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בעטיפה קדמית
מראה כללי של גרש ( עבר הירדן ) ושדרת העמודים ש ' ברחובה
של עיר '  ,תצלום מאת ברוך גיאן ( ראה עמ '

) 54 - 35

בעטיפה אחורית
מוסלמי בתפילה  -איור מתוך כתב  -היד של ארמטה פיירוטי ,
ארץ  -ישראל  ,המאה התשע  -עשרה ( ראה עמ ' ) 88 - 75

גיליון זה נפתח במאמרו של אברהם פאוסט שבוחן את הסיבות למעבר מיישוב של כפרים
וכפרים קטנים

( כפרירים )

ליישוב עירוני בראשית תקופת המלוכה הישראלית  .הממצא הארכאולוגי מלמד

על הפסקת התיישבות באזורים הכפריים בתקופה זו  .לדעתו הסיבות העיקריות לכך היו מצד אחד בעיות
ביטחון שגרמו לנטישה הדרגתית של אזורים אלה ולהתרכזות ביישובים עירוניים למחצה  ,בעלי
אוכלוסייה גדולה יותר  ,ומצד אחר תהליך של עיור כפוי על

ידי

השלטון המלוכני  ,תחילה באזור ההר

ולאחר מכן בשאר אזורי הארץ  .המחבר סבור כי לבעיות הביטחון היה משקל מכריע בתהליך הזה שקשור
בהתהוות המלוכה

הישראלית .

מאמרו של דוד לוין פורש את הגורמים

השונים שלקחו חלק בעיצוב דפוסי תענית הציבור בתקופת

התלמוד  :הנשיא  ,הציבור  ,היחידים ' בעלי המופת ' והחכמים ( בין ' בעלי המופת ' לחכמים שרר מתח
שפעמים היה גלוי ופעמים סמוי

).

לדעת לוין הסיפורים

עתיקים  ,אבל בתקופת האמוראים  ,ליתר דיוק

בספרות האמוראית על טקסי תענית הציבור הם

מזמנו של ר ' יהודה הנשיא  ,עברו דפוסי תענית הציבור

תהליך התפתחות מואץ  ,ומעורבותם של החכמים בטקסים אלה הלכה וגברה .
אילת מזר ואורית פלג מעלות את ההשערה כי המבנה שנתגלה בחפירות הר הבית והמכונה על ידן ' בית
המנורות ' הוא בית כנסת  .לטענת המחברות בית חצר ביזנטי זה  ,שנתגלה בחפירות הר הבית בשנים

 , 1973 - 1971הוא בית הכנסת הקדום ביותר שנמצא עד עתה בירושלים  ,והוא שימש בתפקידו זה
מראשית ימי השלטון המוסלמי  .הדבר אינו סותר כמובן את ידיעותינו על קיומם של בתי כנסת בירושלים

כבר בתקופת הבית השני  ' .בית המנורות ' מסמל לדעת המחברות את שיבת היהודים לירושלים עם
הכיבוש המוסלמי  ,לאחר הפסקה של מאות שנות השלטון הפגני והנוצרי .
עופר לבנה  -כפרי עומד על המסורות השונות שהשפיעו על עיצובו של רעיון קדושת ירושלים באסלאם
בזיקה לערי הספר המוסלמיות  ,שזכו למעמד מיוחד בשל תפקידן במאבק נגד אויבי האסלאם ( הכופרים ) .

מאמרם של אורית נבות ואברהם גרוס על המלחמה במחלת הגרענת בארץ  -ישראל בראשית המאה
העשרים ובשנות המנדט זורה אור על היבט נוסף בתולדות התגבשותו האוטונומית של היישוב היהודי
החל מתקופת העלייה השנייה כחברה הרואה את עצמה אחראית לגורלה ושואפת לקראת יעדים חברתיים
מוגדרים  .המאבק במחלת הגרענת  -מחלת עיניים שהייתה נפוצה למדי בארץ  ,ואשר גרמה במקרים

קיצוניים לעיוורון  -נוהל ביעילות ובהצלחה מרובה על ידי קבוצה של רופאי עיניים  ,רובם ממזרח

אירופה  ,שהגיעו לארץ ממניעים ציוניים  .תוך זמן קצר יחסית הצליחה קבוצה זו  ,בסיועם של ארגונים
כגון ' הדסה ' וקופות החולים שהוקמו זמן לא רב קודם לכן  ,לחסל לחלוטין את המחלה ביישוב היהודי
בארץ .
מאמרו של ומרדכי בר  -און ' מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות ' הוא המאמר רחב ההיקף בחוברת  .מאמר
זה מעלה מחדש שאלות הנוגעות למדיניות הביטחון של ישראל בעשור הראשון לקיומה  ,שאלות שנדונו
כבר בספרות המחקר ושעוררו לאחרונה פולמוס ציבורי רחב בעקבות מחקריהם של ה ' היסטוריונים
החדשים '  .בר  -און חותר להגיע להערכה מאוזנת של השיקולים והמניעים שעמדו ביסוד המדיניות

הישראלית באותו עשור  ,ולשם כך הוא בוחן אחת לאחת את הסוגיות העיקריות שהועלו בפולמוס  :בעיית
הפליטים  ,פעולות התגמול והוויכוח בין אסכולת שרת לאסכולת בן  -גוריון  ,מלחמת סיני והשאיפה של

ישראל לשלום או להתפשטות  .בדבריו הוא מתייחס לא רק לספרות המחקר אלא אף לדבריהם של
גיבורי התקופה עצמה .
עם פרסום מאמרה של אביבה חלמיש אנו פותחים מרור חדש ב ' קתדרה '  ,שכותרתו ' בשדה המחקר '  .מדור זה

יאפשר לחוקרים לפרסם סקירות ומסות  -ביקורת )  , ( review essaysעל ספר או על מספר ספרים שיש להם
נושא משותף  .במדור ' עם הספר ' נמשיך לפרסם ביקורות קצרות וממוקדות ( בהיקף של עד

1 , 500

מילים ) ,

ואילו במדור החדש יובאו סקירות מקיפות יותר הנוגעות גם בכלל שדה המחקר של העניינים הנדונים
בספרים

הנסקרים  .מאמרה של חלמיש על ספרו של טוביה פרילינג ' חץ בערפל ' מהווה דוגמה לסוג

אין הוא מצטמצם בביקורת הספר  ,אלא נוגע בחקר השואה בכלל וגמאמצי ההצלה של היישוב
את המדור

' ענד הספר ' פותחת סקירתה של יאירה עמית על אודות

המקראי של כריתת ברית

בידי יהושע בשכם  ,סוגיה

האחרון :

בפרט .

ספרו של משה ענבר העוסק בסיפור

שעוררה את סקרנות חוקרי המקרא מאז תחילת

המחקר הביקורתי ועדיין נתונה במחלוקת  .יהודית תידור  -באומל רנה בספרה של נעימה ברזל המיוחד
למפגש בין מנהיגי הבמאות לבה החברה בישראל  ,ובכך מואר בחוברת זו פן נוסף בסוגיית היישוב
והשואה  .חותמת את החוברת סקירתה של יעל זרובבל על ספרה של אילנה שמיר העוסק בדרכה של
החברה הישראלית בעיצוב נופי

הזיכרון  ,והמרחיב

את המודעות לאספקטים שונים של תרבות ההנצחה

והזיכרון לנופלים .

חוברת זו  ,הרואה אור ערב שנת  , 2000היא

עצמה עדות על שינוי תרבותי  :עם חתימת רשימת המאמרים

שיופיעו בחוברת שמנו לבנו לעובדה שיותר ממחצית מביך תריסר המשתתפים בחוברת הן נשים ,
העוסקות במחקר אקדמי במוסדות שונים בארץ ומחוצה לה  .נדמה שאין מתאים מכך כדי להעיד על
השינוי התרבותי העמוק המתחולל לעינינו  ,שיקתדרה ' גאה להיות שותפה בו .

בוערכת ' קתדרה '

מכפרירים
ן מבט מהנפר על

לממלכה :

אנרהם פאונם

ואשית המלוכה
משראל

מחקרים רבים הוקדשו לתהליכי העיור מהדש והתפתחות המדינה שהתרחשו בארץ

 -ישראל לפי

.

המקובל במאה העשירית לפה " ס בקירוב מחקרים אלו דנו בתהליכים ובדינמיקה שהובילו ליצירת
המדינה במהלך תקופת ההתנהלות ולהקמתן של ערים רבות ברחבי הארץ בראשית תקופת המלוכה

.

ן

,

מטרת מאמר זה לבחון עניינים אלו מזווית ראייה שונה  ,והוא יתמקד בבחינת המצב במגזר הכפרי

שהוזנח עד כה בארכאולוגיה המקראית  .זאת בניגוד למרבית המחקרים  ,אשר אף על פי שהקדישו
של
תשומת לב רבה לכפרירים ( כפרים קטנים  ( hamletsשל תקופת ההתנחלות  ,עסקו למן הקמתה
 2בחינת המציאות במגזר זה תאפשר להציג
ממלכת ישראל רק ביישובים העירוניים שבממלכה זו

.

ברצונ' להודות
ברצוני להודות לד " ר שלמה בונימוביץ מאוניברסיטת תל  -אביב על עזרתו הרבה לכתיבת מאמר זה  .כן

לפרופ ' זאב מפראי ולד " ר אהרן מאיר מאוניברסיטת בר  -אילן ולדור רוג ' ר מורי מאוניברסיטת אוקספורד על הערותיהם
ותגובותיהם על הרעיונות המוצגים במאמר  .האחריות לרעיונות אלו ולכל שגיאה או טעות היא כמובן שלי בלבד .
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אברהם יוסט

באור חדש את התפתחות המדינה  ,את העיור מחדש במאה העשירית לפה " ס

לכך  .בחינה זו תתבצע במספר שלבים .
תחילה אציג את דפוסי היישוב של המאה העשירית לפה " ס ואנסה להראות כי הם שונים מאוד
מכפי שמקובל להניח במחקר  :בחינתם של כל האתרים הכפריים ההפורים מתקופת הברזל מראה
כי בסוף המאה האחת  -עשרה ובראשית המאה העשירית לפה " ס  ,בתום תהליך ארוך  ,חדלו להתקיים
טרי
תקופת
של וג 1 /
ייט  ,טק
הכפריים
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"

ארכאולוגית זו מלמדת שבמאה העשירית לפה " ס לא התק " ם

.

כמעט " שובים כפר " ם בארץ " שראל לאחר מכן אבחן המברע
אפשר " ם לתופעה חריגה זו  ,ולבסוף  ,לאור ההסברים האפשר " ם
אנסה

לתאר

מחדש

את

תהליכי

התפתחות

המדינה

והעיוו

שהתרחשו בארץ  -ישראל בתקופה הנדונה .
הדעה הרווחת על אודות עיורה של ארץ  -ישראל
במאה העשירית לפה " ס
על פי הדעה הרווחת במחקר ועל פי העדויות ההיסטוריות -
המקראיות  ,בשלהי המאה האחת  -עשרה ובראשית המאה העשירית

.

לפה " ס נוסדה המלוכה בישראל במחקר הארכאולוגי זוהו ערים

חדשות רבות שהוקמו בארץ  -ישראל במאה העשירית

למשל בחצור ,

לפה " ס

-

בגזר  ,במגידו  ,בשקמונה  ,בתל אלפרעה ( צפון

)

.

ובבאר  -שבע ברור לפיכך כי בניגוד למציאות של תקופת הברזל א ,
החפירות במגידו
מפעל המים במקום
בשנות השלושים

שבה כמעט לא התקיימו יישובים עירוניים באזורי ההר של ארץ  -ישראל  ,הרי במהלך המאה העשירית

.

היקמו עיים רבות  ,וחוקרים נטו לקשור את הקמתן לממלכת ישראל  3חשוב לציין כי לא רק הקמתן
של הערים מעידה על תהליך העיור שנלווה להקמת המלוכה אלא גם ההתקדמות הרבה
שהושגה
37 - 55
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273 ) 1989 ( ,

.BASOR .

להגדרת הכפר והעיר ולהבחנה ביניהם ראה למשל :

ד'

גרוסמן  ,פרקים
עמ '  ; 65 - 57א '

בגיאוגרפיה כפרית  ,תל  -אביב תשנ " ד ; א ' אפרת  ,גיאוגרפיה עירונית  :יסודות  ,תל  -אביב תשנ " ה ,
פאוסט  ' ,ההתיישבות הכפרית בארץ  -ישראל בתקופת המלוכה '  ,עבודת גמר  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,תשנ " ה  ,עמ '
 , 6 - 3ושם ביבליוגרפיה נוספת ; B . K Roberts , Landscapes 0 Settlemen ( , Prehistory 10 Present , London 1996 ,

,

3 - 17

 .קע

' The Urban Revolution' , The Town Planning Review , 21 ) 1950 ( ,

Childe ,

15 - 19 ; V . G .

 .קע

יש לציין כי חוקרים אחדים סבורים כי כלל לא התקיימה ממלכה מאוחדת אלא שהדיון בכך חורג ממסגרת מאמר
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לתמונה העולה

מהם .
)
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( שגרמה לנטישת יישוביהם ) ולסיוע לאוכלוסייה הישראלית  .לדעת זאב הרצוג התהליך נגרם עקב

חזקה במיוהד .

שינויים אקלימיים  ,שהשפעתם באזורים מדבריים

22

.

ח ' רבת עבות  :במקום  ,השוכן בגליל העליון  ,התקיים כפר קטן בתקופת הברזל א בחפירות התגלו
קנקנים המזכירים בצורתם את הקנקנים שהתגלו בחצור 11צ  ,ועל כן נראה כי האתר התקיים ( גם

במאה האחת  -עשרה לפה " ס .

)

23

ראם עלי (תל

עליל) :

עשרה לפה " ס

וניטש בראשית תקופת הברזל ב .

במקום  ,השוכן בפיתולי נחל ציפורי  ,היה כפר שנוסד בשלהי המאה השלוש -
24

מאסא  :אתר מתקופת הברזל א שהתקיים כנראה במהלך המאה האחת  -עשרה לפה " ס .
תל חרשים  :אתר בגליל העליון ששכבה

111

25

.

בו נוסדה כנראה בשלב קדום של תקופת הברזל א האתר

ניטש במהלך תקופת הברזל א  ,והיישוב מתקופת הברזל ב ( שכבה  , ) 11שטבעו אינו ברור ,

לאחר הפסקה מסוימת ' .

' נבנה

26

מספר אתרים חד  -תקופתיים נוספים שהדלו להתקיים במהלך תקופת הברזל א או לקראת סופה ,

מצודה ( שם  ,עמ '

. ) 52

לדעת חופרי האתר בשנות השישים האתר התקיים במחצית הראשונה של המאה השתים -

עשרה ( לדעות השונות ולהסבר דעתו של פינקלשטיין ראה  :שם  ,עמ '

. ) 55 - 52

בכל מקרה חשוב לציין כי

ידיעותינו אודות יישוב זה דלות

ביותר .

21

פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה  ,עמ '

. 75 - 67

22

לסיכום המצב בתל משוש ראה פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה  ,עמ '  , 42 - 38ושם הפניות ביבליוגרפיות  .למצב באזור

האתר יידון ביתר פירוט בהמשך ( להלן  ,הערה

. ) 75

כולו ראה בספרו האנגלי של פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  , 126 - 103ושם הפניות
הערה
25

)9

.

ראה  :פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה ; לקנקנים ראה :

א'

לתארוך חצור  ) 11נ ראה  :פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה ,
24

26

בראון  ' ,עבות  ,חורבת '  ,אחא " ח  ,ג  ,עמ '

עמ '

; 1147 - 1146

. 93

גל ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  . 130במקרה זה מדובר באתר שנסקר בלבד  ,אלא שהודות לאינפורמציה הרבה שסיפק
גל ניתן לקיים דיון במהותו

25

נוספות ; הרצוג

( לעיל

ובתארוכו .

ד ' בהט  ' ,תל סאסא ' ( בתוך  :אתרים מתקופת הברזל

י ' אהרוני  ' ,תל חרשים '  ,שם ,

עמ '

האחת  -עשרה לפה " ס ולא בראשית

328 - 327

.

1

בגליל העליון )  ,אחא " ח  ,א ,

לדעת בהט ( שם  ,עמ '

התקופה  ,כפי שסבר אהרוני .

) 328

עמ '

327 - 326

.

היישוב הוקם כיישוב קבע רק במאה

מבפרירים לממלכה  :מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

היו בעמקים הצפוניים  ,למשל תל אלואויאת  ,עפולה ואתר ליד תל מנורה  ,אלא שמהותם אינה

.

ברורה באתר אחר באזור התקיים רצף יישובי במהלך תקופת הברזל ( וראה עוד על אתרים אלו

בהמשך .

) 27

בית ארבעת
המרחבים בעזבת

.

כאמור לעיל במקרים אחרים הוקמו ( או התפתחו ) ערים במקום הכפרים מתקופת ההתנחלות להלן

רשימה חלקית של אתרים שהתקיימו בתקופת הברזל א  ,ושבתקופת הברזל ב ( או אפילו במהלך
תקופת הברזל א ) הפכו למרכזים עירוניים של ממלכת ישראל  :באר  -שבע  ,ערד ( כפריר בתקופת

הברזל א  ,ומצודה בתקופת הברזל ב )  ,ח ' רבת רבוד  ,חברון  ,תל בית  -מרסים  ,בית  -שמש  ,תל א  -נצבה ,

בית  -אל  ,יקנעם  ,מגידו  ,הצור ודן  .יש לציין כי לא תמיד יש בידינו עדויות ברורות על מצבם של

.

כל האתרים הללו במאה העשירית לפה " ס  ,וייתכן כי לא כולם היו כבר אז מרכזים עירוניים ואולם
העובדה החשובה לענייננו היא שאין בידינו עדויות על כך שבתקופה הנדונה התקיים יישוב כפרי
( כפר  ,כפריר או חווה

)

אף לא באחד מן היישובים הללו .

נראה אפוא כי ניתן לדבר על תופעה מקיפה של שינוי בצורת היישוב בעת המעבר לתקופת המלוכה :

כפרי תקופת הברזל א ( תקופת ההתנחלות ) חדלו להתקיים ( מרביתם ניטשו ומיעוטם הפכו לערים

)

בעת המעבר לתקופת הברזל ב או אף קודם לכן  .לפני שננסה להציע הסברים אפשריים לתופעה
ברצוננו
27

להרחיב את היקף השאלה .

ראה  ,לפי סדר האתרים  :ב ' אלפרט  -נבאי  ' ,ואויאת  ,תל אל  , ' -אחא " ח  ,ב ,

,

.-

Tel Menorah ' , TelAviv

Site near

 Early IronתGal , ' 4

.

Portugali , Tel Qiri (Qedem , 24 ( , lerusalem 1987

.ץ ש

2.

; 19 - 70

 .קק

עמ ' ; 469 - 468

1 ) 1955 ( ,

138 - 145 ; 4 . Ben-Tor

 .קק

,

Dothan , ' The

.א

Excavations 81 ' 44118 ,

"

6 ) 1979 ( ,

וראה עוד

להלן .

קתדרה

14

אברהם פאן

בדיקת היישובים הכפריים שהתקיימו בתקופת הברזל ב בחבלי ההר מלמדת כי מרביתם הוקמו

במאות התשיעית  -השביעית לפה " ס בלבד  .כך המצב בח ' רבת ג ' מעין  ,בח ' רבת חדש ( בית  -אריה ) ,
בח ' רבת מלטה  ,בה ' רבת ראש  -זית ( הכפר  ,לא המצודה )  ,בח ' רבת ג ' ריש ,

ירושלים  ,בחוות שסביב ירושלים  ,בחוות בהר חברון ועוד .

28

בח ' רבת

שלחה  ,במבשרת

גם אתרי הבוקיעה נוסדו רק במחצית

תל א  -נצבת סמוך
לרמאללה -

מצפה המקראית

השנייה של תקופת הברזל ב  ,אלא שאופיים הכפרי אינו ודאי ועל כן לא יידונו כאן ( אם כי יש
להדגיש כי הם מתאימים לתמונה המוצגת

כאן .

) 29

נראה אפוא כי במשך מרבית המאה העשירית לפה " ס כמעט לא
28

הייתה קיימת התיישבות כפרית .

30

,

ברשימה הובאו כלל היישובים הכפריים כפרים וחוות כאחד )  ,וראה  ,לפי סדר האתרים  :ש ' דר  ' ,ח ' ג ' מעין  -כפר

מימי בית ראשון במערב השימרון '  ,ש ' דר וז ' מפראי ( עורכים )  ,מחקרי שומרון  ,תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ
ריקלין  ' ,אתר מתקופת הברזל ב ' בבית  -אריה '  ,עתיקות  ( 52 ,תשנ " ז )  ,עמ '  ; 20 - 7ק ' קובלו  -פארן  ' ,ח ' מלטה '  ,ח " א ,
קו ( תשנ " ז )  ,עמ '  ; 41 - 39צ ' גל  ' ,ראש  -זית  ,חורבת '  ,אחא " ח  ,ד  ,עמ '  ; 1439 - 1437ע ' מזר  ,ד ' עמית וצ ' אילן ,
' ; 73 - 15

' " דרך הגבול " שבין מכמש ויריחו וחפירות ח ' שלחה '  ,ארץ  -ישראל  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ '

; 250 - 236

ש

Edelstein

ש'

.ם

15 Agriculhlral Terraces ' , BA , 44 ) 1981 ( ,ן 4 . Kislev, ' Mevasseret Yerushalayim , the Ancient Settlement andן

 ; pp 53 -56א ' פאוסט  ' ,השפעת גידולה של ירושלים בשלהי תקופת הברזל על צורות היישוב הכפרי שסביבה ' ,
קתדרה  ( 83 ,ניסן תשנ " ז )  ,עמ '  , 62 - 55ושם הפניות נוספות ; נ ' מאי  ' ,גבעת חומה '  ,ח " א  ,קז ( תשנ " ז )  ,עמ ' ; 94 - 93
ש ' וקסלר בדולח  ' ,עלונה '  ,שם  ,עמ '  ; 99 - 96ד ' עמית  ' ,סקר חוות בצפון יהודה '  ,שם  ,צז ( תשנ " ב )  ,עמ ' ; 78 - 77
א ' פאוסט  ' ,ההתיישבות במורדות המערביים של השומרון בשלהי תקופת הברזל '  ,מחקרי יהודה ושומרון  :דברי
הכנס הרביעי  ,קדומים  -אריאל תשנ " ה  ,עמ ' . 29 - 23
29

ראה :

30

כפי שצוין לעיל באזור עמקי הצפון התקיים לפחות יישוב כפרי אחד בתקופה זו ואולם מדובר ביישוב שונה ,

 . 145 - 158קק  the ludean Desert during the Iron Age ' , BASOR , 221 ) 1976 ( ,תן L . W . Stager, ' Earming

.

שהתקיים מחוץ לאזור הגרעין של ממלכת ישראל ( וראה עוד

להלן .
)

גם האתרים בעזבת צרטה  ,בנחל יתיר ועוד

התקיימו בראשית המאה העשירית לפה " ס  ,ואולם הם ניטשו ככל הנראה במהלך העשורים הראשונים של מאה זו

לממלכה  :מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

15

זתדרה

מימין

:

מבט כללי

על ח ' רבת

ג' מעין ,

כפר בשומרון שנוסד
בתקופת הברזל ב
( באדיבות פרופ ' שמעון

דר )

לבוטת  :ובצלום אוויר

התיישבות זו  ,שאפיינה את תקופת הברזל א ( לפחות

בהבלי ההר )  ,ושככל הנראה גם היוותה את רוב מניינו של
היישוב בתקופת הברזל ב ,

31

פשוט נעלמה במאה העשירית

.

לפה " ס  ,עד כמה שניתן ללמוד מן הממצא הארכאולוגי רק

אתר כפרי אחד שהתקיים במהלך מאה זו  ,ח ' רבת א -
דוארה  ,נחפר עד כה בחפירות

ארכאולוגיות .

32

תשוב

להדגיש כי מדובר בכארבעים אתרים כפריים חפורים
בקירוב המוכרים מתקופת הברזל  ,ונראה לפיכך כי מדובר

.

במדגם מייצג אין לשער כי חפירתם העתידית של אתרים
נוספים תשנה בצורה משמעותית תמונה זו של ירידה

יישובית ניכרת במגזר הכפרי .
(

ראה לעיל .
)

,
ייתכן  ,ואף סביר  ,כמובן כי מספר אתרים ( שעדיין לא התגלו ) התקיימו במאה העשירית או בחלקה
)

אולם נראה כי אלו היו יוצאים מן הכלל ( וראה להלן על ח ' רבת א  -דוארה  ,שהתקיימה בתקופה זו
31

ראה למשל  :מ ' ברושי וי ' פינקלשטיין  ' ,מניין אוכלוסי ארץ  -ישראל בשנת

734

.

,

לפנה " ם '  ,קתדרה

57

( תשרי

התקופה

תשנ " א )  ,עמ '  . 24 - 3לשיטתם התגוררו ביישובים גדולים שמעל לחמישים דונם רק כשליש מאוכלוסיית
( שם  ,עמ '  ) 24עם זאת יש בעייתיות מסוימת בהגדרת היישובים בקריטריון ג שלהם ( עשרה עד חמישים דונם
היישובים
שכן קריטריון זה כולל גם יישובים עירוניים רבים וגם חלק ניכר מן הכפרים מאחר שחלק ניכר מן )  ,ייתכן

),

.

.

שלא נתפרו אינם עירוניים  ,גם אם הם בעלי שטה גדול ( ראה למשל  :פאוסט [ לעיל  ,הערה , ] 2

.

32

עמ '

כי יש אמת בהערכה דלעיל ואולם יש לזכור כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד  ,ורק המשך
מדוקדקת יותר של אופי האתרים יאפשרו לבצע הערכה סבירה יותר
תא  . ed-Dawara:והע ' Excavations 81
, Tel-Aviv
Iron Age Site Northeast of
ראה 17 :

.

162 -208

 .קק

להלן  ,הערה

'

; ) 1990 ( ,
) 69

.

.

94 - 93

המחקר ובדיקה

1 . Finkelstein ,
( אך ראה עוד
מעניין לציין כי אתר זה התקיים כמעט רק במהלך המאה העשירית לפה " ס

,

חדרה

16

אברהם פססט

מונטה אלבן

( מבסיקו )  ,תהליך
היווצרות המדינה
שהתרחש כאן ל11ה
אף הוא גמעגר של
אוכלוסייה כפרית
למרכז העירוני

לכאורה ניתן לטעון כי הממצא מקרי  .ייתכן כי בשל העניין הרב שעוררה תקופת הברזל א נבחרו
לחפירה אתרים חד  -תקופתיים  ,שבהם קל יותר לחשוף שטחים נרחבים לחפירה ועל כן אפשר ללמוד
יותר על

-:- :ן- : -ב_ _ _ - - .-

תרבותם .

בחירה זו של האתרים היא ש ' עיוותה '

- ------.-. . - . . . -

,,

י' , , : :

את התמונה ואולם נראה כי הסבר

ע

המציאות .

.

זה אינו עומד במבחן

י
ה
,
"
"
ל
~ק

.

,

,

ניתן לפיכך לומר כי

ייי

 ,יןון

חלק מאתרי ההתנחלות נחפרו

ךב

:
צן~"~

I
.Fringe

17

מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

תמונת המצב העולה מן הסקרים
סקרים רבים לימדו על רצף יישובי בין שתי התקופות  ,כך למשל בדיווח הראשוני

מנשה .

אפרים ואף בפרסום של סקר הר

לעיל .

33

נתונים אלו עומדים לכאורה בסתירה

על הסקר בארץ

לטענה שהוצגה

ואולם מרבית הסקרים אינם מפרטים את הממצא בתוך תקופת הברזל ב

 ,ודומה כי די
התקיים

במציאותה של קרמיקה מתקופה זו  ,ואף מסופה  ,כדי שבממצאי הסקר יצוין כי האתר
תקופה זו ,
בתקופה זו  34מאחר שכך הרי אתרים אשר התקיימו בתקופה הברזל א וניטשו בסוף
בסקר כאתרים
ושלאחר פער יישובי הוקם בהם יישוב נוסף בשלהי תקופת הברזל ב  ,יתוארו
יישובי
שהתקיימו ברציפות בתקופת הברזל א ובתקופת הברזל ב כאחת  ,וילמדו לכאורה על רצף

.

.

