו בהאדרת מעמדה של

.

ירושלים  ,גם כמקום המשפט  ,גן העדן ומקום ההיאספות לתחיית המתים מסורת הקושרת אותו לסלע

.

נוגעת לוויכוח באשר לפרשנות פסוק קוראני בהתכנסות אצל עבד אלמלכ טען אחד הנוכחים כי

לצח ' רה לא יהיה מעמד מיוחד ביום תהיית המתים  ,בעוד כעב אמר  ' :ביום תחיית המתים תהיה
הצח ' רה מקום כף רגלו של הרחמן

בדעתו של

כעב .

23

[ אללה ] ' .

עבד אלמלכ שתק  ,ושתיקתו נראית כמבטאת תמיכה

מסורת אחרת מבקשת בדבריהם של שניים מחברי הנביא מתמד לגיטימציה

.

לתקפות קדושת הסלע הם נשאלו :
הרואים אתם מה אומרים האנשים בעניין הסלע הוה  :האם וו אמת וננהג לפיה  ,או שוה דבר שמקורו בכתאב

וכלומר ספר מקורש של יהודים או של נוצרים] ונחדל ממנו.

ואמרו שניהם  :חלילה ! ומי מטיל ספק לגבי

והסלע] ? הרי כאשר אללה יתעלה עלה אל השמים הוא אמר לסלע של ירושלים  :וה מקומי ומקום כבודי
ביום תחיית המתים ומקום ההיאספות של עבדי  ,וזה מקום גן עדני מימינו ושל הסלען המקום הגיהנום שלי

.

משמאלו ובו אציב את מאוני  ,לפניו  ,ואני אלוהים ,

הדיין של יום הדין  .אחר כך הוא עלה לשמים .

14

גיהנום
אחד הדברים העולים במסורות האחרונות הוא הזכרת הגיהנום בירושלים לצד גן העדן  .בעניין זה

השפיעה התפיסה היהודית והנוצרית על פרשנות הקוראן והמסורת המוסלמית ( במידה רבה משום
הקרבה למקום המשפט באחרית הימים  ,שבעקבותיו ירדו הרשעים לגיהנום והצדיקים יעברו לגן

העדן .
)

מקום הגיהנום מזוהה בעקבות האגדה היהודית עם עמק יהושפט  ,אך מתוך בלבול עם גיא

בן  -הנום  ,באשר שמו הערבי של עמק יהושפט הוא ואדי ג ' הנם

(

גיא הגיהנום .

) 25

נמסר כי ' החומה

.

אשר הזכיר אללה יתעלה בקוראן " והוקמה ביניהם חומה  ,אשר שער לה מתוכה הרחמים ומחוצה לה ,

.

רושם של אותנטיות באופיה הספרותי  ,וייתכן שאכן יש למסורת בסיס היסטורי על נוף אלבכאלי ראה  :לבנה -

.

22
23
24
25

כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 12ירושלים  ,עמ '  , 61הערה 186
ראה מאמרי ' ירושלים  " -טבור הארץ " במסורת האסלאם '  ,קתדרה ,

69

( תשרי תשנ " ד )  ,עמ '

105 - 79

 , 62הערות . 190 - 188

ראה  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 109מס '  121השווה  :אלואסטי  ,מס '

.

110

.

( המסורת מצוטטת בהקדמת המהדיר  ,עמ '

על עמק יהושפט באחרית הימים ראה  :ז ' וילנאי  ,אגדות ארץ ישראל  :ירושלים ויהודה  ,ירושלים

) 10

.

תשמ " א  ,עמ '

מדברי חז " ל כי פתחו של גיהנום בגיא בן  -הנום  ,בדרומה של ירושלים .
 187ואילך  .וילנאי מצטט שם עמ '
על הבלבול בין גיא בן  -הנום לעמק יהושפט במסורת הנוצרית ראה  :לימור לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 135
(

) 193

(

ירושלים במסורות המוסלמית של אחרית הימים ויום הדין

29

קתדרה

תדרה

30

לפר לבנה  -כפרי

-

לפניה  ,העונש [ של גיהנום
לה לפניה " w lsn

] " 26

-

רמ2די ניהנם '

~

סופר על עבאדה בן א  -צאמת28

.

החומה המזרחית של המסגד של ירושלים " מתוכה הרחמים ומחוצה
27

כי הוא נראה עומד על החומה המזרחית של ירושלים כשהוא בוכה
הסיבה לכך הובאה בדבריו :

' שליח

תפילת אללה עליו וברכתו לשלום ,
שהוא ראה מכאן את הגיהנם ' ,

' שהוא

אחרת

גחלים . ' . . .

ראה

אללה ,

מסר לנו

או על פי מסורת

29

מכאן

ההופך

מלאך

30

מסורות הנוגעות לשאלה ההלכתית אם מותרת
התפילה

בכנסיות

הנוצרים

בעמק

יהושפט

( כנראה על רקע נוהג עממי כזה אצל מוסלמים

)

.

מבקשות לגיטימציה במעשי הח ' ליף עמר אחת
המסורות מספרת כי ' עמר בן אלח ' טאב  ,כאשר

כבש את ירושלים  ,עבר על פני כנסיית מרים
עליה השלום הנמצאת בוואדי  ,והתפלל בה שתי

.

רכעות אחר כך הוא התחרט ואמר  :זאת משום
דבר הנביא עליו

השלום :

זה גיא מגיאיות

.

הגיהנום ' מסורת אחרת מספרת כי הוא התפלל
שתי רכעות בכנסייה אשר בוואדי ג ' הנם ואחר
כך אמר  ' :נגזר עלינו שאכרע בתפילה שתי

גיהנום ' .

רכעות על שער משערי

31

הסתייגות

ברורה מתפילה במקומות הפולחן של הנוצרים
בעמק יהושפט ובהר הזיתים מופיעה בדברים

המיוחסים לכעב אלאחבאר .
מסגד העלייה תשמימה
על הר הזיתים .

המוסלמים הפכו את
האדיקולה הצלבנית

26
27

מורת אלחדיד ,

יג .

.

אגן אלמרג ' א  ,עמ '  , 129מס '  159השווה  :אלואסטי  ,מס '  ; 17ג ' לאל א  -דין א -
סיוטי  ,כתאב א  -דר אלמנתור פי
א _ תפם  ,ר באלמאתור  ,ו  ,קהיר 1314ה ,
עמ '  174ועיין  :א  -זמח ' שרי  ,אלכשאף  ,כלכותה  ,ב  , 1867 - 1856 ,עמ ' , 145
אבן כתיר  ,תחסיר אלקראאן אלעיים  ,ד  ,קהיר  , 1952עמ '  309אבן כתיר מסתייג מקביעתו של כעב אלאחבאר

.

למקום תפילה מוסלמי

28
29

30

31

.

כי השער הנזכר בקוראן הוא שער הרחמים בירושלים  ,וזאת משום היאסראאיליאת שלו
מת בשנת  54להג ' רה .

והבליו ' .

היה הקאדי של פלסטין ואף נאמר כי היה ' ממונה ' על ירושלים ( אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 193

.

מס ' ) 277
אלמרגראה עליו למשל  :אבן חג ' ר אלעסקלאני  ,תהדיב א  -תה יב  ,ה  ,חירר אבאד 1327 - 1325ה  ,עמ ' . 111
אבן
.
' א  ,עמ '  , 130מס '  160השווה  :אלואסטי  ,מס ' 14
~
אבן אלמרג ' א  ,שם  ,מס '  161השווה  :אלואסטי  ,מס '  ; 16לטאאף אלאגס ( לעיל  ,הערה  , ) 19דף 19א .

.

.

.

ראה  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 253מס '  385השווה  :מחמד בן שמש א  -דין א  -סיוטי  ,אתחאף אלאח ' צא בפדאאל

אלמסג ' ד אלאקצא  ,כ " י האוניברסיטה העברית , 116
32

32

 ; 411לטאאף אלאנס ( לעיל  ,הערה  , ) 19דף
ראה  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 265מס ' . 401

דף 31ב  ,שו '  ; 22אלאנס אלג ' ליל

22ב ; אבן

אלמרג ' א  ,שם  ,מס '

( לעיל  ,הערה  , ) 19ב ,

עמ '

. 384

השווה  :אתחאף ( לעיל  ,הערה  , ) 31דף

31ב

למטה ; אלאנס אלג ' ליל

ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

התייחסות לגיהנום ולגן עדן בירושלים נמצאת גם בחלומות ( אצל מחמד במסע לילה לארץ הקודש ,

וכן בתלום לילה של אדם הנחשב לאחד מקדושי האבדאל  ' ,בליל עאשורא של שנת

335

להג ' רה ' .

31

קתדרה

33

34

)

במסלול עולי הרגל ששרטט אבן אלמרג ' א נבחר שער הרחמים ( באב א  -רחמה )  ,הצופה אל עמק
יהושפט  ,כמקום שבו על עולה הרגל

' לבקש מאללה את גן העדן ולבקש ממנו מחסה מפני אש

הגיהנום '  ' ,משום שהוואדי שמאחוריו הוא ואדי ג ' הנם והוא המקום אשר אללה יתעלה אמר עליו
" והוקמה ביניהם תומה  ,אשר שער לה  ,מתוכה הרחמים  ,ומחוצה לה  ,לפניה ,

מקבלים אף הם

בירושלים .

העונש " ' .

35

' ביטוי גאוגרפי

תקיעת

נזכרת

שופר

בקוראן כאות לתחיית המתים  ,ודברי
פרשנות קובעים את הסלע כמקום

התקיעה .

כך מבואר הפסוק ' והאזן

ליום אשר יקרא הקורא ממקום קרוב '
( מורת ק  ,מא )  [ ' :המלאך ]

36

אסראפיל

יעמוד על הסלע של ירושלים ויתקע
בשופר ויאמר  :הו אתם  ,העצמות
הנמקות והעורות הקרועים לגזרים ,

סלימאן ( מת בשנת

150

להג ' רה

768 /

לספירה ) מזהה גם הוא

"--אשי

את התוקע בשופר עם 'אסראפיל עליו השלום הניצב על הסלע של

( לעיל  ,הערה  , ) 19ב  ,עמ '  , 411שו '  ; 20לטאאף אלאנס ,
עמ '  , 253מס '  : 383ועיין  :אלואסטי  ,עמ '  , 21מס ' . 24
33

34

אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 202

מס '

(

לעיל  ,הערה  , ) 19דף 22ב  ,שו ' . 3

השווה  :אבן אלמרג ' א ,

תוקע בשופר ( איור

. 291

בכתב  -יד

שם  ,עמ '  , 268מס '  . 407על האבדאל  ,מעין ל " ו צדיקים של המסורת המוסלמית  ,ראה למשל  :לבנה  -כפרי ( לעיל ,
הערה  , ) 12עמ ' 50
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 78 - 77מס '  66וראה  :מורת אלחדיד  ,יג השווה  . Hirschberg, 'The Sources of Moslem :תו 1 .

.

35

.

329

36
37

ראה :

.ק

17 ) 1951 - 1952 ( ,

211

.ק

1978 ,

/czny ,

המלאל

"

,

.

Tradition Concerning lerusalem ' , Rocznik Orientalis

.

סראפיל

4 . Wensinck , ' Isrimג לפי ונסינק
~ , 212 , rv ,

מקור השם הוא במילה העברית שרפים .
עמ '  ( 110בציטוט

השווה  :אלואסטי  ,עמ '  , 89מס '  ; 145א  -דר אלמנתור ( לעיל  ,הערה  , ) 27ו ,
עסאכר ) ; פדאאל בית אלמקדס ( לעיל  ,הערה  , ) 15דפים 55א 55 -ב  .ראה גם  :הירשברג ( לעיל  ,הערה

מאלואסטי ואבן

, )2

עמ ' . 467

המאה

מן

הי " ז )

ץתדרה

לפר לבנה  -כפרי

32

ירושלים והוא המקום הקרוב ביותר על פני האדמה אל השמים  ,במרחק של שמונה  -עשר מילין ,
והברואים כולם ישמעו וייאספו לירושלים והיא אמצע הארץ ,

וזה הוא המקום הקרוב . ' . . .

38

זיהוי הסלע

כמקום תקיעת השופר מופיע במסורות נוספות בחיבורו של אבן אלמרג ' א ואצל פרשנים

שונים .

39

מסורת אחרת מצטטת את דבריו של אבן עבאס על ה ' יום ' הנזכר בפסוק :

זהו יום אשר בו אלוהים יצווה את אסראפיל  ,הניצב על הסלע אשר בירושלים  ,ויאמר לו  :תקע בשופר . . .
והוא יאריך אותו ויפרוש אותו  . . .הוא יקרא והקול יישמע למהלך אלף שנים וזה הוא דברו ' ממקום קרוב ' .
ובאשר למה ששאלת איזה דבר יקרא באמצעותו אסראפיל  . . .הוא יקרא כשהשופר בפיו ורוחב מעגל פיו
כרוחב השמים והארץ והוא עשוי אור  ,והוא יקרא אז  :הוי אתם העורות המתפרדים והבשרים הקרועים

מעשיכם .

לגזרים והעצמות הנמקות ! קומו אל רבונכם והוא יגמול לכם על

פמיר

40

קוראני נוסף המתייחס לכופרים אשר ' יצאו מן הקברים במהירות כאילו הם חשים אל דגלם

.

הניצב ' ( סורת אלמעארג '  ,מג )  ,מתקשר אף הוא לסלע על פי דברי פרשנות הם יחושו אל הסלע
של

ירושלים .

41

על פי מסורת ' הגיהנום ייפתח מן הגיא הזה  ,כלומר ואדי ג ' הנם  ,וגן העדן ייפתח

מן המסגד  ,כלומר מן המסגד של ירושלים ' .

הפרשנים גם ניסו לזהות את מקום הסאהרה בפסוק

42

' והנה הם על פני הארץ [ בא  -סאהרה ] ' ( סורת א  -נאזעאת  ,יד ) ,

.

המדבר על הברואים ביום הדין ולב

בן מנבה אמר בהתייחסו לפסוק זה בעת ששהה בירושלים  ' :כאן " הסאהרה "  ,כלומר  ,אלקדם

קיים אף זיהוי של א  -סאהרה עם ' כברת האדמה אשר מתחת למנזר  ,אשר בה הדרך

' 43 ,

לירושלים ' .

44

נאמר עוד כי א  -סאהרה היא ' הר לצד ירושלים '  ,וישנם גם זיהויים עם ' א  -שאם ' בכללותה .
כי הבחנות אלו היו קיימות בחלקן כבר בסוף המאה הראשונה להג ' רה  .במסורת אתת בשם הנביא
45

נראה

מחמד נאמר :

38

מקאתל בן סלימאן  ,תפסיר  ,כ " י פראי אאמד , 111

עמ ' . 328
39

ראה  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '

111

 ,מס ' . 124

מס '  , 74דף 169א  ,שו ' . 15

השווה  :אלואסטי  ,עמ ' , 88

מס '

; 143

השווה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה , ) 35
א  -טברסי  ,מג ' מע אלביאן פי תפסיר

.

.

אלקראאן  ,בו  ,ביירות  , 1957 - 1954עמ '  117למטה ועיין  :חסן אלאסתקצא ( לעיל  ,הערה  , ) 20דף 155א וכן  :אבן
אלמרג ' א  ,שם  ,מס '  . 125באותו עניין עיין גם  :אלכשאף ( לעיל  ,הערה  , ) 27ב  ,עמ '  ; 1407מתיר אל ראם ( לעיל ,
~
אלקדם א  -שריף ,
הערה  , ) 20דף 7א ; תפסיר אבן כתיר לעיל  ,הערה  , ) 27ד  ,עמ '  ; 230אבן אלג ' וזי  ,כתאב פדאאל

,

כ " י פרינסטון
40
41

42

43

586

( אוסף גרט  , ) 318דפים

29ב 30 -א ;

יאקות אלחמוי ,

עמ ' . 166
אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 240
שם  ,עמ '  , 112מס '  ; 127עמ '  , 239מס ' . 355
שם  ,עמ '  , 254מס '  . 387בפירוש של מקאתל למורת הוד  ,מ
מס '

מעג ' ם

אלבלדאן  ,ה  ,ביירות 1376 - 1374ה ,

. 359

( ' ויבעבע התנור ' ) נקשר הפסוק לכך שיאללה יתעלה

אמר למוסא  :לך לירושלים  ,משום שבה אש הגיהנום שלי  ,ואורי ותנורי ' ( מקאתל [ לעיל  ,הערה  , ] 38דף
השווה  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 259מס ' . 399
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 254מס ' . 389

, 235

מס '

. 348

וכן נאמר כי א  -סאהרה היא ' כברת האדמה אשר לצד ההר  ,הר הזיתים '  .ראה  :אלואסטי ,

44

שם  ,עמ '

45

עמ '  , 48מס '  , 71באעת ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  , 72שו ' . 5
ראה  :מחמד בן ג ' ריר א  -סברי  ,ג ' אמע אלביאן  ,ל  ,קהיר , 1954
 , 312שו '  ; 29תפסיר אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 27ד  ,עמ '  . 467והשווה  :ג ' אמע אלביאן  ( ,שם ) עמ '
עמ ' ; 38

שבין הר חסאן להר של

120א ) .

יריחו ' .
)

ראה גם  :אלכשאף

( לעיל  ,הערה , ) 27

א  -דר אלמנתור ( לעיל  ,הערה  , ) 27ו ,

ב  ,עמ '

1575

.

37

עמ '

( ' באזור

ירושלים

במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

תדרה

33
-

כיפת הסלע שרקע

הר הזיתים  -מקום
יום תדין בשלוש
תדתות

האנשים ייאספו [ ביום הדין ] קבוצות קבוצות  .והמאמין לא יתערב עם הכופר והכופר לא יתערב

ו ' מלאך השופר ' ירד ויעמוד על הסלע של ירושלים  ,והאנשים ייאספו

שנה . . .

והשמש תקרב אל ראשיהם ובינה לביניהם מהלך שישים

א  -סאהרה והיא בסביבות ירושלים  ,היא תרחיב עבור האנשים

במאמין.,

כשהם יחפים  ,ערומים וערלים

והם יגיעו אל כברת אדמה הנקראת

ותשא אותם .

46

אבן אלמרג ' א ממליץ לעולה הרגל לעלות אל הסאהרה ש ' היא הר הזיתים '  ,והוא קושר זאת במסורת

.

קדומה על צפיה  ,אשתו של הנביא מהמד  ,שביקרה שם י 4נמסר כי ' צפיה אשת הנביא עליו השלום

באה לירושלים ועלתה אל הר הזיתים והתפללה בו ' .

48

אם המסורת מהימנה ראוי אולי לקשור זאת

למוצאה היהודי של צפיה  .על פי מספר מקורות היא ' ניצבה על פסגת ההר ואמרה  :מכאן יתפרדו

46

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 234מס '  . 347השווה  :אלואסטי  ,עמ '  , 87מס '  , 142ועיין  :ג ' לאל א  -דין א  -סיוטי  ,א  -לאאלי
אלמצנועה  ,א  ,קהיר 1352ה  ,עמ '  . 53 - 52על יסוד ה ' התרחבות ' של ירושלים באחרית הימים אצל חז " ל ראה :
וילנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ ' , 113

115

.

מס ' . 68

47

אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 80

48

שם  ,עמ '  , 236מס '  . 350השווה העדות על הסגפן עבדאללה בן אבי זכריא ( על פי אחת העדויות מת בשנת

117

להג ' רה ) כי בבואו לירושלים היה עולה אל הר הזיתים  ,אבן עסאכר  ,תאריח ' מדינת דמשק  ,מהדורת ש ' פיצל ,
דמשק  , 1982עמ ' . 415

,

ם3
"י

עפר לבנה  -כפר
.

האנשים ביום תחיית המתים  ,אל גן העדן ואל גיהנום .
'

הן בפרשנות הקוראן והן בחדית ,

49

הר הזיתים נזכר בין ההרים המקודשים

וניתן למצוא לכך דוגמאות לא מעטות .

50

ירושלים של העתיד
תיאורים וסמלים המופיעים במקרא  ,אצל חז " ל וכן באפוקליפסה של יוחנן בברית החדשה השפיעו

על מסורות מוסלמיות גם בעניין ירושלים של מעלה  ,כס הכבוד בירושלים וסמל הכלה  -העיר ,
שהועבר למכה אך גם לאוצר הדימויים שיוחד לערים

אחרות ,

מסורות מספר מדברות על אבני יקר בירושלים של העתיד ,

51

ובחלקן ניכרת השפעת חזון יוחנן מן

.

הברית החדשה אחת המסורות הללו גורסת כי שעת תהיית המתים לא תגיע עד שלא ייטו על
ירושלים שבע חומות של אבני יקר  ,זהב וכסף  ,עננים ואור ,

52

על פי מסורת אחרת :

אללה יתעלה ישלח ארבע רוחות מן הים לכיוון ירושלים  ,והן תגלינה כל אבן ובניין ותטהרנה אותה מכל

.

נזקי בני דמדם אחר כך הוא יבנה עליה שבע חומות  :חומה של אור  ,אשר עליה מלאכי הקודש  ,וחומת

.

.

עננים וחומה מפטדה וחומה מספיר והומה מפנינים ותומה מכסף וחומה מזהב והיא תהא כמנורה והדת
תהא אז דת האמת  ,וישו בן מרים והמאמינים בו מקרב האומה הזו [ כלומר המוסלמים ] הם שיפגינו את דת

האמת .

5%

ויש גם מסורת שעל פיה :
אללה אמר לירושלים  :לא יחלפו ימים ולילות עד שאוריד עליך כיפה מן השמים  ,אשר אני אבנה אותה

במו ידי  ,והמלאכים ישאו אותה  .היא תאיר עליך בשמים כאור השמש ולא ייכנס אליה בן  -אדם כלשהו . . .
ואני אציב עליך חומה וגדר מעננים והמש חומות של ברקת וספיר ופנינים וזהב וכסף  .אליך ההיאספות
וממך תחיית

49

המתים .

54

למטה  :אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה  , ) 19א ,

באעת א  -נפוס ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' 55
לטאאף אלאנס ( לעיל  ,הערה  , ) 19דף 22א ,

שו '

. 19

עמ ' ; 236

ד,

עמ ' ; 410

אבן אלמרג ' א ממליץ לעולה הרגל להתפלל בהר הזיתים את

.

תפילתו של ישו ' כאשר אללה יתעלה העלה אותו אל השמים מן המקום הזה ' המסורת מיוחסת לוהב בן
ראה עליו :

1084 - 1085

 .קק

) ,ע 1 : ,פ Munabbih ' ,

1934 ,

Horovitz , 'Wahb % .

.

מנבה .

 .ן  .וראה  :אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 80

מס '

.

 69מקור קדום של המסורת מצוי בחיבורו של אבן קתיבה  ,איש האדב המפורסם ראה  :עיון אלאחיבאר  ,ב  ,קהיר

 , 1965עמ '  . 282 - 281והשווה  :ע ' לבנה  -כפרי  ' ,על תפילות במדריך ירושלמי לעולי הרגל המוסלמים '  ,קתדרה ,
( טבת תשנ " ג )  ,עמ '  . 58נראה כי יש כאן עדות עקיפה לביקורי מוסלמים בכנסיית העלייה לשמים השווה  :לימור

66

(

לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  81ואילך .

עמ '
50

51

121 - 122 ; 347 - 345

 .קע

.

על מעמדו של הר הזיתים באחרית הימים  ,ראה גם  :הירשברג ( לעיל  ,הערה , ) 35
.א
השווה  :א ' אפטוביצר  ' ,בית המקדש של מעלה על פי

biblischen K
. ultst tten ' , Der Islam , 42 ) 1966 ( ,

.

מס ' ~346 - 343

ראה למשל  :אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 234 - 232
האגדה '  ,תרביץ  ,ב ( תרצ " א )  ,עמ '  , 272הערה

.3
עמ '  270ואילך ; א " א אורבך  ' ,ירושלים של

על אבני היקר בירושלים של העתיד ראה למשל  :אפטוביצר ( שם ) ,
מטה וירושלים של מעלה '  ,בתוך  :ירושלים לדורותיה ( לעיל  ,הערה , ) 15
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 208מס '  ; 299מתיר אלגראם ( לעיל  ,הערה  , ) 20דף 72א ; אלאנם אלג ' ליל  ,א ( לעיל  ,הערה
 , ) 19עמ '  . 213ועיין  :אבן אלפקיה  ,מח ' תצר כתאב אלבלדאן  ,ליידן  , 1885עמ '  , 97שו ' . 11
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 210מס '  . 304השווה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 327
עמ '

52

53

54

Busse , 'Der Islam

אבן אלמרג 'א  ,עמ ' , 208

מס '

. 300

. 171 - 169

ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

'

קתדרה
35

יתררה

 36ו

עפר לבנה  -כפר

וגולמיות של אחרית הימים ויום הדין

.

37

 . ,אני אשלח אליך מים מאצל כס הכבוד ,

ועוד נמסר כי על פי התורה אללה יתעלה אמר לירושלים ' :
 55ואני אטה עליך תומה מעננים  ,אשר עוביה שנים -
וארחץ אותך עד אשר אשאיר אותך כבדולח ,
 56שתי המסורות האחרונות מופיעות
עשר מיל  ,וגדר מאש אני אשים עליך כיפה אשר יצרתיה בידי ' .

.

בשינויים מסוימים גם לגבי הסלע של ירושלים  ,אבן השתייה .

57

שלא כמו בפרק כא בחזון יוחנן אין

מוזכרת במסורות המוסלמיות העיר היורדת משמים  ,אך בדומה לנאמר שם

.

מוזכרים בהן אבני היקר

והמים היוצאים אצל כס

והמספר שנים  -עשר גם לגבי עובי ההומה  ,אי  -ההיזקקות לאור השמש
 58על פי מסורת אחרת הסלע  ,שיהיה
הכבוד  ,יש זיקה בין המסורות המוסלמיות לנאמר בחזון יוהנן
יהיה כרוחב השמים והארץ 59
ביום הדין מקום כס הכבוד ומקום המשפט  ,ייהפך לפנינה לבנה  ,ורוחבו
( אירושלאים )  ' -והיא בית
ועל פי אפוקליפסה של כעב אלאתבאר  ,עבד אלמלכ יבנה את ירושלים

.

.

60

אלמקדם והסלע '  ,ויש קוראים לה ההיכל  -בזהב ובכסף

ובפנינים .

החדשה יורדת מאת האלוהים

מוטיב הכלה  ,המופיע בחזון יוחנן  ' :וארא את העיר הקדושה ירושלים
 - 61מופיע באופן שונה במסורות המוסלמיות על  -פי אחת
מן השמים נכונה ככלה המקושטת לבעלה '
אשכח את ימיני ' -
המסורות  -שהיא בעלת גוון יהודי בולט  ,כגון בביטוי ' לא אשכתך עד אשר
מסגד שהוא אשר נזכר בו
אומר אללה לסלע  ' :לא יחלפו הימים והלילות  ,עד אשר ייקבץ אליך כל
 ,כאשר היא מובלת אל בית
שם אללה הם יקיפו אותך כשם שהרוכבים מקיפים את הכלה
לירושלים ככלה המובלת
משפתתה '  62 .דימוי זה שמור בדרך כלל לכעבה  ,שתובל ביום תהיית המתים

.

.

אמנם זו רק אחת המשמעויות של המילה

55
56

57

אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 209

מס ' ; 301

' מהאה ' .

השווה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה

),

עמ ' . 327

 ,חלית אלאוליאא  ,ו  ,קהיר

35

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 109מס '  122השווה  :אלואסטי  ,מס '  ; 116אבו נעים
אלאצבהאנידפים
),
 , 1951עמ '  ( 43הערך ' כעב אלאחבאר ' ) ; פיאאל בית אלמקדס ( לעיל  ,הערה 15

.

49א 50 -א ;

אלמכנאסי ,

מתיר אלגראם ( לעיל ,

כתאב פיה פיאאל בית אלמקדס ופדאאל א  -שאם  ,כ " י טובינגן  , 25דפים 42א 43 -ב
ועייז  123 :השווה  :אלואסטי ,
 ,מס '
הערה  , ) 20דפים 69ב 70 -א ; אלמכנאסי ( שם )  ,דף 20ב ; וכן  :אבן אלמרג ' א  ,עמ ' 110
אלאקצא  ,כי " י אסקוריאל , 1767
מס '

דף
58

59

. 118

ועיין  :נאצר א  -דין אלהנפי  ,כתאב אלמסתקצא פי

31ב.

פיאאל

.

אלמסג ' ד

 :שם  ,בג ; המים היוצאים

מאצלי

לעובי החומה השווה חזון יוחנן כא  ,יב ואילך ; אי  -ההיזקקות לאור השמש השווה
כס הכבוד השווה  :שם כב  ,א .
אלאדב  ,א  ,קהיר  , 1923עמ ' ; 336
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 104מס '  ; 108השווה  :א  -נזירי  ,נהאית אלארב פי פנון
)  ,דף 29א ; פיאאל בית אלמקדס
ל א  -צלאה פיהא  ,כ " י
באעת א  -נטוס ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ; 64אבן אלג ' וזי  ,פיאאל ( לעיל  ,הערה 39
ופד
אלמקדס
( לעיל  ,הערה  , ) 15דפים 48א 48 -ב ; מחמד בן אלחסין אלכנג ' י א  -צופי  ,פ ~ אאל בית
( שם )  ,דף 72א ; מתיר אלגראם

.

טובינגן  , 26דף 78א ; אלמכנאסי ( לעיל  ,הערה  , ) 57דפים 41א 41 -ב ; ועיין  :אלכנג ' י
אלעמרי  ,מסלאכ
אללה
( לעיל  ,הערה  , ) 20דף 70א ; אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  ; 209אבן
יקרה מאבני גן העדן
אלאבצאר פי ממאלכ אלאמצאר  ,קהיר 1342ה  ,עמ '  138על האבן השחורה בכעבה כאבן
האקדמיה הלאומית הישראלית

פיל

.

ראה  :ה ' לדרוס  -יפה  ' ,הפרובלמאטיקה הדתית של העליה לרגל באסלאם '  ,דברי

60

.

פט .
61

י
ירושלים שלי
י
מפורשות עלי
מעלה

.

.

חזון יוחנן כא  ,ב על פי ורבלובסקי אין במקורות היהודיים העתיקים עדויות
הבית השני ראה  :ר " י צבי
ככלה ( או אם ) אך הוא איננו מוצא טעם לפקפק בכך שהרעיון היה ידוע בתקופת)  ,עמ ' , 75

.

ורבלובסקי  ' ,מטרופולין לכל הארצות '  ,בתוך  :ירושלים לדורותיה ( לעיל  ,הערה
62

)

 ,עמ ' . 159

למדעים  ,ה  ( 11 ,תשל " ו ) עמ '  ; 233על התרהבות ירושלים ראה  :אורבך ( לעיל  ,הערה 51
של קירות כיפת הסלע בפסיפסים
עיין  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , 6המאמר העברי )  ,עמ '  53על הציפוי החיצוני
ישראל  ,ד ( תשי " ג )  ,עמ '
ואבנים טובות השווה  :ש " ד גויטיין  ' ,ירושלים בתקופה הערבית '  ,ירושלים  :מחקרי ארץ

אבן

אלמרג ' א  ,עמ '

110

 ,מס ' . 123

15

קתדרה

קתדרה

38

לפר לבנה  -כפר

לבעלה  ,ותהיה מליצת יושר לעולי

הרגל אליה .

63

על פי אחת המסורות הכעבה תבקר את ירושלים

ביום הדין  ,ושתיהן תובלנה לגן העדן על יושביהן .
עלייתן של הכעבה ושל ירושלים לגן העדן  .מוטיב

64

אין זו ירידה של ירושלים שמימית אלא דווקא

הכלה עבר גם אל ערים

אחרות .

65

מכל מקום

השימוש בביטוי ' ירושלים שמימית ' או ' ירושלים של מעלה '  66במסורת האסלאם  -בנפרד מ
' מקדש
של מעלה
'  -עלול להיות בלתי מדויק  ,משום שהביטוי ' בית אלמקדס ' בחלק מן המסורות מעורר

.

את הרושם שהוא מתייחס לתחום המקודש בהר הבית ולא לעיר כולה לא מצאתי בספרות הערבית
את הביטוי ' ירושלים החדשה '

67

או הדגשה ברורה של הקשר בין ירושלים של מעלה לירושלים של

מטה .
קבורה
על פי מסורת ,

.

הכעבה והאבן השחורה יובלו לירושלים ביום הדין הכעבה תסרב לעלות לארץ

ההיאספות לתחיית המתים אלא אם כן יזכו המתים הקבורים במכה ועולי הרגל ( אפילו החוטאים

.

הגדולים מביניהם ) למליצות יושר ביום הדין  .ואלה אכן יזכו למחילה הכעבה תובל בשלשלות זהב
למקום תחיית המתים  ,עולי הרגל יקיפו אותה  ,והם מוגנים מפני חשבונו של יום הדין ומייסורי

גיהנום .

68

המוות במכה והקבורה בה ( בעקיפין  :עלייה לרגל לעיר ושהייה בה ) מביאים לישועה ,

69

וכך

גם בירושלים  .בעניין זה השפיע בוודאי מנהגם של היהודים להביא את מתיהם לקבורה בירושלים
( ובמיוהד בהר הזיתים

63

64

) 70

ממניעים הקשורים ביום

הדין ובתחיית המתים .

ראה  :שם  ,עמ '  211ואילך  .השווה  :לצרום  -יפה ( לעיל  ,הערה , ) 59
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 211מס '  . 306השווה  :אלואסטי  ,מס ' , 55

. 152

עמ '

. 236

ועיין  :אבן שדאד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 189

על גן העדן השמימי היורד לירושלים ראה  :אבן אלפקיה ( לעיל  ,הערה , ) 52
65

,

71

נוהג

יהודי זה זכה למשל

עמ '

. 94
עמ '  ' ; 104אשקלון כלת גן

השווה למשל  ' :שתי כלות העולם הזה רי ודמשק ' אבן אלפקיה [ לעיל  ,הערה , ) ] 52

העדן ' ( שמס א  -דין א  -להבי  ,מיזאן אלאעתדאל  ,א  ,קהיר 1325ה  ,עמ '  ; ) 285ראה גם  :אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '  , 223ושם נאמר כי האנשים יתקבצו סביב המהדי ו ' יובילו אותו כשם שהכלה מובלת אל בעלה ביום

.

66

כלולותיה '
ראה  ,למשל  . 506 ,ק  , 111 , 1936 ,י1ע ומ וי ; 1 . Horvitz , ' 511הדיון שם נוגע למעראג ' ( עלייתו של מחמד
השווה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ~'  335ואילך  .ובחרתי לא לדון כאן בנושא זה

"

67

השווה  :חזון יוחנן כא  ,ב  .ועיין  :ורבלובסקי ( לעיל  ,הערה , ) 61

68

. 309

69

70

71

ואילך .

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 212מס '

.

עמ '  ; 174אורבך

השמימה .
)

( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ
' 162

השווה  ' :מי שמת באחד משני מקומות החרם [ מכה ומדינה ] יוקם לתחייה ביום תחיית המתים כשהוא מוגן
ובטוח '
( מג ' מע א
א  ,ב  ,עמ '  ' ; ) 210מי שמת בבסת  -ייסלח לו והוא מעבר מגן עדן לגן עדן '
, ] 19
הערה, ] 59
לעיל ,הערה
לעיל ,
זואאד [
אלארב [
( נהאית -
עמ '  . 365וראה גם להלן  ,סוף הערה ) 78
עיין  :א ' אופנהיימר ומ ' לקר  ' ,קבורה ממערב לפרת ומשמעותה '  ,מלאת  ,א ( תשמ " ג )  ,עמ '  165 - 157והשווה :
י'
גפני  ' ,העלאת מתים לקבורה בארץ  -ראשית המנהג והתפתחותו
'  ,קתדרה  ( 4 ,תמוז תשל " ז )  113 ,ואילך
לימור ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' 150
  . 151והשווה שם על חשיבותו של הר הזיתים כמקום קבורה חשוב עבורהנוצרים בתקופה הביזנטית והערבית על פי גפני  ,המתייחם לדברי אמוראים מן המאה השלישית  ,מעלותיה של

.

.

.

.

.

קבורה בארץ  -ישראל שהיא מכפרת עוונות ושמתי ארץ  -ישראל יקומו ראשונים לימות המשיח ראה  :גפני ( לעיל ,

יות של אחרית הימים ויום הדין

לחיקוי אצל מושלי מצרים במשך המאה העשירית לספירה .

72

39

הד לאותו נוהג מצוי במסורת שנמסרה

לאבן אלמרג ' א בשם אחמד בן ה ' לף אלהמדאני שתי בשלהי המאה

העשירית :

בענין כלשהו בעל חשיבות  ,והוא בילה

ידיד אוד לי  t ~JKD ,האמת והתום  ,ספר לי כי הוא יצא לרמלה
בחלומו כאילו ארון מתים ובו מת הגיע ,
את הלילה בקריית ענבים ופי קרית אלענב ] בפונדק והוא ראה
אמרה  :אנחנו מלאכי הרחמים וקבוצה אחרת
ושתי קבוצות פגשו בו בטרם נכנס אל הכפר קבוצה אחת
הרחמים גברו על מלאכי הייסורים

.

אמרה  :אנו מלאכי הייסורים  ,והם לחמו אלה באלה על החוקתו  ,ומלאכי

תחומי

ואמרו  :הוא כבר נכנס אל אדמת הקודש נאו  :לירושלים  ,כלומר נכנס אל

עליו .

העיר ] יי

ואין לכם שלטון

14

ארון מתים ומלוויו שהגיעו

המשך המסורת מספר כי בעלות השחר אכן נכנסו בשערי הפונדק
בירושלים  .המספר שב לירושלים
ממצרים  ,המת היה ממקורבי השלטון וציווה כי יובא לקבורה
חיבוטי הקבר 75קשורה
והשתתף בטקס קבורתו התפיסה שלפיה המתים בירושלים מוגנים מפני
 76שורשיה של אמונה כזו באסלאם קדומים ,
באמונה יהודית דומה לגבי ארץ  -ישראל והר הזיתים
הראשונה להג ' רה ולראשית המאה
ונראה שניתן לתעד את זמן יצירת המסורות האלו לסוף המאה
בירושלים יינצל ממבחן הייסורים
השנייה מקאתל בן סלימאן מסר בשם 1לב בן מנבה כי ' זה הנקבר
מסורות ירושלים  ,מסר בשם כעב
של הקבר ומצוקתו '  ,וח ' אלד בן מעדאן  ,מחשובי היוצרים של
לגן העדן ולא לגיהנום ]  ,וכי
אלאתבאר כי ' מי שנקבר בירושלים  ,יעבור את הצראט [ כלומר יגיע

.

.

.

.

' הקבור בירושלים לא ייענש בייסורים ' 7י

.

לרגל כך נמסר בשם כעב :

המסורות הללו דרבנו את המוסלמים להתיישב בעיר וכן לעלות אליה

' היום בירושלים כמו [ שווה ] אלף ימים והחודש  -כאלף

חודשים  ,ושנה  -כאלף שנים  .מי שמת בה
78

כאילו מת בשמים הקרובים ביותר  .ומי שמת סביבה כאילו מת

בה ' .

,

72

73

חילופי הגרסאות הם בין

74

עמ ' צב .

' אלקדס '

),

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 200מס '  . 288השווה  :באעת א  -נפוס ( לעיל  ,הערה
הערה  , ) 20דף 79א

.

75
76

77

79

_

ל ' אלמקדס ' .

2

.

עמ ' ; 73 - 72

מתיר אלגראם ( י
לעילי ,
]

20

. 466

)  ,טור

על חיבוט הקבר בתפיסת האסלאם ראה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה

בשמים ' .

שמים  ,כאילו מת

בתפסיר שלו  ' :מי שמת כשהוא מתגורר בירושלים ומבקש גמול מידי
גויטיין לעיל  ,הערה , ) 60

ובשם מקאתל בן סלימאן ,

 -ישראל הועלתה על ידי חז " ל בעיקר

.

ראה  :לימור ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  151חשיבותה של הקבורה בארז
הארץ ראה  :אופנהיימר ולקר
בתקופות שבהן היה היישוב בארץ בסימן ירידה והידלדלות  ,כדי למנוע נטישת
לעודד השתקעות בעיר .
( לעיל  ,הערה  , ) 70עמ '  . 157ואולי אפשר להקיש מכך כי המסורות המוסלמיות ביקשו
( לעיל  ,הערה  , ) 39דף 26א ; באעת א  -נפוס
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 198מסורת  281השווה  :אבן אלג ' וזי  ,פ ~ אאל
) השווה  :אלואסטי  ,עמ '  , 46מס '
המסורת
חלקי
( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  . 72אבן אלמרג ' א  ,שם  ,מס '  ( 283שני
 -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' , 51

.

.

.

 ; 65באעת א  -נפוס  ,שם  ,עמ '  , 72שו '  11על ה ' אלד בן מעדאן ראה  :לבנה

.

78

הערה 119
והשווה מסורת בשם הנביא כי ' מי שמת
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 198מס '  282השווה  :אלואסטי  ,עמ '  , 46מס ' . 64
 נפוס ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ; 72א -בירושלים  ,כאילו מת בשמים '  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 199מס '  : 284באעת א
אלמודועאת  ,מדינה  , 1386 / 1966ב  ,עמ '

.

זרכשי  ,אעלאם א  -סאג ' ד  ,קהיר

1585ה ,

עמ '  , 294אבן אלג ' וזי  ,כתאב

 ' ( 220זהו הדית מזויף ' )  :מג ' מע א  -זואאד ( לעיל  ,הערה  , ) 19ב ,
קהיר  , 1958עמ '  ' ( 45מי שמת במכה  ,הרי כאילו הוא מת בשמים הקרובים
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 259מס ' . 399
עמ ' ; 319

79

והשווה :

אלקאסמי  ,אלעקד א  -תמין א ,

ביותר ' ) .

קתדרה

שעדרה

עפר לבנה  -כפרי

40

המנהג היהודי להעביר מתים לקבורה בירושלים ( מנהג שנקשר בסיפור על העברת עצמות יוסף

לקבורה בארץ  -ישראל בידי בני ישראל היוצאים ממצרים )  80 ,שימש ככל הנראה דגם
לחיקוי אצל
מוסלמים כבר
בתקופה הקדומה על עטא הח ' ראסאני ( מת בשנת  133או  135להג ' רה ) סופר כי הוא

.

נפטר ביריחו והובא לקבורה בירושלים .

81

.

באותה תקופה הסתמנה כבר התנגדות לנוהג הזה המסורת

מספרת כי אבו עבידה בן אלג ' ראח יצא לעלייה לרגל לירושלים ונפטר בפתל אשר בעבר הירדן

.

המזרחי הוא ציווה כי יקברו אותו ממערב לנהר הירדן  ' ,בארץ הקודש '  ,אך אחר כך התחרט ואמר :
' קברו אותי במקום אשר בו תלקח נשמתי משום שאני חושש שהעניין [ כלומר העברת המתים לקבורה
בארץ  -ישראל] יהפוך לסנה [ נוהג  ,בדרך כלל קשור לנביא מחמד  ,המשמש מופת שיש
כך גם
בתשובת צעצעה בן צוחאן לח ' ליף מעאויה המדבר בשבח 'ארץ ההתקבצות ותחיית המתים ' :
לחקותו ]

' קרבת מקום לארץ ההתקבצות לא תעזור לכופר  ,והריחוק ממנה לא יזיק למאמין ' .
הקברות המוסלמיים החשובים של ירושלים נקברו אנשי שם ,

בית  -הקברות בזיתון אלמלה .

84

'.

82

עם זאת בבתי -

83

ואף נוצרו מסורות המקדשות את

85

פלוני שהודה כי לא ידע על קיומו של האתר הזה בטרם בא לירושלים  ,ציטט מסורת שלפיה
' מי
שנקבר בירושלים
בזיתון אלמלה כאילו נקבר בשמים הקרובים ביותר [ פי סמא א  -דניא ] '  86עבד

.

80

.

מסורת בעניין זה נזכרת אצל אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 354מס '  588השווה  :אבו אלפדאא א  -תדמרי ,
אלגראם אלא זיארת אלח ' ליל עליה אלצלאה ואלסלאם '  ,מהדורת צ
' מתיאום  , ) 1937 ( 17 rIPOS ,עמ ' ; 191 - 190
מחמד בן עבדאללה אלכסאאי  ,קצץ
אלאנביאא  ,ליידן  , 1922עמ '  ; 179 - 178א  -תעלבי  ,קצץ אלאנביאא  ,קהיר
, 1929
עמ '  ; 130פיאאל א  -שאם ( אנונימי )  ,כ " י טובינגן  , 26דף 120ב ; אלחאכם א  -ניסאבורי  ,אלמסתדרכ עלא
א  -צחיחין  ,ב  ,חידר אבאר 1342 - 1334ה  ,עמ '  ; 572 - 571חליה ( לעיל  ,הערה  , ) 57ו  ,עמ '  ; 27אלחסין בן מחמד א -

' כתאב מתיר

אתחאף ( לעיל  ,הערה  , ) 31דף

דיארבכרי  ,תאריח ' אלח ' מיס פי אחואל אגפם נפיס  ,א  ,קהיר 1283ה  ,עמ '
83ב ; אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ ' ; 64
ואלאעתבאר פי דבר אלח ' טט
ואלאאתאר  ,ד  ,קהיר  , 1927 - 1911עמ
עמרם עליו השלום וציווה עליו :
הוצא
'  161והשווה  ' :אללה התגלה למשה בן ~
ולכן נושאים אהל אלכתאב את מתיהם לא  -שאם ' ( מחמד בן אלחסן אלתר
את עצמות יוסף ממצרים
; 141

אלמקריזי  ,כתאב אלמואע

.

. ..

81
82

.

אלעאמלי  ,אמל אלאמל  ,א  ,בגדאד 1385ה  ,עמ '  ; ) 12השווה  :א  -תעלבי ( שם )  ,עמ '  130לדברי הרמב " ם המביא
את דוגמת יעקב אבינו ובנו יוסף שהעלו לקבורה ממצרים ראה  :גפני ( לעיל  ,הערה  , ) 70עמ ' 113
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 200מס '  287על עטא הח ' ראסאני ראה  :אבן סעד  ,כתאב א  -טבקאת אלכביר  ,ז  ,חלק
ב,
ליידן  , 1940 - 1904עמ '  ; 102תהדיב ( לעיל  ,הערה  , ) 28ז  ,עמ
'  ; 212שלראת ( לעיל  ,הערה  , ) 20א  ,עמ ' . 192
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 188מס
'  270ראה גם  :עלי בן אלחסן אבן עסאכר  ,א  -תאריח ' אלכביר  ,ז  ,דמשק - 1329
1349ה  ,עמ '  164ועיין  :אתחאף ( לעיל  ,הערה  , ) 31דף 57א המסורת מצוטטת אצל  :י ' חסון  ' ,ספרות
שבחי
ירושלים באסלאם '  ,מ ' שרון ( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ ישראל תחת שלטון
האסלאם  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '
 53והשווה  :אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה , ) 19

.

.

.

מסיבות

עמ '  , 94 - 93ושם על משה רבנו שנמנע מלבקש קבורה בירושלים

.

1978

 ,עמ ' . 184

חסון ( שם )  ,הערה  , 28מצטט את אנסאב אלאשראף  ,ד  ,חלק א ,

, ) 52
84

.

עמ '

. 115

86

עמ ' . 25

הנבל ,

והשווה גם  :אבן אלפקיה ( לעיל ,

כתאב

הערה

ראה  :י ' דרורי  ' ,ירושלים בתקופה הממלוכית '  ,ב " ז קדר ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים
ירושלים תשל " ט  ,עמ '
הקברות בסמוך לחומה המזרחית ראה עדות כי עבאדה בן א -
בית  -:אבן
המזרחית
קדמותו של
לצד החומה
נקבר על
צאמת  ,מחברי הנביא 71 ,י
עסאכר  ,תאריח ' מדינת דמשק ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ ' . 38
אולי יש לזהותו עם
בית  -הקברות החשוב של ממילא  ,וראה  :דרורי ( שם )  ,הערה  119לגבי כתובות קברים מממילא .
אבן אלמרג 'א  ,עמ '  , 199מס '  . 285השווה  :אלואסטי  ,עמ '  , 47מס '  ; 67באעת א  -נפום ( לעיל  ,הערה , ) 20

בימי הביניים ,

.

85

.

אחרות אבו עבידה היה מכובשי סוריה וארץ  -ישראל ראה למשל  :אחמד בן מחמד בן

א  -זהד  ,ביירות
83

.

לטאאף אלאגס ( לעיל  ,הערה

) 19

 ,דף 23א .

; 72

של אחרית

 -רזאק למקום מושבו וענה  ' :אני

א  -רחים בן עדי אלמאזני נשאל על ידי עבד א

[ עבד א  -רזאק ] אמר  :האם אתה מכיר את זיתון אלמלה

הימים ויום הןין

41

מירושלים  ,והוא

.

אמר  :כל אמר  :נודע לי שהיא גן מגני

?

 ' :הפרק העוסק במי שתפץ להיקבר . . .

עדן  87 ,הד לדברים הללו מצוי בכותר ב ' צחיה ' של אלבה ' ארי
אמנם במנהגים בקרב מוסלמים  ,אלא מספרת
בארץ הקודש '  88המסורת המופיעה שם איננה נוגעת
הקודש כמטחווי זריקת אבן  ' 89אלף קברי
על משה רבנו שביקש טרם מותו להתקרב אל ארץ
 ,אשר מתחיל בירושלים ומסתיים במסגד
נביאים מצויים בירושלים '  90 ,והראשון בהם קברו של אדם
רגליו מונחות בסלע וראשו במסגד
אבראהים ( מערת המכפלה )  ( 91ועל פי מסורת אחרת  ' :שתי
של שמונה עשר מילין ' ) הוא יקום לתחייה
הברון ' וכן  ' :ראש אדם מימין לסלע ושתי רגליו במרתק
 92הנביא מתמד
 ,יתקבצו אליו לתהיית המתים
על הסלע  ,אבן השתייה  ,וצאצאיו  ,האנושות כולה
המלומד א  -זהרי לבין קאץ ( מספר סיפורים )
אמנם לא נקבר בירושלים  93 ,במסורת על ויכוה בין
הקדושה הנובע ממסע הלילה של מהמד
שסיפר בירושלים מסורות בשבה העיר  ,מיעט הקאץ ביסוד
עד אשר יובלו עצמות מתמד אליה
( האסראא ) לירושלים ואמר  ' :לא תקום שעת תהיית המתים

.

.

.

.

...
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ן

'י ,

ת

'

"

:נך:ן7ג:, .,י בנעכב ך :בהגובו
"
'

יקמ

( בתוספת וריאנטים בהערה

נן

)
2

.

מצוטט אצל הסין בהקדמה הצרפתית לספר  ,עמ ' , 21

ץתדרה

עפר לבנה  -כפרי

האותות המבשרים את יום הדין

.

כמו בקוראן גם בספרות החרית תיאורי יום הדין אינם קשורים דווקא לירושלים
האותות המבשרים
את
התקרבות יום הדין ( אשראט א  -סאעה ) הנזכרים בקוראן  ,כגון הופעתם של גוג ומגוג (
יאג ' וג '
ומאג ' וג ' ) ,
מתוארים בהרחבה בספרות החדית  95בצד פיתות התמונה הקוראנית קלטה ספרות זו חומר

.

יהודי ונוצרי  ,למשל אגדות האנטיכריסטוס וארמילוס ומדרשי גאולה יהודיים( 96
מדרשי הגאולה
היהודיים
הושפעו כנראה במידה מסויימת השפעה חוזרת מן האפוקליפטיקה המוסלמית ) 97 ,
הרעיון
המשיחי לא נעדר
אף הוא מספרות החדיל המסורות העוסקות בו מבטאות בחלקן גם השתקפות של

.

אירועים היסטוריים בלבוש אפוקליפטי  ,והמדובר בעיקר בשתי המאות
הראשונות
המסורות
משקפות את הטראומה של מלחמות האזרחים מצד אחד ואת משברי המאבק באויבים

להג ' רה .

.

מבחוץ ( בעיקר בביזנסים ) מן הצד האחר בחלק ניכר של המסורות האותות המציינים
הקץ
אינם קשורים דווקא לירושלים  ,אותות אלה מתממשים בשינויים קוסמיים ,
בהופעת משיחי
שקר ,
שהאחרון בהם הוא הדג ' אל  ,בהופעת ישו וביציאת גוג ומגוג  ,בשינויים כלכליים

את התקרבות

וחברתיים
( שיביאו גם
לסטייה מדרכי הפשטות והצניעות שהטיף להם מחמד )  ,במלחמות אחים והתרופפות
אחדות האומה המוסלמית ועוד

הנוגעות לירושלים

98 ,

אנו נעסוק ביסודות אלה רק כאשר הם מופיעים

.

במסורות

לעוף בן מאלכ מיוחסת המסורת הבאה :
באתי אל נביא אללה  ,תפילת אללה עליו וברכתו לשלום  ,והוא נמצא במבנה השייך לו

ובירכתיו

לשלום .

והוא אמר  [ :האם זה ] עוף ? אמרתי  :כן ,
נביא אללה והוא אמר  :היכנס ! אמרתי  :כולי או הלק
אדרבה  ,כולך והוא אמר  :מנה  ,עוף  ,שישה [
לפני שעת תחיית המתים  ,אשר הראשון בהם הוא מות
אותותיאללה
נביאכם ( ואני בכיתי עקב כך  ,עד אשר החל נביא
להסותני )  ,אמור  :אחד והשני  :כיבוש ירושלים ,
אמור  :שניים
וסוג של מוות  99אשר יהא בקרב אומתי הדומה לדבר הצאן  ,אמור  :שלוש והרביעי פתנה

.

.

ממני ?

.

95
96

.

.

למושגים ימות המשיח

.

.

97

,

' אנטיכריסט '  ,א " ע ,

ראה ע ' לבנה  -כפרי  ' ,קדושת ירושלים באסלאם לפי " ספרות שבחי ירושלים " '  ,עבודת דוקטור ,
העברית בירושלים  , 1985 ,עמ '  , 274הערה

98

.

ראה למשל  :הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 2טור  467ניתן להקביל את המושג אשראט א  -סאעה
או חבלי משיח ביהדות ראה הערך ' אחרית הימים '  ,א
" ע  ,טור 439
~
ראה  . 578ק , 1 ,
 ; 14 . Bousset, 'AnMchrist' , Encyclopaedia 01ד ' פלוסר ,
and Ethics
ד  ,טורים  ; 469 - 466י ' קלוזנר  ' ,ארמילוס הרשע '  ,שם  ,ה  ,טורים 957 - 954

.

אמר :

ראה :

50 - 51 ( ' Dadjdjil ' ) , 78 - 79

 .עק  927 ,נ

298

.

Leiden

האוניברסיטה

,

!Handbook ofEarly' Muhammedan

) '  ' ( , 205 -206 ( ' Resurrectionז

"

ן Wensinck ,

1.

אחריתהרבים שיופיעו באחרית הימים ( דג ' אלון
משיחי' :השקר
לדוגמה' ( ראה
צוואת יהודה
שחאג ' ) .
גם( ' ב '
, 101
מופיעים
כדאבון ; ראה שם  ,עמ '  , ) 50סא ' )
הימים ' [ לעיל  ,הערה  , ] 95טור
השווה  :מתי כד  ,יא ; מרקום יג  ,ה על
התקשטות הנשים ( ראה למשל  :אבן מאג ' ה  ,סנן  ,ב  ,קהיר  , 1953 - 1952עמ '
 ) 1325השווה
ספר חנוך הכושי ( על פי ' אחרית הימים '  , [ avlטור  447למעלה ) מסורת כמו  ' :מסימני יום תחיית
המתים שתוסר הדעת ותופגן הבורות ותתפשט הזנות  ,וישתו יין  ,וימותו הגברים ותישארנה הנשים
' ( למשל אבן
מאג ' ה [ שם ]  ,ד  ,עמ '  ) 1343מזכירה את דברי התלמוד  ' :והיין ביוקר בית
ועד יהיה לזנות וחכמת סופרים תסרח ' ,
ו ' התורה משתכחת מלומדיה
' ( על פי ' אחרית הימים ' [ שם ]  ,טור  456והשווה  :לצרום  -יפה [ לעיל  ,הערה  , ] 3עמ '
, 171

.

. ) 450

.

.

.

99

הערה 8א )
או  :חולי הגורר מוות ( ראה  :הערך
מ11ת חטוף ( ראה  :אלןאסטי  ,עמ '  , 53מס '

' מותאן ' 1865 - 1893

, 80

הערה

)5

.

...

Arabic
- English Lexicon , London

חג Lane ,

 .יע  .ש ) ,

אן :

=

=
:

ai

'

ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

;; :

=

r

משולבים במסורת זו מוטיבים המופיעים במסורות

שסדיה
43

ri:?r:

יהודיות ונוצריות  ,כדי לציין אירועים שעברו על

~

הזה הקבלה היסטורית לכל פרט ופרט  .מותו

העדה המוסלמית  .עם זאת אין בהכרה בסוג הספרותי
.
האנושות  ,תקופה אשר סופה בתהיית המתים
אולם שם
03ן

בל

:
:

מהמד ( האות הראשון ) פותה תקופה הדשה בהיי

104

בברית ההדשה ( וכן במקורות יהודיים ) ,

יבוש ירושלים מופיע בהקשר אסכטולוגי גם
האסלאם את כיבוש העיר בידי הערבים בתקופת
 105הפיל הללים
הכיבוש בא בקונוטציה שלילית  ,בניגוד לתפיסת
משיה במסורת היהודית ובברית ההדשה )
מר בן אלה ' טאב הןבר ( הנזכר בין הבלי
 106הפתנה  ,האות הרביעי  ,מציינת כנראה את
רבים בקרב המוסלמים מכובשי סוריה וארץ  -ישראל
הראשונה07ן ( גם למלחמת האחים יש ביטוי באפוקליפטיקה היהודית
אתת ממלחמות האתים של המאה
בעקבות הכיבושים הגדולים  109 ,והאות השישי
והנוצרית ) 108האות ההמישי מתייחס אולי להתעשרות
את התמשכותו של מאבק זה ללא הכרעה 0יי
מתייחס לשלב כלשהו בלחימה עם הביזנסים  ,ומשקף

.

.

.

.

דמשק מופיעה כמעוז המרכזי של האסלאם  ,וכאן ניכר

היסוד האמיי שבמסורת זו ' .

11

דמשק באחרית הימים  ' :שליה אללה  ,תפילת

מסורת נפוצה אתרת מדגישה אף היא את מעמדה של
עבורכם ועליכם לצאת אל עיר הנקראת דמשק
אללה עליו וברכתו לשלום  ,אמר  :א  -שאם תיכבש

,

,
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 ,גם  ' :מצאצאי אצפר  ,נכדו של עשו '

ראה  :ליין ( שם )  ,הערך

"-

"

' אצפר '  ,הביטוי ' בנו אלאצפר '

"?

י"

"

.

(

היוונים  ,הביזנטים .
)

.
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107

הכוונה לפתנה הגדולה של רצה
אולי '
:

]

111
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~

והיא מן הטובות בערי א  -שאם  ,והיא מקום מקלט למוסלמים מן
באדמה
הנקראת אלגוטה ומקום המקלט שלהם מן הדג ' אל  -ירושלים  ,ומקום המקלט
מיאג ' וג '
ומאג ' וג '
 ההר '  113את המסורת הזו ניתן לצרף אל גוף מסורות גדול שבו א  -שאםוירושלים
מופיעות בדוגמאות רבות
כמקום המקלט לדת הנכוחה  ,מאז ימיו של אברהם אבינו ועד לימות
המלאחם112

ופסטאט המוסלמים

.

.

המשיח השקפת עולמם של הזהאד ( הסגפנים )  ,האינטרסים של האסיים ( וכן
מניעי לוקל פטריוטיזם
וקליטתו של
חומר יהודי ונוצרי הם שעמדו ברקע היווצרותו של גוף מסורות וה 114
ירושלים וההר115
באים בהקבלה
לדמשק  :הדג ' אל  ,האנטיכריסטוס של המסורת המוסלמית  ,וגוג ומגוג  ,שיביאו
חורבן
על העולם  ,לא יוכלו לנצח
בכל מקום  ,ואתרים גאוגרפיים מוגדרים ישמשו כמקום מפלט מפניהם

)

.

.

יסוד זה של מפלט ממוראות אחרית הימים בעצם השהייה בארץ -

במסורות רבות למכה ולמדינה ,

112

113

117

אך גם למקומות אחרים .

ישראל ובירושלים 116הועבר

118

.

בהתייחס למסורת הקודמת  ,כנראה במשמעות של לחימה בביזנטים השווה לעיל ,
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 215מס '  , 314השווה  :אבן עסאכר ,

הערה

3

.

תאריח ' מדינת דמשק  ,מהדורת צלופח א  -דין אלמנג ' ד ,
א  ,דמשק  , 1963 - 1951עמ
'  , 228שו '  5ועיין  :אבן חנבל ( לעיל  ,הערה  , ) 1ד  ,עמ '  ; 160ה  ,עמ '  197למטה ; עמ '
, 270
שו '  ; 9אלמסתדרכ ( לעיל  ,הערה  , ) 80ד  ,עמ '  ; 486אבן אלפקיה ( לעיל  ,הערה , ) 52
עמ '  , 104שו '  ; 8א -
רבעי ( לעיל  ,הערה  , ) 90עמ '  , 20מס '  ; 35עמ '  ; 27אבו א  -טיב  ,עון
אלמעבוד  ,ב  ,מדינה 1589ה  ,עמ '  , 406פדאאל
בית אלמקדס  ,דף 115א  -ב ; מתיר אל5ראם (
לעיל ,הערה  , ) 20דפים 18א  -ב 62 ,ב ; עבדאללה בן מחמד אלבדרי  ,נזהת
אלאנאם
פי מחאסן א  -שאם  ,בגדאד  -קהיר 1341ה  ,עמ '  ; 357עבד אלוהאב א  -שעראני  ,לואקח אושנואר
אלקדסיה ,
קהיר  , 1961עמ '  , 514אבן עסאכר ( לעיל  ,הערה  , ) 82א  ,עמ '  ; 49אבן עסאכר ( שם ) ,
א  ,עמ '  ; 233 - 219אבו דאוד ,
סנן אבי דאוד  ,ד  ,קהיר  , 1951 - 1950עמ ' 158
  ; 159אלג ' ראחי ( לעיל  ,הערה  , ) 20א  ,עמ '  ; 449אלמניני  ,אלאעלאםבפיאאל א  -שאם  ,ירושלים [
חש " ד ]  ,עמ '  ; 56א  -סלמי  ,תרגיב אהל אלאסלאם פי סכנא א  -שאם  ,ירושלים , 1940
עמ '  ; 13אלמנטרי  ,א  -תרעיב וא  -תרהיב מן אלחדית א  -שריף  ,ד  ,ביירות  , 1968עמ
'  , 63מס '  ; 18אתחאף ( לעיל ,
הערה  , ) 31דף 108ב ; חדאאק אלאנעאם ( לעיל  ,הערה , ) 90
דפים 18ב 19 ,ב ; מח ' תצר אלאעלאם ( לעיל  ,הערה
 , ) 90דף 9א ; מחמד בן חביב  ,דר
א  -נלאם פי מחאסן א  -שאם  ,כ " י פרינסטון  ,אוסף יהודה  , ) 4427 ( 1862 ,דף 8א
לגבי דמשק כמשגב מפגי מלך שישתלט על כל העולם ראה גם  :אלג ' ראחי ( לעיל  ,הערה , ) 20

.

.

. 24
114

א,

השווה  :אבן שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  , 103ושם הסתמכות על פסוקי מקרא

עמ '  , 460שו '

שעל פיהם תהיה

ציון וירושלים ( יואל ג  ,ה ועובדיה יז ) להוכחה כי הגליל
העליון יהיה מקום ההצלה ליהודים ולגבי ירושלים השווה
הנאמר על אודות ' חפציבה ,
אם מנחם בן עמיאל עומדת בשער המזרחי  ,שם לא יבוא אותו רשע [ ארמילוס ] ' ( שם ,
עמ '  ) 81 - 80והשווה להלן  ,הערה 118
הר סיני ( קיסטר  [ ,לעיל  ,הערה  , ] 18עמ '  , 177הערה  , ) 16או  :הר הזיתים (
ואולי יש להעדיפו כאן ) השווה  :ליין
( לעיל  ,הערה  , ) 99הערך ' טור '

.

.

115

116

.

.

.

השווה גם  ' :המחסה של המאמינים מפני הדג ' אל  -בית אלמקדס ' ( אבן אלמרג
' א  ,עמ '  , 216מם '  ) 316השווה :
אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  207וכן נמסר
בפירוש לפסוק ' ואין כל עיר אשר לא נשמידנה לפני יום
התקומה ' ( סורח אלאסרא ,
נח )  ' :יצא איש מג ' הינה שיקרא לו נאג ' יה והוא יסע למצרים  ,ואבוי ליושבי מצרים ,
אבוי לתושבי דמשק  ,אבוי לתושבי אפריקיה ואבוי לתושבי רמלה הוא לא ייכנס לירושלים ,
אללה יתעלה ימנע
זאת גערו בכוחו ובעצמתו ' ( אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 223מס ' ) 328

.

.

.

117

' פלטה ' בהר

ראה ונסינק ( לעיל  ,הערה  , ) 98עמ ' 140
עמ '  ; 253מג ' מע א  -זואאד ( לעיל  ,הערה  , ) 19ג  ,עמ

( לגבי מכה ) ,

אלאפעאל  ,כ " י פרים , 1632
118

דף

137

.

( לגבי מדינה ) וכן  :אעלאם א -

סאג ' ד ( לעיל  ,הערה , ) 78
'  ; 298סעד א  -דין אלאספראאיני  ,זבדת אלאעמאל וח ' לאצת

29א .

לגבי קם  ,הקדושה לשיעים  ,ראה  :אלמג ' לסי  ,גחאר אלאנואר  ,יד  ,אירן 1315 - 1301ה ,

עמ

.

'  358את האמירה
שהגליל שימש מקום מפלט לנביאי ישראל בעתות פתן ( אלאעלאק
אלח ' טירה [ לעיל  ,הערה  , ] 21עמ '  ) 38אפשר
להקביל אולי לסיפור התקבצותם של
היהודים בגליל סביב משיח בן יוסף ראה  :אבן שמואל ( לעיל  ,הערה , ) 10
עם , 103 ,
 135 , 121והשווה לעיל  ,הערה 114

.

.

.

ן 45
ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

על פי מסורת המיוחסת לנביא מתמד  ' :בניין בית

אלמקדס הוא חורבנה של יקרב [ מדינה ]  ,וחורבן

יתרב  -צאת אלמיהמה  ,וצאת אלמלתמה  -כיבוש

קונסטנטינופול  ,וכיבוש קונסטנטינופול  -צאת

.

הדג ' אל ' המסורת מתייחסת לירידת מעמדה של מדינה

בתקופה האמיית  ,במקביל לפעולות הבינוי

.

להג' רה קיסטר מתארך את יצירתו של

הגדולות בירושלים בשנות השבעים של המאה הראשונה
על הביזנסים ( א  -רום ) המתבטאת במסורת ,
ההדית הזה לאותה התקופה  119השאיפה לניצחון מכריע
 120מופיעה במסורות רבות כיבוש קונסטנטינופול
והקשורה אולי אף לאירוע מסוים באותו הזמן ,
יש בכך השפעה מסוימת של היחס למפלתה
מקבל תפקיד תשוב בתמונה האסכטולוגית  ,וייתכן כי
לפסוק קוראני נאמר לגבי הביזנטים ( א  -רום )
של רומי באפוקליפטיקה היהודית והנוצרית בפרשנות
של המהדי  121המהדי יחזיר לירושלים את
שקלונם בעולם הזה יהיה כיבוש קונסטנטינופול בימיו

.
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קתדרה

לקתדרה

%

עפר לבנה  -כפרי

אוצרות המקדש שנלקחו לרומא בידי טיטוס  ,ועל פי אחת המסורות הוא יילחם
ממערה
באנטיוכיה את ארון השכינה ( תאבות א  -סכינה ) 122

בביזנסים ויוציא

.

הדגיאל

.

הדג 'אל  ,משיה השקר של אחרית הימים  ,איננו נזכר בקוראן תיאוריו

בספרות החדיל קשורים

.

במורשת היהודית והנוצרית  123אחת המסורות מציגה אותו בדמות ענק
אימתני :
עבורו ועבור מרעיו [ כלומר המרחקים יתקצרו עבורו ] הוא יישר את מקומות
התקבצותה וישיב את
מקווי המים למקורם ' יוצאים מכלל זה ארבעת המסגדים  :מסגד מכה ומסגד אלמדינה  ,מסגד
ירושלים
ומסגד ההר ( הר
סיני )  124כאן מופיעים ארבעת המסגדים ( גם בהקשר של המאבק על קדושת המקומות )

"

.
.

..

הארץ תצטנף

.

כמקומות המפלט היחידים באחרית הימים  125במסורת המובאת באופן קטוע
בחיבורו של אבן
אלמרג ' א126
נאמר בשם הנביא מחמד כי מעולם ' לא היתה פתנה על פני האדמה רבת פורענות
יותר
מן הפתנה של הדג
' אל ולא היה נביא כלשהו נשלח  ,אלא היה מזהיר מפניו את אומתו ואני אחרון

.

.

הנביאים ואתם האחרונה בין האומות  ,והוא יצא בקרבכם ואין מנוס מכך ' בהמשך

נשאל שם מחמד :

והיכן יהיו אז האנשים ? [ ובחילופי גרסאות  :הערבים ]  ,אמר  :הם יהיו אז מתי מעט
ומרביתם
והאסאם שלהם איש ישר ובשעה
שהאסאם שלהם יתקדם כדי לערוך עמם את תפילת השחרית והנה ירד
עליהם ישו בן מרים בשעת הנוקר  ,והאמאם הזה יחזור על עקביו  ,כשהוא צועד אחרונית ,
כדי שישו יתקדם
ויערוך את התפילה עם האנשים וישו ישים
את ידו בין שתי כתפיו ואחר כך יאמר לו  :התקדם והתפלל
משום שעבורך היא נערכת והאסאם שלהם יערוך עמם את התפילה וכאשר הוא
יסתלק  ,יאמר ישו עליו
השלום  :פתחו את השער  ,והוא
ייפתח ומאחוריו  -הדג ' אל  ,עמו שבעים אלף יהודים  ,כולם נושאי חרבות
מקושטות ולבושם כהה  ,וכאשר הדג ' אל יביט אליו הוא ימס כפי שהמלח נמס במים והוא
יסתלק כדי לברוח

.

בירושלים .

.

.

.

.

.

 122אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' 235 - 234
משה  ,שברי לוחות הברית ושולחנו של שלמה ( שמס א -
דין א  -להבי  ,תזכרת אלחפא  ,ב  ,תידר אבאר - 1375
1377ה  ,עמ '  . ) 765והשווה
בדומה  :מחמד בן חבאן אלבסתי  ,כתאב אלמג ' רוחין  ,ב  ,חידר אבאד  , 1970עמ ' 37
ועיין  :ספר האגדה  ,א  ,רטו אגטכיה תהיה על פי מסורת זו מקום משכנו של צאצא לבית מחמד
שיביא על הארץ
צדק ויושר  .ראוי לשים לב שאנטיוכיה ממלאת תפקיד בתמונה
האסכטולוגית היהודית ( ראה  :מדרש זרובבל ,
בתוך  :אבן שמואל [ לעיל  ,הערה  , ] 10עמ
'  , ) 81 , 77וכי ' המטה שנעשה בו האותות ' מטה אהרן ) נמסר למשיח
מנחם בן
עמיאל בידי אמו חפציבה ( שם ) השווה  :אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 35מס '  ; 24אלואסטי  ,עמ
'  , 37מס ' , 49
פדאאל בית אלמקדס ( לעיל  ,הערה  , ) 15דף 83ב

על פי מסורת באנטכיה ( אנטיוכיה

)

,

חבויים התורה  ,מטהו של

.

.

.

,

.

 123מקור השם  ' :משיחא דגלא '  ,מושג מן הספרות הנוצרית  -הסורית  .ראה , ] 12 , 11 ) 1987 ( , ; . 75
 Abel , Dadidj lא.
יל התפתחות מושג זה סביב אבן ציאד  ,בן דורן של מחמד ,
ראה  SaWEd Traditions :תלו '  . Halperin , 'Theן  .ם
 . 213 -225קק 976 ( ,ן ) , 16
~
הערה  , ) 10עמ ' . 120
 , and file Legend of 81 - 0 2 IAOSוהשווה  :הירשברג לעיל ,
וכן
al -

(

"

אבן שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' , 79

124

השווה לעיל  ,הערה ; 96
המוסלמית  .ראה  :אבן שמואל ( שם ) - ,
הקדמת המהדיר לנסתרות של ר
' שמעון בר יוחאי  ,עמ ' 177
אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 218מס '  319השווה :
אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  207ועיין  :תחפת אלאנאם
( לעיל ,
הערה  , ) 90דפים 31ב 32 -א והשווה לעיל  ,הערה 115
השווה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '  344 - 343וראה לעיל  ,הערות 118 - 116

126

96

.

.

125

.

(

אמנם תיתכן כאן גם שאילה מן

 ,מס ' . 317

.

.

.

.

מס ' ; 100

פיאאל

אבן אלמרג ' א  ,עמ '
דפים 86ב 87 -א המסורת מופיעה בשלמותה אצל אבן מאג
' ה ( לעיל  ,הערה
אלואסטי [ שם ]  ,הערות המהדיר ) .

.

216

השווה  :אלואסטי  ,עמ ' , 62

.

האגדה

בית אלמקדס

(

לעיל  ,הערה , ) 15

 , ) 98ב  ,עמ ' 359י  ,מס '  ( 4077וראה :

'

ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

ץתדרה
47

.

בה והוא ישיג אותו בשער

,

יישר עליו השלום יאמר  :עלי להכותך מכה אשר בשום אופן לא תוכל לד~ קדימני
ייוותר דבר מאשר ברא אללה אשר יהודי יסתתר
לוד המזרחי ויהרוג אותו ואלוהים יביס את היהודים לא
אלא
ולא עצים ולא קיר כלשהו ולא בהמה
בו  ,אלא אללה יתן יכולת דיבור לדבר הזה  ,לא יהיו127אבנים

.

יאמרו  :עבד אלוהים

.

.. .

זה יהודי ובוא להרגו .

המסלם !

אחרת  ' :מה שתמר מן הארץ נוסף בפלסטין ,

על פי המסורת הזו ישו ירד בירושלים  ,וכך גם במסורת

ותהיית המתים ובה ייאספו האנשים ובה ירד

ומה שתסר בפלסטין  ,נוסף בירושלים ובה אדמת ההיאספות
 128אך יש מסורות שבהן דמשק היא מקום הופעתו של ישו :
ישו עליו השלום ובה יאבד המשיה המטעה'

.