( ואולי גם בתל

ניתן להמחיש את הבעיה בעזרת האתרים שנחפרו בתל משוש  ,בגילה ובשילה
אלפול ) 35באתרים אלו התגלו יישובים מתקופת הברזל א שניטשו לכל המאותר בראשית המאה
אתרים אלו
העשירית לפה " ס  ,ולאחר פער  ,בשלהי תקופת הברזל ב  ,חודשה בהם הפעילות אילו היו
ונמשכה בתקופת
נסקרים בלבד ניתן היה להסיק כי ההתיישבות במקום התלה בתקופת הברזל א
שנערכו בהם
הברזל ב  ,ולכאורה ניתן היה ללמוד כי במקום התקיים רצף יישובי ואולם תפירות
שנוצר לעתים
לימדו שאין אלו פני הדברים עניין זה עשוי להסביר באופן תלקי את העובדה שהרושם

.

.

.

.

כתוצאה מניתוח סקרים שונה מן הנתונים שהוצגו לעיל .

כך בגליל

חשוב לציין כי מספר סקרים חילקו את תקופת הברזל ב לחלוקות המשנה שלה -
 36יש להודות כי גם סקרים אלו לא הבחינו
התחתון  ,ביהודה ובפרסום הסופי של סקר ארץ אפרים
 ,ותאורטית ייתכן
בתופעה שהוצגה לעיל ניתוח מלא של ממצאי הסקרים הורג ממסגרת מאמר זה
ואולם חשוב לציין כי
כי באזורים אלו התקיימה מציאות ספציפית השונה מזו המתוארת במאמר זה
בראשית
בחינת הנתונים הגולמיים בסקר הר אפרים מלמדת על ירידה ניכרת במספר האתרים
בגליל התחתון
תקופת הברזל ב  ,לעומת מספרם בתקופת הברזל א או בהמשך תקופת הברזל ב גם
 ,ובשלושה
הבחין גל בארבעה דפוסי התפתחות בזמן המעבר מתקופת הברזל א לתקופת הברזל ב
הברזל א באזור
מהם היו מעורבים שינויים משמעותיים ; בכל מקרה יותר ממחצית מאתרי תקופת
גל לא התקיימו
זה לא התקיימו במאה העשירית לפה " ס יתרה מזו  ,גם האתרים הכפריים שחפר

.

.

.

.

.

.ק

15 - 16 ) 1989 ( ,

,

; 1 . Finkelstein , 'The Land of Ephraim Survey
1987 - 1989 : Preliminarf Repoa' , Tel-Aviv

33

151

34

א ' זרטל  ,סקר הר מנשה  :קער שכם  ,תל  -אביב תשנ " ב  ,עמ '  , 54וראה
ראה למשל  :פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  ; ) 33י ' פינקלשטיין  ' ,ההתנחלות
ופינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  ; 114 - 112זרטל ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

להלן .

תל  -אביב תשנ " ו ,

עמ ' 84 - 78

.

וראה גם מרבית הפרסומים של סקר ישראל  ,למשל  :מ ' כוכבי וי ' בית

ראש העין ( סקר ארכיאולוגי של ישראל , ) 78 ,
35

,

39- 46
36

ירושלים תשנ " ד .

.

]

על שלושת האתרים הראשונים ראה לעיל על תל אל  -פול ראה :
64 (AASOR , 45 ( , Cambridgeק 0 1
 .קק

מבט שני '  ,נאמן
בארץ אפרים -
,
מנשה ב
מפת
 ; 55 - 52א ' זרטל  ,סקר -הראריה ,

,

* "- 6

 , ' The 71קקה ]

7 Occupation :זט1חט

 Tell el-Ful: The Excavationsם 4 . ( , The Third Campaignט ) idem ,

MA 1981 ,

ראה למשל  :גל ( לעיל  ,הערה
 5 . ( , From Nomadismם ) Finkelstein
Bunimovitz , Highlands ofMany

,,

111

Ofer , ' 411 the
; ) 10

"

"

. ].א

Period

עופר ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ

 1.פ
 5 .ש 2 . Lederman

' 111 Counhy 01 ; 214 - 155א

:

Prosperous Monarchy' , % Na ' aman
Finkelstein ,

1.

; 92 - 121

! , Tel Aviv 1997ש Cultures: The Southern Samarh Survey, 1 : The 5

0 8ן

 .קק

]

",
0

ע

4.

Tudah :

Settlement

) 0 Monarchy, Jerusalem 1994 ,

קתדרה

קתדרה

18

אברהם פאוסט

במאה זו .

37

גם בהר יהודה נחפרו לא מעט אתרים כפריים  ,ואלו תואמים את המציאות שתוארה ( למשל

גילה  ,ח ' רבת אום א  -סלע  ,ג ' בל אלחאבון  ,ח ' רבת ג ' ריש ומספר חוות בצפון  -מערב הר חברון .
)

כאמור לעיל אין בכוונתי לדון בהרהבה במשמעות הנובעת מן ההבדלים בין ממצאי הסקרים לממצאי

החפירות  .מאחר שבסך הכול מלמדים הסקרים על ירידה יישובית מסוימת ייתכן כי החפירות מלמדות

על גודלה ועצמתה של ירידה זו  ,בעוד הסקרים נתנו תמונה גסה בלבד  .ייתכן גם כי ממצאי הסקרים
מלמדים כי בכל זאת התקיימו במאה העשירית לפה " ס יישובים כפריים  ,גם אם מעטים בלבד  ,וכי

האתרים הכפריים בארץ  -ישראל בתקופת הברזל
לפנהייס

וו
ןי ןי

25

24

ןןז  11ןז

ן

23

22

21

20

19

ם

1111וו 111211רו -

מ

נו

17

16

15י14

13י

12

11

סו

9

8

האיור מציג את משך הקיום של יישובים נכריים בהר המרכזי של ארץ  -ישראל בתקופת הברזל  .ניתן נקלות
להגחין בשתי קבוצות נבדלות  ,שביניהן פער גרור במאה הי ' לפה " ס ( האתר בח ' רבה א  -דוארה ממלא במידה

מסוימת את הפער  ,אך ראה להלן ) .
האתריס הם  ) 1 ( :אתר הפר  ) 2 ( ,הר עיבל ,
עגות  ) 9 ( ,מאסא  ( ,סג ) ג ' בל אלחאבון  ) 11 ( ,תל משוש 2 ( ,ג ) נחל יתיר  ) 13 ( ,ראם עלי 4 ( ,ג ) עזבת צרטה  ) 15 ( ,תל
אסדר  ) 16 ( ,ח ' רבת א  -דוארה  ) 17 ( ,ח ' רבת חדש  ) 18 ( ,ח ' רבת מלטה  ) 19 ( ,ח ' רבת ג ' מעין  ) 20 ( ,ח
) 21
זית 24 ( ,
אתרים )
שבעהראש -
ה11ת בהר חברון ( לפחות שלושה אתרים )  ) 22 ( ,מבשרת ירושלים  ) 23 ( ,הוות באזור ירושלים ( ' רבת
ח ' רבת ג ' ריש  ) 25 ( ,ח ' רבת שילחה  .כפי שצוין לעיל מספר יישובים כפריים שנוסדו בתקופת הברזל א המשיכו את
קיומם בתקופת הברזל ב כיישובים עירוניים  .יישובים אלו אינם מוצגים בטבלה  ,אך דומה כי הם תואמים את
התמונה הכללית שהוצגה לעיל  .גם ח ' רבת אום א  -טלע ותל חרשים אינם מופיעים בטבלה ( עקב חוסר גהירות
אודות תאריך נטישתם המדויק )  ,אך גם הם תואמים את התמונה הכללית  .יש להדגיש כי מטפר אתרי ברזל ב
מופיעים יחדיו ,וכי אתרי הגוקיעה אינם מוצגים אף הם ( אך גם הם תואמים את התמונה הכללית ) .
()3

גילה ,

() 4

ח ' רגת

רדנה ,

() 5

העי ,

()6

שילה ,

.

37

היחיד מבין האתרים שנחפרו שהוא אתר כפרי הוא חירבת ראש  -זית  ,וראה

לעיל .

()7

תל

איפול ,

()8

חירבת

מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

הירידה היישובית המצטיירת מן ההפירות לא הייתה מוחלטת  ,ואם כן יש

19

לצפות כי בעתיד יתגלו

( וייהפרו ) אתרים כאלה  .ואולם במציאתם של מספר אתרים מעין אלו אין כדי לשנות

הכללית המוצגת כאן .

את התמונה

מתקופת הברזל ,

38

מכל מקום לאור ממצאי החפירות  ,הכוללות כארבעים אתרים כפריים תפורים
דופן נוספים לא יהיה
נראה כי מדובר בתופעה ברורה  ,וגם אם יתגלו בעתיד מספר אתרים יוצאי
והחוות מתקופת הברזל
בכך כדי לשנות את התמונה באופן מהותי  .יתרה מזו  ,גם העובדה שהכפרים
מלמדת על שינויים
ב ממוקמים בדרך כלל במקומות אתרים מאשר קודמיהם בתקופת הברזל א

דרסטיים במעבר בין התקופות ,

ככל הנראה במאה העשירית לפה " ס בקירוב .

האיור בעמוד הקודם מציג את הפער היישובי במגזר הכפרי במאה העשירית
התהליכים שעברה התיישבות זו

 ,ומשקף את מהות

בתקופת הברזל .

הסברים אפשריים להיעלמות היישום הכפרי

הכפרית בד בבד

ניתן להציע מספר הסברים תאורטיים לתופעה המיוהדת של היעלמות ההתיישבות
העירוניים החדשים
עם עליית היישוב העירוני  :התנוודות של האוכלוסייה הכפרית  ,הגירה למרכזים
 ,סיבות אקולוגיות
או לאזורים טובים יותר  ,נטישת האזור הכפרי בגלל בעיות ביטחון  ,יישוב כפוי
להעריך את התאמתם
כגון המלחה או שינויים אקלימיים  ,ואף בעיות מתודיות במחקר  .להלן ננסה

של ההסברים השונים למצב בארץ  -ישראל במאות האחת  -עשרה  -העשירית לפנה " ס .
ביכולתה לשנות צורה
א  .התנוודות  :ההתיישבות המסורתית בארץ  -ישראל ( ובאזור בכלל ) מצטיינת
 ,וסיבות שונות ,
בקלות בתגובה על נסיבות משתנות  .מדובר בהברה דימורפית ואפילו פולימורפית
באסטרטגיית קיום אחרת
כגון לחץ של השלטונות או חוסר ביטחון  ,עשויות לגרום לתושבים לבחור
 .ואולם לא ידועה
מזו של יישוב קבע  39 .ייתכן לפיכך כי תושבי הכפרים עברו תהליך של התנוודות
 ,גם אם היה תהליך של
לנו כל סיבה אפשרית לתהליך נטישה מעין זה בתקופה הנדונה  .יתרה מזו
התנוודות 40אין זה סביר כי הוא גרם לנטישת כל הכפרים

.

ב  .פיתוי של מעבר לאזורים טובים יותר  :ייתכן כי בראשית תקופת המלוכה

 ,לאחר שנכבשו

האזורים הטובים יותר של ארץ  -ישראל ( העמקים והשפלה )  ,נטשו תושבי הכפרים שבהר את
ועברו בהמוניהם לאזורים הנוחים יותר ( כפי שהוצע לעיל לגבי עזבת צרטה
38
39

. .

המספר כולל למשל את כל ההוות שנכללו באיור

ראה מגוון מאמרים אצל :

1

"'

152 - 163

 .קק

)

.

כקבוצה אחת ( וראה ההסבר לטבלה

10 ( , Madison 1992
~phs
WorldArchaeolo~y
the Israelite Socie r before the Monarchy (Supplement
~  ; 10ש '
Vrt 37 ( , Leiden 1985 ,

תהליך מעין זה אולי

Levant::
FGlazanov (eds . ( ' Pastoralism
the
nthropological ' Perspectives (Monogr

"'

' Materials

.

)

.

"

0

; וראה גס Lemch , :

 .ק .א

הי

Early Israel: Anthropological dnd Historical Studies

 -פוליטיות בהר

חברתיות
בונימוביץ  ' ,תהליכים תרבותיים ותמורות )  ,עמ

המרכזי של ארץ  -ישראל ערב ההתנחלות הישראלית '  ,נאמן ופינקלשטיין ( לעיל  ,הערה

' ; 283 - 257

9

גם בספרו האנגלי של פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  , 49 - 37ובכל אלו ביבליוגרפיה
40

יישוביהם

וראה

נוספת .
הרכבים בירמיה לה ,

גם העדויות על קיומם של נוודים למחצה בארץ  -ישראל בתקופת המלוכה ( למשל אזכור בני

ואזכורו של יהונדב בן רכב במלכים ב י  ,סו  ,בג  -אם אזכורים מעין אלו רלוונטיים )  ,אינן רומזות
קבוצה כה גדולה .

לקיומה של

ץוגדרה

תדרה

20

אברהם פאוסט

התרחש וייתכן כי רבים אכן עברו לאזורים החדשים שנפתחו בפניהם  ,אך גם במקרה כזה אין זה

-

סביר כי בשל האופציות החדשות ניטשו ( כמעט ) כל הכפרים וכל תושביהם עזבו ( ולפיכך מדובר לכל
היותר בהסבר חלקי ) ,

ג  .אקולוגיה  :סיבות אקולוגיות כהמלחה עשויות אף הן באופן תאורטי להסביר את התופעה
הנדונה ,

41

אך גם ללא בדיקה מעמיקה של הממצא הארכאולוגי ברור כי הסברים המבוססים על סיבות

.

כאלו אינם מתאימים במקרה הנוכחי גם אם ניתן להסביר בדרך זו את נטישתו של אתר  ,או אפילו

של אזור  ,אין

בדבר כדי להסביר תופעה בהיקף כה נרהב  ,בעיקר כאשר חלק מן האתרים באותם

אזורים גדלו והפכו לאתרים עירוניים .
הסברים דומים הנוגעים לשינויים אקלימיים ( ירידה בכמות הגשמים  ,למשל ) צריכים אף הם להידחות
מסיבות דומות  ,בעיקר כאשר אי אפשר לטעון שכל האתרים שהפכו לעירוניים פרחו בגלל קרבתם

.

למקורות מים תל א  -נצבה למשל אינו ממוקם על שום מקור מים ידוע ( הקרוב ביותר היה במרחק

של כחצי קילומטר  ,וכאשר כמות המשקעים הייתה מועטה ייתכן שאף מקור זה היה מתייבש ) ; יתרה
מזו  ,תוצאות ההפירות במקום  ,שבהן התגלו עשרות בורות מים  ,מראות בבירור כי תושבי האתר
הסתמכו על מי גשמים כמקור מים

עיקרי .

המצויות בידינו  ,ובכל מקרה חובת ההוכחה

42

ברור אפוא כי טענה מעין זו אינה מתאימה לעדויות

על מי שיעלה טענות כאלו .

43

ד  .בעיות מתודיות  :ייתכן כי הרושם של היעלמות היישובים הכפריים נובע ממצב המחקר ( לא

.

ממקריות הממצא  ,טענה שכבר פסלנו לעיל)  ,וכי מדובר בבעיה מתודית אפשר שאנו חסרים כלים

לתארך את ההתיישבות הכפרית  ,ובשל שוני באופי הממצא בכפר ( לעומת הממצא בעיר

)

-

שוני

שאיננו מודעים לו  -אין אנו מזהים את השלב הראשון בהתיישבות הכפרית של תקופת הברזל ב

.

( במאה העשירית לפה " ס ) שוני זה עשוי להיות קשור לתהליכי ההיווצרות של השכבות באתרים כפריים

או לאופיו של הממצא בכפר  .עם זאת אף על פי שמצבו העגום של מחקר ההתיישבות הכפרית הופך
הצעה זו למושכת  ,יש לזכור כי אין המשכיות בין המגזר הכפרי בתקופת הברזל א לזה של תקופת

הברזל ב וברור כי חלו שינויים בתפרושת היישוב  .אנו נוטים לפיכך שלא לקבל אפשרות זו .
ה  .בעיות ביטחון  :חוסר ביטחון עשוי היה לגרום לא רק להתנוודות  ,שנדונה לעיל  ,אלא גם להניע
את תושבי הכפרים לעבור לגור בערים ,

שרמת הביטחון בהן הייתה מן הסתם כנראה גבוהה יותר .

בעבר היה מקובל לראות את שלהי תקופת ההתנחלות כתקופה של חוסר ביטחון  ,ואף העריכו שזו

.

הייתה הסיבה המידית להקמת המלוכה ואולם דעה זו
41

להצעות דומות לגבי העולם היווני ראה למשל :
4 - 5 , [ 71 - 173

42

 .עק

Study' BASOR , 295 ) 1994 ( ,

טענה מעין זו הועלתה כהסבר מקומי למציאות באזור בקעת באר  -שבע ( ראה לעיל ; וראה הרצוג [ לעיל  ,הערה

 , ] 9עמ ' . ) 219 - 216

44

Archaic and Classical

"

ן Demand, Urban Revolution

.8.א

[ . Zorn , ' Estimating the Population Size of Ancient Settlements: Methods , Problems , Solution and 8 Case

42 - 43
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Greece, Bristol 1990 ,

פחות רווחת כיום .
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חשוב להדגיש כי בעיות

ואולם לא רק שטענה מעין זו אינה עשויה להסביר את התופעה הכוללת הקיימת בתקופה

הנדונה ( בשל הסיבות שפורטו לעיל )  ,אלא שעצם העדויות נתונות בוויכוח  ,וראה למשל בספרו האנגלי של
פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  , 35 - 31ובעיקר עמ ' . 35 , 33
ראה למשל  :פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  ; ) 1עניין זה יידון בהרחבה להלן  .ייתכן גם כי קיומם של מגדל רבוע באתר

מכפרירים לממלכה  :מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

,

21

היו

ביטחון עשויות לפחות באופן תאורטי להסביר תהליך מעין זה שנדון כאן  ,את היקפו ומדוע

ראשונים ,

מעורבים רק בו אתרים קטנים  -בזמן של חוסר יציבות סביר כי אתרים קטנים יושפעו

קטנים

בעוד אתרים גדולים יותר ימשיכו להתקיים  .יתרה מזו  ,כאשר אוכלוסייה נוטשת אתרים
והחדשים -
ומהגרת לגדולים יותר  ,אלו כמובן גדלים  ,והדבר מקל על תושביהם  -הוותיקים

להתמודד עם בעיות הביטחון .
במחקרה המקיף על מיקום מחדש

) ( relocation

שסיבות

של יישובים בעולם היווני הראתה ננסי דמנד

.

כלכליות  ,אקולוגיות וכיוצא באלה אינן יכולות בשום מקרה להסביר את התופעה לאחר

העדויות הרבות הגיעה דמנד למסקנה כי רק בעיות ביטחון  -היינו איום חיצוני משמעותי -

בחינת

עומדות

45

מאחורי תופעת המיקום מהדש  ,ודומה כי מסקנותיה מקובלות על חוקרים נוספים .
בעבר נטו חוקרים רבים לייחס שכבות חורבן שונות לעימות עם הפלשתים  .ייתכן לפיכך כי

בעיות

ביטחון גרמו לנטישה הדרגתית של המגזר הכפרי ( כפי שניתן לראות באיור  , 1מדובר בתהליך

כך הרי

.

וראה גם להלן )  ,והובילו לריכוז אוכלוסייה ביישובים עירוניים למחצה  ,גדולים יותר אם

המדינה

בעיות ביטתון היו לפחות חלק מן הגורמים לתהליך העיור  ,ושימשו מאיץ נוסף להקמת

( וייסוד המלוכה ,
ונמשך

וראה להלן .
)

ארוך ,

אם הנחה זו נכונה  ,הרי תהליך העיור החל עוד בתקופת הברזל א

בתקופת הברזל ב .

אף על פי שהדרדרות במצב הביטחון ואיומים חיצוניים הם גורמים משמעותיים ביותר

,

לבדם היו אחראים לנטישה המוחלטת של המגזר הכפרי .

,

ספק אם הם

.

מהדש עיור

ו  .עיור כפוי או יישוב מחדש  :ייתכן גם שהממלכה החדשה ביצעה עיור כפוי או יישוב
שלטון מרכזי הזק ,
כפוי ( יישוב כפוי ) בוצע במקרים רבים לאורך כל ההיסטוריה וברחבי העולם בידי
46

למשל באמריקה התיכונה והדרומית ( ראה תצלום בעמ '  , ) 16במסופוטמיה  ,ביוון הקלסית
מעניין לציין כי ברוך הלפרן הציע הצעה דומה כדי להסביר את המצב ביהודה במאה

לפה " ס .

47

ועוד .

השמינית
פלשת

פרשנות דומה הוצעה בעבר לגבי תקופת הברונזה הקדומה  ,ולאחרונה גם לגבי

בתקופת הברזל

א.

48

חשוב לציין כי בניגוד להסבר הקודם  ,שעסק בבעיות ביטהון  ,ואשר על פיו

.

,

45

בגילה ושל גדר ( הגנתית ? ) בהר עיבל וראה לעיל בתיאור האתרים ) מלמד כי היו בתקופה הנדונה בעיות
ביטחון ,
פינקלשטיין
ואולם דומה כי אין הסכמה במחקר בשאלת ביצורם של אתרי התקופה בכלל  ,וראה למשל
הארכאולוגיה  ,עמ '  ; 240 - 237מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' . 18 - 12
דמנד ( לעיל  ,הערה  ; ) 41ראה גם  K.V. Flannery , 1?apotec Civili~ ation : How Urban Socieor Evolved :ש ; Marcus
141 - 143

46
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ראה למשל :

 1996 ,חס ח Mexico 's Oaxaca Valley, ] 0ח
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 Portraitג
' Civilization Chicago 1977 ,
~
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, ., AncientMesopotamia

A .L.
Montemolin, 'Forced Settlement

220 - 262 ; T . C . Patterson, The hca Empire: The Formation and Disintegration ofa
~

77- 78 , 152
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1 State, Worcester 1991 ,

מרקום ופלנרי ; לעיל  ,הערה , ) 45
47

", ,

עמ ' 154 - 139

.

וראה גם  :יוברטס ( לעיל  ,הערה , ) 2

;

~

עמ ' 115 - 112

8 . Halpern, 'Terusalem and the Lineage

,
" ~,

4 the Rise of Individual Moralח the Seventh Century BCE : IGnship 8חן
0 0ש  5 ( , Law and 1ט )
 . 26 - 27קק  Monarchic Israel Sheffield 1991 ,חן

.

48

)0

קם] ; pre -

 .קק

Archaeolo V , 6 ) 1987 ( ,

.

"

Hobson

D .W.

ש

"

Halpern

צ

, 8.

Liability ' ,

קוחטא  .ג

על תקופת הברונזה הקדומה ראה :
 ' the Early Bronze Age, Terusalem 1978בעיקר עמ '  . 16 - 15לדעת קמפינסקי מדובר על תהליך דומה
לסינויקיסמום ובו מספר כפרים הברו יחד ועברו לעיר חדשה  ,אולי בהשפעת הכוהנים ; אם כי מידת הכפייה
 o( an Urban Culture: The Urbanization ofPalestineש

"

1 , Theו5ח

קתדרה

ץתדרה

22

אברהם פאוסט

תהליך הנטישה היה תגובתה של האוכלוסייה המקומית על איום  ,במקרה זה מדובר בצעד שנכפה על

האוכלוסייה .

49

מספר חוקרים ניסו להסביר מדוע במקרים מסוימים נוקטים שליטים מדיניות של יישוב

אחדים הסבירו זאת בשיקולים כלכליים ומנהליים בעיקר ,

בכפייה .

וציינו כי הדבר מפחית עלויות .

51

50

אחרים

הדגישו את השיקולים הפוליטיים ואת העובדה שריכוז האוכלוסייה מסייע להנהגה בשליטה  ,מצמצם

את המאמץ הכרוך בהפעלת סנקציות ( בין אם בדרכים נורמטיוויות  ,בעזרת תגמול או על ידי כפייה

ומגדיל את האפקטיוויות שלהן .

52

)

גם יישוב מחדש למטרות ענישה או ביטחון ( שכלל לעתים העברת

אוכלוסייה על פני מרחקים גדולים

)

בוצע פעמים רבות בהיסטוריה .

53

ייתכן לפיכך כי שלטון מרכזי חזק ביצע עיור כפוי  ,לפחות בחלקו  ,של חלקים גדולים מן האוכלוסייה ,

כדי לאכלס את המרכזים הרבים שהוקמו ואת המסגרות השונות שארגנו את הממלכה ושלטו בה .
נראה כי שתי האפשרויות האחרונות שהוצגו הן סבירות ; שתיהן עשויות להסביר את תופעת היעלמות

.

הכפרים בראשית תקופת הברזל ב  ,וייתכן כי שילוב של שתיהן יהיה קרוב יותר לאמת אפשר שחוסר

הביטחון שנבע מעימות עם קבוצות אחרות גרם להתרכזות האוכלוסייה במרכזים אזוריים ( או עירוניים

.

למחצה ) ואלה הלכו וגדלו ריכוז האוכלוסייה  ,שגרר בעקבותיו הפיכת חלק מן היישובים לעיירות או
ערים ,

54

.

גרם אף להחרפת התהליך שהוביל להקמת המדינה בישראל בהמשך  ,לאחר הקמת המלוכה ,

המשיכה זו את התהליך הנדון  -בכפייה ( אף כי ייתכן שחלק מן האוכלוסייה הכפרית עבר למרכזים

העירוניים מרצון ; לפירוט התהליך כולו ראה להלן .
)

אם שחזור זה נכון ראוי לשוב ולבחון את המשקל

שיש לייחס לכל אחד מן המרכיבים השונים הקשורים להיווצרות המלוכה בישראל  ,וייתכן כי יש לייחס

משקל רב יותר לעימות עם קבוצות אחרות .
כחלק מתסריט זה  .חלקם  ,ובעיקר האתרים שניטשו מוקדם יחסית  ,נהרסו מן הסתם עקב סיבות אחרות
סכסוכים או מאורעות מקומיים וכדומה  ,וראה לעיל  .ואולם התמונה הכללית תומכת בשחזור זה .

אין צורך לטעון כמובן כי כל האתרים נהרסו או ניטשו

55

)

(

שבשחזור זה אינה ברורה .
)

235 - 241
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103 - 113
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גילה ואולי גם אתר הפר והאתר בהר עיבל ,

אם כי האתר בהר עיבל עשוי להיכלל בקבוצה

הבאה ) ובעיקר במחצית הראשונה של המאה

 -עשרה לפה " ס ( ח ' רבת רדנה  ,העי  ,שילה

 ,ל
'

',

,,

, ,, ,

:

,

האחת
ואולי גם תל אלפול והר עיבל  ,מרביתם בערך

אמצע המייה.
באזורים אחרים ניטשו ככל הנראה רק מאוחר
עשרה  -עשרה
יותר  ,במחצית השנייה של המאה האחת
לפה " ס או אף בראשית המאה העשירית לפה " ס

ל

,

(
ל

, ,,
 ,י
(

.

(

(

1

'

'

,,

(/ /

ע

" , ,ג

( ,

(

:

"
*"
יענג
 -לש

"
' '

(

,

11-

י-

1

,

(

(

,, , , ,
'
,
( ,ן, , , ,

"
.

,-

"

(

השכבה האחרונה מתקופת הברזל א בתל אלואויאת התקיימה במאה האחת

'

'

1ינצ

)

(

.

עפולה ניטשה לדעת

תל מנורה לעומת

.

,

במאה העשירית לפה " ס ( ראה  :ג ' אדלשטיין  ,כפר אורגים מתקופת המלוכה בניר
 . 325 - 367קק 79 ) 1972 ( ,

.

David] ' , RB

5 4 Tell 'Amalט111טAnnies de 10

"

חן ] '

 . Edelsteinן )

ש  .מציאות

כחלק מאי השקט הכללי ששרר

מורכבת זו מלמדת כי חלק מן האתרים ניטש אמנם במהלך תקופת הברזל א  ,אולי ( תל אלואויאת ועפולה )  ,והדבר
 1000לפה
בתקופה הנדונה  .יישובים אהרים לעומת זאת ניטשו רק סביב שנת
בדומה" סלעזבת צרטה  ,וראה להלן
(

היה קשור מן הסתם בתהליכים שנלוו לסיפוח השטח לממלכת ישראל
מההתיישבות
חלק
ההתיישבות בתל קירי  ,וכנראה גם היישוב בניר  -דוד ( תל עמל )  ,היו
 ,הערה  , ) 2עמ '
התגוררה מן הסתם אוכלוסייה מקומית ( לא ישראלית ) ראה גם  :פאוסט ( לעיל

)

.

המשך

הכפרית באזור זה  ,שבו

.

) PEQ. (fo~ hcoming

57

"

4 . Faust , ; 85 - 78

עקב סיבות
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מכפריריס לממלכה  :מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

ובמנהל המקומי  ,והתפתחויות אלה

ניכרת בכותה יטל המנהיגות ולשיפור הדרגתי בארגון המקומי

זמן זה לא נטשו תושבי הכפרים

.