ישו עליו השלום יצא בשער
הדרשן

בדמשק 119אחר כך הוא

יבוא למסגד דמשק  ,כלומר  ,הוא ישב על המנבר

במסגד ]  ,וייכנסו המוסלמים והנוצרים והיהודים וכולם

מה  ,הוא לא היה פוגע אלא בראש אדם משום מספרם הרב

.

מייחלים לו  ,עד אשר לו היית משליך דבר
ויבוא המאדן של המוסלמים ויקום  ,ויבואו

לתפילה בעזרת הנאקוס [ לוח מתכת או עץ

התוקע בשופר של היהודים [ צאהב בוק אליהוד ] והקורא

שמקישים עליו כדי לקרוא לתפילה אצל נוצרי

את הגורל של המוסלמים ואת גורל הנוצרים

[ במת

 ,ויאמר היהודי  :הטל פור  ,והוא יכתיב
הנוצרים
אחר כך ישו עליו השלום יטיל פור ויצא גורל

המזרח ] של

וגורל היהודים .
.

פור ויצא גורל המוסלמים  ,ויטיל פור

המוסלמים ויאמר היהודי  :הטלת הגורל היא שלוש פעמים והוא יטיל
והיהודים והנוצרים יצאו מן המסגד אחר
בפעם השלישית ויצא גורל המוסלמים  ,והמאדן יקרא לתפילה
שהיו עמו  ,אחר כך הוא יבוא לירושלים והיא
כך הוא יצא ברצותו [ להשיגן את הדג ' אל עם אנשי דמשק

.

השערים וילך בעקבותיו עד אשר ישיגנו

[ l1
fft
סגורה באשר הדג ' אל כיתר אותה  ,והוא

יצווה לפתוח את

השלום

יאמר  :עלי להכותו במכה

אחת ,

בשער לוד והוא [ דיג ' אל ] יינתך כשם שמותכת השעווה  ,וישו עליו
ישהו במקום שלושים שנה או ארבעים שנה
והוא יכה אותו ואללה יתעלה יהרוג אותו על ידיו  ,והמוסלמים
אלוהים היודע איזה משני

המספרים . . .

.

יאביד על ידיו את גוג ומגוג  ,ולא תיוותר

וגוג ומגוג יצאו ואלוהים

 ,עד אשר קבוצת אנשים תתקבץ מסביב

מהם עין קורצת [ כלומר ימותו כולם ]  ,והארץ תשוב אל ברכתה

הנחשים  ,עד אשר יהיה הנחש בהברת

לאשכול ענבים אהד ורימון אחד  ,ואללה יתעלה יוציא את הארס מכל
ישלח רוה נעימה שתקח את נשמת כל
נער  ,והאריה עם הבקר  ,לא יזיק להם דבר
אחר כך אללה ! 30
המאמינים ,

.
וייוותרו הרשעים אשר תהיית המתים תבוא עליהם .

!,,,,

מסורת אתרת מספרת כי אלישע ואליהו ( אליסע ואליאס

.

)

יתחזה לריבון העולמים והם יכחישו זאת המלאך מיכאל ימנע

.

,

בעדו מלהיכנס למכה וגבריאל יגן על

"י

מדינה הדג ' אל יברח מפניהם אך המנאפקון ( הפוסחים על שתי

,, ,

,.

.

יזהירו את האנשים מפני הדג ' אל הוא

הסעיפים

)

ייענו לקריאתו ויצאו אליו .

,,

,

1

!

51)11 . .ול 15%ש11
,
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עמ ' . 75

"

תדר

"

עפר לבנה  -כפרי

48

באותה שעה יהיו בירושלים ה ' קבוצה שאללה יתעלה כבש באמצעותה את קונסטנטינופול
' ומוסלמים
שנקבצו אליהם ,
ושליח  -מזהיר ( א  -נייר ) יבוא להזהירם כי בא הדג 'אל המזהיר יבקש להמשיך

.

ולהתריע ,
לא יצליח
המוסלמים
פי מסורת

.

אך הוא יפול בידי הדג 'אל זה ימיתנו וישיבו לתחייה על מנת להוכיח את
אלוהותו  ,אך
בכך בשנית  ,והאנשים יפקפקו בו הדג 'אל יחוש לירושלים  ,אך אז ירד ישו
ויעורר את
לתפילה בשבח אללה  ,הדג 'אל ומרעיו יברחו עד שער לוד ושם ימית ישו את הדג
'אל על
זו אללה
יכווץ את הארץ כך שהמרחק לשער לוד יהיה מהצית השעה  ,ולפיכך נראה

.

.

שהכוונה לעיר לוד  131 ,אך על פי מסורת אחת ' באב לוד [ שער לוד ] אשר נמסר
מפי הנביא עליו
השלום שבו
יהרוג ישו בן מרים את הדג 'אל איננו שער הכנסייה ברמלה  ,אלא הוא שער דוד
המערבי
אשר נמצא אצל
מחראב דוד עליו השלום ; הוא נקרא שער לוד '  132ייתכן שברקע המסורת עומדת

.

.

אמונה כלשהי הקשורה ללוד או רמלה  ,ובעל המסורת העתיקה לירושלים אולי אפשר
לזהות בדרך
כלשהי באסאם הצדיק את דמות קיסר אחרית הימים במסורת הנוצרית  ,זה אשר יכרית את
אויבי
הנצרות ויפנה את מקומו
לשלטון האלוהק 133במסורת הראשונה שהוזכרה ניכר יסוד אנטי יהודי
בולט ,ונראה שהיא מושפעת מאגדת האנטיכריסטוס הנוצרית 134

.

התנצרותם של היהודים באחרית הימים על פי תפיסת הנצרות הופכת להתאסלמות :
'ארון השכינה
[ תאבות א -
סכינה ] יתגלה בימת טבריה על ידי המהדי  ,עד אשר הוא יינשא ויוצב לפניו בבית אלמקדס ,

.

וכאשר היהודים יביטו אליו  ,הם יתאסלמו  ,להוציא מעטים מביניהם אחר כך ימות
המהדי '  135גם
הנוצרים וגם
היהודים נדחים ( על פי מסורת הטלת הפור ) והמוסלמים הם הזוכים בחזון ' וגר זאב עם

.

.

יר

 131אבן אלמרג ' ) , 1עמ '  , 219מס '  , 321על פי מסורת אחת אלח ' יהיה המומת השב לתחייה
בידי הדג ' אל ( עבד אלרזאק
[ לעיל  ,הערה  , ] 10יא  ,עמ '  , 393מס '  ) 20824עיין 905 ; :
  . 902קק  , 1978 ,יע  ,קם ש84והו  -ו8י  Wensinck ,ו 1 . . 1156ק  idem 8 0 . Vajda, ' Ilyis ' , 212 , 111 , 1971 ,ראה
גם א  -סח ' אוי  ,אלאעלאן בא  -תוביח '  ,דמשק 1349ה  ,עמ '
 ; 137תאריח
' אלח ' מיס ( לעיל  ,הערה  , ) 80א  ,עמ '  87עיין המסורות אצל עבד א  -רזאק ( שם )  ,עמ '  389ואבן חנבל
(
לעיל  ,הערה  , ) 1ג  420 ,והשווה  :א  -תרמדי  ,צחיח א  -תרמדי  ,קהיר  ,ט  , 1934 - 1931 ,עמ
'  , 98דר א  -נזאם ( לעיל ,
הערה  , ) 113דף 13א

.

.

132

133

.

.

.

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 219מסורת
הערה  , ) 19ב  ,עמ ' . 407

320

.

"

.

מצוטט בשם אבן אלמרג ' א אצל מג ' יר א  -דין ראה :

על התפתחותה של אגדה נוצרית זו ראה למשל  :לימור ( לעיל  ,הערה , ) 16
49 - 50 , 75 - 76

 .עע

New York 1979 ,

,

.

the Middle
:

עמ '

139

ש

אלאנס אלג ' ליל ( לעיל ,

ואילך ;
the

,

8 . McGinn, Visfons

0
End: Apocalyptic Traditions
 134ראה המקורות הנזכרים לעיל בהערה  96על
פי המסורת הנוצרית האנטיכריסט עצמו שיך לעם ישראל ( בן שבט
דן )  ,ראה למשל :
מקנין ( לעיל  ,הערה  , ) 133עמ '  49הוא ייוולד בבבל ויתחנך בידי כוחות הרע ראה  :לימור
( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  137על מוצאו של הדג ' אל ה ' מוסלמי ' במזרח ראה למשל :
אבן מאג ' ה ( לעיל  ,הערה , ) 98
ב  ,עמ '  ; 1354א  -טבראני  ,אלמעג ' ם א  -בגיר  ,א ,
מדינה  , 1968עמ '  ; 260אח ' באר אצבהאן ( לעיל  ,הערה  , ) 103ב ,
עמ ' . 49 , 4
המסורות האנטי  -עיראקיות המתארות את עיראק כארץ נכלים וכישוף וכארצו של השטן  ,קשורות
אולי גם בתפיסה זו ראה למשל  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 55והשווה שם על המשמעות
הפוליטית של
המסורות הללו על רקע המאבק סוריה  -עיראק על הדג
' אל היוצא בעיראק ראה גם  :עבד א  -רזאק ( לעיל  ,הערה
 , ) 10יא  ,עמ '  396והשווה  :לבנה -
כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 97עמ '  , 276סוף הערה 298
 135אבן אלמרג
' א  ,עמ '  , 222מס '  323השווה  :מתיר אלגראם ( לעיל  ,הערה  , ) 20דף 89א ; אלאנם אלג ' ליל ( לעיל ,
הערה  , ) 19א  ,עמ '  ; 237אתחאף ( לעיל  ,הערה  , ) 31דף 57א ; לטאאף אלאנס ( לעיל  ,הערה  , ) 19דף
32ב ; אלערף
אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  244עיין בעניין זה  :א " ב פולק ,
' אבן שתיה '  ,י ' בער  ,י ' נוטמן ומ ' שובה ( עורכים ) ,
ספר דינבורג  ,ירושלים תש
" ט  ,עמ '  176וראה דברי חז " ל  ,כי ' משם עתידין ישראל להגאל ' ( על פי ' טבריה ' ,
א
" ע  ,יח  ,טור  ) 320והשווה  :פלוסר ( לעיל  ,הערה  , ) 104עמ ' 254

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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קתדרה
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את סמלי הנצרות ( הצלב והחזיר ) ומנהיג את

.

כבש '  136ישו בן מרים מופיע כשליה מוסלמי השובר
 137יסודות אחרים שנזכרו במסורות  ,הופעת אלישע ואליהו ,
העולם בדרכי התפילה המוסלמית
הדג ' אל  ,חוזרים בעיקר לאגדה הנוצרית ,
החייאת המת  ,המתת אלח ' דר  ,והמלאך מיכאל כמגן מפני

.

אך גם לאגדה היהודית .

138

גוג ומגוג

.

גוג ומגוג נזכרים כאמור

.

בקוראן 139אך לא בזיקה לירושלים קשר כזה כבר נרמז לעיל  ,אך הוא

מפורט יותר במסורת הבאה  ,המצטטת דברי נבואה

המיוחסים למחמד :
וחיל המאסף

בח ראסאן .
'

הם ישתו את נהרות

יעדור ומאימג ' יצאו כאשך חיל דילוץ שלהם בא  -שאם
 ,בעוד ישו והמוסלמים נמצאים בהר סיני [ בג ' בל א -
המזרח עד אשר הם יתייבשו והם יכבשו את ירושלים
ירושלים וישובו אליו ויודיעו לו שהארז לא תיראה מרוב
ר "4ן ישו ישלח צופים והם ישקיפו על הרי
נגדם  ,ואללה ישלח כנגדם רמשים
ישו והמוסלמים עמו ירימו את ידיהם  ,ויתפללו לאללה
מספרם
והם ימותו  ,ואללה ישלח עליהם מטר כבד
המכונים נגף והם ייכנסו לנחיריהם עד אשר ייכנסו למוח
אותם בימים  ,וישו בן מרים ישוב לירושלים
במשך ארבעים בקרים  141 ,עד אשר ציפורים תשלכנה

::

.

.

.

והמוסלמים עמו .
136

42ן

השווה  :לצרום  -יפה ( לעיל  ,הערה , ) 3

139
140

, ,ן ן.

ראה  :הירשברג ( לעיל  ,הערה , ) 2
השווה לעיל  ,הערה

יי
 :1י" %%י
ן

,

.

. 115

:5 : :
.

610 - 608

...

,
,

'

עמ '

172

.

טור . 467

בהבינ'::: .:בייב 2נ " .וווגג 2ך :ב

השווה לעיל  ,המסורת המתועדת בהערה

130

.

ביני

:

שעדרה

 50ן

עפר לבנה  -כפרי

המסורת מדגישה את אופיו האנושי של ישו ( כנביא ולא כבן אלוהים )
ולעתים קיים בלבול בינו לבין
המהדי  143הסבר משונה במקצת בעל מגמה אנטי יהודית לגבי משמעות
אלמהדי ( המונחה בדרך
הישר ) מיוחס לאבן שולב :
' הוא כונה בשם אלמהדי משום שהוא יונחה אל הר מהרי א  -שאם  ,ויוציא
ממנו את ספרי התורה [ אספאר א  -תוראה ] כדי שיתפלמס בעזרתם

.

כנגד היהודים
ספרי התורה האמתיים  ,שלא זויפו ]  ,וקבוצת יהודים תתאסלם על ידו

'.

[ כלומר

יוציא את

144

' אסכטולוגיה פוליטית ' במסדרות ירושלים
צמיחתו של מושג אלמהדי בתור המושיע של אחרית הימים ,
המשקפת בחלקה תפיסות של
היהדות145
והנצרות  ,איננה כרוכה דווקא בשינויים קוסמיים או בתחיית המתים
גוף מסורות גדול
אחר קשור
בהתפתחויות פוליטיות שליוו את העדה המוסלמית  ,בעיקר במאתיים השנים
הראשונות
להג ' רה ( המאה השביעית
והשמינית לספירה ) בעיית הלגיטימציה של השלטון  ,במיוחד על
רקע
התביעה לזכות השלטון מצד
צאצאיו של עלי  ,היתה גורם מרכזי בהתפתחות יסוד של משיחיות
אכן ההתפתחות המשמעותית ביותר של תנועות משיחיות
ידועה מן הזרמים השיעיים  ,אך
התפתחות מושג המהדי בתקופה האמיית ובתקופה העבאסית הראשונה
קשורה גם בדמויות לא
שיעיות

.

.

.

.

המאבק בין השבטים החשובים על הזכות לשלטון מצא ביטוי
משיחי במסורות שונות ; ראשיתו כבר
בתקופה
האמיית  ,והוא נמשך גם בתקופה העבאסית הראשונה המסורות הרבות
בשבח ההגירה לא -
שאם מבטאות בחלקן ,
ולו בעקיפין  ,אסכטולוגיה פרו  -אמיית  ,וייתכן שחלקן התפתח
דווקא עם
מפלת האמיים ולא רק עקב
המאבק הסורי  -העיראקי בתקופה האמיית עצמה .

.

במסורית מסיימות נעשה ניסיון לקבוע מועדים לקץ

העולם .

חישובי הקצין הללו נועדו לתת
לאירועים
היסטוריים לבוש אסכטולוגי ולגיטימציה אסכטולוגית  :מסורת אצל אבן
אלמרג ' א  ,בשם
כעב אלאחבאר  ,בישבו
במסגד בירושלים  ,מתייחסת לאירועים הקשים לאחר מות מעאויה ,
החליף
האמיי הראשון  ' :כאשר תהיה שנת
שישים  ,הרי זה שיהיה רווק  ,אל לו להינשא '  ,ובמקבילתה  ' :כאשר
תבוא שנת שישים  ,הרי מי שיהיה לו ממון  ,שיקבצנו  ,ומי שתהיה לו
אישה  ,שיגרשנה  ,ומי שיהיה
רווק  ,אל לו
להינשא  ,משום שלא יהיה טוב בילוד שייוולד אז '  146דברי נבואה
על תאריכים

.

143

והשווה :
84 - 85

Anawati

 .קק

1978 ,

ב  :ן  :עננ

144

G~C.

 ,עז

; 148

 ,ק , 5י

.ק

, 1 , Bonn 1923 ,

וכן :

, ' 15

] . Snouk Hurgronie , ' Der Madi ' , idem , Verspreide Geschriften
מקדוגלד ( לעיל הערה  , ) 121עמ '  112והשווה  ' :כיצד תאבד אומה

,

.

אשר
~
וישי בז מרים האחפז יהמהדי מצאצאי [ מז אהל ביתי ] יאמצעהי ' סיוטי  ,עיסא ולעיל  ,הערה
]
אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  241למטה .

'

 145השווה גם  ' :התבשרי  ,ירושלים [ אולא שלם ] ברוכב החמור ' ( אבן כתיר ,
נהאיה [ לעיל  ,הערה  , ] 89א  ,עמ ' ; 46
השווה  ' :הנה מלכך יבוא לך  ,עני ורוכב על חמור
ועל עיר בן אתונות ' [ זכריה ט  ,ט ] ) .
 146אבן אלמרג ' א  ,עמ
'  , 172מס '  239השווה  :מתיר אל5ראם ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ; 39אתחאף ( לעיל ,
הערה , ) 31
דף 62א האזכורים אצל אבו זרעה א  -דמשקי  ,אלאול מן א  -תאריח
'  ,מהדורת לוטפי מנצור  ,עבודת גמר ,
אוניברסיטת בר  -אילן  ,תשל " ו  ,עמ ' 111
  , 112מתייחסים במפורש למעאויה  .והשווה גם  :עבד א  -רזאק ( לעיל ,הערה  , ) 10יא  ,עמ '  , 373מס
'  20777השווה עוד  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 48הערה . 79

.

.

.

אחרית הימיכ ויוכ הדין

אתת דןסווות קושדת י'דישי'ם וי'ט נזק ש'קום נאסיאס  ,וי פ' דבר' נניאה המ',תס' ם ימ"

155ני

,י.

2

"

ודים o ,

Si

~

 (: , ,ם
מו :

ק

,

י" פך" "יב :ן::ן"  :ןייי '" :ןן ::י :ןן:ן: 2ןן
,

,

ך

'

:

; יוין יישי ' ס " י '

::

51

ונן  ; ' :אשר

? ו ' נקדנס ממיא מןימן

,

,,

ל

תדאי

"

שווני ' ם ןת יד ' ם ' ? א

 ,מנ' ו 11ת'דאסאן  ,נ ,א,

 ::: :ן::: ::לןמיןב ן :::

,,

,- ,

אלפואאד אלמג ' מועה  ,קהיר  , nissoעמ '  , 411שו '

. 11

'.

ךת

איקם

מאקדת

נתינ

,

מש ס

"

את

קתדרה

עתףרה

לפר לבנה  -כפרי

52

.

( ביטוי לכך יש בתארים שלקחו לעצמם הח ' ליפים העבאסים הראשונים ) 156
ראוי לציין כי אבו
אלמנצור  ,הח ' ליף העבאסי השני  ,ביקר בירושלים  ,וכן ביקר בעיר אלמהדי  ,הח
' ליף העבאס '
השלישי 157

ג ' עפ 1

.

מסורת אחרת כורכת יחדיו את דודו של הנביא  ,עבאס  ,ואת בן דודו עלי בן אבו טאלב ,
שיתפו פעולה
בחתירה נגד האמיים היא מספרת כי הנביא מחמד מסר להם את נבואתו על האירועים

שצאצאיהב

.

. ..

בח ' ראסאן  ' :כאשר הסנה שלי תסטה מן הדרך הנכונה  ,יוציא העוזר שלהם  ,מארץ

בשם ח ' ראסאן ,

דגלים שחורים ולא יפגוש בהם מישהו  ,אלא הם ינחילו לו תבוסה ויתגברו על מי
שיעמוד בדרכם ,
עד אשר
הם ינעצו את אותותיהם בירושלים '  158ובמסורת אחרת נאמר  ' :העוזר של
צאצאי עבאס
יוציא דגלים שחורים
מארץ בשם ח ' ראסאן  ,ולא יפגוש בהם מישהו  ,אלא הם ינחילו לו תבוסה  ,עד

.

.

אשר יוליכו את דגליהם בירושלים ' העוזר במסורת זו הוא כנראה אבו מסלם ,
' וזיר אאל מחמד ' ,
שעמד
בראש הדעוה ( התעמולה ) העבאסית בח ' ראסאן והנחיל לה את הניצחון  159 ,ירושלים
מסמלת גם
כאן ( מתוך
אנלוגיה לסיפור המשיח שירושלים תהא מרכז שלטונו ) את הניצחון והשגת השלטון כך

.

אף במסורת בשם כעב אלאחבאר  ' :כאשר תראה את הח ' ליף של ירושלים  ,ואחר ,
פחות ממנו  ,כלומר
של
דמשק  ,הרי אין ללכת בעקבות זה הפחות ממנו  ,שהרי הוא מרים קולו בנערה  ,יותר מאשר
החמור
של בני ביתו
' ובתוספת למסורת  ' :החיליף אשר בירושלים יהרוג את זה הפחות ממנו '  160נראה

.

.

שהמסורת רומזת בח ' ליף של דמשק למרואן השני  ,הח ' ליף האמיי האחרון  ,שנודע בכינויו
ובשם הנביא
מחמד  ' :כאשר תראו שני ח ' ליפים  ,ח ' ליף אחד בירושלים והאחר פחות ממנו  ,הרי הח
' ליף
אשר בירושלים יהרוג את
זה הפחות ממנו והכוונה בח ' ליף אשר בירושלים  -למהדי  ,ובזה הפחות

החמור .

ממנו

 -לספיאני ' .

161

.

162

המסורות הללו ליוו את המהפכה העבאסית  ,אך ייתכן

Zakir Husain Presentation Volume , New Delhi 156
 . 13 - 22עע 1968 ,

 .זם ' ,

of
Abbasid Caliphs

First

.

מעז

שהמסורת האחרונה
8 . Lewis , 'The Regnal

 157אלמנצור ביקר בירושלים בשנים  140ו  154 -להג ' רה ראה  :טברי  ,תאריח ' א  -רסל ואלמלוכ ( לעיל ,
ג  ,עמ '  372 , 129ועיין  :אליעקובי  ,תאריח '  ,ב  ,ליידן  , 1883עמ
' 465 , 444
מס '  49לגבי אלמהדי ראה  :שם  ,עמ
'  , 183מס '  260על פי מסורת זו ירושלים היתה מטרת צאתו ( בדרכו ביקר
גם בדמשק ) על
פי טברי ( שם )  ,ג  ,עמ '  , 500שו '  , 13הוא יצא לירושלים בשנת  163להג ' רה והשווה הנאמר שם ,
עמ '  , 383שו '  , 18על כך שבשנת  158להג ' רה הוא הפגין את רצונו לבקר בירושלים עיין גם :
אליעקובי ( שם ) ,
עמ ' 480

.

.

.

.

אבן אלמרג 'א  ,עמ ' , 227

מס '

335

.

השווה  :א  -לאאלי אלמצנועה ( לעיל  ,הערה  , ) 46א  ,עמ

הערה . ) 4

אלואסטי  ,עמ '  , 54מס ' , 82
מגמה שיעצת באמצעות מסורת שבה

יי

.

.

.

158

.

הערה , ) 110
ראה גם  :אבן אלמרג ' א  ,עמ ' , 63

מסורת המופיעה בערף

'  ( 228מצוטט אצל

אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 216שו '  , 5מבטאת
מופיע מוטיב הדגלים השחורים  .למרות דברי פרשנות כי ' יש בקונטקסט הזה
רמז
לשלטון בני עבאס ובו הוכחה לכך שהמהדי יבוא לאחר שלטון השושלת של בני עבאס '  ( ,שם  ,שו
'  , ) 12נראה
כי המסורת מבטאת את דרישת השיעים מן העבאסים לשלטון לאחר
שעליית העבאסים התאפשרה בעזרת תעמולה
שיעית

.

159

.

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 225מס '  332והשווה  :ון פלוטן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
 , ) 143עמ '  162ואילך ; ולעיל  ,הערה 154

.

מם ' . 324

160

אבן אלמרג 'א  ,עמ ' , 222

161

השווה  :ון פלוטן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 67וראה :
308 - 309

162

65

ואילך ; הורגרוניה

(

לעיל  ,הערה

 .קק

11 , 111 , 1936 ,ע Muhammad ' ,

.ל

 11חג

"

.

ת8אי K . V . Zetterstien ,

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 224מס '  , 329דף עיין גם  :אבן חג ' ר אלאסקלאני  ,לסאן אלמיזאן  ,חירר אבאד
ב  ,עמ '  ; 62אלאנס אלג ' ליל לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ ' , 237

,

שו ' . 20

1331 - 1329ה ,

53

במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין

קשורה למרידות אמיות כנגד השלטון העבאסי  ,מרידות אשר נשאו אופי משיחי  -אומיי תחת

הספיאני .

163

שם

קשור באבו ספיאן ,

164

מושג הספיאני  ,אשר שימש כינוי ל ' משיח ' האומיי וסמל לייחודיות הסורית ,
 ,הספיאני מבטא גם את
אבי הענף הספיאני בשושלת האמיית  ,אשר בנו מעאויה היה מייסד השושלת
165 ,
הרצון לשיבתם של הספיאנים לאחר השתלטות הענף המרואני בשושלת בידי מרואן בן אלתכם

בשם מחמד בן אלהנפיה  ,בנו של עלי אשר שורשי הדעוה העבאסית קשורים בתנועתו  ,נמסר :

.

יצא דגל שחור של בני עבאס  ,אחר כך יצא מחר ' אסאן דגל שחור אחר בגדיהם לבנים ועל חיל החלוץ
שלהם ימונה איש שייקרא בשם שעיב בן צאלח ,

סולא

.

של בנ  -תמים הם יביסו את רעי הספיאני  ,עד אשר

.

הוא יחנה בירושלים כשהוא מכין למהדי את שלטונו  ,ויבואו אליו שלוש מאות איש מא  -שאם והתקופה
בין יציאתו עד אשר יימסר לידיו השלטון ,

שבעים ושלושה חודשים .

166

167

על פי

דמות הספיאני במסורות שנזכרו הפכה בידי אויבי האמיים לדמות הדג ' אל  ,האנטיכריסטוס ,
א " ב פולק  ,שעיב בן צאלח היה פרסי שביקש להמליך בירושלים בתור מהדי את מתמד בן עבדאללה

א  -נפם א  -זכיה  ,צאצא לענף החסני של המשפחה העלידית ; הדבר היה בשנת

752

,

לספירה בפרוץ

.

המרד של אבו מחמד האמיי בסוריה שעיב היה צריך לבוא לשם כך מח ' ראסאן  ,ומחמד  ,שמרד והכריז
עצמו למהדי מאותר יותר  ,מחג 'אז  ' ,והופצו

סימוכין לדבריו ,

168

" נבואות " על

סיומו המוצלת של קשר זה '  ,פולק לא הביא

אך נראה מכל מקום כי מסורות הדגלים השחורים של בני עבאס הפכו תוך זמן

קצר למעין אב  -טיפוס בספרות האפוקליפטית  ,וירושלים  -לסמל השלטון ( היריב האמתי של מהמד
בן עבדאללה היה דווקא השלטון
163

ראה :
ff.

; 136 - 137

143

 .קק esp .

 .קק esp .

העבאסי ! )

.

169

ArchhlogieI du Caire
, 21 ) 1923 ( ,

'

Lammens, 'Le Sofiini ' , .Bulletin de ~Itlnstitut1 .

:

FranVais

 , ' Der Suffani ' , Studia Orientalia , 19 ) 1953 ( ,תח18ם)זפא 136 - 137 ; % .
195 /

להג ' רה על דמשק והלק ניכר מסוריה ( שם )  ,אך

ידוע כי סמוך מאד לעליית העבאסים מרד הספיאגי אבו מהמד

.

811

לספירה

(

שם .
)

הספיאני ראה למשל שם על אבו הרב שהשתלט על ארץ  -ישראל בשנת
( לעיל  ,הערה  , ) 60עמ ' צג .

165
166

למשל הצליח

וידועות גם פעילויות מאוחרות יותר בשם

הספיאני עלי בן עבדאללה להשתלט בשנת

164

.

כך ,

.א

841

למנם ( לעיל  ,הערה  , ) 163עמ '  131ואילך ; הרשמן ( לעיל  ,הערה  , ) 163עמ '

, ) 143

עמ ' 154

ואילך .

ראה :

307- 308

 .קק

[ 936 ,

 ,תו

 ,נז2

.

',

לספירה
141

226 /

.

להג ' רה וכן  :גויטיין

ואילך ; הורגרוניה ( לעיל  ,הערה

.א

 81 -Hakamן תנש8ע ' Lammens ,

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 224מס '  330ראה גם  :מתיר אלגראם ( לעיל  ,הערה  , ) 20דף 89א ; אתחאף ( לעיל  ,הערה
 , ) 31דף 56ב  ,שו '  ; 22אלאנס אלג ' ליל ( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  237ועיין  :לטאאף אלאנס ( לעיל  ,הערה , ) 19

דף 32ב .

.

.

והשווה  ' :יצא שעיב בן צאלח  ,המולא של בני תמים בהיחבא לירושלים הוא יכין למהדי את משכנו

כאשר ייוודע לו שהוא יצא לא  -שאם ' ( אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 222מס '  ; 326השווה  :אלאנס אלג ' ליל [ לעיל  ,הערה
 , ] 19א  ,עמ '  ; 237אתחאף [ לעיל  ,הערה  , ] 31דפים 56ב 57 -א )  .השווה  :אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' - 226
227

.

. 397

וראה  ' :בני תמים הם החזקים ביותר מבין האנשים כנגד הדג 'אל ' ( עבד אלרזאק [ לעיל  ,הערה  , ] 10יא ,

עמ '

)

167

ראה למשל  :למגם ( לעיל  ,הערה  , ) 163עמ '  ; 135הורגרוניה ( לעיל  ,הערה  , ) 143עמ '  ; 155הרטמן ( לעיל  ,הערה

, ) 163
168
169

עמ ' . 142

פולק ( לעיל  ,הערה , ) 135

עמ ' . 177

.

מהמד בן עבדאללה הופיע ומרד בחג ' אז בשנת  762לספירה
 . 665 - 666קק  AJlih ' , 51 [ , 111 , 1936 ,הוא חובם והומת באותה שנה ,בשנת
145 /

.

גם אחיו אבראהים שמרד בבצרה ראה :

להג ' רה ראה :

.

 . 983 - 985קק 12 , 111 , 1971 ,ע

l

' ~

bd

c

Fr . Blhl , 'Muhammad 6 .

~

cAbdלספירה
763

145 /

להג ' רה הובס ומת

Veccia Vaglieri, 'Ibrihim 5 .

].

דדיה

,

עפר לבנה  -כפר

51

הספרות על דמותו של מחמד בן עבדאללה היתה כנראה בעלת תפוצה רבה  ,אם נניח שהמסורת בשם

הנביא מחמד שנוסחה ' ישלח . . .

איש מצאצאי [ מן אהל ביתי ] אשר שמו תואם את שמי  ,ושם אביו את

שם אבי ' ( שמו של נביא האסלאם גם הוא מחמד בן עבדאללה

) 170

מדברת במחמד א  -נפם

א  -זכיה .

משמת א  -נפם א  -זכיה צמחו מסורות כגון  ' :המהדי לא יצא עד אשר תיהרג " הנפש הזכה " [ א  -נפס א -

זכיה ]  ,וכאשר " הנפש הזכה " תיהרג יכעסו עליהם [ על הורגיו ] אלה אשר בשמים ואלה אשר בארץ ,
והאנשים יבואו אל המהדי ויובילו אותו כשם שהכלה מובלת אל בעלה בליל כלולותיה והוא ימלא
את הארץ צדק ויושר ' ,

171

כאן אמנם לא נזכרת במפורש העיר ירושלים .
.

קבוצת מסורות אחרת קושרת את הספיאני  ,נציג כוחות הרע  ,לשבט כלב בסיס המסורות קשור ככל

.

הנראה להשפעתו של השבט הזה ולמעורבותו במאבקי הכות בתקופה האמיית הזכרת הכלב במסורות

כדודיו של הספיאני מצד האם ( אח ' ואל )  ,קשורה בקשרי החיתון של האמיים הראשונים עם שבט כלב
(

אמותיהם של יזיד הראשון ומעאויה השני היו מבנות השבט הזה .

במקורן עשויות היו מסורות

) 172

כאלה לצמוח על רקע פרו  -קיסי ,

173

אך נראה שעיבודן המאוחר חוזר לתקופה העבאסית הראשונה .

על פי מסורת המצוטטת אצל עבד א  -רזאק

.

.

תהא מחלוקת בעת מותו של ה ' ליף אז יצא איש ממדינה ויבוא למכה והאנשים יוציאו אותו מביתו כשהוא

..

ממאן והם יישבעו לו אמונים  ,ואז יישלח אליו צבא מן א  -שאם  ,עד אשר  ,כאשר יהיו באלבידא  ,האדמה

תבלע אותם  ,ואז יבואו אליו העצאאב של עראק ואבדאל א  -שאם והם יישבעו לו אמונים  ,והוא יוציא את
האוצרות ויחלק את הכסף  ,וייצב את אשיות האסלאם  ,והוא יחיה באופן זה שבע שנים או תשע

שנים .

נמסר כי כאשר עובד השם5ו 1אשר במכה ישמע על כך שהאדמה שקעה  ,הוא יצא עם שנים  -עשר

174

אלף6ו1

.

ובהם האבדאל  ,עד אשר הם יחנו באיליא  ,כלומר בירושלים וזה אשר ישלח את הצבא יאמר כאשר תגיע

.

אליו הידיעה מאיליא  :באלוהים נשבעתי  ,אכן הוא [ אללה ] נתן אזהרה באמצעות האיש הזה שלחתי אליו

.

את אשר שלחתי והם הלכו בארז ' אכן יש בכך אזהרה ועזרה והספיאני יציית לו  ,ויצא ,

יפגוש את פלב והם דודיו [ מצד האם  1 ,ןילה1והם יגנו

117

עד אשר הוא

אותו בשל מה שעשה ויאמרו  :אלוהים כיסה אותך

~

110

ראה למשל  :אבו דאוד ( לעיל  ,הערה  , ) 113ד  ,עמ '  : 151אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' , 220 , 214

232

.

ראוי לשים לב לעובדה שאלמהדי  ,הח ' ליף העבאסי השלישי  ,בעל התואר ה ' משיחי '  ,גם הוא מחמד בן עגדאללה
c
( פולק [ לעיל  ,הערה  , ] 135עמ '  ) 177וזהו גם שמו של המהדי ה ' סומלי '  .ראה :
5 . Cerulli , 'Muhammad 6 .
bd

.

667 - 668

 171אלערף

 .עק

 , 111 , 1936 ,קAll h Hassan 81 -Mahdi , 5

'

אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 223ועיין ~ :שם ,

~

עמ ' 235

פי רתבת אלח ' לאפה  ,עורכים א ' ארזי וע ' אלעד ,
ראה  :למנם ( לעיל  ,הערה  , ) 163עמ '  : 140הורגרוניה ( לעיל  ,הערה
240 -241

172

492 - 494
173

 .קק

1990 ,

) ,ע  ,ק5

Wabara ' ,

, ) 143

.

,וע

174
175

אלג ' ליל ) .

אלעאבד ( בנוסח אלאנס

עמ '

155

.ל

815 CAylan ' 512א ' omerf Watt ,

 . 833 - 835קק
עבד א  -רזאק ( לעיל  ,הערה  , ) 10יא ,

Mon

.יע

; 89 - 90

 .קק

~
עמ ' 371

.

ראה גם :

, ' Kalb

ערך " מרג ' ראהט "  ,וכן :

12 , 11 , 1983 ,ע

.

"

.ל

1זאת 815 81 -א

תסי . 1.ג

Dietrich ,

.ג

' 8 ! -Dahhik

אצל אבן אלמרג ' א  :אלמעאנד  ,כלומר קשה העורף  ,המתנגד בעקשנות ;

והעדפתי כאן את הנוסח האחר .

177

 .קע

105 , 8 ) 1978 ( ,

ואף פרו  -זבירי ראה על ההיערכויות השבטיות והתמיכות הפוליטיות  ,שם ,
1990 ,

176

.

למטה השווה  :ג ' לאל א  -דין א  -סיוטי אלאנאפה

.

מספר זה חוזר במסורות האסכטולוגיות  :השווה  :חזון יוחנן ז  ,ה ואילך
עד כאן מתוך אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 221מס '  322השווה  :אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  231ועיין  :אלאנס

.

,

.

.

אלג ' ליל לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  , 237שו '  ; 18אתחאף ( לעיל  ,הערה  , ) 31דף 57א ההמשך לקוח מתוך אלערף
אלורדי

(

שם  .אצל אבן אלמרג 'א נקטעת כאן המסורת .
)

יות של אחרית הימים ויום הדין

לבקשו שיפטור אותי משבועת

.

55

האמונים ?

בכותונת ואתה הסרת אותה והוא יאמר  :מה דעתכם  ,האם עלי
והוא יאמר  :בוודאי והוא יאמר לו  :הזום אתה
והם יאמרו  :כן והוא יבוא אליו לאיליא ויאמר  :פטור אותי
ואחר כך יאמר  :האיש הזה חדל מלהישמע לי
אכן רוצה שאפטור אותך ? והוא יאמר  :כן והוא יפטור אותו
של איליאא  ,אחר כך הוא יפנה אל כלב ויבזוז
ואז הוא יתן פקודה לגביו  ,והוא יישחט על המרצפת בשער
178 ,

.

.

.

.

אותם  ,ומתבדה הוא זה שיתאכזב ביום שבו תהיה הביזה של כלב

נבן במסר בי ' המהדי והספיאני וכלב יילחמו אלה באלה

בירושלים עד אשר הוא [ המהדי ] יקבל את
פקודה לגביו  ,והוא יישחט בשער

הקיעה [ שבועת האמונים ] והספיאני יובא כאסיר  ,ותתקבל
 180ושללם בדרך דמשק '
הרהמים79י ואחר כך יימכרו [ נשיהם ]
האמונים 182קשורה אולי לחילופי נאמנויות שלהם לעבאסים  183צאתו של
חרטת כלב על שבועת
עבדאללה א  -נפם א  -זכיה שהכריז על עצמו
עובד השם ממכה קשורה אולי בדמותו של מתמד בן
במקביל למרד של הספיאני אבו מהמד .
כמהדי בהג ' אז  ,ובפרט על רקע האמור לעיל על פעילותו
של הספיאני  184 .בשם ארטאה בן

.

181

.

מסורת אחרת מעמידה מול המהדי את דמות הצת' רי  ,בן דמותו
ר 185נמסר שם כי
אלמנ

"

ישלח אליו מכופה צבא  ,והאדמה תבלע

ד ה ' רי יכנס לכופה  ,אחר כך ייוודע לו שהמדעי הופיע במכה והוא

~
אותם  ,ולא יימלט מהם אלא מבשר אל המהדי ומזהיר אל הצח 'רי .

ויבואו  ,המהדי ממכה

והצח ' רי

מכופה ,

אותו  ,והוא יקצה צבא נוסף שישלח

לכיוון א  -שאם כאילו הם שני סוסים המתחרים בהימור  ,והצחירי יקדים
ויישבעו לו ' סיעת אלהדא ' והמדדי יכתוב אל
מן א  -שאם אל המהדי  ,והם יפגשו את המהדי באדמת החג ' אז
אמונים וילך אל המדורי עד שהוא יתיישב
דוה ' רי וכאשר המכתב יגיע אליו הוא ימסור עצמו לידיו ויישבע

בירושלים ' .
86

בלב יפנו אל הצת' רי לאחר שלוש שנים שבהן הוא יקיים את
עאמר יתרכזו

בבית  -שאן '

18

שבועת האמונים שלו  ,והוא וכל שבטי

במרידה במהדי ,

.

כלב ינוסו מהמערכה והצח ' רי יילקה ויישחט על הסלעים המונחים

על פני האדמה ליד הכנסייה אשר בבטן

ירושלים ]

הוואדי  ,על קצה המדרגות של הר הזיתים וכלומר ההר של
המונהים על פני האדמה  .הוא
של כלב עד אשר תימכר בתולה בשמונה דרהמים .

יישהט עליהם כפי ששוחטים את השה .

(

1 ra

עמ '  , 184המפה ,

182

184

188

מס ' 247

ראה  :דיקסון ( לעיל  ,הערה

) 172

ומתבדה הוא זה שיתאכזב ביום הקרב

168

)

נ::צ
ןי .
נך
 " " :יש :מב זננגנ ד " " 4:
.
:ך: :

4

.

אשר מימין לוואדי על הסלעים

שמי שעי "רחב" .

.

ואולי הוא הנכון השווה  :דרורי

.

"

הסיומת לקוהה מן אלערף אלורדי ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ ' . 234

(

)2

2

ספיאן  ,אבי הענף הספיאני  ,היה צה ' ר  ,וזה גם

אבן אלמרג ' א  ,עמ '  , 223מס '  327מעניין לציין ששמו של
אבו עמ '
,
שם האשמדאי של אגדת שלמה המוסלמית ראה  :אבן אלמרג ' א

.

 ,עמ '  , 231שי ' . 15
לעיל  ,הערה
 ,עמ '  234למעלה .
)

2

שתש א עיך אלורדי
( לעיל  ,הערה
והשווה גם  :אלערף אלורדי

"

( לעיל  ,הערה , ) 84

23

 ,מס ' . 16

קתדרו

עפר לבנה  -כפרי

גם כאן ירושלים נתפסת בספרות האפוקליפטית המוסלמית כמקום הניצחון של כוחות

.

כוחות הרע בהר הזיתים  ,המקום שבו יומת האנטיכריסטוס על פי האגדה הנוצרית, 189
משיח
השקר האסלאמי ,

הצדק על
מומת גם

לא הצלחתי לברר באופן ברור ומהימן את ההשתקפות של הראליה בכל המסורות שנזכרו ,
ואכן ייתכן
שלא
תמיד הן מבטאות עניינים ספציפיים הרושם הוא כי מרביתן קשורות למאורעות שליוו
את
חילופי השלטון עם ניצחונם של העבאסים בסביבות אמצע המאה השמינית  ,אך הן משקפות גם

.

.

מסורת ספרותית שצמחה כבר בתקופה האמיית  ,וחלקן עיבוד של מסורות קדומות
התיאורים
המופיעים
במדרשי הגאולה היהודיים מפורטים בדרך כלל יותר מאשר במסורות המוסלמיות  ,אך

.

רבים היסודות המשותפים לאלה ולאלה נראה כי ההפריה והקליטה של החומר אינם חד -
חשיבות
מיוחדת מכל מקום יש בעובדה שירושלים תופסת מקום חשוב גם ב 'אסכטולוגיה הפוליטית
',
ולאו דווקא זו של
האמיים

סטריים .

.

189

190

,

לימור לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 138
ראה בפירוט  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 97עמ ' , 276 - 274

הערה . 298

190

8

ש
הנסיגה :התורכית  -הגרממת
מירושלים בדצמבר 1917

צכי סילוני

מכתנו של ' וסף טריידל

בשלהי נובמבר

1917

במתקפה לכיתורה

התקרבו כוחות הצבא הבריטי אל

ולכיבושה .

מבואות ירושלים  ,ובראשית דצמבר פתחו

ומבואותיה ההלו הכוהות

לאחר הפגזת תותחים כבדה על העיר

.

ב9-

הנטושה

בדצמבר

1917

התורכיים והגרמניים לסגת ממנה צפונה ומזרחה הבריטים נכנסו לעיר
והגרמנים נערכו למאמץ בלימה
וקיבלו את כניעתה מאת ראש העיר דאז  ,סלים אלחסייני התורכים
בריטיים וכבשו את ההר  ,ותחת
אהרון על רכס הר הצופים  ,אך לאהר הפגזה כבדה הסתערו כוהות
צפונה  ,עד שעלה בידו לייצב מערך
הלחץ של כוחות אלה נסוג משם הצבא התורכי  -הגרמני במהירות
עוג ' ה  ,אל נתל עוג ' ה  ,הזורם אל
בלימה ומגננה ב ' קו שתי העוג ' ות ' ( מן הירקון  ,הנקרא בערבית
קו זה ההזיק מעמד במשך עוד
בקעת הירדן מצפון ליריחו )  ,כשנים  -עשר קילומטר צפונה מירושלים
באוקטובר  1918בעקבות הסתערות
כתשעה חודשים  ,ונפרץ בהסתערות הגדולה של הצבא הבריטי
המלהמה בגזרת המזרה התיכון 1
זו נכבש צפון הארץ  ,ולאתר מכן נכנעה תורכיה ונסתיימה

.

.

.

.

בימי הקרבות סביב ירושלים והנסיגה שבאה בעקבותיהם

פעלו שלטונות הצבא התורכי לריקון העיר

מציוד ומאנשים שיוכלו לסייע למאמץ המלחמתי של הבריטים

.

לאהר שתיפול לידיהם כך למשל הם
ושל תחנת הבריאות העברית ,

הוציאו מן העיר ברכבת את כל הציוד ואת הצוות של מכון פסטר
 2במקביל הם עצרו והגלו מן העיר צפונה
שהתמהו בהכנת נסיובים נגד מגפות בבני אדם ובהמות .
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הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 1917
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צבי שילם

לצערנו כל התיאורים הללו הם קצרים וסכמטיים ביותר ומסתפקים בהצגת
המהלכים ברמת החזית
הכללית  ,ולכל
היותר ברמת דיוויזיות  ,מבלי לפרט את השתלשלות האירועים ואת
תהליך קבלת
ההחלטות או את
מצבם של הלוחמים והאזרחים שהשתתפו באירועים האלה הדבר נכון

.

במיוחד
כשמדובר בצד התורכי -
הגרמני  ,אשר ככל הנראה בשל תחושת הכישלון הצבאי ואווירת ההתכנסות
של גרמניה ותורכיה בעקבות אבדן האימפריות שלהן לא הוקדש בו
מאמץ ראוי לתחקירים ולשחזור
מכתבו של המהנדס יוסף טריידל 8 ,
מפורט ומוסמך של אירועי המלחמה
ששירת במלחמת העולם
הראשונה
כחייל בצבא הגרמני בארץ  -ישראל ומילא תפקיד פעיל בנסיגה
התורכית  -הגרמנית
מירושלים ,
עשוי למלא במידה מסוימת את החלל הזה

.

.

יוסף טר ~ דל

( ) 1927 - 1876

נולד בעיר מאיין

) ( Mayen

.

שבגרמניה את

.

חינוכו היסודי קיבל בעיר

מולדתו ואחר כך עבר ללמוד בגימנסיה הממשלתית בקובלנץ הוא נמשך
למדעי הטבע ולטכנולוגיה
והמשיך את
לימודיו בבית  -הספר הטכני הגבוה בשרלוטנבורג  ,ברלין  .הוא הצטיין
מאוד בלימודיו
שם  ,ובסיומם
הוענקו לו תעודת מודד קרקעות מוסמך ותעודת מהנדס מפעלי מים
והשקיה מתוך
סקרנות והרפתקנות
הוא נמשך ללמוד על יבשות וארצות אקזוטיות  ,במיוחד על אסיה
והמזרח
הקרוב  ,ובמקביל
ללימודי הטבע והטכנולוגיה למד גם קורסים על המזרח הקרוב והאסלאם וכן

.

ערבית ספרותית .

9

במחצית השנייה של שנת  1898הציג טריידל את מועמדותו למשרת
מהנדס לעבודות ציבוריות
בפקידות יק " א בארץ  -ישראל שהוצעה בעיתונות בעקבות זאת הוזמן לריאיון
אצל הבארון אדמונד
דה רוטשילד
בפריו הבארון התרשם מאוד מכישוריו ומאישיותו והוא קיבל את המשרה
בו במקום
טריידל הזדרז לצאת
לדרך וכבר בסתיו באותה שנה הגיע ארצה 10

.

.

.

.

בשנת  1899היה טריידל מעורב ברכישת אדמת סג ' רה שבגליל התחתון
עבור יק " א  ,מדד אותה
וסימן את
גבולותיה  11לאחר מכן מדד ומיפה את אדמות המושבה חדרה והכין את
התכנית היעילה
הראשונה לניקוז
הביצות הגדולות סביבה  12בשנת  1901הוא יסד יחד עם אהרן אהרנסון
וזליג
בפיתוח ירושלים
בין השנים  , ' 1925 - 1918עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל

.

.

שילוכי ( לעיל  ,הערה

8

9

מק ' קולם

תודתי מעומק הלב לשתי בנותיו של טריידל  ,גב ' יהודית
וגב ' עליזה אהמן  -אמיר בירושלים ,
שהעמידו לרשותי את המכתב הזה ותעודות
נוספות הנוגעות לחייו של אביהן  ,וגם מסרו לי עדויות מפורטות
בעל  -פה ובכתב
מזיכרונותיהן .
' המהנדס יוסף טריידל '  ,ד ' תדהר ( עורך )  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב
ובוניו  :דמויות ותמונות  ,ז  ,תל  -אביב
תשט " ז  ,עמ '  ; 2895 - 2894ב " צ מיכאלי ,
החוות החקלאיות  :ראשית ההתיישבות הלאומית בארץ  -ישראל
"
) י תל אביב תשי " יי עם  ; 130 ,יהודית מק קולם בלונדון אל המחבר  20 ,באוקטובר
ט-

ני " " "

 : 2::צ

10
11

;)3

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

. )2

" ו  ,עמ '

; 12 - 10

תדהר ( לעיל  ,הערה

~

; )9

בלונדון

ביבא -

מק ' קולם ( שם )

.

א " ש הירשברג  ,בארץ המזרח  ,ירושלים תשל " ז ( וילנה תר " ע ) ,
חמישים שנות קורותיה  ,רמת  -גן  , 1955עמ ' ; 60 , 23 , 14

עמ '  ; 142א ' עבר

הדני  ,ההתישבות בגליל

התחתון :

ע ' עמית  ' ,מקומו של חיים מרגליות קלווריסקי ביישוב
הגליל התחתון 1905 - 1898
'  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  , 1981 ,עמ ' , 66 - 55 , 48 - 51 , 33 - 28
ושם

הפניות

12

נוספות .

ה ' יפה  ,דור מעפילים  :זכרונות  ,מכתבים ויומן  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ
'
' עבודות המיפוי הראשונות של חדרה '  ,נ ' רודין וא ' אמיר (

 307 - 275במקומות שונים ; ד ' גביש ,
עורכים )  ,חדרה  :מאה שנה ועוד  , . .ירושלים , 1993

.

ית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

1917

61

 -יעקב  ,משרד שביצע במשך

סוסקין את ' המשרד הטכני לחקלאות ולפיתוח ארץ  -ישראל ' בזיכרון
השתתף בייסוד ' המשרד לקרקעותי
שנים אחדות חקירות בעלות ערך לפיתוח הארץ בשנת 1905
 ,כעבור כשנה במסגרת זו הוא מדד
של ההנהלה הציונית  ,ושימש מודד ראשי שלו עד לפירוקו
החדשים שנרכשו על ידי חברת
מחדש ומיפה את שטחי רוב המושבות בארץ ואת כל השטחים
טריידל בפירוט רב את כל שטחה של ארץ -
' גאולה ' וההסתדרות הציונית בשנים שלאתר מכן סקר
לישראל ' מפת נתלות ' של כל
ישראל המערבית והכין עבור ההנהלה הציונית והקרן הקיימת
שלהן  ,נתוני הבעלות עליהן
האדמות החקלאיות בארץ  ,ובה פורטו פוטנציאל ההשקיה והחקלאות
אגן הניקוז של הירדן עד ים
ומצבן המשפטי תוך כדי כך הוא סקר ומיפה את ההידרולוגיה של
 ,בשנת  1906הוא סקר ומדד את
המלח והכין תכניות למפעלי השקיה והפקת חשמל לאורך הירדן
לה  ,וכעבור שנתיים ב 1908 -
עמק החולה מסביב לימה והכין תכנית לייבוש הביצות שמצפון
ואהרנסון לעבר הירדן  13 .בשנת
השתתף במשלחת הגאולוגית בראשותם של פרופ ' מקס בלנקנהורן

.

.

.

.

1909

יזם את רכישת אדמת מגדל ליד הכינרת ואף היה מעורב

בנוסף לרכישת אדמות ומיפוין היה טריידל מעורב גם בתכנון

בהגשמתה .

14

ובבנייה של חוות ויישובים

הוא היה הקבלן המבצע של חוות כינרת ושל בנייני ה ' קואופרציה '

שונים .

במרחביה ; תכנן וביצע את חצר

דגניה  ,את בנייני המושבה במרחביה ואת ההוות באחוזות מגדל ופוריה

; הכין את התכנית הראשונה

הניקוז  ,התקנת רשת המים

לשכונת ' אחוזת  -בית ' מצפון ליפו  ,והיה הקבלן המבצע של עבודות
שעל הכרמל  ,שהיתה ראשיתם
וסלילת הרחובות בהן הכין את התכנית לשכונה היהודית ' הרצליה '
הטכניון ובית  -הספר ' הריאלי '
של ' הדר הכרמל ' והיפה העברית ; היה הקבלן המבצע של בנייני
מקצועית והוא נחשב לאדם מהימן
בחיפה ועוד  15עבודותיו זכו תמיד להערכה גבוהה מבהינה

.

ביותר .
13

16

 גן  , ' 1976עמ '  ; 21 - 20תדהר ( לעיל  ,הערהא ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו  ,רמת
פרקים נשכחים מתולדות עמק חולה
 ' ; ) 9אהרן אהרנסון '  ,שם  ,ה  ,עמ '  ; 2075 - 2074י ' הרוזן  ,ארץ ירדן והרמונים :
האיש וזמנו  ,ירושלים  , 1969עמ '

וביצות עמק  -הירדן  ,תל  -אביב תשט " ו ,

14

עמ ' ; 136 - 116

א ' ליבנה  ,אהרון אהרנסון :
 , 1914 - 1903ירושלים , 1990

 ; 124 - 123 , 80 - 54צ ' טילוני  ,הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  ; 25 - 23י ' כז ,
 ; 52 - 41 , 24מ ' שילה  ,נסיונות בהתיישבות  :המשרד הארצישראלי 1914 - 1908
 ,עמ '  53 - 51והערה  35שם .
גאולה תתנו לארץ  :חברת ' גאולה ' לרכישת קרקעות  , 1914 - 1902ירושלים תשמ " ז
גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
ח ' גורן  ' ,הפעילות הגרמנית  -קתולית בארץ  -ישראל  , ' 1910 - 1838 ,עבודת)  ,עמ '  ; 289 - 288י ' כץ  ,היזמה הפרטית
 , 1986עמ '  228 - 227ושם הפניות נוספות ; עבר הדני ( לעיל  ,הערה 11
 34שם ; מיכאלי ( לעיל  ,הערה
בבניין ארץ  -ישראל בתקופת העליה השניה  ,רמת  -גן תשמ " ט ,

15

עמ ' - 17

עמ ' 134 - 132

והערה

 ,ב  :ראשית עבודתי בארץ  ,תל  -אביב
כץ ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  : 157תדהר ( לעיל  ,הערה  ; ) 9א ' רופין  ,פרקי חיי
( מתוך הארכיון )  :לששים שגות
א
"
תרפ
תשי " ה  ,עמ '  : 145 - 144 , 84ראשית  :דגניה בעשור הראשון תרע " א -
 אביב  , 1979עמ '  ; 41י ' כץ  ' ,הקמתההקבוצה  ,דגניה א ' תשל " א  ,עמ '  ; 67א ' שפר  ,מרחביה  :סיפורו של מושב  ,תל
בגיאוגרפיה  ( 8 ,תשמ " ד )  ,עמ '
אופקים
וראשיתה של שכונת הרצליה  -השכונה העברית הראשונה על הכרמל ' ,
נאור וי ' בן  -ארצי ( עורכים )  ,היפה
) ,מ'
 ; 52י ' בן  -ארצי  ' ,הדר הכרמל  -לבה של חיפה העברית ' ( מסלול סיור
)  ,ירושלים  , 1989עמ ' - 252
בהתפתחותה  : 1948 - 1918מקורות  ,סיכומים  ,פרשיות נבחרות וחומר עזר ( עידן 12 ,
; 254

16

טילוני ( לעיל  ,הערה  , ) 13לפי מפתח העניינים :

ראה למשל  :יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '
ירושלים תשט " ז  ,עמ ' 69

.

; 288

' טריידל ' .

מיכאלי  ( ,לעיל  ,הערה

),
9

עמ ' ; 131

י ' קדמון  ,עמק החולה הצפוני ,
ן

ץתדרה

ץתדרה
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צבי שילויי

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נקרא יוסף טריידל  ,שהיה נתין גרמני  ,לשירות הצבא

הגרמני

וצורף ליחידת הנדסה של מפקדת הכוחות הגרמניים שלחמו לצד התורכים ב ' חזית הדרום '  -סיני

וארץ  -ישראל .

17

במהלך המלחמה עלה לדרגת סמל ראשון והועסק בפיקוח על בניין מאגרי מים ועל

סלילת כבישים לצורכי הצבא

התורכי  -הגרמני .

הוא נקלע לסביבות ירושלים ממש כאשר החלו

18

הכוחות הבריטיים לסגור עליה  ,ב  4 -בדצמבר  , 1917ומאותו הרגע ואילך היה מעורב באורח פעיל
ביותר בתהליך הנסיגה של הכוחות התורכיים והגרמניים מירושלים צפונה ובמאמציהם לייצב קו

מגננה הדש .
התעודה שלפנינו היא מכתב שכתב טריידל משכם אל אשתו לידיה ב  5 -בינואר  , 1918כחודש לאחר

שהגיע לירושלים ועם תום הנסיגה התורכית  -הגרמנית וייצוב הקווים .

19

בדרך כלל הוא לא היה איש

דברים ולא נטה להאריך ולפרט במכתביו מעבר למינימום הנחוץ ביותר  ,אך הפעם חרג ממנהגו ,
וכדבריו שם  ' :בניגוד לכל הרגלי  ,אני רוצה למסור לך היום כמה דברים על האירועים הצבאיים של

הזמן האחרון  ,מפני שיש להם עבורנו  -אשר גרנו בארץ עד לרגע האחרון  -מובן היסטורי ,

שאני יודע שחלקי בכל זה מעניין אותך ' .

ומפני

היכרותו המצוינת של טריידל את ירושלים וכל סביבותיה ואת ההנהגה של ' היישוב החדש ' בירושלים
ובארץ כולה  ,מעורבותו הישירה בארגון הנסיגה ובביצועה ; היותו איש ישר  ,דייקן ואמין והעובדה
שכתב את הדברים לאשתו והיה חפשי לפיכך משיקולים פוליטיים  -כל אלה מקנים ערך רב לעדותו

על מהלך הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים .

,

ל

המכתב המוצג כאן מתגלה כמקור חשוב לחקר אירועי מלחמת העולם הראשונה בארץ  -ישראל
ובמיוחד בפרשת הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

17

1917

.

הוא כתוב בצורה כרונולוגית

.

יוסף ואחיו אוסקר התגייסו מרצונם ומתוך רגש של חובה לאומית לשרות הצבא הגרמני לפי בקשתו שירת אוסקר

.

א ' לובראני

ביחידת חיל אוויר גרמנית ראה למשל  :ג ' גפנר  ' ,דרכי למרחביה ' ,
הקואופרציה  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '  ; 103 - 102מיכאלי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

( עורך )  ,ספר מרחביה

 ; 181א ' אורבך  ,מארץ האב לארץ

האבות  :פרשת חייו של ציוני שעלה מגרמניה  -הרופא היהודי הראשון בחיפה בראשית המאה  ,ירושלים תשנ " ז ,
עמ '
18

31

.

פ ' אפשטיין  ' ,בארץ  -ישראל במלחמת  : 1914 / 18זכרונות של איש חיל  -התעופה הגרמני '  ,מערכות  ,ז ( אייר

תש " א ) ,

עמ '  ; 39ש ' רובינשטיין  ,המאמצים הגרמניים  -תורכיים בתחומי ההנדסה  ,חפושי המים והחקלאות בסיני

ובנגב במלחמת העולם הראשונה והשתלבות בני הישוב היהודי בארץ  -ישראל במאמצים אלה  ,ירושלים  , 1989עמ '

. 18
19

עם פריצת ' קו שתי העוג ' ות ' בידי הבריטים  ,באוקטובר  , 1918נסוג טריידל עם הכוחות הגרמניים עד אגטוליה ,
ומשנכנעה תורכיה נסע לגרמניה והצטרף אל אשתו  ,שהמתינה לו כבר בברלין  .הם שבו ארצה בשנת , 1921
וטריידל חידש את עבודתו היישובית  .בין השאר הוא עבד עם פנחס רוטנברג בסקרי שטח  ,מדידות והכנת

התכניות למפעל החשמל בנהריים ; תכנן ובנה בתים רבים בתל  -אביב  ,טבריה  ,ובמיוחד בהדר  -הכרמל בחיפה ,
ובשנים  1927 - 1926ערך מיפוי מפורט מאוד של כל אדמות מפרץ חיפה עבור ' חברת הכשרת היישוב '  .הוא שם
קץ לחייו בנסיבות טרגיות בג ' בתשרי תרפ " ח

.

( 19

בנובמבר

כינרת מאמר זה מתייחם כאמור רק לאירועים שעד

ה 5-

) 1927

ונקבר בתחומי אחוזת משפחת טריידל במושבה

בינואר . 1918

הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

1917

63

קתדרה

סמל ייסף טריידל
במדי יחידת ההנדסה
של הצבא הגרמני
בארץ  -ישראל

שיטתית  ,בנוסת אינפורמטיווי ובלשון שוטפת ובהירה  ,כפי שראינו

מן המכתב מתגלים לנו פרטים רבים שלא נתפרסמו קודם

לעיל  ,הן אמינותו של הכותב

 ,כמו שלבי התכנסותם של הכוהות

הגרמניים והתורכיים משולי העיר פנימה תחת לחץ המתקפה

וההפגזה

הבריטית ; פקודת המשטרה

מרכז

העיר ; העובדה שההפגזה

הצבאית התורכית לכנם את האוכלוסייה האזרחית מן הפרוורים אל
 ,ברחוב אגרון של היום ; תהליך
האפקטיווית של הבריטים הגיעה לפחות עד מנזר אחיות המחרוזת
צפונה ; הניסיונות שלהם לייצב קו
הנסיגה של הכוחות התורכיים  ,הגרמניים והאוסטריים מל העיר
המפקדות הראשיות שלהם לשעה
חדש מדרום לאלבירה  ,ואחר כך מדרום לעין  -סיניה  ,והתמקמות

בשני היישובים האלה .

כבר באותה מלהמה  ,וגם בחזית

במיוהד מצטייר לעינינו תפקידם החשוב של כלי הרכב הממונעים
 ,עם נהג צמוד  ,שעמדו לרשות הקצינים
ארץ  -ישראל טריידל מוסר במכתבו על מכוניות הפיקוד

.

.

הגרמנים במהלך הנסיגה רוכזו רבות מהן לכוה משימה מיוהד

.

שתפקידו לחלץ לאהור את התותחים
המכתב הוא מסר על עוד כחמישים

הגרמניים והתורכיים  ,והפיקוד על כות זה נמסר לטריידל בהמשך
 סיניה  -מספר היכול להעיד במשהו על רמתכלי רכב נטושים שראה בציר הנסיגה מאלבירה לעין

המינוע של המפקדות והכוהות הגרמניים באותם ימים .

ירושלים בימי הקרבות והנסיגה :

מן המכתב מתגלים גם פרטים מעניינים על התנהגותם של יהודי
בעיצומה של ההפגזה ; ההלטתן של כמה
צאתם של גברים יהודים תרדים לבתי הכנסת בלבוש של חג

64

צבי שילדי

ממשפחות המגורשים להישאר בירושלים גם אם יקירם יגלה ממנה  ,והשפעתו של טריידל עצמו על
זיגפריד הופיין שיסתתר ולא יעזוב את

העיר .

מעבר לכל אלה עולה מן המכתב דמותו של יוסף טריידל  ,חייל בצבא הגרמני  ,אשר ביצע בצורה

יוצאת מן הכלל את המשימה שהוטלה עליו תוך התמודדות בשטח הררי קשה  ,במזג אוויר גשום ,
בדרכים בוציות  ,בצירים חסומים ותחת הפגזות תותחים ומטר פצצות שהשליכו

מטוסים בריטיים .

בביצוע המשימה בתנאים קשים אלה גילה טריידל קור רוח  ,מנהיגות  ,עוז נפש  ,דבקות במטרה
ותושייה ראויים לציון  ,אשר לא נעלמו גם מעיניהם של מפקדיו הישירים ושל מפקדי החזית הבכירים

.

.

ביותר טריידל ידע להעריך היטב את כישוריו ותפקודו  ,ולא היסס לכתוב זאת ובד בבד מתגלית
כאן גישתו האנושית וההוגנת של האדם באשר הוא אדם  ,שבאה לידי ביטוי בהליכתו בראש חייליו
בכל משימה תוך הצגת דוגמה אישית  ,ביחסו החם אליהם ובחלוקת המתנות שקיבל להג המולד בין

.

חיילים וקצינים באורח שווה מתוך הבנת חומרת המצב הוא נמנע ממתיחת ביקורת על תפקודם של
יחידות ומפקדים גרמניים במהלך הנסיגה ; את הקצינים התורכים תיאר אמנם במקום אחד כ ' נרפים '
אך את החיילים התורכים הפשוטים כיבד  ,וגם אם נאלץ פעם אחת להשתמש במכות מגלב על מנת

.

לפנות אותם מן הציר החסום הרי שבתיאור המקרה נמנע מלומר מילה בגנותם אפילו את הצבא
והחיילים הבריטיים שתקפו בלי הרף את הכוחות הנסוגים והנחילו להם עוד ועוד מפלות הוא נמנע

.

מלגנות דומה כי באותו שלב הוא התמקד לגמרי בביצוע המשימה שהוטלה עליו כמיטב יכולתו  ,אך

בסתר לבו כבר היה אדיש לתוצאות המלחמה ורק ייחל לסיומה .
לבסוף  ,אף על פי שהשתדל מאוד שלא להזכיר זאת  ,עולות ומבצבצות מבין השיטין של המכתב

שלפנינו אהבתו הבלתי מסויגת של יוסף טריידל לארץ  -ישראל וליישוב היהודי המתחדש בה ודבקותו

הנסיגה הערכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 1917

העצומה בהם  -אהבה ודבקות שעמדו לו בוודאי בכל

החלאות שפקדו אותו במהלך שנות המלחמה

ובמיוחד בימים הקשים של הנסיגה מירושלים .

'
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ן

 -עשר דפים משורטטי שורות שנתלשו

המכתב המובא כאן 20כתוב בגרמנית  ,בעיפרון  ,על אחד
נכתב  ,ואולי גם בשל פגעי הזמן  ,הכתב
מפנקס מכתבים  ,משני צדי הדפים בשל התנאים שבהם
כאן השתדלתי לשמור על רוה הזמן
מטושטש למדי ובמקומות אחדים קשה לפענוח בתרגום המובא
המקוריות ורק ציינתי בסוגריים מרובעים את
ורוח הדברים שמרתי גם על העריכה ועל הפסקאות
או שתיים לשם הבהרת הכתוב  ,והן ניתנות
מספרי הדפים במקומם בכמה מקומות הוספתי מילה

.

.

.

.

בסוגריים מרובעים .

תמיד

המכתב של טריידל
[דף י

]

שכם ,

בינואר

5

1918

~2

לידי 22יקירתי ,

 ,אף כי [ כבר ] אתמול שלחתי לך כל מיני חדשות .

עלי לנצל את הרגעים הטובים על מנת לכתוב לך
להתרכן באין מפריע  ,לפי שבאמת מגיעה לי המנוחה
אני נח עדיין על זרי הדפנה שלי ויכול
הממונים עלי .
אחרי שובי מעבודה קשה ביותר  ,ולזה מסכימים גם
 23מעל השער שאת מכירה  24,מקום ששם גר [קודם ] המפקד במהלך
התאכסנתי בתא של מנזר בשכם ,
[ הזאת ]

.

בירושלים אמה  ,לידיה טריידל נמצאה ביום כתיבת
20

המכתב שמור בידי בתו של טריידל  ,עליזה אהמן  -אמיר

:

בסוף מסעה המפרך מארץ  -ישראל לברלין  ,ואולי כבר הגיעה

:
:

.

לשם ראה  :א ' רופין  ,פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

ואנטוליה  -על מנת ללדת אותה שם ( שיחה
תיאום עם בעלה יצאה בגפה לברלין  -דרך סוריה  ,הרי הטאורוס
מחשש הצנזורה הצבאית העביר יוסף את
כי
ל  -פה עם יהודית מק ' קולם באביב  1994בירושלים ) יש להניה
שיצא להופעה או נסע בתפקיד באותו
המכתב אל אשתו באמצעות חייל יהודי או קצין יהודי בצבא הגרמני בארץ

היום לכיוון דמשק
21

.

ואיסתנבול .

כלומר יום שלישי י " ס

בטבת תרע " ח .
.

על ההרמת בנייני המוסדות של מדינות

הצבא התורכיים כמוסד של מדינת אויב ונמסר לפיקוד הכוחות הגרמניים ' ,פריסת משרדי הממשל ויחידות הצבא
האויב במלחמת העולם הראשונה  ,במיוחד בירושלים  ,ראה  :צ '
שילוני  . 86 - 65על מסדר ' האחיות של מן ז ' וזף '
)  ,עמ '

::

רושלים במהלך מלחמת העולם הראשונה '  ,מגא " י 1985 ( 12 ,
ומוסדותיו בארץ ראה  :הנ " ל  ' ,מפעלות הבארון הצרפתי אמאדה דה  -פיילא

.

24

בארץ הקודש (  , ' ) 1925 - 1874קתדרה ,

י
י
 ( 72תמוז תשנ " ד )  ,עמ ' 84 - 81 , 71 - 67
חצר ריבועית סגורה בקומה העליונה  ,מעל שער
מנזר ' האחיות של סן ז ' וזף ' בשכם הוא בן שתי קומות ובמרכזו
הצטרפה לעתים למסעיו וסיוריו של בעלה
ניסה הראשית  ,יש שלחדרי מגורים מן הכתוב כאן עולה כי לידיה

::

והגיעה אתו למקומות שונים בארץ .

.

.

קתדרו

ץתדרה

 66ו

צבי שילויי

נסיגתנו  .תנור בנזין מזמזם ומפיץ חום נעים  .שוב השגתי מיטה צבאית
ואני מקבל מזון די טוב ממטבח
שדה
בווארי  .קבלן הבניין באוארלה מירושלים 25מתחלק אתי במקום המגורים ודואג לי ,

לפי שהוא

בעצמו מגויס חדש וטירון .את
המלחמה אני עוזב לעצמה  .בניגוד לכל
היום כמה דברים על האירועים הצבאיים של הזמן האחרוק
מפני שיש להם עבורנו  -אשר גרנו

הרגלי  ,אני רוצה למסור לך

בארץ עד לרגע האחרון  -מובן היסטורי  ,ומפני שאני יודע
[ דף ] 2
ב  4 -בדצמבר 26נעצרתי עם המשאית שלי בגלל תיקון הגשר  27 ,כשבבוקרת
עם זריחת
החמה  ,במזג
אוויר יבש אבל קר מאוד  ,עברו מר וגברת טיכו 29בלוויית בירם וחנה  30 .יום
שחלקי בכל זה

מעניין אותך .

קודם

25

טריידל רשם את שם משפחתו בשגיאה  , Boyerle :בלא לציין את שמו הפרטי  ,אך אין
בגוטלוב באוארלה הצעיר (  .תפן Gottlob Bauerle
 ,שהוא ואביו היו מהנדסים מוסמכים וקבלני בניין ומוותיקי
המושבה
הגרמנית בירושלים באוארלה הצעיר השתתף כנראה בתכנון המסילה החג ' אזית התורכית והיה אחד
מן
הקבלנים שבגו אותה  ,וכן בנה גשרים ותחנות נוסעים לאורכה בתום
המלחמה הוא שב לירושלים ובמחצית
הראשונה של שגות העשרים בנה ליד ביתו
המפואר שבמושבה הגרמנית את בניין קולנוע ' אוריינט ' ( כיום קולנוע
' סמדר
' )  ,והיה בעליו במשך שנים ארוכות בבית  -הקברות של המושבה הגרמנית בירושלים יש כמה
קברים של
בני משפחת באוארלה  ,אך קברו איננו ביניהפ ואיני יודע מה עלה
בגורלו והיכן נקבר לבסוף ראה עליו  :ד '
קרויאנקר  ,אדריכלות גירושלים  :הבניה
האירופית  -נוצרית מחוץ לחומות  , 1918 - 1885ירושלים  , 1987עמ ' , 72
. 383 , 115
תודתי לד " ר חיים גורן ממכללת תל  -חי שהפנה את תשומת לבי אל המקור הזה
יום שישי  ,ט " ז בכסלו תרע " ח

ספק כי המדובר הוא

.

.

.

.

26
27

.

.

.

מן המכתב לא ברור באיזה גשר מדובר בוודאי אין זה הגשר הגדול שבסיבוב מוצא  ,שכן
המשך הדרך מערבה לו ,
ללוד וליפו  ,נשלט כבר באותה עת זה כמה ימים על
ידי הצבא הבריטי ראה למשל  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '
 ( 769י " ג בכסלו תרע
" ח ) גם הגולים  ,יהודים ונוצרים כאחד  ,נצטוו בפקודת התורכים באותם הימים לעזוב את
העיר בדרך יריחו או בדרך ההר המוליכה צפונה  ,לשכם ראה למשל  :י ' ציגל  ,במאסר ובגולה :
מקורות רדיפות
היהודים בארץ  -ישראל בשנת תרע " ח  ,יפו תרע " ט  ,עמ '  62ואילך ; ב
' שץ  ,ירושלים הבגויה  :חלום בהקיץ  ,ירושלים
תרפ " ד  ,עמ '  ; 181 - 180נולט ( לעיל ,
הערה  ) 3בהמשך המכתב מציין טריידל כי הגיע משם ישר לשכם  ,מבלי
להזכיר
כי עבר בדרכו בתוך ירושלים לפיכך גיתן להניח כי מדובר כאן בגשר שהיה נטוי מעל נחל קדרון ,
בדרך
יריחו  ,מנגד לכנסיית ' כל האומות ' שבגת  -שמנים

.

.

.

.

28
29

.

.

בבוקר שבת ה  -בדצמבר  ( 1917י " ז בכסלו תרע " ח .
רופא העיניים אלברט אברהם טיבו ואשתו אגה לימים ציירת מפורסמת .
5

)

(

)

)

(

המנהל והרופא הראשי של
בית  -החולים היהודי לעיניים ' למען ציון
' בירושלים  ,שפעל לאורך כל שנות המלחמה כבית  -חולים לעיניים יחיד
בעיר  .באפריל 1917
היה בין היוזמים והפעילים של ' ועד העזרה המדיצינית לעניי ירושלים ' שעשה גדולות בהצלת
נפשות  ,במיוחד ילדים  ,שנפגעו מן הרעב והמגפות שפקדו את העיר הגלייתו היוותה לפיכך
מכה קשה ליהודי
ירושלים בפקודת התורכים גלה הזוג טיכו לאיסתנבול ולאחר
כיבושה בידי הבריטים  ,בנובמבר  , 1918שב ארצה
באנייה ראה  :שילוני ( לעיל  ,הערה
 , ) 2עמ '  ; 80 - 78 , 75 - 74הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  780והערה  2שם  ,עמ '
 ; 785 , 783רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' 300 , 281
ארתור בירם  ,מנהלו הראשון של בית  -הספר ' הריאלי ' בחיפה זמן קצר לאחר פרוץ
המלחמה הוא נסע לגרמניה
והתגייס לצבא הגרמני בראשית  1916נשלח לשמש

.

.

.

.

30

טיכו היה

.

.

.

מתורגמן במפקדת הכוחות הגרמניים בדמשק וכעגור כשנה
הועבר לירושלים עם
פינוי הכוחות הגרמניים מירושלים נצטווה לעבור צפונה וסופח להנהלת תחנת הרכבת
בעפולה עם הפריצה הבריטית באוקטובר  1918הועבר לדמשק  ,ואחר כך לחלב  ,ועם תום המלחמה
נסע לגרמניה
ושב ארצה רק בשנת  1920ראה  :ש ' הלפרין  ,ד " ר ארתור בירם ובית
 הספר הריאלי  :דרכים חדשות ומסלול קבוע ,ירושלים  , 1970עמ ' , 103 - 102
 ; 136הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  729והערה  3שם ( על מכתב שהעביר אל ד " ר
בירם בירושלים בי " ח בחשוון תרע " ח ) תודתי לגב ' צפורה גולן מירושלים שסייעה בידי לברר
פרטים אלה אודות
בירם  .חנה הנזכרת במכתב היא ככל הנראה חנה כהן  ,בתו של
מרדכי בן  -הלל הכהן  ,שחברה לרופין זמן מה לאחר
מות אשתו הראשונה  ,שלומית עם גירושו
לאיסתנבול  ,באוקטובר  , 1916היא נשארה בירושלים  ,אך יומיים לפני
כגיסת הבריטים
לעיר החליטה לעבור צפונה עם הצבא התורכי  -הגרמגי הנסוג כדי שתוכל לשמור על קשר
מכתבים עם רופין הגולה זמן קצר התגוררה בחיפה  ,עד שנסעה אליו לאיסתנבול  ,ושם הם
התארסו והתחתנו
עם תום המלחמה נסעו לגרמניה ושבו ארצה בסתיו  1919ראה :
רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' ; 300 , 281 - 279

.

.

.

.

.

.

.

הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

לכ 517ראיתי עוברים נאת] גרזובסקי

,

3

שץ ' 3ועוד אחרים  ,כולם בדרך לדמשק  .ב -

346

הייתי

67

1917

זוונדרה

בשכם
36

ובליל ה  357 -קיבלתי פקודה לנסוע לאלבירה ושם לקבל עלי את תפקיד קצין התיאום של המכוניות .

הכהן ( לעיל  ,הערה , ) 6
ה4-

עמ ' 739

בדצמבר

( כ " ד בחשוון תרע " ח ) ,

( 797

תרע " ח .

ייסף טר " יל יאשתי

ו ' בטבת תרע " ה .

לידיה בטיול בעמק

)

החילה ( אוגוסט

31

הוא יום שישי ,

32

יהודה גרזובסקי  ,לימים גור  ,מורה  ,מחנך והוקר הלשון העברית  ,כתב את ' מילון גור לשפה העברית ' ראה :

1917

( ט " ז בכסלו

)

' יהודה גור ( גרזובסקי ) '  ,תדהר ( לעיל  ,הערה  , ) 9א  ,עמ
הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' 785

.

33

' גור ( גרזובסקי )  ,יהודה '  ,א " ע  ,י

' ; 246 - 244

; 464

.

בוריס שץ  ,המייסד והמנהל של בית  -הספר הגבוה לאמנות ' בצלאל ' בירושלים לאחר הגלייתו הותר לו להתיישב

.

בטבריה  ,שם שהה עד תום המלחמה ראה  :שץ

. 785

( לעיל  ,הערה , ) 27

עמ ' 178

ואילך ; הכהן ( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ '

,

שילוני
ראה  :צ
המלהמה
,, 68
עמ'' , 64
תשמ " ה ) ,
על פעולתם של שץ ושל בית  -הספר ' בצלאל ' להקלת המשבר בירושלים בשנות גיסן

' תמורות בהנהגה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה '  ,קתדרה ,
ה 6-

34

יום ראשון ,

35

בדצמבר

( 1917

35

י " ח בכסלו תרע " ח .

יום שני  ,ה  7 -בדצמבר  ( 1917י " ס בכסלו

36

,

.
עמ '

)

תרע " ה .
)

.

עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה היו דרך קבע בארץ רק שתי מכוניות האחת  ,מתוצרת אמריקנית  ,היתה
בבעלותו של אהרן אהרנסון  ,והוא מסר אותה במתנה עם פרוץ המלחמה למפקד חזית הדרום התורכית הגנרל

.

ג ' מאל פאשא האחרת יוצרה בבית  -החרושת וגנר ביפו באביב
ראה :

רופיי

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 54

. 227

1914

ודמתה לכרכרת סוסים שהורכב עליה מנוע .

כוחות הצבא הגרמני והצבא האוסטרי שהסתפחו אל הארמייה

הרביעית היו הראשונים להכניס לארץ כלי רכב ממונעים במספר ניכר  ,משאיות ומכוניות פיקוד לקצינים

.

הבכירים ראה  ,לדוגמא  ,ארבל ( לעיל  ,הערה , ) 7

עמ ' 97 - 96

.

מעניין לציין כי כבר בשלב מוקדם זה נקבע בצבא

) 19 % 4

קתדרה

צבי שילויי

68

ב  8 -בבוקרת הייתי שם וראיתי ושמעתי איך ירו האנגלים בסביבותיה הקרובות של ירושלים  .גם
הכביש [ אל] בירה  -ירושלים נמצא תחת אש תותחים .
רודה ]  , [ Rodeנסעו

8

'

אחדים מקציני המטה

שלנו  ,בהם רופא המטה

ברכבים האישיים שלהם לירושלים ופגשו  ,כפי שראיתי במשקפת השדה  ,אש

תותחים כבדה  .הרכב נפגע קלות אך הנוסעים הגיעו בשלום .
ב  2 -בצהריים  ,לאחר

שראיתי שלא נותר לנו כבר הרבה זמן ,שלחתי את הקצין שבאתי להחליפו

[ להתכונן ] לנסוע לירושלים  ,בכוונה למצוא [ ולהביא משם ] את מנורת הנפט  ,תנור בנזין  ,כלי שולחן

וקצת מזון  [ .דף

]3

היות שאת פקודת המעבר [ לאלבירה ] קיבלתי

בלילה  ,לא נותר

בידי זמן להמציא

הגרמני התפקיד של קצין רכב  ,שהוטל עליו לתאם ולייעל את השימוש במכוניות ואת תחזוקתן ושמירתן בכוננות
מבצעית .
ה 8-

בדצמבר

כ ' בכסלו תרע " ח .

37

בבוקר יום שלישי

38

הן התיאורים הבריטיים והן הגרמניים לא פירטו הרבה על אודות יחידות הארטילריה שלהם או של האויב ועל

( 1917

)

.

פעולתן  .קרם פון קרסנשטיין התעלם מהן כליל ויול מסר כי המתקפה הבריטית שהחלה בליל

נסתייעה בארטילריות הדיוויזיוניות  ,בשלוש סוללות הרים ( שתיים עם הדיוויזיה

ה 60 -

ה 8 - 7-

בדצמבר

ואחת עם הדיוויזיה ה , ) 74 -

.
בשלוש סוללות הוביצרים  6אינטש ובסוללה וחצי של תותחי 60
המטרות שהפגיזו  ,על עצמת ההפגזות או על השפעתן בכל ימי הקרבות  .ראה  :ויול ( לעיל  ,הערה , ) 1

ליטראות אך הוא לא מסר פרטים כלשהם על

גולט לא פירט את יחידות הארטילריה אך מסר כי בליל

ה8- 7-

עמ '

. 144

בדצמבר ירד גשם כבד  ,וכי החיילים התורכים

שהחזיקו בקו המגננה במערב ירושלים ' זועזעו על ידי ההפגזה המקדימה ולאתר לילה קר בחפירות מוצפות במים
מיהרו להיכנע עוד בטרם זזו הדיוויזיות

ה 60 -

וה 74 -

.

ממקומן קדימה הדיוויזיה

ה 60 -

כבשה את דיר  -יאמין

וקולוניה ואת הכביש לירושלים ממערב  ,ובהמשך גם את הרמה סביב ליפתא  ,ופתחה עליה באש מקלעים

ותותחים '  .ראה  :נולט ( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

. 512 - 511

עוד מסר כי למרות הנסיגה המבוהלת שלהם ' התורכים

המשיכו בירי תותחים אל הכוחות הבריטיים  ,אם כדי לחפות על נסיגת כוחותיהם  ,ואם על מנת להטעות את

הבריטים לחשוב כי עדיין אינם נסוגים מן העיר '  ,אך לא פירט מטרות מסוימות שאיזה מן הצדדים ירה
ראה  :שם  ,עמ '

516

סוללת התותחים

.

276

אליהן .

אחד מסוחרי ירושלים היהודים סיפר בזיכרונותיו כי ערב המתקפה הבריטית ישבה מפקדת
האוסטרית בבית  -לחם  ,וכי במהלך המתקפה ירו הבריטים כמה פגזים על בית  -הספר ' שנלר ' ,

.

אשר סברו כי עדיין מצויים בו כוחות צבא גרמניים ראה  :ר ' זילברשטיין  ' ,עסקים כרגיל '  ,בתוך  :גרוס ( לעיל ,

הערה , ) 6

עמ '

206 - 205

.

בחיבור מאוחר נמסר בקיצור כי ' התורכים פרסו מערך  -הגנה סביב ירושלים והצליחו

לבלום לזמן מה את ההתקדמות הבריטית  . . .מצפון לירושלים נפרסה ארטילריה תורכית . . .
לא האריכו ימים '  .ארבל ( לעיל  ,הערה , ) 7

עמ ' . 157

אבל מאמצי הבלימה

nK

ן 69

ץתדרה

הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 7ג19
40

בבית  -החולים  39 .הסיכויים ל ' צחנת הברוב '
אספקה  ,ו ' תיבת הזלילה ' שלי נעלמה בזמן ששהיתי הפגזימי 4אך הגענו בשלום לירושלים  .שם
האיצו את פעמי  .ובכן יצאנו  .כבר בחצי הדרך זמזמו
איינצלר 42ואצל זיגפריד  43 .עם הסגן מ ' נדברתי להיפגש באכסניית [ סנקט ]
ביקרתי מיד אצל משפחת
למחרת לדרך שבה הלכו גם האחרים .
פאולוס  44זיגפריד היה מוכן לנסיעה  ,שכן היה עליו לצאת

תותחים בריטיים
על הר הצופים

ן
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( אליעזר ) הופיין )  , ( Hoofienשהיה סגן מנהל בנק

אפ " ק ביפו ומאז

"

יירו וגמוז " ~

vnis ~ n aw

פרוץ המלחמה מנהלו

בפועל .

השלטונות

הוא
לאחר ש ' ועד הסיוע המאוהד ' היהודי בירושלים לניהול כספי התמיכה שהגיעו מאמריקה פוזר בהוראת
לקונסול האמריקני בירושלים בעניין הניהול
מנהלו דוד ילין הוגלה מן הארץ  ,יסד הופיין ' ועדה מייעצת '
האמריקנית נסגרה  ,עם הצטרפותה של

:

הקונסוליההספרדי והמשיך לנהל את כספי התמיכה
והחלוקה של כספים אלה ועמד בראש הוועדה  .אחרי שגם הקונסול
5 . Hoofien , Report
~the
חסות
רצות  -הברית למלחמה באפריל  , 1917הוא קיבל את
(ribution
Committee
o( the' .
)0
Funds
מבניין הקונסוליה הספרדית  .ראה :
 ; 87ש ' רובינשטיין  ' ,דון
 suז עו  ; (or the Jewishשיליני ( לעיל ,הערה  , ) 33עמ ' - 84 , 81
 York 1918אחא ,
[  , ) 1986 ( ] 84 - 83עמ '  ; 208 - 207אפרתי ( לעיל ,
כה
כד
,
האומה
,
'
שנשכה
הספרדי
הקונסול
:
בלובר
נטוניו דה -
~
בקרב הנהגת היישוב בתקופת המלחמה ולאחריה ' ,

:

:
:

44
11

'

"

ערה , ) 3

עמ ' ; 87

הנ " ל ,

' אליעזר ז '

הופיין  :פועלו ומעמדו

,

 ,היא בניין גדול  ,דמוי מבצר  ,שנבנה לפני פרוץ המלחמה
קתולים
פאולוס  ,,מייסודם של גרמנים ן
מנקט נ 1 .
אנסניית ) נקף
אכסניתן
ב למפקדה העליונה של הכוחות הגרמניים שצורפו
ל
הגרמניות שהפעילו את האכסנייה הוסיפו
לא מייה דווורכית הרביעית שלחמה בחזית סיני וארץ  -ישראל הנזירות

.

~

ץתדרה

צבי שילדי

70

האישה והילדים היו מוחלטים להישאר  .היות שבסביבות העיר נחתו הפגזים הכריחה
המודאגת את
התושבים לעבור למרכזה  .העיר כמו היתה לעיר רפאים ורק התפוצצות הפגזים וטרטור

המשטרה

מכונות הירייה שפעלו במושבה הגרמנית נשמעו ללא הרף [ .דף
מבריק ובשטריימל על
ראשו עמוס המחשבות  .היה זה יום השבת  45 .הפלוגה שישבה ברוזנקרנץ46
]4

לעתים נראה

יהודי במעיל קטיפה

עמדה בדיוק לעבור לאכסניית

[ D JDI

פאולוס מפני שמקום מושבם עד כה נמצא [ עתה ] בתחום

בקרוב .

ההפגזה  .ברחוב פגשתי כמה קצינים~ מוכרים לי ומהם למדתי כי ירושלים תפונה
לזיגפריד
שלא להזדרז עם יציאתו  .מה היה אתו לאחר מכן אינני יודע כי לא
ראיתי אותו עוד 47 .
הלכתי לאכסניית פאולוס 48וישבתי אל שולחן בחדר האוכל הגדול והיפה  .האחות [ הנזירה ] התקינה

לי ארוחה קטנה

באימז ' .

משאריות  ,אך רק גמרתי את המרק והנה התפרץ המלצר לאולם

לכן יעצתי

וצעק :

' האנגלים

הסתפקתי במרק  .יצאתי  ,עזרתי לנהג [ המכונית ] לקבוע צמיג גומי [ דף  ] 5וחיכיתי לסגן מ '
כדי לחזור
[אתו] ל [אל] בירה  ,בינתיים
ראינו את [ הקצינים] התורכים רצים במהירות אל פלוגותיהם  .קצינים

גרמנים פקדו בטון נמרץ [ כל אחד ] על החייל המשרת אותו 49להעמיס את המטען [ על

המכוניות] .
לשבת במקום והיו אחראיות למטבח ולחדר האוכל  ,לניקיון ולעזרה בטיפול רפואי  .לתהליך הקמתו
של הבניין
ותפקודו בשנות המלחמה ראה  :י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ב :
העיר החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
 ; 467 - 465נ ' סלמן  ' ,מוסדות
ומבנים גרמנים בירושלים '  ,קרדום  ( 23 - 21 ,אב תשמ " ו )  ,עמ '  ; 221 - 220שילוני ,

45

.

' פריסת משרדי הממשל ' ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' 70
במקור במינוח הנוצרי  -הגרמני  Samstag :טריידל ואחיו היו מתבוללים מאוד וחילוניים ,
ולמרות הרגש הלאומי
החזק והפעילות החלוצית שלהם בארץ  -ישראל כמעט לא
שמרו על זיקה לדת ( שיחה בעל  -פה עם יהודית מק ' קולם
באביב  1994בירושלים )
לפי הלוח המשווה של התאריכים חל כאמור ה  8 -בדצמבר  , 1917שבו החלה הנסיגה
החפוזה של התורכים והגרמנים מירושלים  ,ביום שלישי בשבוע ( כ ' בכסלו תרע " ח ) ולא בשבת ייתכן
כי למרות
זאת לבשו חלק מן היהודים החרדים את תלבושת החג שלהם והלכו
לבתי  -הכנסת לתפילה מיוחדת לרגל האירועים
הכבירים המתרחשים לנגד עיניהם  ,וטריידל
הסיק מכך בטעות כי היה זה יום השבת
המדובר הוא
במגזר ' אחיות המחרוזת ' ( 5
דרך עזה הישנה
בגרמנית :
המגזרבתוואי
שלהניצב
הקתוליות ,
פלאזה ' ) שמו
הערביות -
שרתון
( Soeurs
מולdeמלון '
וב05א
מול בית  -הקברות ממילא ( רחוב אגרון כיוס ,
IGoster der
 Schwestern VOftl Rosenkranzראה  lerusalem ' , ZDPV, 18 :תסע
 ) 1894 - 1895 ( , Tafel 4וראה שם  ,מס '  43במפתח
) . Schick, ' Karte der n heren llmgebung
מחדרה על שהפגה תשומת לבי
למפה תודתי לד " ר נפתלי סלמן
למקור הזה על
~
מוסד זה  ,הקמתו והתפתחותו עד מלחמת העולם הראשונה ראה  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ

.

.

.
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.

. 387 - 386
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'

.

מתברר כי הופיין אכן קיבל את עצתו של טריידל הוא הצליח להסתתר בבית הקונסול
הספרדי דה בלובאר ואחר
כך בדירה נטושה ברחוב החבשים ( יחד עם יוסף מיוחס ויעקב
טהון )  ,ונשאר בעיר עד שנכבשה על ידי הצבא
הבריטי מיד לאחר מכן חידש

.

את פעולתו בקונסוליה הספרדית והציל בכך חיי מאות יהודים  ,במיוחד נשים
וילדים ביחד עם טהון ומיוחס הוא כינס ביום השלישי לכיבוש הבריטי את ' הוועד המכין ' של הבחירות
לנציגות
רשמית של כלל יהודי ארץ  -ישראל כלפי השלטונות החדשים  ,נציגות
שנועדה לפעול לקידום האינטרסים
היהודיים הכלליים ולהשגת אוטונומיה יהודית
בארץ  -ישראל ( לימים ' הוועד הלאומי ' ) ראה  :הכהן ( לעיל  ,הערה
 , ) 6עמ
'  ; 785 - 783שץ ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '  ; 180 - 178הופיין ( לעיל  ,הערה  ; ) 43ק ' כהן  -הטב  ' ,מעורבות ועד
הקהילה בירושלים בהתפתחותה של העיר  , ' 1948 - 1917 ,קתדרה  ( 82 ,טבת תשנ " ז )  ,עמ ' 115 - 114
מן הכתוב לא ברור אם היה זה עוד בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ה  8 -בדצמבר או אולי
מוקדם בבוקר ה 9 -
בחודש לפי המשך התיאור להלן  ,ובהשוואה למהלכי הקרב
המתוארים במקורות הבריטיים  ,אני נוטה להעדיף את
האפשרות שמדובר בבוקר ה 9 -
בדצמבר  ,ושטריידל עבר את הלילה בלא שינה ותוך מאמצים לפגוש את ידידיו
ן
ולסייע להם

.

.

.
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לקדרה

ן 71
הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

ראיתי סרן גרמני שבמו ידיו העלה ארגזים
'לכיוון יריחוף .

51

ומזוודות על המכוניות 50וכבר פקד על הרכב

1917

הראשון :

האחרונים אות ההצטיינות של נמסדר ] הקבר הקדוש

לסגן מ' הוענק ממש ברגעים

מאת מזכירות טרה סנקטה 52והוא הגיע ממש בדקה

האחרונה  .נסענו בכיוון אלבירה עוד בטרם

התחילה הצפיפות הגדולה על הכביש  [ .בדרך ] פגשנו קצין מן

המטה שביקש מאתנו לחזור לירושלים

בטלפון אך אינו בטוח אם היא תגיע

ולמסור שם פקודת פינוי  .הוא עצמו שלח כבר את הפקודה

למקום הנכון  .היות שאני קיבלתי על עצמי באופן רשמי

את תפקידיו של קצין התיאום

נלמכוניות ]

הפקודות שקיבלתי אני .

באלבירה דחיתי את בקשתו  ,תוך התייחסות לחובתי למילוי
] הדיוויזיה והחילה שאני מונן לנסיעה עם
בהגיענו לנאל ] בירה מסרתי מיד ל [ מפקדות
נדף ] 6
זו ומסרתי לו כי במו עיני ראיתי את
ארבעה  -עשר כלי רכב  .קצין הקשר שאל אותי לפשר הודעתי
 ,התורכים תפסו באותו היום עמדות מגן קדמיות .
פינוי ירושלים  .הוא אמר שזו בוודאי טעות  .להפך
כוננות מיוהדת .
אני פקדתי על אנשי להישאר במצב של
פקודה לצאת מיד עם כל כלי הרבב
55
בלילה  ,קרוב לשלוש וחצי  5מעירים אותי פתאום  .מוסרים לי

:

.

לי ולהוביל למקום מבטחים את בל התותחים

והתחמושת הנמצאים בין ירושלים לאלבירה .
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ההתארגנות ההיסטרית לנסיגת הכוחות הגרמניים והתורכיים ממנה .
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עגלות תחמושת של
תותחים תורכיים
וגרמניים הנגררות

י

תדרה

172

צבי שילדי

~

עוררתי את הנהגים והנעתי את הכול .הכביש היה פקוק בסוללות ובקרונות משא  .דיבור
לא הועיל
ולפיכך יצאתי ברגל בראש הפלוגה שלי  ,מגלב בידי  ,והכיתי ימין ושמאל
בעגלונים
התורכים 56עד שהם פינו
את הכביש  .באופן כזה הגעתי עם דמדומי הבוקר אל התותח הראשון .

בטון מתון

הרכב השני נסע אל התותח השני  .בינתיים עלה השחר וגם הפגזים הראשונים

קרוב

מאוד אלינו .

57

[ דף

]7

רכב נוסף הגיע ובו נסעתי עד למרומי שועפאת .

58

[

יתר

של הבריטים ] נחתו

התותחים היו עוד
בעמדותיהם ולא
ניתן היה להבחין בהם  .עם כל זה הופיע פתאום להק אווירונים
בריטיים
ופצצותיהם התפוצצו על
ימין ועל שמאל ובין הקרונות שלנו  59 .במקביל ירה עלינו גם חיל התותחנים
שלהם .המצב לא היה משמח  .במצב זה פגשתי את מפקדי סוללות התותחים
נרפים מלהביא
את תותחיהם עד לכביש  .אחרי ששאגתי עליהם בכל השפות
שידעתי הם הביאו את
התותחים והתחמושת עד
לכביש  .אני שמרתי לעצמי רק שלוש מכוניות ואילו את היתר
שלחתי
למקום נמוך ,שבו ניתן היה להעמיס
עליהן תחמושת נוספת  .תחת אש תותחים ואווירונים הבאתי
את כל התותחים והתחמושת עד [ אל ] בירה  .שם היה עלי להודיע [ על
כך] למפקד הגרמני  ,והוא קידם
אותי במילים  ' :סגן הקצין כבר מסר לי ' [ דף  60 ] 8כי תחת תנאים קשים ביותר חילצת

היו

התורכיות  ,אשר

והבאת הנה את
כל התותחים
והתחמושת  .אני מביע לך את הוקרתי ולא אשכח לך לעולם את הפעולה הזאתו.
ואני יצאתי וגררתי את התחמושת מכל הפינות [ למקום אכסון בטוח ]  ,אף שמחלת
המעי שלי לא
שבכה  .שינה ואוכל כמעט לא
היו לי  ,אלא עבודה ומאמץ בלתי פוסקים  .באלבירה היתה לנו דירה

די טובה  ,אך ביום הרביעי 61התחילו האנגלים להפגיזנו  ,בנוסף לטייסים שביקרו אצלנו
מדי יום וזרקו
עלינו פצצות  .אמנם עלה
בידי לשלוח [ בזמח את המטען שלנו ואת כלי המיטה לעין  -סיניה  ,לתוך
הבנייך62
שבחדריו התחתונים אוחסנו תחמושת ורימונים  .אבל

ב 26 -

בדצמבר 63נאלצנו
לפנות את

כולל הר הצופים  ,וב  10 -בחודש הם דחקו את קו החזית מזרחה וצפונה עד כדי מניעת כל
תצפית ישירה על העיר
מן התורכים ראה  :נולט ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 517
התפתחות זו היא שעמדה בוודאי ברקע הפקודה החפוזה
לטריידל לצאת ולחלץ לאחור
את הארטילריה התורכית  -הגרמנית
במקור  rFUhrern :שמשמעו הכללי  :נהגים  ,אך הכוונה כאן היא לעגלונים של עגלות
רתומות לבהמות משא .
כאמור לא מצאתי התייחסויות באיזה מקור בריטי ,
גרמני או אחר לפעולת התותחים הבריטיים או של תותחי
האויב באותו היום .

.

56
57

58
59
60

.

במקור  , Sheifat :כפר קטן ( כיום שכונה ערבית גדולה ) מצפון לרכס הר הצופים  ,על
לא עלה בידי למצוא תיאורים של הפעילות האווירית
הבריטית בגזרה שמצפון לירושלים באותם הימים
דומה כי בשל עייפותו הרבה
התבלבל טריידל וטעה כמה פעמים בסימון מספרי הדפים  ,החל מן המעבר מן העמוד
השני בדף  7לעמוד הראשון בדף  . 8אך הוא הבחין במהרה בטעויותיו  ,ועל מנת להכניס
סדר במספור סימן
באמצעו של העמוד השני של דף  7את תחילת דף  , 8ומשם

הכביש לרמאללה .

אני עוקב כאן אחרי המספור
61

62

הסופי

.

עבר לסמן שוב בראש העמוד הראשון של כל דף

שלו .

היום
הרביעי לשהייתו באלבירה אך לא ברור אם הוא מונה זאת מליל
בחודש
לפיכך המדובר הוא ב  13 -או ב  14 -בדצמבר  . 1917מכאן ואילך לא פורטו
במכתב הימים והתאריכים עד ל 26 -
בדצמבר . 1917

.

ה 10 - 9 -

ן
בדצמבר או מן ה 10 -

ן

.

לפי תיאורים נוספים של בניין זה בהמשך המכתב נראה כי המדובר בבית  -האחוזה
העתיק  ,הגדול והמבוצר הנושק
מצפון לעיקול החריף בכביש הראשי רמאללה  -שכם
למרגלות הכפר עין  -סיניה ; בית האחוזה תואר על ידי נוסעים
רבים במאה הי " ט ובראשית
המאה העשרים בשנת תרס " ז חכר את הבניין  ,ועוד חלקת שדה סמוכה  ,יעקב שרתוק
(
אביו של משה שרת )  ,והוא גר שם עם משפחתו במשך כמה שנים ראה  :ז ' וילנאי  ,אריאל :
אנציקלופדיה לידיעת
ארץ ישראל  ,ו  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ '  5762 - 5760ושם הפניות נוספות

.

63

'

הוא שבת ט ' בטבת

תרע " ח .

.

.

קתדרה
הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 1917

73

שיירת המכוניות
הגרמניות הנסוגות
( דצמבר

אלבירה .

64

שוב לילה נורא  .בדרך היו מונחים יותר

מארבעים וחמישה כלי רכב נטושים  ,אשר בשל

מצבה הגרוע של הדרך היו כמחציתם מקולקלים ובויתי
וגם

במאסף  ,נע כל

הזמן ברגל בתוך בוץ עמוק .

ניתנים לשימוש  .אני נמצאתי בראש השיירה

כשבא הערב נתמזל מזלי וקיבלתי שני סוסי רכיבה
מעכשיו לנוע ביתר קלות ולקיים את

מאיזה מאיור גרמני שגם הוא נתפנה  [ .דף  ] 9באופן כזה יכולתי
ושש שעות של עבודה בלתי פוסקת קיבלתי
הקשר עם החטיבה ועם הדיוויזיה  .אחרי שלושים
ימים רבים  ,לחטוף תנומה על מיטת השדה
ממטבח צבאי אוסטרי 65את המזון הראשון ויכולתי  ,אחרי
64

והגרמנים במתקפה עזה ונמרצת מרמאללה דרומה לאורך הכביש
לפי נולט בליל ה  10 - 9 -בדצמבר פתחו התורכים
ירושלים  .אך גלי ההסתערות שלהם נשברו שוב ושוב על
הראשי  ,בכוונה להדוף את הבריטים ולהזור ולתפוס אתבדצמבר פתהו הדיוויזיות הבריטיות ה  74 -וה  10 -בהתקפת

.

ידי החיילים הבריטים  ,עד שכלה כוהם בצהרי

ה 10 -

נגד מול האגף הימני של התורכים  ,והשתלטו במהירות על
לדעתנו יש באירועים אלה כדי להסביר את הנסיגה המבוהלת

65

.

שטחים ניכרים ראה  :נולט ( לעיל  ,הערה

)3

 ,עמ ' . 528

של התורכים והגרמנים מאלבירה צפונה ואת

אבדותיהם הכבדות כנמסר בהמשך מכתבו של טריידל .
אוסטריות לארמייה התורכית הרביעית  ,בעיקר יחידות
מלבד הכוהות הגרמניים נסתפחו גם יחידות צבא
בבניין מנזר רטיסבון בירושלים ( רח ' שמואל הנגיד
התמקמה
תותחנים  ,הנדסה ורפואה  .המפקדה העליונה שלהם
ראה  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '
הקתולים
כיום )  ,שהוחרם מן

.

' האבות

של

ציון ' הצרפתים  , -י ' גורן וא ' שילד ( עורכים )  ,מבהר מאמרים בחקר ארץ -

 ; 390 - 388צ ' שילוני  ' ,מנזר סן  -פייר דה ציון בירושלים '
ישראל  ,ירושלים  , 1982עמ '  ; 141 - 137הנ " ל  ' ,פריסת משרדי

הממשל '

( לעיל  ,הערה , ) 23

עמ ' ; 70

הנ " ל ( לעיל ,

י91ג

)

תחוה

צבי שילויי

174

~

החמה שלי בעין  -סיניה  .הרעב הבלתי קרוא סילק לגמרי את מחלת
יחסית  ,התפוצצו
פצצות המטוסים  .אילו חדרה ולו גם אחת מהן לתוך
הבנייה די היה בכך כדי לפוצץ
את כל התחמושת
שבחדרים הנמוכים בבוקר הבא 66העבירו את כל המטען שלי למכונית,
המעי  .סביב

לאכסנייה  ,הטובה

שכן
התכוונתי לנהל את כל
העסק מעל הכביש  .הסוסים עזרו לי בזה באופן מצוין .אך נאלצנו לנטוש אחד

מכלי הרכב מפני שנשבר ואילו האויב התקדם מהר מדי .
להוקרה של
יחידתי כולה ושל כל הקצינים  .נדף  ] 10יחסי עם כל הקצינים הגבוהים היו מצוינים  ,כל
67

השקט

הנפשי והתפקוד הטוב שלי זכו

אחד היה במגע עמי וביקש מידע ממני וממשרדי  .בלילה הגיע רכב
מתנות
לחג המולד  :סיגריות ונקניקים נהדרים 69 ,שנתחלקו באופן

מביקור אצל

[

החטיבה למדתי שנסיגתנו תימשך מחר .

מפקדת ]

מעיל מרווה ורגליים

קפואות  .מחר אכתוב

עוד .

70

מיחידה

 . 1 . 506א68

והביא לי

וקצינים .

חברי בין חיילים
מנוחת לילה על עגלה

פתוחה  ,עם

71

ד " ש לבבית ונשיקה בשבילך  ,למשפחה  ,גדולים וקטנים ,
שלך  ,יופ .

[דף  1ו ] דו " חות אלה הם אך ורק בשבילך באופן

72

אישי !

הערה  , ) 2וא ' 69י מ " י בן  -גבריאל  ,הבריחה תרשישה  ,תל  -אביב תשל " ב  ,עמ
'  416 - 388 , $ 82במקומות שונים ;
ארבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7תמונות וכיתובים בעמ ' , 25 , 22
 81 , 71 - 70זילברשטיין מסר כי האוסטרים תפסו גם את
חצר ' גתי פיינגולד
' בירושלים ( בין שכונת נחלת  -שבעה לכיכר ציון כיום )  ,והם שימשו להם מחסנים
לאספקה
1
עבור יחידותיהם ראה  :זילברשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ ' 205

.

.

66
67

בבוקר יום ראשון

ה 27 -

בדצמבר

1917

( י ' בטבת תרע " ח .

.

)

לפי נולט ג  26 - 24 -בדצמבר פתחו הבריטים במתקפה נוספת וערערו את
אחיזת התורכים בקו הזמני שתפסו
הגנרל אלנבי מיהר לנצל את ההצלחה וב 28 -
בדצמבר פתח בהתקפת רגלים חזיתית ומסיווית וכפה על התורכים
והגרמנים נסיגה נוספת
עד סוף החודש הצליח הקורפוס ה  20 -הבריטי לייצב את הקו כשנים  -עשר
קילומטרים
צפונה מירושלים ( הוא ' קו שתי העוג ' ות '  ,שהתורכים הצליחו להגן עליו עד
הפריצה הבריטית הגדולה באוקטובר
 ) 1918ראה  :גולט ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  528ראה גם :
ארבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' 132
לא נתברר לי אם היתה זו
יחידה אוסטרית או גרמנית ומה היה תפקידה
חג
 המולד חל כידוע ב  25 -בדצמבר  ,ולדעתי יש בכך כדי לאשש את שיבוץהמאורעות המתוארים כאן במסגרת
המתקפה הבריטית הגדולה צפונה ב  28 - 24 -בדצמבר 1917

.

.

.

68
69

.

.

.

.

מתגרר כי בניגוד למצב הקשה של הגייסות התורכיים ,
שהגיעו בשלהי הקרבות הללו לסף
רעב ממש  ,נהנו הכוחות הגרמניים והאוסטריים מאספקה מסודרת של מצרכי
מזון מגוונים
וברמה טובה גם ברגעים הקשים ביותר ראה גם  :ארבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7תמונה וכיתוב
73
70

.

.

כלומר ביום שני ה  28 -בדצמבר  ( 1917י " א

לצדה

בטבת תרע " ח .
)

בעמ '

בסופו של דגר

עלה אמנם בידי התורכים והגרמנים
לעצור את המתקפה הבריטית ב ' קו שתי העוג
' ות '  ,אך מן הכתוב כאן עולה כי ב  27 -בדצמבר טרם נתברר הדבר ,
וכי הם החליטו להרחיק
משם כמה מפקדות ומצבורי ציוד שחשבו כי אין לסכנם בקרבה רבה מדי לחזית
שטרם
נתייצבה בפתח מכתבו ציין טריידל כי הוא כותב ממגזר בשכם  ,וייתכן אפוא
ומפקדות חיל
1
שיחידות הרכב
ההספקה הגרמני הצפינו בנסיגתם עד שם

.

71

המכתב הנדון כאן נושא את התאריך  5בינואר  1918אך תיאור המאורעות
בו מגיע רק עד ה  27 -בדצמבר
מסתבר כי בשל עייפותו הרבה סיים טריידל את
המכתב בנקודה זו והבטיח לכתוב את המשך המאורעות במכתב
נוסף גנותיו מסרו לי
כי אינן יודעות על מכתב המשך כלשהו למכתב הנדון כאן ייתכן כי לא עלה בידו להתפנות
במשך זמן מה לכתיבה נוספת  ,ואולי נפגש עם רעייתו כעבור זמן לא רב וסיפר לה את
המשך האירועים בעל  -פה
במקור  rlup :שהוא קיצור דרך חיבה של  losephוהיה כינויו
המקובל של יוסף טריידל בפי בני משפחתו וידידיו

.

72

.

. 1917

.

.
.

י

צפורה שחורי  -רןנק

"י
"
"
"

מנרשי המשחקימ של

'

גובהימר  -הדסה ' :

המתנ" סים
של שנות העשרים

 ,ורחבות העיר [ירושלים] ימלאו
ילדים וילדות משהקים ברחצאיה '
זכריה ח  ,ה

הקדמה
ב1 -

בספטמבר

נווכית

1925

נפתה בעיר העתיקה בירושלים

מגרש משהקים אשר לימים הפך לחלק מתכנית

כוללת להקמת מגרשי משהקים לילדי ארץ  -ישראל

 ,המגרשים הוקמו במימונה של ברטה

.

גוגנהיימר והופעלו על ידי ' הסתדרות נשים ציוניות הדסה '
להכשרת מדריכים מיוהדים להפעלת מגרשי
בעקבות ייסודם של המגרשים הראשונים פותתו תכניות
אופן ניצול שעות הפנאי של ילדים
משחקים בכל רהבי הארץ  ,וגובשה תכנית כלל ארצית לעיצוב

מסית מאמו זה לוון שנקמתם שי שלושת מנישי "

משתקים

המנדט הבריטי  ,מגרשים אשר שילבו בעקרונותיהם היבטים

ןן 1: :

"

"

הששונים נפרץ  -ישואר  ,נתקונת

סוציאליים וחינוכיים גם יתד  ,ואשר היו

;עמע נשן -- .-
ן

"

קתדרה

,

נ-י -
98

86

,

טבת

תשנ " ח ,

עמ '

- 75

5י '

ץתדרה

176

צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

ושמהם התפתחו ונוצרו

מהמוסדות הראשונים של החינוך הלא  -פורמלי בארץ ,
מועדונים ,
בתי  -תלמיד  ,מרכזי נוער  ,קייטנות ולבסוף המתנ " סים
1

.

מאוחר יותר

2

נעסוק בשאלה מהם מגרשי המשחקים ומה מקורם  ,ונתמקד במגרשי המשחקים
' גוגנהיימר  -הדסה '
ובעבודה
החינוכית שהתנהלה בהם נבחן את עקרונותיהם של מגרשי המשחקים ואת
משמעותם
המיוחדת בארץ -
ישראל  ,ונבדוק מה היה חלקם בהתהוותו של החינוך הלא  -פורמלי בארץ  -ישראל

.

.

איננו מבקשות לעסוק במאמר זה בשיפוט ערכי ובהסקת מסקנות בעלות
משמעות החורגת מן
המציאות
של התקופה  ,אלא בהצגת תמונה מיקרו היסטורית  ,נדבך נוסף להבנת התהליכים
שהשפיעו
על ראשיתו של
החינוך הלא  -פורמלי בארץ  -ישראל ולחשיפת חלקה של ' הסתדרות נשים ציוניות

הדסה ' בתהליך התהוותו .
בביטויים חינור לא  -פורמלי וחינוך משלים הכוונה לעבודת הדרכה בקרב ילדים ונוער
לאחר שעות הלימודים
בבית  -הספר או לאחר יום עבודה  ,במסגרת הכוללת
פעילויות חברתיות ופעולות תרבות  ,נופש וספורט מטרותיו
של החינוך הלא -
פורמלי הן  :א השלמת החינוך לחברה  ,שאינו מודגש מספיק באקלימו הרשמי והסמכותי של
בית  -הספר ; ב  .עיצוב תרבותי של הפנאי הגדל והולך שהוא מנת חלקו של הנוער הלומד והעובד
גם יחד ; ג  .חינוך
לערכים ומשימות חברתיות בקהילה ; ד  .מאבק בעזובה
ובעבריינות  .ראה  ' :החינוך המשלים '  ,בתוך  :הרצאת שר
החינוך והתרבות זלמן ארן
במליאת הכנסת בדיון על תקציב המשרד לשנת הכספים  , 1966 - 1965ירושלים מרס
 , 1965עמ '  ; 23י ' מיוחס עורך )  35 ,שנות חינוך משלים  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '  ; 1מ ' גל  ' ,החינוך
הבלחי פורמלי
בישראל מסגרות מקריות או מערכות הממלאות תפקידים חברתיים
חינוכיים יחודיים ? '  ,ו ' אקרמן  ,א ' כרמון וד '
צוקר עורכים )  ,חינוך בחברה מתהווה ,
ב  ,תל  -אביב  -ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  ; 603 - 601ר ' כהנא  ' ,מספר הנחות
על
המבנה והתפקידים של מערכות החינוך הבלחי פורמליות בחברה המודרנית '  ,י ' מיוחס ( עורך )  ,ספר
החינוך
המשלים  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '  ; 56 - 45ר ' כהנא ' קווים לניתוח
סוציולוגי של אירגוני נוער בלתי פורמליים ' ,
ר ' כהנא ר ' סוצ ' י ( עורכים )  ,מסגרות נוער

1

.

.

,

,

בחברה הישראלית  ,ירושלים [ חש " ד ]  ,עמ '  ; 598נ ' ניר  -יניב  ' ,החינוך
המשלים
בחינוך בגיל הרך '  ,הד הגן  ,נג  ,ב ( דצמבר תשמ " ט )  ,עמ '  ; 149 - 144צ ' לם  ,תנועות הנוער
הציוניות
במבט לאחור  ,תל  -אביב  , 1991עמ '  ; 87י ' דרור  ' ,תנועות הנוער ובית  -הספר
'  ,מ ' נאור ( עורך )  ,תנועות הנוער ,
 ( 1960 - 1920עידן  , ) 13 ,ירושלים  , 1989עמ

2

'  ; 161ה ' ברזל  ,התנועה  -למען  -הנוער  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' . 5
יש לציין שעוד
לפגי הקמת מגרשי המשחקים  ,החלו לפעול בארץ תנועות הנוער הראשונה שבהן  ,תנועת
הצופים  ,הוקמה בפסח תרע " ט (  ) 1919שתי התנועות  ,הצופים ומגרשי המשחקים  ,היו מסגרות
חינוכיות  -חברתיות
שהשתייכו לתחום החינוך המשלים  ,ושנוסדו ונוהלו על
ידי מבוגרים המשחק והצופיות עמדו במרכזן  ,וניצול
תרבותי  ,פורה ויעיל של שעות
הפנאי היה יעדן תנועות נוער נוספות החלו להתגבש בראשית שנות העשרים ,
אך הן
גייסו את חניכיהן בעיקר מקרב ילדים ובני נוער מגיל עשר עד שמונה  -עשרה מבני המעמד
הבינוני  ,וגילו
חוסר רגישות לצורכיהם של בני הנוער משכבות המצוקה  ,והפעילות
החינוכית בקרב השכבות הנחשלות נותרה
אצלן בעדיפות נמוכה לעומת זאת
מגרשי המשחקים הוקמו מלכתחילה למען ילדי שכונות המצוקה  ,בני שלוש
עד שש -
עשרה ; הם נוסדו בשכונות מאוכלסות  ,ששררו בהן דוחק וצפיפות ושהיו נתונות במצב מוציו -
אקונומי
נמוך  ,וגייסו את חניכיהם מקרב ילדים עזובים מעדות המזרח שלא נקלטו בתנועות
נוער  ,ילדי משפחות מתנצרות
וכל אותם ילדים שהיו נתונים לסכנה של שוטטות ,
עזובה והידרדרות לעבריינות פעילויות מגרשי המשחק היו
א  -פוליטיות ונועדו
לאפשר לילדים בילוי מהנה בשעות הפנאי  ,בעוד שתנועות הנוער ( למעט הצופים ) היו
פוליטיות  ,פעלו בהכוונת המבוגרים  ,תבעו מחבריהן הגשמה אישית של רעיונות התנועה  ,ודרשו
מהחניכים
להשקיע זמן על חשבון שעות הפנאי שלהם ראה  :י ' דרור  ' ,הצופיות ,

.

.

.

.

.

.

.

תנועות הנוער ופעולות אחרות מחוץ לבית -

הספר בחינוך העברי בתש " ה -
הפוליטיקה הישובית ומסגרות הגוער העברי בתקופת המנדט '  ,דור לדור  ,ה ( מרס
, ) 1992
עמ '  ; 107 - 106ר ' אלבוים  -דרור  ' ,רב שיח  :תנועות הנוער  -מרד  ,אוונגארד או הליכה בתלם ?

,

'  ,דרור

לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 15ה ' ברזל  ,תנועת הנוער  -קורותיה בעמים ובישראל ,
ירושלים תשכ " ג  ,עמ '
הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 9 - 5ח ' להב  ' ,התפתחות
הטיפול בנוער מנותק בישראל '  ,עבודת גמר  ,אוניברסיטת
בר  -אילן  ,תשנ
" ב  ,עמ '  ; 59 - 58י  ,מיוחס  ' ,פרקים בהתפתחות החינוך המשלים בישראל '  ,הנ " ל  ,ספר החינוך
המשלים ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 218גל ( לעיל  ,הערה  ; ) 1כהנא  ' ,מספר הנחות ' ( לעיל  ,הערה ) 1

; 145 - 144

.

Hadassah
~I

'

מגרשי המשחקים של ' גוגנהיימר  -הדסה '

ץתדרה
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רקע היסטורי
בריטניה בסוף שנת

1917

הביאו

פרסום הצהרת בלפור וכיבוש תלקה הדרומי של ארץ  -ישראל על ידי
ורעיונות חדשים נכנסו לארץ  ,קבעו
לשינוי מדיני וכלכלי במעמדו של היישוב כולו  .גורמים
היישוב היהודי  .בתקופה זו נכנסה
עמדות  ,נקטו יוזמות ופעולות והשפיעו בצורה משמעותית על
הותמה על התפתחות שירותי החינוך
לתמונה גם ' הדסה '  ,שבאה לעזרת היישוב היהודי והטביעה את

והבריאות בארץ .

3

בתנאי מהסור קשים ובמצב כלכלי

בתום מלחמת העולם הראשונה נותר היישוב היהודי בארץ  -ישראל
גירושים  ,מתלות  ,מגפות ומוות מרעב
בריאותי ירוד מתוך שמונים והמישה אלף נפש נותרו אחרי
בלבדך במצב גופני ונפשי קשה המור ביותר היה מצבם של
בשנות המלהמה כחמישים אלף נפש
הרעב הממושך בזמן המלחמה פגע
הילדים  ,בעיקר אלה שעברו את המלהמה בערים המרכזיות
אשר התפשטה ביישוב היהודי
בבריאותם ובהתפתחותם לדברי זלמן גרינברג מתלת טיפוס הבהרות
מעל גיל ארבע  -עשרה  ,והותירה
בירושלים בשנים  1917 - 1916פגעה בעיקר באוכלוסייה הבוגרת

.

.

.

.

מספר

רב של יתומים .

5

ועד הצירים של ההסתדרות הציונית העולמית בראשותו של חיים

וייצמן  ,שהגיע ארצה בשנת , 1918
של היישוב היהודי בארץ והחליט

באישורה ובהסכמתה של ממשלת בריטניה  ,התרשם מהמצב הקשה
 6חלק מרכזי במשימת השיקום נמסר
ליזום עזרה כלכלית לשיקומו ולארגון מחדש של מוסדותיו
ציוניות הדסה '  ,אשר היתה
לארגון ציוני אמריקה  ,וזה העביר את הוצאתה לפועל ל ' הסתדרות נשים

.

מעורבת עוד קודם לכן

בעבודה פילנתרופית בארץ  -ישראל .

.

 ,היגיינה  ,סעד וסניטציה שני

ארגון ' הדסה ' הוקם בשנת  1912והתמקד בענייני חינוך  ,בריאות
היניקה היא יותר פילנתרופית או
תהומים בלטו בפעילותו  :ציונות ופילנתרופיה  ' ,וקשה לדעת  ,אם
 7בשנים  1921 - 1918פעלה ' הדסה ' בעיקר בארגון העזרה ליישוב
יותר ציונית '  ,כדברי דוד בן  -גוריון
רוותה  8שירותי הבריאות ( אשפוז ,
היהודי מטעם ההסתדרות הציונית העולמית ובהקמת שירותי

.

.

968 ; ) . Kutscher ,ן dissertation, New York University ,

. D.

Ph

",

 . Miller, 'The Historf OfiHadassah ,ם
' :
1912
- 1935
' The Early Years Of

 , Ph . D. dissertation, Brandeis University , 1976י1912 - 1921

 ,מ ' אליאב ( עורך )  ,במצור ובמצוק  :ארץ -
ע ' שמלץ ' התמעטות אוכלוסיית ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה '
 דרור  ,ההיגוך העברי בארץ  -ישראל ,ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '  ; 37 - 32ר ' אלבוים

4

ב  ,ירושלים תש " ן  ,עמ '

124

הראשונה '  ,הרצאה בכינוס השנתי שלי ההברה

.

ז ' גרינברג ,
התפשטו
גרינברג
לדברי
.
הישראלית להיסטוריה של הרפואה והמדע  14 ,בספטמבר 1995
באוכלוסייה האחת  ,טיפוס הבהרות  ,גורמת ,
שונות  ,הדומות זו לזו מבחינת חלק מהסימפטומים  ,אך שונות בהיקף פגיעתן  ,טיפוס הוזר  ,גורמת  ,ללא טיפול  ,לתמותה
בירושלים שתי מגפות טיפוס

' מגיפת טיפוס הבהרות בארץ ישראל במלחמת העולם

5

.

בהעדר טיפול  ,לתמותה גבוהה של בוגרים מעל גיל ארבע  -עשרה  ,והאחרת

:

.

ששלח אלינו

ב 28 -

בספטמבר

1995

.

וכה  .שתי המגפות מועברות על ידי כינים גרינברג כתב את הדברים במכתב
לשניים הראשונים  ,אך על סמך בדיקת
הוא ציין כי קיים סוג נוסף של טיפוס  ,טיפוס הבטן  ,הדומה בסימפטומים שלו
מגפה לא התפרץ באותה תקופה
6

תעודות פטירה ועדויות רפואיות ממלחמת העולם הראשונה הוא סבור שסוג זה של
~
אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 153 - 152 , 146 - 145

7

ד ' בן גוריון  ,זכרונות  ,ג  ,שדה  -בוקר תשמ " ז ,

8

"

שא

עמ '

.

נ  Holy Land,ם"

913 through 1993 ' , Bulletin oflthe
Academy ofjMedicine

251 - 274

. 112

 .קק

, 70 , 3 ) 1993 ( ,

~ rk

.

4 . Waserman , 'For Mother and Child: Hadassahג
ח)
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תרופות ומרפאות ) סופקו בעיקר על ידי ' קבוצה מדיצינית ציונית אמריקאית ' ( להלן  :קמצ
שפעלה בחסותה
של ' הדסה ' אך היתה רשות ארגונית נפרדת בשנת  1921הפכה קמצ " א  ,שהיתה

"א ,

) 9

.

במקורה ארגון זמני  ,ל ' הסתדרות מדיצינית הדסה '  ,ארגון בריאות אוטונומי שנועד לפעול באורח

קבע בארץ  ' ,הסתדרות מדיצינית הדסה ' היתה כפופה ישירות ליהסתדרות נשים ציוניות הדסה
' ונוהלה
על ידה  ,כשהיא
מתמקדת בהקמת שירותי בריאות וחינוך לכלל הציבור בארץ ואכן פעילותה מוכיחה

.

כי היא היתה גורם משמעותי בצמצום תמותת יולדות ותינוקות  ,בהדברת מחלות מידבקות ובהבטחת

רווחת האם  ,התינוק והמשפחה  .בין מפעליה  :הקמת רשת מטבחים לאספקת חלב לאמהות שלא
יכלו
להיניק ,
פיקוח על תזונת ילדים  ,הדרכת ילדים בנושאי היגיינה והקמת מגרשי משחקים  ,שבהם

הופעלו תכניות חינוכיות בשילוב פיקוח רפואי .

10

.

הצלחת פעולותיה של ' הדסה ' קידמו את מעמדה ביישוב היהודי בארץ תוך זמן קצר התרחבו
שירותי
' הדסה ' לכל
היישובים המרכזיים והיא הפכה לגורם המסייע המרכזי בתחום הסוציאלי מוקד פעולתה

.

של ' הדסה ' היה היישוב היהודי בירושלים  ,אשר נפגע יותר מכל יישוב יהודי אחר בארץ
בתקופת
המלחמה ,
במידה רבה בגלל תנאי החיים הקשים  ,צפיפות דיור גבוהה ותלות כלכלית רבה יותר בסיוע

כלכלי של קהילות היהודים בחו " ל  ,סיוע שנפסק בראשית המלחמה וגרם למשבר ולפגיעה הקשה
בתושבי העיר ,
מתוך ארבעים וחמישה אלף תושבים יהודים שהיו בירושלים ערב המלחמה נותרו לאחריה
כעשרים
ושישה -
אלף בלבד  11 ,ומספרם של הילדים היתומים היה גדול במיוחד  12רבים מהם הסתובבו ברחובות

.

ולא היתה מסגרת חינוכית מוסדית שתטפל בהם  ,ובמקרים אחדים אף

אליעזר

' מתו

ברחובות ' ,

הופיין13

כפי שמציין

באחד מדו " חותיו על מצבם של היתומים היהודים בירושלים .
בירושלים בשנת  1918קרוב ל  3 , 000 -יתומים  ,רובם ללא אב מפרנס  .עובדה שהשפיעה באופן ישיר
14

לדברי הופיין היו

.

על יכולתה הכלכלית של המשפחה להתקיים  15לדעת צבי שילוני מצבם החומרי של
תושבי העיר
עם הכיבוש
הבריטי רק החמיר  ,אף על פי שהצבא הבריטי שחררם מעול השלטון התורכי וסיים את

.

מצב המלחמה הצבא הבריטי שהתיישב בירושלים השתמש במשאביה הכלכליים
המצומצמים של
העיר
לצרכיו והעמים עומס יתר על אספקת המים  ,המזון והפחם לחימום ולבישול  ,ותושבי העיר

.

נדרשו לשאת בהוצאות אחזקתו של הצבא המשחרר ולהתחרות בו על המשאבים הדלים בנוסף
הכוחות התורכיים לקחו עמם בעת בריחתם מן העיר את אנשי תחנת הבריאות על שם שטראוס
9
10

11

12
13

ש ' שורץ  ' ,מי יטפל באנשי ארץ ישראלז פעילותה של " היחידה הציונית רפואית אמריקאית
בריאות ציבורית בראשית תקופת המנדט 1918
  , ' 1921עיונים  ( , 8 ,בדפוס )מילר ( לעיל  ,הערה ) 3
עמ ' 344 - 307
צ ' שילוכי  ' ,השירות הרפואי ובתי החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,אליאב ( לעיל  ,הערה
גרינברג ( לעיל  ,הערה  ; ) 5שמלץ ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 44

.

 , ) 4עמ
'

, 63

82

.

אליעזר הופיין (  , ) 1957 - 1881יליד הולנד  ,עלה לארץ בשנת  , 1912והיה מראשוני העולים ממערב
אירופה עד
שנת  1924שימש סגן מנהל אפ " ק ואחר כך מנהל ראשי  .היה
המומחה הראשון בענייני כלכלה שקם בהסתדרות
הציונית בימי מלחמת העולם
הראשונה היה בא כוח ועד הסיוע האמריקני המאוחד ראה  :נ ' אפרתי  ' ,אליעזר ז '
הופיין  -פועלו ומעמדו בקרב הנהגת היישוב בתקופת המלחמה ולאחריה ' אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 84
 96שמלץ ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 44

.

.

14

ומכון

" להקמתה של מערכת

.

.

לכך ,

.

.

.

מגרשי המשחקים של ' גוגגהיימר  -הדסה '

79

וכלבת .

פסטר ואת כל הציוד החיוני שהיה ברשותם  ,ובעיקר את החיסונים נגד מלריה  ,חולירע

כתוצאה מכך נותרה האוכלוסייה שבעיר ללא מסגרת רפואית מונעת ולא ניתן היה למנוע מגפות או

להילחם במחלות  ,כפי שעשו בזמן המלחמה.

16

שיקומם של תושבי העיר  ,ובעיקר של הילדים  ,הועמד בעדיפות עליונה ברשימת פעולותיהם של

.

קמצ " א ו ' הסתדרות נשים ציוניות הדסה ' למעשה הטיפול והשיקום הישירים של ילדי ירושלים החלו

רק בשנת  , 1921עם פתיחתן של תחנות

' אם וילד ' ומטבחי ' טיפת חלב ' בעיר העתיקה ובחצר בית -

החולים רוטשילד  ,דו " ח ' הדסה ' מציין שיפור מה במצבם של ילדי ירושלים רק לקראת שנת
לרוע המזל  ,תקופת הרגיעה והשיפור הכלכלי היתה קצרה  ,מאחר שבאמצע שנת

1925

1923

.

17

החל משבר

כלכלי המור וממושך בארץ  -ישראל  ,משבר שאותותיו ניכרו בכל מגזרי היישוב והשפיעו גם על

היישוב היהודי בירושלים .
בקיץ

1925

18

ביקרו בירושלים הנדבנית ברטה גוגנהיימר מווירג ' יניה ואחייניתה  ,אירמה לינדהיים ,
' הדסה ' ( ) 1928 - 1926

לימים נשיאת

.

מצבם הקשה של ילדי ירושלים  ,במיוחד אלה שהתגוררו בעיר

.

העתיקה  ,נגע ללבן ילדים ובני נוער המשוטטים בראש חוצות ומעבירים את זמנם במשחקי קלפים
ובישיבה בטלה בבתי  -קפה ערביים  ,בזריקת אבנים ובחיטוט בריכוזי אשפה היו תופעה נפוצה בעיר

העתיקה .

19

גוגנהיימר  ,חברת הסתדרות ' הדסה ' בארצות  -הברית  ,סברה שעל מנת לפתור את בעיית

הילדים המשוטטים אחרי שעות הלימודים יש להקים בדחיפות מגרשי משחקים שבהם יעבדו מדריכים

.

או מורים ועובדי בריאות  ,אשר ישגיחו וינהלו את הפעילות במקום ההוצאה לפועל של התכנית

נמסרה ל ' הדסה ' .

20

המשחק  -מוקד הפעילות במגרש המשחקים
מגרשי המשחקים  ,אשר במרכזם עמדו המשחק החפשי ופעולות ספורט וחברה למיניהן  ,הוקמו

.

בשכונות צפופות שהיו מיושבות באוכלוסייה דלת אמצעים מטרתם היתה לספק לילדים ולנוער
תעסוקה בשעות הפנאי  ,ללמדם כיצד לתכנן בצורה יעילה ומהנה את שעותיהם החפשיות  ,ובכך
לשפר יכולתו של כל אחד מהם

לעצב את דפוסי ההתנהגות ההכרחיים לשיפור איכות חייו .

תופעת המשחק נדונה רבות במחקרים העוסקים בהתנהגות האנושית  ,והגדרותיו רבות כמספר

התאוריות העוסקות בו ,
16
17

18
19

20

21

21

אך התאוריה של פיאז ' ה  ,שטען כי המשחק משמש אמצעי להטמיע ולפרש

שם  ,צ ' שילוני ( לעיל  ,הערה , ) 11
12 - 13

 .קק

עמ '

. 82 - 75

' General Survey' Hadassah Medical Organization, Annual Report, Terusalem 1924 ,

עמ '

. 192 - 171

ד ' גלעדי  ,הישוב בתקופת העליה הרביעית  ,תל  -אביב , 1973
י ' פרס  ,מאה שנה בירושלים  ,ירושלים  , 1964עמ '  ; 21 , 10 - 9י ' יהושוע  ,ירושלים תמול שלשום  ,א  ,ירושלים
 , 1977עמ '  ; 152הנ " ל  ,בין מסורת להווי  -במשכנות הספרדים בירושלים  ,ב  ,ירושלים  , 1982עם . 29
 . 1 -2קע  , Report of Mrs . Lillian Cornfeld, September 1925 ,ארכיון ' הדסה '  ,ניו  -יורק  ,חטיבה  , 7תיק 111

.

E . H.

ש

,

;  Children , London 1935תו Isaacs , Intellectual Growth

Research

4 , or
'

"

) the 50

0

5.

; From Birth ) 0 Maturitr, London 1935

Buhler,

).

Erickson , 'Play Interview of Four Year Old Hospitalized Children' , Monographs

 Childhood, New York 1962ש ; Child Development , 23 , ) 3 ( 69 ) 1958 ( ; 1 . Piaget, Play, Dreams and Imitation

ג " ה פליבל  ,הפסיכולוגיה ההתפתחותית של פיאז ' ה  ,תל  -אביב , 1971

עמ '

118 - 115

.

ץתדרה

קתדרה

צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

80

את המציאות כדי לחזור ולחיות אותה וכך לשלוט בה ,

היא המקיפה ורבת ההשפעה ביותר .

22

אין עוררין כיום על חשיבותו של המשחק ועל תרומתו להתפתחותו האינטלקטואלית  ,החברתית ,

הרגשית והבריאותית של הילד בגיל הרך .

25

אף במחקרים העוסקים בהתפתחות האנושות נכתב רבות

.

על הצורך במשחק כצורת ביטוי עיקרית של הילד צורות המשחק הקדומות ביותר אשר נמצאו
בחפירות ארכאולוגיות הראו כי ילדים בחברות פרימיטיוויות שיחקו בחומרים מן הטבע וחיקו

במשחקיהם את עיסוקי המבוגרים .
שולמית שתר  ,אשר הקרה את מושג הילדות בימי  -הביניים  ,מסכמת כי בתקופה זו היתה הכרה
בתיאוריה חינוכית הרואה בילדות תקופה נפרדת בתיי האדם  ,ובעקבות זאת נקבעו נורמות

.

חינוכיות שתר מוכיחה כי קיימים היו משחקי חבורה ומשחקים בעצמים ובחומרים טבעיים בבית
ובחוץ ,

ומצטטת מדבריהם של מלומדי ימי  -הביניים

( מחברי הכתבים הרפואיים והספרות

הדידקטית )  ,אשר ראו במשהק ביטוי לצורך טבעי של הילד ' יש להניח לילד לשתק  ,מאחר שהטבע

דורש זאת ' .

24

אף כי מטרת המשחק היא לספק את צרכיו הנפשיים של הילד ולענגו  ,יש בו גם תועלת לחינוכו
ולבריאותו

הגופנית .

25

ג ' ון דיואי היה מן המתנכים הראשונים אשר הדגישו כי מטרת החינוך באה

.

לידי גילוי ביצירת האישיות השלמה ולא בהקניית ידיעות והרגלים בלבד הוא טען כי על הילד
לחקור באופן פעיל את סביבתו וללמוד מניסיונו  ,כי ' אם הילד עצמו יוזם את פעילותו לפי
התעניינותו  ,מובטח לנו שלימודיו יהיו בשבילו בבחינת " ערך עצמי " או " חווית ניסיון

מהנה " ' .

26

לשם כך יש להעניק לילד סביבה עשירה בחומרי עבודה  ,מגוון של צעצועים ומקום מתאים למשחק ,
ו ' על ידי המצאת סביבה מתאימה לגידול  ,על ידי אירגון הציוד והחומרים העשויים לשמש גרעין
להפעלת אותם הכוחות והאינטרסים המצויים של הילד '  ,נוכל להדריכו  ,להשפיע עליו

ולכוונו .

27

תפיסה זו גרמה למהפכה בדרכי החינוך  ,מאחר שקבעה כי החינוך כרוך בפעולה אקטיווית של הילד ,

והיא שנתנה למשתק את משקלו הרב בחינוך .
המשחק הוא אפוא הפעולה הטבעית  ,הספונטנית והמתאימה ביותר לילד  ,פעולה המספקת ומעניינת

.

אותו  ,מפתחת את שכלו ואת גופו ומסייעת לגיבוש אופיו הערכה מחודשת זו של החינוך מצד אחד
והתפתחות הרפואה המונעת מצד אחר  ,העלו את ערכם של מגרשי המשחקים כמוסדות חינוכיים
המספקים את התנאים המתאימים

22
23

פיאג ' ה ( לעיל  ,הערה

) 21

לפיתוח אישיותו של הילד וחוסנו הגופני .

..

על המשחק וחשיבותו בהתפתחות הילד בגיל הרך ראה  :ר ' הרטלי  ,ל ' פראנק ור ' גולדנסון  ,פסיכולוגיה של
, Ph . D dissenation , University
 , ' The Elements Of:תת18תעט1ו  .ג 2 .
of
משחקי ילדים  ,תל  -אביב ; 1957
; 81 Urbana , 1964

'

ג ' לוין  ' ,הפעילות  ,הילד  ,המשחק '  ,הד הגן  ,מב  ,א ( כסלו

תשל " ז ) עמ ' ; 41 - 37

ש ' סמילגסקי

ול ' שפטיה  ,המשחק הסוציודרמטי  :אמצעי לקידום לימודי  ,חברתי וריגושי של ילדים צעירים  ,קריית  -ביאליק
24

 ; 1993פ ' שניאורסון  ,האישיות והחברתיות בתקופת הילדות  ,תל  -אביב , 1968
ש ' שחר  ,ילדות בימי הבינים  ,תל  -אביב  , 1990עמ ' 156

.

25

שם .

26

ג ' דיואי  ,הילד ותוכנית הלימודים  :בית הספר והחברה  ,תל  -אביב

27

שם ,

עמ ' לח .

1976

עמ ' . 25 - 17

 ,עמ ' לט .

מגרשי המשחקים של ' גו ( גהיימר  -הדסה '

מקורם של מגרשי המשחק

.

נסוף המאה הי " ח  ,בעקבות המהפכה התעשייתית  ,חל שינוי באורח חייו של הפרט בחברה המעבר

.

מכלכלה מסחרית לתעשייתית הביא לתמורות בתחום החינוך התנאים החדשים שנוצרו גרמו לכך

.

שהפנאי הפך לנחלתם של רבים והתעורר צורך בעיצובו התרבותי התחזקה ההשקפה כי הפנאי הוא
תכלית בפני עצמו  ,ושתרומתו חשובה לאושרו של

הפרט .

28

בראשית המאה הי " ט הוקמו מוסדות

צדקה עבור ילדים ונוער בשכונות צפופות אוכלוסין ובאזורי תעשייה  ,כדי למנוע היווצרות מצב של

.

עזובה ובמטרה להכניסם למסגרת חינוכית  -תרבותית בשעות הפנאי מוסדות אלו מומנו על ידי

פילנתרופים  .הראשון שבהם  ,רוברט אואן  ,תעשיין ונדבן אנגלי  ,ייסד מוסד כזה קרוב לבית  -החרושת

.

שבבעלותו  ,ולידו הקים מגרש משחקים וקלט בו ילדים החל מגיל שלוש בית  -הספר נקרא ' בית -

.

ספר לתינוקות ' ובו ניתן לילדים חינוך לא  -פורמלי  ,תוך הדגשת טיפוח הבריאות והספורט כעבור

זמן הוקמו מוסדות נוספים במתכונת זו ברחבי אנגליה ובצרפת .

29

בראשית המאה העשרים היו מגרשי

משהקים נפוצים מאוד ברחבי אנגליה וייעודם העיקרי ' לכנס את הילדים מהרחוב '  .המגרשים הוקמו
בכל שכונה  ,הוצבו בהם נדנדות ומתקני טיפוס והתקיימו בהם פעילויות כגון נגרות ועבודות יד

.

אחרות סביב המגרש התנהלה פעילות חינוכית  -חברתית

ענפה בהדרכת מדריכים .

בארצות  -הברית נוסדו מגרשי משחקים ראשונים לילדים ולנוער בסוף המאה הי " ט  ,על ידי ג ' וזף לי ,

לחינוך הנוער .

אשר ראה בהם מכשיר למניעת עבריינות ואמצעי

30

טעמים נוספים שהעלו את הצורך

.

במגרשי משחקים היו שוטטות ומשחק ברחובות הסואנים ותאונות הדרכים שבאו בעקבותיהם עם
התרבות מגרשי המשחק בארצות  -הברית הוקם  ,בשנת  , 1906ה ' איגוד האמריקאי למגרשי משחקים '
) of America

 , ( Playground Associationוהיה לאיגוד הראשון מסוגו

בעולם .

מגרשי המשחקים בארץ  -ישראל
מגרש המשחקים היה מעין מועדון שכונתי המיועד לילדים ולנוער לשם בילוי בשעות הפנאי  ,במשך

.

כל ימות השנה  ,בפעילויות של נופש  ,משחק  ,תנועה ויצירה הגשמת עקרונותיו החינוכיים הלכה
למעשה הקנתה לילדים דפוסי פעילות מגוונים  ,סייעה להתגבשותן של קבוצות ילדים בני אותו גיל
סביב אינטרס המשתק ,

ותרמה לעידוד התארגנות שכונתית וקהילתית .

31

המגרש כלל  :תצר רחבה  ,שבה היה שטח למשחקי תנועה ופינת משחקים שהכילה מתקנים ומכשירי
28
29

"

'

רסקין  ,חינור לתרבות הפנאי  ,ירושלים  , 1995עמ '

12

.

י ' אראל  ' ,מגרש משחקים '  ,אנציקלופדיה חינוכית  ,ב  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

. 895

אואן היה ממניחי היסודות של

.

התנועה הסוציאליסטית באנגליה  ,ופעל לקידום מצבם של נערים עובדים באנגליה כולה בעקבות מאמציו
הממושכים נחקקו  ,החל משנת

 , 1819מערכת חוקים להגנת הנוער  .וראה  :ברזל ( לעיל  ,הערה , ) 1

פרוידנברג  ,רוברט אואן  :מחנך העם  ,תל  -אביב
30

31

[  . 4 .תן Lee , Play and Playgrounds , New York

1970

.

 ( ( .אצ " מ ,

עמ '

 ; 48 - 47ג '

. )44 [ 9/77

שם ;  . 88ק  Urban Areas, New York 1969 ,ש  . Guggenheimer, Planning for Parks and Recreation Needsש  ; 2 .ט '
חסקיגה  ,מגרשי משחק לילדים גחל אביב  ,תל  -אביב  ; 1926ר ' ג ' ונסון  ' ,מגרשי משחקים הלכה ומעשה '  ,א '

ליפצין ( עורך )  ,תרבות הפנאי והנופש בישראל  ,תל  -אביב , 1981

עמ '

106 - 100

.

ץתררה

82

צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

ספורט  ,מבנה מועדון  ,שבו רוכזו פעילויות חינוכיות  -חברתיות  ,ושהתקיימה בו תכנית נופש רחבה ,

שכללה חוגים לדרמה  ,נגרות  ,משתקים  ,שירה  ,כיור  ,נגינה  ,ציור ומלאכות יד .
הפעילות במגרשים אורגנה ובוצעה על פי תכנית חינוכית שנקבעה מראש על ידי מנהל המגרש

והמדריכים בעזרת ועדה מייעצת בראשותו של משה שוובה .

32

מטרות מגרשי המשתקים שנקבעו על ידי שוובה היו :

א  .להורות לילד כיצד להשתמש בזמנו החפשי ולהכשירו לעידן של פנאי .
ב  .לארגן את הנוער אשר לא מצא מקומו בתנועות הנוער .
ג  .למנוע שוטטות  ,עזיבות והתדרדרות לעבריינות בקרב נוער שלא נקלט בבית  -הספר .
ד  .להכין את הנוער לחיי חברה עובדת בארץ  -ישראל .
הניסיון הראשון להקמת מגרש משתקים בארץ  -ישראל
נעשה כאמור על ידי גוגנהיימר  ,בעת ביקורה בארץ

. 1925

בקיץ

ועדה מקומית מצאה

בעזרתה של

גוגנהיימר מגרש בקצה הרובע היהודי בתוך העיר
העתיקה  ,ציידה אותו בציוד הדרוש  ,במתכונת מגרשי

המשהק בארצות  -הברית ,

וב 1 -

בספטמבר

1925

נפתה

מגרש המשחקים הראשון  ' ,הר  -ציון '  ,בניהולה של

קורנפלד .

ליליאן

בשנים

הבאות נפתחו

מגרשי

משתקים נוספים בירושלים  ,והם נוהלו על ידי רחל
שוורץ ,
צוות המדריכים

של

מגרש המשחקית

' מקור  -ברו ' 7עט רחל
שוורך  ,המפקחה על

המגרשים

3

'

אשר לימים התמנתה למפקחת על פרויקט

והופעלו על ידי צוות מדריכים ומדריכות שהוכשרו על ידה .

מגרשי המשהקים ,

34

מטרתך היאשונ ת שלי מגרש המשהקים בעיר העתיקה היתה ןלהרחיק את י
הילדים מהשפעתו המזיקה
של הרחוב ומתנאי המגורים הקשים ולהכניסם לסביבה המה  ,אוהדת ובריאה מבחינה חינוכית

( 930נ)
32

שוובה (  , ) 1956 - 1889יליד גרמניה  ,עלה לארץ בשנת  , 1925והיה ממניחי היסודות של החינוך המשלים בארץ -
ישראל הוא ייסד את הקתדרה ללימודים קלסיים באוניברסיטת העברית בירושלים  ,וכיהן כרקטור האוניברסיטה

.

בשנים

1952 - 1950

.

את דעותיו בחינוך בכלל ובחינוך נוער בפרט הביא עמו מעבודתו בקובנה  ,שבה הקים

גימנסיה שנשאה את שמו ,

.

' גימנסיה

בהדרכת נוער בארץ ייסד בשנת

שוובה ' .

1927

הוא פעל שם גם בתנועת ' החלוץ ' ותרם לגיבוש האידאלים

את לגיון הצופים בירושלים  ,ששימש גרעין לתנועת הנוער החלוצית

הראשונה בארץ  ,ופעל במשך שנים רבות גם כראש הוועדה הפדגוגית של מגרשי המשהקים

' גוגנהיימר  -הדסה ' .

תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,ד ,

ראה  :מיוחס  ,ספר החינוך המשלים ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 32ד '
תל  -אביב  , 1950עמ '  ; 1864 - 1863ח ' אלון  ' ,תנועת הצופים מראשיתה ועד  , ' 1960דרור ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

. 24
33

שוורץ (  , ) 1994 - 1898אמן של רות דיין וראומה וייצבן  ,בוגרת גימנסיה ' הרצליה '  ,למדה באנגליה חינוך לגיל

.

הרך לפי שיטת מונטסורי והתמהתה בחינוך לשעות הפנאי חזרה ארצה בשנת

.

1926

ושימשה כגננת הראשונה

בעיר העתיקה  ,בגן ילדים משולב של ערבים ויהודים וראה  :מ ' ברש  -רועי  ,בסודם של ' יקירי ירושלים '  ,ג ,
34

משחק ולמוסדות נופקר  ,ידיעות הדסה  ,ה
למגררם . 180 -
מדריכים עם 196
ושקים ונשם ,
'"הכשרת
ן

מגרגר גוגנה " מר  -הדסה למשהקים

בארץ "

הראל  /הד הדסה  ,ו ,

6

7

,

תמת ת " עח ;

( סית  -תמת תס " ח

מגרשי המשחקים של ' גוגנהיימר  -הדסה ,

ציון .