הובילו בסופו של דבר להקמתה של מדינה באזור ( בהר ) במשך
ממקור האיום או מפני שנכנעו לו
באזורי השוליים את יישוביהם ; אולי מפני שהתגוררו הרחק
שהם נשארו בשולי
( האתרים הסמוכים למישור התוף למשל  ,וראה להלן ) זו בדיוק הסיבה לכך
ניתן להסביר נטישה זו
המדינה ההדשה רק לאחר שהוקמה המדינה ניטשו גם אתרים אלו דומה כי
( עזבת צרטה  ,וראה להלן )  ,אך
באופן הלקי באפשרות שנוצרה עתה להתיישב באזורים טובים יותר
בערים ההדשות שייסדה או חיזקה
גם  ,ואולי בעיקר ( בעקבות ההשערה שהוצגה לעיל )  ,ביישוב כפוי
הכפרים שניטשו בראם עלי
המדינה ( בעיקר באזורים שנכבשו זה עתה ; כך היה מן הסתם במקרה של

.

.

ובתל

משוש .
)

.

יישובים אחרים באזורי השוליים נהרסו מן הסתם

האחת של המדינה הצעירה .

כתוצאה מן המאורעות שנלוו

 -עשרה לפה " ס הוא היסטורי או

תשוב להדגיש כי תארוכם של רבים מן האתרים לאמצע המאה האחת
מדויק לא פחות ואולם עקב הפרישה
נסיבתי  58 ,וייתכן כי תארוך סביב שנת  1000לפה " ס יהיה
) של האתרים השונים ( וראה גם
הנרחבת של התאריכים המקובלים במחקר לנטישתם ( או להריסתם
כך השוב להדגיש כי נטישתם
איור  , ) 1נראה כי התהליך אכן החל עוד בתקופת הברזל א נוסף על
ס  ,כלומר אין מדובר בבהירת
של כמה מן האתרים מתוארכת רק לראשית המאה העשירית לפה "
רק כדי שיתאימו לסכמה
תאריכים שתאמו את ציפיות החוקרים וקביעתם כתאריכי נטישת האתרים

.

.

כלשהי .

59

למשל עמ ' . 52

58

ראה פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה ,

59

לאחרונה הציע פינלקשטיין להנמיך את הכרונולוגיה המקובלת בתקופת

( ראה למשל :

.
 .קק " Iron Age ? 1 Rejoinder' , 1514 . , 30 ] 1998 [ ,

,

טהז ' 1 . Finkelstein ,

הברזל
Archaeology 01 the United Monarchy

.

 Alternativeה11
ט . 177 - 187 ; idem , ' 8161קק 1996 [ ,ן View' , Lev~ nt 28
nysn Archaeology or Archaeologf 01 :Palestine
) ח1
167 - 174

זו
ן

נתקלה אמנם בביקורת רבה ( ראה למשל :
' the lOIh Centurf 8 . ] . 2 .

"

"

Archaeology of

,

4 . Mazar, 'Iron Age Chronology

: 4Peleg
Reply 10
1 . Finkelstein
4ן6ן
.,
' Hazor,
lokneam' , and
.

Zarzeki -

"

and

'  -4811 ,ח 8

.ס ש

זסז Ben -

.

157- 167 ; 11 .

 .קק

258 -288 :

 .קק

1997 [ ,ן 29
24 ] 1997 [ ,

Hazor
.1.ש8.
הפחתת שבעים עד מאה שנה מן
 . 1 - 37קק 1998 [ ,ן  , ) 11 48אך מן הראוי לגעת בה בקצרה  ,שכן לפחות לכאורה
כאן  .חשוב לפיכך לציין
הכרונולוגיה המקובלת של ראשית תקופת הברזל עשויה לפתור הלק מן הבעיה המוצגת

"

Tenth Centurf

,

11

העשירית לפה " ס  ,שכן אין מדובר בפער
כי אימוץ ההצעה לא יפתור את בעיית היעלמות היישוב הכפרי במאה
היו תנודות אוכלוסין כלשהן
בין השכבות ביישובים רב  -שכבתיים אלא באתרים שונים לחלוטין ברור לפיכך כי
יותיר אותנו במצב שבו
בערך במעבר בין תקופת הברזל א לתקופת הברזל ב  .אימוצה של הכרונולוגיה ההדשה
למרכזים עירוניים )  ,ולאחר מכן

.

כל האתרים הכפריים מתקופת הברזל א ניטשו בהדרגה ( מלבד אלו שגדלו והפכו
הזמן שבין שני התהליכים
הוקמו בהדרגה אתרים כפריים חדשים באתרים הדשים ההבדל היחיד הוא בכך ,שמשך
עדיין בנקודת זמן כלשהי כמעט
יתקצר יתרה מזו  ,גם אם נצמצם את הפער הכרונולוגי בין שני התהליכים לאפס  ,מאחר שהכרונולוגיה הנמוכה

.

.

לא היו יישובים כפריים  ,שכן התהליך הראשון כבר הסתיים והשני רק התחיל  .לכן

ברור לדיון בנושא  .חשוב
אינה תורמת לפתרון הבעיה שהוצגה לעיל  ,נראה כי אין במחקר זה כדי לתרום באופןהברזל א ובראשית תקופת
להדגיש כי עיקר הדיון במאמר זה הוא על התהליכים שהתרחשו בשלהי תקופת במחקר  ,יהיה צורך להפחית
הברזל ב  ,ולא על תארוכם של תהליכים אלו  .אם הצעתו של פינקלשטיין תתקבל הניתוח הבסיסי של הממצא
כשבעים שנה מן התאריכים הנקובים במאמר זה  ,אך לא יהיה צורך לשנות את ) .
הארכאולוגי ( עם זאת ברור כי הניתוח ההיסטורי כפי שיידון להלן יהיה בעייתי יותר

קתדרה

קתדרה

26

אברהם פרנוסי

מסקנות ארכאולוגיות
ניתן לפי שעה להציג מספר מסקנות הנובעות מן הממצא הארכאולוגי שהוצג לעיל :
-

60

במהלך המאה האחת  -עשרה ובראשית המאה העשירית לפה " ס התרחש שינוי משמעותי בדגם

היישוב בארץ  -ישראל  -כל היישובים הכפריים שאפיינו את תקופת ההתנחלות חדלו להתקיים

( כיישובים כפריים ) במהלך תקופה זו ( אתר או שניים בעמקים הצפוניים וח

' רבת א  -דוארה הם יוצאי

הדופן היחידים המוכרים במחקר הארכאולוגי .
 תהליך זה נמשך כמאה שנה וניתן לזהות בו שני שלבים  .השלב הראשון התרחש בעיקר במהלך)

המחצית הראשונה של המאה האחת  -עשרה לפה " ס  ,והשני במהלך העשורים הראשונים של המאה

העשירית לפה " ס .
 -שני שלבים אלו

.

התרחשו באזורים שונים השלב הראשון בתהליך הנטישה של הכפר התרחש

בגרעין של אזור ההר ( בנימין  ,אפרים ואף צפון יהודה )  ,והשלב השני התרחש ביתר חבלי הארץ
( הנגב  ,הגליל ואף

-

המורדות המערביים של השומרון .
)

בראשית המאה העשירית

עשרה

לפה " ס התרחש

בארץ  -ישראל תהליך עיור משמעותי  ,ונראה כי עיקרו

תהליך זה התרחש במקביל לשלב השני של נטישת

הכפרים .

בהתבסס על עדויות אלו סביר לזהות את התהליך שבו ניטשו מרבית אתרי ההר והאוכלוסייה החלה
להתרכז באתרים מרכזיים  ,כתהליך הקמת מדינה

) Formation Process

ט , 5181וראה עוד

בהמשך .
)

.

תהליך זה התרחש במהלך חלק ניכר מן המאה האחת  -עשרה  ,בעיקר במחציתה השנייה סוף התהליך
שהתרחש בעיקר בראשית המאה העשירית לפה " ס ושהיה מלווה בעיור  ,היה למעשה עיור
שהתבצע בידי הממלכה הצעירה שהוקמה זה עתה

(

כפוי

וראה עוד להלן .
)

ליסוד ממלכת ישראל
דיון מלא בהקמה של מדינות משניות

) state formation

( secondary

.

חורג ממסגרת מאמר זה ואולם

יש לציין שבתהליך זה  ,בניגוד להיווצרות של מדינות ראשוניות  ,מעורבים תמיד גורמים

חיצוניים .

לפי ברברה פריים נוצרת מדינה משנית ' כאשר מדינה קיימת  ,ראשונה או משנית  ,מתפשטת לאזורים
המאוכלסים באוכלוסייה שלא הייתה מאורגנת עד כה
60

במדינה ' .

61

לדעתה " שני תתי  -סוגים

[ של

.

חשוב להדגיש כי ניתוח הממצא הארכאולוגי נעשה באופן עצמאי וללא תלות בטקסט המקראי יש להודות עם
זאת כי אין ספק שההיכרות המוקדמת והבלתי נמנעת עם התיאור המקראי הייתה עשויה להשפיע על ניתוח

זה .

היכרות זו השפיעה לכל היותר על פרטים מסוימים בניתוח  ,למשל על הבנת ההבדלים בין שלב א לשלב ב
בתהליך הנטישה כפי שתואר לעיל  .למרות הסתייגות זאת אני סבור כי הניתוח הארכאולוגי תקף ועומד בזכות
עצמו נוראה הטיעונים שהוצגו לעיל  ,ואשר אני סבור כי הם עומדים

הניתוח הארכאולוגי אליו ראה
61

,

כשלעצמם .
)

על התיאור המקראי והשוואת

בהמשך .

45 . ( , origins 0 theט ) E . R. Service
 . 161ק 1978 ,

ש

 Explanatory Model ' , 2 . Cohenת. [ . Price , ' Secondary State Formation : 4
8

 . State: Theחשוב לציין כי על פי פרייס המונח
o( Political Evolution , Philadelphia
' היווצרות מדינה משנית ' נוגע גם למצב שבו מדינה נוצרת כתוצאה מ ' המשך היסטורי ממדינה קודמת ' ( שם  ,עמ '
נ ) 16לץיבייבבו ) יין מו ? כז ירת זו רלוונטית
'

,

,

מבפרירים לממלכה  :מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

תהליכים ]  ,שליתר דיוק מהווים קטבים של רצף ניתנים להבחנה  :האחד

סיפוח פוליטי או בהשתלטות כלכלית מסיווית ושליטה . . .

27

כרוך בלחץ ישיר בצורה של

כרוך בתמורות לא ישירות על ידי

האחר

תנאים לשינוי מבנה  -העל

השתנות בלתי הפיכה של הסביבה הכלכלית  -החברתית  ,ובכך נוצרים
להקמת המדינה שלטו במחקר ,
והארגונים המבניים של אזור היעד '  .שתי גישות לתהליכים שהובילו
מן הגישות ' יש מידת מה
אינטגרציה לעומת עימות  ,אך כיום ברור למרבית החוקרים כי לכל אחת

של תקפות ' .
התהליך

62

שהוביל

המדינה הישראלית

להקמת

נדון

במחקר

בהרחבה

ההיסטוריה

המקרא ,

 ,לראות במלוכה ( כלומר

.

והארכאולוגיה  63בעבר נטו מרבית ההוקרים  ,בעקבות התיאור המקראי
 64ואולם בשנים האחרונות נוטים חוקרים רבים לראות את
במדינה ) פרי תגובה על האיום הפלשתי
) ; חוקרים אלו שקלו מספר
הסיפור המקראי כפשטני מדי ( וכמובן כבעייתי ביותר כמקור היסטורי
בנושא  ,והם מדגישים סיבות
הסברים אלטרנטיביים  ,לאור הספרות האנתרופולוגית העשירה הקיימת

.

פנימיות ולא חיצוניות או שהם משלבים את שני הסוגים .
המתקרים ההדשים מבליטים את חשיבותם של התהליכים הפנימיים

שהתרחשו בתוך החברה

וחברתיים ,

ואת תרומתם של

הישראלית כתוצאה משינויים דמוגרפיים  ,כלכליים  ,טכנולוגיים
המחקרים החדשים מכירים אמנם
תהליכים אלו להתפתחות המדינה בישראל חשוב לציין כי מרבית
המדינה  ,אלא שהם רואים בו
בחשיבותו של העימות עם קבוצות אחרות כגורם שסייע להתפתחות

.

65

לכל היותר זרז  ,שהשפיע רק בשלבים הסופיים של התהליך .

שהובאו לעיל על אודות התהליך

והנה בעוד מחקרים אלו מבליטים את התהליכים הפנימיים  ,העדויות
מלמדות כי יש צורך להעריך מחדש
שעבר המגזר הכפרי במהלך המחצית השנייה של תקופת הברזל א
המדינה בישראל
את משקלם של הגורמים השונים שהיו מעורבים בתהליך התפתחות
תהליכים דוגמת אלו שתוארו לעיל
במחקרה על תהליכים יישוביים דומים ביוון הדגישה כאמור דמנד כי
להתרכזותם של אנשים רבים
אינם מתרחשים בשל סיבות סביבתיות  ,חקלאיות או כלכליות הסיבות
יישובים קודמים הן תמיד איום
ביישובים מרכזיים ( מיקום מחדש מסוגים שונים ) ולנטישה מוחלטת של
לתהליכים מעין אלו  ,מחקרה של דמנד
חיצוני חזק  66בכל מקרה  ,גם אם איום חיצוני אינו ההסבר היחיד

.

.

.

62

לדיון כללי ראה :

' Cohen , ' Introduction

פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה , ) 1
63

ראה למשל :

 , 1כהן וסרוויס ( שם ) ,

עמ '

ואילך ; דיוור

12 - 8

,

.

(

,

. 219
 ,עמ '
לעיל  ,הערה
Frick, The Formation

 Ancient Israel Sheffield 1985ה the State

)1

0

המהקר עד סוף שנות השמונים ראה  :פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה
64
65

וראה סיכום אצל פינקלשטיין

(

שם .
)

עמ ' 7

)1

.

Yahweh, New Erk

 ; ] . 5 .וראה עוד להלן  .לסיכום

,

0

The Tribes
,

ראה למשל  , ' Systematic Stildy of the :ץטחפה ) 1979 ; M . L .
 ,ן .1). Gothald )) 4 .א
c Criticism
Social Scienti
0 the Ffebrew Bible and 1
Social World :
(SEMEIA

,

"

' Recreating the History

 ,הזפ1טזיוה4ו K.W .

, 37 ( , Missoula, MT 1986
;  . 53 - 76קק ~ ,
] ; 45 - 70

' 11 10 Anthropology: The Rise 01 The Israelite Stateה . Hauer, ' From

 . 3 - 15קק
( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

14 . , 36 ) 1986 ( ,

66

.

על ראשית המדינה בישראל ראה גם :

"

;1

- 220

דמנד ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ
דומה במרכז

אמריקה .

 .קק

'

Gottwald ,

.א .א

'Israelite

.

The Israelite:

of Israel ' , 7507, 35 ) 1986 ( ,

.

 :דיוור

וראה  :פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 1ושם סיכום הדעות השונות וראה גם

. 221
' ; 167 - 166

( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '  , 141ושם נדונה מציאות
וראה גם  :מרקום ופלנרי

קופדיה

ץתררה

28

אברהם פאוסט

.

מבהיר כי זהו גורם חשוב מאחר שהמחקר הארכאולוגי מלמד כי תהליך הנטישה של האתרים
הקטנים
(
וכנראה  ,במקביל  ,המעבר לאתרים גדולים יותר ) החל זמן רב לפני הקמת המלוכה  ,ככל הנראה
בסביבות שנת

1100

לפה " ס  ,יש לשקול את האיום החיצוני כגורם משמעותי בתהליכים שקדמו להקמת

.

המדינה נראה שבעוד רמה מינימלית של מורכבות חברתית  -כלכלית היא תנאי הכרחי לתחילת התהליך

( אחרת האזור הנדון היה פשוט נכנע לאיום ועובר תהליך של קולוניזציה או
סיפוח )  ,הרי לאיום חיצוני
היה משקל משמעותי בהתפתחותו דומה כי המאבקים בין הקבוצות השונות שפעלו בארץ -
ישראל
במהלך תקופת הברזל א הובילו להתרכזות חלקים ניכרים מאוכלוסיית ההר המרכזי ביישובים מרכזיים

.

.

.

ולצמיחתה של מנהיגות חזקה תהליך זה לווה מן הסתם במנהל מפותח ומורכב יותר חשוב לציין

שמקובל להניח כי מיקום מחדש מעין זה יוצר סביבה שבה פורחים חיי הרוח .

67

התפתחויות אלו אפשרו

מן הסתם את הצמיחה הכלכלית והפריחה הכלכלית  ,שהיו במידה רבה תוצאת התהליך ולא המניע
חשוב
להדגיש כי אין בכוונתי להציע כי איום
כפי
שצוין לעיל
נדרשת מידה מינימלית של ארגון חברתי כדי להגיב על האיום  ,והתהליכים שהובילו

שלו .
חיצוני היה הסיבה היחידה להתפתחות המדינה .

68

.

להתפתחות המדינה היו לפיכך לפחות במידת מה פנימיים ואולם העדות הארכאולוגית מראה
כי
ההתפתחות
לוותה בשינויים ברורים בדגם היישוב  ,ואלו יכלו להיווצר רק בעקבות איום חיצוני איום

.

זה היה לפיכך מרכיב משמעותי  ,גם אם לא יחיד  ,בתהליך  ,מרכיב שרבים מן המחקרים
בשנים
האחרונות הפחיתו מחשיבותו 69

שנערכו

.

יישוב מחדש ויישוב כפוי
כפי שהוצע לעיל  ,מיד

לאחר הקמתה המשיכה כאמור ממלכת ישראל את התהליך בכפייה  ,והועלו

לעיל סיבות אפשריות שונות לתהליך זה  .יש מספר דרכים להשיג רווחים פוליטיים בעזרת העברת
67

.

דמנד ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '  ; 3מרקום ופלנרי ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '  158חשוב לציין כי תהליכים
דומים
התחוללו מן הסתם במרבית אזורי הארץ שבהם החלו להתפתח
מדינות  .לתהליך דומה בעבר הירדן ( אך עם
פרשנות שונה ) ראה למשל :
 Interim Summaryתנע Central and Northern Transiordan :

68

 .קק

122 - 140
לעיל ,
דמנד (

127 ) 1995 ( ,

הערה , ) 41
69

Archaeological Data ' , PE

עמ '~ . 169

,

0

חי

י

 Age 1תסזC . H . C . [ , ' 1

לחשיבותו של דגם היישוב בהערכת המציאות הארכאולוגית הקשורה להתפתחות המדינה ראה למשל :
פריים
( לעיל  ,הערה  , ) 61עמ '  . 165ראה גם  :פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה ) 1
נוסף על כך מעניין לבחון מחדש את המציאות
בח ' רבת א  -דוארה לאור
התהליך שתואר לעיל .החופר ציין כי האתר היה מבוצר ביותר ( פינלקשטיין ,
הארכאולוגיה  ,עמ '  ; 240 , 239 , 59הנ " ל [ לעיל  ,הערה  , ] 32עמ '  ) 202מאחר שהאתר והביצורים הוקמו רק בשלב
האחרון של תקופת הברזל א  ,כרך פינקלשטיין את הקמת האתר ' בהתארגנות ישראל למאבק בפלישתים על

.

.

השליטה בבמת בנימין  ,בפרט ובהר המרכזי  ,בכלל  ( ' . . .הארכאולוגיה  ,עמ '

) 240

.

אף על פי שצורתו הכללית של

האתר היא כפרית ( אתר קטן  ,צפיפות נמוכה וכדומה )  ,העלה פינקלשטיין את השאלה אם מדובר
( [ לעיל  ,הערה

 , ] 32עמ ' . ) 205 - 202

.

' בכפר רגיל

ייתכן מאוד כי האתר שימש כמרכז כלשהו ,

'

מרכז אזורי מבוצר יש לשים לב לכך
שפינקלשטיין אף העלה את האפשרות כי זוהי הגלגל המוזכרת בשמואל
א והיו

.

"

שראו באתר ' עיר מבוצרת משגשגת '  ,ראה :

AASOR Newsletter, 47

 . 21ק

. ) 1997 ( ,

"

וייתכן כי לפיכך יש לראות בו

"

י the 12מן 8 . Miller , ' 4 Social History of Highland Israel

( Kress Fellow , Albright Institute 1996 - 1997

.א

Centuries BCE ( Samuel

"

and
י11ארץ -
אם כך הרי גם האתר היכפרי ' היחיד מן המאה העשירית לפה " ס שנחפר בהר המרכזי של

ישראל לא תפקד ככפר  .עניין זה אף מחריף את החלל היישובי במגזר הכפרי .

כפר על ראשית המלוכה בישראל

29

קתדרה

המדינה במקום שונה ממקומן

אוכלוסיות  .ראשית  ,על ידי יישוב מחדש של קבוצות העוינות את
קבוצות הנאמנות למדינה לאזורים
המקורי ניתן להפחית את יכולתן ורצונן למרוד  .שנית  ,העברת

בעייתיים מסייעת לאבסה אזורים

אלו ' .
0

במספר מקרים השלטונות

בסמיכות אליהם  ,או במרכזים אזוריים  ,על מנת לפשט את השליטה

.

מעדיפים להושיב את נתיניהם

והמנהל .

מהדש של אוכלוסיות אינו בהכרת אמצעי ענישה במספר מקרים יישובן

באזורים בעייתיים לווה בהענקת אדמות ונתפס כתגמול .

71

יש להדגיש כי יישוב

מחדש של קבוצות נאמנות

72

לאור דושהזור המוצע ניתן לשער שחלק מאוכלוסיית ההר  ,שנתפסה מן

החדשה  ,הועבר לאזורים ההדשים שסופחו או נכבשו בידי ממלכת ישראל

.

הסתם כנאמנה יותר לממלכה

מימיי

( למשל לעמקי הצפון ) במטרה

א

מקום אף על פי שיש קשר ברור בין המתקר הנוכחי לבין חקר האתניות

70

של התקופה הנדונה העניין

73

),
לאסטרטגיה דומה אצל האינקה  ,ראה למשל  :פטרסון ( לעיל  ,הערה

46

בידי האשורים  ,ראה למשל  :עודד ( לעיל  ,הערה  , ) 53וכן בידי העות ' מאנים
תל  -אביב תשל " ג  ,עמ ' 15 - 14

עמ '

. 78

אסטרטגיות דומות יושמו אף

 ,ראה  :א ' שסנדל  ,הצ ' רקסים בישראל ,

.

עמ '

.

72

ראה  :דה מונטמולין ( לעיל  ,הערה , ) 46
פטרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 46עמ ' . 78

73

לדיון זה יש השלכות על הבנתנו את תפקידם של כמה מאתרי השוליים ואת

71

236 - 232

בעזבה צרטה

כפריים שעדיין התקיימו בהר

לבסם את השליטה בהם אוכלוסייה זו  ,שמקורה אולי מאותם אתרים
יותר  -מאתרים באזורי השוליים
המרכזי ( בראשית המאה העשירית לפה " ס ) או  -ואפשרות זו סבירה
מחדש באזורים ההדשים ,
( דוגמת עזבת צרטה ) ואולי אף ממספר יישובים מרכזיים או עירוניים  ,יושבה
של המאה העשירית לפה " ס ,
מן הסתם במרכזים האזוריים שהוקמו שם  ,ויצרה בכך את העיור המסיווי
) באזורים אלו את כפריה ,
במספר מקרים אולי לא נטשה האוכלוסייה המקומית ( ה ' לא  -ישראלית '
 ,שבהם לפתות כפר חפור אחד
מאחר שלא הייתה סיבה ליישובם מהדש ( למשל בעמקים הצפוניים
כאשר אוכלוסייה זו היוותה
התקיים ברצף במהלך כל תקופת הברזל ב )  ,בעוד במקרים אתרים  ,אולי
בקעת באר  -שבע )  .מכל
איום  ,אף היא יושבה מחדש ( בדומה לסברתו של פינקלשטיין לגבי יישובי

חורג ממסגרת מאמר זה .

:

.

יחסיהם עם שכניהם כך

ילמשלי י
לגבי

תכנית

ל

ת

שכמטית של שכבה
 111ב זבת צטטה

"

,

תדרה

30

אברהם יוסט

הממצא הארכאולוגי בהשוואה לעדות המקראית

.

מאמר זה עסק בממצא הארכאולוגי ולא ניתח את הטקסטים המקראיים הרלוונטיים טבעם של
התהליכים ארוכי הטווח הנדונים כאן אינו מאפשר בדיקה והשוואה צמודה למאורעות המתוארים

בשמואל א  -ב ובמלכים א  .יתרה מזו  ,ייתכן כי טבעם של המקורות הכתובים עצמם אינו מאפשר
להשתמש בהם לשחזור המאורעות שקדמו להקמת המלוכה ,

74

אלא כתיאור כללי בלבד .

לאור זאת אתאר להלן בקווים כלליים ביותר את תהליך התפתחות המדינה כפי שהוא עולה מן המקרא ,

ואנסה לעמוד על קווי הדמיון בין תיאור זה לבין ניתוח הממצא הארכאולוגי שהוצג לעיל .
אוכלוסיית ההר המרכזי של ארץ  -ישראל במהלך תקופת הברזל א מתוארת כחסרת שלטון מרכזי
וכמורכבת משבטים ומקבוצות שונות  ,שהיו נתונים בעימות עם קבוצות אחרות בחבלי ארץ אחרים

.

( וגם בינן לבין עצמן ) עניין זה עולה בבירור מן התיאורים השונים בספר שופטים
ובעקיפין גם מספר
שמואל בהדרגה הפכו הפלשתים להיות האויב העיקרי של האוכלוסייה הישראלית באזורי ההר ,

.

ד-ה .

ובתום סדרה של מאבקים הייתה ידם של הפלשתים על העליונה ( למשל שמואל א

)

הלחץ

הפלשתי הוביל לייסוד המלוכה בישראל מתוך רצון ליצור מצב שיאפשר להתמודד עם העליונות
הפלשתית ( שם ח  ,ה

ואילך .
)

התאזנה מעט התמונה

ואכן לאחר הקמת המלוכה  ,בידי שאול ,

והפלשתים סולקו מן ההר המרכזי

(

למשל שם יד .
)

עם זאת ההכרעה עדיין לא הייתה ברורה  ,ובסופו

של דבר  ,בקרב בעמק יזרעאל  ,נהרג המלך ( שאול ) וצבא ישראל הובס

(

שם לא .
)

דוד  ,שעלה לשלטון

לאחר שאול  ,הצליח בתום תהליך ארוך לבסס את שלטונו בהר המרכזי כולו ולסלק ממנו את

.

הפלשתים ( למשל שמואל ב ה  ,יז ואילך ) בהמשך הצליח דוד להרחיב את שלטונו כמעט על כל ארץ -

ישראל ואף על אזורים נוספים ( למשל שם ח ; י ; יב ,

כו  -לא ועוד .
)

שלמה ( בן דוד ) ירש את הממלכה

וארגן את השלטון ; הוא חילק את המדינה למחוזות  ,בנה ערים מרכזיות וכדומה ( כולל כמובן האזורים

החדשים שנכבשו  ,וראה למשל מלכים א ד ; ה  ,א  -ה ; ט  ,סו

ועוד .
)

השוואת תיאור כללי וסכמטי זה של העדות המקראית על התהליכים שהתרחשו בארץ  -ישראל במאות
עזבת צרטה  ,לדעת פינקלשטיין היה היישוב אחד מיישובי ההתנחלות בהר המרכזי ( הארכאולוגיה  ,עמ '  , ) 68ואחרים
סבורים כי מדובר באתר  -בת חקלאי של אפק ( למשל  :צ ' לדרמן  ' ,נוודים הם לא היו '  ,הקונגרס הארכיאולוגי השמונה
עשר בישראל  :תקצירי ההרצאות  ,תל  -אביב תשנ " ד  ,עמ '
lerusalem

; 11 - 10

ובעיקר :

2 . Lederman , '[ResponseJ 'Biblical

,
,
,
 .לאוד האמוך לעיל ניתן להבין את האתר בצורה מעט שזנה  ,וייתכן כי בשתי הדעות יש צדק מסוים .
!Biblical

חס

International Congress

Second

"

)

1990 : Proceedings 0

'

'y

Archaeolo

 . 484ק
ה
~
היישובים החדשים
ייתכן כי פינקלשטיין צודק בעניין קשריה של האוכלוסייה בשכבה  111עם החצר הסגלגלה ) עם
~) 1993 ,

,

שהוקמו במקביל בהר המרכזי  ,ואילו שכבה  11על עשרות הממגורות שבה מייצגת תקופה שבה היה האתר תחת
לחץ כבד מאזור החוף

( אולי מאפק הסמוכה ) ,

ואולי אף עבר תהליך של מעין כיבוש וסיפוח  .לפיכך אף על פי

שהאוכלוסייה לא השתנתה  ,והייתה דומה לאוכלוסיית היישובים האחרים בהר ( והייתה כמובן אותה האוכלוסייה
של שכבה  , ) 111המסגרות הכלכליות והמדיניות שעמן קיימו התושבים קשרים השתנו שכבה  1מייצגת תקופה

.