.

ותרבותית גם יחד שנתיים לאחר הקמתו הועברה פעילותו למגרש רחב יותר ליד שער

83

35

.

ההעברה מומנה גם כן על ידי גוגנהיימר  ,אך היא לא זכתה לראות את המגרש החדש בצוואתה

הקדישה קרן מיוחדת לייסודם של מגרשי משהקים ולהחזקתם .
נשים ציוניות הדסה ' כאפוטרופוס ,

36

נאמני הקרן 37מינו את ' הסתדרות

וזו קיבלה על עצמה את כל האחריות למפעל  ,שקיבל מאז את

השם ' מגרשי גוגנהיימר  -הדסה למשחקים ' .
תכנית העבודה החינוכית במגרשי המשחקים בארץ  -ישראל
מטרתם של מגרשי המשחקים היתה להכניס תוכן ועניין לשעות הפנאי של הילד ולחנכו לנצלן באופן

.

.

היעיל והמהנה ביותר המגרשים הוקמו בסמוך לבתי  -הספר השכונתיים או בתוכם מבחינה כלכלית
היה בכך חיסכון רב  :כיתות הלימוד  ,המתקנים הסניטריים והחצר שימשו את החניכים והמדריכים

בשעות אחר הצהריים  ,ואילו המקלתות ומתקני החצר  ,כגון  :נדנדות  ,סולמות וקרוסלות  ,שימשו

את

תלמידי בית  -הספר בשעות הבוקר .
בפברואר

יהודה ' .

8

1929

'

נפתח מגרש משחקים בבית  -הספר ' כל ישראל חברים ' ( ' אליאנס ' )  ,בשכונת

' מחנה -

מספר מדריכות שנשלחו לשכונה עודדו את הילדים לבוא למגרש המשחקים וליטול חלק

בפעילויותיו והזמינו את הנערות הבוגרות לבוא לעזור בקישוט המקום ובהכנת חגיגת

הפתיחה .

השמועה פשטה כאש בשדה קוצים וכבר ביום הראשון הגיעו מאות ילדים ' רעבים למשחק ' .
פתיחת המגרש התאפשרה רק לאחר דין ודברים בין אפרים בלוסטון ,

9

'

מנהל ' הדסה '  ,לבין יצחק

ארכיון ' הדסה '  ,ניו  -יורק ,

.

35

 Palestine' , May 1933תן ~ Rachel Schwartz, ' Playground

36

על פי הצוואה הקרן היתה אמורה להישמר  ,ומימון מגרשי המשחקים אמור היה להיעשות מפירותיה בלבד הנהלת

4 / 30 / 237

.

' הדסה ' קיבלה עליה את מימוש צוואתה של גוגנהיימר ומינתה בשנת  1930ועדה מייעצת שהוטל עליה לפקח על
התכנית במסמכים השונים הדנים במגרשי המשחקים של גוגנהיימר מופיעים לחילופין הסכומים מאה אלף דולר

.

.

ועשרת אלפים דולר כסכום שהשאירה גוגנהיימר בצוואתה מהשוואת המסמכים אי אפשר לקבוע מה היה הסכום

.

.

האמתי לדברי רחל שוורץ  ,שהיתה ממונה על פרויקט מגרשי המשחקים  ,היה הסכום עשרת אלפים דולר רחל שוורץ ,
ריאיון  26 ,בנובמבר  1993מעיון בדפי השכר של אנשי ' הדסה ' בארץ  ,כאמצעי לאמוד הוצאות והכנסות במחצית

.

השנייה של שנות העשרים  ,נראה שהסכום אכן היה עשרת אלפים דולר קרוב יותר לאמת  ,ושהסכום מאה אלף

.

הוא שגיאת דפוס וראה :

Zion HiU Playground ,

Minutes of the First Meeting of the Advisory Committee of

Headquarters 01 the Hadassah Medical Organization , Jerusalem March 11 , 1928

37

 , Held 8 ! theארכיון ' הדסה ' ,

ניו  -יורק  ,חטיבה  , 7תיק . 111
נאמני קרן גוגנהיימר בארצות  -הברית היו סטפן שמואל וייז (  , ) 1949 - 1874נשיא הקונגרס היהודי האמריקני
בשנים  , 1949 - 1939השופט ג ' וליין ויליאם מק (  , ) 1943 - 1866נשיא הקונגרס היהודי האמריקני הראשון ונשיא
הסתדרות ציוני אמריקה (  ) 1921 - 1918ואירמה לינדהיים (  ) 1976 - 1886נשיאת ' הדסה ' (  ) 1928 - 1926וחברת קיבוץ
משמר  -העמק משנת  1933עד מותה  .מכתב מאירמה לינדהיים  ,משמר  -העמק  ,אל ' הדסה הצעירה ' בניו  -יורק ,
בנובמבר  , 1939ארכיון הדסה  ,ניו  -יורק  ; 4 / 255 / 31 ,ארכיון אישי רחל שוורץ  ,אצ " מ ; 1419 ,

8

ארכיון קיבוץ

משמר  -העמק .
38

שכונת ' מחנה  -יהודה ' היתה מרכז של מספר שכונות עניות  ,ובהן ' נחלת  -ציון '  ' ,שכונת אחים '  ' ,שערי צדק '  ' ,אוהל
משה ' ' ,זיכרון יוסף ' ו ' מזכרת יוסף '  ,שהיו מאוכלסות בצפיפות ביהודים  ,בעיקר בני עדות המזרה  ,ספרדים ,
פרסים  ,כורדיסטנים

39

בלוסטון

,

ומוגרבים .

 , ) 1979 - 1891רופא ומנהלן רפואי  ,מנהל ' הדסה ' בארץ  -ישראל בשנים

1928 - 1926

.

למד רפואה

בארצות  -הברית ( ג ' פרסון קולג ' פנסילווניה )  ,התמחה בבית  -החולים ' הר סיני '  ,ולאחר שירותו בארץ ישראל חזר

.

לנהל את בית  -החולים היהודי ' מונטפיורי ' בניו  -יורק פעל רבות למען קידום הרפואה הציבורית ומחלוצי הרפואה

מתדרה

ץתדרה

פורה שחורי  -רוביך ושפרה שורץ

84

.

בסן  ,מנהל בית  -הספר במכתב שנשלח

ביוני

ב 17 -

1928

עמד בלוסטון על כוונתה של מחלקת

מגרשי המשחקים של ה ' הסתדרות המדיצינית הדסה '  ,להרחיב את עבודת המחלקה ולהתקין עוד
מגרש משחקים בירושלים  ,בנוסף לזה הנמצא על יד שער

%

ציון .

יוק הצעות להרחיב את התכנית הנוכחית של עבודת המגרשים ולכלול בזה פעילות חנוכיות שונות ,

.

לרבות הדרכה בהיגינה האישית הועדה של מגרשי המשחק בירושלים סיירה מספר של מקומות  ,והודות

לאדיבות כב ' בחנה את האפשרויות שישנן לתכלית זו בחצר בית  -הספר שתחת הנהלתו  ,ובאה

.

.

דעה כי המקום הוה הוא המתאים ביותר לכך ואלו הן הסיבות  :א המגרש נמצא על  -יד בית  -ספר מתוקן

. .

ומשוכלל  ,שנמצא תחת הנהלה קומפטנטית ב המגרש הוא רחב  -ידים ומספיק ברוח לתכלית

.

ד " ר אפרים מיכאל
בלושטון

.

רציני בכל האפשרויות הבאות

אר

שנרקת על מקישי

גוגנהימר

,

.

כב ' כמובן שסידור
המפעל

ישביע

מצדכם

 ) 1034הי

הימר
( ם לכהר

נוגנ -

בנל ' (

שנים בירוש -

יכרם .

מתוחים  6מנרשי

ציון

:

בת (  -אביב  ,אחר בחיפה יאחר
הילרים חמבקרים בכזנרשי

התקציב
המשחקים

המש -
ערבים

המשחקים בהר -ציון טבקרים נם

אחוזים .

המספר

הממוצע של

הילרים  ,שבקרו

בחכזש :ז

ר טנרשים הוא

 emיער ( יום .

וארמנים כמעט

.

זו הפעם

ב 60 -

ההאשוכה

(א' י

פשלות

את

נם בימי

רש קבוע לב (
הפעולה

"

הטר שים

גם

יהירי

בצפת

התחילת

מועצת

נם

הקבוצות

פיים

ישיים

ומהנאספת

בכהנך החופש

התקיימו

שלשה כוחנות ,

ונשתתפת

לא " י

צייניוה

קבוע

טויש
הילו

החוסתם

של

I1
fiD

סנרש

בחחזקת

מנופט

כיטחקים

מגרש המשתקים בבית  -הספר

המסאתים

הכזושבות והם

של בתי הפפר

חשבון

אחר ברחובוה ,

מגרפץ נוננהימר רק את

השנה

נפתח

ברשימון 5 -

הנ " ל

היא

לאור

על

נצערת

הפקוח .

והוא
והפך

הפרטים אתו " .

4

ישראל

אורגן

חברים '

הניסיון שנצבר

המגרשים

בראשון  ( -ציוו .

מקבלים

לכב '

לשם בירור

מנרש כנמחקים

גם

שתסור

בקרוב

עם הם -

' כל

נם

בו . . .

הננו שולחים העתק ממכתבנו זה

המשחק ,

בפתיחת מגרש

וחצי .

משחקים
כיסור

תלמידי

לרשותנו ,
בית  -ספרכם

לגב ' שורץ  ,הממונה על מגרשי

ושד גןסרות מקו -

קיים

שנה

בת " א

רואשוגה .

לשנת

פתיחת

ברחובות

כעב כשימוע ( רון ע ( תכנית העבורה .

הנרוי

,

שם  .הוחלם להתחיל
ששחקים לימות הקיץ .
זה

שתעמידו

חלף

ובכל האקויפמנט שנכונן

בחח קח מגרש הכדוח -

נקכריח החל כודא

כביתר

קבוצות כשוטטות

תעאקחפה

העיריה

מרש הקיץ בצפת

רים -

הסתררוה

קים בחימה כמעם כ 60אחוזים .

למשחקים להח -

להתארנן

נקבעה
וחוני  -טבע .
המורכבת סבאי  -כת

נשים

תרהות נשים

יכרות השנה .
החלו

ציוניות

בידי

החורף ויהפכו יל ידי כך למג -

חיה

(,צנה .

ברבר

וערת מנריטי גגננתימר

לערך

1200

לא

נוספות .

הוצאות

יוכלו

יצריך

להשתמש בשעות הבוקר במגרש

השנה

המגרש ג 25-

שעלה

של החוקת כל  6מגרשי

והמקוח

גם

רקים הם ( וכ ( הערות היהוריות יבמנרש

טחנה

נכרוך

במגרשכם

המגרש

ובמחנה יחודה )  ,אח -

בצפת .

שך

שע " י

.

( מצחקים בא " ' י

שיך

משחקים בחצר בית  -הספר של

הרמה "
במשך השנה ( ינואר  - 1033ינו -
אחר בהר הכרמל ונמענת נורר ליף  . -צמת

העלון .

למטרתנו ,

ומתן עם כב ' כדי להתקין מגרש

לכהטוקקים

כ(

החליטה

הועדה האמורה להכנס במשא -

מגרשי משחשם לילדים

.

האמורה .

ג המגרש נמצא סמוך לשכונות הצפופות  ,המיושבות באוכלוסין יהודים מחוסרי  -אמצעים לאחר עיון
בחשבון

ספינה
,

לכלל -

שנפתחו

זכה

להצלחה

ל ' אימפריה ' ,

בשני
לפניו ,
גדולה

כדבריה

של המדריכה רחל המאירית -

.

הסוציאלית בארצות  -הברית ראה :

דיווח על מגרשי
המשחקים  ' ,דואר

.

 Monte ore: The:ןס5ןי

 1984 ,אסן 05 social Instrument, New

ן.מ

))

הישוב ? '  ,בטחון סוציאלי ,
 . 146 - 161קק  ? .ל פועלו בארץ  -ישראל ראה בהרחבה  :ש ' שורץ  ' ,מי יבטיח~ את בריאות
~
 , ) 1995 ( , 43עמ '  Controversy over the Hospitalization 01 : 23 - 5טפל 5 . Shvarts , ' Charity OT Social Rightl

היום ' ,

 22בינואר 1934

 Palestine 1926 - 1928 ' , Israel lournal 01 Medical Sciences , 32תו Members of the Iewish Labor Federation

248 - 253
40

 .עק

) 1996 ( ,

בלוסטון אל בסן ,

17

ביוני , 1928

ארכיון ' הדסה '  ,ניו  -יורק ,

מגרש גוגנהיימר במחנה יהודה '  ,דבר ,

י " ס אייר תרפ " ט .

; 4 / 31 / 249

אצ " מ ,

; 1419/ 68

וראה עוד  ' :פתיחת

מגרשי המשחקים של ' גוגנהיימר  -הדסה '

גורודיסקי .

41

85

קתדרה

בעקבות הצלחתו הרבה הוקמו מגרשי משחקים במתכונתו ברהבי הארץ  :בתל  -אביב ,

העובדת .

רחובות  ,גדרה  ,עקרון  ,נס  -ציונה  ,ראשון  -לציון  ,טבריה  ,צפת והיפה  ,ואף בהתיישבות

42

במשמר  -העמק הוקם מגרש משחקים ראשון ויחיד מסוגו בתנועה הקיבוצית  ,המגרש הוקם ביזמת
אירמה לינדהיים  ,אחייניתה של ברטה גוגנהיימר  ,בעזרת קרן גוגנהיימר והונהג בו סידור של

.

ביקורים של ילדי הערבים מהסביבה בשעות קבועות כאשר הגיעו חברות ' הדסה ' לבקר את לינדהיים

במשמר  -העמק יכלו לראות את חזונה של ברטה גוגנהיימר קורם עור וגידים  :ילדים בני כל הגילים

משחקים יחד  ,ללא הבדל דת  ,גזע ולאום .
במרס . 1994

41

רחל המאירית  -גורודיסקי  ,ריאיון ,

42

הצורר במגרשי משחק מצא ביטויו אף בעיתונות התקופה ראה  :ר ' לוין  ' ,למצב התינוקות והאמהות '  ,דבר  ,ט " ז

7

.

..

תשרי תרפ " ו  .בין השאר נכתב שם  ' :צריך לסדר רשת של מגרשים בשביל ילדים  .אין מקום בשביל הילדים
לשחק  ,מלבד הרחוב המלוכלך והמלא אבק  . .לאושרנו יש עוד הרבה מקומות פנויים בקצות העיר  ,ועוד מקומות
רבים כאלה המתאימים לתכלית

זו . . .

בירקהם  ' ,הילד והחברה '  ,האשה  ,ב

.

זכרו  ,כי

[ חוברת

.

דבר מועיל הנעשה בעיתו  -תועלתו כפולה ' וראה עוד  :ג '

נוספת ] ( תרפ " ט ) ,

עמ ' 8 - 6

.

לדברי בירקהם ' חסרים לנו מועדוני נוער ,

.

מקום שהילדים יוכלו לבלות את שעות הפנאי במשחקים מתאימים בקריאה ובהכנת שיעורים רוב המשפחות גרות

.

בחדר אחד או בשניים  ,או בצריף  ,שבו אין מקום לילדים  ,וכך הם משוטטים על פני חוצות ושווקים כמה בתי

.

ספר יש להם מגרשי משחקז ' ראה גם  :א ' סלומון  ' ,מגרש משחקים לילדי ראשון לציון '  ,ד ' יודילוביץ ( עורך ) ,

ספר ראשון לציון  ,התרמ " ב  -התש " א  ,ראשון  -לציון , 1941

עמ '

. 518 - 517

יליים יהודים

נג:
העמק

נמי _

( ) 1939

ץתדרה

צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

86

מגרש המשחקים בבית  -הספר ' כל ישראל חברים '  ,שנקרא בפי הילדים ' כיכר הנוער '  ,קלט ילדים
רבים משכונת ' מחנה  -יהודה '  ,ששכנה במרכז אזור יהודי עני בעיר החדשה בירושלים  ,המגרש כלל

חצר פנימית גדולה  ,שבה הותקנו מכשירי חצר  ,במתכונת מגרשי המשחקים בארצות  -הברית  ,ואולם

גדול  ,שבו התקיימה הפעילות החברתית  -התרבותית במסגרת של ' פינות '  :ציור  ,מלאכה  ,נגרות ,
מוזיקה  ,דרמה  ,ספורט  ,מתנאות  ,ידיעת הארץ  ,מהול וקליעה  ,הפעילות היתה פתוחה לכל הילדים ,

מחנה אוהלים
במסגרת כעילאות
של מגרש המשחקים

.

ובחירת התעסוקה נעשתה בצורה חפשית במגרש אורגנו משחקי תנועה שונים ומשהקים חברתיים
למיניהם ונערכו פעולות מיוהדות  ,כגון טיולים ויציאה למתנות של מגרשי גוגנהיימר  ,שהתקיימו

.

המדריך
מחנה)  -.יהודה '
'( 1930

בכפר  -הנוער ' מאיר שפיה ' ובכפר  -ויתקין כמו כן נערכו במקום טקסי קבלת שבת ונחוגו בו חגים

משמאל  :יוסף מיוחס

ומועדים ,

ואף בוצעו פרויקטים מיוחדים  ,כמו  :הקמת תחנה מטאורולוגית  ,הקמת מוזאון מאוספי

.

הילדים  ,הקמת משק חי וגינה וארגון תערוכת ספרים לכבוד שבוע הספר לדברי שוורץ  ' :בשביל

.

לספק את כל טיפוסי הילדים בגילים השונים  ,דרושה היתה תכנית רהבה ומגוונת עלינו לגוון את
התכנית במידה כזו  ,שכל ילד יוכל למצוא בה סיפוק לנפשו  ,וגם במידה שתחדש ותגלה לפני הילד

מקורות חדשים של סיפוק אשר לא ידעם קו. ' 07
43

שמרץ  ,ריאיון ,

26

בנובמבר

1993

43

בפעילות במגרש השתתפו כשלוש מאות עד ארבע

מגרשי המשחקים של ' גוגגהיימר  -הדסה '

87

.

מאות ילדים בני שלוש עד שש  -עשרה  ,כמאתיים ילדים בממוצע מדי יום הבנים והבנות חולקו

לקבוצות ולכל קבוצה היה מדריך  .המדריכים היו מורים מתחילים או צעירים שהתמתו בחינוך נוער .
צוות המדריכים תוגבר בסמינריסטיות מהסמינר לבנות ' מזרהי '  ,שעבדו בהתנדבות  ,בעידודו של

מנהלן .
.

לצד המדריכים פעלה מועצת ילדים  ,שנבחרה על ידי כל הילדים ונפגשה אחת לשבוע תפקידה
העיקרי היה לפתור בעיות מידיות בענייני סדר  ,משמעת  ,השגחה והשתתפות בהכנת תכנית הפעילות

.

ובביצועה שוורץ יזמה את הקמת מועצת הילדים  ,כדי ' שהם ינהלו את המקום  ,יש

ביצירת הערכים שלו ' .

לשתף את המקום

44

תנועת הצופים  ,תרמה אף היא לפעילות במגרש  ,ועזרתה התקבלה בהכרת תודה הן על ידי הצוות

והן על ידי הילדים  .מדי יום הגיעו שני מדריכים של הצופים לסייע לצוות בביצוע התכנית הפדגוגית .
למרות היותם צעירים  ,מילאו הצופים את התחייבותם בהצלחה רבה וזכו לאהדה בעיקר בקרב הילדים

הקטנים יותר  ,ואלה לא הסתירו את חלומם להיות מדריכים בתנועת הצופים .
.

מגרש המשחקים נפתח בשעה שלוש אחר הצהריים והפעילות בו נמשכה עד השעה שש בתחילה עסקו
הילדים בפעילות אישית ב ' פינות ' על פי בחירתם  ,ולאחר מכן נערכה תמיד פעילות כללית משותפת

.

לכל הילדים באחד הפרוטוקולים נמצאה הצעה שבועית לסיום הפעילות היומית  :יום א  -סיפור והצגה ;

יום ב  -ראינוע ; יום ג  -משחק משותף ; יום ד  -קונצרט ; יום ה  -שיחה כללית ; שבת -

מפקד .

45

לאחר הפרדה מהילדים הצעירים  ,בסיסמת ' פעל ושמח '  ,התלה הפעילות לשכבה הבוגרת  ,שכללה

.

שיתה  ,דיון בנושאים אקטואליים ומשהקי חברה  ,ונמשכה עד השעה שבע בערב לדברי מלכה ויוסף
קוריאל  ,אשר היו חניכים במגרש המשחקים ' מחנה יהודה '  ,הוקדשה תשומת לב מיוחדת לטיפול
בילדים הבוגרים  ,שכן הם עזרו למדריכים בביצוע התכנית הפדגוגית ומהם צמח הגרעין של מדריכי

העתיד  ,ביזמת המדריך הראשי  ,ברוך בן  -ישי  ,אורגנו לקבוצת הבוגרים פעילויות מיוחדות  ,במטרה

.
מספקת כפי שהיתה בילדותם  .בן  -ישי הבין ללבם וזימן מדריכים מתנועת הצופים  ' ,מחנות  -העולים '

לספק את תחומי התעניינותם בהיותם בני שש  -עשרה הרגישו הצעירים שהפעילות במגרש כבר אינה

ו ' הנוער העובד '  ,כדי שיספרו על תנועותיהם  ,על מנת שהבוגרים יוכלו

להחליט על המשך דרכם .

.

במקביל אף צירף חלק מן הבוגרים ל ' הגנה '  ,ואחדים מהם הכשיר למדריכים במגרשי המשתקים כך
החלה מלכה קוריאל את דרכה בהדרכת קבוצות הצעירים

ב ' מקור  -ברוך ' -

שאליו הועברה הפעילות

.

מ ' מהנה יהודה ' לאחר שהמגרש שם נסגר  -והמשיכה להדריך עד היריונה הראשון מלכה ויוסף הכירו

.

במגרש המשחקים ושם אף נישאו חתונתם נערכה בצריף במגרש המשחקים ' מקור  -ברוך '  ,בנוכחות

החניכים  ,המדריכים ומשלחת של נשות ' הדסה '.

46

דוגמה לחגיגות המיוהדות שהתקיימו במגרש ב ' מחנה  -יהודה ' היא מסיבת החנוכה שנערכה בכסלו
44

שם .

45

ר ' שוורץ  ' ,לבירור דרכי עבודה במגרשי המשחקים '  ,הרצאה שנכתבה לכינוס המדריכים בדצמבר  , 1932אצ " מ ,

419/95ג.
46

מלכה ויוסף קוריאל  ,ריאיון ,
ריאיון  18 ,במרס 1994

.

10

באוגוסט

; 1994

השופט יצחק בנאי  ,חניך במגרש המשחקים

ב ' מקור  -ברוך ' ,

מתדרה

שקדרה

מגרש המשחקים

:

גלים

88
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תרפ " ט  ,בהשתתפותם של חיים יסקי  ,מנהל ' הדסה '  ,בנו גרינפלדר  ,מנהל מחלקת הילדים בבית -
ילדים והוריהם האולם קושט
החולים ' הדסה '  ,יצחק בסן  ,מנהל בית  -הספר אליאנס  ,וכשמונה מאות
על ידי הילדים  ,וההכנסות ממכירת הכרטיסים הוקדשו לרכישת ספרים לספרייתם  .בהגיגה זו הואר

.

לראשונה בחשמל האולם המרכזי של בית  -הספר .

47

במשך כל שבוע התנוכה נערכה תצוגה של ספרים

.

עבריים שנתרמו על ידי ' החברה לשימור הלשון העברית ' בעקבות הצלחת מסיבת התנוכה וחיבור
האולם לרשת החשמל פנו מוסדות רבים לבית  -הספר בבקשה שישכיר להם את האולם על מנת לערוך

בו את מסיבות התנוכה שלהם .
47

48

48

רחל שוורץ אל הסתדרות ' הדסה ' ,
' הדסה '  ,ניו  -יורק ; 4 / 30 / 238 ,

שם .

8

בינואר  : 1930דו " ח על עבודת מגרשי המשחקים לחודש דצמבר  , 1929ארכיון

מצוי גם ב  -אצ " מ ,

; 117/ 432

אצ " מ ,

419,73ג.

מגרשי המשחקים של ' גוגגהיימר  -הדסה '

עקרונות מגרשי המשחקים
בארץ  -ישראל
שוויון לכול
העיקרון הראשון בהפעלת המגרשים היה שהם
פתוחים לילדים ונוער בני כל העדות והעמים ,

.

ללא הבדל דת  ,גזע ומין המגרש הראשון  ,שהוקם
בעיר

בשכונה מעורבת של יהודים

העתיקה ,

וערבים  ,היווה תידוש באותם הימים  ,שכן זו היתה
מסגרת חינוכית ראשונה מסוגה שהוקמה בארץ ,
לספק

במטרה

חינוכיות  -חברתיות

פעילויות

לילדים  ,ללא הבדל גזע  ,דת ולאום  ,בהתאם
לצוואתה של גוגנהיימר ובהתאם לאידיאולוגיה של

' הדסה '  .עיקרון זה יצר קשיים רבים ובלתי צפויים .
המגרשים הוקמו בסביבה מעורבת שאוכלוסייתה
כללה

ויהודים ,

ערבים

ספרדים

ואשכנזים ,

.

חילוניים ודתיים סיפרה על כך קורנפלד  ' :רוב
הילדים היו ממוצא ספרדי והיו הראשונים שבאו

במספר רב למגרש  .הילדים הערביים היו במיעוט
ולכן פחדו מהילדים

היהודים . . .

זה היה מקור של

סיפוק עבורי  ,לראות ילדים יהודים משחקים
בהרמוניה עם ילדים
המשחקים

ערבים ' .

49

הפעילות במגרש

העמיקה את החיכוכים בין

לערבים ובין חילוניים

יהודים

ודתיים .

יחסי יהודים וערבים
במגרש המשחקים הראשון  ' ,הר  -ציון ' ( להלן  ' :הר  -ציון א ' )  ,שהוקם בשנת  , 1925רבים היו הילדים

.

.

היהודים הילדים הערבים  ,אשר היו במיעוט  ,פחדו מהם ולא ששו לשתף עמם פעולה במגרש השני

( להלן  ' :הר  -ציון ב ' )  ,אשר הוקם בשנת  , 1927באזור ערבי עני  ,היו הילדים הארמנים והערבים
כשישים אחוז מכלל המבקרים  ,ואילו הילדים היהודים היו במיעוט  ,ולכן נדרשו מהמדריכים עבודה

.

חינוכית מיוחדת ומאמץ רב כדי להתגבר על קשיי השפה והמנטליות בנוסף שימש המגרש כגשר בין
ילדי הערבים העשירים לילדי הערבים העניים  ,הפלאחים  ,והם ' נאלצו ' לשחק ביחד במהלך פעילותם

במגרש המשותף .

50

49

דו " ח קורנפלד ( לעיל  ,הערה

50

שם .

. ) 20

89

קתדרה

ץתררה

90

צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

לדברי שוורץ  ' :יפה לראות את הילדים היהודים  ,המוסלמים והנוצרים משחקים יחד מתוך רעות
וידידות באותו המקום  ,אשר לפני פתת המגרש היו ניצין וזורקים אבנים אחד

ברעהו ' .

51

שוורץ אף

סיפרה שבמצב מיוהד זה קשה היה לדבר רק עברית  ' :הייתי צריכה לעשות אותה [ את תכנית

העבודה ]

.

בעלת אופי כזה  ,שלא יכריחו ילד ערבי ללמוד עברית  ,שכול ילד יוכל למצוא את עצמו תכנית

שתתאים לכול ולא רק לספורטיבים  ,אלא גם לנכים  ,בלי הבדל דת ולאום ' .

52

לעתים קרובות הגיע

המצב לידי אבסורד ממש  ,ולדוגמה תיארה מקרה שבו פנתה לילד ערבי בשאלה ' כיף

ענה לה  ' :ברוך השם .
'

מגרש המשחקים

:

מה העיר העתיקה

האלק ? '

והוא

53

בכינוס השני של המדריכים ב ' מגרשי גוגנהיימר  -הדסה למשחקים ' בארץ  -ישראל  ,שנערך במגרש

המשחקים ב ' מתנה  -יהודה ' ב  30 -וב  31 -בדצמבר  , 1932סיפרה המדריכה מרים אלוף על קשייה
בעבודה עם הערבים  ,שהיו אחוז נכבד מן המבקרים במגרש ' הר  -ציון ב '  .היא הציעה למנות מדריך
ר ' שורץ  ' ,מגרשי משחק לילדים '  ,האשה  ,ב ןחוברת נוספת ] ( תרפ " ט ) ,

דואר היום  ,ו ' שבט תרצ " ד .
שוורץ  ,ריאיון  26 ,בנובמבר . 1993
שם .

עמ '

; 55 - 53

הנ " ל  ' ,מגרשי משחק

לילדים '

מגרשי המשחקים של ' גוגנהיימר  -הדסה '

91

ערבי שיארגן את הילדים הערבים  ,הצעה שלא היתה מעשית בשל הקושי במציאת מדריך ערבי

.

מתאים לפיכך הוחלט למסור את בירור הסוגיה לוועדה מיוהדת והוטל עליה להציע דרכים לעבודה
משותפת עם האוכלוסייה הערבית ,

מפרוטוקול הוועדה המייעצת שפעלה לצד הנהלת ' מגרשי

54

גוגנהיימר  -הדסה ' אנו למדים שמגרש המשתקים ' הר  -ציון ב ' עורר קשיים והתלבטויות רבות באשר
לדרך העבודה בו  ,ואף נדונה האפשרות להעביר את הילדים היהודים למקום אחר ולהשאיר את

.

המגרש לילדים הערבים הנרייטה סאלד  ,מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית של הוועד הלאומי ,
התנגדה לפתרון זה בטענה שלמגרש יש ערך פוליטי וחשיבותו רבה ביצירת יחסים של הבנה
וסובלנות בין שתי האוכלוסיות ,
' Iew

distinguish between Aab

)0

' 85 Hadassah made 1 ) 5 rule never

fifiand

סאלד הציעה להביא את ההכרעה בשאלה בפני הנהלת הסוכנות היהודית ובפני חברי

שלום ' ,

' ברית

56

וציינה כי אם תיפול החלטה על מגרשים נפרדים יש לקבוע באילו תנאים יימסר המגרש לערבים  ,תוך

.

דאגה לכך שתהיה לוועדה אפשרות פיקוח על כך שישתמשו בו אך ורק למטרה שלשמה הוקם לעומתה
טענה ליבי ברקסון

) Berkson

r ( Libbie

מחברות הוועדה המייעצת  ,שהיא יודעת ' שגב ' גוגנהיימר לא

היתה נותנת מכספה למגרש משחקים בלתי " מעורב "  ,ולכן הכרח הוא  ,שיהיה מגרש משחקים משותף
לילדים יהודים וערבים גם יחד  ,ויש לדאוג להעברת המגרש למקום אחר  ,שיהיו בו יותר ילדים יהודים

.

ופחות ילדים ערבים ' בסיכומו של דבר הוחלט כי  :הוועדה המייעצת תומכת במגרש משחקים משותף
ליהודים ולערבים  ,ולשם כך יועבר המגרש הנוכחי למקום בטות יותר ומתאים יותר בעיר העתיקה ,

מקום שבו מספר הערבים קטן יותר  ,ושנוח יהיה לילדים מכל הדתות להגיע לשם .

57

המגרש ה ' מעורב '

עורר את התנגדות דיירי השכונה  ,יהודים וערבים גם יחד  ,והם אף התערבו מדי פעם בפעילות

החברתית שהתנהלה במגרש  ,והעירו הערות לצוות המדריכים  .לא אחת שמעה שוורץ  ,מנהלת המגרש ,
הערות מפי עוברי אורח ערבים על כך שיש לשרוף את המגרש  ,אך לא חסרו הערות חריפות ובוטות

.

גם מפי יהודים שוורץ פנתה לאתות ' טיפת חלב ' בשכונה שתמליץ בפני האימהות היהודיות לשלוח

.

את ילדיהן למגרש  ,אך זו ענתה  ' :אינני יכולה לעשות זאת אינני בעד זה בעצמי  ,ולא הייתי שולחת
את הילדים

54

שלי לשם ! ' .

58

אחד השכנים הערבים  ,עריף פאשא שמו  ,עשה כמיטב יכולתו לעזור לצוות

פרוטוקול הכינוס השני של מדריכים ב ' מדרשי גוגנהיימר  -הדסה למשחקים ' ,

31 - 30

בדצמבר  , 1932אצ " מ ,

.[ 17/432
55

אחד העקרונות שעליהם מושתת היה ארגון
הבדל דת

וגזע ' .

' הדסה ' :

' מתן שרות רפואי לכל  ,ללא אבחנה בין יהודים לערבים וללא

לאורך כל שנות פעילותה תתרה ' הדסה ' לממש עיקרון זה  ,וטענה כי ' המפתח להצלחת המפעל

הציוני ' הוא הפשרה עם הערבים  .א ' גל  ,דוד בן גוריון  :לקראת מדינה יהודית  ,שדה  -בוקר תשמ " ה  ,עמ '
 Palestine duringח

171 - 172

56

 .קק

,

58 ; S . L. Hattis , The Bi- National Idea

.ק

 Gilead, New York 1973 ,ח

,

; 120

4 . Levin , Balmן

Mandatory Times , Haifa 1970 ,

הנושא היהודי  -הערבי היה נושא קבוע במצעה של ' הדסה '  ,וזאת בהשפעת מייסדת הארגון  ,הנרייטה סאלד  ,אשר

מאז עלייתה ארצה  ,בשנת  , 1920אהדה את הארגונים שתמכו בהתקרבות יהודית  -ערבית  ,כמו תנועת ' ברית

שלום '  .ראה האטיס ( לעיל  ,הערה
57

. ) 55

פרוטוקול האספה העשרים ותשע של הוועדה המייעצת שעל יד הנהלת ' מגרשי גיגנהיימר  -הדסה למשחקים '

בארץ  -ישראל  ,שהתקיימה במשרד הראשי של ' הדסה ' בירושלים ,
58

ר ' שוורץ אל הסתדרות ' הדסה ' ( לעיל  ,הערה

. ) 47

28

בספטמבר  , 1930אנ " מ ,

32

17ן.

"
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בכל הקשור ל ' תינוך ' הילדים  ,אך לא נמנע מלהתערב במריבות הילדים ואף להענישם  ,למגינת לבה

של שוורץ  ,והיא ביקשה ממנו ' לצמצם את התערבויותיו ' .

59

לפתות פעם אתת הצליחה שוורץ להשתמש

.

בעצותיו ה ' הינוכיות ' של עריף פאשא באחד מימי השבת  ,בעזבה את המגרש  ,פגשה ילד ערבי בשם
מאלימן  ,וזה סיפר לה כי מספר ילדות יהודיות הקיפו אותו במעגל בבואו למגרש המשהקים  ,וצעקו

.

לעברו שצריך לשחוט את המופתי ולהרוג את כל הערבים רחל הרגישה אשמה  ,אך זו היתה הזדמנות

טובה בשבילה לחזור על אימרתו של עריף פאשא  ' ,הזמן ירפא '  ,אימרה שנהג לחזור עליה כל אימת

שנתקל בילדים ערבים ויהודים מעליבים אלה את אלה .

60

לעומת המבוגרים  ,שקיבלו את המגרשים בחשדנות  ,הרי הילדים נקלטו מהר מאוד מי שגדלו בתנאים
של עוני ומחסור  ,ללא צעצועים וללא מקומות מתאימים למשחק  ,לא זקוקים היו לפיתויים רבים

.

כדי לבוא ולשהק  ,מספיקה היתה נדנדה כדי לכבוש את לבם ואכן לאחר מספר חודשים של פעילות

משותפת  ,צמתה הרמוניה בין הילדים .
משחקי ההברה המאורגנים תפסו מקום מרכזי בתכנית הפעילות במגרשי המשחקים  ,וזאת בשל ערכם
החינוכי הרב ובשל יכולתם לתרום הרבה לשיפור היחסים בין הילדים מבני העדות השונות  .ואכן הילדים

הנוצרים  ,המוסלמים והיהודים למדו במגרשי המשתקים את ההשיבות של שיתוף הפעולה בהיי התברה ,

.

מעבר למגבלות השפה ניתן לומר שאלו היו ניסיונות ראשונים ליצירת קשרים חברתיים מוצלחים בין

יהודים לערבים תחת פיקוח מתאים  ,ודבר זה כשלעצמו היה תידוש בארץ  -ישראל באותם ימים .
יחסי חילוניים ודתיים
בעיית יחסי הדתיים והחילוניים העסיקה רבות את הצוות הפדגוגי בשני מגרשי המשחקים שבהר  -ציון

.

ובזה אשר במהנה  -יהודה  ,וגרמה לחיכוכים רבים בינם לבין התושבים הפעילות במגרשים התקיימה
המישה ימים בשבוע  ,מיום ראשון עד חמישי  ,בשבתות ובתגים  ,ולא רק זאת  ,בשבתות נערכה תמיד
פעילות משותפת לילדים ולהורים  :אורגנו משחקי כדורגל ומשחקי ספורט למיניהם  ,ובהם השתתפו
כשלוש מאות עד ארבע מאות ילדים ובני משפחותיהם  ,דבר שהפך את מגרשי המשתקים למרכזי

.

נופש שכונתי פעיל רחל המאירית  -גורודיסקי  ,שהיתה מדריכה במגרשי המשתקים ' הר  -ציון ' ו ' מחנה -

.

יהודה '  ,סיפרה  ,כי הפעילות בשבתות נערכה תוך הקפדה לא להלל את השבת ' זו היתה " הצלה "
לילדים  ,כי לא היה להם מה לעשות  ,לא היה מקום בבית  ,לא היתה חצר ולא היו צעצועים  ,והפעילות
 61גם יצחק
במגרש סיפקה להם תעסוקה ועניין בשעות אחר הצהריים  ,במשך השבוע וגם בשבתות '

.

נשר  ,שניהל את מגרש המשחקים הראשון ברחובות  ,שהוקם בשנת  , 1932סיפר כי בשבתות נרשמה
הצלחה כבירה  ,כאשר הגיעו למגרש למעלה ממאה וחמישים ילדים והוריהם  ,מכל הסביבה  ,בעוד
שבימי חול הגיעו כשישים ילדים
59

שם .

60

שם .

61

המאירית  -גורודיסקי  ,ריאיון

62

נשר  ,ריאיון
הדסה  ,ב ,

1

6- 1

בינואר

7

; 1995

במרס

בלבד .

62

הפעילות בשבתות עוררה את התנגדותם של הרבנים

. 1994

' דין וחשבון שנתי של הסתדרות מדיצינית הדסה לשנת תרפ " ח  -תרפ " ט '  ,ידיעות

( טבת  -סיון תרפ " ט ) .

מגרשי המשחקים של ' גוגגהיימר  -הדסה '

93

.

והממסד הדתי  ,והאוכלוסייה הדתית אף היא ביקרה אותה בחריפות מעניינת במיוחד התייחסותם של
ילדי ה ' חדר ' לתופעת המשחקים בפרט ולבילוי הזמן החפשי בכלל במגרש

המשהקים  ,הם נהגו לבוא

למגרש  ,אך עמדו מעבר לגדר והסתכלו בביטול על הילדים המשחקים ומבזבזים זמנם

לריק .

קורנפלד סיפרה כי באחד הימים הגיעו למגרש המשחקים ' הר  -ציון ' א ' שני ילדי ' חדר ' בני חמש ,

.

והביטו בהתנשאות על הילדים המשהקים לשאלתה מדוע אינם מצטרפים לבני גילם צחקו השניים

.

וענו  ' :אנחנו לא מסוגם ' וכשביקשה לברר למה התכוונו הסבירו  ' :הם ילדים משחקים  ,אבל אנחנו
ילדים

לומדים ' .
!

אך לאט לאט גבר האינסטינקט הטבעי של הילד למשחק  ,וגם שני ילדים אלה

63

.

הצטרפו למשחקים ליליאן קורנפלד עקבה אחרי משחקם הם התנדנדו לראשונה בחייהם בנדנדה ,

והיו כל כך מבוהלים כאשר רגליהם ניתקו מהקרקע שהמראה עורר את חמלתה .
בראשית

1929

הוקם כאמור המגרש בשכונת ' מחנה  -יהודה ' ופתיחתו גררה עימות חריף בין תושבי

.

השכונה  ,דתיים וחילוניים  .המגרש גבל בישיבת ' תלמוד תורה עץ  -תיים ' מנהל הישיבה התנגד
לפעילות המגרש בטענה שזהו חטא לפי הוקי התורה להרשות לבנים ולבנות לשחק ביחד  ,לדברי
שוורץ זעם מנהל הישיבה וטען שתלמידיו אינם יכולים להתרכז בתלמודם  ,ובמקום ללמוד הם נועצים

מבטים בילדים ובילדות המשחקים במגרש המשחקים .

64

הוא דרש לסגור את המגרש  ,אך שוורץ טענה

.

כנגדו  ' :לילדינו יש יצר טבעי למשהק איך הרבי יכול להתכחש לכך ? '

65

משלא נענתה לבקשתו תבע

אותה המנהל למשפט  ,ובית  -הדין הרבני הוציא נגדה צו שבו נקראה להתייצב בפניו ולנמק מדוע לא

.
הרב אברהם יצחק קוק .

ייסגר מגרש המשחקים בצר לה פנתה שוורץ לרב הראשי האשכנזי של היישוב היהודי בארץ  -ישראל ,
66

' בתי '  ,אמר לה הרב קוק  ' ,לכי לעבודתך והכול יבוא על מקומו בשלום ' .

67

.

לא בכדי פנתה שוורץ לעזרתו של הרב קוק מראשית דרכו כרבה של יפו מתח הרב קוק ביקורת על

.

החינוך ההרדי המסורתי ותמך בפיתות חינוך דתי לאומי מודרני הוא עודד את הפעילות הספורטיבית

.

ודיבר בשבח הוראת ההתעמלות והחינוך האמנותי לדבריו  ' ,גוף בריא אנו

הבריאות והגבורה הגופנית ' .
63

דו " ח קורנפלד ( לעיל  ,הערה

64

שוורץ  ,ריאיון ,

65

שם .

66

הרב קוק

26

בנובמבר

( ) 1935 - 1865

68

צריכים . . .

זנחנו את

הסרת ההתנגדות הלמה את משנתו של הרב קוק ובמיוחד את עמדתו

) 20

.

1993

.

נולד בלטביה  ,עלה לארץ  -ישראל בשנת , 1904

.

וכיהן כרבה הראשי של יפו לאחר מלחמת

.

העולם הראשונה שימש כרב ראשי של ירושלים בשנת  , 1921עם כינונה של הרבנות הראשית  ,נבחר לתפקיד
הרב האשכנזי הראשי

לארץ  -ישראל .

שלא כמו רבנים אורתודוקסים אחרים ,

תמך בתנועה הציונית וראה בה

.

' אתחלתא דגאולה '  .עמדה זו הביאה להתנגשויות רבות בינו ובין המחנה החרדי קיצוני וראה  :ד ' הורוביץ ומ '
ליסק  ,מישוב למדינה  ,תל  -אביב  , 1977עמ '  , 404הערה  ; 13ש ' הכהן אבידור  ,האיש נגד הזרם  ,ירושלים תשל " א
67

שוורץ  ,ריאיון ,

26

בנובמבר

; 1993

לוין ( לעיל  ,הערה , ) 55

.

עמ ' . 89

שיחקה במגרש המשחקים  ,למורת רוחו לא נמצאו סימוכין נוספים
68

.

.

לדעת לוין מנהל הישיבה רגז מפני שנכדתו

לכך .

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  296אמנם תמיכתו של הרב קוק בפעילות מסוג זה היתה מוגבלת  .עם

התפשטות הפעילות הספורטיבית של הנוער הארץ  -ישראלי ופעילות הצופים ו ' מכבי ' בשבת  ,יצא הרב קוק כנגד

.

תופעה זו לדברי הכהן אבידור ביקש הרב קוק מחיים ארלוזורוב למנוע חילולי שבת על ידי משחקי כדורגל

ולהשפיע על ארגוני הספורט הנתמכים על ידי ההסתדרות הציונית לא לשחק כדורגל בשבת  ,ובייחוד בירושלים .
 .לפי עדותו של א ' גינזבורג  ,נפגש אביו  ,לוי גינזבורג  ,עם
 ,עמ
ראה  :ש ' הכהן אבידור  ,לעיל  ,הערה
 .הרב קוק רגז על השמועה שיהודה ליב מגגם וחבריו משחקים בטנים בשבת בעיר
הרב קוק בירושלים בשנת
) 66

1929

' רע

ושתדדה

ץתדרה

94

צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

החינוכית בריאותית  ,והתאימה לתפיסתו ש ' יש לבנות יסודות הדשים למערכת היחסים בין חרדים

לחופשיים שעל פיהם הישן יתחדש והחדש יתקדש ' .

69

.

ולא רק זאת  ,הסרת התנגדותו עודדה הקמת מגרשי קיץ לילדי האוכלוסייה הדתית מהפרוטוקולים
של ישיבות ועדת ' מגרשי גוגנהיימר  -הדסה ' עולה כי המפעל חדר בסופו של דבר גם לאוכלוסייה

החרדית  ,בן  -ישי  ,שנתמנה למפקח המחוזי על מגרשי המשחקים  ,דיווח על מגרשי קיץ של ילדי
החרדים  ,ש ' בהם השתתפו למעלה

מ 100 -

ילדים והפעילות עברה בעניין ובהצלחה רבה  ,זו היתה

.

הפעם הראשונה שחדרנו לשכבות אלה  ,והיה בזה משום ניסיון רב ערך מאחר ונשאר סכום כסף
ברשות " אגודת ישראל " וגם מהקצבת קרן גוגנהיימר  ,הוחלט להאריך את מגרש הקיץ של ילדי

החרדים שהצליח כל  -כך  ,לשבוע נוסף על ההודשיים '.

70

עמדתם הניטרלית של מפעילי מגרשי המשחקים בנושא יחסי חילוניים ודתיים הועמדה במבחן כאשר

.

הגיעו למגרש המשחקים ילדי משפחות שהמירו דתן בהשפעת המיסיון צוות המדריכים המשיך לטפל

.

גם בילדי משפחות המתנצרים  ,והם הורשו לבוא ולהשתתף בפעילויות המגרש קורנפלד ציינה

בדו " חותיה שבאחד המקרים אף נחלצה קבוצת ילדים לסייע לילדה בת חמש  -עשרה אשר הוריה המירו

דתם  ,והם עודדו אותה להמשיך לבוא למגרש המשחקים  .מדריכי תנועת הצופים  ,שסייעו בהפעלת

המגרש  ,צירפו את אותה ילדה לאחת מקבוצותיהם ואף מצאו לה עבודה אצל משפחה יהודית .
פיקוח רפואי

.

הפיקות הרפואי והחינוך לבריאות על ידי ' הדסה ' היו עיקרון נוסף בהפעלת מגרשי המשהקים אחד
הצעדים הראשונים של ' הדסה ' בארץ היה קבלת אחריות לטיפול הרפואי בכל בתי  -הספר וגני
הילדים של ועד החינוך

והקמת המחלקה להיגיינה של בית  -הספר .

71

זו היתה פעולה ראשונה מני

רבות בתהום הרפואה המונעת  ,על פי משאלתה העיקרית של ' הדסה '  :הקמת דור הדש  ,בריא בגופו

.

ונפשו בראש מחלקת ההיגיינה של ' הדסה ' עמד מרדכי ברכיהו  ,אשר אמר  ' :זהו תפקיד לא קל
בארץ  -ישראל  ,אשר בה המנהגים  ,המסורת ואורחות החיים שונים מרהוב אהד למשנהו ומשכונר

לשכונה ' .

72

.

מגרשי המשחקים עמדו גם הם תחת פיקוחה של מחלקה זו באחת מישיבות הרופאינ

והאתיות של בתי  -הספר  ,בראשותו של ברכיהו  ,הועלתה תלונה כי הילדים מגיעים למגרש המשהקינ
בשעה שלוש אחר הצהריים  ,ומאחר ש ' " המשתקים פיזיים "  ,הילדים מתעייפים יתר על

.

הקודש הוא הפציר באביו  ,כמי שגדל על תרבות המערב ,
שניסיונו שלו להשפיע עליהם עלה בתוהו  .ראה  :א ' גינזבורג  ,יהודי אמריקה ,
202
69

70

71
72

המידה ,

לכתוב ולמהות על חילול השבת בפרהסיה  ,מאחו

.

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה

ירושלים  -תל  -אביב תש " ם  ,עם

 , ) 4עמ ' . 286

דברי בן ישי בישיבת הוועדה האדמיניסטרטיווית של ' מגרשי הדסה  -גוגנהיימר למשהקים ' בארץ  -ישראל ,
באוגוסט  , 1944אצ " מ 17 32 ,ן וראה עוד  :ב ' בן  -ישי  ,לבעיות הנופש בחברתנו  ,ירושלים תשכ " ב

.

.

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה~, ) 4

עמ ' 221

.

.

8ן

,

מ ' ברכיהו  ,בית הספר והתלמיד בארץ ישראל  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '  4ברכיהו (  ) 1959 - 1882היה מהרופאי
הראשונים בארץ  -ישראל את השכלתו הרפואית רכש בשוייץ  ,עלה ארצה בשנת  , 1912ושירת כרופא הגימנסיו

.

.

' הרצליה ' בזמן מלחמת העולם הראשונה גויס לצבא התורכי  ,בתום המלחמה שימש רופא מושבות הגליל העליון
ומשנת  1919היה מנהל המחלקה להיגיינה בבתי  -הספר

.

מגרשי המשתקים של ' גוגנהיימר  -הדסה '

בריכוזם

והמורים מתאוננים  ,שהילדים באים למחרת עייפים  ,דבר הפוגע

הוחלט

השמש  ,להקצות מקום למנוחה

להמליץ על פתיחת המגרשים בשעה ארבע  ,לסדר מהסה מפני

ולהפקיד את ההשגחה על הילדים בידי אדם ' בעל הבנה בהיגיינה של

בפרט ' .

בלימודים ' ,

73

95

הילד בכלל  ,ובהתעמלות

74

המגרשים היו פתוחים לכל הילדים  ,אך כדי להשתתף בפעילות החברתית היה

עליהם לדאוג להיגיינה

רפואית של עיניהם ושל עורם .
האישית  ,להגיע נקיים למגרש ומדי שלושה חודשים לעבור בדיקה
מן המגרש עד להתלמתם .
ילדים שנמצאו נגועים בגרענת או בגזזת קיבלו טיפול רפואי והוצאו

ילדים שהגיעו תולים במהלות לא מידבקות טופלו במגרש על ידי אחות

.

עם הצוות האתות היתה ממונה על הפיקוח הרפואי ועל הקניית הרגלי

75

בית  -הספר הסמוך  ,שנמנתה

היגיינה בסיסיים  ,כגון  :ניקיון

ונקיטת אמצעי שמירה ומניעה

הגוף  ,שימוש במברשת שיניים ובמטפחת אף  ,ניקיון המזון והלבוש
בפניהם  ,בגין אי הקפדתם על רמת
מפני מתלות מידבקות ילדים רבים נעלבו מסגירת שערי המגרש
אחר הצהריים  ,ממאנים לחזור
ההיגיינה הנדרשת  .יום יום נצפו ילדים העומדים מחוץ לגדר ובוכים כל
 ,והניקיון הגופני הפך להרגל
לביתם ולדאוג לניקיונם  ,אך כעבור זמן לא רב נשאה ההתעקשות פרי
במסגרת אשר דרשה מהם
של קבע ניתן לומר שזו היתה הפעם הראשונה שבה נתקלו ילדים

.

.

התייחסות להיגיינה האישית כתנאי להצטרפותם אליה .

הילדים ועל המצב ההיגייני

ירושלים סבלה ממחסור במים  ,דבר שהשפיע במידה רבה על ניקיונם של
 ציון ב ' לצנרת המים העירוניתוהסניטרי הכללי  '6 ,באמצע שנת  1928הובר מגרש המשהקים ' הר
בבתים ההידוש היה כמובן
והותקנו בו חדרי מקלחת  ,וזאת בתקופה שעדיין לא היו מים זורמים
מים זורמים בבתים ,
אטרקציה  ,ועורר התלהבות רבה בקרב הילדים מלכה קוריאל סיפרה  ' :לא היו
בשבוע  ,ביום שישי  ,הגענו
אפילו למשפחות העשירות בשכונת " אוהל משה " לא היתה מקלחת פעם
 77אולם הורי הילדים והשכנים מקרב
למגרש עם מגבת וסבון והתקלחנו  ,בנים ובנות על פי תור '
מעשה לא מוסרי וסירבו
האוכלוסייה הערבית התנגדו בחריפות להידוש הם ראו ברחצה המשותפת
הוסבר להם שהילדים
להתירה לבניהם ולבנותיהם שמא יסתובבו עירומים ברהוב רק כאשר
עוררו השתאות בסביבה
מתרחצים בהדר סגור  -בנים לחוד ובנות להוד  -הסכימו לכך המקלתות
הר  -ציון ב ' כדי להזות בהן
כולה  ,וזרם של מבקרים ערבים לא פסק להגיע למגרש המשתקים '

.

.

.

.

.

.

.

73

::

ישיבת רופאי בתי  -הספר והאחיות ,

17

ביוני  , 1929אנ " מ

.1113/343

הספר  .מחלקת ההיגיינה של בית  -הספר
בענת והגזזת  ,שתי מחלות מידבקות  ,נפוצות היו בקרב תלמידי בתי -
נוקשים האמצעים העיקריים
ב ' הסתדרות מדיצינית הדסה ' ניהלה מאבק עיקש למיגורן והנהיגה כללי זהירות
התלמידים  .ראה  :מ ' ברכיהן  ,מנהל

.

במאבק היו הרחקה זמנית מהמוסד החינוכי וקבלת טיפול רפואי במרפאות

, 1928

אצ " מ ,

; 1113 /342

מ'

מחלקת ההיגיינה  ,אל ההנהלה הראשית של הסתדרות מדיצינית ' הדסה '  22 ,באוגוסט
ברכיהן  ' ,עבודת המהלקה להיגיינה של בית  -הספר '  ,החינוך  ,ט  ,ג  -ד ( תרפ " ו ) עמ ' 189 - 181
הבאת מים לירושלים ברכבות '  ,דבר ,
יהושוע ( לעיל  ,הערה  ) 19עמ '  ; 166 , 65על מצוקת המים בירושלים ראה ' :
בהתערבות המשטרה '  ,דבר  ,י " ח באלול תרפ " ה ;

.

76

י " ז באלול תרפ " ה ; ' מהומות וצעקות בחלוקת מים שהסתיימו
' הקלה בשאלת המים  :הגדלת כמות המים

וכן מלכה ויוסף קוריאל  ,ריאיון ,
77

קוריאל  ,ריאיון ,

10

באוגוסט

10

1994

.

למשפחה  ,מארבעה פחים

באוגוסט

; 1994

לשמונה פהים '  ,הארץ  ,י א בתשרי תרפ " ו .

פרס ( לעיל  ,הערה

"

),
19

עמ '

. 20

ץתדרה

ץתדדה
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צפורה שחורי  -רובין ושפרה שורץ

ולהיווכח שילדים באים בזמנם החפשי ומתקלחים  ,מבלי שיכריתו אותם לעשות זאת ומבלי שיצטרכו

.

להביא עמם את המים או לשלם בעבורם באמצעות המקלחות החמות  ,ההדרכה וההקפדה על שמירת
ההיגיינה האישית  ,הצליחו המדריכים להחדיר הרגלים אלה בעקיפין גם לבתי הילדים  ,שכן בעקבות
הילדים החלו גם הוריהם לשמור על ניקיון והיגיינה  ,מגרש המשחקים הפך אפוא לגורם מחנך והקנה

לקהילה כולה יסודות בתורת הבריאות .
אחרית דבר
במגרש המשחקים הראשון שנפתח בארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1925היו פעילים שלוש מאות ילדים  ,ותוך

.

חמש שנים גדל היקפו של מפעל זה פי שלושה בשנת

1930

כבר היו שלושה מגרשים  ,שניים

בירושלים  ' -הר  -ציון ב ' ומחנה  -יהודה  -ואחד בתל  -אביב  ,ובהם היו אלף וארבע מאות
בשנת

1947

ילדים .

שנת שיא בפעילות זו  ,היו ארבעים מגרשים בכל רחבי הארץ  ,ופעלו בהם שבעת אלפים

.

ילדים בתקופת מלחמת השחרור הופסקה הפעילות ברוב המגרשים  ,ועם הקמת המדינה נשארו

עשרים וארבעה מגרשי משחקים פעילים  ,תקציבם השנתי שהגיע לעשרים אלף לא " י  ,ומומן על ידי
' מועצת הדסה לנוער '

(

ראה תרשים .

) 78

התפתחות מגרשי המשחקים בארץ ישראל
מגרשים
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מגרשי המשחקים של ' גוגגהיימר  -הדסה '

הגידול במספר הילדים המבקרים במגרשי  -המשחקים
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1948/9
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מלבד מגרשי המשחקים הקבועים פעלו בשנת

1948

1925

1930

שבעה מגרשי קיץ זמניים  ,שנפתחו לפרק זמן

של חודשיים עד ארבעה חודשים  ,ובפעילות בהם השתתפו בין אלפיים לאלפיים והמש מאות ילדים

.

ליום וכן התקיים מחנה נופש בכפר  -ויתקין  ,שאירח שלוש מאות עד ארבע מאות ילדים בכל קיץ ,
במחזורים שנמשכו שבועיים כל אחד  ,מגרשי הקיץ הוקמו בשטחים עירוניים או במושבות שלא היתה

.

~אלה
אפשרות להשיג בהם מגרש קבוע  ,מסיבות תקציביות או טכניות פעילות הילדים במגרשים

כללה  :ספורט  ,משחקים  ,עבודות יד  ,טיולים ומחנאות  ,והיא נוהלה בידי מדריכים  ,שהיו ברובם

מורים או סטודנטים בבתי  -המדרש למורים או באוניברסיטה .
בשנת

יוסף

1935

מיוחס .

הוקמה לשכת נוער מרכזית במסגרת המחלקה לחינוך של הוועד הלאומי  ,ובראשה עמד
79

פעולתה של לשכת הנוער התמקדה בחינוכו של הנוער העזוב בשכונות ובעיירות

.

העולים ובטיפוח החינוך העברי הלא  -פורמלי תחומי אחריותה כללו  ' ,לפי סדר כרונולוגי :
על " מגרשי המשתקים ע " ש

79

גוגנהיימר  -הדסה " . 2 .

1

.

פיקוח

פיקוח על מועדוני הנוער של האירגונים

יוסף מיוחס  ,מהמורים הראשונים ילידי הארץ שפעלו ליצירת דו  -קיום יהודי  -ערבי  ,היה מעמודי התווך של החינוך

המשלים  ,מדריך ומפקח במגרשי המשחקים של ' גוגנהיימר  -הדסה '  ,מנהל המחלקה לנוער במשרד החינוך והתרבות
בשנים  . 1972 - 1935ראה  :אלבוים  -דרור לעיל  ,הערה  , ) 4ב  ,עמ '  ; 129מיוחס לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 7ר ' שורץ ,

,

' קוים לדמותו של יוסף מיוחס

ז"ל' ,

18

במרס , 1977

,

אצ " מ ,

.1419 / 114

קתדרה
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בארץ ,

הוולונטריים

3

.

אירגון קורסים למדריכים  ,לפעולה בתחומים הנ " ל  ,שהניחו את היסוד

להכשרת כוח אדם מקצועי להדרכה בנוער ' .
בשנת

80

הועברו ארגוני המתנדבים לידי המדינה  ,ובמסגרת מהלך זה הוצאו מגרשי המשחקים

1951

.

מרשותה של ' הדסה ' לרשותו של משרד החינוך לשכת הנוער מימי הוועד הלאומי הפכה למחלקה

לנוער במשרד החינוך והתרבות  ,והיא שקלטה את מגרשי המשחקים על תקציבם וצוות עובדיהם .

,

81

ל

ייחודם של ' מגרשי גוגנהיימר  -הדסה למשחקים '  ,בהשוואה למגרשי משתקים אחרים בעולם  ,היה בכך

שניסו להגשים גם מטרות פוליטיות ( ערבים  -יהודים

חילוניים ) ,

)

ולגשר על הבדלים תרבותיים ( דתיים -

בנוסף למטרותיהם החינוכיות  ,ושניתן בהם שירות רפואי חובה הינם על ידי ' הדסה ' ,

כחלק מתכנית כוללת לחנך בארץ  -ישראל דור חדש בריא בגופו ובנפשו .
מסקירת פעילותם ותכנית עבודתם של ' מגרשי גוגנהיימר  -הדסה ' עולה שהם היוו תשתית ראשונית

להתפתחותו של החינוך הלא  -פורמלי בארץ .

80

82

מיוחס  ,ספר החינוך המשלים ( לעיל  ,הערה , ) 1
עמ ' 160

.

עמ '  ; 217להב

שם .

81

מיוחס ( שם ) ; להב

82

לדעת גל ' ראשיתו של החינוך המשלים בא " י בשנות

(

( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ '  ; 4דרור

( לעיל  ,הערה , ) 1

ידי גופים וולונטריים

)

ובתרומות נדבנים ' .

ה 20 -

עם הקמת מגרשי משחק ומועדוני  -נוער שהופעלו על

ראה  :גל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

21

.

כלנלדרנ בשדדרנ

יעקב מרקוביצקי

דם :

הדיוויזיה השישית
המוטסת

בארן -שואל ,

'

1948 - 1945

אין ! ה 2ל  ,דדך ישף

שבוז והבכי ,

כבא  -כא ברישעה לטרש שליל ,

ולשוב יקלל

21שוך וקטור  -לחי

ולזלר שהיה ! ה צו מלך 1טל . . .
" לא  ,סר  .אין לקנא בחיל

הליציר " . . .

שסה לקדט  " -לא ! אין הוא חיל  -מכונה " .
! ה יכין  .זה נכין  ,סר  .שיז תיש
ובכלל הקנאה היא מךה מגנה .

מקנא

בי . . .

1

ה ' כלניות '  ,חיילי הדיוויזיה המוטסת השישית בצבא הבריטי  ,נחשבו כחיילים השנואים ביותר על

היישוב היהודי בארץ  -ישראל בשלהי תקופת המנדט

הבריטי .

2

הלוחמים הנבתרים  ,לוחמי עוצבת

חלק ממחקר נרחב שנערך במוסד הרצל באוניברסיטת חיפה על התפתחות כוח המגן העברי  .תודתי
גלגר  ,ראש מוסד הרצל  ,על סיועו
1

תש " ז
2

במחקר זה .

נ ' אלתרמן  ' ,אסור לקנא '  ,הטור השביעי  ,א  ,תל  -אביב תשל " ג ,
( 29

בנובמבר

) 1946

לפרופסור יואב

מעל דפי העיתון

'דבר ' .

עמ ' . 81 - 80

השיר נתפרסם לראשונה

בז ' בכסלו

ראה למשל דברי ג ' ון טילט  ,מפקד פלוגה בדיוויזיה המוטסת השישית  ,המצוטטים אצל ה ' לזר  ,המנדטורים  :ארץ -

ישראל  , 1948 - 1940ירושלים

תש " ן ,

עמ ' . 23
קתדרה

86

,

טבת

תשטח

 ,עמי

120 - 99

יעקב מרקוביצקי

קתדרה 100

הסער  ,שמילאו תפקיד חשוב בקרבות ההכרעה באירופה במלחמת העולם השנייה  ,הובאו ארצה
במיוחד על מנת למנוע את כניסתם הבלתי לגאלית של היהודים ניצולי השואה שניסו לפרוץ את

.

ההסגר שכוננה ממשלת הלייבור בראשותם של קלמנט אסלי וארנסט בווין במציאות הפוליטית
שלאחר מלחמת העולם השנייה המשיכה ממשלה זו לקיים את מדיניות ה ' ספר הלבן ' של שר המושבות
הבריטי מלקולם מקדונלד ממאי

1939

.

במאמר זה נבחן את מעורבותה של הדיוויזיה המוטסת השישית ואת דרכי פעולתה בהשלטת המדיניות

הבריטית בארץ  -ישראל מסתיו

1945

ועד לעזיבת הבריטים את הארץ באביב

1948

.

כמו כן נדון

במאמר באיזו מידה באו לידי ביטוי הניסיון המבצעי והמעורבות הקרבית של הדיוויזיה המוטסת

.

במדיניות הביטחון השוטף בארץ  -ישראל בשלהי תקופת המנדט פן נוסף הוא התנהגותם ותפיסת
עולמם של מפקדים ולוחמים מן הדיוויזיה  ,דרכי פעולה והשקפות שנתגבשו כפועל יוצא ממעורבותם

המבצעית בארץ ומאבקם ביישוב היהודי המאורגן ובארגוני המחתרת ( בעיקר ארגוני האצ " ל והלח " י

)

להשלטת מדיניות ממשלת בריטניה בארץ  -ישראל .
בקיץ  , 1945מתוך שיקולים כלכליים ועל רקע הערכת הקבינט בדבר חוסר הנחיצות בכוחות מוצנחים
וביחידות חיל רגלים נבחרות בצבא הבריטי לאחר תום מלהמת העולם השנייה  ,התליט המטה הכללי

.

האימפריאלי לפזר את אתת משתי הדיוויזיות המוטסות שפעלו בצבא הבריטי באותה העת כך פוזרה
הדיוויזיה המוטסת הראשונה  ,ותיקת קרבות מלחמת העולם השנייה באירופה  ,שאנשיה לתמו בין
השאר בשדה הקטל בארנהיים  ,במהלך מבצע ' גן
בסתיו

1945

השוק ' ) Market

( Garden

בספטמבר . 1944

3

נשלחה למזרח התיכון הדיוויזיה המוטסת השישית  ,עוצבת עילית שהיתה כוח משימה

מרכזי במחנה בעלות הברית בנחיתה בנורמנדי ובקרבות בפלנדריה  ,במהלך מבצע ' אדון עליון '
) ( Overlord

ביוני

. 1944

הדיוויזיה המוטסת השישית נועדה לשמש בזירת המזרח התיכון כוח

להתערבות מהירה של הפיקוד הצבאי הבריטי  ,על כוחות הדיוויזיה הוטל לאבטח את הנתיבים
האסטרטגיים העוברים באזור שבין בריטניה למושבותיה  ,בעיקר את גזרת תעלת סואץ  .יחידות
הדיוויזיה  ,שהגיעו לאזור בספטמבר  , 1945התרכזו במספר מחנות ברצועת עזה והתלו באימונים

לקראת משימות הביטחון השוטף במרחב .

מיד עם תום מלחמת העולם השנייה עלתה החשיבות האסטרטגית שבריטניה ייחסה לארץ  -ישראל .
.

זאת בעיקר לאור האפשרות שיהיה צורך לפנות את מרבית חיל המצב הבריטי ממצרים במישור
ההצהרתי דבקו אמנם מנהיגי הלייבור וראשי הממשלה בכוונתם לפרק את האימפריה  ,אך במישור
המעשי ניסתה גם ממשלה זו לעדכן את התפיסה בדבר האמצעים העדיפים להשגת המטרות

.

האסטרטגיות המסורתיות ממשלת הלייבור ובעיקר שר החוץ בווין לא שינו את התפיסה הכללית

באשר לחשיבות המזרח התיכון ולחשיבות ארץ  -ישראל במערך ההגנה האימפריאלי  -כטריטוריה
שבה עברו דרכי הים  ,האוויר והיבשה העיקריות להודו ולאסיה  ,כטריטוריה שאפשרה הגנה על אגפי

3

לדיון נרחב בפעילות הכוחות המוצנחים הבריטיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ראה למשל :
) ע  ; Para :ק '
 . 58 - 124קע Years 0 the Parachute Regiment, London 1993 ,

.

אביב תשל " ט ספר זה דן בהרחבה במבצע ' גן השוק '

,.

,

"

Harcherode ,

.ע

ריאן  ,גשר אחד רחוק מדי  ,תל -

כלניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

אירופה ואפריקה  ,כאזור נוח למיקום מחנות צבא בריטיים גדולים וכמוצא לצינורות נפט שיישלח
לאירופה ; והם עוד הוסיפו למערכת שיקולים זו בעד המשך הנוכחות הבריטית במרהב ובעיקר בארץ -

.

ישראל גם את האיום הסובייטי בהקשר זה הובלטה האפשרות של השתלטות סובייטית לכיוון תעלת
סואץ ומקורות הנפט העשירים בעיראק  ,באירן ובחצי האי ערב  ,ללא כל תגובת נגד של כוחות

בריטיים או מערביים .

4

שאלת ביטחון הפנים בארץ  -ישראל תפסה מקום מרכזי בשיקולים האסטרטגיים של הפיקוד הבריטי

.

לאחר סיום מלחמת העולם השנייה שיקולים אלו גובשו על רקע החשש כי האקטיוויסטים במהנה
הציוני יארגנו בסתיו

1945

הפגנת כוח אנטי בריטית  ,לאחר שיתברר כי ממשלת הלייבור בראשות

אסלי ובווין ממשיכה במדיניות האנטי ציונית של ה ' ספר הלבן ' ממאי  , 1989מדיניות שהמפלגה

הבטיחה לשנות בהיותה באופוזיציה בתקופת מלחמת העולם השנייה .
הפיקוד הבריטי חשש כי המהומות שתפרוצנה והפגיעה בסדר הציבורי בארץ  -ישראל יערערו את

מערכת ההגנה והאיזון האסטרטגי הנחוצים להגנת האזור .

5

בשל הערכה זו הועתקה הדיוויזיה המוטסת

השישית ממשימתה הראשונית לשמש כוח התערבות אסטרטגית

) force

( task

כנגד איום סובייטי

אפשרי ונשלחה לארץ  -ישראל  .היא אמורה היתה לייצב את הביטחון בארץ ולסייע בפעילות המבצעית
למספר יחידות צבאיות בריטיות שפעלו באותה העת ככוחות שיטור לביטחון פנים בפעולות ביטחון
שוטף והשלטת סדר בארץ  -ישראל  ,ובעיקר לדיוויזיית החי " ר הראשונה  ,לחיל הספר העבר ירדני

וללגיון הערבי .

6

.

בבואן לארץ הוכפפו יחידות הדיוויזיה המוטסת השישית למפקדת הצבא הבריטי בארץ התסיסה
והמרדנות של היישוב היהודי הוערכו בהנחיות החירום שקיבלו מפקדי הדיוויזיה בקבוצת פקודות
בספטמבר

, 1945

בהנתיות אלו הוטלה על הדיוויזיה המוטסת האחריות לביטחון השוטף ולפיקוח על הסדר הציבורי ברחבי

המחוז הדרומי של הארץ ( אזור

) 21

.

תהום פיקוחה של הדיוויזיה כלל את מרחב לוד  -שומרון  ,שפלת

.

יהודה ורצועת עזה בהנחיות ההירום הודגש בפני מפקדי הדיוויזיה כי לכוחות הבריטיים בארץ  -ישראל

צפויים תוך פרק זמן קצר עימותים עם היישוב היהודי  ,שהוגדר כאלמנט מרדני ופורק עול .

7

מן המשימות שהוטלו על הדיוויזיה המוטסת בהתאם להנחיות החירום שנמסרו למפקדי העוצבה
נתברר כי סוגי הפעילות המבצעית שציפו לדיוויזיה בארץ  ,הן ככוח שיטור במאבק כנגד אוכלוסייה

4

על ההיערכות האסטרטגית הבריטית לעיצוב מערכת ההגנה של חבר העמים הבריטי בתקופה שלאחר מלחמת
העולם השנייה ראה למשל :

. ,

131 3 , DO ) 46 ( 107

Cabinet Committees : Minutes and Memorandum , 13 September 1945 , PRO , CAB

על חשיבותו האסטרטגית של המזרח התיכון וחיוניותו לביטחון האימפריה הבריטית בתקופה

הנדונה ראה למשל  :ג ' שפר  ' ,לקראת נסיגה  :ממשלת בריטניה ובעית

המדינה  ,ירושלים
5

ארץ  -ישראל '  ,הנ " ל ( עורך )  ,המאבק להקמת

[ תשמ " ד ]  ,עמ ' . 52 - 50

 Nrborne Division Files , British War Museum, Londonה Palestine , 30 . 9 . 1945 , The 61ח1

Sihtation

[ להלן  :תיקי

הדיוויזיה ] .
6

7

לפעילות המבצעית של חיל הספר העבר ירדגי באבטחת הסדר הציבורי ואבטחת הגבולות ראה למשל  :י ' בנדמן ,

' חיל  -הספר העבר  -ירדני '  ,ג ' ריבלין ( עורך )  ,עלי זית וחרב  ,ב  ,תל  -אביב תשנ " א ,
' הערכת המצב ' ( לעיל  ,הערה ) 5

.

עמ ' . 222 - 207

בקייה

יעקב מרקוביצקי

102

אזרחית ( ברובה לא חמושה ) והן ככוח משימתי במאבק לדיכוי ארגוני

ה ' טרור

הארץ  -ישראלי '  ,היו

שונים בתכלית מהפעילות המבצעית ומהניסיון הקרבי של תיילי עוצבה נבחרת זו במלחמת העולם

השנייה .
מעורבותה של הדיוויזיה במלחמת העולם השנייה הבליטה רמת פעילות מבצעית הכרוכה בפעילות
דיוויזיה מוטסת בקרב  ,פעילות זו כללה בין היתר  :הצנחה  ,הנחתת כוחות מובחרים מעבר לקווי
האויב  ,פריצה לתוך מערך אויב מבוצר בסיוע של כוחות שריון ויחידות ממוכנות  ,חיפוי ארטילרי
ופעילות

אווירית .

מציאות מבצעית אינטנסיווית זו לא היתה מנת חלקם של אנשי הדיוויזיה

במשימותיהם בארץ  -ישראל .
בפעילות המבצעית ברחבי הארץ נכפתה על אנשי הדיוויזיה המוטסת מדיניות שמנעה שימוש לא
מבוקר בכוח אש  ,פקודה זו נבעה מהנחיות פוליטיות של השלטון הבריטי שהגבילו את הפעילות

הצבא .

המבצעית של כוחות

הפקודות המבצעיות הבליטו את השינויים בתפקודה של היחידה

.

בהתייתם לעברה ולניסיונה הקרבי כך נועדה הדיוויזיה המוטסת לשמש כות שיטור ותיווך  ,חיל מצב
שאמור היה לסייע באכיפת המדיניות המנדטורית בארץ  -ישראל  ,בפעילות זו לא נוצלו ניסיונה

הקרבי של עוצבת הסער המוטסת וייחודה המבצעי  .היא הופעלה למעשה כדיוויזיית רגלים רגילה

הנתונה להגבלות ולהנחיות מצד השלטון המנדטורי האזרחי והפיקוד הצבאי הבריטי בארץ .

8

במהלך הפעילות המבצעית בארץ  -ישראל הוטל על לוחמי הדיוויזיה המוטסת השישית לנקוט דרכי

.

פעולה מגוונות בין היתר הם פעלו בשיטת הכיתור והחיפוש

) and search

(coTdorI

f

שיטה זו היתה

הטקטיקה העיקרית של כוחות הצבא הבריטי בארץ  -ישראל  ,ושימשה לחיפוש נשק בסליקים של
ארגון ה ' הגנה '  ,לפיזור הפגנות ענק והתקהלויות בלתי חוקיות  ,לפתיחה באש על מפרי חוק אלימים
ועוינים שפעלו בחסות ריכוזי ההתיישבות היהודית  ,לחיפוש אחר תברי פלמ " ח או אנשי הארגונים

אצ " ל ולח " י  ,שנחשבו כחברים בארגונים צבאיים לא  -חוקיים  ,וכמו כן לאבטחת מתקנים אסטרטגיים

שהיו חיוניים לשלטון המנדטורי בארץ .
ב 20 -

9

באוקטובר  , 1945בעקבות ההסלמה במצב הביטחון בארץ  ,נצטוותה הדיוויזיה המוטסת השישית

לנוע מבסיסיה ברצועת עזה להצבת התירום שלה במפקדת מחוז

21

בצריפין

(

סרפנד .
)

על פי פקודות

ההצבה הדיוויזיה נועדה להשתלב בפעילות המבצעית במסגרת המפקדות המקומיות ולסייע לכוחות

.

הביטחון הבריטיים בהשלטת הסדר הציבורי ברחבי המחוז במסגרת היערכות מבצעית זו הופקדה

.

בריגדת הצנחנים השלישית על הביטחון השוטף במרחב לוד פעילות זו כללה בין היתר את הפיקוח

על תל  -אביב  ,העיר העברית הגדולה ביותר  ,שנחשבה לאזור שמרוכזים בו אנשי מחתרת רבים מן

.

הארגונים הלא חוקיים בריגדת הדאונים המונחתת

) (Airlanding

השישית הוצבה ברחבי

השומרון .

העוצבה השלישית  ,הבריגדה המוצנחת השנייה  ,שהגיעה לארץ רק בשלהי אוקטובר  , 1945המשיכה

8

על ייעודי פעילות השיטור ראה דוח מודיעין 62 -3טאא מדצמבר M ddle East Centre , Oaord, Cunningham : 1946
 Papers , Box 1 , File 1ולהלן  :מסמכי קנינגהם ] על פעילות מבצעית זו ראה התרשמותו של מפקד בשטח  :הרצ ' ~רוד

( לעיל  ,הערה , ) 3
9

עמ '

.
הערה . ) 8

25 - 23

ראה  :דות המודיעין ( לעיל ,

.

כלניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל
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לשהות בתהומי רצועת עזה  ,וזאת מתוך הערכה מודיעינית כי מצב הביטחון בארץ  -ישראל באותה

.

העת אינו דורש עדיין הפעלת מלוא כותה המבצעי של הדיוויזיה המוטסת כמו כן העריכו מפקדי
הדיוויזיה המוטסת כי השהות ברצועת עזה הרוגעת תאפשר לחיילי הבריגדה המוצנחת השנייה
להתאמן ולהתארגן כמסגרת אופרטיווית  ,לאחר תקופת שחיקה מבצעית בשנות המלתמה בחזיתות

אירופה .

10

למרות הניסיון הקרבי שרכשו אנשי הדיוויזיה המוטסת השישית בקרבות באירופה  ,הם לא היו מוכנים

.

כלל למאבק שהתנהל באותה העת בארץ  -ישראל  ,ושהיה שונה באופיו מכל מה שהתנסו בו בתקופה
שלאחר מלחמת העולם השנייה אופיין מאבק זה בטקטיקת לוחמה זעירה של ארגוני המרי ביישוב

.

היהודי לצד פעילות פוליטית של התנועה הלאומית הציונית כנגד שלטון המנדט הבריטי הפיקוד

הצבאי הבריטי בזירת המזרח התיכון בכלל ובארץ  -ישראל בפרט הניח כי האסטרטגיה שאומצה

במאבק כנגד הכנופיות הערביות בתקופת המרד הערבי ( בשנים

תצלה גם כנגד ארגוני

) 1939 - 1936

.

הטרור היהודיים הצבא הבריטי לא השכיל להבחין בשוני המהותי בין שני המקרים ואימץ אסטרטגיה
בלתי הולמת למאבק בארגוני המרי העברי בארץ  -ישראל בשנים

,

1947 - 1945

.

11

.

יטב )  :וו  :י ' י

10

' הערכת המצב ' לעיל הערה

11

לדיון במאפייני האסטרטגיה הצבאית הבריטית בארץ  -ישראל בתקופה זו ראה למשל  :ב ' הופכן  ,כשלון

האסטרטגיה הצבאית הבריטית בארץ  -ישראל  , 1947 - 1939רמת  -גן תשמ " ג  ,עמ ' ה  -יג וראה גם  :ח ' לבנברג ,

בן:ע:

בתל  -אביב

' מדוע נמנע הנציב העליון לא " י סר אלן קאנינגהאם להכביד ידו על היישוב ב  , ' 1947 - 1945 -ריבלין ( לעיל  ,הערה

( כשמבר

)5

ה-

.

 , ) 6עמ ' - 169

173

) 1945

1

,2

יעקב
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מרקוביצק

בנובמבר , 1945

עם ראשית הפעולות המבצעיות האנטי בריטיות של תנועת המרי  ,תלה במקביל

.

הסלמה בריכוזי ההתיישבות העירונית היהודית הסלמה זו באה לידי ביטוי למשל בהפגנות המוניות

שפרצו ברהבי הארץ כנגד מדיניות ה ' ספר הלבן '  ,וזאת בעקבות הכרזתו של בווין
1945

ב 13 -

בנובמבר

.

על המשך אכיפת תקנות ה ' ספר הלבן ' בחלק מן ההפגנות נתלהטו הרוחות  ,נוצרו התקהלויות

.

לא חוקיות ופרצו עימותים אלימים עם כוחות בריטיים שגרמו לשיבוש מהלך החיים הציבוריים כך

למשל בתל  -אביב לא הצליחה המשטרה המנדטורית  ,שנסתייעה ביחידות מיוחדות של אנשי בילוש

.

ומודיעין  ,להשיב את הסדר הציבורי על כנו בעקבות אירועי הפרת הסדר הציבורי בתל  -אביב
נצטוותה מפקדת הדיוויזיה המוטסת לשלוח לתוך העיר יחידות משנה ממחנות באזור על מנת לדכא
את הפרות הסדר

ולהשיב את השקט לעיר .

הפעילות המבצעית של השלטת הסדר הציבורי בתוככי תל  -אביב נמשכה שישה

ימים .

במהלך

העימות ניצבו חיילי הדיוויזיה ( מן הבריגדה המוצנחת השלישית ובריגדת הדאונים המונחתת

.

השישית ) בפעם הראשונה בפני עוינות ציבורית רהבה בשטה עירוני במהלך אספת עם כנגד

מדיניות בווין שנתקיימה במרכז תל  -אביב לא הצליחו המארגנים להשתלט על ההמון היהודי

.

הנסער אלפים  ,בעיקר צעירים ובני נוער  ,פנו עם סיום העצרת לעבר משרדי המנהל הבריטי
ברחוב לבונטין כשהם קוראים קריאות זעם כנגד מדיניותו של שר החוץ בווין  ,והעלו את המשרדים

באש .

פלוגת צנחנים בריטית הוזעקה מן המחנה בשרונה ( כיום הקריה

)

על מנת לדכא את

.

ההתפרעויות החיילים פתחו באש לעבר ההמון ופיזרוהו  ,ההמון הנזעם נפוץ במנוסה ברחבי העיר ,
כשהוא ממשיך לתקוף מוסדות שלטון ומנהל בריטיים ולחבל בהם ; בין השאר נפגעו משרד הדואר ,

.

משרדי מס ההכנסה וסניף של ' בנק ברקליס ' לשם דיכוי הפרות הסדר הטילה המפקדה הצבאית
הבריטית עוצר על העיר למשך חמישה לילות  ,החיילים הבריטים נצטוו לירות באוויר על מנת

.

להרתיע תושבים מלהפר את צווי העוצר במהלך התקריות האלימות נפצעו שנים  -עשר מחיילי
היחידות המוצנחות ושלושים

נפצעו .

נתבלו ,

מאש הכוחות הבריטיים נהרגו שישה יהודים וכשישים

12

הפיקוד הצבאי הבריטי העריך בעקבות ההסלמה שנוצרה כי הסוכנות היהודית עומדת מאחורי
ההפגנות וההתקהלויות הלא חוקיות  ,וזאת מתוך הרצון לערער את הסדר הציבורי ברחבי הארץ
ולפגוע בלגיטימציה של השלטון הבריטי בארץ  ,להערכת הביון הבריטי הכינה הסוכנות את היישוב

.

המאורגן בארץ  -ישראל  ,אפילו לא במודע  ,למאבק מזוין מתמשך כנגד השלטון המנדטורי בעקבות
הערכה זו החליט הפיקוד הצבאי המזרת התיכון להחריף את דרכי המאבק והתגובה כנגד היישוב

.

היהודי המאורגן הפיקוד הבריטי ההליט לגבש טקטיקה שנועדה לשבור את כוחו הצבאי של היישוב

ובעיקר של ארגון ה ' הגנה ' .
דרך פעולה זו גרסה בין היתר כי ' התכנית בעלת הסיכויים הטובים ביותר להצלחה היא לצרף חיפוש

.

אחר נשק עם ' תפיסת מנהיגי ה ' הגנה ' והפלמ " ח בכל מקרה תפיסת מנהיגים לשם שבירת ארגונים
12

לתיאור מפורט של פעילות הצנחנים הבריטים בעיר באמצע נובמבר
252 - 254

 .קק

; and Search , Aldershot 1949 ,

1945

וכן  :תיקי הדיוויזיה  ,נובמבר

ראה למשל :

1945

.

Wilson , Cordon

R. D .

כלניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

לא  -חוקיים תהא בעלת חשיבות ראשונה ותפיסת נשק היא משנית לכך ' .
ביטוי בשלהי

1945

13
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דרכי פעולה אלו באו לידי

ובראשית  , 1946בפעילות המבצעית של חיילי הדיוויזיה המוטסת השישית

שנתגבשה כמענה טקטי לפעולות הפלמ " ח במסגרת תנועת המרי העברי .
בעקבות פעולות חבלה של חוליות מפלוגה ז של הפלמ " ח שפוצצו את תחנות משטרת החופים

בגבעת  -אולגה ובסידני  -עלי בנובמבר

הופעלו חיילי גדוד הצנחנים השמיני של הדיוויזיה

141945

.

המוטסת במרחב השרון פעילות זו נועדה להתחקות אחר מבצעי פעולות החבלה ולאסור גורמים
חשודים ומשתפי פעולה עם ארגון
שגרו במספר יישובים באזור

ה ' הגנה '

השרון .

פעולת

החיפוש לא התבססה על נתונים מודיעיניים
של

מוגדרים

חשודים

איתור

אנשים

או

המעורבים ישירות בביצוע הפעולה  ,אלא על
ההערכה הקולקטיבית בדבר שיתוף פעולה בין
תושבים במרחב ההתיישבות היהודית הכפרית
בשרון ובעמק חפר לבין הפעילות המחתרתית

.

הלא חוקית של הפלמ " ה כך פרצו הצנחנים

הבריטים ליישובים גבעת  -היים  ,חוגלה  ,שפיים

.

ורשפון במהלך הפעולה פרצו עימותים בין
החיילים

למתיישבים ,

שהצנחנים

ומאתר

הבריטים לא הצליחו להשתלט על מפרי החוק
ניתנה פקודה לפתוח לעברם באש על מנת

לרסנם .
חמוש ,

נפתחה אש בעיקר על ציבור לא
על

מתיישבים

שנתאספו

בתחומי

.

היישובים והתנגדו לחיפושים בתום יום של פעילות אלימה נהרגו שישה מבין המתיישבים  ,ארבעים

.

.

ושניים נפצעו  ,ומאה ושישים נעצרו מרבית העצורים נשלחו למחנה המעצר בעתלית בקרב הכוחות

.

הבריטיים נפצעו קל מספר לוחמים 15
והשלטת הסדר הציבורי הפכו מחורף
1
לא חוקי
1
פעולות שיטור  ,חיפוש נשק
:

1945

למרכיב המרכזי
1

.

13

22 December 1945

~

 , MidEastמסמכי קנינגהם  ,קופסה , 1

תיק . 4

עמדת הנציב

.

העליון בעניין שבירת כוחה של ה ' הגנה ' בעת ההיא לא היתה חד  -משמעית  ,ומאוחר יותר השתנתה לשינוי
בעמדתו ראה למשל  :לבנברג ( לעיל  ,הערה

ראה למשל  :מ " י כהן ,
, )4

' השפעת המאורעות

) 11

.

להשפעת השיקולים הפוליטיים על מדיניות השיטור הבריטית

בארץ  -ישראל על מדיניות בריטניה , ' 1948 - 1945

שפר ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 61 - 60

14

לתיאור נרחב של הפעולות הללו ראה  :י ' מרקוביצקי  ,היחידות היבשתיות המיוחדות של הפלמ " ח  ,תל  -אביב

15

תשמ " ט  ,עמ '
תיקי הדיוויזיה  ,נובמבר
; 101 - 100

עדות דב צסיס מס '
1945

.

4380

 ,את " ה .

ראה גם תיאור נרהב של הפעולות במרחב השרון ועמק חפר אצל  :י ' מלויקי ,

תולדות ההגנה  ,ג  ,חלק שני  ,תל  -אביב תשל " ב ,

עמ ' . 864 - 862

התם

לאחי שנהרסה

מהדיוויזיה המוטסת

בפעילות המבצעית של הדיוויזיה המוטסת בארץ לפעילות אינטנסיווית זו היתה השפעה מהותית על
Cabinet Office , Chief of

גדר קיבוץ

גבעת -

ספר

(  26בנובמבר ) 1945
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תפקודה של היחידה ככוה עוצבתי נבתר  -מכורת הנסיבות חדל כוח זה להתאמן ולפעול על פי

דפוסי פעולתו הייחודית.
כך למשל הפעלת יחידות הדיוויזיה המוטסת השישית בחודשים דצמבר  - 1945ינואר

בפעילות

1946

טקטית אינטנסיווית במסגרת יחידות משנה קטנות שנועדו לאכוף את הסדר במרחבים העירוניים של

.

גוש דן ומושבות יהודה פגמה ביכולת ההפעלה של העוצבה הנבחרת רמת האימונים של חיילי
הדיוויזיה נפגעה גם בעקבות הפעולה של

לוחמי האצ " ל בשדות התעופה בכפר  -סירקין ,

*

קסטינה ולוד

נ

ב 25 -

בפברואר

1946

.

בעקבות

התובלה
י
אלו הועברו מרבית מטוסי
ן
התקפות

של היל האוויר המלכותי מארץ  -ישראל לשדות

.

תעופה במצרים העברה זו שיבשה במידה רבה
את מערך האימונים והשינוע של הדיוויזיה

המוטסת .

16

גם החזרתם של המטוסים לארץ

מספר חודשים לאתר מכן לא שינתה מציאות זו .
מכורת הנסיבות הפנתה אז מפקדת הדיוויזיה
המוטסת כוהות לאבטחתם של המטוסים  ,הגם
שבאותה העת היתה הדיוויזיה עמוסה במשימות

מגוונות בתהום הביטחון השוטף .
כאמור מצב הביטחון המידרדר ברהבי הארץ
את

יכולת ההכשרה

הוריד עד

למינימום

המקצועית

והתרגול במסגרות

גדולות של

.

הדיוויזיה המוטסת השישית הלק מן הבטליונים
החדשים נשלחו לארץ לקורס צניחה ולאימון
יחידתי מתקדם  ,אך בשל המצב בארץ לא ניתן
בדיקה

תעודות של

נהג משאית יהודי
על יד שפיים  ,במהלך
המצור על המשק

( שלהי נובמבר

) 1945

עיראק  ,קפריסין ואף בסודאן .

17

ביטוי נוסף לפגיעה באיכות הפעילות המבצעית של היילי הדיוויזיה המוטסת היה השינוי שתל בהרכב

.

כות האדם שאייש את יחידות העוצבה מרבית התיילים  -ותיקי הקרבות  -בבריגדת הדאונים

.

השישית ובבריגדה המוצנחת השנייה עמדו בפני סיום שירותם הצבאי ונשלחו לבריטניה באביב

1946

הגיעו לארץ שתי בריגדות הדשות להחליף את אלו ששורותיהן נידלדלון הבריגדה הראשונה

והבריגדה החמישית שרובה הורכב מאלמנטים הטרוגניים לא איכותיים של חי " ר .
צורפו תוך פרק זמן קצר לפעילות המבצעית של הדיוויזיה המוטסת בארץ  -ישראל .
)

(

Na~ ative of Events

16

 Februarf 1946חוס

17

of Events from March 1946

"

, Narrative

 ,תיקי הדיוויזיה .

תיקי הדיוויזיה .

מגויסים אלו

כלניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

בליל

ה 25 -

באפריל

1946

תקפו אנשי לח " י הניון צבאי בריטי ליד ' גני התערוכה '  ,בצפונה של תל -

.

אביב  ,במהלך הפעולה נהרגו שישה מחיילי הדיוויזיה המוטסת השישית אירוע קטלני זה הביא
להתמרמרות ניכרת ועורר זעם רב בקרב חיילי הדיוויזיה המוטסת ויחידות צבאיות אחרות ברחבי

הארץ  .הלוחמים הבריטים דרשו להיפרע מן הטרוריסטים מהוללי הטבח בתל  -אביב .

18

אחד מאנשי ה ' כוחות המיוחדים ' הבריטיים שפעלו באותה העת בארץ  -ישראל תיאר את השפעת
הפעולה על תפקודם של אנשי הצבא הבריטי בארץ  ' :המכה החד  -צדדית הראשונה היתה מרה ,

.

כאשר קבוצת שטרן רצחה שישה צנחנים אנשי הצבא היו נרגזים ביותר כיוון שהיו מנועים

.

מלהגיב בתקופת המרד הערבי לא פעלו רגשות עמוקים  ,אך כאן היתה התחלה של דבר שונה

לחלוטין ' .

19

הדרישה העיקרית והנוקבת לפעילות נקם נגד היישוב היהודי  ,שנחשב גורם מטריד ורצחני  ,עלתה

.

בעיקר בקרב תיילים מן הדיוויזיה המוטסת כמה קבוצות של לוחמים ששירתו במרהבים עירוניים

החליטו מתוך רגשות זעם ונקמה ( וכנראה ) על דעת עצמן ללמד את היישוב היהודי לקח  ,וזאת מבלי
להבחין בין היישוב המאורגן לבין ארגוני הטרור שהיו מעורבים בפעילות אנטי בריטית

אלימה .

.

ההתנפלויות אירעו במספר יישובים ברחבי הארץ למעלה ממאתיים וחמישים לוחמים פרצו למושבה

.

באר  -טוביה  ,ניפצו חלונות ודלתות ופצעו קשה שני אזרחים גם במקומות אחרים תוללו חיילים

.

בריטים תקריות אלימות דומות כך למשל נפצעו שלושה תושבים בגבעתיים ושניים ברחובות ,
ובנתניה נופצו חלונות ראווה בחמש  -עשרה

חנויות .

אף על פי שמשתתפי הפעולות היזומות

והאלימות נתפסו  ,נשפטו בבית  -דין צבאי ונענשו על הפרת משמעת  ,הם זכו לאהדה רבה בקרב

חוגים רבים בצבא הבריטי בארץ .

20

אחד ממפקדי המשנה בדיוויזיה המוטסת ביטא תחושות אלו :

.

היינו חיילים  ,מתי לכל הרוחות תחליט הממשלה הבריטית להוציא אוחזנו מן העסק הזה השאלה היתה מתי

.

נצא משם  ,ולא אם נשאיר את המקום ליהודים או לערבים הבעיה שלנו היתה להבטיח  ,שאיש לא יירה

.

.

בנו ושלא יירו זה בוס המצב היה נבזי  ,לפחות לגבי אלו מאיתנו שהשתתפו במלחמה החיילים הצעירים
בעצם לא

הבינו .

ו1

.

נושא התגמול האישי מצד החיילים העסיק את הפיקוד הבריטי בארץ  -ישראל ובלונדון הבעיה נדונה
גם בשיתות שנתקיימו במהלך אביב

בין הנציב העליון אלן קנינגהם לבין מפקד הצבא הבריטי

1946

בארץישראל לויטנט גנרל ג ' ון ד ' ארסי

(

ץ ז ' %ע .
)

)

ד ' ארסי נדרש בבואו ללונדון לדווח לראשי המטה

.

הכללי הקיסרי על ההתרחשויות וההסלמה במצב הביטחון בארץ  -ישראל בפגישותיו הוא התייחם גם
לסוגיית ' פריקת העול ' של חיילי הדיוויזיה המוטסת :

18

לתיאור התקרית ראה למשל  :י ' בנאי  ,חיילים אלמונים  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '
עמ '

. 47 - 45
 .עק

 Special Service, London 1948 ,חס Farran, Winged Dagger: Adventures

19

345 - 346

20

וילסון ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  ; 47דוח

21

; 403

,

וילסון לעיל  ,הערה , ) 12

דברי טילט ( לעיל  ,הערה

)2

.

מ 30 -

באפריל , 1946

תיקי הדיוויזיה .

.ח
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.

.

כוהותינו היו בלחץ מרבי הללו ותיקי קרבות אירופה במלחמה האחרונה לימדו אותם להרוג  ,ועתה הם

.

נתונים למגבלות מרגיזות הרצח של כמה מאנשי הדיוויזיה השישית המוטסת שקרה זה לא כבר עורר
התפרצות קלה אשר נרגעה

במהירות .

חמורה .

כשלעצמה התקרית לא היתה

אך זו מלחמה שהיא רק

.

מתחילה אם יתרחשו התקפות יהודיות דומות  ,אין ביטחון שניתן יהיה לרסן את הכוחות כי הם הגיעו
לנקודת

משבר .

22

לפרשת ' נטילת היזמה ' של הצנחנים הבריטים בארץ  -ישראל היתה השפעה תשובה על עיצוב תודעת

.

דעת הקהל בבריטניה ועל יחסה להמשך נוכחות הצבא הבריטי באימפריה כתב על כך ההיסטוריון

ג ' בוייר  -בל :
העובדה שחיילים צעירים  ,שאינם מצויים בנושאי המחלוקת  ,לאחר מלהמה ממושכת  ,מגיבים בחמת זעם
על מעשה רצה ממארב  ,על מוקשי  -דרכים אקראים על כל פעולה מבהילה ולא נעימה של מלחמת

מחתרת  -עובדה זו לא היתה צריכה להפתיע איש  ,ההבנה שגילו הממונים עליהם כלפי המתח שבו היו

שרויים ולכן נמנעו מלד1ענישם גם היא מובנת . . .

המיוחד לגבי הבריטים היה שבסופו של דבר  ,משצפו ועלו

על פני השטה כל הגילויים הדוחים של האלימות הנגדית  ,סירבו חלקים ניכרים של הציבור לתמוך בהמשך

טרור .

השלטון באמצעות

בציבור זה כי הצבא

משניתנה להם הברירה בין שלטון באמצעות אלימות לבין נסיגה תבעו רבים

ייסוג  ,יי

שאלת יזמתם הפרטית של חיילים בריטים והחשש שמא יחידות צבאיות אחרות יטלו בעתיד את החוק
לידיהן הועלו פעמים אחדות בשיחות בדרגי הקבינט

פייג ' ט )  , ( Pagetראש מטה המזרח התיכון ,

הגבוהים  ,ב 4 -

במאי

1946

הזהיר גנרל ברנרד

את לונדון כי קיימת תסיסה בצבא בארץ  -ישראל .

פייג ' ט

העלה גם את האפשרות שחיילים נוספים יטלו את העניינים לידיהם אם לא תינתן להם יכולת פעולה

.

שתאפשר להם לנקום ביישוב היהודי ראש הממשלה אסלי טען באותה שיחה כי הוא מבין את הקשיים

שבפניהם עומדים החיילים בארץ  -ישראל  ,אולם הדגיש כי יש לתת עדיפות לפתרון שאלת ארץ -

ישראל בשיתוף פעולה אנגלו  -אמריקני  ,וכי פעולה צבאית לא מרוסנת תעורר קשיים בהשגת יעדים

מדיניים אלו .

24

שלוש הבריגדות של הדיוויזיה המוטסת השישית היו הגרעין הקשה של הכוהות הצבאיים הבריטיים

בארץ  -ישראל במבצע ' אגתה '

( ' השבת השחורה ' ) ב 29 -

ביוני

1946

.

מבצע צבאי רחב היקף זה כוון

להשיג את היעדים הבאים :

.

א להשתלט על בנייני הסוכנות בירושלים לפרק זמן שבו ניתן יהיה לערוך חיפוש אחר מסמכים
שיאפשרו להרשיע את הסוכנות היהודית במעורבות בפעולות לא חוקיות ;

.

ב לאסור אישי ציבור ופוליטיקאים יהודים אשר נחשדו בתמיכה בפעילות טרוריסטית או שזוהו
כאחראים להסתת הציבור לאלימות ;

22

23

24

,

,

 % 1שש 71 52525 1 4773י
וראה גם  :כהן לעיל  ,הערה , ) 13

,

.

 Palestine ' 24 May 1946 , PRO , 10ח
עמ '

. 61

,

General D'Arcy, ' Sihlation

ג ' בוייר  -בל  ,ציון הלוחמת  :מאבק האצ " ל והלח " י לתקומת ישראל  ,תל  -אביב , 1987

.

עמ '

The Statement of

- 193

;

. 194

 Palestine , 13 May 1946 , PRO , FO 371 /52525 54624תו  Situationעל דחיית אופציות פעולות העונשין
הדרמטיות  ,שהוצעו על ידי אנשי הצבא ראה למשל  : Cunningham Telegramsמסמכי קנינגהם  ,קופסה  , 5תיק 4

.

כלניות בשדות דם  :תדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

109

"

חדרה

מצור על בנייני
המוסדות הלאומיים
בירושלים ששבת
השחורה '

.
.

ג להשתלט על מספר בניינים בתל  -אביב שנחשבו כמטה לפעילות ארגונים חמושים
ד
לאסור חברים רבים ככל האפשר של הארגון החמוש הלא חוקי הפלמ " ח 25

.

בלתי לגאליים ;

המודיעין הצבאי הבריטי העריך שההפתעה הטקטית המושלמת של מבצע זה היכתה בתדהמה את

.

היישוב היהודי להערכתו היישוב היהודי ציפה למבצע תגובה על הסלמה של פעילות הפלמ " ח בעיקר

ב ' ליל הגשרים '  ,מיוני , 1946

אולם לא בהיקף ובעצמה של מבצע 'אגתה ' .

26

.

שלוש הבריגדות של הדיוויזיה המוטסת מילאו משימות מרכזיות במבצע הצבאי המקיף ההנחיות

המקדימות שקיבלו הצנחנים הבריטים היו לזהות אנשים היכולים להימנות עם אנשי הפלמ " ח  ,ללא

.

קשר לתפקידם או לדרגתם  ,ולעצרם בהנחיות המבצעיות שנמסרו לחיילי הדיוויזיה המוטסת הודגש

.

הצורך לשבור את כותו הצבאי של הפלמ " ח כמו כן הודגש כי בכל מגע עם אנשי היישוב הנצור אין

.

לחשוש מגילויי התנגדות פיזית מצדם של היהודים לקצין הממונה בכל חוליית חיפוש ניתנה הסמכות

.

לפתוח באש במצב של סכנה או אם נשקף איום לחייו או לחייהם של אנשי יחידתו ההוראות ניתנו
על בסיס הנחיות של ה ' מפקד במקום '  ,ללא צורך בקבלת אישור מדרגים גבוהים כפי שהיה בהנחיות

שניתנו למפקדי משנה בדיוויזיה המוטסת במהלך הסריקות המקיפות בתל  -אביב ובמרכזים עירונים
אחרים  ,בשלהי
25

1945

ובמהלך חורף

.

0 371 /52547ע  . )] Palesbne and Translordan Operation 'Agatha ' 9 u y 1946 , PRO ,א  . Barker ,א  .ת אין
ברצוננו לדון כאן במהלכי מבצע ' אגתה ' לדיון במבצע ראה  :הופכן ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' סו על מטרות המבצע
מנקודת מבטו של מפקד הכוחות הבריטיים בארץ  ,הגנרל ברקר  ,ראה  , Report , 22 lune 1946מסמכי קנינגהם ,

''

קופסה  , 5תיק  , 5וכן מ -
עמ '
26

1946

.

27

. 64 - 63

26

.

.

.

ביולי  , 1946אצ " מ  525 / 1554להערכת יעדי המבצע ראה גם  :כהן ( לעיל  ,הערה
r ( ls

Palestine and Transjordan , 24 . 6 -

"

 . 1 - 2קק  . 7 . 7 . 1946 ,אין ברצוננו
לדיון נרחב בסוגיה ראה  :י ' הלר  ' ,מהשבת השחורה

לנוכחFortnightly Intelligence
Newsletter
הציונית
המדיניות0א ,
. 18 , issued
עיצוב
אתא 1ל
א5טח) ] 8
במסגרת זו
Troops
לבחון
1

27

 [ 946טתוון29

,
Soldiers

לחלוקה '  ,ציון  ,מג ( תשל " ח ) ,

 , Directives ofתיקי הדיוויויה

המבצע הצבאי
עמ '

320 - 314

.

המקיף .

ץתדרה

1110

יעקב מרקוביצקי

ביטוי להתרשמות מפעילותם של הצנחנים הבריטיים במהלך

מבצע ' אגתה ' נמצא למשל ביומנה של

חברת פלמ " ח באחד מן המשקים הנצורים במהלך המבצע :
המכלאה מוקפת היתה בחומה של הרמוניקות ( קונצרטינות

מוגבהים של תיל

דוקרני . . .

,

תיל

דוקרניות . . .

ראיתי מבעד לגררות התיל יום  -יום אחר

נוצר עטו '

מוקף גדרות

פעילותם של החיילים בחיפושיהם

.

אחר סליקים לנשק כומתותיהם האדומות בלטו בשטח הקיבוץ ובידי

חלק מהם היה מוט ארוך ובקצהו
למקום עם רשימות ונראה כי

צלחת עגולה לגילוי מוקשים  .לראשם מחוברות אווניות והם עוברים ממקום.
הם יודעים לא רק מה הם מחפשים  ,אלא גם היכן למצוא את
שבחיפושיהם .

מבוקשם היה סדר מאורגן בשיטתיות

28

ברוית

ההולהב המבצעית שהושגה

במאבק כנגד היישוב המאורגן ובעיקר

כנגד יחידות ה ' הגנה' במהלך מבצע
' אגתה ' המשיכה הדיוויזיה המוטסת
השישית את מאבקה בארגוני הטרור

.

היהודיים ביטוי לתפיסת מאבק כזו היו

פעולות החיפוש והכיתור בקיץ , 1946
שנועדו לתפוס את מפוצצי מלון
דוד '

( 22

ביולי

) 1946

.

' המלך

על פי הערכת

המודיעין הבריטי הללו הסתתרו לאחר
ביצוע הפעולה

בירושלים .

בעקבות

הערכה זו יזם הפיקוד הצבאי הבריטי
מבצע סריקה רחב ממדים לאיתור
הטרוריסטים מפוצצי

הסריקה הוטלו

( השמיני
המוטסת

המלון .

פעולות

על שני

בטליונים

מן

הדיוויזיה

והתשיעי

השישית .

)

ב 23 -

ביולי

1946

נכנסו צוותי קרב מתוגברים מיחידות
אלו לתוככי מספר שכונות בירושלים
העברית על מנת לאתר את מבצעי
צנחן בריטי בודק

מממלי זיהוי של
במהלך עוצר ulnw

~
על העיר ב 4 -ג ביולי

שכונות וריכוזי אוכלוסין אשר על פי הערכת המודיעין
פעולת החבלה במהלך פעולת ההיפוש נסרקו
' מפוצצי
הבריטי שימשו מוקדי פעילות אוהדת ומסייעת לטרוריסטים חברי 'הארגון הצבאי הלאומי
הפעולה בהתנגדות
המלון לבד מעימותים עם אזרחים בודדים לא נתקלו הצנחנים הבריטים במהלך
ת כמן כן לא אותרו מבצעי הפעולה או מבוקשים כלשהם מקרב אנשי האצ " ל בסריקות נהרג

.

.

28

.

"

צ ' דגז  ,שבת שחורה וכלנייח אדימות ' מקוו
יישובית ראה למשל  :מ ' נאור  ,השבת השהורה  ,תל  -אביב

שראל , 1989

עמ '

תשמ " ד .

. 11

לתיאור נרחב של המבצע מנקודת מבט

כלויות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

 111ץתףרה

יהודי אחד  ,אחר נפצע  ,ושלושים ושבעה נשלחו למחנה מעצר  ,בחשד סיוע לארגוני הטרור.
אולם  ,כעבור מספר ימים  ,במהלך השבוע האחרון של יולי  , 1946הגיעו לפיקוד הצבאי הבריטי
בארץ  -ישראל ידיעות מודיעיניות מפורטות כי אנשי ה 'ארגון הצבאי הלאומי ' שפעלו במלון ' המלך

דוד ' בירושלים הגיעו מתל  -אביב ושבו אליה על מנת להסתתר בתום מבצע הפיצוץ  .אנשי המודיעין
הבריטי העריכו כי באמצעות סריקה מדוקדקת ברחבי העיר ניתן יהיה לעלות על עקבות מפקדת

.

ה 'ארגון הצבאי הלאומי '  ,האחראית לפיצוץ המלון בעקבות מידע זה החליטה מפקדת הצבא הבריטי

בארץ  -ישראל לכפות לראשונה עוצר מלא בכל שעות היממה על מרחב עירוני נרחב  ,במטרה לאתר
את מפקדות ארגוני הטרור ולתסלן

ב 30 -

29 ,

ביולי  , 1946במבצע ' כריש ' )  , ( Sharkהקיפו את תל  -אביב למעלה מעשרים ושבעה אלף חיילים

ושוטרים

.

בריטים  ,בפיקודו של לויטננט גנרל ג ' יימס קסלס  ,מפקד הדיוויזיה המוטסת מבנה הקרב

כלל שלוש בריגדות מוצנחות ( כמעט מלוא כוחה של הדיוויזיה )  ,חטיבת החי " ר השנייה וכן כוחות

משטרה מרובים  .תל  -אביב נחסמה מכל עבריה ונותקו קשריה עם העולם החיצון  .מאות יחידות משנה ,
1 0
275/58

""

27 % 1

wo

0 . 4 , 9 August 1946 , PRO ,א 29 luly 1946 , Intelligence Summary

' ' Operation Shark

מלין

' המלך דוד ,
לאחר פ ' ציצי

57דרה 112

יעקב מרקוביצק '

כל אחת בפיקוד קצין  ,נכנסו לכל בית ובית ברחבי העיר  ,בדקו תעודות זהות

וחיפשו בצורה

.

נבדקו

מדוקדקת מבוקשים הברי ה ' ארגון הצבאי הלאומי ' המבצע נמשך ארבעה ימים  ,ובמהלכו
בהשתייכות לארגון
למעלה ממאה ושניים אלף יהודים שבע מאות שמונים ושבעה אנשים שנחשדו
 ,לכוחות
טרור נעצרו ונשלחו למחנה המעצר ברפית במהלך החיפושים נורו למוות ארבעה יהודים

.

.

המחפשים לא נגרמו אבדות .

צנחנים בריטיים

בפעילות ' כיתור
הל  -אביב ( יולי

) 1946

30

בלוחמה כנגד הטרור  ,אולם בפועל

אמנם המודיעין הצבאי הבריטי העריך את מבצע ' כריש ' כהצלחה
נתברר כי למבצע החיפושים המקיף לא היתה השפעה מהותית  ,לא ברמה הטקטית ולא ברמה
הפעולה המקיפה 31
האסטרטגית  ,על התשתיות ועל הגרעין האנושי של האצ " ל  ,שכלפיו כוונה
השלטון
נתברר כי מבצע ' כריש ' דווקא עורר בקרב היישוב היהודי המאורגן תחושת ניכור כלפי
אוכלוסייה עירונית
הבריטי הצבא הבריטי הפעיל במבצע זה ענישה קולקטיווית ואמצעי דיכוי כנגד

.

.

30

31

לתיאור של הפעולה ראה למשל  :וילסון

( לעיק " ,

ען

"  , ) 12עם

' , 91

לדיון נרחב בהוסר האונים של השלטון הבריטי לנוכח פעולות הטרור של האצ " ל והלח " י ראה :
 ) 13עמ ' * 74 - 66
ן

כהן ( לעיל  ,הערה

כלניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

.

נרהבת אשר רובה לא הזדהה עם דרכו של ה ' ארגון הצבאי הלאומי ' כישלונם של השלטונות הצבאיים
הבריטיים באותה עת היה בחוסר יכולתם לשכנע את היישוב המאורגן לשתף פעולה עמם או לסייע
להם לרדוף אחר הארגונים הפורשים  ,או לפחות לסייע באיתור מבצעי פעולת החבלה במלון ' המלך

דוד ' .
בעקבות חוסר היכולת של השלטונות הצבאיים הבריטיים לאתר את מפקדי ה ' ארגון הצבאי הלאומי '
או ללכוד את מבצעי פעולת ההבלה בירושלים הביעו מספר מפקדי משנה בדיוויזיה המוטסת ספקות

.

לגבי דרכי ניהול המאבק הטקטי בטרור היהודי מפקדים אלו עמדו על הצורך ברוויזיה בדרכי

התגובה ובמאבק נגד יסודות חתרניים או ארגונים טרוריסטיים  ,עיקר טענתם היה כי יש צורך ליצור

.

מבנה צבאי שונה למאבק בפעילות החתרנית הלא שגרתית הם קראו להכשיר מסגרות או צוותי קרב
מתאימים לפעילות כנגד תאים חשאיים או יסודות חתרניים  ,במקום להמשיך בדרכי הפעולה

הקיימות  ,שאינן מתאימות למאבק כנגד ארגוני הטרור  ,ושעיקרן הפעלה מסיווית של כוחות חיל

רגלים במבצעי כיתור וחיפוש מקיפים ללא הכנה מודיעינית מספקת .

32

התשומות והלקחים המבצעיים במאבק כנגד הטרור היהודי הובהרו על ידי אנשי הפיקוד הצבאי

בארץ  -ישראל למפקדת הצבא הבריטי במזרת התיכון  .מפקד הזירה  ,הגנרל מיילס דמפסי ) , ( Dempsey
הדגיש כי ההסלמה במצב הביטחוני וחוסר היכולת לכאורה להכניע את הטרור היהודי נבעו מן
ההגבלות שהטיל הממשל האזרחי בארץ  -ישראל על המערכת הצבאית  ' :אילו ניתנה היזמה בחודשי

.

הקיץ לנו  ,אנשי הצבא  ,היה מצב העניינים משביע רצון אז הפסקנו והעברנו את העניין לממשל
האזרחי  ,אנו מתקרבים שוב לרגע שבו אנשי הצבא יקחו לידיהם את העניינים '

33 ,

מערכת טיעונים זו ביטאה את עמדת הפיקוד הצבאי הבריטי בארץ  -ישראל  ,שחיפש פתרון צבאי מקיף

.

לפגיעה בטרוריזם היהודי  ,אלא אם כן יושג קודם לכן הסדר מדיני המפקד הצבאי בארץ  ,הגנרל

אוולין ברקר )  , ( Barkerנימק את מדיניות היד הקשה שיש לנקוט כנגד ארגוני הטרור  ' :אין אנו
יכולים לשבת לעד באפס מעשה ולהרשות שחיילים ושוטרים בריטים יירצחו  -ולא לעשות דבר

.

בקשר לכך לא נוכל לצפות שהמוראל הגבוה של כוחותינו

יישמר ' ' .

3

השינוי שדרש ברקר בתגובה הטקטית כנגד ארגוני הטרור נבע מן התפיסה כי הצקה מתמשכת תגרום

.

לטרוריסטים לנוע בבהלה ומנגד תפגע גם ביהודים שומרי חוק על פי הערכתו של ברקר המצוקה
והסבל שייגרמו ליישוב המאורגן בעקבות פעולות הטרוריסטים יעוררו התנגדות מקיפה מצד אנשי
היישוב המאורגן  ,וזו תוביל לגינויים  ,נידויים ולרדיפתם של חברים בארגוני הטרור היהודיים על ידי

.

הציבור הרחב על בסיס הנחה זו הופעלו בשלהי

ובראשית

1946

1947

אנשי הדיוויזיה המוטסת

השישית בשלושה מבצעים שנועדו לאתר תאים חתרניים של ארגוני הטרור היהודי בריכוזים
עירוניים במרכז הארץ  ,על מנת לעצור פעילים מרכזיים ולתפוס מאגרי נשק וכן לשבש את שגרת

היום  -יום של האוכלוסייה הכללית באותם האזורים
32

during October 1946

of

, Narrative

35 ,

תיקי הדיוויזיה .
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35

לתיאור ההחמרה במצב הביטחון בארץ בחורף

ש  Palע,4

 . ,ש-

תו  .ם

 ,מסמכי קאנינגהאם  ,קופסה , 1
1946

,

תיק

3

.

ראה  :כהן לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

. 67 - 66

 113ץתדרה

קתדרה 114
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בדצמבר

ב 30 -

1946

פעלה הבריגדה המוצנחת הראשונה  ,בשיתוף הבטליון השמיני

המוצנחת השלישית ) וגדוד חי " ר של ההוסארים

)  Hussarsתש0

( מהבריגדה

8 ' 5ממ ) י בפעולות סריקה ומעצר

.

חשודים בשכונות התימנים של פתה  -תקווה חיילי הבריגדה המוצנחת השנייה  ,שאליהם צורפו צוותי
קרב ממוכנים מגדוד הרמחים

) ( Lancers

השנים  -עשר  ,חיפשו ברבעים הדרומיים  -המזרחיים של

.

נתניה הבריגדה המוצנחת השלישית סרקה את שכונות התימנים

בראשון  -לציון .

סריקות אלו

נסתיימו ללא תוצאות ממשיות  .בגל שני של פעולות  ,במהלך ינואר  , 1947נערכו מספר סריקות

.

בשכונת שעריים שברחובות  ,בשכונת התקווה ובשכונת מונטיפיורי בפרוורי תל  -אביב איסוף המידע
המודיעיני למבצעי תיפוש וכיתור אלו נעשה בהנחה שגרעיניו הקשים של האצ " ל נמצאו בשכונות

.

עדות המזרח במרחב גוש דן הפיקוד הבריטי העריך כי פעולת היפוש ואכיפת החוק שם תביא
לחשיפתם ולמעצרם של מבוקשים ולפגיעה משמעותית בכותו הצבאי של האצ " ל במרחב

התיכון .

.

במהלך החיפושים נבדקו למעלה מתשעת אלפים חשודים  ,ומתוכם נעצרו כמאה ושלושים איש אולם

מספר העצורים שהוכהה מעורבותם בפעילות המחתרת או השתייכותם ל ' ארגון הצבאי הלאומי ' היה

.

זעום נתונים אלו הבליטו את חוסר היכולת הטקטית של הצבא הבריטי לאתר את מרכזי הטרור

.

ולעצור את הנהגת תנועת המאבק האנטי בריטית מנגד המשיכו אנשי האצ " ל בפעילות מבצעית

.

שפגעה בריכוזי הצבא הבריטי ברהבי הארץ אור

ל3-

בינואר

1947

פתח האצ " ל במתקפה על מספר

כלניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

.

מחנות צבאיים ומתקנים בריטיים ברחבי הארץ בין היתר הותקף הבסיס ב ' בית הדר ' בתל  -אביב ,
מקום מושבה של מפקדה גדודית בדיוויזיה המוטסת ומטה של פלוגה בגדוד הצנחנים הראשון של

.

הדיוויזיה הכות התוקף פתח באש כבדה ומרוכזת על הבניין  ,אולם זקיפי המתקן התעשתו והשיבו

.

אש הכוח התוקף איבד את יתרון ההפתעה וניסיונם ,של התוקפים להבעיר את הבניין בלהביורים

.

ניידים לא עלה יפה הכוח התוקף נאלץ להיפטר במהלך המבצע ממתקן הבערה ולסגת במהירות

לבסיסו ,

ללא השגת היעדים המרכזיים בפעולה .

36

הפעילות המבצעית הממושכת של הדיוויזיה המוטסת השישית גרמה לשחיקה רבה בקרב אנשיה  ,בשל

כך החליטו בפיקוד הצבאי הבריטי בארץ  -ישראל לבצע שינויים במקומות ההצבה של יחידות הצבא

הבריטי בארץ .
ב 18 -

בינואר

1947

קיבלה הדיוויזיה המוטסת השישית את האחריות המבצעית לצפונה של ארץ -

.

ישראל  ,אזור שעד לאותה העת היתה בו פעילות פחות אינטנסיווית את מקומה במחוז

תפסה

21

דיוויזיית החי " ר השלישית  ,שהגיעה לארץ  -ישראל לאחר תקופת אימון אינטנסיווית והתארגנות

.

במצרים מפקד הדיוויזיה המוטסת השישית  ,מייג ' ור גנרל אריק בולס  ,העריך בישיבת מטה ערב
העברת יחידתו צפונה כי המרחבים הפסטורלים של צפון הארץ ושיתוף פעולה פורה בין הכוחות

הבריטיים לבין המתיישבים היהודים במרחב זה יקלו את שהותה של הדיוויזיה המוטסת במרחב זה ,

וישכיחו את הפעילות העקובה מדם שהיתה מנת חלקם של חייליה עד לאותה עת .

37

אולם הערכתו האופטימית של בולס נתבדתה עד מהרה עקב ההסלמה הבלתי צפויה במצב הביטחוני

.

.

בארץ  -ישראל מספר ימים לאחר שהגיעו הכוחות המוצנחים לצפון הארץ הוטל עוצר על חיפה צעד
זה ננקט בתגובה על חטיפת שופט בריטי ונתין בריטי על ידי האצ " ל בעקבות גזר דין המוות שנגזר

.

.

על דב גרונר כוחות הדיוויזיה המוטסת גויסו עד מהרה למשימות ביטחון שוטף בצפון הארץ האחריות

לאכיפת הסדר הציבורי בחיפה ובאזור הוטלה על הבריגדה המוצנחת הראשונה מן הדיוויזיה המוטסת .

.

הבריגדה חנתה במספר מתנות צבאיים בתחומי העיר ובסביבה עקב החשיבות האסטרטגית והמורכבות
המנהלתית של המרחב הוטלה על בריגדה זו האחריות המבצעית לנמל חיפה  ,למתקני הרדאר על הר
הכרמל  ,למתקני הנפט  ,למסילות הברזל  ,לבתי  -המלאכה של הרכבת ולמרכזות הטלפונים של הדואר
המנדטורק על מנת להקל את הנטל המבצעי הרב ואת הפעילות המורכבת שהוטלה על בריגדת
צנחנים זו היא נסתייעה ביחידות של הלגיון הערבי וכן בכוחות רגימנט

, East Surrey

מרבית האתרים

.

שנועדו לאבטחה היו מקומות עבודה מעורבים שעבדו בהם יהודים וערבים בצוותא אנשי הדיוויזיה
המוטסת השישית התפרסו למשל ברחבי נמל חיפה  ,אתר חיוני לממשלת המנדט וליישוב היהודי  ,על
מנת לאבטחו  ,לדכא מהומות דמים צפויות בין יהודים לערבים ולמנוע הברחת נשק או את שימושו

.

הלא חוקי בידי אנשי מחתרת יהודים באותה העת פטרלו ברחבי הנמל בצורה לא חוקית אנשי אבטחה
חמושים מפלוגה ז מגדוד המטה של הפלמ " ח  ,על מנת לאבטח את שלומם של כחמש מאות העובדים

36

37

לתיאור של הפעולה ראה למשל  :ד ' ניב  ,מערכות הארגון הצבאי הלאומי  ,ה  ,תל -אביב  , 1976עמ ' , 86 - 85
וילסון ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 91
דברי הגנרל בולס

מ 20 -

בינואר

1947

מופיעים

ב ~Airbome Division Operations - Summary -

"

וכן :

 , 61תיקי הדיוויזיה .
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.

היהודים במקום ב  4 -בפברואר

1948

נחשפו שני אנשי פלמ " ח המושים שפעלו

( גדעון שפרן ) נעצר בידי כוה בריטי  ,והאחר ( נפתלי שלומוביץ ) החל לברוח
המוטסת לא היסס ,

פתח באש והרג את איש הפלמ " ה .

8

.

במקום אחד הלוחמים

.

סמל מן הדיוויזיה

'

 ,בגזרת פעולתה נכללו בין

הבריגדה המוצנחת השלישית הופקדה על המרחב שמצפון וממזרח לחיפה
לבריגדה זו הוקצתה המשימה
היתר צפת  ,עכו  ,בית  -שאן  ,טבריה  ,נצרת ושדה התעופה רמת  -דוד
פעולות שנועדו למנוע את
המורכבת של אבטחת החוף מצד היבשה וכן חסימת גבול הצפון -

.

הדירתם לארץ של מעפילים בלתי לגאליים מן הים ומן היבשה .
האנייה '

צ

תאצור

בריגדה זן היוותה מרכיב השוב במאבק שניהלו השלטונות הצבאיים הבריטיים
לארץ בקיץ

1947

.

אהד מרגעי השיא במאבקם

כנגד המעפילים

של הצנחנים הבריטים בהעפלה הבלתי לגאלית לארץ

והבטחון במקומות עבודה מעורבים בחיפה
38

עדויות י ' בן  -נון וג ' שפרן ראה אצל  :ד ' קורן  ,הטבה בבתי  -הזיקוק
תס " ח  ,אפעל  , 1988עמ ' 60 - 56

.

לניות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

היה הפנייתם של מעפילי האנייה ' יציאת אירופה תש " ז ' ( ' אקסודוס ' ) לאניות הגירוש ' אושן
) vigour

' אושן רייוול ' ) ( Ocean Rival

, (Ocean

ו ' רנימד

פארק ' ) Park

ויגור '

 , ( Runymedeשנשלחו לפורט

.

.

דה בוק בצרפת על הצנחנים הוטל לשמור על המעפילים באניות הגירוש בכל אנייה הוצבה פלוגה
של למעלה

מ 100 -

חיילים  ,שמפקדה היה הנציג הבכיר של השלטונות הבריטיים כלפי המעפילים.

39

על מנת להקל את פריסתה הנרחבת של בריגדה זו הועמדו תחת פיקודה הרגימנט הממוכן השלישי
של חיל הספר העבר ירדני וכן יחידות ממוכנות של הדרגונים

מחטיבת הרמחים

)

. Lancers
(

) Dragoon

5שח) 10

יחידות אלו פעלו במעמד של יחידות נספחות

וגדוד ממוכן

17 / 21

 , ( attachedכאשר

) units

מפקד הדיוויזיה המוטסת השישית בתוקף היותו מפקד עוצבת השדה המרכזית בצפון הארץ פעל גם

כמפקד הצבאי של צפון הארץ .
השתיקה של חיילי הבריגדה השלישית כתוצאה מן הפעילות המבצעית המגוונת שהוטלה עליהם ומן

האחריות לתחום טריטוריאלי רחב היקף הביאה את הפיקוד הצבאי הבריטי להכרה שיש להקל עליהם .
הוחלט להוציא את האחריות המבצעית לאזור הגליל העליון מידי הדיוויזיה המוטסת השישית
ולהעבירה למפקדת חיל הספר בפיקוד הקולונל ג " ו האקט

(

8 10א .
)

) 40

בהתאם להנחיות הפיקוד הבריטי הוטל על חיל הספר העבר "ירדני לקיים את החוק והסדר הציבורי
באזור הנתון לפקודתו בשיתוף עם הרשויות האזרחיות ולמנוע הגירה לא חוקית והברחת כלי נשק

מסוריה ולבנון לתחומי ארץ  -ישראל.

41

העברת הפיקוח הצבאי בגליל העליון המזרחי לידי כוחות עבר ירדניים  ,שנחשבו כעוינים ומסוכנים

להתיישבות היהודית  ,עוררה חששות ביישוב  .ברחבי הארץ נפתח מסע ציבורי מקיף בקריאה להחזיר

את הכוחות הבריטיים ולסלק את חיל הספר מן האזור .

42

הדוח השבועי של מחלקת ביטחון השדה של הדיוויזיה המוטסת השישית מאוקטובר

1947

הדגיש כי

הטרוניה הכללית שמשמיעים היהודים אינה מעידה דווקא על ' החיבה שהיהודים רוחשים לחיילים

הבריטים '  ,אלא בעיקר על הערכתם להגינות של הבריטים וליושרם  ,ומנגד על פחדם של היהודים
מן

הערבים ,

43

על רקע הסערה הציבורית שפרצה ביישוב היהודי הסביר הגנרל גורדון מקמילן )  , ( MacMillanמפקד

.

הכוחות הבריטיים בארץ  -ישראל  ,את נימוקיו להוצאת ה ' כלניות ' מן הגליל העליון בתזכיר מפורט
למפקדת הצבא הוא הדגיש כי לצעדו היו שלוש סיבות עיקריות :

39

לדיון נוסף בסוגיית המאבק נגד ההעפלה הבלתי לגאלית ראה  :נ ' בוגנר  ,ספינות המרי  :ההעפלה , 1948 - 1945
תל  -אביב  , 1993עמ '  ; 165לפרשת המאבק באנייה ' חיים ארלוזורוב ' ראה  :שם  ,עמ ' 226

.

יהודה צפתי  ,איש

הפלמ " ח  ,ציין שהצנחנים הבריטים נחשבו אדיבים הרבה יותר מאנשי הצי  ,והם השתדלו להקל את העברת

.

המעפילים לאניות הגירוש  ,הגישו להם מים וכיבדום בסיגריות ראה ביומנו
40
41

42

וילסון ( לעיל  ,הערה , ) 12

עמ '

148

.

..

פקודת ההקמה של ' אזור צבאי גבול ' ראה :
0ז Directive
Hackett
וילסון ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  ; 150על המסע
הציבורי ראה דיווחים בעיתונות היומית  ,למשל  :הארץ ופלסטיין
פוסט ,
 13באוקטובר  , 1947עמ ' 1
, 6 October 1947 , PRO , wo 275/ 7/3

Colonel

W

.

43

27

בפברואר  , 1948את " ה ,

14 / 234

.

מפקדת הדיוויזיה המוטסת השישית  ,יחידת ביטחון שדה . 317
ב 4 -נ אוקטובר  , 1947עמ '  , 2סניף 8

,

את " ה 20 8 ,א

דוח

46

[ טעות בהדפסה  ,צ " ל :

 , ] 49לשבוע שהסתיים

 117ץתדרה

.

יעקב מרקוביצקי

ץתדרה 118

הפעולה הנתונים

.

א ההצטמקות שחלה בעצמת כות האדם של תיל המצב בארץ גרמה להרהבת תחומי

לפיקוד מפקד הדיוויזיה המוטסת .

.

.

ב יחידות היל הספר העבר ירדני נמצאו ממילא בבסיסים בגליל העליון המזרתי
שמירה ופיקוח נייח במרחב
ג  .אימוניו וניסיונו המבצעי של היל הספר הכשירוהו לתפקידי

הצפוני .

44

כנגד היישוב הדגיש

על מנת להפיג את חששות הציבור היהודי מפעילות עוינת של היל הספר
( למשל בנצרת  ,בטבריה
הגנרל מקמילן כי יהידות הדיוויזיה המוטסת השישית המצויות באזור הגליל
 ,הוא הוסיף כי הוראות
ובנהריה ) תוכלנה לתוש בתוך זמן קצר למקומות שבהם יפרצו עימותים
קבעו בבירור כי יש
הפיקוד הבריטי שניתנו למפקד הדיוויזיה המוטסת השישית ולמפקד היל הספר
היהודית השוכנת
להשקיע כל מאמץ אפשרי כדי לכונן את הביטחון והאמון בקרב האוכלוסייה
לבין המפקדות
לאורך הגבול ולשפר את מערכת הקשר בין מקומות שבהם יתרחשו תקריות
ולדאוג להפגנת
הממונות ; לשם השגת מטרות אלה יש לקיים ביקורי מפקדים בכל נקודות היישוב

נוכחות מתמדת ,

45

אחרי החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות ( בכ " ט בנובמבר

) 1947

מצאו עצמן יהידות היל

מבצעית זו התבססה

הספר מעורבות במשימות הביטחון השוטף באזור צבאי גבולי  ,ההרשאה לפעילות
הספר  ,ואשר בו אישר
על מכתב הסמכה שהעניק מפקד הדיוויזיה המוטסת השישית לפיקוד היל
משוריינת  ,בלא
לפיקוד היל הספר להפעיל כוחות בריטיים עד לסדר גודל של פלוגת חי " ר או פלוגה
לקיים את החוק
להזדקק לאישור פעולה מוקדם מהמפקדה הממונה  ,בהנחיה נאמר כי מטרתה ' לאפשר

והסדר באזור הנתון לפקודתך ' .

46

באותה העת  ,קיץ  -סתיו  , 1947נערכה ראורגניזציה במבנה הדיוויזיה

כל הפיקוד הבכיר

המוטסת .
מסייע ויחידות ממוכנות .

הוחלף  ,יחידות משנה הרשות צורפו תוך מתן דגש להפעלת נשק פלוגתי

שבו לאירופה ושוחררו

תקן הדיוויזיה צומצם והבריגדה המוצנחת השלישית פורקה ומרבית מגויסיה
לעוצבה מוצנחת  ,וקופה
מן השירות  ,במסגרת ראורגניזציה זו שונה המבנה הפנימי הבטליוני האפייני

משוריין .

מעמדם של חיילי החי " ר לטובת יחידות ממוכנות או היל רגלים

שינויים אלו הדגישו את

ומסורת קרבית .

אבדן צביונה הייהודי של הדיוויזיה השישית ככוח מוטם ונבחר בעל ניסיון קרבי
חייליה היו מגויסים
הדיוויזיה הפכה לאגד לא מגובש של גדודים ממוכנים וחי " ר  ,כאשר מרבית
השנייה
חדשים  ,הסרי הניסיון המבצעי וההילה של הצנחנים לוחמי מלתמת העולם
הבליטה אף היא את
המעורבות הטקטית של לוחמי הדיוויזיה המוטסת בראשית מלחמת העצמאות
זה ניכר בפעילות
הממד הממוכן בפעילותה ואת אבדן ייחודה ככוה סער מובחר שינוי תפיסתי
מהבריגדה המוצנהת
המבצעית במרהב הגליל העליון בשלהי  1947ובראשית  1948כוהות ממוכנים

.

.

.

 ,מסמכי קניניהם  ,קופסה  , 4תיק

.

 .קק

44

4 -5 , para 8 - 14
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MacMillan 's Dispatch, October 1947 ,

Hackett, Commanding

"

 .זן col .

Directive 10

64 . 8 . [S1
rbornel Div[ision ,

AB , Df~, 201 G(ops ) 030830 December 1947 , para

מ

) 8.

כשיות בשדות דם  :הדיוויזיה השישית המוטסת בארץ  -ישראל

הראשונה עשו מאמצים להשליט סדר באזור זה  ,למנוע ניתוק דרכי התחבורה ליישובים היהודיים
בצפון הארץ ובעיקר לבלום אלמנטים של כנופיות ולוחמים לא סדירים שחדרו מסוריה בשלבים

הראשונים של מלחמת העצמאות ותקפו יישובים יהודים במרחב עמק החולה והגליל העליון .
בעקבות תקריות שפרצו בצפת

ב 13 -

בדצמבר

1947

הופעלה פלוגה מבטליון הצנחנים השמיני מן

הבריגדה המוצנחת הראשונה בצד מחלקה ממוכנת מחיל הספר בהשלטת הסדר הציבורי ברחבי העיר .
אלמנטים אלו הופעלו בנסיבות דומות גם

ב 21 -

בדצמבר

1947

וב  2 -בינואר  , 1948וסייעו לכוחות

השיטור והמנהל הבריטי להשיב את הסדר הציבורי בצפת על כנו .
פעולת הגמול של הגדוד השלישי של הפלמ " ח בכפר חיסאס

נוספת במצב הביטחון בגליל

העליון .

48

47

( 19 - 18

בדצמבר

) 1947

גרמה לפגיעה

מספר ימים לאחר מכן העריכה מפקדת הדיוויזיה המוטסת

השישית כי בעתיד הקרוב צפויות התקפות נרחבות ומאורגנות מתחומי לבנון וסוריה על יישוב או

על מספר יישובים יהודיים המצויים בקרבת הגבול הצפוני .
על רקע האירועים הללו והחשש מהחמרה במצב הביטחון באזור הגדיר מפקד הדיוויזיה המוטסת
השישית למפקד חיל הספר את משימותיו כדלהלן :

א  .לקיים את החוק ואת הסדר באזורים הנתונים לפקודתו

ובמיוחד בעמק החולה הצפוני .

.

ב להוכיח לערבים וליהודים כאחד כי הממשלה לא תתיר להם שום פעולה העתידה להפר את

השלום .
ג  .לשמור על גבולות הארץ באזורו מפני הגירה לא חוקית והברחה של כלי נשק .
.

ד למנוע או להרתיע כל התקפות נגד יישובים יהודיים בצפון עמק החולה מצד כוחות ערבים שיגיעו

מעבר לגבול.

49

כדי להיערך לבאות אורגנה ביזמת מפקדת הדיוויזיה המוטסת במרחב הגליל העליון חטיבה
אופרטיווית שנתבססה על גדוד הצנחנים הראשון  ,גדוד ממוכן רמחים

17 / 21

ויחידות נוספות של

.

הנדסה  ,נ " ט ומרגמות חטיבה זו נועדה להיות גוף טקטי נייד ויביל בעל יכולת התקפית  ,לשם

התערבות מהירה ומניעת פגיעה בהתיישבות היהודית באזור החולה .
הערכות הפיקוד הבריטי בדבר ההסלמה הצפויה באזור הגליל העליון נתממשו כאשר תקפו אנשי
כנופיות וגורמים לא סדירים שחדרו לארץ מסוריה את הקיבוצים דן וכפר  -סאלד

ואת שמיר ולהבות  -הבשן

( 13

בינואר

) 1948

.

(9

בינואר

) 1948

ההתקפות הללו אורגנו בידי השיח ' מחמוד פעור

.

כתגמול על פעולות הפלמ " ח בחיסאס להדיפת התוקפים הופעלו יחידות ממוכנות תחת פיקוד
הדיוויזיה המוטסת  ,ובמיוחד גדוד רמחים

47

וילסון ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 159 - 158וראה  :שם  ,נספח
269

48

17 / 21

.

50

 , 14יומן אירועים

ספטמבר

 - 1945מאי , 1948

.

על השפעת הפעולה על מצב הביטחון ביישובי הגליל העליון בשלבים הראשונים במלחמת העצמאות ראה למשל :

א ' בן  -אליעזר  ,דרך הכוונת  :היווצרותו של המיליטריזם הישראלי  , 1956 - 1936תל  -אביב , 1995
49

, para . 1 -2 , PRO ,

275 7/ 7
50

עמ '
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.ע

Hackett , 24 December 1947 ,

 .ין.

[ [ Airbornel Div [ision] , Directive ) 0 ) 01 .

 ; woמפקדת הדיוויזיה המוטסת השישית סיכום מודיעין שבועי נכון ל  2 -בינואר

בן  -אליעזר ( לעיל  ,הערה

; ) 48

וילסון ( לעיל  ,הערה , ) 12

עמ ' . 233

עמ ' . 159 - 158

1948

 . 8 .ג 6ו)  .א

( לעיל  ,הערה

) 43

.

 119קתדרה

קתדרה

1120

יעקב מרקוביצקי

ב 18 -

בפברואר  , 1948על רקע פינוי יחידות הצבא הבריטי מן הארץ

 ,הכריז הפיקוד הצבאי הבריטי

.

על העברתה של הדיוויזיה המוטסת השישית מן הארץ לשם אבטחת הסדר

הציבורי ולהכנת הפינוי

הוקמה מפקדה צבאית אחראית  ,אשר בפעולותיה השתלבו הכוחות מהדיוויזיה
באותה עת מן

הארץ .

במהלך אפריל

1948

שבו לאירופה יהידות

המוטסת שלא פונו
המוטסת הנותרות

הדיוויזיה תום המנדט הבריטי .

ומפקדתה כחלק מתהליך התפנותם של הגייסות הבריטיים מארץ  -ישראל לקראת
לדיוויזיה המוטסת השש -
עם עזיבתה את הארץ פוזרה היחידה הנבחרת  ,ורבים ממפקדיה הועברו
בצבא הבריטי לקראת
עשרה ( איחוד של הדיוויזיה הראשונה והשישית )  ,המבנה המוטס ההדש שהוקם

אתגרי העתיד ברהבי האימפריה הבריטית בעידן הדקולוניזציה .
ניסיון הפעלתה של הדיוויזיה המוטסת השישית בארץ  -ישראל בתקופת

דיוננו הבליט את הוסר
מוכרת  ,כשהיא נתונה

יכולתה של עוצבת הסער לפעול בצורה יעילה על בסים תפיסת לוחמה לא
המנדט  ,כאשר העוצבה
להגבלות ואילוצים מצד השלטונות האזרחיים דווקא בשלהי תקופת
הטקטית  ,בתיאום
המוצנחת איבדה את ייהודה המקצועי ופעלה בהדגשים ממוכנים  ,סייעה מעורבותה

.

עם כוחות נוספים  ,להשלטת הסדר הציבורי בצפונה של ארץ  -ישראל .

,

אליעזר טאובר

תרדמתה המשמעדתלרנ

של קנרה לקבלת
החלטת החלוקה
בעצרת האו " ם ,
נובמבר 1 947

יומיים לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה המיוחדת של האו " ם לשאלת ארץ  -ישראל ( ע5 ) 0אט) ,
בישיבה השבועית של ראשי המחלקות במשרד החוץ הקנדי  ,הזכיר ראש המחלקה הפוליטית
הראשונה  ,גרי רידל (  , ) 2144 11לעמיתיו שהגיע הזמן שקנדה תגבש לעצמה עמדה בשאלת ארץ -

"

ישראל בוועדה השתתף אמנם נציג קנדי ,

השופט אייוון רנד )  ( Randמבית  -המשפט העליון של

.

קנדה  ,אשר תמך בהמלצת רוב חברי הוועדה בזכות חלוקת ארץ  -ישראל ואולם  ,ציין רידל  ,הוא לא
קיבל הנחיות מממשלת קנדה  ,עובדה שצוינה על ידי הממשלה באופן פומבי  ,ועל כן ההמלצות
שתמך בהן

להן ' .

' לא בהכרח

מייצגות את דעות ממשלת קנדה  ,אשר רשאית שלא לראות עצמה מחוייבת

1

.

אבחנתו של רידל אומצה על ידי הקבינט הקנדי בישיבה שנערכה כעשרה ימים לאחר מכן הוחלט
להורות למשלחת הקנדית למושב הסדיר השני של עצרת האו " ם שלא תראה עצמה מחויבת להמלצות

.

הרוב של אונסקו " פ אף על פי שהללו נתמכו בידי רנד על המשלחת יהיה ללמוד את דוח אונסקו " פ

.

בזהירות ולתמוך בעצרת אך ורק בהחלטות שתהיה ' הוכתה משמעותית ' למעשיותן הקבינט העריך

.

שאין כל טעם לאמץ התלפות שהן היהודים והן הערבים יתנגדו להן  ' ,יהיה ערכן אשר יהיה ' עוד ציין

תודתי לאגודה הישראלית ללימודים קנדיים על סיועה להשלמת המחקר .
1

ישיבת ראשי מחלקות ,

2

בספטמבר  , 1947הארכיון הלאומי של קנדה  ,אוטווה ולהלן 41) :ן ] ,

25 /3814

2
~

ן

קתדרה

86

,

טבת

תשנ " ח ,

עמי

148 - 121

"

נ

שתירה

אליעזר

122

טאובר

שכיוון שטרם היה סיפק בידו לבחון את דוה אונסקו " פ ולהתייעץ עם ממשלות הנוגעות בדבר ,
2

המשלחת תצטרך קרוב לוודאי לבקש ממנו הנחיות ככל שהדיון באו " ם יתפתת.
הממשלה ה ' נוגעת בדבר ' ביותר היתה כמובן זו הבריטית  .ואכן ימים ספורים

לאחר מכן נתקבל

באוטווה מברק מהמשרד לקשרי חבר העמים הבריטי בלונדון  ,ובו דווח לקנדה שבריטניה לא תסכים

.

בשום אופן ליטול על עצמה את האחריות לכפיית הסדר בארץ  -ישראל בכות הנשק כבר במושב
המיוחד של העצרת חמישה חודשים קודם לכן הבהירה בריטניה שהיא שומרת לעצמה את הזכות
לסרב להשתתף במשימת יישומן של החלטות שתחייבנה שימוש בכות ' ושלא תעלינה בקנה אחד עם

מצפוננו '  ,למעשה בריטניה אף לא התחייבה אז לקבל את המלצות העצרת הכללית אפילו באופן

פסיווי  .אין הם רוצים אמנם להכשיל את המושב הצפוי של העצרת בכך שיסרבו לקבל את המלצותיו ,
ציינו הבריטים  ,אולם הם סבורים שהנושא החשוב ביותר לליבון במושב זה צריך להיות נושא

.

ה ' יישום ' היה ולא יתקבל בעצרת שום פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים היריבים בארץ  -ישראל ,

בריטניה פשוט תיסוג משם .

3

שלושה מחקרים נכתבו עד כה בסוגיית מדיניותה של ממשלת קנדה בשאלת ארץ  -ישראל  ,על ידי

.

זכריה קייץ אן הילמר 5ודיוויד ברקסון  6קיי כתב את ספרו בטרם נפתחו לחוקרים המסמכים הקנדיים

של שנת  , 1947והגיע למסקנה שמדיניותה של קנדה בסוגיה זו היתה של ' הוסר מחויבות '  ,כמצוין

.

בכותרת המשנה של ספרו הילמר  ,פקידה במשרד החוץ הקנדי  ,הושפעה מאוד לאורך כל כתיבתה

מאליזבט מקקלום )  , ( MacCal[ umמזרחנית פרו  -ערבייה אשר היתה בעצמה פקידה במשרד החוץ
הקנדי בשנת  , 1947והיא שלמעשה הציעה להילמר לכתוב את עבודת המוסמך שלה בנושא

זה .

7

מקקלום  ,שהיתה מתוסכלת ביותר מהוסר הצלחתה להסב את מדיניות קנדה לטובת הערבים  ,פירטה
בפני הילמר בהרחבה את השקפתה באשר למה שאירע בשנת

1947

.

ואולם נראה שהיה זה ברקסון

שרתק מכולם מהבנה נכונה של המעורבות הקנדית בשאלת ארץ  -ישראל  ,על אף המחקר המקיף

שערך  ' .מתקר במדיניות התוץ של קנדה ' כינה בכותרת המשנה את ספרו  ,שבו ניסה להוכיח

.

שמעורבותה של קנדה בסוגיית

ארץ  -ישראל היתה אך ורק מתוך שיקולים של ראלפוליטיק ' בשירות

2

,

טיוטת מכתב מוו " ל מקנזי קינג אוטווה ) אל שר החוץ ,
קבינט  11 ,בספטמבר ) , RG 2 /2640 , 1947גא ;

10

בספטמבר

, 1947

 947 , forנ  September 11 ,ת0

of the General Assembly of the United
1054

3

NAC, RG 2

מברק~0777

, 1947

"
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בספטמבר

)
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 the Partition of Palestine 1947חס Hillmer, ' Canadian Policy

תמצית  ,מקוצרת מאוד  ,של עבודת המוסמך של הילמר ניתן למצוא במאמרה

 .א  . Taras 5 0 .ם

7

the Guidance of the Canadian Delegation 10

5ת0ט8א

lerusalem 1978

6

'Statement, Approved. by the Cabinet

מהמשרד לקשרי חבר העמים הבריטי אל קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו  -זילנד ודרום  -אפריקה ,
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The
 . ( . Bercuson, Canada and the 8ם

בעניין דעותיה הפרו ערביות והאנטי ציוניות הקיצוניות של מקקלום והצעתה להקים מדינה יהודית בפולין
במקום בארץ  -ישראל ראה  :א ' טאובר  ' ,תכנית להקמת מדינה יהודית בגרמניה לאפר מלחמת העולם השנייה ' ,

(!)

ציון  ,סא ( תשג " ו )  ,עמ '

. 355 - 352

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

,

 123ץתדרה

.

האינטרס הלאומי '  ,הוא קרא למאמר מוקדם שלו בנושא זה  8ברקסון ניסה להוכיח שלסטר
פירסון
) , ( Pearson
תת שר החוץ הקנדי שפעולותיו תידונה בהרחבה במאמר זה  ,דבק במדיניות הממונים

עליו  ,ושילא יעלה על הדעת ' שהוא פעל בניגוד לאינטרסים של קנדה  ,או שהיתה זו אהדתו
לציונים
שהכתיבה
את דרכו בכל מקרה  ,קבע ברקסון  ,השפעתו של פירסון על קביעת מדיניותה של קנדה

.

מאמר זה יוכיח בדיוק את ההפך
היתה מוגבלת בטרם מונה לשר החוץ בשנת
בקבלת.
שהמשלחת הקנדית לאו " ם  ,בהנהגתו של פירסון  ,מילאה תפקיד ראשון במעלה
תכנית
החלוקה  ,אלא
שפירסון וחבריו עשו זאת שלא מתוך ראיית ' האינטרס הלאומי ' של קנדה  .האינטרס
9 , 1948

לא רק

של קנדה היה לשמור שלא להיות מעורבת יתר על המידה בשאלת ארץ  -ישראל ולא לסכן
את יחסיה
עם
בריטניה בגלל זה  ,כפי שדרש ראש ממשלת קנדה  ,ויליאם ליון מקנזי קינג ( 8ת ) 10ואולם פירסון

.

החליט לנהוג אחרת  ,כפי שהכתיב לו מצפונו .
ב 16 -

בספטמבר

1947

נפתח המושב הסדיר השני

.

של עצרת האו " ם בלייק סקסם בראש המשלחת
הקנדית לעצרת עמד שר החוץ לואי סטפן סן לורן

ואולם

הלה

נכח

רק בישיבת

) Laurent

.

הפתיחה ,

עקב התחייבויותיו השוטפות

r ( St

4

באוטווה .