קצרה לאחר הקמתה של ממלכת ישראל  ,אך לפני שהשפעתה והדומיננטיות שלה הגיעו לאזור  .לאחר שהאזור

הפך לחלק מן המדינה החדשה ניטש האתר  ,בין אם בכפייה ( יישוב כפוי ) או מרצון ( ייתכן כי האוכלוסייה העדיפה
לעזוב ולעבור לאזורים הטובים יותר מבחינה כלכלית שנפתחו בפניה ) או על ידי שילוב של שניהם ( ראה להלן ;
על השכבות השונות בעזבת צרטה ראה למשל  :פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה  ,עמ '
74

עניין זה נדון רבות במחקר  ,וראה למשל :
142 - 159

 .קע

P . R.

ש

Fritz

.ע

,

. ) 75 - 67

 History and Tradition ' ,תו 1 ben 1051טEdelman , ' 58

( he Israelite States (ISOT Supplement , 228 ( , Sheffield 1997 ,

0

45 . ( , The Origins

"

) Davies

.ס

Archaeological
Agency

,

מבפרירים לממלכה  :מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל

האחת  -עשרה  -העשירית לפה " ס לממצא הארכאולוגי מעלה מספר

31

הקבלות מעניינות .
האחת
עשרה  -עשרה לפה " ס בהר

תהליך התפתחות המדינה התרחש במהלך המחצית השנייה של המאה
היישובים הקטנים וההתרכזות
המרכזי של ארץ  -ישראל  .עניין זה זוכה לתימוכין מתהליך הנטישה של
של מאבק עם קבוצות
ביישובים מרכזיים יותר שתואר לעיל  ,תהליך זה היה במידה רבה תוצאה
בתקופה זו בין ישראל
אחרות  ,וגם מידע זה תואם את ידיעותינו מן המקרא על המאבקים שהתחוללו

.

לפלשתים באזור הנדון לאחר התפתחות המדינה בהר המרכזי התקיים תהליך

של התפשטות לאזורים

.

הכפרי התיאור המקראי

אחרים של ארץ  -ישראל  ,כפי שעולה מהתפשטות התופעה של נטישת המגזר
לתימוכין מסוימים מן הממצא
של הזמן  ,המקום והגורם לתהליכים הנדונים זוכה לפיכך

הארכאולוגי .

75

יחיד ) להתפתחות המדינה

לסיכום  ,חשיבותו של העימות עם קבוצות אחרות כגורם עיקרי ( גם אם לא
הכרונולוגית והאזורית של
הישראלית זוכה לאישוש מן הממצא הארכאולוגי נוסף על נך  ,החלוקה
התיאור המקראי של
תהליך הנטישה של המגזר הכפרי שתואר לעיל תואמת בקווים כלליים את
העשירית לפה " ס
התפתחותה והתפשטותה של המדינה מן המאה האחת  -עשרה ועד אמצע המאה
 ,אך בקשר לתהליך שהוביל
עיקר התיאור המקראי של התפתחות המדינה מופיע אמנם בספרי שמואל
שמגר בן ענת
להתפתחות זו  ,ואשר לווה בנטישת הכפרים  ,ראוי לצטט דווקא משירת דבורה  ' :בימי

.

.

בישראל חדלו עד שקמתי

בימי יעל הדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות ; חדלו פרזון
בישראל '

דבורה שקמתי אם

(

שופטים ה  ,ו  -ז .
)

סיכום
במהלך המאה העשירית לפה " ס היה פער בהתיישבות הכפרית בהר המרכזי

תקופת הברזל א כבר חדלו להתקיים בעוד שכפרי תקופת הברזל ב טרם

.

של ארץ  -ישראל כפרי
נוסדו ( וכאשר נוסדו ,

ההתנהלות .
)

מספר

התרחש הדבר בדרך כלל באתרים אחרים מאלו שבהם התקיימו אתרי תקופת
במקרה הנדון  :בעיות
הסברים אפשריים לתהליך מעין זה הוצגו  ,אך רק שניים מהם נראים סבירים
תקופת הברזל א או
ביטחון שגרמו לנטישה ולהרס של כפרים רבים במהלך המחצית השנייה של
ביותר תוסר הביטחון
יישוב כפוי בידי הממלכה הצעירה שילוב של שני גורמים אלו נראה סביר
והדבר הוביל בסופו של דבר
גרם להתרכזות אוכלוסייה כפרית במרכזים עירוניים באזורי ההר

.

.

המדינה הישראלית ,

.

להיווצרות ערים תהליך עיור זה היה בוודאי גורם משמעותי בהתפתחות
בעיות ביטחון במהלך
שהתרחשה בתקופה זו בהר המרכזי  ,ועשוי להדגים את חשיבותן של

.

להתפתחות המדינה בישראל הדבר
75

כפי שצוין לעיל נראה כי אי אפשר לעקוב בפירוט אחר המאורעות שהובילו
נובע הן מבעיות אמינות של המקורות הכתובים והן מאופיו של הממצא הארכאולוגי ואולם
המנהיג ( האינדיווידואום ) ,
רבים שנערכו על התפתחות מדינות מדגישים  ,בדומה למקרא  ( ,גם ) את חשיבותו .של
K. V . Flannerf, ' Process and
 Early State Formation ' , Cambridge: .תן
וראה fournaL 9 , 1 :
ארעיותו של תפקיד המנהיג

.

.

 . 3 -21קק  . ) 1999 ( ,ראה גם  :פטרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 46עמ '  , 22 - 21ושם מודגשת
בשלב הראשון הקודם להתפתחות המדינה

חשוב לציין כי מחקרים

קופדיה

ץתרדה

32

אברהם פאוס

.

היווצרות מדינה לאחר ייסודה המשיכה המלוכה ( המדינה ) את תהליך ריכוז האוכלוסייה במרכזים

בכפייה .
במחקר זה לא עשינו שימוש במידע המקראי בשחזור התהליכים שנלוו להקמת המדינה

בישראל.

ואולם מעניין לציין כי התמונה שעלתה מניתוח העדות הארכאולוגית מזכירה בקוויה הכלליים את

.

התיאור המקראי  ,במובן הכרונולוגי והמרחבי כאחד תהליך הנטישה החל בהר המרכזי ורק אחר כך ,
ככל הנראה רק לאחר הקמת המדינה והתפשטותה  ,התרחש גם באזורים הנמוכים

של ארץ  -ישראל.

.

התמונה שהוצגה לעיל מתבססת על בחינת המציאות באתרים כפריים כפי שצוין לעיל הממצא
הארכאולוגי ממגזר זה מועט יחסית  ,ורק מחקרים נוספים יאפשרו לנו לבחון אם השחזור שהוצג לעיל

.

הוא אכן מדויק ברור עם זאת כי מחקרים נוספים של מגזר התיישבות זה הכרחיים להרחבת
ידיעותינו על ההיבטים השונים של תקופת המלוכה  ,תקופה שידיעותינו עליה התבססו עד כה רק
על עדויות מן המגזר העירוני ,

המייצג רק מיעוט מן האוכלוסייה .

חשוב לציין כי אף על פי שאין המשכיות בין כפרי הברזל א לכפרי הברזל ב ברמת האתר ,
הרי יש
דמיון
רב ביניהם בצורת הכפרים  ,והדבר מלמד כי שתי קבוצות הכפרים השתייכו לאותה מסגרת

יוד

,.
.
" .

מי השתתף נסדר
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להן
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נ
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ת והרמשת

מאמר זה בוהן את מגוון המשתתפים בתענית הציבור בזמנם ובמקומותיהם של אמוראי

ארץ  -ישראל .

ההתרחשות הפומבית ברחובה של עיר בעטיה של צרה ותיאור היחסים בין הדמויות השונות הנוטלות
 ,החכם ומוריד
בה חלק יעמדו במרכז הדיון בתוך סדר התענית נפגשו ונתעמתו הנשיא  ,הציבור
 ישראלהגשמים העממי מקרה זה מצטרף לעדויות אחרות על רב  -גוניותה של ההברה היהודית בארץ

.

.

בתקופה הנדונה ,

המאה השלישית והרביעית לספירה .

1

התלמוד
מאמר זה מבוסס על כמה סעיפים מתוך הפרק החמישי של עבודת דוקטור שלי ' תעניות ציבור

בספרות דוד רוזנטל .

הלכה ומעשה '  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,טבת תשנ " ח  .עבודה זו נכתבה בהדרכתו של פרופ '

לתלמוד

במהלך כתיבת העבודה נהניתי מסיוע קרן הזיכרון לתרבות יהודית  ,מפרס על שם יהודה אורבך של החוג

וממלגה על שם וורבורג של המכון למדע' היהדות של האוניברסיטה העברית .
1

על ריבוי פניה של החברה היהודית בארץ  -ישראל בתקופה זו ראה בין השאר :

,

 1909תסטחס ]  the Second and Third Centuries ,ח Sepphoris

,

0

,

The Political and Social

.

la~ ish communiel

the

Leaders 0

1 . B chler,
(א' ~
ביכלר ,

,

 ; ) 83 - 9Leidenג ' אלון  ' ,אילין דמתמנין
מחקרים בתקופת המשנה והתלמוד  ,תירגם ב " צ סגל  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '
בכסף' .ג
Oppenheimer, The Am Ha-Aretz
עמ ' ; 20 - 15
הנ " ל  ,מחקרים בתולדות ישראל  ,ב  ,תל  -אביב תשי " ז ,
,
4 .ן ;  . 18 -22 , 170 -217קק  ; 1977 ,י '
! Roman Galilee, Towota
Goodman
,
State
and
 . 93 - 118קק 1 1983 ,א ,
S .I~ D. Cohen
לוין  ,מעמד החכמים בארץ ישראל בתקופת התלמוד  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' , ; 132 - 112 , 89 - 65 , 22 - 20
 lewish Society ofתן ' The Place ofthe Rabbi
Second Centurf' , ] . Levine
תג  Lateח 4 . ( , The Galilee
) .
) 4א
)
 . 157 - 173 ; ] . Levine , ' The Sages and the Synagogueקק  Terusalem 1992 ,ש New York
 Lateתן614 . ,ן ,
) ;  . 201 -222עק
 and the Nonobservance 01 Halakhah :תסותןק. Hezser, ' Social Fragmentation Plurality of 0
Rabbis and Community

, ,
"

"

,

'

234 -251

 .קק

"

.
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, 94

טבת

תשנס ,

עמי

54 - 33

זתררה
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דוד לוין

המשנה והתוספתא מציגות בפנינו תמונה מפורטת של הלכות תענית ציבור ושל סדרי התענית

.

ברחובה של עיר מסורותיהם של אמוראי ארץ  -ישראל העוסקות בתעניות ציבור ממשיכות תמונה זו ,
ולרוב מרכיבי התיאור האמוראי ניתן למצוא תקדימים או ניצנים כבר במסורות

התנאים .

2

כפי שניתן היה לצפות  ,הן מן ההדגשה במשנה
והן

המציאות

מן

רוב

הארץ  -ישראלית ,

המסורות מתארות תענית בעקבות עצירת

המניע .

גשמים או תענית סתמית ללא ציון
כמובן

אין

להוכיח את אופי

דרך

3

הצרה

הציבורית שבגללה הוכרזה תענית סתמית  ,אך

סביר להניח שרובן הוכרזו בגלל בצורת .
המשנה

מסגרת

מציגה

של

4

שלוש  -עשרה

תעניות על הציבור שגוזר בית דין  ,בשלושה
שלבים

ומחמירים .

הולכים

המתכונת

של

שלוש  -עשרה תעניות שגוזרים חכמים שונים
או בית הנשיא היא מתכונת מצויה במסורות
האמוראים :

ברכיה

'ר'

עבד

עשרה

תלת

תעניין '  ' ,ר ' אחא עבד תלת עשרה תעניין ' ,
' בשני דר ' יהודה נשיאה הוה צערא גזר תלת
הטטרפילון-
רחובה של עיר '
'שחזור

עשרה תעניין ' ( תרגום .
בשנותיו של 1ר ' יהודה נשיאה הייתה מצדקה גזר שלוש עשרה

נגרש ) נעבר הירדן

תנחדמא מוזכרת החלוקה לשלושה שלבים  ' :גזר תעניתא פעם ראשונה

ך  ,ברכיה קבע שלוש עשרה תעניות  ,ר ' אחא קבע שלוש עשרה

הדרומי בגרסה

תעניות .

) 5

תעניות ,

בתעניות הציבור שגזר

ר'

ושנייה ולא ירדו גשמים ,

. ) 332 - 526

1

משנה  ,תענית א  -ג ; תוספתא  ,תענית א  -ב ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

3

היוצאים מן הכלל הם מעט שבמעט  ( :א ) ' בימי ר ' חייה בר ווה עלה גור אחד ' ( בראשית רבה לא  ,יג [ מהדורת

תיאודור  -אלבק  ,עמ '

) ] 287

.

( ב ) ' בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא '

(

בבלי  ,תענית ח ע " ב .
)

ייתכן לשער

שהרעב נבע מעצירת גשמים אלא שאין הדבר מצוין  ( .ג ) ' לוי בן סיסי באו גייסות לעירו ' ( ירושלמי  ,תענית ג  ,ח
[ סו ע " דן ) במקום זה לא מצוין שתגובתו של לוי בר סיסי הייתה קשורה קשר כלשהו לתענית ציבור  ,אבל במקבילה

.

בבבלי ' לוי גזר תענית ' ( בבלי  ,תענית כה ע " א )  ,ומדובר בתענית על גשמים  .על ירידת הגשמים בארץ  -ישראל ראה :
1( . Sperber, Roman Palestine 200
.
ש ' קרוים  ' ,תפילת טל ומטר '  ,השלח  ,מן ( תרפ " ו )  ,עמ '  398הערה  ; 47טלא -400 :
1

4
5

 .ת 70 ,

.ק

Land, Ramat Gan 1978 ,

ראה את דבריו של שפרבר ( שם )  ,עמ ' . 82 , 73
ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( מה ע " ב ) ; שם ג  ,ד ( סו ע " ד ) ;

בבלי  ,תענית יד

קיים מגוון משמעויות  .לצד ' עשה ' או ' קיים '  ,משמעו גם ' פסק ' ,

.

.

ע " א  -ע " ב לפועל
' קבע ' או

' גזר ' .

' עבד '

בארמית הגלילית

לכן במקורות כגון אלו

.

המצוטטים  ,ניתן להבין שהחכם הכריז וקבע את תענית הציבור  ,או לחלופין שהוא קיים את התענית ראה :
ש ' ליברמן  ' ,ספר המעשים  -ספר הפסקים '  ,מחקרים בתורת ארץ ישראל  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ ' ; 279 - 277

,

Sokoloff,
 . 391 - 392קק 1990 ,
Dictionary ( lewish Palestinian .Aramaic, Ramat
4 .ב 3ימומימ של הירושלמי
מועתקים מכתב  -יד
ליידן ( ספריית האוניברסיטה  ,אוסף סקליגר  r ( Cod. or . 4720 , 3אלא אם צויין אחרת .
ציטוטים של הבבלי מועתקים מדפוס ונציה ר " פ  -רפ " ג  ,אלא אם צוין אחרת ציטוטים ממדרשים וחיבורים אחרים

.

מועתקים מן המהדורות המצוינות

מי השתתף בסדר התענית ברקבה של עיר ,

1

35
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לתעניתא '  7 ,וכוונת

.

בשלישית על דרש '  6הביטוי הרווה להשתתפות בסדר תענית הציבור הוא ' נפק
לרחובה שלעיר ונותנין אפר
הביטוי היא יציאה החוצה כחלק מסדר התענית  ,שבו ' מוציאין את התיבה

רחובעיר ' -
שחזור של

ק

מקלה  . . .הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושים  . . .עמדו לפניהם בתפילה . ' . . .

מרכזיות התיבה  ,הנחת

8

העמודים תביזנטי
ב

ברכות  ,קריאת התורה

אפר על התיבה ועל ראשי המשתתפים  ,דברי כיבושין  ,תפילת עשרים וארבע

בפרשת ' ברכות וקללות '  -אלמנטים אלה כולם מצויים במסורות האמוראיות

העוסקות בתענית

9

הציבור הארץ  -ישראלית ,

כהמשך טבעי וישיר למתואר במשנה ובתוספתא .

עיצוב ספרותי על סמך

ניתן כמובן לטעון שהתאמה זו אינה משקפת המשכיות המעשה הנוהג אלא

.

הסממנים המתוארים במשנה ובספרות התנאים אם כך הוא  ,אזי ניסוחים כגון ' רבי פלוני

עבד תלת

היה יוצא לתענית ) ,

עשרה תעניין ' או ' רבי פלוני כד הוה נפק לתעניתא ' ( תרגום  :רבי פלוני כאשר
 ,כגון ' שהם שלש עשרה

אינם תיאורי מציאות אלא הם דפוסים ספרותיים התלויים במקורות תנאיים

.

תעניות על הציבור ' או ' מוציאין את התיבה לרחובה של עירי שבמשנה נגד גישה
6

ויקרא רבה לד  ,יד ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

תתו .
)

זו קיימים מספר

מסופר אחרת  ' :גזר תעניתא
בלשון המקבילה בבראשית רבה

ויום שלישי ולא ירד

יום קדמיי ויום תניין ויום תליתיי ולא נחת מטרא ' ( תרגום  :גזר תענית יום ראשון יום שני

גשם )  ,בראשית רבה לג  ,ג
סדרות של
7

(

מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ ' . ) 304

ציבור ולא שלוש

המתואר הוא שלושת ימי תענית

תעניות .

לתעניתא ' ( שם  ,תענית

' הוינן נפקין לתעניתא '  ' ,נפקן לתעניתא ' ( ירושלמי  ,ברכות א  ,ח [ ג ע " ג ] ) ; ' כד
נפק עימן '  ' ,נפקון לתעניתא '
הוה' פוק
]);
ב  ,א [ מה ע " א ] ; השווה  :בראשית רבה מט  ,יא [ מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ ' 513
גן ) ; ' כד דהוה נפק
( ירושלמי [ שם ] ) ; ' מישגה מרי מיפוק עימן להתענות  ,נפקון תריהון לתעניתא ' ( שם ג  ,ד [ סו ע "
 ,א [ עד ע " ד ] ) ; ' כד

לתעניתא ' ( שם ד  ,ד [ סח ע " ב ] ) ; ' רבנן נפקין לתעניתא וקראיי ולא מתרגמין ' ( שם  ,מגילה ד
תהוון נפקין לתעניתא ' ( שם  ,עבודה זרה ד  ,א [ מג ע " דן
8

משנה  ,תענית ב  ,א  -ב  ,מועתק מכתב  -יד קאופמן ( ספריית האקדמיה למדעים
המלה ' לפניהם ' סומנה למחיקה בכתב

9

)

.

בבודפשט  ,אוסף קאופמן ,

היד .

50

ג.
)

התיבה ' ( משנה  ,תענית

מקלה על
התיבה והאפר  :על המשנה ' מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר
גביתענית ב  ,א
ירושלמי ,
(
'
רעד
ב  ,א ) מובא ' אמ ' ר ' זעורה כל זמן דהוינא חמי לון עבדין כן הוה גופי
 :ירושלמי ( שם ) ;
תרגום  :כל זמן שהייתי רואה אותם עושים כך היה גופי רועד ) אפר על ראש הנוכחים ראה הדרשה  .תפילה :
ראה להלן
בראשית רבה מט  ,יא ( מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '  . ) 304דברי כיבושין :
על א ( ז ע " ג ) = שם ,
ברכות ד ,
,
[ מה

ע"א ] ,

.

ירושלמי  ,תענית ב  ,ב ( מה ע " ג ) = שם  ,ברכות ד  ,ג ( ח ע " א

תענית ד  ,א ( מז ע " ג ) ; שם  ,תענית ב  ,סו ( סו

כפשוטה למגילה  ,ניו  -יורק תשכ " ב  ,עמ '

; ( K ~ yO

. 1174 - 1173

)

.

קריאת התורה  :שם

שם  ,מגילה ד  ,א ( עד

ע"ד .
)

ש ' ליברמן  ,תוספתא
וראה :

יישל

ם

ולדרה
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-

שיקולים  ( :א ) אין אחידות במסורות האמוראיות השונות  ,והמעשים אינם

מוצגים בהן בדפוס קבוע .

בשל רב  -גוניות זו קשה להניח שהייתה מגמה לאחד את המעשים ולעצבם על פי תקדים ספרותי

.

.

קבוע ציון שלוש  -עשרה התעניות מהווה דוגמה לכך אכן קיימת פתיחה בלשון ' ר ' ברכיה עבד תלת

עשרה תעניין '  ,אך לצדה מוצאים גם ' רבי ליעזר עבד תעני ' ולא איתנחת מיטרא ' או ' ביומוי דר ' יודן
גזרין תעני ' ונחת מיטרא ברומשא ' ( תרגום  :ר ' אלעזר קיים תענית ולא ירד גשם  ,בימיו של ר ' יהודה

גזרו תענית וירד גשם בערב .

(ב

) 10

)

רבות מן המסורות האמוראיות מבקשות לתאר מעשה שהיה ולא

.

לפרש מקורות קודמים העובדה שבחלקן קיים מינוח משותף וקיימת מגמה דומה מבהירה שגם
במקרים מעין אלו אין עיסוק במקור היסטורי כפשוטו של המושג  ,אלא במסורות שעברו תהליך של

.

ניסוח ועיצוב ונמסרו כמעשים אך מאחר שביקשו להציגן כהתרחשויות  -מסורות אלו מהוות קבוצה
בפני עצמה המעידה על רצונם של יוצריה ומוסריה להציג את מעשה תענית הציבור על פי השקפתם

.

ומזווית ראייתם אופיים של מרבית מעשים אלה הוא אנקדוטלי ואגבי  ,כלומר ברוב המקרים אין

10

,

ירושלמי  ,תענית ג  ,ד סו

ע " ג  -ע " ד ) ; שם

ג  ,יג

(

מז ע " א .
)

לשם השוואה  ,ניכר בבבלי רצון להעניק דפוס ספרותי

.

אחיד לקבוצת מסורות בנושא זה בבבלי  ,תענית כא ע " ב  ,מובאות חמש מסורות המנוסחות על פי דפוס קבוע
' אמרו ליה לפלוני איבא מותנא [ או  :אתו קמצי ] גזר תעניתא ' ( תרגום  :אמרו לו יש דבר [ או  :באו חגבים ] גזר
תענית )  .בבבלי שם כד ע " א  -כה ע " א  ,מובא רצף של אחד  -עשר סיפורים שכולם בעלי דפוס ספרותי דומה ' פלוני
גזר תעניתא [ בעא רחמי ] ולא אחא

מיטרא . . .

" ( תרגום  :פלוני גזר תענית

[ בקש

רחמים ,

התפלל ] ולא

ירד

גשם .
)

קיימים גם אלמנטים המשותפים לחלק מן הסיפורים בהמשך המעשה  ,כגון ' חלש ליביה  /דעתיה ונחת מיטרא '
( תרגום  :חלשה דעתו וירד גשם ) .

~o

מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר

מדובר בטקסט סיפורי מעוצב אלא ברצון להציג דרשה בציבור

.

שאין בכך הוכהה למהימנות
תיאור אלה  ,יש כאן ראיה

ההיסטורית של המעשה עצמו  ,אך מכיוון שהמספר מוסר לפי תומו חלקי

התיאורים על המספר והמתאר .

.

למציאות שהוא מכיר אם לא על המסופר והמתואר  ,אז יש ללמוד מן

(ג

לעומת המתואר במסורות

במסורות האמוראיות יש דגשים אחרים  ,ולעתים גם שינויים ,

)

התנאיות  :מקומה המכריע של הדרשה או נהגים שלא בא זכרם במקורות
שחידוש עיוני כלשהו או התרחשות חדשה הם המטביעים את חותמם על

בפיתות פנימי של מסורת ספרותית בלבד .
אין צריך לומר שאין בכוחם של טיעונים אלה לערוב לאמתות

.

המתוארות אין זו

טענתנו .

מקראי .

 ,עמדה הלכתית או מדרש

פרטיו של ההקשר המעשי אינם תמיד הכרתיים לתוכן המקור ודאי

,
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התנאיים הם המחשה לכך
מסורות אלו  ,ושאין מדובר

ההיסטורית של ההתרחשויות

לצרכינו מספיקה הקביעה שהמוסד הנוהג

מוכר לבעלי המסורות ,

להם .

למוסרים ולעורכים  ,ושתיאורם מהווה בבואה כלשהי של המציאות המוכרת
אין הכרח לומר שדברים אלה
כאמור קיימים נהגים המצוינים לראשונה במסורות האמוראיות גם כאן

.

.

התחדשו בזמן זה  ,אלא שרישומם במסורות חז " ל נמצא למן המאה השלישית
האמוראים מצביעים על
נתינת צדקה לעניים בתענית אינה מוזכרת במסורות התנאים  ,אך דברי
( תרגום  :התמלאו רתמים זה על
היותה חלק מכריע של יום תענית הציבור  ' :איתמלו רחמי דין לדין
ממכלול מנהגי סדר תענית הציבור
זה ) והקב " ה מתמלא עליכם רחמים '  11היציאה לבית הקברות כחלק

.

.

כן קיימות התייחסויות

מנומקת בדברי אמוראי ארץ  -ישראל ! 2אך נעדרת ממסורות התנאים כמו
השתחוויה מלאה זו הפכה סימן היכר
ל ' מפשוטיתא דתעניתא '  ,נפילת האפיים שנהגה בתעניות ציבור
( תרגום  :שוכבים על בטנם ,
של ימי התענית התמיהה ' רביעין על מעיהון ולא ידעין דהיא תעניתא ? ! '
תעניות הציבור
ואינם מכירים שזו תענית ? ! )  13ממתישה שההשתטחות המיוחדת מזהה את

.

.

11

.

כל עמא יפלגון מצוה '  ,ויקרא רבה
בראשית רבה לג  ,ג מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '  ) 304או בניסוח המקביל '
צדקה ' ,
לד  ,יד מהדורת מרגליות  ,עמ ' תתז )  ,תרגום  :כל העם יחלקו צדקה על ' מצוה ' כ '
אמונות ודעות  ,ירושלים

,

,

.

ראה 5 . Lieberman , :

.

.

פרקי
 . 69 - 72קק  ; ' Two Lexicographical Notes ' , IBL 65 ) 1946 ( ,א " א אורבך  (,חז "
עמ '  , 52הערה  . 225ראה גם :
תשמל":ה ) ,
תשכ " ט  ,עמ '  ; 254נ ' וידר  ' ,שלוש דרשות לתעניות גשמים '  ,תרביץ  ,נד
 ,דברי הקונגרס העולמי
ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( מה ע " ב ) ומקבילות ( ד ' לוין  ' ,שלושה דברים מבטלים גזירה קשה '
והרעתם בחצצרה ונזכרתם

השנים עשר למדעי היהדות  ,חטיבה ג [ בדפוס ] )  :בבלי  ,סנהדרין לה ע " א  .על הפסוק
דמים ' מזכירים ' ( ספרי במדבר עו
לפני ה ' אלהיכם ' ( במדבר י  ,ט )  ,אומר ר ' עקיבא ' וכי חצוצרות מזכירות והלא
שפוך  ,דם הקרבן  ,תפילה
[ מהדורת הורוביץ  ,עמ '  ) ] 71המפרשים כאן מציעים מגוון אפשרויות  -דם ישראל

.

( ' דברים ' במקום
12
15

' דמים ' ) -

ולא זו של מעות הניתנות

כצדקה .

.

ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( סה ע " א ) ; בבלי  ,תענית טז ע " א
( ירושלמי  ,תענית ב  ,סו [ סו ע " אן ;
שיח  -שיח בין ר ' יוסי ור ' מנא שבו מצוי משפט זה מופיע בשלוש מקבילות
הדו
 ,מגילה כב ע " א  -ע " ב ;
ובהקשר רחב יותר  :שם ד  ,א 1סז ע " ג ] = שם  ,ברכות ד  ,א [ ז ע " ג ] ) ראה גם :
בבליידיים ורגליים המתקיים
בפישוט

.