כיוון שבניגוד למושב המיוחד של אפריל  -מאי  ,אשר עסק בשאלת ארץ  -ישראל בלבד ,
עמדו על סדר
יומו
של המושב השני סןגיןת רבות הוחלט להקים ועדת אד  -הוק שתתמקד בשאלת ארץ -
ישראל ,
ותשחרר את העצרת לעסוק בשאר ענייניה כל הברות האו
" ם אמורות היו לשלוח נציגים לוועדה זו ,
ואולם עלתה השאלה מי יעמוד בראש הוועדה

.

.

פירסון  ,אשר עמד בראש הוועדה הראשונה ( ' הפוליטית ' ) של העצרת במושב המיוחד  ,אשר
היא שעסקה
אז
בסוגיית ארץ  -ישראל והקימה את אונסקו " פ  ,נראה בעיני רבים כאישיות המתאימה לתפקיד
זה ,
וכנראה אף רצה
בו ראש ממשלת קנדה  ,קינג  ,סבר אחרת הלה  ,שהיה תומך נאמן של בריטניה ומאמין

.

.

גדול במקומה של קנדה בחבר העמים הבריטי  ,סבר שעל קנדה לשמור על פרופיל נמוך
בכל הנוגע
לשאלת ארץ  -ישראל כאשר פירסון דיווח לו שהופעל עליו ' לחץ ' לכהן כראש ועדת האד  -הוק ,
יעץ לו
קינג
' בתקיפות ' שלא לקבל את התפקיד קנדה צריכה להיות זהירה ' שלא לקבל על עצמה יותר
ממה
שצריך ' קינג ,
שמסתבר כי לא נתן אמון רב בתת שר החוץ שלו ( ' אני סבור שפירסון מתפתה מאוד

.

.

.

.. .

.

לתפקיד אף על פי שהוא אומר שהיה מעדיף שלא ' )  ,חזר על הדברים גם באוזני סן לורן
זו תהיה
' טעות ' לתת לפירסון להיות יושב הראש  ,במיוחד בהתחשב בעובדה שקינג עצמו אמור היה להיעדר
8

 , Middle East Focils ~ 6 ,י940 - 1949נ
12 - 16 , 26 -27

9

 .קק

5 ) 1984 ( ,

ברקסון ( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ ' . 253

Bercuson , ' Serving the National Interest: Canada' s Palestine Policy

 .1 .ס

מימין  :ויליאם ליון
) tp

ין ליש

~

סט

tte
phBrade
hTose
terviewwit
nIn
ona

שקדרה 124

אליעזר טאובר

הנסיכה אליזבת בלונדון ) ומן לורן

מאוטווה למשך יותר מחודש ( הוא התעתד להיות נוכה בחתונתה של
נגיש בבית  ,טען קינג  ,ולא לעסוק
אמור היה למלא את מקומו  ,בתקופה זו פירסון צריך להיות
יקבל את התפקיד 10
בעניינים אחרים  ,סן לורן הבטית לקינג לדאוג לכך שפירסון לא
לורן מסיבת עיתונאים והצהיר בפומבי
ואכן מיד עם בואה של המשלחת הקנדית לניו  -יורק כינס סן

.

סבורים שאין אנו יכולים לוותר על

שאינו רוצה שפירסון ייבהר ליושב ראש ועדת האד  -הוק' .אנומעדיפה שמישהו אחר ייבתר לתפקיד.
.

שירותיו לאורך הזמן שיידרש לביצוע משימה זו '  ,אמר קנדה

על עמדתו הבלתי צפויה של השר

שאר פקידי משרד החוץ שליוו את המשלחת נראו מצטערים למדי
 ,התעקש שהוא צריך את פירסון לצדו
שלהם ואולם סל לורן  ,בישיבה של המשלחת שנערכה לאחר מכן
ביומנו שטיעונו זה של סן לורן לא שכנע
מאחר שקינג עתיד לנסוע ללונדון  ,אחד מחברי המשלחת ציין
ללוות אותו ללונדון פירסון על כל
במיוהד  ,משום שהכול ידעו שקינג עצמו הציע קודם לכן לפירסון
בתפקיד בסופו של דבר  ,בתמיכה
פנים נאלץ לתת גיבוי לשר החוץ שלו  ,והודיע שאינו רוצה
(  ,לתפקיד יושב ראש ועדת האד  -הוק י י
אמריקנית  ,נבהר שר ההוץ של אוסטרליה  ,הרברט אווט )Evatt

.

.

.

.

בוועדת האד  -הדק
ב 25 -

בספטמבר

1947

בספטמבר -

(25

11

באוקטובר

ההלה ועדת האד  -הוק לשאלת ארץ

)

 -ישראל בדיוניה כשעל סדר יומה שלושה

סעיפים  ( :א ) פנייתה המקורית של בריטניה בעת שהעבירה את
( ב ) דוח אונסקו " פ  ( ,ג ) הצעת ההלטה שהגישו ערב הסעודית

בכל שטחה של ארץ  -ישראל  .שני הפתרונות האפשריים

שאלת ארץ  -ישראל לאו " ם באפריל ,
ועיראק להקים מדינה אתת  ,ערבית ,

שעתידים היו להידון בוועדה היו מהד גימא

הלוקת ארץ  -ישראל  ,כפי שהציעו רוב מקרב הברי אונסקו " פ

בכל ארץ  -ישראל  .הסוכנות היהודית תמכה בהצעת החלוקה .

 ,ומאידך גיסא תכנית המדינה הערבית
הוועד הערבי העליון  ,שייצג את ערביי

ערבית בכל שטתה של ארץ  -ישראל .

ארץ  -ישראל  ,לא היה מוכן לקבל שום פתרון למעט מדינה

האד  -הוק היתה שלא להתחייב לשום

עמדת המשלחת הקנדית בשלב הראשון של הדיונים בוועדת
שהיא של הסכמה ביניהן במיוחד השוב
פתרון עד שתתבררנה עמדות המעצמות ואם יש מידה כל
פעולה מצדה  ,כך סברו  ,לא ניתן יהיה
היה לקנדים לברר את עמדת ארצות  -הברית  ,אשר בלי שיתוף
שארצות  -הברית תדבר ' ) כאשר נדמה
לגבש רוב של שני שלישים לשום הצעה ( ' לא נאמר מאומה עד
 ,סבר פירסון שיש ללחוץ עליהם לעשות זאת
היה שהאמריקנים משהים את השיפת עמדתם במתכוון

.

.

.

הרי הם אלה שתמיד התלוננו על יחס הבריטים

.

י

,". 1לול, .ייעי : .לם;נ".י,ייי :ב  ;:בבנם
(

12

2

"

:1צ1 ::: :%:
~

ליהודים
;NAC ,

'

. ..
2,

' Memorandum

,

, 1947
מ 1303מהמשלחת הקנדית

בניו  -יורק אל שר החוץ ,

11

באוקטובר

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

ב 26 -

בספטמבר הצהיר שר המושבות הבריטי  ,ארתור קריץ '  -ג ' ונס

)

 Ionesא
-

)

""

121

ז ) )  ,בפני ועדת האד -

הוק שבריטניה נחושה בדעתה לסיים את המנדט שלה על ארץ  -ישראל ולסגת משם בהקדם האפשרי .

בריטניה לא תסכים לכפות בכוח הנשק הסדר שלא יהיה מקובל על שני הצדדים  ,היהודים והערבים .
ב 11 -

באוקטובר הודיע הנציג האמריקני  ,הרשל ג ' ונסון

אונסקו " פ .

בחלוקה כפי שהמליצו רוב חברי

) r ( Iohnson

על תמיכת ארצות  -הברית

לדעתה של ארצות  -הברית המעצמה המנדטורית ,

בריטניה  ,היא שצריכה להוציא את החלוקה
לפועל  ,בסיוע כלכלי ואחר מטעם האו " ם
במהלך

המעבר .

תקופת

הוזכרה

גם

האפשרות להקים כוח שיטור של מתנדבים
לסייע לבריטניה לשמור על הסדר בארץ -

ישראל

בתקופה

ו ' מאוד

בלתי מתחייבת '  ,חשבו

לבסוף ,

ב 13 -

הסובייטי ,

זו

( הצהרה

' מעורפלת '

הקנדים .
)

באוקטובר ,

הודיע הנציג

צרפקין

) , ( Tsarapkin

ממיון

שברית  -המועצות תומכת בחלוקה ומכירה
בזכות היהודים למדינה

משלהם .

ההצהרה

הסובייטית עמדה גם על הצורך להקים
סמכות מסוג כל שהוא שתוציא את החלוקה

לפועל לאחר תום המנדט .

13

הבריטים לא היו מרוצים כלל וכלל מעמדת
ארצות  -הברית  ,ובעצתו של אווט הם כינסו
את נציגי משלחות חבר העמים הבריטי

.

.

המערביות לדיון במצב אילסלי ייצג בפגישה זו את קנדה קריץ '  -ג ' ונס פתח את המפגש בהדגישו

מימין

שההצעה האמריקנית שבריטניה תהיה אחראית ליישום החלוקה אינה קבילה הוא הצהיר על כוונתו

אנדריי גרומיקו
וממיון צרפקין נציגי
ברית  -המועצות,
אליהו אילת
ממשלחת הסצנות
היהודית

.

.

לבקש מממשלתו להודיע מיד על נסיגת הכוהות הבריטיים מארץ  -ישראל עד האביב הבא החלטת

בריטניה לנטוש את המנדט היא חד  -משמעית  ,הוסיף  ,הוא שאל את אילסלי מהי עמדת קנדה

בשאלה זו  ,ועל כך השיב אילסלי שזו הפעם הראשונה שקנדה מעורבת בשאלת ארץ  -ישראל ,

.

ומשלחתו מצפה להוראות מאוטווה זאת ועוד  ,המשיך אילסלי  ,בלתי סביר מצד הבריטים לצפות
) , RG 25/3694גא ; תזכיר ( לעיל  ,הערה  ! the United Nations ; ) 11ם Department of External Affairs, Canada

.

" York September

שא ש Of' the United Nations Held

45 - 46
13
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. 71
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בתוך  the Palestinian :חס United Nations 14 Hoc Committee

מניו  -יורק אל שר החוץ ,

,

11

באוקטובר ] , %0 25 / 1056 , 1947גא ; מברק

קנדה באו " ם לעיל  ,הערה , ) 12

עמ ' . 46

לשמאל :

שקדרה 126

אליעזר

טאובר

מהקנדים להגדיר במדויק את עמדתם בשאלת החלוקה כאשר בריטניה עצמה נמנעה עד כה

.

מלנקוט עמדה ברורה עם זאת הוא העריך שבסופו של דבר קנדה תתמוך ' בעקרונות
של

העיקריים '

.

המלצת הרוב של אונסקו " פ הארי לורנס )  , ( Lalaaenceראש המשלחת הדרום  -אפריקנית  ,הציע

.

שכל חבר העמים הבריטי ' ידבר בקול אחד ' ואולם משחיווה דעתו שכלל אין להתייחס אל המנדט
הבריטי בארץ  -ישראל כאל סיפור של כישלון  ,הגיב מיד שר המדינה הבריטי  ,הקטור מקנייל

( ט )א) 4נ )  ,אשר נלווה אל קריץ '  -ג ' ונס  ,וקבע שהמנדט הבריטי נכשל גם נכשל  ,וזו בדיוק הסיבה

.

לעזיבתם קריץ '  -ג ' ונס סיים את המפגש בהזהירו שצפויות ' צרות ' אם תאומץ החלוקה  ,ומשמעות

.

הדבר תהיה אתריות נוספת על כתפי החיילים הבריטים יש על כן לגרום לאמריקנים לשאת גם

.

הם באחריות לשאלת ארץ  -ישראל הוא הביע עוד את תקוותו שכאשר בריטניה תודיע על פינוי

.

ארץ  -ישראל יתקבל הדבר בעין יפה על ירי ממשלות חבר העמים הבריטי וכפי שהבטיח  ,מיד לאחר
הפגישה הבריק קריץ '  -ג ' ונס ללונדון ש ' הגיע הזמן ' להודיע את תאריך נסיגת הבריטים מארץ -

ישראל .

14

בתוך יומיים הודיע השר לקשרי חבר העמים הבריטי לראשי הממשלות של קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו -
זילנד ודרום אפריקה שאין דעת בריטניה נותה מעמדת ארצות  -הברית  ,המטילה את כל האחריות על

.

כתפי הבריטים אף בימי הבר הלאומים  ,אשר החליט על המנדט  ,לא ניתן היה להכרית את בריטניה

להמשיך במנדט ללא סוף בניגוד לרצונה  ,שלא לדבר כעת  ,כאשר חבר הלאומים איננו קיים יותר .
בריטניה רואה על כן את שהותה בארץ  -ישראל כמעשה של התנדבות  ,ותישאר שם רק אם היהודים
והערבים יחדיו יסכימו להסדר שיאומץ על ידי האו " ם  ,אם לא כן  ,היא תיסוג  ,ואפילו אינה מבטיחה

.

להשתתף בכוה בין  -לאומי שיוקם לכפייה של הסדר כזה הצעת האמריקנים להקים כות משטרתי

.

איננה רצינית יהיה צורך בכוחות גדולים  ,ולפרק זמן ארוך  ,קבעו הבריטים  ,כדי לכפות את הסדר

.

ההלוקה נגד רצונם של הערבים זאת ועוד  ,שתי המדינות שתוקמנה על פי הצעת הרוב של אונסקו " פ

.

לא תהיינה בנות קיום  -היהודית מטעמים אסטרטגיים  ,והערבית מסיבות כלכליות חשוב על כן לא

רק לחפש פתרון אלא גם לבדוק כיצד ניתן ליישמו .

15

בניגוד לציפייתם של הבריטים  ,המשלחת הקנדית לאו " ם ביקרה את החלטת בריטניה לסגת אם לא
תושג הסכמה בין היהודים לערבים ואף לשמור לעצמה את הזכות לקבל או שלא לקבל את ההחלטה

שתתקבל בעצרת  .אחדים מחברי המשלחת תשבו לפנות לעמיתיהם הבריטים ולשכנעם שעל בריטניה
להישאר בארץ  -ישראל ולו רק כדי למנוע את היווצרותו של ואקום פוליטי  ,שאליו עלולה להיכנס

.

 ברית  -המועצות ואולם הבריטים התמידו בעמדתם  ,והודיעו לממשלות תבר העמים הבריטי על14

מברק  2898מקריץ '  -ג ' ונס  ,ניו  -יורק  ,אל ראש הממשלה ושר החוץ  13 ,באוקטובר  371 % 1791 , 1947סע
תזכיר מאת איגנטייב  13 ,באוקטובר  , 1947מצורף למברק  13264505 ] 159מניו  -יורק אל שר החוץ ,
באוקטובר ) , RG 25/ 1049 , 1947גא קריץ '  -ג ' ונס היה אופטימי מאוד בתום המפגש באשר לעמדות משלחות חבר
; PRO ,
14

.

.

העמים הבריטי אף אחת מהן לא תעלה קושיות בעניין ההחלטה לסגת  ,הוא דיווח ללונדון  .דעת הכלל היתה

שעמדה בריטית תקיפה תכריח את ארצות  -הברית והאו " ם לנקוט גישה ראליסטית יותר לבעיה

לעיל  .העתיד היה צפוי להפריך הנחות אלו .

,

ראה מברקו

)

15

מברקים
באוקטובר

 0822ו 0823 -

, 1947

מהמשרד לקשרי חבר העמים הבריטי אל קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו  -זילנד ודרום  -אפריקה ,

 ( PRO , 00 114/115גם ב 4) , RG 25/3694 -א) .

15

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האויים

.

 127דדר

"

כוונתם לנקוט עמדה ' פסיווית במידת מה ' בעת הדיונים על ארץ  -ישראל באו " ם הם ייזהרו ' שלא

להיות מזוהים בטרם עת עם כל הצעה ספציפית שהיא ' .

16

לאתר ששמעה את עמדות כל המעצמות בעניין ארץ  -ישראל היה על המשלחת הקנדית לגבש את

.

.

עמדתה שלה רוב חברי המשלחת סברו שקנדה תחליט בסופו של דבר לתמוך בחלוקה היתה זו

לדעתם האפשרות היחידה שטמון בה סיכוי כלשהו לפתרון  .ואולם כאשר רידל  ,בהתייעצות

עם

פירסון  ,הכין הצהרה ברוח זו  ,על מנת שאילסלי  ,ראש המשלחת בפועל  ,יציג אותה בפני ועדת האד -
הוק  ,הודיע אילסלי שהוא ' מוטרד מאוד ' מכך שההצהרה לא ניסתה כלל להתמודד עם ' הטיעונים

.

המוסריים והפוליטיים החזקים מאוד ' שהעלו הערבים בוועדה נגד חלוקה רידל טען שקנדה לא נטלה
כל חלק בהיסטוריה של הסכסוך ,

ולכן אין היא מחויבת להכריע בין הטיעונים ההיסטוריים שהועלו .

חבר אחר במשלחת ציין בפני אילסלי שהבטחות העבר של בריטניה לשני הצדדים סתרו למעשה זו

.

.

את זו ' דברים כאלה קורים '  ,הסכים אילסלי התנגדותו החלושה של אילסלי נעקפה  ,ולמתרת היום
גם נתקבל אישורה של ממשלת קנדה לנוסה ההצהרה  ,אם כי הקבינט העיר שכל החלטה שתתקבל

צריכה להיות באחריותן המשותפת של כל חברות האו " ם .
16

מברק  1330%50] ] 163מניו  -יורק אל שר החוץ  14 ,באוקטובר , 1947
לקשרי חבר העמים הבריטי אל קנדה  ,אוסטרליה  ,ניו  -זילנד ודרום  -אפריקה ,

24

באוקטובר  , 1947סע

 , ' Memorandumמאת פירסון ,

13

באוקטוגר , 1947

) , RG 25 /3694גא ; מברק  0843מהמשרד

371 / 61881
17

17

(

גם ב ) , RG 25/5745 -גא .

PRO ,

)

' for the Secretarf of State for External Affairs

 Policy ' ; 25/3694תNations Assembly; Palestine; Canadian Statement 0

,

, 'United

החלטות ישיבת קבינט  14 ,באוקטובר  ) , RG 2 / 2640 , 1947גא ; תזכיר לעיל  ,הערה

14

NAC , RG

באוקטובר , 1947

שם ;

 Regard ; ) 11ח' The Policy 1

 27 , !0 Palestine ofבדצמבך , 1947
' Canadian Delegation 10 the Second Session 01 the General Assembly
) , MG 2614 310גא ; ריאיון עם א ' מקקלום  25 ,ביולי  , 1980הספרייה הציבורית היהודית  ,מונטריאל  ,תיקי ד '
ברקסון  ; 9קנדה באו " ם ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' 47

,

נציג הסוכנות
היהודית משה
שרתוק נואם בוועדת
האד  -הוק לשאלת
ארץ  -ישראל

ץתדרה 128

אליעזר

טאובר

ב  14 -באוקטובר הציג אילסלי את עמדתה הרשמית של קנדה בפני ועדת האד  -הוק  .הוא פתח בהצהירו
 ,היה
שלקנדה אין שום מחויבויות קודמות בשאלת ארץ  -ישראל  -נציגה באונסקו " פ  ,השופט רנד

.

בן חורין להחליט על פי שיקול דעתו ולהגיע למסקנות עצמאיות  ,ללא שום הנחיות מממשלתו לאחר
שלמדה את רוח

בעיון החליטה ממשלת קנדה לתמוך בהמלצותיו ' באופן עקרוני '  :יש

אונסקו " פ

.

לסיים את המנדט ולהעניק עצמאות לארץ  -ישראל הדיונים שנערכו בוועדת האד  -הוק היזקו את

.

הטיעונים המרכזיים לתמיכה בחלוקה אמנם הן היהודים והן הערבים העלו טיעונים הזקים  ,אולם
,
הסוגיה העיקרית העומדת על הפרק היא כיצד לאפשר לשני העמים  ,החיים בשטה גאוגרפי מצומצם

.

לחיות בדו  -קיום באופן תפשי גם בקנדה חיים שני עמים עם שתי מורשות תרבותיות  ,ושם נמצא
 ,ואין
לכך פתרון משביע רצון ומעשי  -קונפדרציה אולם הקונפדרציה בקנדה מבוססת על הסכמה

.

כל ראיה לכך שהיהודים והערבים מוכנים לחיות במדינה אחת ; הם דחו אפילו את פתרון המדינה

הפדרלית שהציעו מקצת הברי אונסקו " פ  .לכן בנסיבות אלו  ,אמר אילסלי ,
אלא לקבל  ,במידת מה של תוסר רצון  ,את הצעת הרוב לחלוקה  ,כבסיס

' לא נותרה לנו בררה

לדיון '  ,כיוון שבריטניה

הודיעה על כוונתה לסגת מארץ  -ישראל מוטל על הוועדה  ( :א ) למצוא בדחיפות הסדר לשאלת ארץ

ישראל  ( ,ב ) לקבוע מי יקבל על עצמו את האתריות לניהול ארץ  -ישראל לאחר עזיבת הבריטים

-

,

.

( ג ) להחליט כיצד לכפות את ההלטות העצרת במקרה שהיהודים והערבים יסרבו לקבלן באשר
,
למטלה הראשונה  ,תכנית החלוקה שתאומץ צריכה להיות בת ביצוע באשר לשנייה ולשלישית

.

ארצות  -הברית הציעה סיוע כלכלי והקמת כות שיטור של מתנדבים לשם שמירה על הסדר בארץ -

.

ישראל בתקופת המעבר יש לקבוע מעל לכל ספק אם לאו " ם ישנה הסמכות להקים כוה כזה  ,ציין
בניהול
אילסלי  ,המשלחת הקנדית מציעה על כן שתוקם תת  -ועדה שתלמד את העניינים הקשורים

.

ארץ  -ישראל לאחר נסיגת הבריטים וביישום תכנית החלוקה אילסלי סיים את דבריו בהרגישו את

הצורך בתמיכת כל הברות האו " ם בהחלטות שיושגו .

18

עוד לפני נאומו של הנציג הקנדי בפני ועדת האד  -הוק הניחה המשלחת האמריקנית הצעת ההלטה

.

להקים תת  -ועדה שתחבר תכנית מפורטת בהתאם להמלצות הרוב של אונסקו " פ הקנדים  ,שסבורים
להצעה
היו שאין טעם לדון בפתרון מבלי לעסוק בשאלת יישומו  ,הציעו על כן כעת תיקון
האמריקנית  ,ולפיו תת  -הוועדה המוצעת תעסוק גם בשאלת האתריות לניהול ארץ  -ישראל בתקופת
תקופת
המעבר ובאמצעים להוצאת ההמלצות אל הפועל  ,הבריטים  ,שהיו מוטרדים מאוד מסוגיית
( מהמשלחת
המעבר  ,תמכו בתיקון האמריקנים סברו אחרת גנרל ג ' ון הילדרינג ) Hilldring
,
האמריקנית ניסה לשכנע את פירסון שההצעה האמריקנית כוללת כבר מיניה וביה את התיקון הקנדי

.

.

.

ושהתיקון הקנדי עוסק בהיבטים בסוגיית ארץ  -ישראל ' שעדיף לא להדגישם ' אך פירסון היה בדעה
תסכים
שהנחת האמריקנים שכל חברות האו " ם תשתפנה פעולה עם ההלטת העצרת  ,ושאף בריטניה
Statement made
18

 . ; ] .חטא  .וא
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0 371 / 61882ץ 536 ; PRO ,

.ק
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' Text of
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Ilsley, Member of the Canadian Delegation 10

מברק

החוץ ,

2916

ממשלחת בריטניה לאו " ם אל משרד

3 , 17 , ) 21 October 1947 ( ,

United Nations Weekly Bulletin

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

לפעול לדיכוי המהומות שיפרצו בעקבותיה  ,היא ' לא ראליסטית באופן קיצוני ' הוא התעקש על כן
ששאלות היישום והאחריות לארץ  -ישראל בתקופת המעבר תוזכרנה במפורש בהנחיות
ב 21 -

של

באוקטובר הועמדו ההצעה האמריקנית והתיקון הקנדי להצבעה משותפת  ,והתקבלו בתמיכה

35

עם

8

.

נמנעים וללא מתנגדים הצעה סורית להקים תת  -ועדה שנייה  ,שתלמד את הצעת ערב

הסעודית ועיראק להקים מדינה ערבית בכל ארץ  -ישראל  ,התקבלה גם היא  ,ברוב של
6

לתת  -הוועדה ,

נמנעים .

30

נגד

עם

10

19

.

השלב הבא היה לקבוע מי ישתתף בכל אחת משתי תתי  -הוועדות הקנדים  ,שחשדו באמריקנים שהם
ינסו להתחמק מלהשתתף בתת  -הוועדה הראשונה  ,גמרו אומר להתנגד בתקיפות לכל ניסיון כזה

.

להתנער מאחריות כאשר אווט פנה אליהם בבקשה להשתתף בתת  -ועדה זו  ,הוא נענה שקנדה

.

תשתתף רק אם גם ארצות  -הברית תנהג כך אווט מצדו הציע רשימה של תשע מדינות  ,שכללה את

.

ארצות  -הברית וברית  -המועצות ( וקנדה )  ,ואולם אחדות מהמדינות שהציע סירבו להשתתף הצעה

.

סובייטית שתת  -הוועדה תכלול את כל חברות מועצת הביטחון  ,נפלה אף היא לבסוף הוחלט להאציל

על אווט את הסמכות למנות בעצמו את משתתפי שתי תתי  -הוועדות  ,לאחר שיתייעץ עם המשלחות

השונות  ,תשע המדינות שבחר לתת  -הוועדה הראשונה היו קנדה  ,צ ' כוסלובקיה  ,גואטמלה  ,פולין ,

דרום  -אפריקה  ,ברית  -המועצות  ,ארצות  -הברית  ,אורוגוואי וונצואלה  ,כולן תומכות מוצהרות ברעיון

.

החלוקה לתת  -הוועדה השנייה נבתרו שמונה מדינות מוסלמיות וקולומביה  ,ואולם זו האחרונה פרשה

מיד  ,במחאה על כך שהיא החברה הלא מוסלמית היחידה בתת  -ועדה זו .
תת  -הוועדה הראשונה
ב 23 -

באוקטובר

) mski

1947

( 23

באוקטובר -

20

 4בנובמבר )

ערכה תת  -הוועדה הראשונה את ישיבתה הראשונה ובחרה בקסוורי פרושינסקי

.

מפולין ליושב ראש הרושם של הקנדים מפגישה זו היה שחברי תת  -הוועדה נטו

( Prus

.

~
להתעלם מסוגיות תקופת המעבר והיישום מוטל היה אם כן על הקנדים לעורר את תשומת לבם

לסוגיות אלו .
19
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לסטר פירשון ( במרכז )
בין משה שרתוק

לנציג צ' כוסלובקיה ,
קרל ליסיצקי  ,בדיון

ב 2-

.

בנובמבר הציגו האמריקנים את גרסתם כיצד יש ליישם את החלוקה ג ' ונסון הציע לבטל את

תקופת המעבר לחלוטין  ,על ידי הקמת המדינות היהודית והערבית מיד עם תום המנדט  .ה  1 -ביולי
1948

הוצע כתאריך להעברת הסמכויות מהמעצמה המנדטורית למדינות החדשות  ,והעצרת הכללית

אמורה היתה להדריך את הצדדים ולסייע לתהליך באמצעות ועדה בת שלושה חברים שתישלח
מטעמה לארץ  -ישראל  ,הצבא הבריטי אמור היה על פי גרסה זו להמשיך ולשמור על הסדר בארץ -

ישראל עד ה  1 -ביולי  ,בשיחה פרטית עם הקנדים התעקשו האמריקנים שבשום אופן אין לאפשר את

.

התערבות מועצת הביטחון בתהליך  ,על מנת למנוע כל מעורבות של הסובייטים אם הללו יתערבו ,

תרומתה של קאה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האויים

טענו האמריקנים  ,הם יתחילו להפעיל את זכות הווטו שלהם להשגת מטרותיהם האינטרסנטי ו ת .
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22

.

למחרת היום הציגו הסובייטים בפני תת  -הוועדה את הגרסה שלהם ליישום ההלוקה צרפקין הציע

שהמנדט הבריטי יסתיים ב  1 -בינואר  , 1948הכוחות הבריטים ייסוגו עד ה -
ה 31 -

ולאחר מכן תהיה תקופת מעבר קצרה  ,שתימשך לא יאוחר מאשר עד

באפריל לכל המאוחר ,

1

בדצמבר  , 1948ותהיה זו

.

מועצת הביטחון שתנהל את ארץ  -ישראל בתקופה זו  ,באמצעות ועדה בת אחד  -עשר הברים הוועדה
תקבע את גבולות שתי המדינות ותדריך את ממשלותיהן הזמניות  ,אשר תערוכנה בחירות למועצות

.

מכוננות בתוך שישה חודשים המועצות המכוננות תחברנה חוקות למדינות החדשות ותבחרנה את

.

ממשלותיהן הקבועות ביטחון הפנים בארץ  -ישראל יישמר בתקופה זו על ידי מליציות מקומיות
חמושות  ,שתוקמנה על ידי הממשלות הזמניות ואולם תהיינה נתונות

לפיקוח של הוועדה ' .

2

הבריטים  ,שנכחו בתת  -הוועדה כמשקיפים  ,שמרו בכל העת הזו על ' מדיניות האדישות הרשמית
שלהם '  ,כפי שכינו זאת הקנדים  ,ונמנעו מלהתערב בדיונים או להודיע את עמדתם הרשמית בעניין

.

ההלוקה פירסון ניסה לשכנע אותם לשתף פעולה יותר  ,על מנת להפוך את ההצעה האמריקנית

.

למעשית למעשה ג ' ונסון ביקש מפירסון לעשות שימוש בקשריו הטובים עם הבריטים כדי להגיע

.

לשיתוף פעולה אנגלו  -אמריקני  ,שיבלום כל ניסיון סובייטי להתערב בשאלת ארץ  -ישראל ואולם
הבריטים  ,על פי הוראות מבווין  ,התמידו בעמדתם שיסכימו להצעה האמריקנית רק אם זו תהיה

.

מקובלת על שני הצדדים  ,היהודים והערבים בשיתות פרטיות הזהירו הבריטים שהלוקה תוביל

.

לשפיכות דמים מתמשכת חלוקה רק תשחק לידיהם של הסובייטים  ,הם טענו  ,ואולם לא הצליחו

.

לשכנע את הקנדים כיצד אי קבלת כל החלטה שהיא תועיל יותר לבלימת הסובייטים כאשר נשאלו
על הסתירה שבין עמדתם האדישה ובין העובדה שהם אלה שהביאו את הסוגיה בפני האו " ם  ,הודו
הבריטים בכנות שכעת  ,כאשר כבר החליטו לסגת  ,הם מצטערים שבכלל הביאו את העניין בפני

האו " ם .

24

.

בשלב זה ההל פירסון ליטול חלק באופן פעיל יותר ויותר במהלך הדיונים הנציגים הקנדים חשו
שיש צורך בהצהרה משלהם בפני תת  -הוועדה  ,על מנת ' לסייע בהכוונת הדיון ולמנוע את צורת
החשיבה המבולבלת שהתלה להיות ניכרת '  ,הם היו בעד הגישה האמריקנית שיש להעביר את
הסמכויות למדינות החדשות מיד עם תום המנדט  ,ואולם רק אם יהיה זה חלק מ ' תכנית מעשית

.

.

שלמה ' ' ככל שתושבי ארץ  -ישראל יקבלו את האחריות הישירה לשלטון מהר יותר  ,כך ייטב ' תקופת

ביניים רק תגרום לצרות  ,בלי קשר לשאלה איזו סמכות בין  -לאומית תפקח על הנעשה בארץ באותה

22
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תקופה  ,האפשרות היחידה למנהל בין  -לאומי יעיל תהיה באמצעות מועצת הביטחון  ,ואז קיימת
האפשרות של מעורבות סובייטית  ,או באמצעות משטר של נאמנות  ,שיחייב את ההסכמה של כל

.

הצדדים המעורבים  ,הסכמה שלא סביר כי תושג אשר על כן ביקשה המשלחת את אישורו של סן
לורן להצהיר שקנדה תעריך את ההצעה האמריקנית  ,או כל הצעה אחרת  ,בהתאם ליכולתה להתמודד

.

.

עם הקשיים המעשיים הצפויים תכנית לא מעשית תהיה בלתי קבילה הם יצהירו שהם תומכים
ברעיון שלא תהיה תקופת מעבר לאחר תום המנדט  ,אבל שיש לחפש גם דרכים כיצד להתמודד עם

.

הקשיים הצפויים בתקופה שעד תום המנדט הם מוכנים לשקול את העברת הסמכויות באמצעות

.

ועדה מטעם האו " ם  ,בתנאי שהבריטים ישתפו פעולה והאמריקנים והסובייטים יסכימו לזה חובה

.

שתהיה אחדות רעים בסוגיה זו במועצת הביטחון  ,על מנת שלא ייעשה שימוש בזכות הווטו סן לורן
מצא את אבחנותיה של משלחתו הגיוניות  ,ואולם התריע שיש לנהוג ' בזהירות מרובה ' לפני שמציעים

.

דרכי התמודדות עם קשיים ' אף אחד אחר אינו נראה מוכן להציע מרשם  ,ואינני בטוח כל כך

.

בדיאגנוזה שלנו שאהיה מוכן לעשות זאת ' יתרה מזו  ,אם בסופו של דבר אכן תוקם ועדה מטעם

האו " ם  ,רצוי לקנדה שלא תהיה מזוהה יותר מדי עם הרעיון  ,פן תמצא עצמה נאלצת לשרת בה
ב 4-

25 ,

בנובמבר הקריא פירסון בפני תת  -הוועדה הצהרה ארוכה שהכין  ,ובה ניתח את הצעות החלוקה

שהועלו עד אז  ,הצביע על חולשותיהן  ,והציע רעיונות ' בלתי פורמליים וטנטטיוויים '  ,מבלי לחייב

.

את משלחתו לרעיונות אלה הוא ציין שלמשלחתו יש אמנם הצעות שתוכלנה לגשר על הפער שבין

.

ההצעות האחרות  ,ואולם היא מעדיפה להגישן ' במועד המתאים '  ,מאוחר יותר הקו המנחה של דבריו
היה שכל תכנית שבסופו של דבר תאומץ צריכה לעמוד בשלושה מבחנים  :היא צריכה להיות ' בעלת

.

בסיס חוקי מוצק  ,מעשית ויעילה ' יש למלא את הוואקום שייווצר כתוצאה מנסיגת הבריטים באופן
שהציעו רוב חברי אונסקו " פ ,

ואולם תוך נתינת הדעת לאפשרות שההסדר לא ימומש בדרכי שלום .

הצעת ארצות  -הברית לדלג על תקופת המעבר סבירה  ,אך לא כן הצעתה שתהיה זו העצרת הכללית ,

.

או גוף מטעמה  ,שיכפה את החלוקה לפי מגילת האו " ם העצרת יכולה רק להמליץ ולא לצווא ועל

.

כן כל הסדר שתמליץ עליו צריך להיות מקובל על שני הצדדים או שייכשל אפשרויות היישום

.

האחרות הן באמצעות נאמנות או על ידי מועצת הביטחון נאמנות במקרה זה יוצרת את הקושי של

.

זיהוי ' המדינות הנוגעות בדבר באופן ישיר '  ,שעמן יצטרכו לדון על פי המגילה ואולם אם לא תהיה

.

תקופת מעבר  ,לא יהיה כלל צורך בנאמנות ביצוע החלוקה על ידי מועצת הביטחון  ,כפי שהציעו

.

הסובייטים  ,יהיה מעשי רק אם תושג הסכמה מוקדמת של כל החברות הקבועות של המועצה כולן

תצטרכנה להסכים שהמצב בארץ  -ישראל מהווה סכנה לשלום ועל האמצעים שיש לנקוט כדי להחזיר

.

את השלום פירסון סיים את דבריו בהדגישו שיש לבחון היטב כל תכנית שתועלה  ,על מנת להיות

מוכנים מראש לקשיים העשויים להיווצר כתוצאה מיישומה .
מברק
 ,לעיל  ,הערה
מברק
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מתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

עוד בבוקרו של אותו יום הוחלט להקים קבוצת עבודה לא פורמלית  ,בהשתתפות נציגי ארצות -

הברית  ,ברית  -המועצות וגואטמלה ( אף הגואטמלי הציג בפני תת  -הוועדה תכנית ליישום החלוקה ) ,

.

כדי לבחון את אפשרויות היישום השונות ולנסות למצוא פשרה ביניהן בעקבות נאומו של פירסון

.

הציע נציג ונצואלה בתת  -הוועדה שאף קנדה תשתתף בקבוצת עבודה זו ההצעה נתמכה מיד הן על
ידי האמריקנים והן על ידי הסובייטים  ,כשהאמריקנים מקווים שפירסון יהווה חוליית קישור בין

.

קבוצת העבודה לבריטים פירסון מצדו ציין שלא נשא את נאומו על מנת להיכלל בקבוצת העבודה ,

אבל אם תת  -הוועדה רוצה בכך הוא יציית .

27
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שקדרה 134

קיצת

טאובר

העבודה

( 18 -4בנובמבר)

כאשר הצטרפה משלחת קנדה לקבוצת העבודה היא העמידה לעצמה שלוש מטרות  ( :א ) לספק להסדר

בסיס חוקי הולם בכדי למנוע ספקות עתידיים בדבר הסמכות של האו " ם ליישם אותו ; ( ב ) להדגיש

שתושבי ארץ  -ישראל עצמם צריכים לקבל את האחריות לנהל אותה  ,ולא האו " ם או כוח בין  -לאומי
מטעמו  -ואם יתפתח מצב שהוא מעבר ליכולתם של תושבי הארץ  ,יש להכריז עליו כעל סכנה
לשלום  ,ואז הדבר יהיה מסור למועצת הביטחון ; ( ג ) להבטיח שדעותיה של בריטניה יובאו בחשבון ,

בייחוד בנוגע לסיום המנדט  ,נסיגת הכוחות הבריטיים והעברת הסמכויות .

28

אשר על כן עם תחילת דיוני קבוצת העבודה הביא בפניה פירסון רשימה של הצעות כיצד ליישם את
החלוקה  ,בבקשו שיתייחסו אליהן כאל ' נקודות לדיון בלבד '  ,ולא כאל הצעות רשמיות מטעם

.

.

ממשלת קנדה העתק של הרשימה נמסר לבריטים על פי המסמך שהגיש  ,אם תאומץ חלוקה ללא
תקופת מעבר  ,הרי שעל העצרת הכללית להכריז מיד על המצב בארץ  -ישראל כסכנה לשלום ולבקש

ממועצת הביטחון לנקוט את הצעדים הבאים  ( :א ) להקים את שתי המדינות החדשות ביום סיום
המנדט ; ( ב ) לבקש מהסוכנות היהודית להקים ממשלה במדינה היהודית ; ( ג ) לבקש מהליגה הערבית

להקים ממשלה במדינה הערבית ; ( ד ) לסייע לבריטניה לשמור על הסדר בתקופה שעד נסיגתה ;
( ה ) למנות ועדה כלכלית מכינה שתכונן שיתוף פעולה כלכלי בין שתי המדינות ;

( ו ) להקים את הממשל של העיר ירושלים ( שאמורה היתה להיות בין  -לאומית על

פי דוח אונסקו " פ .
הביטחון כאיום על השלום ופעולה של תוקפנות .
)

כל ניסיון לשנות הסדר זה בכוה ייתשב על ידי מועצת
29

כיוון שכל הצעת יישום תלויה היתה בשיתוף הפעולה של הבריטים  ,ארגן פירסון
פגישה בסוויטת המלון שלו  ,בהשתתפות ג ' ונסון  ,הילדרינג ונציג בריטניה
באו " ם  ,אלכסנדר קדוגן

)

. Cadogan
(

בפגישה זו השתתפו למעשה שני חברי

קבוצת העבודה שנחשבו על ידי הבריטים כאוהדים להם  ,דהיינו פירסון וג ' ונסון ,
ונעדרו ממנה נציגי ברית  -המועצות וגואטמלה  ,שנחשבו על ידי הבריטים

כעוינים להם ( נציג גואטמלה בגלל הסכסוך בין בריטניה לגואטמלה על הונדורס
גנרל ג ' ון הילדרינג

ןךת

ארצי

"

הבריטית .
)

.

התקווה היתה שבהעדרם יגלה נציג בריטניה יתר נכונות לשתף פעולה פירסון עדכן את

קדוגן על הדיונים בקבוצת העבודה ועל העמדות השונות בעניין סוגיית היישום  ,ואילו מונסון

.

שאלי

בדבר נכונות הבריטים לשתף פעולה קדוגן ענה שאינו יכול לתת שום תשובה מחייבת בטרם יקבל
הוראות מלונדון  ,אבל הוא יכול לומר שבריטניה נחושה בדעתה לסגת  ,ושום סיבוך שייגרם על ידי

.

האו " ם לא יעכב אותה מלעשות זאת הם ייסוגו באופן הדרגתי  ,כשהם מפסיקים להיות אחראים לחוק
28
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עמ '

 ; 49 - 48חן

Canada

Spencer ,

 .ג 1.

World

the: .
airs
 Implementation~oflחס , ' Suggestions
:

מצורף למכתב

] , 26 25 1049גא ; מברק  3217ממשלחת בריטניה לאו " ם אל משרד

0 371 / 61886ע PRO ,

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

ולסדר באזורים שפינו אם תהיינה צרות באזורים המפונים  ,והם סבורים שאכן תהיינה  ,אין להם שום

.

כוונה לחזור לשם בנקודה זו שאל פירסון את ג ' ונסון אם ארצות  -הברית תהיה מוכנה לסייע אם
הבריטים יישארו עד העצמאות  ,ואת קדוגן שאל אם הבריטים יהיו מוכנים להישאר אם תינתן

התחייבות כזו  .ג ' ונסון ענה שארצות  -הברית תסכים לשלות מומחים ויועצים  ,אולם לא חיילים ; קדוגן

לא ענה .

30

.

אך הבעיות שעמדו בפני קבוצת העבודה היו מעבר לסרבנות בריטית בלבד הן האמריקנים והן

.

הסובייטים התחפרו בעמדותיהם האמריקנים התעקשו על ה  1 -ביולי

1948

כמועד העברת הסמכויות ,

כשהבריטים אמורים להישאר בארץ  -ישראל עד אז  ,וועדה מטעם העצרת הכללית תפקח על התהליך .
הם החזיקו בדעה שהעצרת מוסמכת להמליץ על חלוקה  ,ושהמלצה כזו תטיל ' מחויבות מוסרית חזקה '

.

על חברות האו " ם לסייע ביישום ההלוקה הם לא נראו מוטרדים כלל מהאפשרות שבריטניה או

.

תושבי ארץ  -ישראל עצמם יסרבו לקבל את ההמלצה הסובייטים לעומת זאת עמדו על כך שהמנדט

יסתיים ב  1 -בינואר

1948

ושהבריטים יפנו את ארץ  -ישראל לא יאוחר

מה 30 -

.

באפריל הגרסה שלהם

.

לוועדה מטעם האו " ם היתה ועדה בעלת סמכויות מנהליות מטעם מועצת הביטחון הצעת פשרה
אמריקנית שוועדת הפיקוח תמונה על ידי העצרת אך תדווח למועצת הביטחון  ,נדחתה על ידי

הסובייטים כלא קבילה  ' .לא ניתן להזיז את הנציג הסובייטי מדעתו '  ,דיווח פירסון  ,והשש שבסופו
של דבר תוגשנה כמה תכניות יישום לאישור העצרת  ,מהלך שמשמעו שאף אחת מהן לא תזכה לרוב

הנדרש .

31

היה זה מבוי סתום ופירסון חש להושיע  ,הוא שאל את ג ' ונסון אם האמריקנים יסכימו לסיום המנדט
ב1 -

ב1 -

בינואר  ,במקום

ביולי  ,בתנאי שהבריטים יסכימו לדאוג לענייני ארץ  -ישראל עד הקמת

המדינות ביולי  ,ושאל את צרפקין אם הסובייטים יסכימו שבריטניה תיטול על עצמה ' סוגי אחריות
מסוימים ' בארץ  -ישראל כשליחה מטעם האו " ם בתקופה שמינואר עד יולי  ,אם המנדט עצמו יסתיים
ב1 -

.

בינואר הוא שאל את שניהם אם במקום ועדה בת אחד  -עשר חברים מטעם מועצת הביטחון ,

כמוצע על ידי הסובייטים  ,ובמקום ועדה בת שלושה חברים מטעם העצרת הכללית  ,כמוצע על ידי
האמריקנים  ,הם יסכימו לוועדה בת שלושה חברים שתמונה על ידי העצרת ואולם תהיה אחראית

.

כלפי מועצת הביטחון להפתעתו של פירסון  ,כפי שהודה הוא עצמו  ,הן ג ' ונסון  ,במידת מה של מורת
30
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לפחות את אווט ופירסון על כוונות בריטניה  ,אף אם לא תהיינה הצהרות פומביות על כך  .ראה  :מברק
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קתדרה
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אליעזר

סאובו

רות  ,והן צרפקין  ,ביתר אהדה  ,הסכימו לשקול את הצעותיו  ,אך ביקשו הפסקה של עשרים וארבע

.

שעות כדי להיוועץ עם ממשלותיהם פירסון מצדו ביקש מהם שאם בסופו של דבר תושג פשרה היא

תוצג כהצעה אמריקנית  -סובייטית  ,ולא כהצעה קנדית .

32

הבריטים אמרו לג ' ונסון בשיחה פרטית שהזמן שהוקצה בתכניתו של פירסון עד סיום המנדט קצר

.

מדי מבחינתם ואולם בישיבה שערכה המשלחת האמריקנית עמד ג ' ונסון על כך שתכניתו של
פירסון למעשה דחפה אותם לפינה  ,משום שאם ייצמדו לעמדתם המקורית הם
אלה שיואשמו באחריות לכישלון אפשרי של אימוץ החלוקה  ,הוא הציע על כן
לאמץ את תכניתו של פירסון עם תיקונים  ,ובתנאי שהסובייטים יסכימו

.

לתיקונים בוויכוח סוער שפרץ בעקבות דבריו תמכו אחדים מחברי המשלחת
בגישתו  ,שעה שהאחרים התעקשו על העמדה האמריקנית המקורית  ,בסופו של
דבר הוחלט לקבל את התאריך

1

בינואר  ,אם הבריטים יסכימו לנהל את ארץ -

ישראל עד הקמת המדינות ההדשות  .יתרה מזו  ,ג ' ונסון הוסמך להגיע להחלטות

.

בעת הדיונים בקבוצת העבודה  ,בהתאם להתפתחות הנסיבות הסובייטים מצדם

רצו לראות את הבריטים מחוץ לארץ  -ישראל בהקדם האפשרי  ,והבינו שניתן
להשיג זאת רק באמצעות חלוקה  ,הפתרון היחיד שיכול לגייס רוב של שני
הרשל  '1ג' וגסון ,
נציג ארצות  -הברית
באו " ם

.

שלישים רוב זה ניתן היה להשיג רק באמצעות תמיכה דו  -גושית  ,והם לא היו מוכנים לסכנו בגלל
י
את עמדתם בנוגע ילתאריך סיום המנדט ,
פרטים זאת ועוד  ,ההצעה של פירסון אימצה למעשה
והתחשבה בעמדתם בעניין מעמדה של מועצת הביטחון בסוגיה  .על כן בסופו של דבר היו אף הם
)

.

מוכנים להקשיב לו .
ב 10 -

33

.

בנובמבר נמצאה הפשרה צרפקין גילה גמישות תמרת תקדים בעמדותיו החדשות  ,שלמעשה

התבססו על הצעותיו של פירסון  ,ואפשר לדיון בקבוצת העבודה להתנהל באווירה

' נותה

.

וידידותית ' גם ג ' ונסון היה מוכן לשנות את עמדותיו המקוריות  ,הפשרה שהושגה לבסוף היתה

קרובה יותר לעמדה האמריקנית  ,כיוון שהסובייטים הסכימו לסיום המנדט ב -

1

במאי  ,ארבעה

חודשים מאותר יותר מעמדתם המקורית ורק חודשיים מוקדם יותר מהעמדה האמריקנית המקורית .
בריטניה אמורה היתה להמשיך ולשמור על הסדר בארץ  -ישראל עד תום המנדט  ,ואולם גם להשלים

.

את פינוי כוחותיה עד אז תאריך הענקת העצמאות לשתי המדינות החדשות נקבע

ל1 -

ביולי לכל

המאוחר  ,כאשר האחריות לניהול ארץ  -ישראל ממאי עד יולי וליישום החלוקה אמורה היתה להיות

בידי ועדה בת שלושה או חמישה חברים  ,נציגי ' מעצמות קטנות '  ,שימונו על ידי העצרת הכללית

32
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לעיל ,
לעיל  ,הערה ; ) 31

כן ראה  :שאלת ארץ  -ישראל

,

,

קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

137
-

מליאת

.

אך יפעלו תחת חסותה ובהדרכתה של מועצת הביטחון בו ביום אומצה הפשרה גם על ידי
במשרד החוץ
תת  -הוועדה הראשונה  ,שנתכנסה במיוחד לשם כך  ,ופירסון יכול היה לדווח לעמיתיו
המשלחת
ש ' כתוצאה מהנסיבות ' פרק היישום של תכנית החלוקה ' היה במידה רבה מלאכתה של

הקנדית ' .

34

.

' סידורים לא ראליסטיים '  ,הגיבו הבריטים הם טענו כי לוה הזמנים אינו מתאים

לתכניות הנסיגה

.

שלהם  ,וכי החלטה שלא תתבסס על הסכמה תערב אותם בכפיית החלוקה  ,ולזה לא יסכימו קדוגן

.

הבהיר שבריטניה מצפה שההחלטות שתתקבלנה תתאמנה להצהרות שהשמיע קריץ '  -ג ' ונס פירסון

.

מצדו הציע לו להופיע בפני קבוצת העבודה ולפרט את הסתייגויות הבריטים בימים הבאים דווח
1לראשי הממשלות המערביות בחבר העמים הבריטי על כוונת בריטניה לסיים את נסיגתה ב
באוגוסט

1948

.

נאמר להם עם זאת שאין משמעות הדבר שהמנהל הבריטי בארץ  -ישראל ימשיך

לתפקד עד לתאריך זה  ,או שניתן יהיה להשתמש בכוחות בריטיים כדי לכפות את החלוקה  .יתרה
מזו  ,בריטניה שמרה לעצמה את הזכות לסיים את המנדט מיד אם תגיע למסקנה שהאו " ם נכשל

במציאת פתרון מוסכם ; במקרה כזה הכוחות הבריטיים בארץ  -ישראל ידאגו לביטחונם שלהם בלבד .
.

בארץ  -ישראל משרתים תיילים בריטים  ,ועל בריטניה להיזהר שלא לסכנם זוהי הסיבה ל ' מגמתה

השלילית משהו ' של בריטניה באו " ם  ,ואין לייחס מגמה זו ל ' מצב רוה של חוסר שיתוף פעולה ' .
הבריטים ציינו כמו כן את התנגדותם לנהל את ארץ  -ישראל יחד עם ועדה מטעם האו " ם .

35

הם יתירו

.

לוועדה כזו להיכנס לארץ  -ישראל רק לאחר סיום המנדט או סמוך למועד זה אם האו " ם יתעקש

על בואה המוקדם  ,בריטניה תנטוש את כל תחומי אחריותה בארץ  -ישראל מיד  .קדוגן נתבקש על
ידי ממשלתו להבהיר שהמרב שבריטניה יכולה להבטיח הוא שלא תנסה להכשיל באופן פעיל

ההלטה שהעצרת תקבל ברוב של שני שלישים .
בריטניה לסיים את נסיגתה

34
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טאובר

.

בריטניה לא תשמש כלי לכפיית החלוקה הכוחות הבריטיים ישמרו על החוק והסדר רק באזורים

.

שתחת שליטתם בטרם נסיגה  ,והוועדה מטעם האו " ם לא תורשה להיכנס לאזורים אלה ברור היה
לגמרי מדבריו שקבוצת העבודה תצטרך לבחון מחדש את החלטותיה  ,בייחוד בנוגע ללוחות

הזמנים .

36

בשלב זה העריכה כבר המשלחת הקנדית שהבריטים אינם רוצים באמת שיימצא פתרון מעשי לשאלת

.

.

ארץ  -ישראל חוסר שיתוף הפעולה שלהם היה בלתי מובן מתקבל הרושם  ,תשב פירסון  ,שהם רוצים

.

שישאירו להם לטפל בבעיית ארץ  -ישראל בעצמם במקום לסייע בפתרון הבעיות המעשיות  ,כמו
לוחות הזמנים  ,הם המשיכו בהתייחסותם האדישה  ,כשהם משוכנעים ש ' נגזר ' על מאמצי האו " ם

.

להיכשל  ,כפי שאמר אחד מהם עמדה זו צפויה היתה להוביל להאשמת הבריטים באחריות בלעדית

.

לכישלון כזה  ,אם אכן יתממש פירסון ורידל שוחחו עם שני חברים במשלחת הבריטית ולמדו שאף
לאלה אין מידע עדכני על תכניות הנסיגה של לונדון  ,פירסון הפציר בהם לשתף פעולה  ,ואולם הם

לא יכלו לסייע לו במאומה  ,אפילו לא באופן בלתי רשמי  .רידל הגיע למסקנה שבריטניה פשוט אינה

.

.

מוכנה לשקול שום תכנית שאינה לטעמה וברור היה שבריטניה מתנגדת לחלוקה פירסון הצטער
אמנם שכל הכעס יופנה כלפי בריטניה במקרה של כישלון  ,שעה שהאמריקנים  ,אשר אף הם ' לא

.

מילאו תפקיד מאוד יצירתי או משביע רצון '  ,יימלטו מהביקורת שהם ראויים לה גישת האמריקנים
התמיהה אותו  ,לאורך כל הדיונים הם נקטו ' עמדה לא ראליסטית של אופטימיות קלילה '  ,כשהם

.

מתעלמים מכל הקשיים הם התייחסו אל שיתוף הפעולה הבריטי כאל דבר המובן מאליו  ,לא טרחו
להגות תכנית שתהיה מקובלת על הבריטים או להתייעץ עמם  ,ולא גילו כל נכונות לסייע באופן

.

פעיל בפתרון בעיות הם אפילו השתמטו מהצעתו ליטול על עצמם אחריות בתור חברים מן השורה

.

באו " ם במקרה שתפרוצנה מהומות בעקבות קבלת החלוקה אכן לשבת בקבוצת העבודה לא היתה

.

משימה קלה כלל וכלל ' הנה אני באמצע '  ,הוא כתב לידיד  ' ,בין רוסי עקשן לאמריקני לא יותר מדי

כשרוני  ,וזו החוויה המתישה ביותר שהיתה לי

מעודי ' ,

37

בנובמבר קיבלה קבוצת העבודה פה אחד הצעת יישום חדשה שהוגשה לה יום קודם לכן על

ב 18 -

ידי פירסון  .היא התמקדה בעיקר בפתרון בעיות לוחות הזמנים שהתעוררו בעקבות הודעתו של

.

קדוגן על פי הצעה זו אמור היה המנדט על ארץ  -ישראל להסתיים בתאריך שייקבע יחדיו על ידי

.

בריטניה והוועדה מטעם האו " ם  ,ואולם לא יאוחר מ  1 -באוגוסט בריטניה תודיע לוועדה מראש על

.

תכניות הנסיגה שלה מכל אזור העצמאות תוענק לשתי המדינות לא יאוחר
36

מ1 -

.

באוקטובר ניהול
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תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

139

ארץ  -ישראל בתקופת המעבר שמאוגוסט עד אוקטובר יימסר לוועדת האו " ם  ,שיהיו בה חמישה

.

חברים  ,ואשר תמונה על ידי העצרת הכללית ותודרך על ידי מועצת הביטחון הוועדה תצטרך ליישם

הן את המלצות העצרת והן את הוראות מועצת הביטחון ותעביר דוחות התקדמות לשתיהן .
בחזרה לעצרת הכללית

38

 29 - 1 %בנובמבר)

תכנית היישום החדשה של קבוצת העבודה אומצה על ידי תת  -הוועדה הראשונה ,

וב 19 -

בנובמבר

.

הוצגו דוחותיהן של שתי תתי  -הוועדות בפני ועדת האד  -הוק למחרת היום ביקש אווט מפירסון

למסור לוועדת האד  -הוק פרטים מפרק היישום שבדוה תת  -הוועדה הראשונה .
פירסון פתה בהזכירו שהמשלחת הקנדית עמדה כל הזמן על כך שהתכנית שתתקבל צריכה להיות

לפחות על הנייר .

מעשית ואכן התכנית המוצעת כעת על ידי תת  -הוועדה הראשונה היא מעשית ,

מרכיב השוב בה הוא הפקדת ניהולה של ארץ  -ישראל בתקופת המעבר בידי ועדה שתמונה על ידי

.

העצרת ותודרך על ידי מועצת הביטהון הוסכם שהנחיות המועצה לוועדה תצטרכנה להתאים

.

להמלצות שתקבל העצרת  ,ושהמועצה לא תתערב בעבודתה השוטפת של הוועדה מרכיב חשוב אחר ,
ציין פירסון  ,הוא לוה הזמנים להקמת שתי המדינות  ,אשר מתחשב בכוונת בריטניה לסגת עד

ה1 -

.

באוגוסט סיום המנדט יהיה על כן לא יאותר מתאריך זה  ,ואז תיטול על עצמה הוועדה מטעם האו " ם

.

את השליטה בארץ  -ישראל  ,באמצעות מועצות ממשל זמניות עצמאות המדינות תיכנס לתוקף עם
בחירת האספות המכוננות שלהן והקמת ממשלותיהן הזמניות ,

ב1-

.

באוקטובר בתקופה שמאימוץ

.

התכנית ועד תום הנסיגה הבריטית תהיה האחריות לניהול ארץ  -ישראל משותפת הכוחות הבריטיים
ייסוגו באופן הדרגתי  ,כשהם שומרים על החוק והסדר באזורים שתחת שליטתם ומעבירים את

.

הסמכויות באזורים שפינו  ,כולל בענייני הגירה וקרקעות  ,למועצות הממשל הזמניות יש לקוות שעד
ה-

1

בפברואר יהיה תחת שליטתה של מועצת הממשל היהודית די שטה  ,כולל נמל  ,על מנת

שתתאפשר הגירה יהודית משמעותית לשם .

39

.

הבריטים הגיבו בו ביום בנאום בפני ועדת האד  -הוק הודיע קדוגן שהצעותיה של תת  -הוועדה

.

הראשונה אינן תואמות את תכניותיה של בריטניה בהזכירו את הצהרת קריץ '  -ג ' ונס

מ 26 -

בספטמבר

.

הדגיש שבריטניה לא תשתף פעולה בכפיית הסדר שלא יהיה מקובל על שני הצדדים חייליה לא

.

ייהפכו למכשיר בידי האו " ם יתרה מזו  ,כיוון שתת  -הוועדה קבעה שתקופת המעבר עומדת להתחיל

38
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קתדרה
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אליעזר טאובר

בקרוב  ,תובה להבהיר שבכוונת בריטניה לשמור בידיה את כל הסמכויות בארץ  -ישראל עד סיום

.

המנדט היא לא תרשה לוועדה מטעם האו " ם להקים ממשלות או כוחות צבא בשטחים שיימצאו עדיין

.

תחת שליטתה בריטניה מוכנה לשקול סידורים שיקבע האו " ם  ,ואולם להעביר סמכויות למועצות
הממשל הזמניות משמעו מעורבות בהוצאת החלוקה אל הפועל  .בריטניה תהיה מוכנה לכל היותר

.

להעביר סמכויות לוועדה  ,ושזו תעביר אותן בתורה הלאה קדוגן הדגיש עוד שהבריטים בלבד הם

שיחליטו מתי בדיוק יסתיים המנדט .

40

פירסון שאל את קדוגן אם אין סתירה בין הצהרתו שבריטניה תשמור בידיה את כל הסמכויות עד

.

תום המנדט לבין דבריו שבריטניה תעביר את הסמכויות לוועדה מטעם האו " ם קדוגן השיב שאין
סתירה משום שבפועל עשויים הבריטים להודיע על סיום המנדט בקרוב מאוד  ,אפילו לפני שהפינוי

.

הבריטי יתחיל בריטניה תפסיק בתאריך זה לנהל את ארץ  -ישראל  ,ואולם תקיים ממשל צבאי

.

באזורים שבהם יימצאו עדיין חייליה בשלב זה הציע אווט ששתי תתי  -הוועדות תתכנסנה שוב  ,כדי

לבחון את דבריו של קדוגן ולשנות את תכניותיהן בהתאם .
עם חידוש דיוני תת  -הוועדה הראשונה ,

ב 20 -

41

בנובמבר  ,הודה קדוגן בפניה שאינו יודע מתי בדיוק

.

יסתיים המנדט  ,אבל הדבר יקרה בקרוב הנסיגה הבריטית תהיה הדרגתית וייעשה מאמץ להודיע

.

לוועדת האו " ם מראש על שלביה אזורים שיפונו יימסרו לידי הוועדה מבלי להתעניין מה היא

.

.

מתעתדת לעשות בהם אזורים שלא יפונו יישארו תחת ממשל צבאי בעקבות הבהרותיו של קדוגן
הציעו פירסון וחברים אתרים מספר תיקונים לתכנית החלוקה  ,על מנת ' להסיר את אי

ההתאמות '

שבינה ובין גישת הבריטים  .התיקונים שנתקבלו היו זעירים  ,בעיקר שינויי מילים שתכליתם היתה
לקבוע שבריטניה תעביר את הסמכויות לוועדה ולא ישירות למועצות הממשל הזמניות ; שעד סיום
המנדט כל הסמכויות תישארנה בידי בריטניה ; ושהאתריות הצבאית לאזורים שטרם פונו תיוותר בידי

הבריטים אף לאתר סיום המנדט .
ב 22 -

42

בנובמבר הציג פרושינסקי את דוח תת  -הוועדה הראשונה המתוקן בפני ועדת האד  -הוק  ,ולאחר

מכן הסביר פירסון את השינויים שנערכו בו במטרה לשפר את שיתוף הפעולה בין בריטניה לוועדת

.

.

האו " ם בגרסה המתוקנת נאמר כי תאריך סיום המנדט ייקבע על ידי בריטניה בלבד אף על פי
שתאריך זה איננו ידוע עדיין  ,הוא צפוי בקרוב  ,ייתכן כי אפילו לפני השלמת נסיגת הכוחות

40
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תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

הבריטיים האחריות לניהול ארץ  -ישראל לאתר תום המנדט תהיה משותפת לבריטניה ולוועדת

.

האו " ם  ,כשבריטניה נסוגה באופן הדרגתי והוועדה נכנסת במקומה פירסון הביע את ביטחונו

שהפתרון המוצע על ידי תת  -הוועדה הראשונה הוא ' המעשי ביותר ' בנסיבות הנתונות  ,ומספק מנגנון

.

להעברה מסודרת של סמכויות הוא קיווה לשיתוף הפעולה של בריטניה ולתמיכת החברות הקבועות
במועצת הביטחון  ,ושתכנית שתאומץ ברוב של שני שלישים תתקבל בסופו של דבר גם על ידי

תושבי ארץ  -ישראל עצמם  .זהו ' סיכון מתושב '  ,אמר  ,ואולם גם ' הסיכוי הטוב ביותר להביא שלום

וסדר ' לארץ  -ישראל .

43

.

על סדר יומה של ועדת האד  -הוק עמד גם דוח תת  -הוועדה השנייה תת  -ועדה זו הגישה למעשה

שלוש הצעות נפרדות  ( :א ) להעביר את שאלת ארץ  -ישראל לבית  -הדין הבין  -לאומי ; ( ב ) ליישב את
הפליטים היהודים במקום אחר  ,ולא בארץ  -ישראל ; ( ג ) להקים מדינה אחת  ,ערבית  ,בכל ארץ -

.

ישראל פירסון סבר תחילה שיש ממש ברעיון להעביר את הסוגיה לבית  -הדין הבין  -לאומי  ,וכי ראוי
לשקול אותו בזהירות

ובאובייקטיוויות .

ואולם נציגים של הסוכנות היהודית  ,שהיו מזועזעים

מהרעיון  ,מיהרו להסביר לו שאין זה אלא תכסיס מצדם של הערבים על מנת למנוע מהעצרת להגיע

.

להחלטה ואכן המשלחת הקנדית החליטה בסופו של דבר להתנגד לרעיון  :באופן תאורטי רעיון זה
אולי רצוי  ,סברו  ,ואולם בפועל הוא יעכב את פתרון הבעיה במשך שנים  ,ולא נראה כי הבריטים

.

מסכימים להמתין המשלחת התנגדה גם להצעה השנייה  ,מאחר שהיא ראתה בה אפליה גזעית נגד

.

הפליטים היהודים ובאשר להצעה השלישית  ,להקים מדינה ערבית בלבד  ,שאל פירסון את חברי

תת  -הוועדה השנייה אם הם באמת מאמינים שניתן להשיג פתרון זה בדרכי שלום  ,ואם לפי דעתם

.

יש בסיס חוקי לעצרת  ,על פי מגילת האו " ם  ,להקים מדינה כזו על השאלה הראשונה ענה לו יושב

ראש תת  -הוועדה השנייה  ,מחמד זפראללה ח ' אן מפקיסטן  ,שרק תושבי ארץ  -ישראל עצמם יוכלו

.

.

לספק תשובה הדבר תלוי בנכונותם לשתף פעולה על השאלה השנייה הוא ענה שכבר חבר

הלאומים הכיר בעצמאותה החלקית של ארץ  -ישראל בכך שהפקיד אותה למנדט  ,שמשמעו שהיא

.

היתה זקוקה רק לסיוע מנהלי ממעצמה מנדטורית כדי להגיע לעצמאות מלאה סיוע זה איננו נדרש

עוד  ,ובכל מקרה הוא עומד להסתיים  ,ולכן על עצמאותה החלקית של ארץ  -ישראל להפוך למלאה .
תגובת פירסון להסברים אלה היתה שהם למעשה רק שכנעו אותו שתכנית תת  -הוועדה השנייה

חסרת משמעות ובלתי מעשית לחלוטין .

ב 24 -

השנייה להצבעה ונדהו על ידי ועדת האד  -הוק
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טאובר

.

הדיון בוועדת האד  -הוק על דוח תת  -הוועדה הראשונה נמשך פירסון העלה את שאלת חוקיות
סמכותה של ועדה שתמונה על ידי העצרת הכללית לשלוט על ארץ  -ישראל ולו אך לזמן קצר  ,הוא

ציין כי אם תכריז עצרת הביטחון על המצב בארץ  -ישראל כסכנה לשלום  ,ותייפה
לנקוט את הצעדים הנדרשים  ,יוסרו כל הקשיים

הלגאליים .

את כוח הוועדה

פירסון עתיד היה לקבל סיוע

ממשלחתה של דנמרק  ,אשר הגישה הצעת תיקון שלפיה על מועצת הביטחון יהיה לבחון את המצב

.

במהלך תקופת המעבר ולהחליט אם הוא מהווה סכנה לשלום אם כך תחליט  ,היא תגדיל את
הסמכות שהעצרת נתנה לוועדה  ,על ידי ייפוי כותה לנקוט את הצעדים הנדרשים על מנת להוציא

.

לפועל את החלטות העצרת עוד קבע התיקון שהמועצה תראה כסכנה לשלום וכפעולה של
תוקפנות כל ניסיון לשנות בכוה את ההסדר שיושג  ,האמריקנים יכלו להשלים עם תיקון זה משום

שהוא לא הכפיף את הוועדה למועצת הביטתון מראש  ,והגדיר במדויק מתי תוכל המועצה להתערב .
.

פירסון ייחס חשיבות רבה לתיקון הדני הוא סבר כי תיקון זה יחזק את הוועדה בדיוק כאשר תזדקק
לכך  ,וזאת מבלי להגדיל את סמכויותיה של מועצת הביטחון בהקשר זה מעבר למה שתוכנן

מלכתחילה  .אימוץ תיקון זה יסיר על כן את הספקות שהיו עדיין למשלחת הקנדית בעניין ההסדר .
ב 25 -

.

בנובמבר הועמד התיקון הדני להצבעה והתקבל מיד לאחר מכן הועמד להצבעה הדוח של

תת  -הוועדה הראשונה במלואו  ,ונתקבל על ידי ועדת האד  -הוק ברוב של

נמנעים .

25

נגד

13

עם

17

45

פירסון תזר בשלב זה לאוטווה  ,למילוי התחייבויותיו

השוטפות במשרד החוץ  ,ואילסלי אמור היה

.

לייצג את קנדה בימיו הנותרים של הדיון על ארץ  -ישראל כבר

ב 19 -

בנובמבר הודיע אילסלי לסן

לורן שהדיון על ארץ  -ישראל הגיע לנקודה שבה על המשלחת להחליט אם לתמוך בחלוקה או לא .
אילסלי  ,שיחסו לחלוקה כזכור מעולם לא היה אוהד  ,הזכיר לסן לורן שעמדת קנדה היתה כי היא

.

מוכנה לסייע בניסוח תכנית ההלוקה  ,ואולם אין היא בהכרח מחויבת לתמוך בה בנאומו

ב 4-

בנובמבר אמר פירסון שקנדה תתמוך רק בתכנית שתהיה ' בעלת בסיס חוקי מוצק  ,מעשית ויעילה ' ,

.

ועליה כעת להחליט אם התכנית שהציגה תת  -הוועדה הראשונה היא אכן כזו הוא הזכיר את הספקות
שהיו לפירסון בעניין הבסיס החוקי של הוועדה מטעם

האו " ם

( שאז עוד לא באו על פתרונם )  ,ושאין

.

זה כלל מובטח שבריטניה תשתף פעולה עם תכנית החלוקה כיוון שמן לורן מילא אז את מקומו של
קינג כראש הממשלה  -קינג היה בלונדון בחתונתה של הנסיכה אליזבת  -המתין אילסלי
להוראותיו ,

45

,מברק
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תה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האויים

.

אלא שכעת התעוררה בעיה אחרת האמריקנים רצו שקנדה תהיה אחת מהברות הוועדה המתוכננת

.

מטעם האו " ם כשגילו שהמשלחת הקנדית אינה נלהבת לרעיון  ,הם ההליטו לפנות ישירות לאוטווה

,

השגריר האמריקני באוטווה הודיע לאסקוט ריד )  , ( Reidראש המחלקה הפוליטית השנייה במשרד

.

החוץ  ,שמחלקת המדינה האמריקנית מקווה שקנדה תשתתף בוועדה התפקיד שמילאה קנדה  ,בפרט

.

באמצעות תת שר החוץ שלה פירסון  ,במהלך הדיונים באו " ם שכנע את הכול ביושרה ובהגינותה על

.

כן השתתפותה בוועדה תחזק אותה מאוד ריד הבטיח לו להעביר את המסר לסן לורן  ,ואולם הזהירו

.

שלא לתלות בכך תקוות רבות כשדיווח על כך לסן לורן  ,הזכיר ריד את המשאבים 'המצומצמים

.

מאוד ' של משרד החוץ סן לורן סבר שלא יהיה זה נבון להברה בחבר העמים הבריטי להשתתף בוועדה

.

כזו קנדה בכל מקרה לא תרצה להיות במצב שבו ייתכן כי תצטרך לבקר את בריטניה  ,או להימנע
מביקורת כזו רק בגלל היותה חברה בחבר העמים  ,הוא ביקש לדעת את דעותיהם של פירסון ושל

שגריר קנדה בוושינגטון בסוגיה זו .

47

.

פירסון השיב ברשימה של יתרונות וחסרונות  ,השתתפותה של קנדה אכן תחזק את הוועדה יתרה

.

מזו  ,חברי הוועדה אמורים להיות לא רק בעלי יכולת  ,אלא גם מסוגלים לתקשר עם הבריטים לחבר

.

קנדי יהיה יתרון מבחינה זו  ,משום שהבריטים יתנו בו אמון לעומת זאת אפשר לראות במאמץ

.

שהשקיעה קנדה עד כה בסוגיית ארץ  -ישראל מילוי של חובתה כלפי האו " ם בעניין זה זאת ועוד ,
קנדה כבר משתתפת במועצת הביטחון  ,במועצה הכלכלית והחברתית  ,בוועדה לאנרגיה אטומית

.

ובגופי או " ם נוספים ומכל מקום בהיותה תברה בחבר העמים הבריטי ייהשב נציגה כנוטה מראש

.

לטובת בריטניה פירסון הגיע אפוא למסקנה ש ' בוודאי לא תיגרם בושה לקנדה ' אם היא לא תשתתף

.

בוועדה שגריר קנדה בוושינגטון כתב שהרבה יותר תשוב לקנדה להתמקד ביחסיה עם בריטניה

.

וארצות  -הברית  ,מאשר להעמיס על כתפיה אחריות נוספת כשסן לורן קרא את רשימת טיעוניו של

.

פירסון הוא העיר שמדובר בהרבה יותר מכך שקנדה תיחשב כנוטה מראש לטובת הבריטים אם בתור

תברה בוועדה היא תעז לבקר את בריטניה  ,הדבר יעורר ' סערה איומה ' בקנדה  ,ורבים יראו זאת

.

כחוצפה לבקר מדינה שיש לה כבר ניסיון של שלושים שנה בארץ  -ישראל זאת ועוד  ' ,בצדק או שלא

.

בצדק ' קנדה נתפסה כתומכת בעניין היהודי לכן הערבים יתייחסו אליה כאל גורם עוין

בוועדה .

ואולם בעיקר הטרידה את מנוחתו של סן לורן המחשבה שאם יהיה צורך בשימוש בכוח ליישום

החלוקה  ,יצפו מהמדינות שתשתתפנה בוועדה לספק תיילים  .ריד התקשר מיד לפירסון והודיעו את

דעת השר שלהם .
' המשלחת נתנה פרסום לעובדה שקנדה איננה פנויה ' .

פירסון השיב לו שהוא יכול להבטיח לסן לורן שקנדה לא תשתתף בוועדה
)

(

סן לורן החליט בשלב זה לכנס את הקבינט

ולהכריע בסוגיית ארץ  -ישראל  ,אילסלי עדיין המתין בניו  -יורק להוראותיו .
47
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שם ; שני המברקים

תזכיר מדיד אל שר החוץ  21 ,בנובמבר  , 1947שם ; הערה של סן לורן  22 ,בנובמבר , 1947
 ] ] 355ט 145345ו  ] ] 358 -ם 145845ממשרד החוץ לניו  -יורק  21 ,ו  22 -בנובמבר  , 1947שם
מברק  ] 1471ט 176345מניו  -יורק אל שר החוץ  22 ,בנובמבר  , 1947שם ; מברק 3673ניע מהשגריר בוושינגטון אל
שר החוץ  22 ,בנובמבר  , 1947שם ; 'Memorandum for the Acting Under Secretarf of State for External
 , Affairs -Palestineמאת ריד  24 ,בנובמבר  , 1947שם

.
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הקבינט התכנס

ב 25 -

בנובמבר  ,ואולם כל דיון לא נערך בסוגיה העיקרית שעמדה על הפרק  ,אם

.

לתמוך בחלוקה באופן שבו ניהל סן לורן את הישיבה ההצבעה בעד חלוקה נתפסה כדבר מובן מאליו ,

.

והשאלה היחידה שנדונה היתה אם להשתתף בוועדת האו " ם או לא סן לורן הסביר לשרים שחלוקה

.

היא ' הפתרון המעשי היחיד ' עם זאת מאמציה של קנדה בעת הדיון על ארץ  -ישראל לפשר בין
העמדות השונות מביאים לכך שמצפים ממנה להשתתף בוועדה  ,וסירוב מצדה

ייתקל בביקורת.

ואולם קנדה הגיעה לקצה יכולתה מבחינת משאביה האנושיים  ,כיוון שהיא משתתפת בגופי או " ם

.

רבים אתרים יתרה מזו  ,הבר קנדי בוועדה עשוי לבקר את בריטניה  ' ,מצב לא רצוי כשלעצמו מבחינה

פנימית '  ,והוא גם ייהשב על ידי הערבים כעוין להם  ,כיוון שקנדה ' נחשבת כמי שתמכה בצד היהודי ' .

.

ולבסוף  ,השתתפות קנדית משמעה גם שייתכן כי יהיה עליה לשגר חיילים לארץ  -ישראל כצפוי

החליט הקבינט לסרב להשתתף בוועדת האו " ם .
ב 26 -

49

בנובמבר חידשה מליאת העצרת הכללית את דיוניה בשאלת ארץ  -ישראל  ,ושמעה את דוח ועדת

.

האד  -הוק זמן קצר לאחר מכן נשא אילסלי את הצהרת הסיכום של קנדה בפני העצרת הכללית  ,ובה

.

אמור היה להצדיק את הצבעתה הצפויה של קנדה בעד תכנית החלוקה עיקר נאומו היה סקירה של
האפשרויות השונות שעמדו על הפרק  ,על מנת להוכיח שחלוקה היא ' הטובה ביותר מבין ארבע

.

אפשרויות שכולן לא אטרקטיוויות וקשות ' אין אפשרות שלא לאמץ שום פתרון  ,קבע  -זו תהיה

.

השתמטות  ,בריחה מאחריות ומבוא ודאי לשפיכות דמים מדינה ערבית בכל ארץ  -ישראל יכולה היתה
להיות אפשרות קבילה אלמלא הצהרת בלפור  ,תנאי המנדט והקהילה היהודית המושרשת היטב  ,בת

שבע מאות אלף הנפש  ,שהוקמה בארץ  -ישראל בעקבות זאת  ,ומכל מקום מיעוט בלבד מקרב חברות
האו " ם תומך בפתרון

זה .

גם בתכנית המדינה הפדרלית  ,שהוצעה על ידי מיעוט מקרב תברי

אונסקו " פ  ,לא היתה שום התקדמות מאז ; היא קיבלה תמיכה מועטת בלבד  ,ואפילו לא טרחו להקים

.

תת  -ועדה לדון בה אילסלי ציין כי הקנדים ראו פתרון זה באור חיובי  ,כיוון שהוא מזכיר את

ההתפתחות הלאומית שלהם עצמם  ,אך הם מודעים לכך שארץ  -ישראל אינה קנדה  ,והן הסוכנות

.

היהודית והן הוועד הערבי העליון דתו אותו נשארה אם כן רק חלוקה  ,ו ' בה החלטנו לתמוך כאפשרות

.

.

המעוררת פחות התנגדות מבין הארבע ' ' אנו תומכים בתכנית זו בלב כבד ועם הרבה חששות ' הם
הצטערו לשמוע את כל האיומים במעשי נקם אם תאומץ תכנית החלוקה ' ואת כל הדיבורים על אש

.

וחרב '  ,אבל הם משוכנעים שאם תאומץ אחת האפשרויות האחרות אי הסדר רק יגדל האוויר מלא

.

בתחזיות קודרות  ,אך צריך לעשות משהו חלוקה היא אמנם פתרון מלא קשיים  ,אולם כל פתרון

.

.

אחר גרוע יותר זאת ועוד  ,חלוקה היא הפתרון היחיד שזכה לתמיכת שתי המעצמות הגדולות ' כפי

.

שהעצרת יודעת '  ,המשלחת הקנדית נשאה במלוא האתריות במהלך הדיון על ארץ  -ישראל הם עבדו

' ללא לאות ' על מנת להשיג פתרון בר ביצוע  ,וכעת בדעתם להצביע בעדו .
49
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תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

.

הבריטים ניסו להזות בשלב זה כיצד תנהגנה מדינות הבר העמים הבריטי בהצבעה בעצרת דרום -

.

אפריקה ' כמעט בוודאות ' תצביע בעד חלוקה  ,הם העריכו אוסטרליה אולי תימנע  ,מפני שאווט

עמד בראש ועדת האד  -חוק  ,הקנדים  ,שנטלו ' חלק פעיל ' בדיונים ,

מן הסתם יצביעו בעד חלוקה .

ראש ממשלת ניו  -זילנד אמר שהם יצביעו בעד הלוקה  ,אבל נציגו באו " ם אמר שלא יוכל להצביע

בעד תכנית חסרת מנגנון מסודר ליישומה ולהגנה על התושבים  .פקיסטן מחויבת לעמדה הערבית ,

.

והודו מן הסתם תנהג כמוה אלא שלא כל הבריטים הסתפקו בניסיונות הערכה  .היה מהם מי שסבר

.

עדיין שניתן להשפיע על אופן ההצבעה כיוון שקינג שהה באותה עת בלונדון  ,תהה אחד מפקידי

.

משרד החוץ אם אין זה ראוי שבווין ייעץ לו ' להימנע או להצביע נגד ' פקיד אחר שראה הצעה זו

.

מתק את המילים ' או להצביע נגד ' ופקיד שראה את ההצעה אחריו הוסיף -
לקביעת אופן הצבעתה של קנדה היה זה מאוחר

מדי .

ב 29 -

בנובמבר

' מאוחר מדי ' .

1947

51

ואכן

היתה קנדה אחת

משלושים ושלוש המדינות שהצביעו בעצרת הכללית בעד אימוץ תכנית ההלוקה והקמת מדינה

יהודית בארץ  -ישראל .
ולניעיך של פירסון
תרומתה של המשלחת הקנדית לניסוחה ואימוצה של החלטת החלוקה היתה משמעותית ביותר ,
התערבויותיו הבלתי נלאות של פירסון במהלך הדיונים כל אימת שנתגלעו קשיים והפשרה שהשיג

בין ארצות  -הברית לברית  -המועצות הבטיחו את התמיכה הדו  -גושית בהצעה  ,אשר מבלעדיה לא ניתן

.

היה להשיג רוב של שני שלישים אך מדוע נהג פירסון כפי שנהג ? מדוע ההליט פקיד בכיר במשרד
החוץ הקנדי לפעול בניגוד גמור לדעותיו של ראש ממשלתו ולנצל את העדרותו מאוטווה בחודש
נובמבר  ,וזאת תוך סיכון הקריירה העתידית

שלו ?

האינטרס של קנדה היה לשמור על מעורבות

.

נמוכה בשאלת ארץ  -ישראל  ,ולא לסכן את יחסיה עם בריטניה על רקע זה אך פירסון החליט לנהוג

אחרת .

מדוע ?

' זו היתה תוצאה של התלהבות דתית '  ,טענה מקקלום  ,שהשתתפה בעצמה במשלחת הקנדית

לאו " ם ,

בתור יועצת ' :מה שזה היה בשבילו להימצא בעמדה שבה הוא באמת יכול לעזור ליהודים "להזור " . ' . . .
מתברר שפירסון עצמו הודה בתחושה זו בזיכרונותיו  ,אם כי טען שהיתה רק ' גורם מסייע '  ' :אני מוכרח

להודות שנהייתי מעורב רגשית באופן מיוחד מאוד  ,מפני שעסקנו כאן בארץ הקודש  -הארץ שעליה

למדתי בבית  -הספר של יום ראשון . . .
לדוגמה  .אני לא זוכר שאי פעם התעמקתי בסוגיית קוריאה כשהלכתי לבית  -הספר של יום ראשון ' .

זה הפך את הפולמוס למוחשי בעיני הרבה יותר מאשר קוריאה

; 1311 - 1312 , 1317 - 1320

 .קק
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מאמר הערכה על
לסטר

פירשון ,

שפורסם ב ' הארץ '
שבועיים לאחר
קבלת ההחלטה

באו " ם

ואולם מסתבר שהיו סיבות הרבה יותר ספציפיות להתנהגותו של פירסון מאשר ' התלהבות דתית '

.

גרידא פירסון שירת בשגרירות הקנדית בוושינגטון כאשר בסוף

שלתה זו לאוטווה דוח על

1944

.

ממצאי האמריקנים בעניין מחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו נכללו בדוח עדויות ראייה וכן הערכה
שיותר

מ 1 765 , 000 -

,

יהודים הושמדו שם מאפריל

עד אפריל

1942

- 1944

' המסמך המזעזע ביותר

שפורסם מעולם על ביצוע מעשי זוועה מאורגנים '  ,השפעת השואה עתידה היתה להפוך לגורם מרכזי

.

בהתגבשות גישתו של פירסון בשאלת ארץ  -ישראל ' המדינה היהודית החדשה תביא מידה רבה של

מזור לאותם חלקים של יהודי העולם שסבלו כה נוראות '  ,הוא כתב בסוף

1947

.

בשנת

1947

ניצתה

תכנית החלוקה  ,הוא אמר מאוחר יותר  ' ,בגלל התחושה הבסיסית שהיא הפכה להכרחית בעקבות

.

הטבת של יהודי אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה ' ' לאחר הכחדתם של שישה מיליוני יהודים

בארצות אירופה השונות ' נראה הכרחי לערוך סידורים ' שלפחות בארץ אתת בעולם היהודים יהיו

.

משוחררים באופן מוחלט מההגבלות והפחדים שמכתיב מעמד של מיעוט ' ' רשעות מדיניותו הגזענית

תרומתה של קנדה לקבלת החלטת החלוקה בעצרת האו " ם

של היטלר . . .

.

הבהירה את הצורך התיוני במדינה יהודית ללא זה ייתכן שההחלטה בשנה זו בעד חלוקת

ארץ  -ישראל לא היתה

מתקבלת ' .

53

אחת מתוצאות השואה היתה מאתיים אלף פליטים יהודים שחיו במחנות עקורים ובמקומות אחרים ,

ולא הורשו על ידי הבריטים להיכנס לארץ  -ישראל  ,בהתאם לתקנות ה ' ספר הלבן ' של

1939

.

סבלם

הפך גם הוא לגורם משמעותי בגיבוש גישתו של פירסון  ,הוא הגיע למסקנה שישנו רק פתרון סביר

.

אחד לפליטים אלה  -ארץ  -ישראל בנאום שנשא

ב 20 -

בנובמבר בפני ועדת האד  -הוק בנושא היישום

ציטט פירסון במלואה את הפסקה מדוח תת  -הוועדה הראשונה שקבעה ש ' המעצמה המנדטורית תעשה
כמיטב יכולתה להבטיח ששטח מתחום המדינה היהודית בהיקף שיאפשר הגירה משמעותית  ,ובו נמל ,
יפונה בהקדם האפשרי  ,ובכל מקרה לא יאוחר

בפברואר

מ1-

זאת הוסיף פירסון הסבר  ' :הכוונה היא שיש לקוות שעד

. ' 1948

ה1-

ולמי שעשוי היה שלא להבין

בפברואר יהיה תחת שליטתה של

המועצה הזמנית של המדינה היהודית די שטח כדי לאפשר הגירה אליו ' .

54

מסקנתו של פירסון מכל הנסיבות ההיסטוריות ומדיוני האו " ם היתה שלא יוכל להיות פתרון לשאלת

.

ארץ  -ישראל מבלי להקים מדינה יהודית עצמאית בנאום שנשא בשנת

1949

הוא אמר שכל הפתרונות

האחרים לא היו משביעי רצון  ,כיוון שאף לא אחד מהם העניק לשבע מאות וחמישים אלף היהודים

' שהורשו ואף עודדו להתיישב בארץ  -ישראל '  ,את ההזדמנות ' לנהל את ענייניהם בעצמם ולהתווא

.

את עתידם באופן חפשי ועצמאי ' הישגיהם הגדולים של היהודים בארץ  -ישראל בזמן המנדט העניקו

להם את הזכות לכך  ,בזיכרונותיו עתיד היה פירסון לכתוב  ' :מעולם לא היה לי ספק שאי אפשר

.

לפתור את הבעיה בלי להכיר במדינה יהודית מסוג כלשהו בארץ  -ישראל בשבילי היה זה תמיד לבו

.

של העניין ' ' מדינה יהודית בארץ  -ישראל  " ,בית לאומי "  ,משהו שחשתי שהוא תנאי בל יעבור לכל

הסדר ' .
בשלהי

55

1948

החליף סן לורן את קינג כראש הממשלה  ,ופירסון תפם את מקומו כשר החוץ  ,תפקיד

.

שמילא במשך קרוב לעשור בעת משבר סואץ בשנת

1956

יזם פירסון את הקמתו של כוח החירום

של האו " ם  ,שנשלח לחצוץ בין כוחות ישראל למצרים  ,מפעל שזיכה אותו בפרס נובל לשלום בשנה

.

שלאחר מכן בשנת

53

אשגר
ס'

2730

1963

ניצח פירסון בבחירות כמנהיג המפלגה הליברלית  ,וכיהן כראש ממשלת

מהשגרירות בוושינגטון אל משרד החוץ ,

הייז  ,מונטריאל ,

בדצמבר , 1947

30

Meeting 01 the lewish Community

' Toronto

American

'
, 1953
54

,

.

, 01

1

5

בדצמבר , 1944

.ג -ת' Israel' s .Answer 10 Racial Persecutiol

4) , RG 25א ; ץ6
. /3694

81 8

) , RG 25 / 3034גא ; מכתב מפירסון אל

of State for External Affairs , Mr L .B . Pearson , Delivered

ביוני  , 1952הספךייה הציבורית היהודית  ,מונטריאל  ,תיק ישראל  -פירסון ;

 Connection with the Radio Programme ofתן
s
Declaration of
Fifth Anniversarf of

'

הצהרת פירסון ( לעיל  ,הערה

) 39

' Statement by the

President ofthe United Nations General.
of

,

Counci ! -Celebration

9 7ח) , MG 26גא ;  . 324ק : The Life o( Lester Pearson , 1 , Toronto 1989 ,

.

the Secretarf

Zionist

19

באפריל

(English , Shadow o

ו

אינגליש ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ '  . 324פירסון גם גילה עניין במצוקתם של

.

הילדים היהודים שהיו עצורים בידי הבריטים בקפריסין נגע ללבו מכתב שקיבל מטורונטו בעניין ילדים אלה ,

.

שרידי מחנות ההשמדה הוא הסכים עם דעת כותבתו שרק על ידי ההזרת ילדים אלה לתנאים נורמליים ניתן יהיה

.

להסיר מהם את השפעות סבלם  ,והביע את ביטחונו שוועדת האו " ם תגלה אהדה לשיקומם ראה  :מכתב מפירסון
אל ה " א קולמן  ,טורונטו ,
55

נאום מאת פירסון ,

16

8

בדצמבר , 1947

במאי , 1949

NAC, RG 25/3694

9/ 2ח4) , RG 26א ; פירסון

( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' , 214

217

.
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אליעזר

טאובר

.

קנדה בחמש השנים הבאות בדצמבר  , 1968חודשים מספר לאתר פרישתו מהחיים הפוליטיים  ,הוזמן
פירסון לישראל על ידי מכון וייצמן  ,הוענקה לו חברות כבוד במכון

והוקמה בו קתדרה על שמו .

בדברים שנשא לכבודו שר החוץ דאז  ,אבא אבן  ,הוא אמר  ' :אני שמת שסוף סוף לאחר עשרים שנות

.

תמיכה ועזרה  ,התפנה מר פירסון מעיסוקיו הרבים ובא לראות את ארצנו אני מקווה שעם שובו

לקנדה  ,הוא יוכל להצהיר  :ראיתי את ישראל  -ונוכחתי כי לא טעיתי ' .

56

56

הודעה לעיתונות  ,מאת מכון וייטמן למדע  -הלשכה ליחסי ציבור  ,י " ב בכסלו תשכ " ט  ,ארכיון מכון וייצמן ,
רחובות

.

"

8
סבאם  :רמותו של קדוש

נזירות מדבר יהודה שורטטה בספרו של יזהר
הירשפלד 3ובחיבורו של יוסף פטריך העומד

במרכזה של סקירה זו  .היריעה הרחבה הנפרסת

ברוריה ביטון אשקלוני

לפנינו בספריהם היא פרי מהקר ארכאולוגי
ממושך של השניים

יוסף

פטריך ,

נזירות

יהודה

מדבר

הביזאנטית  :מפעלם של סבאס ותלמידיו ,

בתקופה
ירושלים :

ושל אחרים

( הפירות

וסקרים )  ,והיא מבוססת על עבודות הדוקטור של

.

המחברים מתקרים אלה משלימים במידה רבה
זה את זה ויוצרים תמונה היסטורית רצופה

יד יצחק בן  -צבי  ,תשנ " ה  ,י " ב  379 +עמ ' .

ובהירה למדי של תולדותיה ואופיה של נזירות

.

מאז ראשית שנות השמונים זוכה נזירות מדבר

מדבר יהודה הירשפלד מתרכז בתיאור טיפולוגי

יהודה בהתעניינות מחקרית מחודשת  ,וזאת

של ההתיישבות הנזירית ( לאורה וקוינוביום ) ,

כשני עשורים לאחר שפורסם מחקרו הכללי של

היום  -יום

ד ' צ ' יטי

) ( Chity

ארץ  -ישראל .

על נזירות

1

בהיבטיה

.

במנזר מחקרו של הירשפלד דן בתולדות נזירות

סקרים והפירות ארכאולוגיות שנערכו במדבר

מדבר

יהודה משנות השמונים ואילך ומחקרו החשוב

הרביעית ,

של ב ' פלוזן

( 801

"

א ) על יצירתו ההגיוגרפית של

האריכטקטוניים

ובחיי

מהעשורים

יהודה

הראשונים

במאה

בעת שעשתה את צעדיה הראשונים

עם בואו לאזור של מכוננה  ,הריטון בן איקוניום

.

הם העומדים

שבאסיה הקטנה  ,ועד לכיבוש המוסלמי מסגרת

בבסיס המהקרים החדשים בנושא זה  2 ,פלוזן ערך

כרונולוגית זו אומצה בספרו של פטריך כרקע

ניתוה ספרותי ורעיוני של חיבורו של קירילוס ,

להכרה והבנה של דמותו ופועלו של גיבור

המקור ההיסטורי העיקרי להכרת נזירות מדבר

הספר  ,סבאס (  , ) 532 - 439בן קפדוקיה שבאסיה

קירילוס מסקיתופוליס

( ) 560 - 525

יהודה הכולל שבע ביוגרפיות של הידועים
והבולטים שבנזירי המדבר בתקופה
תמונה היסטורית

ש,

וארכאולוגית
) ם

The Desert

1

, Odord 1966

2

histoire dans l'oeuwe de

,

de Scythopolis, Paris 1983

)

הנדונה .

כוללת של

Chidy ,

Miracle

;

 .1 .ם
Flusin ,

8.

י ' הירשפלד ,

תשמ " ה ; י ' פטריך  ,סקר

ארכאולוגי ביהודה ובשומרון  :מפת דיר מר סבא
( ) 109 / 7

 ,ירושלים תשנ " ה .

יהודה בתקופה הביזנטית .
המקור ההיסטורי הכתוב היחיד שעמד לרשותו
3

סקר ארכיאולוגי של ישראל  :מפת הרודיון ( הר

הורדוס ) (  , ) 108 / 2ירושלים

הקטנה  ,הנמנה עם הדמויות הבולטות במדבר

ש

Hirschfeld, The Judean Desert Monasteries

,

. eriod, New Haven 1992
the' Byzantine P

Christ: The

0

.

,

.ו

וראה גם :

Binns , Ascetics and Ambassadors

;  , Oxford 1994נ314 - 63

" the Holy Land: From

,

.

[

(Monasteries o

ן ]. Perrone , "Monasticism

the Beginning 10 the Crusades" , Proche Orient
31 - 63

קתדרה

 .עק Chritien , 45 ) 1995 ( ,

86

,

טבת

תשנ " ח

 ,עמי

154 - 149

מעררה 50

ברוריה ביטון אשקלו

של פטריך להכרת דמותו ופוצלו של גיבור

הארכאולוגי ,

ספרו של פטריך מצטרף לשורה

קירילוס

של מחקרים חדשים המראים בבירור כי למרות

למרות מגבלותיו של הז ' אנר

כבליה הספרותיים של הספרות ההגיוגרפית

ההגיוגרפי ? בור כל המבקש למצוא בו ידיעות

והיותה משופעת בתיאורים סטריאוטיפיים  ,רב

היסטוריות ברורות  ,היטיב פטריך להשתמש בו

? רכה למחקר הרגיונלי  ,שכן זו תכליתה -

במלכודת

בזיקה למנזרו

ספרו

חיבורו

הוא

מסקיתופוליס .

במשנה

4

ההגיוגרפי

זהירות

הסטריאוטיפים

ולא

של

נפל

המצויים

לרוב .

בו

בחינה

5

חיי הקדוש

תיאור

ופועלו

ולסביבתו ' ,

קפדנית זו של המקורות ההיסטוריים נעשתה

אמנם במרכז החיבור של פטריך עומדת דמותו

יהודה

של סבאם  ,אחד ממנהיגיה החשובים של נזירות

ובהשוואה לספרות נזירית ענפה שנתחברה

ארץ  -ישראל בתקופה הביזנטית  ,אך למעשה

במרכזי הנזירות ברחבי העולם הביזנטי דומני

מחקר זה מביא את סיפורה של נזירות מדבר

לאור

הארכאולוגי

הממצא

ממדבר

.

הנדונה .

בחמישה  -עשר פרקים

כי המתודה שאימץ פטריך  ,ואשר ביסודה היא

יהודה בתקופה

השיטה ההשוואתית  ,אפשרה לו להתגבר ? ל

סוקר המחבר את תולדות נזירות מדבר יהודה ? ל

ההגיוגרפית ,

והארכאולוגיים

הבעייתיות שמעוררת הספרות

היבטיה הדתיים ,

ההיסטוריים

.

וסייעה בידו להעמיד את מחקרו על אדנים

מראשיתה ועד הכיבוש המוסלמי ביריעה רחבה

היסטוריים מוצקים כידוע הספרות ההגיוגרפית

זו ימצא הקורא כמה פרקים שהם סיכומים

מורכבת מדפוסים ספרותיים קבועים  ,אשר לא

כלליים של אינפורמציה ידועה  ,על מרכזי

אחת הועתקו מחיבור הגיוגרפי אחד לאתר ,

הנזירות השונים ועל המאבקים הכריסטולוגיים

בכלל זה דברי קילוסין ותיאור מעשי מופת ,

במאה החמישית והשישית ; בפרקים אלה מארגן

6

המחבר ממצאים של מתקרים קודמים  ,בצורה

.

המרחיקים אותנו מהכרת המציאות ההיסטורית .

לאורך כל החיבור מתחבט המחבר בסוגיה זו

בהירה  ,מקיפה וזהירה  -אלה חיוניים לשיטתו

.

ובוחן כל ידיעה המופיעה אצל קירילוס בקפידה

ההשוואתית פטריך מנסה לבחון את פועלו של

.

ובזהירות ראויה לציון לאור תוצאות מחקריהם

סבאס לאור פועלם של קודמיו וכן לאור דפוסי

של פטריך והירשפלד ניתן לומר כי ? ל פי רוב

ארגון ואורחות החיים שרווחו במרכזי הנזירות

קירילוס מתגלה כמקור היסטורי מהימן למדי

סוריה

ותיאוריו

4

5

1939

בקנה

עולים

,

Leipzig

אהד

' von
של הספרות
!

? ל תרומתה ומגבלותיה
למחקר הההיסטורי  -החברתי עיין :
',
~ sociale
( = ' Ancient

5.

"

"1:

106 - 126

החשובים

הממצא

וקפדוקיה )  8 ,שאלה מרכזית השבה ועולה במהלך

8.

להערכת כתבי קירילוס כמקור היסטורי והשוואתם

Schwalt,,

7

לחיבור ' חיי קדושי המזרח ' שכתב ישנס מאפסום
'6 ! 001 Harvey, Asceticism andן5 . 45
ראה ~ / :

ההגיוגרפית

8 . Patlagean , ' 4

the

Byzance: Ancienne:

 .קע

) 1968 ( ,

23

.

Annales

 istory", Cambridgeא"
( 101 - 121

 .קק

; 86 - 41

122 - 150

,

8

 .קק

ord 1993 ,

5.

; 134 - 145

Asia Minor , 1 [ , O

1

"

 .קק

Gods

מבהינה זו כותך הספד~במהדורה האנגלית מיטיב
לשקף את מטרתו העיקרית של המחבר ואת שיטתו :

1983 ,

? ל זיקתו הספרותית של קירילוס
הגיוגרפית קודמת ראה  :פלוזן ( לעיל  ,הערה

בינם לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

Crisis: lohn of Ephesus and the Lives

!

"

5 -Londonט ! ט118ג Eastem Saints , Berkeley-~ LOS

Mitchell , .Anatola : Land, Men, and

ץז510וא Byzantine Hagiography and Social

Religious 50
, Folklore 0ץא !0ש ) ,

,

0

1990 ,

Wilson [ ed . l Saints and their cul

ש : Studies

6

עם

באותה

העת

( מצרים ,

75 - 68

לספרות

,)2

עמ '

ג of Palestinian Monasticism :
 Eastern Monasticism, Fourthח

,

Centuries , Washington DC 1995

Leader

Sabas,

Comparative: ,
Seven

!0

סבאם  :דמותו של קדוש

כל הספר היא  :מנין ינקה נזירות מדבר יהודה את
וההתנהגותיים ?

דפוסיה הארגוניים

החלק הראשון ( עמ '

 ) 38 - 3כולל שלושה פרקים .

בשני הראשונים מציג המחבר את תולדות תנועת

הנזירות בארץ  -ישראל ובמדבר יהודה עד ימי
סבאס  ,וסוקר את מרכזי הנזירות במזרח הביזנטי
( מושבות הנזירים במצרים התחתונה  :הר ניטריה ,
וסקטים ,

קליה

במצרים

הקוינוביטיות
נזירות

העליונה ,

הפכומיאנית
והנזירות

סוריה

הקוינוביטית הבסיליאנית באסיה הקטנה .
)

הפרק

השלישי בחלק זה מוקדש לתיאור חיי סבאס

מילדותו  ,מאז שעשה את צעדיו הראשונים במנזר

בקפדוקיה  ,ועד לפטירתו  ,בשנת  , 532ונדונה בו
שאלת זיקתו של סבאס לדפוסי נזירות שרווחו

.

במרכזי הנזירות במזרח שלושת הפרקים מהווים

רקע חיוני להבנת החיבור כולו .
החלק השני

( עמ '

) 133 - 42

מוקדש לתיאור

ותלמידיו .

מפורט של מפעלי הבנייה של סבאס

סבאם בנה ארבע לאורות והמישה קוינוביה
במדבר

יהודה .

שני מנזרים בנה סבאס מחוץ

למדבר יהודה  ,האהד ליד נהר הירמוך והאחר ליד

ניקופולים ( אמאוס )  ,וכן הקים אכסניות לנזיריו

.

ביריחו ובירושלים מפעל בנייה זה על שלביו

השונים נחשף בפנינו בפירוט רב  ,וסבאם מתגלה
הבנאים

כאבד

החשובים

של

מדבר

יהודה .

' הלאורה הגדולה ' על כל מרכיביה ( כנסיות ,
אכסניה  ,מערכת שבילים  ,גן הלאורה ותאי

המגורים ) זוכה כאן לתיאור היסטורי וארכאולוגי

הגדולה ' אינם תואמים את אמות המידה של
הצניעות שלה הטיף סבאם

( עמ '

. 83
)

שרידי

מעמיק ,

משלבי

בשנים

מכלול המגורים והקפלות שנתגלו ב ' לאורה

486 - 483

ועד לחנוכת כנסיית התאוטוקוס בידי

הגדולה ' מלמדים כי תנאי ההיים של הנזירים היו

הפטריארך אליאס ב  1 -ביולי  , 501אירוע המציין

רחוקים מדלות וראוותנות

הקמתה

הראשונים

מרווחים למדי ,

פער גדול

כאחד  .פטריך אף מנסה להציע הסבר לתופעה ,

מתגלה בין תיאור תנאי החיים של הנזירים על

לאות

את סיום תהליך בניית
ידי

קירילוס

לבין

הלאורה .

העדות

של

פטריך .

הממצא

ולדבריו

ייתכן שמכלולים אלו

הערצה לנזירים

חשובים .

נבנו

הבנייה המשובתת

כך לדוגמה

והרווחה הניכרים בתכנונם של כלל התאים

מכלולי המגורים המרווחים שנחשפו ב ' לאורה

מקורם קרוב לוודאי במשאבים הכספיים הרבים

הארכאולוגי שנחשף בידי

151

קתדרה

52

ברוריה ביטון אשקלוני
שעמדו לרשות ' הלאורה הגדולה ' בשל מעמדה

הקודמים לימיו של סבאס מאפשר לפטריך לצרף

המרכזי  ,אף בסוגיה זו המחבר נאמן לשיטתו

את הידיעות הפזורות בספרות הנזירית מארץ -

והוא מנסה לבאר ממצא זה על רקע ממצאים

ישראל לכלל תמונה משוחזרת של הליטורגיה

ארכאולוגיים שנתגלו בעשורים האחרונים

השבועית ולעמוד על המקורות שמהם הושפעה.

במושבות המתבודדים במצרים  ,מסקנתו היא כי

מהסינתזה של פטריך עולה כי הליטורגיה

' אין במכלול המגורים המפוארים של " הלאורה

בקהילות הנזיריות במדבר יהודה לא היתה

הגדולה " משום תופעה יחידה במינה ' ( עמ '

) 290

 .אחידה .

נזירי מדבר יהודה  ,אשר רובם באו

השרידים הארכאולוגיים של הקוינוביה שנבנו

מארצות שונות ברחבי האימפריה הביזנטית ,

על ידי סבאם מלמדים על מנזרים צנועים ,

ושרק מיעוט מקרבם נמנה עם האוכלוסייה

וממדיהם תואמים את האחווה הבסיליאנית ,

המקומית  ,הביאו עמם מגוון של מסורות

שכללה כמה עשרות נזירים בלבד ,

בשונה

ליטורגיות .

9

הם דיברו שפות שונות ולא אתת

מהמנזרים הפכומיאניים הגדולים .

התקיימו

החלק השלישי ( עמ '  , ) 223 - 137שכותרתו ' סבאם

וארמנית ( עמ '

נפרדות

כנסיות

יוונית

לדוברי

השונות הליטורגית איננה

, ) 203

כאב מנזר ומחוקק במנזריו '  ,מתחלק לארבעה

מפתיעה כלל אם נזכור שאהד מקווי הזהות

" הלאורה

הבולטים של הנצרות בארץ  -ישראל בכלל ושל

פרקים .

בחלקו

הראשון ,

' ניהול

הגדולה " ומנזרי סבאס האחרים '  ,מצויה התשתית

הנזירות בפרט הוא אופיה הקוסמופוליטי .

המושגית לדיון בתפקידו של סבאס כמכונן

תפקידה הפוליטי החשוב של נזירות מדבר יהודה

מסגרת ארגונית למנזריו בחלקו השני נדונות

והעובדה שבאחת משעותיה היפות של נזירות זו

התקנות שתיקן סבאס לנזיריו באמצעות בירור

הפכו מנהיגיה למעצבי העמדות התאולוגיות של

זה מבקש המחבר להשיב על השאלה אם סבאס

כנסיית ירושלים נחשפים לפנינו בחלקו הרביעי

.

.

עמ ' . ) 260 - 227

10

פיתח דרך חיים חדשה ליושבי התאים או שאימץ

של הספר

תבניות התנהגות שנתהוו קודם זמנו בפלורות

והדתית של מנהיגי נזירות מדבר יהודה בכנסיית

אחרות  ,כדוגמת הלאורה של אבתימיוס וזו של

ירושלים מלמדת על מעמדה הרם של תנועה זו

גרסימוס במדבר

הירדן .

השוואת אורח החיים

(

מעורבותם הפוליטית

.

בקרב התברה הנוצרית בארץ  -ישראל מנהיגים

בלאורות השונות מלמדת כי אורה החיים שקבע
סבאס היה קרוב לזה של גרסימוס  ,המכונה

9

סקירה

של

המקורות

ההגיוגרפיים

והממצא

האפיגרפי המשקפים את אופיה הקוסמופוליטי של
נזירות מדבר יהודה ראה  :י ' הירשפלד  ' ,מנזרי מדבר

.

' מייסד ופטרון של מדבר הירדן ' רק על גרסימוס

וסבאם ידוע לנו שחיברו תקנון לנזיריהם  .חיבור

יהודה בתקופה הביזאנטית  -תולדותיהם וארגונם

התקנות על ידי סבאס מצביע על ניסיונו להביא

הפנימי לאור המחקר הארכאולוגי '  ,עבודת דוקטור ,
האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשמ " ז  ,עמ ' - 95

לאחידות באורח החיים בכל מנזריו  ,ניסיון שהוא

; 96

נדבך חשוב בתהליך מיסוד התנועה .

K0
elt' , R mische Quartal-

אהד מחידושיו החשובים של מחקרו של פטריך

eir

הוא תרומתו להכרת הליטורגיה במנזרי מדבר

.

יהודה בכלל ובמנזרי סבאס בפרט בירור מקיף
של נוהג התפילות וטקס האוכריסטיה במרכזי
נזירות

אחרים

ובמנהגים

הארץ  -ישראליים

וראה עוד  :שוורץ ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ ' - 359

A .M. Schneider, tDas Idoster der Theotokos ; 360

,

 Christliche Alterthumskunde undש schrift Ojr 4

317-329

10

ש

 Wadiוש zu Choziba

 .עק

Kirchengeschichte , 39 ) 1931 ( ,

,

 controversieש] ש Perrone , La chiesa 4 Palestina

Wilken ,

37 ; LL .

ChristhnIHistory

.ע

"ו

.

]

christologiche , Brescia 1980 ,

04א The Land Called
,
~ Palestine

 . 152ק and Thought, New Haven 1992 ,

נל1

מבאס  :דמותו של קדוש

אלה היו גיבוריה האמתיים של הנצרות בארץ -

פרק זה בתולדות נזירות מדבר יהודה חשיבותו

ישראל מהמחצית השנייה של המאה החמישית ,

רבה לא רק להכרת ההיסטוריה הדתית והפוליטית

ועד לראשית המאה

של ארץ  -ישראל  .יש בו גם כדי לתרום להבנה

בשליחות

כוללת וטובה יותר של דיוקנו ותפקידו של

של אבתימיום ,

בימיו

בשעה

השישית ,

סבאס

שעשה

פטריארך ירושלים בפני הקיסרים אנסטסיוס

ויוסטיניאנוס ( עמ '

) 260 - 253

.

אהד משיאי המאבק

שניהלו נזירי מדבר יהודה למען האורתודוקסיה
בא לידי ביטוי בעצומה ששלחו סבאם ותאודוסיוס

לקיסר אנסטסיוס .

11

איגרת זו מבטאת היטב את

העתיקה .

הקדוש בחברה הנוצרית בשלהי העת

בפרק העשירי נדונה דמותו של סבאס ה ' קדוש '
( 101

"

(" "

 , ) 6שניחן בכריזמה

שמכוחה

ק 1ק) % 4

הולל נסים בסביבתו הקרובה והרתוקה ( עמ '
) 233 - 227

.

דומה כי אפיון זה ממצה את הדמיון

ומנהיגיהם ,

בין דמותו של סבאס כקדוש לבין זו של הקדוש

המגדירים עצמם ' תושבי ארץ הקודש '  ,וכמי

במחקריו

תודעתם העצמית של הנזירים

שהאמת בענייני אמונה נמצאת

בידיהם .

12

הם ,

תושבי ירושלים  ,לטענתם ' נוגעים במו ידינו בכל
יום

באמת באמצעות המקומות

הקדושים ' .

קרבתם למקומות הקדושים והיותם תושבי ארץ

הביזנטית

בתברה

שתוארה

כפי

החשובים והמפרים של פ ' בראון

השבעים .

שנות

) ( Bro~m

למן

דיוקנו של סבאס כפי שהוא

14

מצטייר מן הסינתזה היפה של פטריך הוא של

קדוש הפועל גם בתוך החברה ( כנסיית ירושלים

)

.

הקודש הם אפוא בעיניהם מקור סמכותם בענייני

ולא רק בשוליה סבאס איננו רק הפטרון הכפרי

אמונה  .כנסיית ירושלים  ' ,אם הכנסיות '  ,קיבלה

המספק מזור וישועות לסביבתו  ,אלא מנהיג דתי

לדבריהם את אמונתה ישירות מן המשיח

הממלא שליחויות דיפלומטיות עבור כנסיית

' כיצד אם כן  ,למעלה מחמש מאות

מוביל במאבק למען

ומשליחיו -

שנה לאחר שהמושיע נכת בינינו  ,יכולים אנו

ירושלים

בעת הצורך ,

האורתודוקסיה בארץ  -ישראל ,

לצד

הירושלמים ללמוד את האמונה מתדש ? ' קביעות

כארכימנדריט

אלה מקפלות בתוכן את ניסיונה הנחרץ של

והמתבודדים ( עמ '

כנסיית ירושלים לקבוע את מעמדה כפוסקת

הזיקה והקרבה למקומות הקדושים וחשיבותם

בעניינים תאולוגיים  ,בתמיכתם הבלתי מעורערת

הגוברת של אלו בתודעתם הדתית והפוליטית של

.

של נזירי ' מדבר ירושלים ' ,

13

ומחוקק

תפקידו
הלאורות

לכל נזירי

אין כל ספק כי

, ) 243 - 234

הנוצרים תרמו לעיצוב דמותו של סבאס כקדוש .
בדברים אלה אני מרמזת לעובדה שחסרונם של
מאפיינים אלה בדמות הקדוש כפי שביקש בראון

. 157 - 152

עמ '

11

שוורץ ( לעיל  ,הערה , ) 4

12

לבירור המשמעות הפוליטית והדתית של העצומה

ראה  :וילקן ( לעיל  ,הערה

) 10

 ,עמ ' . 170 - 166

עצמת

לתארה יסודו בין היתר בהתעלמותו מהספרות
ההגיוגרפית שנתחברה בחוגי הנזירות בארץ -

סמכותו הפוליטית של סבאס כפי שהיא משתקפת

.

בנסיעותיו לקיסר זכתה לבחינה מחודשת לאחרונה
אצל :

Sabas : The Legacy of

8 . leftwey

ש

 . AJlenק Palestinian Monasticism " ,

or Beginning ? ,

118 - 125

13

 .עע

of

Hay, " Impact

%.

 , The Sixth Centur ! -Endן65 .ם)

יהודה

בתקופה

הביזנטית .

ראה

למשל

בכותרת ל ' היי סבאס '  ,מהדורת וקוורץ ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

. 85

;  - 191ל . 8קק , 61 ) 1971 ( ,
,
103
Late
- 152
AntiquiOl,
; idem

Brisbane 1996 ,

' מדבר ירושלים ' היה אחד השמות המקובלים של
מדבר

14

'The Rise and the Function of the Holy

Antiquity ' ,

,

Late

idem ,
0

"

,

57 - 87

'

Late:

and the Holy

 .קק

idem, Socie

~

חן

; 1-25

/

חן Man

Berkeley- Los Angeles 1982 ,

Exemplar

,

 .עע

the Christhnisation

 .עע

, IRS

Broam ,

.ק

0

as

) ה581

'The

 ,ןRepresentations , 1 ) 1983

and the Sacred: Aspects

the Roman World, Cambridge 1995 ,

ץתררו ,

ברוריה ביטון אשקלוני
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בכלל

ישראל

ובמדבר

יהודה

בפרט .

סיבה

במחקרו של בראון  ,הרי שבעקיפין נמצא תורם

נוספת לתיאורו החסר של בראון נעוצה בעצם

תרומה מכרעת אף בתחום חשוב זה .

הניסיון לתאר דגם של קדוש היפה לכל סביבה

לסיכום  ,התמונה ההיסטורית המצטיירת ממחקרו

העתיקה .

של פטריך  ,בדומה למחקרים אחרים על נזירות

מחקרו של פטריך מצטרף לשורת מהקרים

ארץ  -ישראל בתקופה זו  ,מראה כי הקהילה

המוכיחים כי רק מחקר רגיונלי  ,דוגמת זה

הנזירית הקוסמופוליטית בארץ  -ישראל יצרה

המוצע לפנינו  ,יש בכוחו לעמוד על דמותו

מושבות נזיריות המאופיינות בהעדר אחידות

תפקידיו

ארכיטקטונית ,

וזמן בחברה הנוצרית בשלהי העת

המורכבת

של

הקדוש

במקום מסוים ובזמן

איננה

יכולה

פוליטיים ,

מסוים .

להיות

חברתיים

ועל
15

מגוון

בחינה זו כמובן

מנותקת
ודתיים ,

מהקשרים

כפי שמוכיח

.

ודפוסים

קבועים

מבחינה

ליטורגית

וארגונית .

בדברים אלה אין כמובן

משום

התעלמות ממאפייניה הייחודיים של

נזירות מדבר

יהודה.

אך יהד עם זאת ניכר

בבירור מחקרו של פטריך הגם שהמחבר לא

שבעולם אקלקטי וקוסמופוליטי זה התקשתה

שם לו כמטרה ראשונית להשלים את החסר

נזירות מדבר יהודה ליצור אורה היים אחיד .

15

 Lateמ

4 -6

,

 .עק

1 . Van Dam , Saints and their Miracles
Antiqite Gaul, Princeton 1993 ,

הקיבוץ הדתי  :מציאות ומשל
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כץ  ,גאוגרף על פי סיווגו האקדמי הרשמי ,
מעמיד במרכז המתקר עניין שהיה

הקיבוץ הדתי  :מציאות ומשל

אהד

המאפיינים המיוחדים של הקיבוץ הדתי כתנועה
התיישבותית מראשית דרכו  :השאיפה להתיישבות

הנרי ניר
יוסי

גושית של מספר קבוצות סמוכות זו לזו  .אבל

נץ  ,תורה

ועבודה בבניין הארץ  :הקיבוץ הדתי

בתקופת המנדט ,

בד  -אילן  ,תשנ " ו ,

רמת  -גן :

304

הוצאת

אוניברסיטת

תוך כדי טיפול בשאלה מרכזית זו  ,שהעסיקה את
מנהיגי התנועה במידה שאין דומה לה בתנועות
הקיבוציות האחרות  ,הוא מתאר בפרוטרוט את

עמודים .

תהליך ההתיישבות של כל הקבוצות של התנועה

ספרו היסודי  ,המפורט והמדויק של יוסי כץ

כמעטי  -החל מגיבושן כפלוגות עבודה והמשא

עוסק בנושא מוזנח באופן יחסי בחקר תולדות

ומתן עם המוסדות השונים  ,דרך העלייה על

ההתיישבות הציונית בכלל ותולדות התנועה

הקרקע ושנות ההתיישבות הראשונות ועד סוף

.

הקיבוצית בפרט הספר העיוני המקיף העיקרי
על הקיבוץ הדתי עד כה היה חיבורו הסוציולוגי -

של

ההיסטורי

פישמן ,

אריה

' בין

דת

.

התקופה הנדונה מחקר האמור להתרכז בשאלה
אחת הופך תוך כדי כך להיסטוריה מקיפה של

תנועה שלמה .

מחקריו של פישמן מתארים את

ראשית צמיחתו של הקיבוץ הדתי חפפה את

ההתפתחות של ההוויה החברתית והדתית של

ההתיישבות היהודית בארץ -

לאידיאולוגיה ' .

1

התנועה  ,על מאבקיה ליצור אורח חיים שישלב
קיום תרי " ג מצוות עם פיתות משק חקלאי

' תקופת הסער ' של

.

ישראל קצב גידולו היה מהיר  ,אך הוא נשאר
קטן ביחס לתנועות ההתיישבותיות האחרות  :עם
קום המדינה היו לקיבוץ הדתי עשרה יישובים -

מודרני ,

ויאפשר קיום תברה יהודית דתית

עצמאית .

מאתר שמגמתו לתת הסבר תאורטי

שלושה גושים ( עמק בית  -שאן  ,גוש  -עציון וצפון

מתרכז בעיקר

הנגב )  ,ויישוב בודד אחד  ,הוא קבוצת יבנה -

להצלחתו של תהליך זה  ,הוא

בגורמים פנימיים  ,דתיים ורעיוניים בהברה
הקיבוצית הדתית ,

ולאו

דווקא

במאמציה ,

בהישגיה ובכישלונותיה בתחום ההתיישבותי

גרידא .

גם מהקרים האמורים להציג תמונה

מקיפה של ההתיישבות היהודית או של התנועה
הקיבוצית 2לא העניקו לתנועה ייחודית זו את

.

המקום שהיא ראויה לו ספרו של כץ ממלא את
החסר לגבי התקופה מראשית הקיבוץ הדתי ,
באמצע שנות השלושים  ,ועד תחילת מלחמת
העצמאות ,
1

בקיבוץ הדתי  ,ירושלים
2

1990

.

ראה למשל  :ח ' גבתי  ,מאה שנות התיישבות  ,תל -

אביב

הקיבוצית כולה .
כדי להגיע להישגים אלה נאלץ הקיבוץ הדתי
להיאבק על הקצאת קרקעות ומשאבים אחרים

להתיישבות .

ג
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שין

Near ,

.א

המאבק לא היה קל  ,הן בגלל

חולשתה המספרית של התנועה והן מפני שהיא
ינקה את כותה הפוליטי

ממפלגת

' הפועל

.

המזרהי ' מפלגה זו היתה קטנה ובעלת השפעה
מוגבלת בתנועה הציונית  ,ודאגה לאינטרסים
3

א ' פישמן  ,בין דת לאידיאולוגיה  :יהדות ומודרניזציה

; 1981

מתוך יותר ממאה וארבעים יישובים בתנועה

' כמעט ' כיוון שהספר אינו עוסק בגוש  -עציון  ,פרט
לכמה אזכורים שטחיים

למדי .

כדי לראות את

התמונה בשלמותה  T, , yבספרו הקודם של כץ ,
ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון ,

.

 , 1947 - 1940רמת  -גן

1992

נכלל בספר שלפנינו ,

לנוחיות הקורא .

קתדרה

, 86

טבת

חבל שחיבור זה לא

תשמיח ,

עמי

58 - 155

הנרי ניר

ץתדדה 156

שתנועות הנוער שלה היו קטנות  ,והגיעו

של המושבים הדתיים  -אינטרסים שהתנגשו

.

לשלב

האחרות .

לא פעם באלה של הקיבוצים המחבר מתאר

החלוצי מאוחר הרבה יותר מהתנועות

מאבקים אלה מהתהוות הקבוצה הראשונה

כץ אינו עוסק בהיבט זה של המערכת התנועתית ,

והחלטת מוסדות הקיבוץ הדתי שהיא בשלה

והוא ראוי שיוקדש לו מחקר מיוחד .

להתיישבות  ,דרך אישור המרכז החקלאי של

ובכל זאת אין ספק כי במקרים רבים היו נחוצים

' הפועל המזרתי ' ועד למיקוח עם המרכז החקלאי

מאמצים מיוחדים כדי לממש ולקדם את תכניות

מוסדות

ההתיישבות של התנועה  ,ובייחוד את עקרון

ההסתדרות

של

על

והאישור

ידי

.

הסוכנות היהודית  .תוך כדי תיאור מפורט של

ההתיישבות הגושית דוגמה אחת מני רבות היא

התהליך בכל מקרה ומקרה  ,מתגלה שילוב של

המאבק על הקמת קיבוץ שני בקרבת טירת  -צבי ,

שיקולים ענייניים -ציוניים ופוליטיים מפלגתיים ,

נקודת ההתיישבות הראשונה של הקיבוץ הדתי ,

של שיקולי דעת אישיים ומוסדיים ושל לחצים

אשר מנהיגיו הכריזו מלכתחילה שהם רואים

מצד גופים ואישים שונים הרושם הכללי הוא

אותה כנקודה מרכזית בגוש של קיבוצי התנועה .

שבמאבקים אלה היתה ידו של המרכז החקלאי

המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית ,

של ההסתדרות על העליונה  ,ואין ספק כי אנשי

תחת לחץ כבד מהמרכז החקלאי של ההסתדרות ,

הקיבוץ הדתי הרגישו את עצמם מקופחים לעומת

סירבה לאשר הקמת קיבוץ דתי נוסף בסביבת

הזרמים הקיבוציים הגדולים .

טירת  -צבי  .אנשי הקיבוץ הדתי לא היו מוכנים

המחבר אינו מעמיק הקר בשאלה אם תחושה זו

לוותר  ,כי

.

היתה

מוצדקת .

אך ראוי לציין כי לתנועות

הקיבוציות הגדולות  ,על תברי תנועות הנוער
ההמוניות שלהן  ,היו מצוקות אמתיות שהניעו
את

השימוש

בעצמתן

הפוליטית .

ומאידך

טירת

[ היא ]

צבי

בודדת

נקודה

הן

בהשקפתה

וצביונה באופן כללי והן בחיי יום יום של חבריה
בתוך סביבה מיושבת של ציבור שאין כל אפשרות
אובייקטיבית

של

שיתוף

אתו

פעולה

בשטח

במקרים מסוימים היו לקיבוץ הדתי יתרונות

החינוכי ,

מובהקים מקבילים לאלה שהתנועות האחרות

באזור בית  -שאן צריכה לייצר הכל בכוחות עצמיים

נהנו מהם .

4

בסיכומו של הדבר העובדה שמספר

יישובי התנועה גדל פי עשרה בתקופה הנדונה ,
לעומת גידול של פי חמישה בתנועה הקיבוצית

בשטח

הדתי

זה . . .

והתרבותי ,

וההתיישבות

שלנו

ובלי לה אין כל יכולת של התפתחות

והצלחה גם בשטח המשקי

והיישובי .

5

נימוקים אלה לא שכנעו את מקבלי ההחלטות

כולה  ,רומזת לכך שהקיבוצים הדתיים קיבלו

במחלקה להתיישבות רק בהתערבות הרב י " ל

נתח הוגן של המשאבים המוגבלים שעמדו

פישמן ( מימון )  ,חבר הנהלת הסוכנות  ,אשר איים

.

לרשות התנועה הציונית  .היקפה המצומצם של

להטיל וטו על תקצוב העלייה על הקרקע של

התנועה ושל יישוביה נבע יותר מכול מכך

מעוז ( מעוז  -חיים )  ,נפלה החלטה חיובית לגבי

4

לדוגמה  :בדיון על העלייה לנקודה שגייה בעמק
בית  -שאן נטען כי אחת הסיבות להתנגדות המוסדות

הנקודה השנייה -

היא שדה  -אליהו .

6

עם העלייה על הקרקע התל מאבק מסוג אחר -

לדרישות הקיבוץ הדתי היתה תרומה מיוחדת מדרום

.

אפריקה לשם עלייה לתל  -עמל אך תרומות מיוחדות

5

למוסדות דת ביבנה ובגוש  -עציון סייעו לא פחות

המחלקה להתיישבות של הסאגות ואל הקרן הקיימת

להחלטה על התיישבות הקיבוץ הדתי במקומות אלה .
ראה בספרו של כץ  ,עמ ' , 53

131 - 124

.

מכתב מהמרכז החקלאי של ' הפועל

המזרחי ' אל

6

באפריל , 1938

לישראל ,

1

שם  ,עמ '

. 80 - 79

מובא שם בעמ '

. 78

הקיבוץ הדתי  :מציאות ומשל

נגד דלות הקרקע  ,האקלים האכזרי  ,אי  -ידיעת

החיצוני  .אבל הוא גם היה שונה  :ראשית כול ,

התנאים הבסיסיים של האזור  ,חוסר הניסיון של

כפי שמציין כץ ( אמנם בלי ניתוח מעמיק ) ,

באלה  ,כץ אינו מדלג על

בדתיותו  :למרות המציאות הקשה שמירת מצוות

המתיישבים וכיוצא

פרק זה ועוקב אחרי ההתפתחות של כל משק

היתה תנאי בל יעבור באורח חייהם של חלוצים

מייסודו ועד ראשית מלחמת העצמאות אזורי

צעירים אלה  ,אף כי לעתים הם שילמו מתיר

.

.

ההתיישבות העיקריים של הקיבוץ הדתי היו

כלכלי בשל כך שנית  ,הם נבדלו מהתנועות

מים

האחרות בכמיהה להתיישב בגושים המיושבים

קשים במיוחד :

בעמק

בית  -שאן

חסרו
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וקרקע  ,ותנאי האקלים היו כה שונים מאלה של

על ידי חלוצים דתיים .

עמק הירדן ועמק יזרעאל הסמוכים שהיה צורך

שאלת הגושיות העסיקה את מנהיגי הקיבוץ

ללמוד אותם במשך שנים רבות ; בגוש  -עציון

מהרגע שהתנועה צברה די כוה להצדיק את

ההררי הועמד החקלאי היהודי בפני בעיות שלא

עלייתן על הקרקע של פלוגותיה הראשונות -

באו על פתרונן במשך תקופה ארוכה  -ויש מי

או ליתר דיוק  ,פלוגתה הראשונה  ,היא קבוצת

שאומר  ,עד היום ; וקשיי ההתיישבות בשנות

ריד

הארבעים בנגב הצפוני  -ארץ בלתי נודעת ,

שמא קבוצות התנועה תיבלענה בתוך סביבה
~

צתיתה ומנותקת מהיישוב במידה רבה  -ידועים

עוינת  ,ולא תוכלנה לקיים אורה חיים דתי ,

ס  .היו לכך שתי סיבות עיקריות  :הפחד

היטב המשק היחיד שנהנה מתנאי התפתחות

והשאיפה להשפיע על הסביבה וליצור אזורים

סבירים פחות או יותר היה קבוצת יבנה  ,אך

שלמים של שומרי מצוות  -אם לא של קבוצות

תוסר קרקע סיכל את המגמה לבנות גוש של

הקיבוץ הדתי  ,של קבוצות ומושבים דתיים גם

קיבוצים דתיים בסביבה .

יהד .

מהרבה בחינות הקיבוץ הדתי לא היה אלא

מבחינה גאוגרפית והתיישבותית מגמה זו הושגה

בעלות

במידה רבה  ,כפי שמעידה מפת היישובים של

.

תנועה אחת

מתוך

תנועות אחדות

תכונות דומות הנתונות להשפעות זהות מהעולם

.

התנועה אבל אף כי מושג הגושיות מעולם לא

הנרי ניר

הוגדר באופן מדויק  ,מעבר לשיקולים הכלליים
והמעשיים

בקטע

המוצגים

המצוטט

לעיל ,

רחוקים מהתפיסות השאפתניות של תפקידי

הגוש הדתי שרווחו במשך עשור שנים .

השאיפות של מנהיגי התנועה ושל רוב הוגי

כאמור מבהינות רבות סיפורו של הקיבוץ הדתי

הדעות שלה חרגו מסיפוק משותף של צורכי הדת

אינו שונה בהרבה מסיפוריהן של התנועות

ליישובים .

והחינוך
אזורית ,

מושתתת

הם רצו גם לבנות חברה
כלכליים

ועם

על

משותפים  ,שתקרין על

הושגה .

.

הקיבוציות האחרות גם עבורן הדרך להתיישבות

מפעלים

הסביבה .

במינוחו של כץ ,

מגמה זו לא

היתה כרוכה במאבקים בתוך התנועה
גורמים שמחוצה

לה .

חבריהן עמלו קשה כדי

.

התנועה הצליחה

להתמודד עם התנאים הפיזיים של הסביבה גם

יישובית -

הם  -למרות תקופת ההכשרה והניסיון כפלוגת

טריטוריאלית ' אבל לא 'את המרכיב ההתיישבותי -

עבודה

היים ,

ידע מקצועי

שיתופי ' כץ בודק את המקרה המרכזי של כישלון

והיכרות

בשנות

ההתיישבות

זה  ,בעמק בית  -שאן  ,ומונה לו שלוש סיבות :

הראשונות  ,במקרים רבים במתיר אישי וכספי

להגשים

את

המגמה

ל ' גושיות

.

-

צברו
עם

ניסיון
האזור

' האינדיווידואליזם הקבוצתי '  ,דהיינו רצונו של

כבד .

כל קיבוץ לפתח את משקו באופן עצמאי ;

תרומה חשובה לתולדות ההתיישבות

סכסוכים בין הקבוצות באשר לאותם מפעלים

היקפו הקטן יחסית של הקיבוץ הדתי אפשר

משותפים שעלה בידן להקים ;

ומעל הכול ,

ודווקא עקב כך תורם הספר שלפנינו

הציונית .

למחבר לצייר תמונה מפורטת של תהליך המאבק

השתלבותן במפעלים הכלכליים המשותפים של

על ההתיישבות ,

האזור  ,יחד עם קיבוצים ומושבים לא דתיים עקב

תקופת הבראשית של הקיבוצים  ,בהסתמכות על

.

של ההתיישבות עצמה ושל

.

כך הן התפארו בהשפעתן על הסביבה הלא דתית :

תומר ארכיוני ועיתונאי ועל תיעוד בעל  -פה כל

חבריהן השתתפו בהנהלת המפעלים המשותפים ,

זה משתלב לתמונה שלמה  ,מורכבת אך פלסטית

והצליחו
במפעלים

לאסור

או

האזוריים .

להגביל עבודות

שבת

אבל הישגים אלה היו

.

ובהירה בזעיר אנפין מוצגת כאן ההיסטוריה של

התנועה הקיבוצית כולה .

הצבר  -קבוצה דורית סתיו  -תרבותית או דמות מיתולוגית ,
בשנת

הצבר  -קבוצה דורית

1931

אחוזים

מוציו  -תרבותית או דמות

מנו ילידי הארץ

,

מאוכלוסיית היישוב ) ,

.

נפש

73 195
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בשנת

ואילו

 , 1939ערב מלתמת העולם השנייה  ,מנו
( כ 26 -

152 , 000 - 130 , 000

מיתולוגית ?

נולדו

( מתוך

,

357 700 -

יעקב שבים

השלושים .

בשנות

253 , 700

אחוזים )  ,שכמחציתם

,

716 700

( מתוך

בשנת

1948

מנו

תושבים )  ,ובשנת

1954

,

,

1 404 400

תושבים .

) 1

לאלה

יש להוסיף את מי שהגיעו לארץ  -ישראל בגיל
צעיר ואופיים עוצב על ידי המסגרות החינוכיות

עוז אלמוג  ,הצבר :

עם

דיוקן ( ספריית

עובד 480 , 1997 ,

אפקים ) ,

עמ' .

תלא -
ביב

אביב :

-

לכאורה יש אירוניה מסוימת בדבר שצמח הצבר
הוא שהפך לדימוי הרוות של דור ילידי הארץ

.

.

השונות של ה ' יישוב התדש ' חלק מקבוצה זאת

הוגדר הנוער הארץ  -ישראלי  ,דור בארץ  ,או
הנוער העברי  ,ואף שציבור זה לא היה אחיד
מבחינות רבות  ,יוחסו לו תכונות קיבוציות

.

שונות כבר בשנות השלושים  ,כשגדל מספרם

מראשית שנות השלושים ואילך הצבר המצוי

של ילידי הארץ בגיל הבחרות ואילך  ,התל

הוא גידול חדש יחסית

באופיו ,

) fiscus indica

( Opunita

הארץ  -ישראלית

בציבוריות

דיון

באזור הים התיכון  ,ובכלל זה בארץ  -ישראל ,

בנטיותיו ובדרכו של דור ילידי הארץ  ,ונבחנה

שהגיע לאזור לראשונה במאה הט " ז מן העולם

ההשפעה הממשית של תהליכי הסוציאליזציה

.

ההדש במילים אחרות  ,לצורך הדימוי מעולם
הצומח לא נבתר אחד הגידולים הקדומים ,

הי לידיים )  , ( indigenousאלא דווקא גידול שזה

.

מקרוב הגיע למעשה יש כאן מקרה מובהק של

והחינוך שעבר במסגרת רשת החינוך העברי
ובתנועות הנוער

השונות .

בצד התיאורים

האידאליסטיים הרבים גם נערכו ' משפטים על
הנוער '  ,ומסקנותיהם הנחרצות היו בדרך כלל

.

איקלום )  , ( nativationכלומר מקרה שבו גידול

שליליות דיוקנו תואר למשל כ ' פרצוף  -ישימון :

( או רכיב תרבותי ) זר המיובא מן החוץ הופך

לא תואר ולא הדר  ,קודר וריק ועז  ,רב  -מזימות

בתוך זמן לגילוי אפייני  ,ולפעמים גם סמלי ,

.

של התרבות הקולטת לפי זה הצבר הוא אכן
יליד של חברת מהגרים  ,אבל בשל יכולתו

וחסר ישע  . . .פרצוף פיקה
רוחניות  . . .מתרברב בלי סגולה ' .
1

להתערות ולהתיילד בסביבה הטבעית או

את

דמותו

של

ה ' יהודי

החדש '

המתערה

במולדת  ,ציין במקורו הקדום  ,קודם שהפך לשם
אתני  ,קבוצה שהתנתקה מהמסגרת השבטית

הראשונית שלה .
)

' הדור השני בארץ ישראל ודרכו

. 45

ממנה  ,ולכן הכינוי מתאים לאותו דור של ילידי

שציין את דמותו של ה ' יהודי החדש '  ,ובעיקר

2

המקצועית '  ,ש ראבידוביץ ' ( עורך )  ,מצודה  :קובץ
לשאלות  -החיים  ,למדע ולספרות  ,לונדון תשי " ד ,
עמ '  ; 249שנתון סטטיסטי לישראל  , 22 , 1971עמ '

התרבותית החדשה  ,הוא הופך לחלק בלתי נפרד

הארץ ( מעניין לציין דרך אגב כי השם עברי ,

ד ' ויינריב ,

ומעשי

ונעדר

פולחן הנוער ,

2

י ' קופליביץ  ' ,ילדי עתידנו '  ,ד ' קמחי ( עורך )  ,ספר
היובל של הסתדרות המורים תרס " ג  -תרפ " ה  ,ירושלים

, 1929

עמ '

. 14

מובא אצל  :ויינריב ( שם ) ,

. 256

עמ '

דיוקן הצבר כאדם חדש מבהינה פיזיונומית ותרבותית
תואר אצל ארתור קסטלר בספרו כדלקמן :

ח' 1

physical appearance he ! 5 almost invariably taller
!0

his parents , robustly built, mosfl blond

"

 blue -אח05 4 8ת 6 -טתiequently 5

קתדרה

86

,

טבת

תשנ

"

ח

 ,עמי

,

than

,

 -hairedב ע6 !0

64 - 159

עתדדה 160

יעקב שביט

הכזב ' .

כתב שלמה צמח  ,הוא 'אחד מפולתני

3

ראוי לומר כי גם ספרותו של דור בארץ תרמה

הביקורת לא נפסקה אחרי מלחמת העצמאות

לדעה שלילית זאת  ,בתיאור החריף שתיארה את

לציניות

מה שנראה לה כמעבר לחומרנות ולהתרוקנות

והדור

הואשם

הצעיר

בנטיות

.

ולקרייריזם יתם שלילי זה  ,אפשר לומר  ,דומה

אידאולוגית .

במידה רבה מאוד למגמה המסתמנת באחרונה

מחקרו של עוז אלמוג הוא מחקר מקיף ומפורט

בחלק מן הספרות הסוציולוגית וההיסטורית ,

ראשון מסוגו המבקש להציג תמונה שיטתית של

לערער את ' מיתוס ' הנוער הארץ  -ישראלי ,
כתגובת נגד רדיקלית לדימוי החיובי ואפילו
המשגיב שלו שרווח בספרות העברית משנות

.

החמישים ואילך ההבדל העקרוני הוא שבשנות
השלושים או החמישים ההאשמה לא היתה עודף
לאומיות

לדוקטרינה

והשתעבדות

הציונית

ולהנהגה הפוליטית הקשישה  ,אלא העדר עומק

.

רוחני ותלישות תרבותית החינוך העברי הואשם
לא בחינוך לצבאיותך או בקרתנות תרבותית ,

תהליכי יצירתו של דור בארץ  ,לבחון את האופן
שבו

מורים

ביקשו

פוליטיקאים

ומחנכים ,

וסופרים לעצב את אופיו ולנתח את הרכיבים

השונים של החטיבה החברתית  -התרבותית הזאת .
אולם אין הוא עוסק בחטיבה הגילית או הדורית
כולה אלא בקבוצה מוגדרת מתוכה  ,באלה
שחונכו כדבריו
במסגרות החברתיות שהיו מסונפות באופן פורמלי

תוצר של בית  -הספר העברי או תנועת הנוערץ

ולא פורמלי לתנועת הפועלים בארץ ( מה שנהוג

אלא ביצירת צעירים ארץ  -ישראלים תלושים ,

לכנות בשם ' ארץ ישראל העובדת '

חסרי עומק ומורשת ומנותקים מערכי

.

most striking feature ! 5

היהדות .

The young male' s

eyed .

מהגרים שבאו ארצה בצעירותם ( לבד ,

.

משפחותיהם ) ונטמעו באותן מסגרות מסגרות אלה

 Iewishחט that he 10015 entirely
-

181 the race 15 undergoingט  doubtטftlere can 6 1114

שלהם  ,הגימנסיות העבריות בערים הגדולות  ,כפרי

some curiolls 61

החלוציות ,

..

"

81 alterations , probably

0

" "

 climate , diet andחן induced by the abrupt% change

 6 ! 5 mentalתו  soil . . .טקט the mineral balance of
fearless 10 the

!5

make- up the average young sabra

point of recMessness , bold , extroverted and litde
openly contemptuous oft

) 80

inclined toward , 1

הנוער
החג " ם

תנועות

החקלאיים ,

הפלמ " ח

והגדנ " ע ,

.

' world 15 rather provincial and hyperchauvinistic .

!1 . Koesfler, Promise and
ראה lment : Palestine :
~
ת40ת 1917- 1949 , 10קסטלר
 . 329 - 330קק 1949 ,

.

האמין כי אחרי שיובטח מקומה של ישראל במזרח

התיכון  ,בתוך דור או שניים  ,תשתנה המנטליות של

הצבר ,

אבל לא ידע לותר באיזה כיוון .
.

5

א ' בן  -אליעזר ,

וחטיבותיו

במלחמת

הראשונות

העילית

מסורת הפלמ " ח ( עמ '

של
) 13

.

צה " ל. . .

שהמשיכו את

מדובר אפוא בקבוצה גילית חברתית  -תרבותית
שמנתה בראשית שנות השלושים
8 , 000

נפש ,

וכ 20 000 -

,

כ - 5 000 -

,

.

בשנות המדינה בתוך

קבוצה זאת היו לדבריו מאות אחדות בלבד

ש ' צמח  ' ,על פולחן הנוער '  ,מאזנים  ,יא  ,הוב ' א  -ב
( אייר  -סיוון ת " ש )  ,עמ ' 150 - 149

דרך הכוונת :

הנוער

העצמאות  ,ולאחר קום המדינה גם הנח " ל ויחידות

 ftleחס 001טטintellectual pursuit . . . The sabra' s 0

4

או עם

כללו את הקיבוז ומושב העובדים ומוסדות החינוך

 the whole ,חס

3

)

וכן נערים

היווצרותו של

שדמותם הולמת בשלמות או כמעט בשלמות את

מכלול המאפיינים של האידאל  -טיפוס של הצבר

.

המיליטריזם הישראלי  , 1956 - 1936תל  -אביב תשנ " ו .

המובהק זוהי קבוצת מיעוט ( גרעין דורי ) שהיתה

ללא ממשיכים  :דורות ללא

ושחשיבותה איננה בדיוקן

י ' שפירא  ,עילית

מנהיגים בחברה הישראלית  ,תל  -אביב תשמ " ד ; א '
שפירא  " ' ,דור בארץ " '  ,אלפיים ,
203 - 118

.

2

( , ) 1990

עמ '

קבוצת

עילית ,

הספרותי שלה  ,אלא בכך שיצרה מודל חברתי
וקבעה אמות מידה של התנהגות וערכים לכלל

הצבר  -קבוצה דורית סווגיו  -תרבותית או

.

החברה מדובר אפוא ביחידה דורית המוגדרת
על פי אפיונים תרבותיים ,

שהרכיבים

ולא ביולוגיים .

ההגדרה הזאת של צבר מובהק  ,המבודד מכלל
ילידי הארץ  ,מעוררת כמה בעיות
ראשית ,

התהייה מתחדדת עוד יותר לנוכח העובדה

עקרוניות ,

התרבותיים

לצבר ,

האפייניים

שהמחקר פורש לפנינו בהרחבה  ,מתייחסים
לכלל

בני

הארץ ,

לחטיבה

ולא

מוגדרת

היא מוציאה מגדר הדיון את כל מי שלא

עברו את כור ההיתוך של המסגרות הקשורות
ב ' ארץ  -ישראל העובדת ' ובעצם של חלק

מהן .

לכן נשאלת השאלה מה ההסבר לכך שילידי

הארץ האחרים  ,אלה שהתחנכו למשל במסגרת
רשת

החינוך

הכללי

ולא

לאתת

הצטרפו

מתנועות הנוער החלוציות  ,לא הפנימו להלכה
באופן מלא את מכלול הערכים שהחינוך הציוני
ביקש להנחיל

להם ?

מהי הסיבה לכך שצעירים

אלה היו שונים  ,או נראו שונים  ,ממי שהתחנכו
במסגרות הקרובות לתנועת

העבודה ?

ואם אכן

היו בעלי תכונות אחרות  ,באופן מלא או חלקי ,
מה היו ההבדלים בין שתי הקבוצות הללו ,
השייכות לאותה הטיבה דורית ? אם ההבחנה בין

ה ' יהודי ' בן הגלות לבין ה ' יהודי התדש ' בן הארץ
לא היתה רק הבתנה אידאולוגית אלא ביטוי

של חינוך העובדים וגם זה של החינוך הכללי ,
פעל ללא לאות לעצב את דיוקנו של בל הארץ

כ ' אדם חדש '  ,מה גרם לכך שעיצוב זה הצליה
להתממש רק בקבוצה קטנה

ביתם ?

מה ההבדל

שלא היו קשורים לתנועת העבודה ,

ושהיו

הקבוצה הראשונה של ילידי הארץ שגם ראו

עצמם כ ' בניה הטבעיים של הארץ ' וגם יצרו
והפנימו לא מעט מן הערכים והתכונות שהפכו
אחר כך לערכים ולתכונות הטיפוסיים של

הצבר .

,

יי
;

לממשות תרבותית  ,ואם החינוך הציוני  ,גם זה

למשל בין בני קבוצה זו לבין ילידי המושבות ,

".

4

וי
.

"

ול

 5ק' לן

ק

לן

,

נ4י

..-

.

ומצומצמת בתוכה בלבד נראה על כן  ,שאילו
אפשר היה להציג תיאור משווה בין הצבר

6

המובהק ובין כלל ציבור בני הארץ  ,היה בכך כדי
6

ראה  :ר ' אלבוים  -דרור  " ' ,הוא הולך ובא  ,מקרבנו

להאיר את עינינו אילו ערכים הופנמו ואילו

הוא בא העברי החדש "  :על תרבות הנוער של

כללי התנהגות אומצו בקבוצת העילית ולא

העליות הראשונות '  ,אלפיים ,

. 135 - 104

12

( תשנ " ו )  ,עמ '

הופנמו בכלל הציבור של בני הארץ ,

4,א קפאן
א

*,

41א/

גוטמןציוו
נחוטצבר ',
קטפתי
'של
( שנות

השלושיפ )

יעקב שביט

שנית  ,חשוב לברר מה היה המינון של הרכיבים

הספרותיים

השונים המתוארים כאפייניים לצבר באישיותו

האותנטיים ( יומנים  ,מכתבים וכדומה

של

הצבר

הפרט

ובאישיות

של

הצברים

.

גם

אלא

הטקסטים

ובעיקר

) -

אינם

מבטאים בהכרח חוויה אישית אותנטית  ,אלא

כקולקטיב אלמוג כאמור נותן סקירה מפורטת

נכתבים כדי להתאים למודל הדומיננטי לפיכך

של מרכיבי תרבות הנוער ושל דיוקן הצבר  ,אך

גם

ביטוי

הרי ברור שלא כל קבוצת משנה של צברים ,

לאינדיווידואליות  ,אלא נכתבים לפי טופוי

מכלול

נורמטיוויים מחייבים ; ואף על פי כן אין

ובוודאי לא כל צבר  ,הפנימו או ייצגו את

התכונות כולו  ,ולא לכל רכיב תרבותי היה

.

טקסטים

( 01ק) ) 0

כאלה

נותנים

אינם

אינדיווידואליות .

הדבר מבטא העדר

במילים

משקל דומה  ,או צריך לייחס לו חשיבות דומה .

אחרות  ,היותם של טקסטים חומר המקורות

זאת ועוד  ,אלמוג מתאר את התוצר המוגמר ,

הבלעדי מהווה מכשלה בפני כל שחזור

כלומר את ה ' צבר הבשל '  ,כפי שיצא מבית -

אמין .

אלמוג מתאר למשל את הערך של חוסן נפשי

הספר ועוצב בתנועת הנוער  ,אבל איננו מתאר

ואיפוק רגשי על פי מכתבים פרטיים  ,ומסיק

את השלבים השונים של עיצובו .

מהם לגבי כללי ההתנהגות שהיו נהוגים בפועל ;

שלישית  ,וזוהי אולי השאלה המכרעת  ,האם ניתן

אבל אפשר להניח שהיה פער מסוים גם בין מה

להבחין בין האידאל  -טיפוס של ה ' עברי החדש '

שמתואר במכתב פרטי לבין הרגש האמתי או

.

או הצבר כפי שנוצר בידי מערכת החינוך

ההתנהגות בפועל הפער בולט בתכונת האנטי

לבין דיוקנו הסוציו  -תרבותי

בעקבות

והאידאולוגיה

שהוא

אינטלקטואליות

מייחס ,

למעשה ? אין ספק שהספרות יצרה וטיפחה מודל

הטקסטים ,

אנושי וחברתי  ,כפי שיצרה וטיפחה את מערכת

שיוצריו הטיפו לה  ,ושהוא הפנים וביטא לדעתו

( והאסתטית ) ; וכן

הצברים ' שקיבלו עליהם את המשימות החלוציות ,

אין ספק שהשותפות הדורית והחיים בארץ

היו מנותקים במידה מסוימת לא רק מתרבויות

ישראל יצרו חוויה משותפת ותרבות משותפת ,

אחרות  ,אלא גם ממרכזי התרבות העירוניים

הערכים והסמלים הנורמטיווית

חדשה או אחרת מהתרבות של הדורות הקודמים .