ירושלמי  ,עבודה זרה ד  ,א ( מג ע " ד ) ומקבילות  .נוהג זה של השתחוויה מלאה

על שינוי מסוים שחייב
כאשר ' נפקין לתעניתא '  ,עורר בעיות הלכתיות  ,ואמוראים שונים הסתייגו ממנו או הורו
על ' מפשוטיתא דתעניתא '
לחול בו  ' :לא תהוון רבעין כאורחיכון '  .גם תגובה זו מעידה על תפוצתו של מנהג זה
בירושלמי  ,ג  ,ניו  -יורק תש " א  ,עמ '

.

ומנהגי השתחוואה בארץ  -ישראל ובבל ראה  :ל ' גינצבורג  ,פירושים וחידושים
119

, 2 ; 122 -

Studies

~ lewish

:
Institute

ש Talmudic Law' , Bulletin oft)4ת ! Blidstein , 'Prostration and .Mosaics

 ,ג ( תשמ " ז )  ,עמ ' , 63 - 61

0 .[ .
- 65

 . 34-36קק  ; ) 1974 ( ,צ " א שטיינפלד  ' ,נפילת אפיים ואיסור אבן משכית ' ,
סידרא עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה
,
 71ראה גם  :א ' ארליך  ' ,דרכי התפילה ומשמעותן בתקופת המשנה והתלמוד '

.

העברית בירושלים  ,תשנ " ד  ,עמ '

. 44 - 40

קזזדרה

תדרה
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~

.

התמונה העולה מן המסורות על תענית הציבור הארץ  -ישראלית היא של אירוע עממי שגור חכמים

.

היו גורם אחד מתוך כמה שלקחו חלק פעיל באירוע זה הכמים  ,בית הנשיא  ,הציבור עצמו וכן יחידים

' אנשי מעשה ' השתתפו במעמד התענית  .דמותו של החכם מתגלית כאן כפועלת בתוך חברה מגוונת ,

והשפעתו תלויה ביכולתו לתמרן בין גורמים שונים ולהשפיע עליהם  -מכוח אישיותו  ,סמכותו

.

הרשמית  ,שיעור קומתו האינטלקטואלי או מכל סיבה אחרת עלילותיו של ר ' חנינא עם שכניו -
מצרניו אנשי ציפורי  ,סיפור שעוד ניזקק לו בהקשרים שונים  ,מדגימות את המתחים החברתיים

שפרצו בעתות משבר ציבורי  .אנשי העיר מטיחים בר ' חנינא  ' :מה ההן סבא מנכי  ,ושלם יתיב הוא
ושכונתיה  ,ומדינתא אזלא בבישא '  ,ושוב  ' :ר ' חנינא עצר מטרא מן צפוראי '  .וכנגדם טוען חכם זה :
' ואלין צפוראי לבהון קשי שמעין מלה דאוריה ולא מתכנעין ' ( תרגום  :מה זקן זה חסר  ,הוא יושב
בשלום עם סביבתו  ,אך העיר כולה הולכת ( ומתכלה ) ברע ; ר ' חנינא מונע מים מאנשי ציפורי ;
אנשי
ציפורי  ,ליבם קשה ששומעים דבר תורה ואינם נכנעים )  14המצב שבו לגלוגו האירוני של כותי ' עצור

.

גולתך מן מיטרא ' ( תרגום  :סגור גלימתך מפני הגשם
14

) 15

מצריך תגובה חריפה מצדו של ר ' אחא מלמד

ירושלמי  ,תענית ג  ,ד ( סו ע " ג )  ,על פי נוסח קטע גניזה ( ל ' גיגצבורג  ,גנזי שכסר  ,א  ,ניו  -יורק תרפ " ח  ,עמ
'
והגהותיהם של גינצבורג  ,שם  ,וליברמן ( ' תיקוני ירושלמי ' [ לעיל  ,הערה 5ן ) ,
עמ '  . 169בכתב  -יד ליידן של
הירושלמי במקום ' אזלא בבישא
' ( ע " פ גינצבורג  ,שם ) יש ' אזלא בבאישות '  ,בחולי של אותה מגיפה
ירושלמי  ,תענית ג  ,ד ( סו ע " ד ) על ' גולתא '  ,המכסה כל גופו של אדם  ,לעומת ' מעפורת '  ,המכסה את ראשו

) 420

15

.

.

מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר

על הציפייה מאותו חכם ועל הקשר בין חוסן מעמדו לפתרון

, ,

39

קתדרה

.

מצוקת עצירת הגשמים לא רק כלפי

חוץ אלא גם בתוך הוגי החכמים פנימה שימש סדר התענית הפומבי

הזדמנות להבעת טרוניות אישיות

וביקורת כלפי פנים  ' :נתקושש גרמן עד דלא נקושש חורנין  ,בגין

דאית הכא בני נש דאמרין עלי

לישן ביש גבי ר ' יוחנן  ,אלא כל עמא לדינה ' ( תרגום  :נבדוק עצמינו

עד שלא נבדוק אחרים  ,משום

הארון בפלשת  ,ציור
על קיר בית הכנסת
בדורא אירופים שעי
נתר פרת  ,מן המאה
השלישיה

שיש כאן אנשים שאומרים עלי לשון הרע לר ' יוחנן  ,אלא כל העם

לדין .

.

יאשיה לשטוח את טענותיו כלפי חבריו זה המקום שבו תימצא תהודה

) 16

בדברים אלה מבקש

.

מרבית לביקורת זו זוהי עדות

להשתתפות רחבה ותוססת ולסיטואציה שבה מתחים ועימותים באו לידי ביטוי
המצוקה ואם מתוך רצון לבער התנהגות בלתי

ראויה .

להלן נבחן את המקורות המתארים התרחשות פומבית זו הן על פי

ר'

 ,אם כתוצאה מתחושת

השקפתם ודעתם של חכמים  ,בעלי

המסורות  ,על המתרחש ועל המשתתפים והן על ידי חשיפת המציאות

המשתקפת מבעד לעמדת בעלי

המסורות .
תשכ " ב  ,עמ '
אביב
ורובו בלבד  ,ראה  :י " נ אפשטיין  ,מבואות לספרות האמוראים  ,ירושלים ותל , -
הפועל " צור " ראה  :ש ' ליברמן  ,יוונית ויוונות בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ג

עמ ' 129 - 128

609

.

לדין ' ( ' קרבן העדה ' על

16

.

על הוראת

אתר ) ,

' כולי

ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( מה רע " ב )  ' .כל עמא לדינא '  ' :יבואו לפני כל העם  ' ,פירושים במשניות ' [ לעיל  ,הערה
עלמא יבאו לדין על מעשיהם ' ( ' פני משה ' )  ' ,כל אחד ואחד בדיניה ' ( ליברמן
 ,מא ( מהדורת בובר  ,עמ ' : ) 134

.

רבה ג
רבתי  -מבוא ומהדורה ביקורתית
 , ] 5עמ '  , 9הערה  ) 30ראה גם את הגהתו של פ ' מנדל במקבילה באיכראיכה
' אלא כל עמא מדינין '  ' -כל העם רבים זה עם זה ' ( פ ' מנדל  ' ,מדרש
 ,עמ '  176והערה . ) 418
לפרשה השלישית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ז  ,ב

תדרה
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הנשיא

-

מעמדו המרכזי של הנשיא בסדר תענית הציבור מתבטא בתפקידו בהכרזת התענית ובמרכזיות

השתתפותו בסדר  .אין ספק שמעמד זה מודגש ברבות מן המסורות העוסקות

בענייננו .

17

להמחשה

ניתן לציין את השתתפותו של הנשיא בסדר התענית המתואר במשנה  ' :מוציאין את התיבה
לרחובה
שלעיר ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין '  18 ,את דבריו של ר
'
יוחנן על
בית הנשיא שקבע תענית ללא ידיעתו  ' :אנן בתרייהו גררינן ' ( תרגום  :אנחנו נגררים

אחריהם ,

) 19

ובמיוחד את מאמרו של ר ' יוסה  ' :אילין תענייתא דאנן עבדין לית אינון תעניין  ,למה

דלית נשייא עמן ' ( תרגום  :תעניות אלו שאנחנו מקיימים אינן תעניות  ,שאין הנשיא

עמנו .

אך

) 20

נראה שקביעה זו אינה מוחלטת  ,ואינה משקפת את המצב בכללותו .
לעתים אנחנו מוצאים שתענית הציבור נקבעת ומוכרזת לא על ידי בית הנשיא אלא על ידי אחד

.

החכמים המשנה עצמה אינה מציינת שהגוף המחליט על התעניות הוא בית הנשיא  ,אלא
' בית דין
גוזרין שלש
תעניות על הציבור ' ניתן אמנם להציע שבית דין זה הוא בית דינו של הנשיא  21 ,אך על

.

.

פי מילות המשנה אין זה הכרחי כלל  ,ואין כאן ראיה לתפקיד בלעדי של הנשיא במסורות רבות

הדמות המרכזית אינה הנשיא אלא חכם כלשהו או אפילו דמות עממית מחוץ לחוגי החכמים .

22

בדור

של ר ' יהושע בן לוי בלוד ור ' חנינא בציפורי הם המוצגים כדמויות הדומיננטיות בסדר תענית על

בצורת  ,ואין זכר לנשיא ולביתו  ,מדובר בדור ראשון לאמוראי ארץ  -ישראל  ,במחצית הראשונה של

המאה השלישית  ,בתקופת הזוהר של הנשיאות  ,שבה זכה מוסד זה להערכה גם בחוגי חכמים .
17

,

י " ש צורי  ,שלטון הנשיאות והועד תולדות המשפט הציבורי העירי )  ,א ,
מנטל  ,מחקרים בתולדות הסנהדרין  ,תל  -אביב תשכ " ט

665

18
19
20

21

22

23

אף

  . 663קק New York 1979 ,לעיל  ,הערה 8

.

בבלי ,

ש

, 11 , 19 , 2 , Berlin

עם ,

ANRW

; 214 - 212

ספי ראשון  ,פריס תרצ " א  ,עמ '  ; 77ח " ד
the
ן ] . Levine , 'The lewish Patriarch

' " Third Century

תענית כד ע " א .

.

ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( סה  , K~ Yע " ב )  ,לנוסחו ולפירושו של מקור זה ראה להלן בפנים השווה  :מ
' בר  ,ראשות
הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד  ,תל  -אביב תשל " ו  ,עמ
' 144 - 137
כפי שניסה להוכיח מנטל (
לעיל  ,הערה ) 17
כנגד זאת ניתן לומר שאין זה מעניינן של מסורות אלו להציג דווקא את תפקידו של הנשיא  ,ואין ללמוד

.

.

משתיקתן בנושא זה  .אם כן ייתכן שאמנם נועד לנשיא מעמד מיוחד אלא שאינו בא לידי ביטוי  .אך יש להדגיש
שאין זו שתיקה בלבד  ,אלא לעתים קיימת אמירה מפורשת על אודות חכם הקובע את תענית הציבור כמו בסיפור

על ר ' תנחומא ( לעיל  ,הערה

)6

.

ועוד אפילו אם נרצה לחלק בין תעניות מקומיות לכלל  -ארציות ולראות את

התעניות הכלל  -ארציות כתלויות באופן בלעדי בהכרזתו של הנשיא  ,עדיין ההכרזה בתעניות המקומיות נתונה

.

23

לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '  , 664הערה

. 85

לאחרים ולא לנשיא ראה  :מנטל ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '
ירושלמי  ,תענית ג  ,ד ( סו ע " ג ) על מעמד הנשיאות והערכתם של
כמים כלפיה ראה את הספרות הרשומה אצל ב " ב
רוזנפלד  ' ,משבר הנשיאות
במאה הר ' לספירה '  ,ציון  ,נג ( תשמ " ח )  ,עמ '  239אפשר היה לתלות את העדר דמות הנשיא
בכך שהסיפור משקף תקופת ביניים בין רבי לנכדו ר ' יהודה נשיאה ( הראשון )  ,שנות נשיאותו של רבן גמליאל
( השלישי ) ברבי ניתן היה לטעון שהאפלתו של ר ' חנינא על נשיא זה בהקשר הנדון התאפשרה משום
מתח ששרר בין
דמות זו לחוגי חכמים  .גם אם נאמר כך טענתנו תוכח  ,שכן
; 213 - 212

.

"

.

.

מעמדו של הנשיא אינו נגזר ישירות מתפקידו אלא הוא

פועל יוצא של דמותו

ואישיותו ( על מתח אפשרי בין רבן גמליאל זה לבין חכמים ראה  :ירושלמי  ,חלה ד  ,ז
שם  ,שבת ו  ,א [ ו רע " א ] מספר לא גדול של מסורות  -כשגי תריסריפ  -נשתמרו על אודות נשיא זה ייתכן לתלות

.

[ ם ע "א ] ;

.

.

ממצא זה בתקופת פעילות קצרה או ביחס אמביוולנטי כלפיו  .השווה  :רוזנפלד [ שם ]  ,עמ '  , 241הערה

9

ופועלו ראה  :ג ' אלון  ,תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,תל  -אביב תשט " ו ,

עמ ' . ) 158 - 148

על נשיא זה

the

השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר ,
על

פי כן הנשיא אינו נזכר במקור הנדון  ,ובתודעת בעל המקור אין לו

הציבור .
שבע מסורות על בית הנשיא ותענית הציבור נמצאות בתלמוד הבבלי

.

41

תפקיד הכרחי בסדר תענית

 ,ובכולן בית הנשיא הוא הקובע

לומר שהיחס המספרי בין

.

את קיום התענית  24עוד שתי מסורות נשתמרו בירושלמי אפשר היה
הבבליות ומעמיד בספק את
המסורות בירושלמי לאלו שבבבלי מחשיד את מהימנותן של המסורות
במסורות אלו
התמונה המשתקפת מהן שמא יש לחפש מציאות בבלית מקומית הבאה לידי ביטוי
התמונה העולה מהן לזו
ברם קודם לכן יש לבחון את שתי המסורות הארץ  -ישראליות ולהשוות את
תעניות :
המתקבלת ממסורות הבבלי  .מסורת אחרת מתארת את רבי כסמכות שאליה פונים בענייני
( תרגום  :אנשי נווה הצטרכו לקיים
' בני נווה צרכון למיעבד תעני ' בתר פסחא  ,אתון ושאלון לרבי '
ר ' חלבו לר ' יהודה
תענית לאחר הפסת  ,באו שאלו את רבי )  25המסורת האחרת כוללת פנייה של
וצערך יעבור )  26על פי
נשיאה השני ( נכד נכדו של רבי ) ' פוק עמן וצערך עבר ' ( תרגום  :צא עמנו
להצלחת התענית ( על מסורת
דברי ר ' יוסה בהמשך בירושלמי שם נוכחותו של הנשיא היא מכרעת
במסורות הירושלמי  ,ויש
זו ראה להלן ) מרכזיותו של הנשיא בדורות האלה באה לביטוי אפוא גם

.

.

.

.

.

,

לראות את מסורות הבבלי בעניין זה כמאמתות וכמחדדות את התמונה הגלומה בירושלמי
במקורות התלמודיים הוא
בהינה של המסורות על בית הנשיא ותעניות הציבור מעלה שתפקיד הנשיא
גם בחוגי חכמים -
פועל יוצא של מערכת יחסיו עם החכמים לשלושת הנשיאים הדומיננטיים -
) מוקנה מעמד מרכזי
של המאה השלישית ( רבי יהודה הנשיא  ,ר ' יהודה נשיאה ור ' יהודה נשיאה השני
הרביעית  ,מן הדור
בסדר התעניות ( אך אפילו כאן אין בלעדיות ) לעומת זאת החל מראשית המאה
הציבור במסורות חז " ל התרחקותם
הרביעי של אמוראי ארץ  -ישראל  ,הנשיא נעדר מתיאור תענית
 27 ,ואין להסיק ממסורות
של החכמים מבית הנשיא במאה הרביעית תוארה כבר בספרות המחקר
הרביעית אפשר להניה
תענית הציבור שלא היה לנשיא תפקיד בתענית הארץ  -ישראלית במאה

.

.

.

.

נשיאה גזר תלי סר תעניאתא '
24

המסורות בבבלי שבהן קיים תפקיד מרכזי לנשיא בתענית הציבור הן  ' :ר ' יהודה
( בבלי  ,תענית יד ע " א  -ע " ב  ,על פי נוסה כתב היד התימני [ ראה עליו בהערה 32

דר ' יהודה

להלן ] ; בדפוס (' :
בשנידבי נשיאה
שם ) ; '

נשיאה הוה

צערא ' ) ;

' ר ' יהודה נשיאה גזר

תעניתא ' ( שם כד ע " א ) ; ' דבי נשיאה גזר תעניתא '

תענית '

( שם כה ע " ב ) ; ' גזר

גזר תעניתא ' ( שם ) ; ' רבי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא ' ( שם ) ; ' ר ' יהודה נשיאה גזר

25

.

רבי תעניתא אהתינהו לר ' חייא ובניו ' ( שם  ,בבא מציעא פה ע " ב )
 ,תענית יד ע " ב  .במקבילה בירושלמי
ירושלמי  ,תענית א  ,א ( סג ע " ד ) = שם  ,ברכות ה  ,ב ( ט ע " ב ) השווה  :בבלי
5 . Krauss , 'The Estates of
ברכות ' בני נווה ' הפך למלה אחת  ' :בנינוה ' מדובר על עיר המחוז נוה בבשן  ,השווה :
851 and the lewish Communitiesא 8 -א 1 . ludah

.

.

 . 5 . 2 ) 1911 - [ 912 ( ,ח  the Trans-Iordanic Region ' , IQR ,תן
550 -554

26

,

 .קק

ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( סה

ע"א .
)

בנוסה קטע גניזה  ' :פוק עמן וצערך

,

גינצבורג ן[ ןלעילי  ,הערה , ]] 14

עביד '

,

עמ ' ) 70

.

עמ '

בעל ' קרבן

 , ) 408וכך נמצא גם אצל ראשונים ד " ב רטנר  ,אהבת ציון וירושלים לתענית  ,וילנה תרע " ג שע " י יציאת הנשיא
העדה ' מפרש את הנוסה ' עבר ' שהיה לפניו  ' :צא עמנו וצערך שאתה מצטער על הציבור יעבור
עביד '  -כך :
התענית מקובל [ ] ] ' ( השווה את דברי ' פני משה ' )  .מ ' סוקולוף מתרגם את נוסח קטע הגניזה ' -
יהודה נשיאה הוה
ראה  :צ ' מלסר  ,מסכת
]  grief [publicזטסץ 0 OLJt with LJS ~ and makeא ( לעיל  ,הערה  , 5עמ '  ) 468ראה גם  ' :בשני דרבי
צערא ' ( בבלי  ,תענית יד ע " א )  ,אבל כאמור ( לעיל  ,הערה  ) 24נוסח זה נמצא בדפוס בלבד

.

'

תענית מן התלמוד הבבלי  ,ניו יורק תר " ץ ,
27

ראה  :אלון ( לעיל  ,הערה ו )  ,עמ
2 - 4 , [ 1 - 12 , 28 -32

,

 .קק

' ; 20 - 15

עמ ' . ) 50

;

רוזנפלד ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

Fourth Centuries ' , 1/5 , 47 ) 1996 ( ,

"

תן257 -
239
Patriarch

חפ the Third

Levine , 'The Status of

.

]

ץוגדרה

קתדרה
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שמעורבותו של הנשיא נשארה דומה ורצופה ,

והוא והחכם השתתפו ביחד במעמד זה או התעמתו בו .

במסורת נוספת בא לידי ביטוי אותו פער בין מצוי לרצוי  ,תוך כדי ציון ההקשר הכרונולוגי המתחלף :
ר ' הלבו אמ ' לר ' יודן נשייא פוק עימן וצערך
לית אינון

תעניין  ,למה דלית נשייא

עמן .

עבר ,

אמ ' ר ' יומה הדא אמרה אילין תענייתא דאנן עברין

28

( תרגום  :ר ' חלבו אמר לר ' יהודה נשיאה צא עמנו וצערך יעבור  ,אמר ר ' יוסה זאת אומרת שתעניות

אלו שאנחנו מקיימים אינן תעניות משום שאין הנשיא עמנו .
)

.

ר ' חלבו רואה ביציאתו של הנשיא ובהשתתפותו ערובה להצלחת התענית ור ' יוסה מקבל תפיסה

.

תאורטית זו אך מדגיש שבזמנו אין הנשיא משתתף זהו הפירוש הפשוט למסורת זו  ,והוא מתאים

.

להתפתחות הכרונולוגית הנזכרת לר ' חלבו  ,בן זמנו של ר ' יהודה נשיאה השני ( יהודה

ה ' שלישי ' -

.

סוף המאה השלישית וראשית הרביעית - 29נוכחות הנשיא טבעית וברורה לעומת זאת ר ' יוסה ,
שפעל לקראת אמצע המאה הרביעית ,

30

.

מדבר על העדרו של הנשיא זאת משום שבימיו התרחקו

.

חוגי החכמים ממעגלי ההנהגה של בית הנשיא הבנה זו של דברי ר ' יוסה שונה מן הפירוש הרווח

למקור  ,פירוש הרואה את דברי ר ' יוסה כמכוונים למצב בבבל  ,ששם אין נשיא והתעניות אינן

.

יכולות להתבצע בשלמותן פירוש זה גורס  ' :אילין תענייתא דאינון עבדין '  -התעניות שהם ,

וקבלתו מושפעת מן הפרשנות שניתנה לדברים .

הבבליים  ,עושים  .אך נוסח זה אינו מקורי ,

31

מקור המביע ביקורת מפורשת של חכם כלפי בית הנשיא במקרה של תענית על עצירת גשמים
השתמר בבבלי :

28

ירושלמי הנ " ל  .בהמשך הירושלמי שם דבריו של ר ' יוסה נמצאים בהקשר אחר  ' :ר ' אחא בשם רב אין תענית
עכשיו  ,אמ ' ר ' יוסה הדא אמרה אילין תענייתא דאנן עבדין לית אילין [  , ] :אמ ' ליה כן אמ ' רב כל תענית שאינה

נעשית כתיקיה עליה

הכת ' או ' " נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה " ' ( ירמיה יב  ,ח ) ' ( שם [ שם

מע " ב ] .
)

נראה

שהקשר זה הוא הראשוני שכן דברי ר ' יוסה משתבצים לתור דו  -שיח בינו ובין ר ' אחא  .אולם מקוריות זו של

.

המסורת אינה פוגמת בהבנתה במיקום הראשון כמתמקדת בנשיא ובתענית הציבור אף אם אין זו כוונתם
המקורית של דברי ר ' יוסה  ,כך בהחלט הבין אותם מי ששיבצם במקום זה  ,ונראה שזוהי הבנה אפשרית וסבירה

. ) 31

של דברי ר ' יוסה במקורם ( וראה להלן  ,הערה
29

על הכרונולוגיה של הנשיאים במאה השלישית והרביעית ראה  :ש ' מפראי  ' ,לבעיית הכרונולוגיה של הנשיאים

במאה השנייה והשלישית '  ,הנ " ל  ,ארץ  -ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד  :אסופת מאמרים  ,ירושלים
תשמ " ד  ,עמ '
30

; 121 - 113

לוין ( לעיל  ,הערה , ) 17

עמ '

. 688 - 685

.

אין ללכת שולל אחרי חלוקה מכנית של האמוראים לדורות שונים על פי החלוקה המקובלת גם ר ' חלבו וגם ר '

.

יוסה הם בני הדור הרביעי אך כפי שראינו

ר ' חלבו ממוקם

בזמנו של ר ' יהודה נשיאה השני ( הנשיא השלישי בשם

יהודה ) שנפטר בראשית המאה הרביעית  .לעומתו ר ' יוסה  ,וחברו ר ' יונה  ,נזכרים בקשר למאורעות מרד גלום ושר
צבאו ' ארסקינס ' בשגות החמישים של המאה ( למשל  ' :ר ' יונה ור ' יוסי עלון קומי ארסקינס באנטוכיא ' [ ירושלמי ,

ברכות ה  ,א ( ט ע " א ) ]  ,תרגום  :ר ' יונה ור ' יוסי נכנסו לפני ארסקינס
דצנכראי אתון שאלון לר ' יונה ולר ' יוסה '

[ שם  ,מגילה ג  ,א ( עד ע " א ) ] ,

באנטיוכיה ; ' הדא ארסקינס אוקיד אוריתא

תרגום  :ארסקינס זה שרף את ספר התורה

של ' צנכראי ' באו שאלו את ר ' יונה ור ' יוסה ; ' ר ' יונה ור ' יוסה הורון מפי לארסקינס בשובתא ' [ שם  ,שביעית ד  ,ב
( לה ע " א ) ]  ,תרגום  :ר ' יונה ור ' יוסה הורו להוציא לארסקינס בשבת )  .על מרד גלוס ראה [ . Geiger, 'The Last lewish :
250 - 257 : ? . Schifer ,

 lewish andח1
184 - 201

31

 .קק ,

 .קק

, 5 ) 1979 - 1980 ( ,

'

econsideration , , Scripta Classica Israelica

45 . ( , Tradition and 1))interpreט )
( a ( ion
[ 986

Lebrams , Leiden

 .וו . ) .ן 01

8] .

א  . Hentenין

Revolt against Rome:

' Der Aufstand gegen Gallus Caesar ' , [ .

 HonourחEarly Christian Literature: Essays 1

לפירוש המקובל אצל הראשונים ראה  :רטנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ ' . 71 - 70

כך היא גם דעתו של בר ( לעיל ,

שתפף בסדר התענית ברחובה של עיר ,

43

דמן תבריא  ' ,והיה אם מעיני

.

לט נשיאה גזור תעניתא בעי רחמי ולא אחא סטרא תנא להו הושעיא זעירא

העדה נעשתה לשגגה ' ( במדבר סו  ,כד )  ,משל לכלה בזמן שעיניה יפית אין כל

.

.

גדפה צריכה

בדיקה  ,אין

(!)

הנך ביריוני  ,שיבקוה דאנן

עיניה יפות כל גופה צריכה בדיקה אתו עבדיכם  Kpמצערו ליה אמרו להו
[ מידי ] 2י
נמי הוה קא מצערנא ליה  ,כד הזינן דבל מיליה לשום שמיא לא אמרינן ליה

.

הושעיא הקטן מן

.

( תרגום  :בית הנשיא גזר תענית ביקש רחמים [ התפלל ] ולא בא גשם דרש להם '
 ,הניחו לו שאנחנו גם
באו עבדיו [ של הנשיא ] וציערו אותו אמרו להם אותם בריונים
החברים '
כלום )
היינו מצערים אותו  ,כאשר ראינו שכל דבריו לשם שמים לא אמרנו לו
 33דא עקא שאי אפשר לזהות
מקור זה מדגיש גם את מרכזיות הנשיא ואת אחריותו למשבר המתמשך

...

.

.

.

את הנשיא שמדובר בו ואת זמנו של החכם .

34

[ לעיל  ,הערה

, ] 14

עמ '

גינצבורג
רטנר [ שם ] ) לשני המקומות
הערה  , ) 20עמ '  . 139אבל כל עדי הנוסה הישירים ( כתב  -יד ליידן ; קטע גניזה  ( :ראה :
 ; 414 , 408כתב  -יד אשכנזי  :קובץ על יד  ,יב [ תשנ " ד ]  ,עמ '  ) 50 , 46והעקיפים
גאון שבה חל שיבוש

בתשובת
שבהם מופיע מאמרו של ר ' יומה גורסים ' דאנן עבדין ' ( למעט עדות עקיפה אחת
,
ג
"
תרצ
ירושלים
בציטוט  ' :דאינון קביעין קבעין '  ,ראה  :ב " מ לוין  ,אוצר הגאונים לתענית ,
) השווה  :ש ' ליברמן  ,תלמודה
יוסה ' אנן עבדין ' אינם מכוונים לבבליים ( פירוש הנשען על הנוסח המשני ' אינון '

. ) 27 - 26

עמ '

דברי ר '

.

של קיסרין  ,ירושלים תרצ " א  ,עמ '  , 10הערה
32

,

.1

 , ( Heb .המוקף בסוגריים

140

בבלי  ,תענית כד ע " א  ,על פי נוסח כתב  -יד מינכן ( הספרייה העירונית ,
דיימונד
מרובעים כתוב בין השיטין ( על כתב  -יד זה  ,הקרוי ב ' דקדוקי סופרים ' כ " י ב  ,ראה  :א '
 ,בית המדרש לרבנים
מדעית עם פירוש למסכת תענית תלמוד בבלי ראש פרק א ' בצירוף מבוא '  ,עבודת דוקטור השונים למקום זה

 ' ,דוגמא למהדורה

141

. ) 37 - 32

באמריקה  ,ניו  -יורק חש " ן  ,עמ '

קיימים מספר חילופים משמעותיים בעדי

הנוסח[ לשעבר מאוסף הרב

בבבלי  .בכתב  -יד תימני קיימות שתי גרסאות יחידאיות ( כתב  -יד יד הרב הרצוג
בירושליםבבלין ומקומו במסורת
[
סנהדרין
מיימון ]  ,ראה עליו  :דיימונד [ שמן  ,עמ '  ; 32 - 25מ ' סבתו  ' ,כתב יד תימני למסכת
גורס ' ר ' יהודה נשיאה '

הנוסח '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ו  ,עמ '  . ) 9 - 7כתב  -יד זה
המסורות שלפניו
במקום ' דבי נשיאה '  .ייתכן שזהו שיבוש גרפי  -דבי ז רבי ז רב " י  ,ר ' יהודה  -המושפע מן
דווקא נוסה זה הוא
תל  -אם
ושאחריו המציינות את ר ' יהודה נשיאה  ,דבי נשיאה ורבי כדמויות המרכזיות  ,.אך
אביב תשכ " ט  ,עמ ' . ) 612
האותנטי  ,הרי לנו רמז לזמנו של חכם הנזכר ( השווה  :ה ' אלבק  ,מבוא לתלמודים
חילוף הנוסח האחר הוא שכתב  -היד התימני ממען את דברי הושעיא זעירא לנשיא בלבד -

תנא ליה ' לעומת
'

ביקורת פומבית  ,דבר המקשה על

.

' תנא להו ' בכל שאר עדי הנוסח על פי גרסה זו אין כאן דרשה בציבור או

 -היד מכאן  ,נוגע

הבנת הסיפור בהמשך  .חילוף נוסף  ,המפריד בין הדפוס וכתב  -היד התימני מכאן לבין שאר כתבי
מדובר ב ' בני מאתיה '
לזהותה של הקבוצה המתערבת לטובתו של אותו חכם כהגנה מפני עבדי בית הנשיא  -האם בהירות הסיפור מחד
או ב ' הנך בריוני ' ? אין לכך השלכה ישירה על הדרשה  ,על מטרתה ועל תוכנה  ,אלא על שמים הדלו לרודפו
גימא אפשר לטעון כי ' לא מסתבר כלל לשים בפי בריונים שכיון שראו שכל מעשיו לשם
בהערות ) אך פתרונו שם

.

ושמפני זה הגינו עליו גם נגד עבדי דבית נשיאה ' ( מלטד  [ ,לעיל  ,הערה , ] 26

עמ ' 106

.

פתרון  ,שכן גרסה

בעקבות גרסת ' עין יעקב '  ' ,אמרו ליה להגך בריוני שבקוה '  ,שעבדי הנשיא הם הבריונים  ,אינו
הבריונים לצדו של הדרשן
זו באה לפתור אותה בעיה ואינה קודמת לה מאידך גימא ניתן לומר שהתערבות

.

מעצימה את תוקף המסר
33

שלו .

ן

מובא כאשר הציבור נוהג על

הפסוק לקוח מפרשה העוסקת ב ' פר העלם דבר ' של הציבור  ,שעל פי פרשנות חז " ל בית הדין  ,ומנהיגותו
פי הוראה מוטעית של בית דין הקהל כאן פסיווי ותלוי בהחלטתו ובהוראתו של
 ,והכישלון נזקף
משל זה מותאם יפה למסר של הושעיא זעירא  -בית הנשיא הוא האחראי להצלחת התענית

נכשלה .

.

לחובתו אף על פי שכל הציבור משלם על כך .
 ,ראה  :מ ' בר ,
ראה לעיל באמצע הערה  . 32על המונח חבריא ואינטרפרטציה היסטורית  -חברתית שלו
 ,כ  -כא
 מעולמן של הישיבות בארץ ישראל במאות השלישית והרביעית '  ,בר אילן  :ספר השנה המשמשות הזדמנות' על

34

ההברייא

( תשמ " ג ) ,

.

עמ '

 ( 95 - 76על המונח בבבלי ראה  :שם  ,עמ '  90וכן עמ '  94הערה  ) 130על דרשות בציבור  ,ש ' אליצור ואחרים
למתיחת ביקורת על הנשיאות ראה  :מ " ד הר  ' ,בין בתי כנסיות לבין בתי תאטראות וקרקסאות '
. 15 , 14 ,
( עורכים )  ,כנסת עזרא  -אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '  , 107הערות 13

קתדרה

ץתדרה

414

דוד לוין

לסיכום  ,פעמים נודע לנשיא תפקיד מרכזי בתענית הציבור ,

אך תעניות אלה התקיימו גם בלעדיו .

הימצאותו בתמונות העולות ממסורות חז " ל או היעדרותו מהן הן אמת מידה ליחסיו עם החכמים אך

.

לא בהכרח עדות על מקומו ההיסטורי  -החברתי מרכזיותו נגזרת גם מתוקף תפקידו וגם מכוח

.

אישיותו  ,ולכן לא הייתה זהה בכל מקרה ובכל דור כמו כן יש לזכור שהנשיא לא יכול היה להיות

.

נוכח בכל כפר בגליל ולהשתתף בכל תענית שנקבעה בעיירה זו או אחרת ברם על אף מורכבותה

של התמונה יש להדגיש שהנשיא מילא תפקיד מרכזי  ,גם אם לא בלעדי  ,בתענית הציבור .
הציבור
בתיאור מקומו של הקהל הרחב בתענית הציבור והתייחסותו למעמד זה נבין כיצד חכמים רואים את
השפעת הציבור  ,את התנהגותו ואת תגובותיו על צרה שבה הוא נתון ועל דרכי הפתרון של צרה זו ,

וכן נבחן מה יחסו של הציבור עצמו למעמד התענית ,

וכיצד העריך את יעילות המעמד כפתרון

.

למצוקה שבה הוא שרוי בכדי למצוא רמזים להשקפותיו של הקהל על אודות מעמד זה נדרשת

הסתכלות מעבר למסורות עצמן .
.

מרכזיות הציבור וחשיבות התייחסותו הראויה לתענית מודגשות במסורות התלמודיות כובד הראש
של הקהל וחזרתו בתשובה נתפסים כמפתח לפתרון הצרה :
דאמד ד ' בדכים ' יערף כמטר ליקחי ' ( דברים לב  ,ב ) שברו בריות את ערפן מיד המטר יורד  ,ר ' מנחמא

בשם ר ' אבין בארעא ברייתא קארן ליה עמא תבירא קרל ( תרגום  :בחוץ לארץ קוראים לו עם שבור עורף ) ,

שהן שוברין עורפן ומיד המטר יורד .

35

בין אם משתקפת כאן ידיעה היסטורית מדויקת על אודות תפיסתם של אנשי חוץ לארץ בין אם לאו ,
לדידו של בעל המסורת ירידת הגשם תלויה בישראל

' שהן

שוברין עורפן  /הצורך בתשובה פנימית ,

.

מעבר לתענית החיצונית  ,מצטרף לתמונה זו  ,שבה התנהגותו של הציבור עומדת במרכז דבריו

הנזכרים של ר ' חנינא לאנשי ציפורי הם דוגמה מובהקת לדבר :
ע

,

ומר קמיהון  ,לא ר ' יהושע בן לוי מחת מטרא לדרומאי  ,ולא ר ' חנינא עצר מטרא מן צפוראי  ,אלא

אלין דרומאי לבהון רכיך שמעין מלה דאוריא ומתכנעין  ,ואלין צפוראי לבהון קשי שמעין מלה דאוריה

.

ולא מתכנעין 6י

35

בראשית רבה יג  ,יד ( מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '  , ) 123ראה נוסח קטע גניזה  :מ ' סוקולוף  ,קטעי בראשית רבה
מן הגניזה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  ; ) 103ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( סה ע " ב )  ,ראה נוסח קטע גניזה  :גינצבורג ( לעיל ,
הערה  , ) 14עמ '  .411פירוש הכינוי ' עמא תבירא קדל ' ( או ' עם תבורי קדל ' ) הוא  :עם שבור עורף ( ליברמן  ' ,גזיר קדל ,
תביר קדל  ,קציע צוארא ' [ לעיל  ,הערה  , ] 5עמ '  ; 520 - 516סוקולוף [ לעיל  ,הערה  , ] 5עמ '  ; 475 - 474וכן בהערותיו
של סוקולוף

לקטע הגניזה הנזכר .
)

על

ר ' מנחמא

ג  ,ג  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ '  , 6הערות
בהערה
739

7

738 -

.8 - 7

ראה  :ב " ז בכר  ,אגדת אמוראי ארץ ישראל  ,תרגם א " ז רבינוביץ ,

יש להוסיף מקום זה בבראשית רבה לרשימה בהערה

שם היא לחלק של ספרו של בכר שלא תורגם :
 .קק

Strassburg 1899 ,

, 111 ,

der Palastinischen Amor er
~

8

שם  .ההפניה

Bacher , Die Agada

 .עז

מי השתתר בסדר התענית ברחובה של עיר ' ,

]

ק11דר

45

 ,ולא ר ' חנינא מונע

( תרגום  :נכנס ואמר לפניהם  ,לא ר ' יהושע בן לוי מוריד גשם לאנשי הדרום
ונכנעים  ,ואנשי ציפורי אלו
גשם מאנשי ציפורי  ,אלא אנשי דרום אלו ליבם רך שומעים דבר תורה

ליבם קשה שומעים דבר תורה ולא נכנעין .
מוצגת בצורה קיצונית .
בסיפור על תענית הציבור שהכריז ר ' תנחומא השיבות התנהגותו של הציבור
הציבור  .לכאורה במקום
)

יעילותה של התענית מועמדת בסכנה משום שאדם אהד בלבד פרש מן

עם גרושתו  ' :גבר פלן

לעסוק במצוות צדקה  ,כהוראתו של החכם  ,התעסק באופן מעורר השד
גרושתו ונותן לה מעות ) סוף
מישתעי למישבקתיה  ,ויהב לה פריטין ' ( תרגום  :אדם פלוני משוחח עם
התפיסה הבסיסית שהתענית
הסיפור  ,שבו מתברר כי כוונותיו של האיש היו ראויות  ,אינו משנה את
 ,מה את יתיב הכא ועבירתא
לא תוכל לפעול את פעולתה אלא אם תקיף את כל שדרות הציבור  ' :רבי
מכאן ועבירה מכאן ; מה אנחנו
הכא ' ; ' מה אנן יתבין הכא ועבידתא הכא ' ( תרגום  :רבי  ,מה אתה יושב
מאמץ הכלל 38
יושבים מכאן ומעשה זה מכאן )  37 .אדם אהד בפרישתו עלול לקלקל את
פונים בכדי למצוא פתרון
אפשר לראות בכך התאמה בין הבעיה והיקפה מזה לבין הכתובת שאליה
במשימת הפתרון הוא
לבעיה מזה צרה הבאה על הציבור כולו תיפתר בכך שהציבור כולו ישתתף
הגדרת הציבור כאחראי
מוצג כאחראי לתוצאות המאמץ  ,להצלחתו או לכישלונו היבט נוסף של
לציבור לבוא בטענה אלא
להצלחת התענית הוא הסטת אתריות זו מן החכם  ,במקרה של כישלון אין
 39משמעותה של תפיסה זו מתבררת על רקע
לעצמו  ' :מה יעשו גדולי הדור שאין דורן דומה יפה '
בהצלחת המעמד ( ראה
המסורות המדגישות את מרכזיותו של החכם בתענית הציבור ואת תפקידו
כלפיו ' ר ' יהוש '
להלן ) דבריו של ר ' חנינא המצוטטים לעיל באים על רקע התרסתם של אנשי ציפורי

.

.

.

.

.

.

.

התיבה
אתעיר
מוציאין של
'לרחובה
רבת
תהלוכה דתית ' .

משתתפים  :הפטריארך
נושא בעגלה

( משמאל )

תיבה עה אביזרים
דתיים ; הקיסר בראש
התהלתה  ,ומולו בפתח
הכנטייה (מימין) ,
הקיסרית ,נושאת צלב .
תבליט משנהב  ,המאה
השישית לספירה

: ::

בלוד  ' :אמרו לו לר ' ליעזר וסיפר

זה את ' דורך שבה מביעים ר ' אליעזר ור ' יהושע את התנגדותם לתענית
לר ' יהושע ורחץ ' ( תוספתא  ,תענית ב  ,ה [ מהדורת ליברמן  ,עמ '  ] 331ומקבילות
( בבלי  ,תענית כד ע " ב  ,תרגום  :כולכם ( הישארו ] בתעניתכם )  ,אלא ששם היקף ההשתתפות

) ; וכן  ' :כולי עלמא בתעניתייכו '

ברור .
39

בבלי  ,תענית כד

ע" ב.

באותה תענית אינו

ץתדרה

דוד לוין

46

בן לוי מחית מטרא לדרומאי ור ' חנינא עצר מטרא מן צפוראי '  .אנשי ציפורי רואים בר ' חנינא את

.

האחראי לפתרון ולכישלון  ,ואילו הוא בתגובתו מבקש להצביע עליהם כגורם המכריע נקודה זו באה
לידי ביטוי מפורש בסמוך לסיפור ר ' חנינא ואנשי ציפורי  ' :מה יעשו גדולי הדור ואין הציבור נידון

אלא אחר רובו ' .

40

.

כוחם של גדולי הדור ויכולתם לעזור מוגבלים כאשר הציבור אינו ראוי מנקודת

.

מבטם של חכמים הציבור הוא האחראי לסיכויי הצלחת התענית  ,או למצער האשם בכישלון לעומת

.

זאת אותו ציבור רואה את החכם כאחראי לפתרון הבעיה  ,ואצלו המפתח להצלחה דרישה הדדית זו

מובילה  ,כפי שניתן היה לצפות  ,למתח ולהטלת אשמה .
.

לעתים הציבור מוצג כגורם היוזם את התענית ואת הכרזתה אנשי נוה 41פונים אל רבי יהודה הנשיא

.

כדי שתענית ציבור תתאפשר בנסיבותיהם המיוחדות בימי ר ' תנחומא ' אתון לגביה אמ ' ליה  ,רבי
גזור תעניתא דייתות מיטרא ' ( תרגום  :באו אליו אמרו לו  ,רבי גזור תענית שירד

גשם .

) 42

בעצם

הבקשה באה לביטוי הן יעילות התענית בעיני הציבור והן מרכזיות החכם או הנשיא בהכרזת התענית .
הגושפנקה של בעל הסמכות נחוצה כדי שהתענית תוכל להצליח .
ברם לעתים התנהגותו של הציבור אינה עולה בקנה אחד עם דרישותיהם ורגישותם של חכמים ,

.

והדבר משתקף במסורות המפגישות בין חכמים למנהגו הנפוץ של הציבור במקרה אחד נמנע החכם
מלהתעמת עם הציבור והביקורת נשארה בין חכמים לבין עצמם ולא הגיעה אל כתובתה :
ר ' אמי ביומי דר ' יוחנן הוינן נפקין לתעניתא וקרי שמע [ בתלת שעין ולא

ד ' הוידא בשם

ר ' יעקב בר זבדי בשם ר ' אבהו ביומוי דר ' חנינא הויגן כפקין לתעניתא וקרינן

הוה

[YD

.

הוה מתהי בידן .

בתר תלת שעין ולא

ממחי בידן ר ' יוסי ור ' אחא נפקן לתעניתא אתא ציבורא ומיקרי שמע בתר~ תלת שעין  ,בעא ר ' אחא

מחויי בידן  ,אמר ליה ר ' יוסה הלא כבר קראו אותה בעונתה כלום קורין אותה אלא כדי לעמוד בתפילה

.

מתוך דבר תורה  ,אמ ' ליה מפני ההדיוטות שלא יהו אומ ' בעונתה הן קורין אותה י4

( תרגום  :ר ' זעירא

[ אמר ] בשם

ר ' אמי  ,בימיו של ר ' יוחנן היינו יוצאים לתענית וקוראים

.

' שמע ' בשלוש

שעות ולא היה מוחה בידנו ר ' יעקב בר זבדי [ אמר ] בשם ר ' אבהו  ,בימיו של ר ' חנינא היינו יוצאים

.

לתענית וקוראים ' שמע ' לאחר שלוש שעות ולא היה מוחה בידנו ר ' יוסי ור ' אחא יצאו לתענית בא

הציבור וקראו ' שמע ' לאחר שלוש שעות  ,ביקש ר ' אחא למחות בידם  ,אמר לו ר ' יוסי . . .

)

הציבור מתנהג בדרך שהחכם אינו מקבל משיקולים הלכתיים אך הוא נמנע מנקיטת עמדה פומבית

בעניין  .אולי לא בטח החכם בהשפעתו ועל כן נמנע מלהתערב .

44

במקום אחר מוצגת תגובתו של

ר'

זירא להתנהגות אחרת של הציבור בסדר התענית :
40

ירושלמי  ,תענית ג  ,ד

. 25

(

סו מע " ג .
)

41

ראה לעיל  ,הערה

42

ראה לעיל  ,הערות

43

ירושלמי  ,ברכות א  ,ח ( ג

. 11 , 6
ע"ג .
)

בנוסח כתב  -יד ליידן יש דילוג מחמת הדומות  ,ההשלמה המוקפת בסוגריים

מרובעים  ,היא על פי נוסחו של הרש " ס  .ראה  :אפשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  , 344הערה
ירושלמי '  ,מחקרי תלמוד  ,ב ( תשנ " ג )  ,עמ '  , 275הערה  ; 300פ ' שפר וה " י בקר  ,סינופסיס לתלמוד הירושלמי -
; 54

סדר זרעים  ,א  ,טיבינגן
44

תגובה מעין זו ,

' לא

, 1991

עמ '

33 - 30

י ' זוסמן  ' ,פרקי

.

הוה ממחי בידן '  ,מצויה בפסקה הידועה על אמנות בבית הכנסת  ' :ביומוי דר ' יוחנן שרון

ציירין על כותלייה ולא מחי בידון  ,ביומוי

דר ' אבון

שרון ציירין על פסיפסס

(!)

ולא מחי בידון ' ( ירושלמי  ,עבודה

מי השתתף

,

47

בסדר התענית ברטובה של עיר !

כן תני לא היו מתתלפין עליה כל
ביומוי דר ' אילא הוון שבקין ארונא ועללין לון  ,אמר ליה ר ' זעורה לא
היום  ,אלא אחד היה יושב ומשמרה

כל היום .

45

( תרגום  :בימיו של ר ' אילא היו עוזבים את הארון [ ברהוב ] ונכנסים להם

כן

נלמד . . .

 ,אמר לו ר ' זעירא האם לא

)

פולתן שונים בגילויי השבר

ניתן לשער שנטישת התיבה ברהוב קשורה למנהג רווח להשתמש בכלי
 46ההלכה בברייתא יוצאת כנגד הנוהג ומבקשת
ולהמחיש את המצב הקשה על ידי ביזוי סמלים אלה
 47השימוש בכלי פולחן בסדר התענית מצוי גם במנהגים
למנוע אותו  ' :אחד יושב ומשמרה כל היום '
שיתבזה '  48עם זאת  ,הם ביקשו
המקובלים על חכמים  ' :כלי אחד שלהמדה שהיה לנו גרמו עונותינו

.

.

.

.

להעמיד סייגים ברורים כדי למנוע ביזוי קיצוני של אותם כלים אם

פירוש זה למעשה בימיו של

ר'

ממנו .

הסתייגו

אילא נכון  ,אזי מבצבץ כאן נוהג נוסף הקשור לסדר התענית שחכמים
לעיל יש חכמים שאימצו נוהג
עניין אחר שהיה מקובל ונפוץ הוא ה ' מפשוטיתא דתעניתא '  ,שהוזכר
הכמים לאנשי ביתם בעניין זה -
זה ועם זאת ביקשו להגבילו לצורה המקובלת עליהם ההוראות של
תהוון רבעין כאורחכון ' ( תרגום  :ר ' אמי
' ר ' אמי מפקד לאינשי ביתיה  ,כד תהוון נפקין לתעניתא לא
[ הרגילה ] )  - 49 ,והדיון בבעייתיות
היה מורה לאנשי ביתו כאשר תצאו לתענית אל תשתחוו כדרככם
שחכמים מתאמצים להעניק לו
ההלכתית העקרונית  ,מצביעים על התמודדות עם נוהג נתון

.

.

לגיטימציה .

של ריש לקיש  ' :ר ' מנהם בשם

אגב עיסוק בגדר ההלכתי של שבועת שווא מביא הירושלמי את דעתו
משום שבועת שוא ' ( תרגום  :על
ריש לקיש  ,אהן דהמי מיטרא נהית ואמ ' " קורי פלי בריכסון "  ,לוקה
 50אם אכן זהו שריד מתפילה עממית
אותם שרואים ירידת גשמים ואומרים ' אדון  ,המטר הרבה ' )

.

זרה ג  ,ג [ מב ע " דן ) ,

תרגום  :בימיו של ר ' יומנן ההלו

בידם .

ההלו מציירים על פסיפס ולא מאה

ר ' אבון

ולא מהר בידם  ,בימיו של
מציירים על הקירות
אפשטיין  ' ,לשרידי הירושלמי ' ,

על פי נוסח קטע גניזה ( י " נ

)

.

הנ " ל ,

אך השווה את הוראת הביטוי

מהקרים בספרות התלמודית ובלשונות שמיות  ,ב  , 1 ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  256ממחה בידון ' ( ירושלמי  ,שבת
במקום אתר בירושלמי  ' :ר ' ירמיה המי לון מטלטלין ליה גו סדרא רובא ולא הוה
ארגז או שידה ) בתוך בית הכנסת
ג  ,ו [ ו ע " ג ] )  ,תרגום  :ר ' ירמיה ראה אותפ מטלטלים אותו ( את ה ' תרכוס ' -
)
( או בית המדרש ) הגדול ולא מחה בידם  ' .דהוה מסופק הלבתא כמאן ' ( ' קרבן העדה '

.

מה ע " א .

45

ירושלמי  ,תענית ב  ,א

46

סממן זה מופיע בתיאורי תעניות ציבוריות בספרות בית שני  :מקבים א ג

(

 ,מז  -מט ( הוצאת א ' כהנא  ,עמ ' קיב -

)

זו במקורות פגאניים ונוצריים

קיג ) ; יהודית ד  ,ט  -יב ( מהדורת גרינץ  ,עמ '  . ) 107 - 106לא מצאתי הקבלות לתופעה
פולחן  .לבחינה של השימוש בסמלי
ן העת העתיקה  ,אבל בימי  -הביניים קיים סדר ליטורגי המיוסד על ביזוי כלי
 ,ראה :
קדושים ובאביזרי פולחן כאמצעי לחץ  ,גם כלפי האל וגם כלפי גורמים בחברה
 of Saintsלתופעה זו בימי  -הביניים
 ' Gearf, 'Humiliationק

123 - 140

 .קק

.

,

5 ' Cambridge 1983 ,ן ע ] 4 . ( , Saints and theirט ) Wilson

5.

',

הפיסה מסוימת עם מנהג עיכוב התפילה כפי שהיא מתגלה מפורשות לראשונה

במקורות אשכנזיים לקראת אמצע
 ,מלאת  :מחקרים בתולדות

עשרה  -עשרה  ,ראה  :א ' גרוסכן  ' ,ראשיותיו ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה '
המאה האחת

ישראל -ותרבותו  ,א ( תשמ " ג ) ,

עמ ' 199

219 -

.

47

תוספתא  ,תענית א  ,ח ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

48

ירושלמי  ,תענית ב  ,א ( מה ע " א ) .

49
50

ירושלמי  ,עבודה זרה ד  ,א

(

מג ע " ד .
)

. ) 325
 ,הערה

. 13

המובאתקקלעיל
ראה את הספרות
ען % 0נקמץ )  ,ראה  :ליברמן ( לעיל  ,הערה , ) 15
)

ירושלמי  ,שבועות ג  ,י ( לד ע " ד )  .על ' קורי פלי בריכסון ' ( ע) 0
עמ '  . 28 - 25ג ' אלון  ,בביקורתו על היבור זה של ליברמן  ,מתנגד לקביעה

שמדובר כאן בתפילת גשם  ,ומציע

קתדרה

תדרה

48

דוד לוין

( ספונטנית ? )  ,תגובה לגשם שיורד לאחר תקופת יובש  ,שמא גלומה במקור
זה גם התמודדות של
חכמים עם נוהג שלא מצא חן בעיניהם  .אין לדעת אם הנימוק ההלכתי הוא המניע העיקרי
להתנגדותו
של
החכם  ,או שמא הנימוק הפורמלי נועד לכסות על רתיעה רחבה יותר מגילויי תרבות זרה במעמד

-

.

פומבי זה  51ההשוואה לתגובה הרצויה לירידת גשם המתוארת במשנה מלמדת מהי הצורה שבה
ראוי
לדעת חכמים
לנהוג בעקבות הצלחת תענית בגין בצורת  ' UK ' :להם ר ' טרפון  ,צאו ואכלו ושתו ועשו

.

יום טוב  ,ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב  ,ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול '  52הניגוד בין
קריאה
ביוונית בתגובה לגשם לבין קריאת הלל בעקבות ירידת גשמים מגלם את מגוון הגישות לתענית

הציבור ואת המתחים שהיו יכולים לשרור ביניהן .
לסיכום  ,הציבור אינו גורם סביל בתענית  .השקפת

החכמים מועידה לקהל מקום מרכזי ולעתים אף

מכריע במהלך התענית  .הציבור נוטל חלק פעיל בהשתלשלות העניינים החל מן היזמה להכרזת תענית ,

.

דרך התנהגותו ונהגיו במהלך סדר התענית הפומבי  ,וכלה בטענותיו בעקבות כישלון התענית
תענית
הציבור
מתגלה כמתכונת פעולה מוכרת לקהל הרחב  ,ולקהל זה דעות מוצקות לגבי אופיו והתנהלותו

של היום  .הלק מדעות ומהתנהגויות אלו אינו עולות תמיד בקנה אחד עם דעתם של חכמים .
היחיד מחור הגשמים
' בשעה שישראל באין לידי עבירות ומעשים רעים  ,הגשמים נעצרין ,
מפגיע בעדם ומיד הגשמים יורדים '

-

53

והן מביאין להן זקן אחד . . .

והוא

דמותו של אדם מסוים המהווה כתובת לפנייה בעת צרה

.

מוכרת וידועה בתרבויות העולם העתיק  54במסורות חז " ל דמות זו היא מעין פתרון
חלופי לתענית
הציבור ,
אמצעי מקביל המסוגל במעורבותו להביא לסיום המשבר נראה שלצד מסורות המציגות

.

.

שהביטוי בא מתוך משא ומתן על מחירי יבול ותוצרת בשוק  ,ראה  :אלון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 260 - 258
שאלון מתווכח עם עמדה שכלל לא הובעה ליברמן אינו טוען שהביטוי היה חלק מליטורגיה פומבית ברחובה של

.

נדמה

עיר  ,אלא שכך הגיבו  ,בין השאר  ,על ירידת גשמים לאחר בצורת  .פירושו של אלון מכניס יסוד שלא בא
זכרו
במסורת זו  ,המיוחסת לריש לקיש  :רצונו של אדם שהמחירים בשוק יירדו
משנסתיימה הבצורת  -לשון שבועה
על ' מחירן של פירות שצריך להיזול [ ! ]
'  .אבל עניין זה מאן דבר שמיה בפירושו של ליברמן אין צורך להוסיף
נתונים
 בעל המסורת הכיר תגובה מעין זו מצד הנוכחים בירידת ממטרים יש להוסיף שביקורת זו של אלוןעל ספרו של ליברמן  lewish Palestineתן  Greekעומדת בסימן ' תפשת מועט תפשת ' ( עמ '  . ) 277אלון יוצא נגד

.

.

ראיית השפה היוונית כשפת דיבור יומיומית של חלק מיהודי ארץ  -ישראל וחכמיה  .אם זו מגמתו  ,ייתכן

51

שמעורר לשיטתו ביטוי יווני בפי יהודי ברחוב ( או בשוק ) קודם לפירוש
' יש להבחין לפעמים בין הנימוקים
הניתנים בגלוי לדין מן הדינים ובין המניעים הממשיים שהמריצו את קביעת
הדין '  ,ליברמן ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' 254
משנה  ,תענית ג  ,ט  ,על פי כתב  -יד קאופמן ( לעיל הערה . ) 8

שהציע לדברי ריש לקיש .

שהקושי

.

52
53

54

ע"ד .