לצבר

אנטי אינטלקטואליות

-

.

בישראל ' ( עמ '

) 243

.

אבל הוא כותב גם :

אולם האם מדובר רק בדיוקן פרי של משאלות
לב ושל מידול המציאות האנושית  ,או  ,במילים
אחרות  ,בדמות ' מיתולוגית '  ,או שמדובר גם
בדמות קולקטיבית בשר

ודם ?

האם הספרות

מצד ההשכלה הפורמלית ( התיכונית

לחינוך ברמה גבוהה ,
ארצות

לא

בוודאי בקנה מידה של

מערביות אחרות . . .

נפלה ,

)

הגברים וגו

אפשר לומר שהשכלתם

ובהיגטים מסוימים אף עלתה ,

על

שיצרה את מודל הצבר אכן הצליחה לעצב אדם

השכלתם הפורמלית של

שרכש והפנים את התכונות הנדרשות  ,או שהיה

את כתביהם ( ושוב  ,יש לוכור שמחקר זה עוסק

פער כזה או אחר בין המודל לבין הקבוצה

מתקבלת תמונה כמעט הפוכה

הממשית ?

האם הספרות יצרה מציאות נכספת

ושיקפה אותה  ,או שיצרה מודל שלא התממש ,
בוודאי לא

בשלמותו ?

באליטת הנוער

לדימוי

ספרות

שלהם .
יפה

)

מדובר בצעירים שאהבו לקרוא

ו ' תטאו '

בכתיבה

.

ענפה

למגרה . . .

למעשה  ,מדובר בעולם  ,שנדרשת בו יצירתיות
אינטלקטואלית רבה ( עמ '

אלמוג מודע היטב לבעייתיות הזאת ולפער

האבות . . .

כאשר בוחנים

. ) 251 - 250

שהיה בין הדימוי לבין המציאות הוא גם מודע

אבל הוא אינו מיישב את הסתירה בין ההטפה

במידת מה לכך שטקסטים רבים  -לא רק

לאנטי אינטלקטואליות וההפנמה של עמדה

קבוצה דורית מוציו  -תרבותית או דמות מיתולוגית ,
-

זאת  ,כפי שהיא באה לידי ביטוי גם בטקסטים
האותנטיים  ,לבין התופעה

ההפוכה .

תיאור הנובע מעמדה אידאולוגית מוכתבת

סתירה

7

והישראלי של ראשית שנות החמישים  -אופן

דומה  ,אפשר להניח  ,היתה קיימת גם בתהומים

מראש .

אחרים ,

עם כל זאת ראוי לשבח את מתקרו

אין

ספק

הארץ  -ישראלי

שהנוער

של אלמוג .

לא מעט נכתב על דיוקנו של ה ' עברי החדש '

ועולמו

התרבותי עוצבו על ידי סוכני התרבות השונים ,

ועל המרכיבים השונים של תרבותו ושל ההווי

ואפשר בהחלט לומר שהיה תוצר של תכנון

שפיתח  -ושטופח סביבו  -כמו גם על מעמדו

אנושית .

.

הגילוי

הסמלי לא מעט נכתב גם על סוכני התרבות

לכאורה הזה עשוי להפתיע מי שסבור שעולם

השונים שעיצבו את דמותו ( מערכת החינוך ,

של חוויות או תמונת עולם הוא יצירה ספונטנית

האידאולוגיה המפלגתית  ,הספרות )  ,ואין טעם

ופרי של בחירות אישיות  ,אבל הצבריות לא

לחזור על הדברים כאן אלמוג נטל על עצמו

.

היתה ממשות שלמה ותכניה לא מילאו באופן

משימה לא קלה וכתב מתקר שכבר מזמן צריך

מלא את האישיות של האדם הארץ  -ישראלי

המקורות

תרבות  ,ואפילו של הנדסה

היה להיכתב ,

ובו

והחיבורים הקיימים ושרטוט תמונה מפורטת של

הצעיר  ,והיא השאירה בתוכה מקום גם לתכנים
אחרים

סינתזה

של

 -שהם בחינת נעלם בחיבור המקיף הזה .

הצבר .

רפרטואר המרכיבים של דיוקן
' אנציקלופדיה '

כתב

במידה

ערכו של הספר הוא בתיאור ההלק הצברי של

רבה

האדם הארץ  -ישראלי  ,וחולשתו בהעדרו של

המיוחסות לדור הצברים הקורא זוכה באמצעות

החלק האתר אם נניח שהצבר היה צרכן של

במקורות

התכונות

של

.

החיבור

.

הזה

רק

לא

לדיון

תרבות  ,עברית וזרה  ,אין אנו מכירים מן המהקר

האידאולוגיים ( כאן נראה לי ראוי היה להרחיב

הזה איזו תרבות צרך ומה היתה השפעתה של

בדיון במקורות חוץ יהודיים ולערוך השוואה

הצריכה הזאת עליו השוב להדגיש נקודה זאת

לתופעות דומות ומקבילות בחברות אחרות ,

כי הספר משמש כבר ראיה לאופי הקולקטיבי

שבחלקן שימשו השראה ישירה  ,או עקיפה ,

.

הפגום והרדוד של הצבר  ,כאישור מחודש לדברי

לסוכני התרבות העברית ) ; המחבר מציג גם את

הרשימה .

המנגנונים והסוכנים של החברות הלאומי  ,את

במילים אחרות  ,יש מי שמטילים ספק במתודה

מערכת הסמלים והערכים שטיפחו ואת הרכיבים

המתקרית של אלמוג וסבורים שתיאר דימוי ,

הצברים .

הביקורת

נובאו

שמסוגם

בפתח

השונים של דמות הצבר ושל חברת

ולא דיוקן ממשי  ,ובו בזמן מוצאים בספרו

בחלקו זהו מהקר על תדמיות ודימויים  ,בחלקו

תימוכין לאופן שבו הם מבקשים לתאר את

על תודעה עצמית ובחלקו דיוקן סוציולוגי -

הנוער

הארץ  -ישראלי של שנות הארבעים

תרבותי .

מבהינה זאת לפנינו תרומה נכבדה

וראויה לציון לתולדות התרבות העברית .
7

בעניין זה ראה  :ד ' הורוביץ  ,תכלת ואבק  :דור תש " ח

השאלה העיקרית היא אם אכן עלה בידי אלמוג

עמ ' - 105

התבן

 דיוקן עצמי  ,ירושלים  , 1993בעיקר; 110

וכן סקירת הוויכוח בנושא בביקורת שכתב

דרור  ,קתדרה ,

ניסיון

להשיב

81

( תשרי תשנ " ז ) ,

על

הסתירה

עמ '

ראה :

י'

159 - 135

נ'

.

רייכל ,

' " שורשים " או " אופקים "  :דיוקן התלמיד הארץ -
ישראלי הרצוי בשנים  , ' 1933 - 1889קתדרה 83 ,
( ניסן תשנ " ז )  ,עמ ' . 96 - 55

' להפריד

את

המיתולוגי '

(

המוץ

עמ ' . 30
)

המציאותי

מתוך

אין ספק שאמצעי הזהירות

המתודולוגיים שנקט הועילו הרבה לעמוד
באתגר  ,אם כי כאמור לא תמיד ההבחנה בין
המודל

והדימוי

לבין

ההוויה

ההברתית -

 16קתדרה

~

קב שביט

התרבותית

משכנעת .

בסופו של דבר הדיוקן

והחברה הארץ  -ישראלית והישראלית  ,אבל הוא

הספרותי והחברתי שמציע אלמוג מלמד כי דור

בוודאי אספקלריה לערכים

ליצור

ילידי הארץ  ,ובתוכו קבוצת הצברים המובהקים ,

ולהשריש וגם לערכים שהצליחה

היה טיפוס חברתי  -תרבותי ' חדש ' או אחר  ,שחי ,
עוצב

במסגרת

ופעל

חברתית  -תרבותית

גודל ההישג צריך

ששאפה

ליצור .

את

להעריך תוך התחשבות

בנסיבות ההיסטוריות שבהן הצליחה

קבוצה

( ופוליטית ) חדשה ושונה מכל אלה שקדמו לה ;

קטנה ביחס ליצור תרבות חדשה כמעט יש מאין ,

וכן שדור זה יצר ערכים וסמלים חדשים  ,ולא

במסגרת חברה קטנה  ,שניצבה בפני בעיות

.

חברתית  -תרבותית

קיומיות קשות ביותר מפרספקטיבה ביקורתית

תרבות .

אפשר כמובן להצביע על השטחיות ( כבר בשנות

חלק לא קטן מהערכים והסמלים שקע ונעלם

החמישים טענו כלפי בני הארץ שיצרו הווי ולא

במרוצת השנים  -משום שאיבד את מעמדו

הוויה )  ,על הופעתו של ' הדור

בנסיבות החדשות  ,אבל חלק לא קטן נותר

מלחמת העצמאות ועל אבדן הערכים הרבה מן

כתשתיתה של התרבות העברית בישראל  ,כפי

הטקסטים בני הזמן נקראים בראיה א  -היסטורית

לא כל מרכיבי התרבות

פרי

חשוב

פחות ,

סביבה

חדשה  -אם כיוצר תרבות ואם כצרכן

שהיא קיימת

עדיין .

האבוד '

אחרי

.

או

ביקורתית  -אידאולוגית

כטקסטים

הזאת היו יצירתה של האליטה הצברית המובהקת

אינדוקטרינציה ואף כטקסטים פתטיים ; אולם

( אדרבה  ,הרבה מהערכים שיצרה אליטה זו איבדו

בחשבון הסופי צודק אלמוג  ,הדותה את הקריאה

את מעמדם )  ,אבל מקצתם היו ערכי היסוד של

ההיסטורית הביקורתית  ,המעוגנת באידאולוגיה

החברה הלאומית החדשה  ,הצבר אינו יכול לשמש

מהופכת  ,ורואה בצבר  ,כדבריו  ' ,סיפור הצלחה

אספקלריה

מרכזית

של

התרבות

העברית

פנומנלי ' ( עמ '

) 383

.

.
ש
1

' בלתי  -ליגליים ' :

שמות

,

. ",

, ,א

1,

=

במפה מעובדת בעקבות זו של

2

הזכיר את שני השמות קרל ריטר הגרמני בסכמו

עוד על  * SSnחקירת ים

את המסעות באזור  ,והוא אף כינה את הקצר בין

לבין חוף מצדה במערב בשם מצר

ה ' לשון '

המלח  -קוסטיגן  ,מגלינה

לינץ ' .

לימים ציין גם ההוקר האנגלי הנרי

3

בייקר טריסטרם בדרך זו במפתו את שמותיהם

ודייל

של קוסטיגן ומולינה בקצות ה ' לשון ' ( וכן את

ראם דייל .

ארבע שנים לאחר מכן  ,בקיץ , 1867

) 4

סיירו אנשי משלחת הסקר הבריטית על פי מפה

יהודה זיו

זו בים המלת וסביבותיו  ,ואף הם עשו שימוש

לכאורה נתקבל על דעת הכול הכבוד שחלק
ויליאם פ ' לינץ ' האמריקני לכריסטופר קוסטיגן
ותומם הוורד מולינה הבריטים בכנותו את קצות
ה ' לשון '

לינץ ' .

אחריו

 ) . ( Point) CosMganק ו '1 . Molyneux -ק

על שמות אותם שני חוקרים שהקדימוהו במסע

באותם שמות  ,בדווחם על אורכה של ה ' לשון ' :
' תשעה מילין בין כף מולינה

בדרום

בצפון ' .

ים המלת בשם

שנפטר בסמוך לסיום מסעה של

] [point Costigan

5

2

"'

,

East: Sketches ofTravels

London

.

)

יל
(

he: Holy
.
'

 . Spencer ,ג [ .

ח. and ,

המפה

המעובדת מובאת בספרו של י ' בן  -אריה  ,ארץ
ישראל במאה

3

הי " ט :

גילויה מחדש  ,ירושלים , 1970

. 136

עמ '

לזכר סגנו ג ' ון פ ' דייל ,

המשלחת .

כף

1850 , '? . 385

שיט בירדן ולאורך חופי ים המלת ושילמו על כך
בתייהמנ ( ואולי קרא גם צוק בחוף המזרחי של
Ras Dale

לבין

קוסטיגן

] [point Molyneux

ofPalestine

) . Ritter , The Comparative Geography

W. L .

and the Sinaitic Peninsula , [ 1 ] , trans .

)

Gage ,

שנתיים לאתר מכן כבר הביא הנוסע האמריקני

 , Edinburgh 1866ושם על קריאת השמות על קצות
ה ' לשון ' ( יומן לינץ '  26 ,באפריל  , ) 1848עמ ' - 139

ג ' " א ספנסר את השמות הללו ביומן המסע שלו ,

; 140

וכן  [ ' :האגן הצפוני והדרומין קשורים בתעלה

צרה  ,הנושאת את שם חוקרה הראשון  ,לינץ "  ,עמ '
1

169

ח ' גורן  ' ,ניקולייסון ופין על מסעותיהם ומותם של
קוסטיגן ומולינה '  ,קתדרה ,
94 - 65

ומפה

בעמ '  ; 66ו " פ

85

( תשרי תשנ " ח ) ,

. 1852

עמ '

לינטש  ,מסע מחקר אל

London
4

מפת ים המלח

.5.ט

 . ,א  . 5 .ט  . Lynchע  .עו

)  ,מול

1848

עמ '

. 192

Command of ]1 .

The Land of

Tristram ,

.

Sketch

the Observations ofl
: the

Expedition, under the

18821

,

.8.א ,

ושם מפת ים המלח  ,בקנה  -מידה  8מ " מ =  1מייל
(  , ) 1 : 201 , 169מול עמ '  ( 635האינדקס ) מהדורה

הירדן וים המלח  ,תרגם ש ' גונן  ,תל  -אביב תשמ " ד ,
) Map of the Dead Sea, from

.

הספר ראה אור במקור  ,בגרמנית  ,בברלין

ראשונה של הספר נדפסה בשנת
5

and Geo -

, ,

14 Physical 0 ) 0 0

,

1864

Survey ofPalestine

 . 16ק  ! ! , Adelphi ~1886 ,טא ed . ] .

קתדרה

.

graphy ,

 , 85טבת תש ( ' יר  ,עמי
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יהודה זיו
קסשיק

[Point CostiganJ

] Molyneux

בצפון וכף מוליגה 17ש0ק

בדרום .

מטבע הדברים עשה אף מסטרמן לפי תומו

שימוש במפת הסקר של לינץ ' משנת

1848

שבה

צוינו שמות קצות ה ' לשון '  .ואילו את השם מצר
לינץ '  -שהוסיף עליהם ריטר בספרו  -לא

הזכיר בהרצאתו  ,בשולי דבריו נוספה  ,בסוגריים
מרובעים ובמפתיע  ,הערת העורך :
הללו

השמות

מובאים

[ בקנה  -מידה ] 1 / 250 , 000

במפת

משרד

המלהמה

[ משנת

; ] 1916

אלא שיש

לקוות כי לא ייעשה בהם שימוש כללי  ,כיוון

.

שהם מפירים כללי יסוד במינוח הגיאוגרפי עורך

ה ' ג ' אוגרפיק ג ' ורנל ' .
ביישתי רמית

1

ולברר מה עורר את חמתו של

העורך  ,ומזכיר ' ועדת השמות ' הבריטית  ,פול
ה ' לשון ' (מפת

כ

),

ע1ה -מידה
(ראה

עמ '

 ,000ס1:15

ג'

שבעים ש1ה לאחר שמפת לינץ ' ראתה אור קפץ

וודמז ' כתב בתשובה לפנייתי אליו :

עליה רוגזי של ארתור הינקם ( 5ות1א )  ,מנהל

באשר למאמרו של מסטרמן ב ' ג ' אוגרפיק ג ' ורנל '

ומזכיר של ה ' חברה הגאוגרפית המלכותית '

מאפריל  , 1918יכול אני לפחות להודיעך כי העורך

לונדון ועורך

שהוסיף את אותה פסקה בסוגריים מרובעים היה

ן

)169

.

ביטאונה
ב  14 -בינואר
מסטרמן  ,נציג ה

"

1918

ישריל'

) PEF

ויליאם גרני
ן
נשא ארנסט

הללו .

' קרן הבריטית לחקירת ארץ -
( Palestine

הצורך  ,או אולי היתה לו רתיעה מפני קריאת עצמים

Exploration Fund,

וימותיה '  ,והרצאתו נדפסה בביטאונה של

החברה בחודש אפריל של אותה שנה .
בתארו את

.

ללהבין הוא מדוע הסתייג כל כך מפני השמות
האם סבר כי קוסטיגן ומולינה לא היו חשובים די

בירושלים  ,הרצאה בפני חברי החברה על ' בקעת
היארן

רתור הינקס  -מנהל ומזכיר של ההברה
ןהגאוגרפית המלכותית באותה עת מה שאיני יכול

בשטח על שמות בני אדם

?

ושמא הטריד אותו

השימוש במונת סוגיי באנגלית ( כלומר

Feoint

חושש3י כי היום לא נוכל עוד לדעת  -אך עליך

6

ים המלח אמר :

לזכור כי תאריך זה של  1918קדם לייסודה של
' ועדת השמות ' ( א ) 0ש הינקס היה מעורב בהקמתה

.

בין שני חלקיו [ היוגן הצפוני והדרומי ] הוצץ חצי אי

של אותה ועדה  ,וכך הוכרח כבר אז להיות בקי בכל

מראהו

הבעיות והמוקשים הנלווים אל העניין  .יכול אני רק

הידוע בערבית בשם ' א  -ליסאן '

כמגף  ,שבוהנו כלפי
6

)5

,

צפון . . .

(

' הלשון ' . . .
)

ולו שני קצוות  -כף
1

4חפ E . W . G. Masterman, iThe Iordan Valley

the Meeting of the Society , 14

]8

The Geographical lournal , April

.

. 1918

את המאמר והסב את תשומת לבי

01 comeח ח14

.

'(lanuary 1918

להערת העורך .

15 hoped that hey

א

1 /250 , 000 ; but

10 general use , as they vlolate elementary rulesחן

Lakes ( Read

תודה לפרופ ' יעקב ורמן  ,שהביא לידיעתי

,

 Ofhce mapז[ These names are given 08 the 1 8

nomenclature . 24 0 . [ . 1
8

גנרי

) ( generic

-

Of:

שם מוצר או חפץ שהפך כינוי

לכל בני סוגו  ,כמו פלא  -פון ,

פריג ' ידר או קולג ' .

שמות בלתי  -ליגליים  :עוד על חללי חקירת ים המלח

לשער כי משהו הקשור בצוות
בעקרונות הוא אשר הרגיז כאן את

167

ודרה

העובדים או

הינקם .

9

אמנם בעיני האנגלים לא היה אולי קוסטיגן אלא

צעיר אירי תמהוני  ,אך לוטננט ( סגן ) מולינה
הרי שירת כקצין הצי הבריטי  ,על סיפונה של
ספינת הוד מלכותה

לא לחינם הוא

' ספרטן ' ,

מכונה ' בן ארצנו האמיץ ' במכתב למערכת

ה ' טיימס '

הלונדוני .

10

הכותב  ,שתבע לחלוק

למולינה את הכבוד המגיע לו  ,שנתיים לאחר

מסע הסקר שלו  ,ציין בין היתר  ' :בהיותי
בירושלים באפריל

[ ] 1849

ראיתי מכתב מקפטן

[ סרן ] לינץ ' שמדובר בו בהערכה מלאה על עוז

.

רוחו של מולינה ועל התמדתו ' ואכן לינץ ' ראה
בקריאת קצות ה ' לשון ' על שמות שני קודמיו ,
מולינה וקוסטיגן  ' ,אות של כבוד לשני האנגלים
האמיצים שאיבדו את הייהם כאשר ניסו לחקור

את הים הזה ' .

לדבר על המצר הנושא את שמו של לינץ ' עצמו ,

11

תשובתו של וודמן תמוהה בעיקר משום שבמשך

ביזמתו של ריטר הגרמני

שבעים השנה מאז פרסום מפתו של לינץ ' ועד

ועדה זו הוקמה כאמור לאתר מלתמת העולם

הרצאתו של ממטרמן נעשה שימוש במונת

Point

לציון שני קצותיה של ה ' לשון ' במפות ובספרים
רבים שנמנו לעיל

(

וראה אף להלן .
)

ואולי פשוט

התקשה הינקס לקבל את השמות הללו משום
שניתנו על ידי לינץ ' האמריקני  -ולא על ידי

הוקר או נוסע אנגלי .
האומנם

גם

הוסיפה לימים

' ועדת השמות '

הבריטית להסתייג משני השמות הללו ( שלא

הראשונה ,

בשנת

1919

.

)?

ואכן על דקדקנותה

היתרה כתב אברהם י ' ברוור ,

שנתמנה בשנת

 , 1922על ידי הנציב העליון הראשון  ,סר הרברט
סמואל לאהד משלושת היועצים היהודים לוועדה

בארץ  -ישראל המנדטורית .

זו

הטופובומיה העברית בארץ  -ישראל בשנות
תר"כ-תשי" ט

...

השלטון המנדאטורי הבריטי שהסכים לתת ללשון

העברית בארץ  -ישראל מעמד של לשון רשמית דרש
9

פ " נ יודמן  ,מזכיר ' ועדת הקבע לשמות גאוגרפיים
בשימוש רשמי בריטי '

קביעות

בצורת

השמות

( תPermanent Committee 0
( Geog

aphical Names for BriMsh offici
~l Use

~

' החברה הגאוגרפית המלכותית '  ,במכתבו

10

מ 16 -

לצרכי

הגיאוגרפית

והתחבורה .

המלכותית

על

בלונדון

יד
קיימת

החברה
ועדה

בדצמבר  . 1996תודה לפרופ ' נפתלי קדמון על התיווך .

קבועה לשמות גיאוגרפיים בשביל השימוש הרשמי

המכתב בחתימת  , W. E. Eמ  23 -בנובמבר , 1849
נכתב בעקבות כתבה על משלחת לינץ ' בגיליון

 Geographical Namesחס Permanent Committee

ה ' טיימס ' יומיים קודם
הערה  , ) 1עמ ' 72

.

11

שליד

המינהל

הגיאוגרפיים

בעברית

גורן ( שם )  ,עמ '

65

לכן .

והערה

1

.

וראה  :גורן ( לעיל ,

or

Oecal Use
~

tBritish

לועדה זו נמסר עיבוד תעתיק

אנגלי לשמות עבריים וגם קביעת צורת השמות

.

הנכונה לפי הנוהג הבריטי התקשרה ועדה זו עם

ה ' לשון ' במפה
שנערכה בידי זלמן
ליפשיץ (, )1946
קנה  -מידה 1 : 250 , 000
( ראה עמ ' ) 169

יהודה זיו

קתדרה 168

מומחים מתושבי הארץ באמצעות של הנציבות

שבארץ .

הבריטית
ב 1922 -

' מדריך ארץ  -ישראל וסוריה ' של הוצאת ' מקמילן '

הכתובת שאליה פנתה הרשות

האמריקנית משנת  , 1905מביא מפה של ארץ -

בארץ היתה רבי דוד ילין נשיא ועד הלשון

ישראל ששורטטה בלונדון  ,והשמות כף קוסטיגן

וגם ראש הועד הלאומי  ,והוא מסר את העיון

א

מולינה

וכף

) Molyneux

]ק )

בבעיות שהוצגו לפניו למר יצחק בן  -צבי  ,כעת

) Costigan

נשיא המדינה  ,ולכותב שורות אלה בדירתו של מר

מצוינים בה ( יחד עם ראם דייל

בן  -צבי בשכונת הבוכרים היינו מתכנסים לישיבות .

ואילו למדריך דומה של הברת ' קוק ' הבריטית

השאלות שהוצגו לפנינו ותשובותיו של ר ' דוד ילין

משנת

.

ידי  ,אבל הועדה הלונדונית

ושלנו אינן תחת

בארץ .

בחוברות

לדרישותינו ,

הראשונות

לא

רק

מתאימים

בנוגע

המונח

אוכלוסיה יהודית אלא גם בנוגע לשמות היסטוריים
של

ח [ ו ] רבות

ברשימה

ישובים

ושל

הראשונה

ערביים
1924 -

רשומים

ב

שהופיעה

בעברית ענתות לעסתה  [XnKIYJהערבית  ,בעל -
חצור לתל  -עסור  [ tsfJבית  -אל לביתין  ,בארות

1929

השניים .

השימושים הבריטיים

4ז

ומולינה בשני קצות ה ' לשון '  -אף הם בצירוף

שבהם

טהורים .

;

הרשמיים האחרונים בשמותיהם של קוסטיגן

השמות

לישובים

] Dale

85ח ] ) 13

מצורפת מפה המציינת רק את

הצפוני מבין

פרסמה חוברות של רשימות שמות גיאוגרפיים

)

1ח01ק

בקנה  -מידה
בהערתו

נעשו במפת משרד המלחמה

-

משנת

,

1 : 250 000

עורך

של

( כנזכר

1916

ה ' ג ' אוגרפיק ג ' ורנל ' ) ,

בתצלום מן האוויר של כף קוסטיגן שעשתה

t

ל [ אל ] בירה ,

אשדוד ~לאסדוד ,

עין  -גנים

גלבוע ,

לג ' נין  ,קרית  -יערים לקרית אל  -ענב ( אבו  -גוש ) ,
תמר לקורנוב [ כורנוב ; חורבה  ,זיהוי לא נכון ] ,
גלגל

לג ' ילג ' יליה

לשילה ] ,

[ ממערב

[ סולמות ] צור לראם אנ  -נקורה

וכ [ ו ] ' .

סלמת -
על תחנת

תאן [ ח ' אן ] יונס בדרך למצרים התנוסס השם חנרת -

יונה כפי שתרגמו ר ' דוד ילין  .היות ומסה " ב שעד
תעלת סוים היתה בידי ההנהלה הבריטית שבארץ
ישראל נכתבו  -כנראה עד

- 1936

השמות בתחנות

המצריות שממזרח לתעלה גם בעברית .
השאלות

שנתעוררו

הראשונות היו קלות
מרחביה

במלה

אחת

בועדה

ערך .

הלונדונית

והמומחה

בשנים
מצא

שבתהלים [ קיח  ,ה  ' :מן המצר קראתי יה  ,ענני
במרחב

יה ' ]

כתוב

השם

בשתי

מלים .

הראשונה
הצבאית

. 1925

ב 25 -

בפברואר

הבריטית

וכן במפה

151918

הנזכרת

במהדורה

משנת

16

( א "י

גם מחלקת המדידות של פלשתינה
התעלמה

השניים

מפותיה ונמנעה לחלוטין מן השימוש

בהם .

לעומת

משמותיהם

זאת

של

מציינות אותם
במפת

דווקא

מפות

' דרומה של א " י '

הנלווית למהדורתו העברית של מדריך ארץ -

ישראל פרי עטו של ישעיהו פרס  ,שראה אור

בשנת  , 1921אין שמותיהם של קצות

ה ' לשון '

ענינו

שבסידורים [ בסדר ' הלל ' ] נדפס השם במלה אחת ,

13

והשם נתקבל כפי שדרשנו אנו  ,כי ה ' סידור ' של
הכנסיה האנגליקנית מאושר על ידי הפרלמנט וכל
שינוי קטן בו טעון אישור  ,ובכך הכריעה לגבי דידן
14

.

הסמכות הגבוהה של ה ' סידור ' 1 , ,י

 Palestine and Syria , New York 19053סי , Guide
רשם מפת דרום הארץ בקנה  -מידה , 1 : 684 , 288
ששורטטה על ידי המכון הגאוגרפי של סטנפורד ,
לונדון  ,בין עמ '  84לעמ ' . 85
Cook's Traveller's Handbook: for .Palestine

1 Elston ,

and Syria , London 1929

15

ר ' גביש ,

מלח הארץ :

מחברת האשלג הארץ -

ישראלית למפעלי ים המלח  ,ירושלים תשנ " ה ,
; 43
12

מתוך טיוטת מאמר שהחל בכתיבתו לבקשת י ' בן -

צבי  .תודה לפרופ ' משה ברוור ,
תצלום הטיוטה ,

מעיזבון אביו .

שמסר לידי את

)

בכל

היישוב היהודי :

אנו הגשנו את השם
בלונדון

טייסת הקרב האוסטרלית במלחמת העולם

16

וראה גם  :גורן ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

בהוצאת מדור גאוגרפיה של המטה הכללי
(GSGS

שם ) ,

. ( phical Section General Staff,
עמ ' 41

וכן רשימת המקורות ,

עמ '

. 69
( Geogra -

ראה  :גביש

עמ '

. 183

שמות בלתי  -ליגליים  :עוד על חללי חקירת ים המלח

נזכרים כלל .

17

בעוד המפה במהדורה הגרמנית

של הספר מונה את כף קוסטיגן

בלבד .

) Kap Costigan

מפת ' הברת הכשרת היישוב בארץ -

18

ישראל ' בעריכת זלמן ליפשיץ ,

בקנה  -מידה

19

באוקטובר  , 1946מכנה אותם
ו ' כף מוליני

' כף קוסטיגן '

( בעוד מפה דומה של מחלקת

' 23

המדידות המנדטורית מאותה עת איננה מזכירה
אותם

כלל .

בחוברת שפרסם בשנת תש " ז

) 24

 1 : 500 , 000ובאנגלית  ,שיצאה לאור בשנת , 1940

הוזר ברוור ומציין  ,במפת ' הר סדום וסביבתו ' ,

מציינת את קצות ה ' לשון ' בשני השמות שנתן

אף כי מפת הנגב  ,הערבה

להם לינץ '  -אך משום מה בקידומת הערבית
ראם  Ras Costigan ) -ו 'as Molyneux -

o

גם

2

את ' כיף מולינה ' ,

25

והר אדום נוקטת שם שוב את הנוסה ' ראש

מוליני ' ו ' ראש קוסטיגן ' .

~

היישובים ' של

' מפת

ל  , 1945 -מכנה אותם
מולינה

' 21 ,

' ראש

1944

קוסטיגן ' ו ' ראש

מפה בעריכת א " י ברוור  ,בקנה -

מידה  , 1 : 750 , 000ניסן תש " ו  ,עושה אף היא
שימוש בנוסח

זה .

22

יי

הקרן הקיימת לישראל ,

בקנה  -מידה  , 1 : 500 , 000שיצאה לאור בין

ואילו המפה הגאוגרפית

בקנה  -מידה , 1 : 250 , 000

שגם

26

ערך

אותה

ליפשיץ ( לימים  -ליף )  ,ואשר ראתה אור

עם קום המדינה  ,הדפיסה גם מהלקת המדידות

של ישראל  -כבר בסיוון תש " ט ( יוני

מפה של ' הבל ים  -המלח '  ,בקנה  -מידה , 1 : 250 , 000
ובה מצוינים

' כף קוסטיגן ' ו ' כף

17

18

י ' פרס  ,ארץ  -ישראל וסוריה הדרומית :
המסעות  ,ירושלם  -ברלין  -וינה 1921

.

ו ' ראש מוליני '  ,נלווית אף אל הספר ' ים  -המלח

סביב  -סביב' משנת תש י .

Press, Palistina und

[.

 , lerusalem-Berlin -Wien 1921ושם מפת דרום
פלשתינה בקנה  -מידה  , 1 : 500 , 000בין עמ ' 192
לעמ '
19

. 193

,

מנהל המחלקה הטכנית של החברה , ) 1940 - 1928
שהקים לאחר מכן בירושלים מכון מדידות פרטי

'המכון הפוטו ? כ ? 9יי ' יעם
יושב ראש ועדת השמות הממשלתית .
(

20

קום המדינה שימש

)

114 . ,

,

Co .

Development

Land

Palestine

'The

 Compiled under the direction of 2 . Lifshitz, Tel0

Aviv August 1940 , Reproduced by Permission

' Director of Surveys

.

.the

1940
21

משנת תשכ " ב ואילך החלה מחלקת המדידות
מולינה ' ( ולא מוליני  ,כבמפותיהם של ליפשיץ ,

ה ' לשון ' .

" 5.

שנת ההוצאה לאור איננה מצוינת במפה זו ,
מופיעים בה כפר  -עציון ,
( לימים  -רביבים )  ,שעלו על הקרקע בשנת

אך

וכן חפץ  -חיים  ,כפר  -אוריה ורוחמה

( ) 1944

-

; 1943

בעוד

הדסה ( גזר ) ומשואות  -יצחק  ,שנוסדו בשנת , 1945
עדיין חסרים בה  .וראה  :י ' זיו  ' ,מות וחיים ביד
22

( ניסן תשנ " ז ) ,

עמ '

. 114

' צולם ונדפס ע " י מחלקת המדידות של ממשלת א " י ,
תל  -אביב ' המפה צורפה לספר  :א " י ברוור  ,הארץ

.

וגלילותיה ,

תל  -אביב תש " ו .

בגיליון

, 1 : 100 , 000
בכסלו

מצדה

שנערך ושורטט בינואר

1960

ונדפם

( נובמבר  , ) 1961חסר עדיין ציון

תשכ " ב

השמות

הללו ; אך בזה שנדפס בניסן תשכ " ג

( אפריל

ואף ב ' מפת סימון שבילים ' של

) 1963

דרום מדבר יהודה באותו קנה  -מידה  ,שנדפסה

 ,עמ ' . 41

23

גביש ( לעיל  ,הערה

24

Palestine , South Sheet, Scale 1 : 250 , 000 , Survey
1944

בית  -אשל ותל  -צופים

הלשון '  ,קתדרה ,

( ) 16

בקנה  -מידה

ברוור  ,אלמוג  -אשל וברסלבסקי

8 . Maisler

Army and Air Force ,

83

)

בשני קצות

המפה צורפה לספר :

Yeivin, Palestine Guide (or Navy

 -Avivאז

28

לציין אף במפותיה את ' כף קוסטיגן ' ו ' כף

'

: Reisehandbuch ,

מולי4י ' ' ,

2

מפה

דומה  ,שבה הם מובאים בנוסת ' ראש קוסטיגן '

"

ספר

- ) 1949

.

,

Aug

) 15

of

 25א " י ברוור  ,הנגב  ,הערבה והר  -אדום  ,ירושלים
תש " ז  ,מאחורי עמ '  32וראה  :זיו ( לעיל  ,הערה , ) 21
עמ '

.

. 111

שם  ,בתוך השער האחורי .

26

ברוור

27

המפה מצורפת לספרם של י ' אלמוג וב " צ אשל ,

(

)

חבל סדום  ,עין  -חרוד תש " ט .
28

י ' ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ ? ג  :ים  -המלח סביב -
סביב ,

תל  -אביב תש " י .

יתודה זיו

ץתדרה . 70

בחודש הבא  -לאחר תיקון פרטים חלקי בשנת
1962

שנטלה את קוסטיגן

ומולינה ' .

31

כזכור פיקד

 -מופיעים כבר ' כף קוסטיגן ' ו 'כף מולינה ' .

דייל על אחת משתי הסירות של המשלחת ואף

שנערכה

שרטט את האיורים המרשימים המלווים את

כך גם במפה בקנה  -מידה
באלול תשכ " ב ( ספטמבר

,

1 : 500 000

) 1962

ונדפסה באלול

.

הדוח שלה יש הסבורים כי השם ראם דייל- 32

ואילו מהדורתה

המציין במפת הסקר צוק נישא מצפון לשפכו

ונדפסה

של נהל ארנון  -ניתן על ידי לינץ ' כדי

באפריל  , 1965מציינת אף היא את שני השמות

להנציח את זכרו של דייל  .ספנסר האמריקני ,

תשכ " ד ( ספטמבר

) 1964

-

האנגלית  ,שנערכה בדצמבר

1962

הללו  ,אך בקידומת המקובלת על מחלקת
המדידות :

, Cape Molyneux-~ 1 Cape Costigan

בגיליון עין  -בוקק (  ) 16 , 111בקנה  -מידה , 1 : 50 , 000
שנערך בשנת

1966

ונדפס באב תשכ " ז ( אוגוסט

שנתיים לאתר מכן  ,מתעלם ממנו

במפתו .

33

ואילו אחרים רואים בו שם ערבי מקומי לכל
דבר ואף הוגים אותו בהתאם ,
הגאוגרפי

) ( Gazeteer

34

אם כי ' במילון

של ממלכת ירדן  ,אשר

 , ) 1967מצוין ' כף מולינה '  -בעוד השם ' כף

הוכן על  -ידי המועצה לשמות גיאוגרפיים של

קוסטיגן ' הופיע לראשונה באותה סדרה בגיליון

ארצות  -הברית וממשלת ירדן  " ,שמות המקומות

ונדפס

הגיאוגרפיים בירדן ופלשתין "  ,אין ציון למקום

עין  -גדי

( 1 - 11

 , ) 16 ,שנערך בשנת

1973

רק בפברואר . 1979

ss ntn

בשלהי שנות השמונים  ,לאתר חיסול אגנו

אם כך ואם כך  ,המפות הבריטיות הרשמיות -

הדרומי של ים המלח  -והפיכתו לשטה של

ומפות מחלקת המדידות המנדטורית בתוכן -

ברכות אידוי  -תדלו מפות המרכז למיפוי

התעלמו לימים גם מן השם הזה6י ( ואולי אפשר

ישראל לציין את כף מולינה והסתפקו מטבע

לראות אף בעובדה זו כעין אישור לדעה הקושרת

.

הדברים בכף קוסטיגן  ,שבצפון ה ' לשון ' כך אנו

מוצאים אפילו ב ' מפת תיור וטיול ' בקנה  -מידה

 , 1 : 250 , 000התל בשנת

1988

ועדיין

ציונו של ' כף מולינה '

מידה  ,משנת

) 1997

32

כדוגנזת הצירופים

33

במפת ' חברת הכשרת היישוב ' ( לעיל  ,הערה
ראה לעיל  ,הערה 2

34

' דאלה '  :הוכחה  ,ראיה ( מלשון דל  ,בלמ " ד דגושה :

30

.

,

תרצ " ד (  , ) 1934תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '

מת באותה ' קדחת תזזית של חום נמוך  ,כמו זו

.

השני
תודה לספריית המפות של המחלקה לגאוגרפיה
באוניברסיטה העברית  ,הר הצופים  ,על הסיוע
ה ' לשון '

השונות .

; 438

ר'

טהון  ,הקפנו את ים  -המלח ברגל  ,תל  -אביב תשל " ח ,

35

עמ '  , 104 - 102 , 47 , 31ושם דיון מפורט במחלוקת
שמאחורי השם .
טהון שם )  ,עמ ' 103

36

אך ראה  :גביש ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

ביזמת פרופ ' נפתלי קדמון  ,אבי ' מפת תיור וטיול '
שהיתה בשעתה עבודת הגמר שלו לקבלת התואר

.

' הקפנו את ים המלח '  ,י ' כפכפי ( עורך )  ,שנות
המחנות העולים  :עשור ראשון  ,תרפ " ה ( - ) 1924

קרבנו השלישי של חקר ים המלה  ,אשר גם הוא

בבדיקת כל מפות

Costigan

) 20

.

להדריך  ,להצביע על  ,להראות  -ומכאן דליל :

הדעות חלוקות בדבר הנצחת שמו של דייל ,

30

Ras

Ras Molyneux -~ 1

מדריך  ,מורה דרך ) ; או לאלח ( בינוני פועל של
דלח )  :הולך בצעדים קצרים  ,בשל משא כבד  -וכן :
ענן מוריד גשם  ,ענן כבד עב) וראה  :ד ' אפל ,

4ל

29

)0

the United States ' Expedition

 . 506ק and the Dead Sea , Philadelphia 1849 ,

( בעודו מוסיף להיעדר

מ ' מפת ההתיישבות בארץ  -ישראל '  ,באותו קנה -

.

the River lordan

ב - 1995 -

אף כי אל הבאה אתריה  ,משנת  , 1996הוחזר
29

31

.

תרגום שלי למקור ראה :

,

0

Narrative

. F. Lynch ,

W

,

.

סימוכין .
)

לדבריו שם

42

( ללא

' במפות מלחמת העולם

הראשונה ניתן שמו לכף בחוף המזרחי שנקרא ראש

דייל ' .

שמות בלתי  -ליגליים  :עוד על חללי חקירת ים המלו

דייל .

אותו דווקא בזכרו של

)

עשה בו שימוש במפתו שלו ,

37

בעוד טריסטרם
ולאחר זמן הופיע

כאמור אף במפה במדריך של הוצאת ' מקמילן ' .

38

מי שבסופו של דבר הנציה את זכרו של דייל
בים המלת  ,ללא ספק ובלא עוררין  ,היו דויד ניב

.

וג ' ון קנדריק הול  ,גאולוגים ישראלים הם כינו

בשם תעלת דייל

הטןטויית

) Channel

( Dale

את ה ' תעלה '

בין ה ' לשון ' לבין החוף המזרתי של

הים  ,הניכרת שם במפרץ אלמזרעה ובערבת
( גול )

אלמזרעה

) Channel

-

לעומת

תעלת

 , ( Lychשבין ה ' לשון ' לבין החוף

המערבי של הים  ,לאורך מצר לינץ ' .

39

לינץ '

Hall ' Geophysical Investigations

39

.א ; ש

Neev ,

-ם

" the Dead Sea' , Sedimentary Geolo y 23 ) 1979 ( ,
 . 209קק  ~.את המפה מביא גם  :א ' רז  ,ספר ים

1

-238

37
38

טריסטרם ( לעיל  ,הערה
ראה לעיל  ,הערה

13

.

)4

.

המלח  ,ירושלים  , 1993עמ '  , 31איור
אלמנטים טקטוניים של ים המלח ,

ב  : 7 /מפת

ניב והול .

שמעון רובינשטיין

מבט ביקורתי על יומן ' סודי'

את היומן  4 ,נותרו הדברים סתומים בעיני  ,שהרי
למרות

העמוקה

המעורבות

במאמצי

שלה

' הפועל הצעיר ' להתיישבות בחורן  ,לא היתה

שמעון רובינשטיין

.

ל ' קבוצת השרון ' כל נציגות במשלחת בחליפת
המכתבים בינינו ניסיתי לברר אם יש במקורות

.

א בדברי המבוא במאמרה ' מסע סודי לחורן -

שבידי ארצי אסמכתא

מיומנו של היים שורר  , ' 1924 ,כותבת אביבה

מפרשנותו  ,ש ' קבוצת השרון ' מילאה תפקיד

אופז  ,המהדירה את היומן  ,ש ' גילוי היומן

למסקנה שהשתמעה

יישובי היסטורי מרכזי בפרשת

החורן .

5

לארצי

המחקר

מגיעה ללא ספק זכות הראשונים לגבי גילויו

שסקרתי ואשר בהן תואר המסע וצוין התזכיר ,

של יומן המסע לחורן  ,וחבל שמחלה ממארת

הפתיע ,

בתעודות

שכן

ובספרות

לא מצאתי כל התייחסות ליומן . ' . . .

קטעה את מאמציו לפרסם את

1

תיאור זה אינו תואם את שנכתב בספרי ' הנגב

גדול. . .

באספקלריה של מהדל ציוני

.

היומן .

( - 1919

את

המלאכה החשובה הזו השלימה אופז  ,אשר קרוב
לוודאי לא ידעה כלל על ראשוניותו של ארצי

 ' ) 1929בחלקו השני של הספר שכותרתו ' נגב

בנדון .

או חורן '  ,אני עוסק בהרחבה ברקע ובהיבטים

צבי אילן עסק אף הוא בהרחבה בניסיונות

לנושא

ההתיישבות בחורן בשנות העשרים והתייחס

וההתיישבותיים

המדיניים

הקשורים

מאמצי ההתיישבות בחורן לפני מלתמת העולם
הראשונה ובמיוחד אחריה  ,ובכלל זה הרקע
למסע משלחת ' הפועל הצעיר ' באוגוסט
לתורן

ותוצאותיו .

2

בפרק על הבחירה בקבוצת

מצטט שם מתוך אחד המכתבים האישיים ששלח
לי בשנת

עודד ארצי המנוח שגילה את

יומנו הנזכר של שורר ואף התכוון לפרסמו  ' :הם
[ אנשי ' קבוצת השרון ' ] בחרו עצמם מתוך הכרה

עצמית . . .

כאליטה ,

לשאוף

לקשה . . .

יוכל לאפשר לי לעיין ביומן שבידיו  ,מאחר שבדעתו

לפרסם את היומן בעצמו .

1924

' השרון ' כגרעין ראשון להתיישבות בחורן אני

1982

4

ולנועז

ולהתיישב בחורן ומתוך כך שמרו על קשר

בהתכתבות האישית אתי ציין ארצי שלצערו לא

5

כך למשל במכתבי אליו מ  3 -במאי

1982

הפניתי את

תשומת לבו של ארצי לכך ש ' תיאוריו של שמואל דיין
על מגעיו עם קבוצת " השרון " רחוקים מלפתור את
כל הבעיות ביחס לחורן [ בשנות

העשרים ]

וביחוד

לגבי ראשית קשריו עם קבוצת " השרון " והשתלשלות
המגעים הללו במיוחד לא ברור  -בעקבות המידע

.

שמסרת לי בענין הסיור של הקבוצה בחורן  -האם
יוזמת

" הבחירה " של

קבוצה זו כמועמדת להתיישבות

בחורן באה מצידו של דיין או שהיה כאן תהליך דו -
סיטרי  /לסוגיה זו שבתי במכתבי אליו מה  3 -באוגוסט
באותה שנה  ,והדגשתי שאני מקווה כי עם פרסום

בנושא וטיפלו ביומן המשלחת [ היומן של

היומן על ידו  ' ,אכן תוכל לבסס את טענתך במסמכים

משתתפי המסע מאוגוסט  , 1924שמואל דיין ,

או עדויות מוצקות שקבוצת השרון היתה בסוד הסיור

נחום פאפר וחיים שורר ,

בכתב ידו של שורר ] ' ' .

מאתר שעד לפרסום ב ' קתדרה ' לא זכיתי לראות

.

לחורן טרם התרתשותו ' בשל קוצר היריעה איני יכול
כמובן לעסוק כאן בתפקיד המרכזי שייחס ארצי -

ובעקבותיו אופז  -ל 'קבוצת השרון ' בפרשת דה  -האן .
ראה מאמרו ' " המפעל "  -תולדותיו של תא מחתרתי

טבת תשנ " ז  ,עמ '

.

בקבוצה החלוצית האינטימית ופרשת רצח דה  -האן ' ,
קתדרה  ( 22 ,טבת תשמ " ב)  ,עמ ' . 200 - 173

1

קתדרה , 82

2

ש ' רובינשטיין  ,הנגב באספקלריה של מחדל ציוני

שלי לאותה פרשה  -השונה לחלוטין מזה של

וראה שם

ארצי  -ראה במאמרי ' פרשת דה  -האן  -רצח פוליטי
או הוצאה להורג של מוסדות " המדינה שבדרך " ? ' ,

גדול . . .

 , ) 1929 - 19191ירושלים , 1985

בפרט עמ '
3

שם  ,עמ '

90

. 618 - 585

607

.

על הניתוח

כיוונים ,
קתדרה

27

86

,

,

אביב תשמ " ה ) ,
טבת

עמ '

השנייח

,

29 - 5

עמי

.

- 172

176

173

מבט ביקורתי על יומן ' סוד

לדין וחשבון על המסע לחורן שחיבר שורר ,
ושהופץ כתזכיר פנימי של ' הפועל

בלוויית הקדמה של דיין .

הצעיר '

.

ב למקרא הדיון המשועשע

מה 14 -

באוגוסט בין

)

בדבר המסע

להורן ודרכי מימונו  -כאשר אפילו השימוש
במלה ' סודי ' לא זוכה להתיחסות רצינית אלא
כטקטיקה לשכנוע עשרים איש

( כך ! )

לתרום

לירה מצרית אחת למימון הנסיעה - 7לא יכולתי
שלא לחשוב עד כמה הדבר חובבני  ,ומדוע כל

כך בקלות דלפו פרטי המסע לקבוצה היריבה  .זה
הרקע למסקנתי שלמילה סודי ביומנו של שורר
יש משמעות מיוחדת  ,השונה מהמקובל בדרך

כלל במסמכים  .אין מדובר בסודיות על רקע
ביטחוני  ,מדיני או כלכלי  ,אלא על רקע התחרות
הנמרצת בין שתי הקבוצות האיניציאטיוויות  ,זו
של 'אחדות העבודה ' וזו של ' הפועל הצעיר ' ,
שפעלו במקביל לבירור אפשרויות ההתיישבות

בפריפריה של ארץ  -ישראל בדרום הארץ ובמזרחה
( אמנם הקבוצה של ' הפועל הצעיר ' לא נקראה
במפורש קבוצה איניציאטיווית אך אין ספק
שמבחינה פונקציונלית אכן היתה

כזו .
)

בשני

המקרים המימון הסמוי בא למעשה מההנהלה
הציונית ומהמוסדות המיישבים  ,כפי שניתן
ללמוד מהתפקיד שמילאו הקולונל קיש ונחום
תשבי בארגון  ,במימון ובהכוונה סמויה של
הסיור של 'הקבוצה האיניציאטיווית ליישוב

הנגב '  ,שקמה במפלגת

' אחדות העבודה ' מקרב

אנשי ' השומר ' לשעבר  ,ושנשלחה לבחון את
אפשרויות ההתיישבות בדרום עבר הירדן באביב

. 1924
למרות שעל פניו ניתן לטעון שהיומן מלמד על
פסיוויות של ההנהלה הציונית בירושלים כלפי
6

7

להורן  ,אין ספק שזו לא התמונה המלאה ,
והשורה התחתונה היא שבלעדי ההנהלה הציונית

6

דיין  ,שורר ועדה פישמן ( מימון

צ ' אילן  ,הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר הירדן

, 1947 - 1871

התארגנות משלחת ' הפועל הצעיר ' בענין המסע

ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' . 282 - 278

אופז ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

. 94

ספק אם המסע היה יוצא אל הפועל  ,ולא רק

בגלל שהיא  -ולא אותם עשרים איש  -סיפקה

.

את מרבית המימון למסע על מנת להבין את
התלות הגדולה של הקבוצה האיניציאטיווית של
' הפועל הצעיר ' בהנהלה הציונית די להצביע על
התסביך הגדול שלה כלפי הקבוצה היריבה של
אנשי

לשעבר ,

' השומר '

מוכרחים להאסר ' בדיון
בעיקר הנאמר ביומן

המסע :

"

..

ולא

מה 14 -

ב 10 -

רק ה ' אנתנו
באוגוסט 8אלא

בספטמבר  ,בתום

הדבר אינו צריך להתפרסם כל כך

מהר  ,עד אשר נעשה איזה דבר ממשי  ,כדי שלא
ימהר מי שהוא לעשות מה שהוא  ,אולי באופן

בלתי אחראי  ,מתוך רצון להקדימנו בלבד ' .
ומי הוא אותו ' מי
האיניציאטיווית

היריבה ?

לנוכח השש ריאלי
מראשי

האם

שהוא ' אם

זה ?

לא

הקבוצה

ומהיכן תבוא ההצלה

האם מ ' קבוצת

המפלגה ?

9

לא !

השרון ' ?

הברי הקבוצה

האיניציאטיווית עצמם נותנים את התשובה
היתידה האפשרית בהמשך אותו דף ביומן  ' :על
כל הדברים האלה עלינו לדבר עתה עם אחדים

מהברי האקסקוטיבה הציונית . ' . , .

10

אין הוכהה טובה יותר למוזרותה של המילה סודי
ביומן שלפנינו מאשר הדברים שכתב שורר
ביומן

ב  29 -וב 30 -

באוגוסט בדבר יציאתה של

המשלחת ב ' גנבה ' מדגניה ובדבר ההרדה הטרגי -

קומית שאחזה בחבריה כאשר בהגיעם למלון
היהודי בדמשק גילו שם את איש הקבוצה
האיניציאטיווית היריבה  ,חיים שטורמן  ' :למפלה
כזאת לא

פללנו !

הוא בוודאי לא היה צריך

לראותנו פה '  ,כותב שורר  ,ולמתרת הוא מוסיף :
8

שם  ,שם .

9

שם  ,עמ '

10

שם  ,שם .

106

.

דיי"

התדרה 74

שמעוך רובינשטייך

מהיומן של שורר ניתן ללמוד עד כמה חשה עצמה
הקבוצה האיניציאטיווית של ' הפועל הצעיר '

.

נחותה מן הקבוצה היריבה הדבר בולט במיוחד

בתחילת היומן  ,גם אם הדברים המובאים שם הם
תשובה אירונית על שאלה שהעלתה כנראה עדה

פישמן ( מימון )  ,מה יהיה אם חברי המשלחת

יאסרו כפי שנאסרו צבי נדב וחבריו .
הדברים

מן

מבצבצת

קנאה

12

בהילה

סמויה

שנקשרה  -בלבם של יודעי הסוד המעטים
ביישוב  ,בהנהלה הציונית ובמוסדות המיישבים -

במשלחת של 'אחדות העבודה ' לדרום עבר הירדן
בראשותו של נדב  ,ובמיוחד על רקע מעצרה

חייים שטורמן

בכלא בעמאן  ,דבר שהביא להתערבותו של קיש

כפי שצולם
בדמשק

( ) 1918

עצמו אצל ראש ממשלתו של עבדאללה למען

שחרורה .

13

.

ג ברקע ההתעוררות היישובית בעניין החורן

' ענינו איך שהוא בגמגום לשטורמן על דבר
מטרת בואנו

לדמשק . . .

כשקמנו  ,ןהוא ] לא היה

כבר וזה נתן לנו את האפשרות ללבוש את

בגדינו " ההגונים " שיכלו לעורר אצלו חשדים ' .

11

בשנת

1924

עמדה התמורה שחלה במעמד

המשפטי של הקרקעות  :לאחר חתימת חוזה
השלום הסופי עם תורכיה בלוזאן

( 24

ביולי

חשה עצמה צרפת  ,המדינה המנדטורית

) 1923

אפילו עיון שטחי ביומן יגלה שזו אינה ההוכחה

בסוריה  ,חזקה מספיק כדי לשנות  ,בין השאר ,

היחידה לחובבנות של המשלחת ושל הסודיות

את המצב החוקי שנקבע על ידי ' החוק על זכות

שלה  ,שלא היתה אלא ניסיון התגוננות פתטי

אישיות

דלא  -ניידי '

מעינו הבולשת והקנאית של היריב הבכיר

שחוקקה תורכיה במרס

והמנוסה יותר  ,שעלול היה לגזול מ ' הפועל

לרעה חברות ונתינים זרים בכלל וצרפתיים

לרכוש

משפטית

נכסי

1913

במטרה להפלות

הצעיר ' את הבכורה בהתיישבות החלוצית בחורן .

בפרט הצעד המשמעותי הראשון שעשה הנציב

להערכתי  ,האגרסיוויות שגילו חברי הקבוצה

העליון הצרפתי בסוריה היה פרסומו של צו מס '

כלפי

, 2547

באפריל  , 1924ששינה את החוק

יריביהם מעידה על אכזבה שחשו מכך שחרף

הנזכר .

האיניציאטיווית

של יוצאי

' השומר '

.

ב 7-

העובדה שהוכיחו עצמם מעל ומעבר בסיור
לדרום עבר הירדן  ,בכל זאת לא ניתן להם ליזום

12

שם  ,עמ ' , 94

את הסיור לחורן  ,והמשימה נמסרה לאחרים ,

13

על סיור זה ועל פרשת המעצר ראה  :ש '

שעדיין לא הוכיחו את עצמם במשימות מסובכות

מעין אלו .

' הפרה רצתה להיניק לא פחות מאשר העגל רצה
לינוק  :נסיונות ציוניים בשגות

וו

ה 20 -

לעקוף את

המגמה הבריטית להשאיר את עבר הירדן ריק
מיהודים ' ,

שם  ,עמ '

. 96
רובינשטיין ,

כיוונים ,

9

( ניסן תשנ " ו ) ,

עמ ' 153

ואילך .

יש לציין שאופז שגתה בהערת ההסבר שנתנה
98

.

,

לפרשת אותו מעצר ראה במאמרה שם ) ,

עמ ' 96

.

מבט ביקורתי על יומן ' סודי '

שניתן לעקוף על ידי התיישבות בדרום עבר

שינוי הוקי זה היה בבחינת תפנית בלתי צפויה

הירדן את הניתוק שכפו הבריטים בין שני תלקי

לרעה מנקודת מבט יישובית משום שדרבן את

ארץ  -ישראל שמשני עברי הירדן .

פיק " א להיפטר מאדמותיה בחורן  ,שהפכו בעיניה

באשר לאדמות הברון בסוריה  ,נמשכה התמימות

למטרד אדמיניסטרטיווי ופיננסי  ,ולהחליפן
באדמות בארץ  -ישראל

המערבית .

הציונית הזו גם לאחר פריצתו של המרד הדרוזי

תפנית זו

בסוריה בשנת

עוררה התנגדות ביישוב  ,במוסדות המיישבים
ובהסתדרות הציונית ,

להשפיע על הברון רוטשילד לבטל

14

להזכיר

ודי

בהקשר

ז ' בוטינסקי משנת

זה את

1919

ותיקי ' גדוד נהגי הפרדות '

ומתן הארוך על תכנית דה ז ' ובנל ( , ) 1926
שביקשה לפתות את ההסתדרות הציונית לקיים

של

התיישבות יהודית גדולה בסוריה אך לא

להקים מושבה של
בגולן 15ואת הסיור

באדמות הברון הסמוכות לגבול עם ארץ  -ישראל

אלא בפלמירה ( תדמור )  ,הרחוקה מאוד מהגבול

של משלתת ' גדוד העבודה ' להורן בהשתתפות
יהודה אלמוג וחבריו בקיץ

1922

.

16

אך המשופעת במים .

אולם רק

נובעת מייחוס חשיבות יתר ל ' קבוצת השרון ' -

וההנהלה הציונית לפעולה נמרצת לשם יישוב

עד כדי היפוך היוצרות במה שנוגע ליחסים בינה

.

אדמות הברון בהורן  ,המשופעות במים עם כל

.

לבין המוסדות ההתלהבות החלוצית הגדולה של

לא ההתלהבות החלוצית בשתי

קבוצה זו  ,או של כל קבוצה התיישבותית אתרת

מפלגות הפועלים ואף לא התרוממות הרות של

 -כ ' הבורת הדרום ' של אליהו אפשטיין ( אילת

הליכה לפני המתנה ב ' קבוצת השרון '  ,כפי

למשל  -לא יכלה להכתיב מדיניות

שמבקשים להאמין ארצי ואופז  ,הולידו את
הגישושים

זה .

הצרפתי בדמשק ואת המסע מטעם הקבוצה
האיניציאטיוויות של ' הפועל

)

למוסדות ;

היא יכלה רק להשפיע  ,במעט או בהרבה  ,בכיוון

המדיניים עם שלטונות המנדט
הצעיר '

17

לסיכום  ,טעותם המשותפת של ארצי ושל אופז

לאחר אותה תמורה משפטית התעוררו המוסדות

השיבותם ,

העשרים .

אותה

תמימות היא שאפשרה למשל לנהל את המשא

נישאו עיניים רבות ביישוב לגולן ולתורן ,
תכניתו

1925

הגיעה לשיא באמצע שנות

אמנם גם לפני הצעד המשפטי הנזכר משנת
1924

ואף פרחה עד כדי כך

שבלמה את ההתירה הציונית ליישוב הנגב  ,אשר

והולידה מאמץ גדול

מגמה זו .

,

 175ץתדרה

לתורן .
17

ביסוד המהלכים הללו עמדה התמימות של

בפועל דווקא לקבוצה היריבה של יוצאי
שם  ,עמ '

. 637 - 624

למזלו של היישוב ושל המפעל

הציוני כולו הסתיים משא ומתן זה  ,שהתנהל
בעיצומו של המרד הדרוזי  ,בלא כלום  .אלמלא כן

ההנהלה הציונית  ,שחשבה שניתן לעקוף את
המגבלות המדיניות ואת היריבות החריפה שבין

היה הדבר מביא לא רק לאבדן כל ההשקעות
הכספיות הכרוכות באותה התיישבות  ,אלא אף

שתי המעצמות המנדטוריות  ,בריטניה וצרפת ,

מעמיד את ההסתדרות הציונית וכן את הקהילה
היהודית בסוריה ובלבנון במצב בלתי אפשרי ,

ולהביא להתיישבות בצד הצרפתי של הגבול

בתווך בין הלאומיות הסורית הגואה לבין המדינה

מצפון  -מזרה לארץ  -ישראל  -כשם שהאמינה

.

המנדטורית  ,צרפת על התסיסה הלאומנית בסוריה
מאז תום מלחמת העולם הראשונה ועד לכשלון

14
15

ראה בספרי ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ ' - 563

573

המרד הדרוזי ועל מצוקתה של קהילת דמשק באותה

.

ראה למשל  :ש ' רובינשטיין  " ,הנסיונות ליישב
משוחררי הגדודים העבריים על קרקעות הממשלה
(  , ) 1923 - 1919האומה  ( 43 ,אייר תשל " ה )  ,עמ ' 247

.

16

ראה בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

672 - 666

.

תקופה קשה ראה  :ש ' רובינשטיין  ,מופת של רב  :על
הצלתה של קהילת דמשק ע " י ראש רבני דמשק הרב

דר ' שלמה תג ' ר בימי המרד הדרוזי ב , 1925 -
ירושלים  , 1995עמ ' . 9 - 1

שמעון רובינשטיין

' השומר '

השפעה

נודעה

יותר

רבה

מאשר

לארץ  -ישראל

לאחר

תום

העולם

מלחמת

לקבוצה שהתארגנה בקרב ' הפועל הצעיר '  ,והיה

הראשונה עם זאת עד לשלהי שנות השלושים

זה אולי כדי ליצור איזון בין שתי מפלגות

שבו תכניות כאלה ועלו כל אימת שנראה היה

הפועלים או משיקולים אחרים שהוחלט להטיל
את משימת הסיור לחורן על אנשי מפלגה

זו .

.

.

שנוצרה הזדמנות לממשן בעבר הירדן ביטוי
מובהק להתפכחות זו אפשר לראות בדעיכתן

החלטה זו הגבירה את היריבות והעוינות בין שתי

בשנות השלושים של הקבוצות

המפלגות באמצע שנות העשרים  ,ועל רקע זה

את הכיוון ההתיישבותי החדש עתיד היה

נעשה כנראה ניסיון לעקוב אחר אנשי ' הפועל

החל באמצע שנות השלושים  ,מנהיג מסוג חדש ,

הצעיר ' שיצאו לחורן ואולי אף להכשילם  ,כפי

בעל חוש מדיני מפוכח  ,בן  -גוריון  ,שהשכיל

שניתן ללמוד ממספר דוגמאות ביומנו של שורר .

להפנות את הזרקור ההתיישבותי הראליסטי

מודיעין

מסוריה ומעבר הירדן אל האהובה הישנה  -החדשה

לדוגמאות

על

אלה  -המצביעות

פוליטי מפותח מאוד של אנשי ' השומר ' לשעבר

האיניציאטיוויות ;

שבגבולות ארץ  -ישראל המערבית -

לסמן ,

הנגב .

 -חשיבות רבה  ,ומשמעויותיהן מרחיקות לכת

הרבה מעבר לפרשת הסיור לחורן .

תגובת ד " ר אביבה אופז

למעשה הקבוצות האיניציאטיוויות הללו היו כלי

השגותיו של שמעון רובינשטיין על מאמרי

לגיטימי בידי ההנהלה הציונית בשנות העשרים

ובמיוחד על אופן ההתייחסות של עודד ארצי

כדי לגשש באיזו מידה תוכל לממש את מגמותיה

ושלי למקומה של

המדיניות

המשבר

באמצעות

הכלכלי

התיישבות .

הקשה

של

בעקבות

1927 - 1926

' קבוצת השרון ' בניסיונות

ההתיישבות בחורן  ,אינן אלא עניין שבפרשנות

.

שונה של העובדות בתור כאלה  ,השגותיו הן

והתגברות המגמות האנטי ציוניות בממשלת

לגיטימיות .

המנדט שביקשו להביא לידי היפוך של מדיניות

אפשרות פרשנות אחרת  ,אם היא מבוססת

' הבית

הלאומי ' -

תהליך שניכר במיוחד לאחר

בו בזמן אין הן מוציאות מכלל

ומוכחת ,

מאורעות תרפ " ט  -חלה בקרב ראשי ההנהלה

מעבר לאי ההסכמות  ,אין לי אלא להודות למר

התכניות

רובינשטיין על התייחסותו למאמרי ולהערותיו

הציונית

התפכחות

הדרגתית

מן

להתיישבות מעבר לגבולות המדיניים שנקבעו

המלומדות והמאירות .

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה
להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים
מרובעים מצויין מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .
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and operated by Hadassah . The principles that

,

insurgent lews

underlay these playgrounds combined educational

locate and destroy inegular cells

and social aspects . They were the prototypes for

during the תח81 phase of the British Mandate .

0

infonnal education and recreation activities  חוEretz

,

later development 0 clubs
Israel , and as such for'
and study rooms for pupils , youth centers , summer

Eliezer Tauber

carnps and modern community centers .

Adoption
Canada ' s Significant Contribution 10 the
of the Partition Resolution by the

אט
lacob Markovitzky

General Assembly , November 1947

;  תlate September 1947 ,  תפad hoc commiwee
appointed by the United Nations General Assembly

The British Sixth Krbome Division תו
Palestine , 1945 - 1948

began 10 discuss conditions  תוPalestine and the

The article resiews the operational activities of the

proposal 10 pa~tition that countrf 1ןת0 ! ~ 0 states :

,

British Sixth Airbome Division  חPalesfine from 1 945
ן0 1948 .  תוWorld War 1 ; , this elite force had eamed

8

high reputation for  טוsuccessful participation חו
several military campaigns . The decision ן0 send the

Division 10 Palestine was 8 mistake because מ5
had ח01: been ained ן0 play
~ strike-force
8 ro [e of occupation which ignored ןו5

commanders and.

capabilities .

חס

" Jewish and the other Arab . During the next עת0

months the

role of the Canadian delegaOon

10

the

crucial
 חו אטthe debate 0 תPalestine became 8 most
United one . Differences of opinion bet een the
States and the Soviet Union about~ the way
10 implement partition were liable 10 obstruct the

entire plan
Pearson
, . 11 was the Canadian delegate , Lester 8 .
Canada ' s under secretary for extemal
affairs , who managed 10 achieve  פcompromise

.

 חוPalestine , the Division was subordinated 10 the

be
) et~ een the  סעםsupeGlowers
(
and thus secure the

civil authorities and ordered 10 ' cordon and search ' ,

thirds majority for'
necessary עה0 10 טסוע זק5 research , the author'

which 11 carried out rather inefficiently . 115 soldiers
simply were ת01 adept 81 feretting out the Iewish
underground' s terror and insurgencf cells . The
transfer
Tanuary

,

the Division 10 northem Palestine חו
1947 did ת01 change the difficulties

0

encountered. There 1 יoperated as  בmechanized
 ןוחט, sharing the responsibility for maintaining

public order with other military units . ;  חsum , the
article describes the experiences of 8 תelite force
which ,

under

ק01111 ) 81 restrictions , ineptly tried 10

"

Contrarf

that Pearson

acted
his of his own accord and against the express חש1
prme minister, who believed that Canada

0]

should maintain

8

low profile 1 תthe Palestine

debate  תוorder ת01 10 antagonize Great Britain .
Influenced bv the Holocaust and the plight 01

Iewish

displaced persons 1 תpost-war

Europe ,

solution
Pearson hund partition 10 be the 0 עותpractical
for Palestine , and the only one which could
secure the establishment of

8

Tewish state .

180 ןתדרה

Day .  חוthese uaditions , Jerusalem . ח01 Mecca - 15

the German army and held

where the End of Days ש111 occur: the site of the

of

resurrection of the dead and Iudgment Day; the
scene of the struggle bet een good and evjl both תו
115 universal aspects and~1 חthe political apocalypse

of the UmaWad and early גש6685 נוpetiods . There

ח01 always

15

clear differentiation bet~ een the

8

'religious ' and ק0111ש81 facets . ג11 these traditions
show 8 clear affinity ! 0 Tewish sources (such as
midrashim of redemption) and Christian sources ~

115 units 81

8

responsible post  חוone

this time . His detailed description , תו

8

len@hy letter  שhis wife , of the British artillerf

6) omb) ardments
;
, the retreat and of what befell his
acquaintances  תוthe Tewish community add 10 our
knowledge of events during these hectic days . The
fact that Treidel was well acquainted with the
country, having been 8 חardent traveler throughout
the land, that he had been previously employed as 8
cartographer and surveyor 0 חbehalf of the Zionist

especially the legend of the Antichlist , which VeaflY

Organization and was personally acquainted with

influenced the development of  בparallel legend of

nearly 811 the leaders of the 'New Yishuf , and that

,

the Dali&l , the 'Antichrist' of Muslim tradition . The
importance of Ierusalem  חMuslim eschatology , תו
addition 10  טןcentral role

framework ,

ו

8

,

 חthe

cosmological

he iaote 10 his wife privately without any political
considerations , 811 make:

letter

8

most reliable and

important source of information .

verf early component  חןthe Muslim

sanctification of Ierusalem , which ~ as ז0  בVeat
extent the outcome of efforts of Islamicized Jews ,

Zipora Shory- Rubin and Shifra Shvarts

who wished

The ' Guggenheimer-Hadassah

presewe their own heritage ; of
ascetics who drew 10 8 great extent  תסקטChristian
)0

Playgrounds '

 חוthe 19205

and Jewish sources ; and of the Umayyad authorities

who wished

ן0

gloTi

their regime . These traditions

The intention of the authors

took shape as part of Islam' s developing value
~
system and they also point 10 8 fruithll interchange

women ' s Zionist organization ,

with the Jewish and Christian traditions .

informal education 1ח

Tewish

Eretz Israel . Hadassah was

1912 with the object of aiding the

community of Eretz Israel ,

0ת

emphasis
hygiene ,

Document :

10 underline the

important contribution of Hadassah , the American
10 the development of
established 1ת

zvi Shilony

15

placing special
the fields of education , health and

welfare and sanitation . Indeed, the facts
 מplayed 8 חimportant and influential role

The Turkish and German Retreat
from Ierusalem , December 1917 - 8 Letter

prove that

by Joseph Treidel

 חוreducing infant mortality and the death rates of
pregnant women ,  חוcon olling infectious diseases

To this day ל7 lack 8 detailed description of the
Btifish military attack 0 חTerusalem  תוDecember

"

1917 and the TurKish and German retreat from the
city . There

15

eve

less laaitten information about the

~
and  תוimproving the welfare
of mothers , babies and
families . Among א5 projects: file provision of meals חו

schools , supendsion of:

'

nutrition , instucOon of

children  תןpersonal hygiene , and the establishment
1 תwhich educational and

British offensive  חוthe following days , which ended

of  בnetwork of:

with the 518611128מ0 חof the front about tsrelve

social provams were implemented, together with

kilometers north of Jerusalem . We also have almost
ח0 documentation originating with the Turkish and
German side that could help us understand the steps
adopted by their forces . Furthermore ,
8 hall
and detailed description of the local ~population
ve lack
1ח

those critical days .
of

115

"

could spend their after-school hours . The objectives
were : 10 teach and

"

8 חוchildren how 10 use their

[eisure time , 10 organize those young people who

The letter , published here 1 חב תannotated Hebrew
translation

medical supenrision .

The playVounds for  ז עחטסץand older children were
established 10 provide 8 venue  תוwhich children

original

German

1

"

%1 ,

throws

were ח01 members of other youth organizations and
10 prepare them for 8 productive social life  חוEretz

additional light 0 תthese events from the vantage

Israel . The article discusses the establishment of

ק01ת1 of
Turkish and German side . Joseph Treidel
was 8 veteran resident of Eretz Israel who enlisted חו

Mandate period, funded by Bertha Guggenheimer

three such

playrounds during the early British

warfare
'
warfare

8
BezateI Bar- Kochva

0

The Description of the Battle of Beth
Zacharia -~

Fiction or Historical

,

"

Menahem Stem , Terusalem 1996 ,  קק. 25 - 53 .
Gera ' s article attempts 10 show that the description
8

,

0 :

 חוthe Hellenistic

since then right up 10 the middle

Greek Literature' which appeared  תוT e fews  שthe
Hellenistic-Roman
World: Studies
~ Memory 0

15

but also

0!

the nineteenth

,

composing
century . Thethe
fact that five out of dozens 0 elements
battle' s description are known from

This article 15 8 comment 0 תthe article by Dr. Dov
Gera
entitled 'The Battle of Beth Zachariah and

Battle

,

Greek:

period and indeed warfare conducted ]  חevery period

Fact ?

of

,

0

literary

,

Beth Zacharia ) 1 Maccabees 6 : 28 - 47 (
invention . To make his case ,
he

literatue (and from historical facts] does ת01 bv itself
עסזק

" that the description 1

$

 בliterary invention .

Gera' s suggested reconstruction shefela does ת01
stand up 10 criticism either: the shefela

difference
ת01
8 flat plain ;

there

15

ש

8

hilly area ,

often  פmuch gTeater height

,

bet
formations  תןthe
~ een
shefela
the (especially
varied topographical
 תthe high
southern shefela west

,"

0

,

the Beth Zur -Beth

Zacharia

concentrates 0 תfive of the battle description ' s
various elements and adduces parallels from Greek

1  ( תthan 0 חthe mountain plateau (as distinct from

literature . These five elements are -: the gleaming

וט

8תח5 ; the war songs and battle cry; the sounds during

obstacle)

the army' s approach 10 close quarters ; the clashing

0

,

swords 0 חshields ; and the fighting 0 תhilly and level
ground. Gera believes that the author 01 1 Maccabees
took these imaginary
elements  תוסלGreek literature 10 help
6ט11 נ8ת
description of the battle ' s

progress, and that he did 50  חוorder 10 emphasize
power 0 ! the Seleucid force , thereby explaining

the

115 invincibility 0 חthe battlefield .

Gera hlrther argues that the Hebrew original

0

,

" steep westem slopes which pose  פconsiiderabl

author

(

.

0

,

Maccabees the
6 : 40region
contained the Hebrew word shefela ,
refening 10
bearing that name west of the

exUemely problematic , and indeed suffer from 8ת
arguments
insuperableagainst
philological
the difficulty. There are ת0 real
reconstructions suggested by

earlier scholars
may be
, and
noted
they are preferable 0 ת811 counts .
that the assump on that the

0

,

the battle from the mountain

plateau south of

10 -what

be -  פlevel region west of

11

explain

why'

.

Gera

would actually  ~ןושןagainst the

The
puTose attributed ן0 him by Gera .
response also discusses some

additional

suggestions made by Gera concerning the theological

Iudaean Hills .  חוhis view, the author deliberately
moved the site

conceptions

0

,

the author

0

,

1 Maccabees ,

his

affiliations and his sources of inhrmanon .
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(
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"
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