ירושלמי  ,תענית א  ,א ( סג
עמ '  ; ) 429תנחומא וארא כב ( ' כל מה שהם עושין וגוזרין הקב
" ה עושה ' ) .
על דמותו של האיש הקדוש )
)

ראה גם  :שם  ,ג  ,ב ( סו ע " ג ) ; בראשית רבה מד  ,ה ( מהדורת

 , holy manתחחו  divineק8ע4
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 .קק
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 . Brown , ~ The Riseק

971 ( ,נ )  Late Antiquity' , IRS , 61חן the Holy Man

 .קק

ש

'  late Antiquityח 1 as Exemplarחן103 - 152 ( ; idem , ~ The 58
 1 -25 ; idem ,קק , 1 , 2 ) 1983 ( ,
 . 57 - 78עק Cambridge 1995 ,
', Authorit and the

,
האיש הקדוש בפתרון מצוקות ציבוריות ראה במאמרו
~l

Los Angeles 1982 ,

.

Berkeley

,
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מ, ",

 ! 9תג  Lateחן
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 Representationsעל כוחו של
הראשון של בראון  ,עמ ' ) 1 . Fowden , 'The Pagan ; 95 - 94

מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר ,

4

קתדרה

דמות זו ככתובת אחרונה שאליה פונים רק לאחר שהפתרונות המקובלים נכשלו  ,קיימים גם תיאורים
שבהם אותו יחיד פועל ללא קשר לנתיב הממוסד ולכישלונו ; כלומר לפעמים היחיד מוצג
כגורם המכריע בסדר התענית הכללי  ,ולפעמים תרומתו בכ
לדרכי ההתמודדות של הקהל ומציב חלופה לדרכים

אלה ,

במסורות ארץ  -ישראליות מתקופת האמוראים אנחנו מוצאינ

ו'

הממלאים את תפקידו של אותו יחיד אשר בכוחו להתערב

.

.

ציבוריות בראש ובראשונה מוצגים חכמים בתפקיד זה דמור
מוכרת גם לציבור הפונה אליו  ,גם לגורמים המזלזלים בו וגם
עצמם :
והוון ציפודאיי אמדין

ר ' יהושע בן לוי מהת מיטרא לדרומאיי

ור ' הנינה עצר מיא מן

ציפוראיי .

לוי בן סיסי באו הגייסות לעירו נטל ספר תורה ועלה לראש הגג

אמ ' רבון העולמים . .
נתבקשו ולא נמצאו .
,

מיד איתבעון ולא אשתכחון ( תרגום  :מיד

)

בימי ר ' חייה בר ווה עלה גור אהד לארץ ישראל ולא הניח אילן
שלא עקרו  ,ועשו תענית ונתפלל ר ' חייא  ,וגעת אמו מן המדבר
וירד

לקולה .

ר ' חגי גזר תענית נהית מיטרא  ,אמ ' לא משום דאנא כדאי אלא
משום דכת ' ' כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ' ( תהלים כב  ,לה

)

( תרגום  :ר ' הגי גזר תענית וירד גשם  ,אמר  ,לא משום שאני ראוי

אלא משום

שכתוב . . . .
)

56

האיש המדוש בשלהי
העת העתיקה  :שמעון

55

ואילו המסורות האחרות

סטיליטס על

עמוד ,

אנשי ציפורי רואים בר ' חנינא ובר ' יהושע בן לוי ' בעלי מפתחות של גשמים ' ,

הנחש הוא השטן

מציגות את תפילתו של החכם כגורם המכריע המביא לפתרון המשבר גם כישלון שלוש  -עשרה תעניות

המפתה  ,הסולם בצד

.

" Broiming, 'The "Low Level
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.ם

 . 122 - 123 :קק
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 lournal ofEarly Christan Studiesחוברת שלמה להערכת

אודות האיש הקדוש בשלהי העת העתיקה

( [ 3 ] 1998

)

.

לאחרונה הקדישו עורכי

שלושים שנות מחקר של פטר בראון על

.

 . (fECS 6 ,כמה ממאמרי חוברת זו כוללים סיכום מעודכן של

מצב המחקר בנושא זה  ,וגם בראון עצמו מציג שם דין וחשבון על התפתחות מחקרו ומחשבתו בתחום  .ראה גם :
 . 5 - 30קק  . Brown , ' The World of Late Antiquitf Revisited, Symbolae Osloenses 72 ) 1997 ( ,ע
55

ירושלמי  ,תענית ג  ,ד ( סו ע " ג )  ,כאן הועתק נוסה כתב  -יד ליידן  ,השווה לעיל  ,הערה
; ) 28
וראה לעיל  ,הערה  ; 3בראשית רבה לא  ,יג ( מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '
מרגליות  ,עמ '

56

,

סא .
)

.

; 14

שם ג  ,ח ( סו ע " ד ) ,

ויקרא רבה ג  ,ב ( מהדורת

על פי בבלי  ,תענית ב ע " א  .על החכם כאיש קדוש מוריד גשמים ראה  :לוין ( לעיל  ,הערה , ) 1
למקורות שבהם מופיע מוטיב של מפתחות ( שונים ) בידו של האל ראה :
 . 158 - 159קק 5 85 - 87 ,טח149 , 11

.ק

,,

שמאל נועד לסייע

Swartz , Ilebrew

 0 Genizah, Sheffield 1992 ,ם ]  theחוס

 M. D .ש

עמ '

. 73 - 71

L . H . Schiffman

and .Aramaic Incantation Texts

אח

עזרתו  .סוריה ,

המאה השישית
לספירה

תדרה

דוד לוין
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~

הציבור מביא ללעגו של אותו כותי דווקא כלפי ר ' אחא :

' רבי רבי עצור גולתך מן מיטרא ' .

57

לא רק הכמים מוצגים כמחוללי גשמים אלא אף אנשים שאינם מחוגי בית המדרש  ,לעתים מדובר

דווקא בפשוטי עם  ,בטיפוסים

.

מפוקפקים או באנשים החיים בשולי החברה מסופר על חמר קשה יום

ועל עובד תאטרון ומשכיר זונות מקיסריה שדווקא אליהם פונים חכמים בכדי לפתור את מצוקת

.

הבצורת דמויות אלו מוצגות במסורות הירושלמי בלשון הבאה :

אתחמוי לרבנן פלן חמרה יצלי וסטרא נחית . . .
פנדקקא יצלי וסטרא נחית  . . .א ' ליה כדי את מצלייה ומתענייה .

.

אמרו ליה כדי את מצלייה ומתענייה אתחמי לר ' אבהו

((זרזיפי

נראה [ התגלה ] לחכמים חמר אחד שיתפלל וירד

.

ולהיענות נראה לר ' אבהו

' פנדקקא ' שיתפלל וירד גשם . . .

ש5

גשם . . .

אמרו לו ראוי אתה להתפלל

אמר לו ראוי אתה להתפלל

ולהיענות .
)

החשיבות כאן אינה בהתרחשותו של המקרה המתואר אלא בעצם העלאת האפשרות שהציבור  ,ובראשו

היעלית )
בית כנסת
(
אדיקולה
בפריפת

'

'

( שומרוני ? ) בתל

אצטבה  ,צפונית לתל
בית  -שאן

חכמים  ,נדרשים לאותן דמויות בתור מחוללי גשמים  .ההיזקקות לחמר ול ' פנדקקא ' נתפסת כחריגה .
לעומת זאת  ,בהמשך אותו מקור מובא סיפור שבו חכמים הולכים לחסיד מכפר אימי כדי שיתפלל

ויוריד גשמים .
57
58

59

59

יש להשוות את דמותו של ' הסיד ' זה לדמות האיש הקדוש במזרח הביזנטי  ,שחי בשולי

ראה לעיל  ,הערה

. 15
עמ '

. 404 - 403

ירושלמי  ,תענית א  ,ד ( סד ע " ב )  ,על פי קטע גניזה  :גינצבורג ( לעיל  ,הערה , ) 14
' פנדקקא ' ( 01א ~ ז זע~  , ) 1כרשע גמור או כאדם בעל חמש עברות  ,ראה  :ליברמן ( לעיל  ,הערה
וההפניות שם .
הערה , 18
~

על פירוש

 , ) 15עמ ' , 24

ירושלמי הנ " ל ( חסר בקטע הגניזה הנזכר  ,המכונה על ידי מהדירו ' קיצור הגדות הירושלמי '  ,גינזבורג

הנ " ל ) .

על

מי השתתר בסדר התענית ברחובה של עיר ,
היישוב  ,הן מבחינה ממשית והן מבהינה תודעתית  ,וגילם ערכים רוחניים

,

51

והתנהגותיים קיצוניים  .האיש
נקודות מגע עם

.

הקדוש היה כתובת לפניות על רקע אישי וכללי לדמות התסיד הכפרי

תופעה זו .

החסיד מקפיד שהגשם לא

העיצוב התלמודי משלב כאן את יכולת הורדת הגשמים עם הצניעות -

במידותיה וביכולתה .

.

ייזקף לזכותו דמות זו  ,הרחוקה מחוגי הכמים  ,תרתי משמע  ,מרשימה

.

כאשר סוף סוף הוריד ר '

עצמתו של היתיר מתולל הגשם נתפסת כהתערבות בוטה בסדרי עולם
 ,א ' מה אנא סימר למרי חובה
חנינא גשם לציפוראי נאמר ש ' ונדר על גרמיה דלא למעבד כן תובן
אומר לבעל החוב שלא
דלא יגבה הוביה ' ( תרגום  :נדר על עצמו שלא לעשות כך שוב  ,אמר האם אני
שמעון בן שטח על פועלו של
יגבה את חובו ) אותה גישה משתקפת כמובן מן התגובה החריפה של
צריך את לנדות "  60ההתערבות
תוני המעגל  ,הארכיטיפוס של מחולל הגשמים בספרות חז " ל " :
מומחשת יפה למשל
בהורדת הגשם מתוארת כבעלת פוטנציאל מסוכן לדמות הפועלת והסכנה

.

.

.

במסורת על לוי בר סיסי ותלמידיו :

העולמים אין בטלית חדא מילה

לוי בן סיסי באו הגייסות לעירו נטל ספר תורה ועלה לראש הגג ,
מן הדין ספר אוריתא ייעלון לון ואין לא ייזלון

אמ ' רבון

לון  ,מיד איתבעון ולא

ידיה ואזלון לון  .תלמיד תלמידיה עבד כן לא יבשת ידיה ולא אזלון לון
בשר המת מרגיש

באיזמל .

.

אשתכחון תלמידיה עבד כך יבשת
 ,לומר שאין השוטה נפגע ולא

61

של כפר אימי עם כפר ימא
כפר אימי ראה  :ש ' קליין  ,ספר היישוב  ,א  ,א  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ '  91אם הזיהוי יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית
נכון  ,הרי מיקומו בין הכינרת להר תבור ( יבנאל )  ,ראה  :קליין ( שם )  ,עמ '  ; 93מ ' אבי

.

של ארץ ישראל  ,ירושלים תשמ " ד ,
60

61

עמ ' . 159

משנה  ,תענית ג  ,ה  .ראה  :גדין ( לעיל  ,הערה
ראה לעיל  ,הערה

3

.

)
; ) 54

בוקסר ( לעיל  ,הערה

54

.

אתא מיטרא ' ( תרגום  :לוי גזר תענית

בסיפור המקביל בבבלי  ,הנפתה ' לוי גזר תעניתא ולא

-

-

קתדרה

לזזדרה

52

דוד לוין

( תרגום  . . . :אם ביטלתי דבר אחד מספר תורה זה יכנסו להם  ,ואם לו ילכו להם  ,מיד
נתבקשו ולא נמצאו .
תלמידו עשה כך  ,יבשה ידו והלכו להם  .תלמיד תלמידו עשה כך  ,לא יבשה ידו ולא הלכו להם ,
לומרי . .
במסורת זו אין מדובר
בתענית ציבור  ,ומעורבותו של היחיד היא דרך חלופית לפתרון מצוקת הכלל.
)

גם במסורת המצוטטת להלן על דרכו של רבן יוחנן בן זכאי בהורדת גשמים לא נאמר שהוא עומד

בזיקה לתענית ציבור פורמלית  .ניגוד זה פחות מובהק במקרים שבהם כוחו של היחיד בא לידי ביטוי

.

כחלק מהשתתפותו ומתפילתו בתענית או לאחר שדרכים אחרות לא הועילו מסורות אלה ממתנות

את תכונותיה של דמות היחיד  ,מן הסתם כדי ליטול את העוקץ החוץ  -ממסדי של פעולתו .
האמצעים העומדים לרשותם של היחידים מגוונים  .פנייתם כלפי שמיא ותפילתם הן הדרך המצויה
לחולל שינוי במצב  .גם זכויותיו של האיש  -אם במפגיע כגון דבריו המצוטטים של לוי בר
סיסי
ואם
במובלע כגון מעשיהם של החמר וה ' פנדקקא '  -משמשות אמצעי לתבוע הקלה והצלה  .כמו כן
מצוקתו של אותו יחיד בעקבות הבצורת והתענית  -הן מצוקה פיזית הן מצוקה רגשית  -מספיקה
לעתים בכדי להוריד גשמים :

דב; יושנן ב; ; ביי כד הוה בעי ייחות מיטרא  ,הוה אמ ' לספריה ,
ולית בחייליה מצטער  ,מיד הוה מיטרא

נחית .

62

קום לך קומי היכלא בגין דר ' בעי מספרא

ם

( תרגום  :כאשר רבן יוחנן בן זכאי היה רוצה שירד גשם  ,היה אומר לספר שלו  ,קום לך

משום שרבי רוצה להסתפר ואין בכוחו [ יכולתו ] הוא מצטער  ,מיד היה

גשם יורד

לפני ההיכל ,

)

.

המשותף לכל הדרכים האלו הוא התמקדותן באישיותו של היחיד תוצאות מעורבותו תלויות בו
ובמעשיו ,

ללא קשר ישיר למעשי ציבור .

החכם
כפי שניתן היה לצפות  ,ברוב הטקסטים התלמודיים החכם מתואר כדמות המרכזית במעמד תענית

הציבור  .הוא מוצג כמי שמהליט על עצם התענית  ,כמי שאליו פונים כדי

העלולות להתעורר וכסמכות הנותנת הוראות מעשיות בסדר התענית .
ולא ירד

64

לפתור בעיות שונות

בסיפור על ר ' תנחומא נאמר

.

גשם )  ,לוי בר סיסי עצמו הוא הנפגע ראה גם  :בבלי  ,תענית כד ע " ב  ,ושם מסופר על רב יהודה  ,שנאמר

לו ' אי שלפת אחרינ ' חריבנא לעלמא ' ( תרגום  :אם תחלוץ את הננעל ] האחרת מחריב אני את העולם )  ,ועל רבא ,
62

' דמיטרח קמיה שמיא כולי האי ' ( תרגום  :שמטריח לפני השמים כל כך ) .
בכמה מקומות בירושלמי מסופר על זיקתם של ספרים לתענית הציבור ולאיסוריה  ' :ר ' יעקב בר אחא מפקד
למפריא  ,אין אתת איתא מישאלינכון  ,אומרון
שלמועד וחנוכה ופורים '

(!)

לה בכל מתענין חוץ משבתות וימים טובים וראשי חדשים וחולו

( ירושלמי  ,תענית ב  ,יג [ סו ע " א ] = שם  ,מגילה א  ,ה [ ע ע " ד ] ) ,

אחא מורה לספרים  ,אם באה אישה לשאול אתכם  ,אימרו

לה . . .

תרגום  :ר ' יעקב בר

ירושלמי  ,תענית ד  ,ט

; ראה גם

( סט

סע " ב .
)

על

. 35

63

איסור תספורת בתענית ציבור ראה  :ליברמן  ,תוספתא כפשוטה לתענית  ,ניו  -יורק תשכ " ב  ,עמ '  1088הערה
ירושלמי  ,תענית ג  ,יג ( מז ע " א )  ,וכן דברי ר ' חלבו לרבי יהודה נשיאה ' פוק עמן וצערך עבר  /עביד ' ( ראה לעיל ,

הערה

. ) 26

צערו של החכם מופיע בבבלי בצורה מובהקת כסיבה לסיומה של בצורת ולירידת גשמים  ' :חלש

ליביה  /דעתיה ונחת מיטרא ' ( בבלי  ,תענית כד ע " א  -ע " ב  ,ארבע

פעמים .
)

בשני המעשים האחרונים בכתב  -היד

ליביה ' .

64

התימני לבבלי תענית ( ראה לעיל  ,הערה  ) 32הנוסח הוא ' אכסיפאתא '  ' /איכסיף '  ,במקום ' חלש
בבבלי אנחנו מוצאים פגיות אל ר ' אמי ור ' שמואל בר נחמן ור ' זירא ( בבלי  ,תענית ח ע " ב  ,יד סע

"א .
)

אולם

מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר

במפורש שכאשר ' צרכון ישראל למיטרא  ,אתון לגביה אמ ' ליה רבי גזור תעניתא דייהות
במקומות אחרים ר ' ברכיה ור ' אחא מוצגים כקובעים את שלוש עשרה תעניות

ן 53

!

מיטרא ' .

הציבור .

קתדרה

65

ברוב

66

של הכותי

.

המסורות הדמות המרכזית היא התכם באותו סיפור על ר ' אחא החכם הוא מושא לגלוגו
; ו ' ר ' יהושע בן לוי
ספקן ; ר ' חגי משתדל להסיט את תשומת הלב מעצמו  ' :לא משום דאנא כדאי '
 67חכמים מורים על אופן ביצוע פרט זה או
מחת מיטרא לדרומאיי ור ' חנינה עצר מיא מן ציפוראיי '
 68לפחות במקרה
אחר בסדר התענית  ,כגון  :נתינת אפר  ,אמירת תפילות מסוימות וחלוקת צדקה

.

.

אחד הנשיא הוא שמודרך על ידי הוראתו של ההכם .

69

ש8
קונסטנטינוס נושא
דברים לפני ציבור
ברומא לאחר
שכבש את

שער

העיר .

קונסטנטינוס ,

רומא  315לספירה

.

מרכזיות זו אינה משקפת את התמונה כולה כפי שראינו מכמה מסורות עולה שהתעניות
תחת פיקוחם הבלעדי של חכמים  ,כמו כן מצאנו שחכמים עצמם נזקקים לגורמים חיצוניים

וסדרן לא היו

.

לחוגם למרות

המרכזיות  ,ואולי בגללה  ,עולה לעתים מתח גלוי בין הציבור לחכם סביב תביעות הדדיות

 ,כפי שתואר

.

בסעיף קודם אפילו התמונה העולה מתוך ספרות חז " ל היא אפוא תמונה של מציאות מגוונת
שבה לעתים החכמים הם הדומיננטיים  ,אך לעתים יסודות חברתיים אהרים תופסים את מרכז

ומורכבת ,

הבמה.
הציבור ,

ייתכן שעדותו של הבבלי בעייתית בהקשר זה  ,שכן במסורות הבבלי החכם תמיד מתואר במוקד תענית
ראה על כך בעבודתי ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
65

ראה לעיל  ,הערות , 6

. 198 - 194

. 11

.5

66

ראה לעיל  ,הערה

68

ראה לעיל  ,הערה  , 14כאן הועתק נוסח כתב  -יד ליידן
יסב עפר ויתן
לגביה
שמשא
מטא
דלא
מאן
כל
'
:
ראשו
על
ר ' יהודה בן פזי מורה שכל אהד מן הנוכחים יניח אפר
] )  ,תרגום :
גו רישיה ' ( ירושלמי  ,תענית ב  ,א [ מה ע " א ] ; בראשית רבה מט  ,יא [ מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '  512יהיו אך

67

.

הציבור
כל מי שלא הגיע השמש אליו  ,יקח עפר ויניה על ראשו  .ר ' הגי דואג שכוונותיו ותפילותיו של
סח ע " ב ] ) ,
 ,ד [
ורק כלפי הצרה הנוכחית  ' :אע " ג דאית בליבינן עקין סגין אלא להן דאתינן ' ( ירושלמי  ,תענית ד
תרגום  :אף על פי שישנן בלבבנו צרות רבות  ,נתכוון ) לאלו שבגללן באנו ( בלבד )

,

ור ' תנחומא מצביע על

הצדקה כגורם שיוריד גשמים ( ראה לעיל  ,הערות , 6
ר ' יהודה נשיאה ( השני ) מודרך על ידי ר ' אמי ( בבלי  ,תענית יד ע " א )  ,ושמא גם על ידי דבריו של ר '
) 11

69

.

.

עמן ' ( לעיל הערה

. ) 26

נתינת
חלבו

' פוק

ץתדרה

54

דוד לוין

תרומתו הייחודית של החכם לסדר התענית הפומבי  -לפחות כפי שהדבר משתקף במסורות חז " ל -

.

היא הדרשה בציבור לעולם מוצג החכם כדמות הנושאת דברים פומביים במטרה להכניע את לב

הנוכחים ולשדלם לשנות את דרכיהם  .כאן התגדר וכאן ביקש להביע את דעתו על המתרחש  .אין זה
המקום להרחיב על אודות דרשת תענית ,

70

במסגרת זו יש לציין רק שאין לראות כמובן מאליו את

תפקידו של החכם כדרשן ציבורי בהזדמנות זו  .הדרשה בציבור בתענית  ,והחכם בתפקיד הדרשן

נעדרים לחלוטין במסורות הבבליות המתארות את מעשה תענית הציבור .

71

המסורות הארץ  -ישראליות

בשלבן את החכם כנושא דרשת התענית נותנות בכך ביטוי למפגש ולדו  -שיח ( שמא רב  -שיח )  ,שבו

חכמים נטלו חלק בסדר תענית הציבור .
,

ל

כפי שנאמר בתחילת הדברים  ,ההבחנה בין תקופת התנאים לתקופת האמוראים משקפת תיקוף

ספרותי  ,שהוא פנימי לעולמם של חכמים  ,ולא בהכרח תמורות בהתפתחות של מוסד תענית הציבור .

72

מרכזיות הנשיא  ,תפקיד בית דין בגזירת התענית  ,היקף ההשתתפות הרחב  ,מקומם של יחידים  ,הזקן

ודברי הכיבושין שבפיו  -כל אלה נזכרים כבר במשנת תענית ובמקבילותיה התנאיות  .אין לומר

.

באופן גורף שכל פרטי התמונה האמוראית נכונים לדורות התנאים אך גם אין להתעלם מכך שהתמונה

.

בקוויה הכלליים דומה ייתכן שכמה יסודות הבאים לידי ביטוי מובהק ומפורט במסורות מן המאה

.

השלישית והרביעית גלומים כבר בתיאור התנאי עם זאת לאורך התקופה הלו שינויים בעולמם של

.

חכמים וביחסיהם עם גורמים שונים בחברה היהודית מעורבותם של חכמי ארץ  -ישראל בסדר התענית

.

ויחסם למגוון הגורמים הנוטלים בה חלק מתאימים לתהליך רחב יותר בשלהי המאה השנייה ובראשית
המאה השלישית  ,וליתר דיוק בדורו של רבי יהודה הנשיא  ,הייתה נקודת מפנה  -מעורבותם הציבורית

של חכמים גברה  ,כיחידים וכקבוצה .

תמונת התענית הארץ  -ישראלית ומקום האמוראים בה מצטרפים

73

לתהליך זה  ,התיאור המפורט של תענית הציבור וסדריה במשנה מבשר פתיחתה של תקופה  ,ולא סיכום

.

של השתלשלות המצב עד לאותו זמן ודאי שאין כאן יצירת יש מאין  ,אך נדמה שההקשר החברתי

.

הרחב הנפרש לעינינו מתאים לאופי פעולתם של חכמים למן ימיו של רבי יהודה הנשיא בסוף המאה

השנייה חל מפנה במעורבותם של חכמים בסדר התענית ,

70

על דרשותיהם של חכמים בתענית ציבור ראה בהרחבה בעבודתי ( לעיל  ,הערת כוכבית )  ,עמ ' , 177 - 184 , 68 - 71
; 223 - 253

71

ולא בתולדות הטקס עצמו .

ובקיצור במאמרי ( לעיל  ,הערה

. ) 11

גם כאשר קיימת מקבילה בבלית למסורת ארץ  -ישראלית המכילה דרשה לתענית  ,הדרשה נעלמת

בגרסה הבבלית .

דבריו החריפים של ר ' חנינא בר המא לאנשי עירו ( ירושלמי  ,תענית ג  ,ד [ סו ע " ג ] ) נעלמים במקבילה הבבלית
( בבלי  ,תענית כה מע " א ) והמשל של ר ' עקיבא על אודות בנותיו של מלך ( ירושלמי  ,תענית ג  ,ד [ סו ע " ג  -ע " ד ] )

.

כה ע " ב .

משנה את צורתו ומושם בפי בת קול ( בבלי  ,תענית
על העדר החפיפה בין תקופות ספרותיות לתקופות ( או תמורות ) היסטוריות ראה  :מ " ד הר  ' ,שאלת הפריודיזציה
)

72

73

של ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד '  ,א ' מירסקי ואחרים ( עורכים )  ,גלות אחר
עם ישראל מוגשים לפרופ ' חיים ביינארט  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 72
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 22 - 8כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1במיוחד עמ ' . 172 - 169

גולה  :מחקרים בתולדות

~ נירנ המנורותי
בצפירות הר ובית

אילת מזר

ואורית פלג

-

ל

:

.

שכנגלה עד כה בירושלים

בירושלים
במסגרת חפירות הר הבית שנערכו מטעם המכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית
המרוחק כעשרים
ובהנהלת בנימין מזר  ,נחשף בשנים  1973 - 1971בית חצר מן התקופה הביזנטית
ן בניין זה מעורר עניין מיוחד בשל
מטר מן הפינה הדרומית  -מערבית של מתחם הר הבית ( איור . ) 1
מנורות שבעה
הממצא שנתגלה בו המעיד על אופיו היהודי  ,והכולל בין היתר ארבעה ציורים של
בחפירות הר הבית ,
קנים  2בימים אלו נשלמת הכנתו לפרסום של הממצא הביזנטי משטה נע

.

.

שבמרכזו נמצא

הבניין .

3

 ,שנערכו בשנים , 1977 - 1968
בחודש נובמבר  1997החל פרויקט הפרסום המדעי של ממצאי חפירות הר הבית
האוניברסיטה
בראשות פרופ ' בנימין מזר  .בראש הפרויקט עומדת ד " ר אילת מזר  ,מן המכון לארכאולוגיה של
ידי מרכז
העברית בירושלים  ,והוא מתנהל בהסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  .הפרויקט נתמך על המייעצת
אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים באוניברסיטת בר  -אילן ועל ידי קרן ראובן ואדית הבט  .בוועדה
פרמטר

1

לפרויקט הברים ד " ר דן בהט  ,פרופ ' ישראל לוין  ,פרופ ' עמיחי מזר  ,פרופ ' זאב מפראי  ,פרופ ' גדעון טלטלות
ופרופ ' יהושע שוורץ  .יש לציין כי הממצאים והרשימות מחפירות הר הבית הגיעו לידינו לאחר שעברו
לדוגמה לא

.

מרובות  ,אשר במהלכן נפגע בסיס הנתונים השלם  .מצב זה מוצא ביטוי גם בפרסום ' בית המנורות ' יחד עם זאת
הגיעה לידינו תמונה של הגובהה ההרוסה כפי שהתגלתה באתרה וגם תיאורה המילולי לוקה בחסר .
עשינו כל שניתן על מנת להציג בפני הקוראים את

2

כל הנתונים שבידינו .

שייחסנו בתחילה לחלקו

תודה מיוחדת אנו חבים לדוד עמית  ,שהפנה את תשומת לבנו לכך שציורי שתי המנורות

.

המנורות המיוחסות

המערבי של ההדר הגדול ב ' בית המנורות ' הן למעשה ציורים על המשקוף בכך מסתכם מספר

.

בהירים ואין

לחדר בארבע רישומי החופרים בדבר קיומם של ציורי מנורות בחלקו המערבי של החדר אינם
של ' בית
אפשרות להסתמך עליהם כשלעצמם  ,ללא ציורים או צילומים  .מאמר זה בא לתקן בעניין זה את פרסומו עורך ) ,

,

המנורות ' כפי שהופיע לאחרונה  :א ' מזר  " ' ,בית המנורות " היהודי בחפירות הר  -הבית בירושלים '  ,א ' ברוך
חידושים בחקר ירושלים  :דברי הכנס הרביעי  ,רמת  -גן תשנ " ט ,
3

עמ ' . 80 - 64

פלא ואורית

הכנתו של שטח וע מן התקופה הביזנטית לפרסום נערכה בסיועם של עוזרי המחקר עובד
קתדרה

, 94

טבת

תש " ס ,

עמי

55ו74

פלג .

"

תדרה
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ן

-י-יי

הר הבית

1ש 1

ןן
1

4

קללן

,י

ש%

"

פ

" הי

.

ת

הנ

,

1

איור

המנורות '  ,פורסם באופל חלקי על

בג:::ך ::
,

/

/

~

:1

ן -

הבנ " ך הנדוןי שאנו מכנים ' בית

עולה

/

שהבניין

היה

יבי
בשימוש

ציבורי יהודי כבית כנסת בשכונת
היהודים  .שכונה זו הוקמה סמוך

לכותל המערבי  ,בחלקו הדרומי  ,בראשית ימי שלטון המוסלמים בירושלים  ,במחצית הראשונה של

' בית

המנורות ' בפינה
הדרומית  -מערביה

המאה השביעית

לספירה .

5

של מתחם הר הבית

תיאור הבניין
הבניין הוא בית חצר דו  -קומתי בעל תכנית אופיינית לתקופה הביזנטית  ,הכוללת הצר מרכזית
וסביבה חדרים ( איור

)3

.

6

בבנייתו שולבו שרידי בנייה קדומים מן התקופה ההרודיינית ומן התקופה

.

הרומית החצר המרכזית של הבניין מלבנית

.

(6 7

%

 .מ' .

5 7

)

מצפון לחצר שני חדרים רבועים

 3 . 2מ ' וממערב לה שני חדרים נוספים  .הצפוני שבהם מלבני ( 4 . 8
"
 3 .מ ' ) אך את מידת האורך שלו לא ניתן לקבוע כיוון שחלקו המערבי

.

)

3 0

(2

.

(3 2

%

מ ' )  ,והדרומי רוחבו דומה
לא נחפר ( איור

)3

.

קצהו

המזרחי של הבניין נחפר אף הוא רק באופן חלקי  :החפירה ברוב שטחה של החצר המרכזית לא הגיעה
עד למפלס הרצפה

ולא נחפרו כלל החדרים שממזרח ומצפון  -מזרח לחצר .

בקיר המזרחי של החצר יש שני פתחים מקושתים השייכים במקורם לבנייה קדומה יותר  ,ככל הנראה
מן התקופה הרומית  .מחציתו הדרומית של הפתח הצפוני נותרה פתוחה ושימשה כחלון או כפתח
4

ב ' מזר  ' ,החפירות ליד הר  -הבית ' ,

קדמוניות ,

20 - 19

האומאי שליד הר  -הבית '  ,ארץ  -ישראל  ,יא ( תשל " ג ) ,

,

תשל " ג )  ,עמ

עמ '

. 75

' ; 88 - 87

מ ' בן  -דב  ' ,טכניקת הבנייה בארמון

לאחרונה נתמך התיארוך המאוחר של מבנה בית

המנורות במאמרו של י ' צפריר על " הטופוגרפיה והארכאולוגיה בתקופה הביזאנטית " בספר

5

ירושלים  ,התקופה

הרומית והביזאנטית  638 - 70 ,לספירה  ,ירושלים  , 1999עמ ' . 327
ברצוננו להודות לפרופ ' חגי בן  -שמאי על הדרכתו במקורות התקופה ולפרופ ' ישראל לוין  ,שהואיל לקרוא את

.

המאמר ולהעיר הערות מועילות כמו כן ברצוננו להודות לו ולד " ר צבי מעוז על הדרכתם בנושא בתי הכנסת

הקדומים .
6

62 - 63

 .קק

Period, lerusalem 1995 ,

 the Roman-Byiantineתן Hirschfeld, The Palestinian Dwelling

.

י

יבית המנורות ' בחפירות הר הבית
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~

.

כניסה נוסף אל החדר הצפוני  -מזרחי של הבניין הכניסה אל החצר הייתה ככל הנראה דרך הקשת

הצפונית .

הדרומית  ,וייתכן שאף היא נסתמה כדי מחציתה  ,בדומה לקשת

המקושתים יוכל להתברר לאשורו לכשתושלם

טיבם של הפתחים

חפירת המבנה .
.

הפתחים שדרכם נכנסו מן החצר אל החדרים נועדו להיסגר בדלתות פתח הכניסה לחדר שמצפון -
מזרח לחצר נמצא הרוס בחלקו העליון

.

אך רובו של הפתח טרם נחשף שאר
הפתחים נותרו שלמים ובבסיס השליש
העליון של קיר המזוזה הימנית שלהם

.

חצוב שקע קטן לכתב מזוזה הפתחים
צרים וארוכים ובחלקם העליון חלון
רבוע

(

איור . ) 4

אין חלונות מעל פתחי

כניסה לחדרים בבניינים אחרים מן

התקופה הביזנטית בחפירות הר הבית .
עם זאת חלונות כאלה אינם תופעה
בלתי מוכרת בתקופה זו ,
בבנייני המגורים מאום

לדוגמה

אלג ' מאל .

7

קירות הקומה השנייה בבניין שרדו
מעל לכל חדרי הקומה הראשונה מצפון  -מערב לחצר ניתן לשחזר בקומה השנייה חדר גדול מיתר

.

בעית

המנורות ' אל

הכניסות לחדרים
שמשביב לה

.

.

.

החדרים  5 15 % 6 5 .מ ' הקיר המערבי של החדר השתמר למלוא גובהו כשהוא נטוי כלפי מזרח  ,ככל
הנראה כתוצאה מרעידת האדמה הקשה שפקדה את האזור בשנת 747 / 8
וגרמה להרס הבניינים
הכימיים הגדולים  8 .רצפת החדר הגדול נתמכה במרכזה על ידי הקיר המערבי של החדר שנמצא

.

מתחתיה בקומה הראשונה בקיר הדרומי של החדר הגדול  ,במרחק של כמטר מפינתו הדרומית -
מזרחית ובגובה של

.

כ 0 8-

מ ' מעל למפלס הרצפה  ,השתמר חלקה התחתון של גומחה ברוחב

 .מ '.

0 7

.

סמוך לגומחה  ,בצדה המזרחי  ,צוירה בצבע אדום על הקיר המטויח מנורת שבעה קנים מנורה זו

נמצאה באתרה ומשתרעת על שני נדבכים של הקיר  -מכאן שצוירה בבניין עצמו  .ביוני

1999

בישר

לנו ברוך ברנדל  ,מנהל מחסני אוצרות המדינה  ,שקטע מן הקיר שעליו מצוירת המנורה נמצא באחד

.

.

המחסנים לדבריו אין לממצא זה רישום כלשהו ולא היה ידוע עד כה מהיכן הגיע ומתי ציור נוסף

של מנורת שבעה קנים נמצא על אבן שהתגלתה במפולות החדר .
אל חדרי הקומה הראשונה של הבניין ניתן היה להיכנס ממזרח דרך החצר המרכזית  .גרם מדרגות

.

בתוך החצר הוביל ככל הנראה לחדרי הקומה השנייה כניסה נוספת אל הבניין הייתה מן הרחוב שעבר

לכל אורכו של הבניין מצפון  .רחוב זה היה גבוה ממפלס ' בית המנורות ' וניתן היה להיכנס ממנו

ישירות אל החדר הגדול שבקומה השנייה  .המילוי מתחת למפלס הרחוב כיסה את חזיתו הצפונית של

ב ' מזר  ' ,חפירות ארכיאולוגיות בירושלים העתיקה  ,סקירה ראשונה '  ,ארץ  -ישראל  ,ט ( תשכ " ט ) ,

עמ '

13

יבית המנורות ' בשירות הר הבית

.

הבניין למלוא גובה הקומה הראשונה הנחתנו בדבר קיומה של כניסה מן הרחוב לאולם

מתבססת על

אחת מאבני המזוזה של הכניסה  ,שנותרה באתרה  .לכניסה זו יש לייחס את המשקוף המעוטר
שבעה קנים שנמצא אף הוא במפולות

59

קתדרה

במנורות

ההדר .

ההדר הגדול רוצף ברצפת פסיפס  ,וקטעים
ממנה

במפולות .

נתגלו

ניכרת

כמות

של

אריחים מרובעים ומשולשים  ,אשר ככל הנראה
שימשו

לריצוף

במפולות
מ 100 -

החדרים

התדרים

האחרים ,

נמצאה

ובהם

למעלה

הסמוכים ,

אריחים נושאי טביעות של שמות פרטיים

ביוונית ( איור

)5

.

תקרות ההדרים נבנו קורות  ' rpואלו קובעו

.

בקירות הבניין החורים שהותירו הקורות בקירות

החדרים נראים היטב בשטח גם היום  .ברשימות
החופרים מצוינת כמות גדולה של שברי רעפים ,

.

שנמצאו במפולות הבניין לפיכך יש להניח שהבנ
היה מקורה  ,לפחות בחלקו ,

בגג רעפים .

שעליו
פרטי יווני ,
שםאריח
איור : 5
טבוע
פופליו

סטרטיגרפיה
עדות לקיומם של שני שלבי בנייה יש בקיר המזרחי של החדר שמצפון  -מערב לחצר  ,במקום
נפל  :מעל למפלס התקרה של הקומה הראשונה נראית מפולת ובה כמות גדולה של שברי

שהטיח

רעפים .
גם

.

על גבי המפולת נבנה המשכו של הקיר עד לגובה תקרת הקומה השנייה תמונה דומה נראית
בנייה
בקיר המזרחי של החדר המערבי  ,מצפון להצר המרכזית  .עדות נוספת המרמזת על שני שלבי
בנויים
בבניין היא העובדה שטכניקת הבנייה בשתי הקומות שונה  :מרבית קירות הקומה הראשונה
רק
אבנים בגודל בינוני  ,מסותתות באופן חלקי  ,וביניהן  ,למילוי הרווחים  ,מונחות אבנים קטנות
בנויים
המזוזות והמשקופים נבנו אבנים מסותתות היטב  .מרבית קירות הקומה השנייה לעומת זאת

.

אבנים רבועות ומלבניות ,

מסותתות היטב ומונחות בהתאמה .

הבניין האמיי הגדול מס '  , 111שבנייתו מיוחסת לה ' ליף אלוליד הראשון (  , ) 715 - 705נבנה ישירות

גבי שרידיו של ' בית המנורות ' .

9

לבניין זה  ,כמו ליתר הבניינים האמיים הגדולים

על

הסמוכים לו  ,נבנו

.

יסודות עמוקים  ,שבהם נעשה שימוש בקורות עץ דפוסי הקורות נראים גם כיום בחורבות

בית
'

קיומו של

9

התעלה הבנויה ביסודות הקיר הצפוני של בניין  , 111שעליה הצביע בן  -דב כשריד העיקרי המעיד על
מפלס יישוב בין ' בית המנורות ' לבין הבניין האמיי שמעליו ( בן  -דב [ לעיל  ,הערה  , ] 4עמ '  , 76ציור

)  ,היא
5

למעשה תעלת ניקוז השייכת לבנייה האמיית  .תעלה זהה באותו המפלס ניתן לראות גם ביסודות הקיר המזרתי
של

הבניין .

קתדרה
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.

המנורות ' בכדי לפלס את רצפת הבניין האמיי נדרשו מילויים מסיוויים  ,שהכילו בתוכם את שרידי

.

הבנייה הקדומה  ,לעתים אף בניינים שלמים  .בין אלה היה גם ' בית המנורות ' יסודותיו העמוקים של
הבניין האמיי והמילויים המסיוויים מתחת לרצפותיו החדירו ממצא בן זמנה של הבנייה האמיית אל

.

מעמקי שרידיו של ' בית המנורות ' בכל חדרי ' בית המנורות ' שנחפרו לא השתמרו הרצפות  .עם זאת
עדיין יש סיכויים טובים לחשוף את מפלס הרצפה בחצר המרכזית ובהדרים הסמוכים לה ממזרח

ומצפון  -מזרח .
כלי

החרס

במפולות החורבן של ' בית המנורות ' נמצאו מספר כלי חרס שלמים  ,המתוארכים לסוף התקופה

הביזנטית ולראשית התקופה האמיית  ,כלומר למאה השישית והשביעית ( איורים

)8 - 6

.

כלי החרס

השלם המאוחר ביותר הוא נר מעוטר בדגם קווי ( איור  , ) 9מסוג שאינו מופיע בחפירות הר הבית
במכלולים שסופם עם חורבן היישוב הביזנטי בשנת

, 614

טיפוס הנר בעל הדגם הקווי מתוארך

לתקופת המעבר הביזנטית  -האמיית  ,במחצית הראשונה של המאה

השביעית .

10

סביר להניה שכלי

החרס השלמים מקורם ב ' בית במנורות ' עצמו ולא במילויים האמיים  ,אך העובדה שלא נשתמרו

רצפות בבניין אינה מאפשרת קביעה ודאית בעניין זה .
' בית

המנורות ' כבית כנסת

.

הממצאים שנתגלו ב ' בית המנורות ' מעידים כי היה מבנה ציבור יהודי את החדר הגדול בקומה

השנייה אנו מציעים לשחזר כאולם בית כנסת ( ראה שחזור בעמוד

הבא .
)

להלן יוצגו הממצאים

שעליהם מתבססת הצעתנו .
א  .ציורי מנורות שבעה קנים
מנורת שבעה קנים נתגלתה כאמור באתרה מצוירת על הקיר המטויח ממזרח לגומחה שבחדר הגדול
( איורים  , ) 11 - 10ומנורה נוספת ( איור

) 12

נתגלתה במפולות בחלקו המזרחי של החדר ; ב ' מזר העלה

את ההשערה שמנורה זו עיטרה את צדה האחר של הגומחה  ,במקום שהקיר נמצא

הרוס .

11

נוסף על המנורות הללו  ,שצוירו על הקיר בתוך החדר  ,צוירו שתי מנורות שבעה קנים על משקוף
האבן המלבני

.

.

( 1 2א 0 3

.

מ ' ) שנתגלה בחלקן המזרחי של מפולות החדר  ,סמוך לקיר הצפוני משקוף

.

זה עיטר כפי הנראה את פתח הכניסה אל ההדר הגדול מכיוון צפון במרכז המשקוף  ,בין שתי

המנורות  ,חקוק צלב יווני בתוך מסגרת עגולה ( איור

; ) 13

( על המשקוף והצלב החקוק עליו ראה

להלז ) .
.ק

 the Schloessinger Collection' (Qedem , 8 ( , lerusalem 1978 ,תו 1 . Sivan , 'Ancient Lamps
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 : 9נר מעוטר בדגם

ק11י אופייני לתקופת
המעבר הביזנטית  -גומיית

איורים  : 8 - 6כלי חרס
אופייניים לסוף
התקופה הביזנטית
שנתגלו שלמים ב ' בית
המנורות '

חדרה

אילת מזר ואורית

62

פלג

.

.

כל ארבע המנורות צוירו בטכניקה זהה ובסגנון דומה כולן מצוירות בצבע אדום שלוש מן המנורות

-

.

עומדות על בסיס תלת  -רגל יוצאת דופן היא המנורה שנתגלתה באתרה  ,שלה בסיס מוצק
צורה זו של בסיס המנורה מופיעה רק לעתים נדירות ,

12

ומדורג .

למשל במנורות המתוארות על גבי הפסיפס

בבית הכנסת בנערן המתוארך מן המאה השישית עד למאה

השמינית .

בקרב החוקרים הועלתה

13

הסברה שהמנורות מבית הכנסת בנערן ומנורות אחרות כמותן מתארות מנורות מפוסלות אשר עיטרו
את בתי הכנסת  ,וככל הנראה היו חייבות  ,מפאת גודלן וכובד משקלן  ,לעמוד על בסיס מוצק
ומדורג

איור

14 ,

קני המנורות מ ' בית המנורות ' מעוטרים בכפתורים  ,לעתים לכל אורכם של הקנים ולעתים

 : 10המגורה

המצוירת על

הקיר

הדרומי בחדר
הגדול  ,כפי
שצולמה באתרה

.

.

רק כפתור אחד מעטר כל קצה קנה ראשי הקנים מתחברים בלוה אופקי מצב ההשתמרות הגרוע

של ציורי המנורות מקשה לקבוע בוודאות שלוה אופקי אכן קיים בכל המנורות  .משני צדי אחת

.

המנורות שצוירה על המשקוף מופיעים סימני ציור יש לשער שאלו סימנים של אחד או אחדים
מארבעת הסמלים הנפוצים באיקונוגרפיה היהודית כמלווים את המנורה  :שופר  ,מהתה  ,אתרוג

ולולב  .מימין לרגל המנורה שנמצאה במפולות בחלקו המזרחי של החדר יש שרידי צבע
החופרים העלו ברשימותיהם את ההשערה שאלו

12

13

14

י  ,לוין  ' ,המנורה בבית הכנסת העתיק ' ,
עמ ' . 99
מ ' אבי  -יונה  ' ,נערן '  ,אחא " ח  ,ג  ,עמ ' . 1079 - 1078

י ' ישראלי

אדום .

הם סימני כתב שחוקים .
המנורה  :גלגולו של סמל  ,ירושלים

תשנ " ח ,

צ ' אילן  ' ,מקומן וצורתן של מנורות שבעת הקנים בבתי הכנסת הקדומים '  ,ש  .ויסבליט ( עורך )  ,מחקרי

חג  ,תל -

אביב תש " ן  ,עמ '

. 160

( עורכת )  ,לאור

יבית המנורות ' בחפירות הר הבית

63

קתדרה
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אילת

66

ועבדת .

מזר ואורית פל

28

(

בגלל המקבילות הללו ובגלל השוני הסגנוני והטכני בין המנורות המצוירות לבין הצלב

המשקוף .

החקוק אין מקום להניח שהופיעו בו  -זמנית על

29

יש לקבל אם כן את השערתו של מזר
הראשון

שבשלב

המשקוף

היה

מעוטר בצלב החקוק בלבד וכאשר
שיקמו היהודים את הבניין הם
כיסו את הצלב בטיח ומשני צדיו

ציירו את המנורות ( איור

) 15

.

ג  .הגומחה בקיר הדרומי
אחת המנורות המצוירות נתגלתה
כאמור באתרה ,

סמוך לגומחה

בקיר הדרומי של החדר

הגדול .

גומחות מעוטרות במנורות שבעה
קנים נפוצות באמנות בתי הכנסת
בתקופה
איור

 : 14תצלום

שנתגלה בחפירה

המאוחרת

הרומית

.

ובתקופה הביזנטית דוגמה יחידה המוכרת עד היום של גומחה המעוטרת בציור של מנורה מצויה

.

בב ת הכנסת של דורא ארופוס  ,מן המחצית הראשונה של המאה השלישית בבית כנסת זה מצוירת
מנורת שבעה קנים מעל לגומחה בקיר המערבי הפונה לירושלים  30מנורות שבעה קנים מפוסלות

.

בתלת  -ממד שנתגלו במספר בתי כנסת ניצבו ככל הנראה לצדי ארון הקודש של בית הכנסת ,

שעמד על בימה או בתוך גומחה .

31

בבית הכנסת באשתמוע  ,המתוארך למאה השישית  ,נתגלו בקיר

.

הצפוני הפונה לירושלים שלוש גומחות החופרים מציעים לשחזר את הגומחה המרכזית הגדולה

ביותר כגומחה שנועדה להכיל את ארון הקודש  ,ואילו את השתיים הצדדיות כגומחות שנועדו ככל
הנראה להכיל כל אחת מנורה גדולה

28

Saller, The Memorial
:

s. Y .

;  . 314 , 316קק Mayfa 'ah 1 , Ierusalem 1994 ,

:

Negev , 'The Architecture of

' Oboda : Final Report

,

0

מפוסלת .

32

שברים של שתי מנורות כאלו נתגלו במפולות

) .ו

,

 -Rasasום

111818 , L mmן

1.

"

4 . Piccirilloן

; 15 . 55 : 2 , 56 , 57 : 1 , 4 , 7 , 10ק  Mount Nebo , 11~, lerusalem 1941 ,חס ofMoses

81 Report , 11 ' ( Qedem , 27 ( , lerusalem 1988 , pho . 93 ; idem , 'The Architectureח11

10 . 286ק  . 178 ,ק ( Qedem , 36 ( , lerusalem 1997 ,
29

קבוצה של

משקופים מעוטרים בו  -זמנית במנורות וצלבים נתגלתה במספר אתרים ברמת הגולן והיא מיוחסת לכת

של יהודים מומרים מן המאה השנייה והשלישית  ,ראה :

 theחן C . M . Dauphin , 'Iewish and Christian Communities

 Archaeological Suweys ' , PE(b 114 ) 1982 ( ,וחס
RDman and Byzantine Gaulanitis : 4 Study of Evidence
 . , 117 ) 1985 ( ,ן ן  the Byzantine Palestine ' ,חן 129 - 142 ; z .u . Ma ' oz , ' Comments Of Iewish and Christian
59 - 68

"

""

 .קע

 .קק  .בניגוד למשקוף מ ' בית המנורות '  ,בכל המשקופים בקבוצה זו מופיעה מנורה בין שני צלבים  .הן

המנורה והן הצלבים חרוטים בסגנון גס על גבי אבני הבזלת .
30

31

קרלינג ( לעיל  ,הערה  , ) 16לוח
ז'

 , ) 11ירושלים תשמ " ח ,
32

XLWII

,

וייס  ' ,בתי  -כנסת עתיקים בטבריה ובחמת ' י  .הירשפלד עורך ) טבריה  -מייסודה עד הכיבוש המוסלמי ( עידן ,
עמ '

. 36 - 35

' Yeivin , 'The Synagogue 01 Eshtemoa

 , 2 .בתוך  :לוין ( לעיל  ,הערה , ) 17

עמ '

. 121

,

' בית המנורות ' בחפירות הר הבית

67

קתדרה

הקברים בבית

.

בית הכנסת  33מנורות משני צדי ארון הקודש מתוארות גם על קירות מערכות
ברצפות הפסיפס
שערים  ,בקערות זכוכית מוזהבות שנתגלו בקטקומבות היהודיות ברומא וכן
 34לפיכך נמצאת מבוססת ומשכנעת השערתו של
בבתי הכנסת של המת  -טבריה  ,בית  -אלפא ונערן .
 ,לצדה האחר של
מזר בדבר שיוכה של המנורה הנוספת  ,שנמצאה במפולות למרגלות הגומחה

הגומחה .

במה  ,שורה בשה ש למן רושלת

"

מא

" "

די

'

ב

,

11

ואשיה wn

TID

קימך , .זבי

(

ototKn

גה

~

-

איור

 : 15פתח

הכניטה לאקט הגדול

מבית המנורות '
במבט מצפון  ,על פי
התרשמותו של אמן
( צייר בראיין לצד

.

הכיוון החריג

לקיר הפונה לצפון  -מערב  ,כלומר בכיוון הפוך לירושלים חופרי ציפורי מסבירים את
 ,ולפיכך :
של בית הכנסת בכך שמערך הרחובות של העיר הכתיב את ציר הבניין וגודלו
 ,ואף לא ליד הקיר
היה למקם את הבימה ליד הקיר הדרומי  ,שהוא בניגוד לציר הבניין והפסיפס
33

34
35

,

אילן לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' . 296
חכלילי ( לעיל  ,הערה  , ) 15איורים
א ' עובדיה  ' ,עזה '  ,אחא " ח  ,ג  ,עמ '

9 - 7 : 1%

. 1162

' לא

ניתן

.

-

-

)

ץתדרה

אילת מזר ואורית
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פלג

המזרחי  . . .בגלל פתחי הכניסה שבו ' .

36

ייתכן שבדומה לבית הכנסת בציפורי גם בבית הכנסת ב ' בית

המנורות ' נקבע מיקום גומחת ארון הקודש בקיר הדרומי בגלל פתחי הכניסה בקיר הצפוני והמזרחי

של החדר  ,ידוע שמאז המאה השישית נבנו בתי הכנסת על פי תכנית של בזיליקה  ,והפתחים נקבעו
בקיר המנוגד לקיר הפונה לעבר

מרות ,

ירושלים .

בכמה בתי כנסת קדומים  ,למשל בבית הכנסת של

37

נעשו לקראת סוף התקופה הביזנטית שינויים בתכנית  ,שכללו סגירה של הפתחים בקיר

הפונה לעבר ירושלים ופתיחת פתחים חדשים בקיר המנוגד .
ארון הקודש בקיר שבו יש פתחי כניסה .

38

במאה השביעית לא מיקמו עוד את

על פי המקורות כוונה התפילה בבתי הכנסת לעבר ירושלים והר הבית  ' :העומדים

ומתפללים בחוצה לארץ  -הופכים את פניהם כלפי ארץ  -ישראל . . .
ומתפללים בארץ  -ישראל  -הופכים את פניהם כלפי ירושלים  - .העומדים
ומתפללים בירושלים  -הופכים את פניהם כלפי הר  -הבית  . . .נמצאו כל ישראל
מתפללים אל מקורם אחד ' .

העומדים

39

ניתן לשער שמיקומו הקבוע של ארון הקודש בקיר הפונה לירושלים גרם לזהות
בין מקום ארון הקודש לבין כיוון התפילה  ,ונשאלת השאלה אם זהות זו השתרשה
עד כדי כך שבאותן נסיבות חריגות שבהן נאלצו למקם את הארון שלא בכיוון

.

ירושלים והר הבית שונה עקב כך גם כיוון התפילה אם אמנם כך  ,ייתכן שבית

הכנסת ב ' בית המנורות ' הוא מקרה חריג אשר בו פנו בעת התפילה לכיוון ארון

הקודש שניצב בקיר שכיוונו הפוך לכיוון הר הבית .
יש לזכור שבזמן קיומו של ' בית המנורות ' נותר חלקו המערבי של הכותל הדרומי
הרוס  ,כפי שעזבוהו הכובשים הפרסים  ,שפרצו בו פרצה גדולה בשנת

. 614

40

חלקו הדרומי  -מערבי של מתחם הר הבית עמד גלוי כאשר נבנה עליו מסגד
איור

 : 16תצלום

שקע לכתב מזוזה
החקוק באחד
מפתחי

בבניין

החדרים

.

אלאקצא  ,בראשיתו של השלטון המוסלמי בעיר על ממדיו של המסגד החדש סיפר כשלושים שנה
אחרי כן הבישוף ארקולפוס  ,שביקר בירושלים בשנת  ' : 670בית תפילה בעל ארבע צלעות שהם
] [ alt) Dltn

בנו בצורה גסה כשהניחו לוחות עץ וקורות גדולות על אי אילו חורבות ואומרים שהבניין

יכול היה להכיל

כ 3 000 -

,

איש ' .

41

ייתכן שהעובדה שהמתפללים ב ' בית

המנורות '

שפנו

לכיוון הר

הבית ראו ממש מולם את מבנה המסגד הגדול עוררה הסתייגות ואף גרמה לשינוי כיוון התפילה  ,אך

.

לא ניתן להכריע בעניין זה באופן ודאי יחד עם זאת יש רמז לקיומה של תפיסה דתית יהודית
ומוסלמית כאחת המיוחסת לראשית השלטון המוסלמי בירושלים  ,והמקנה השיבות לקיומם של אתרי

36

37

38

ז ' וייס וא ' נצר  ,הבטחה וגאולה  :פסיפס בית הכנסת בציפורי  ,ירושלים תשנ " ו ,
א ' גרוסברג  ' ,בתי הכנסת הקדומים ובית המקדש '  ,ארץ  -ישראל  ,כה ( תשנ " ו ) ,

עמ '

עמ '

צ ' אילן  ' ,מרות '  ,אחא " ח  ,ג ,

13 - 12

.

. 322

עמ ' . 1009 - 1008

ע"ב .

39

ירושלמי  ,ברכות ד ,

40

ב ' מזר  ,חפירות ותגליות  :מסות בארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשמ " ז ,

41

 ; 1( . Meehan , Adamnan 's De Locis Sanctis (SLH , 111 ( , Dublin , 1958 , 227 . 14 - 18ד ' בהט  ,אטלס כרטא הגדול

1

(ח

)

לתולדות ירושלים  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ '

. 75

עמ ' . 39

י0

בית המ ( ורות ' בצפירות הר הבית

פולחן זרים הניצבים קרובים ובולטים בדרכו של כיוון התפילה  .עניין זה מרומז באגדה המספרת על

.

קביעת מקום התפילה המוסלמי בהר הבית על ידי הח ' ליף עמר עמר נועץ בעניין זה בכעב אלאחבר ,

יהודי שהתאסלם  ,שהציע לו לבנות את מבנה התפילה מצפון למקום בית המקדש  ,כדי

שהמתפלל

.

הפונה למכה יפנה בו בזמן גם אל מקום המקדש החרב עמר דחה הצעה זו בו במקום ובנה את המסגד
מדרום ' שהרי

לא נצטווינו על הסלע  ,אלא נצטווינו על הכעבה ' .

42

ד  .שקעים לכתבי מזוזה
שלושה שקעים לכתבי מזוזה חקוקים בקירות המזוזה הימנית של שלושת פתחי הכניסה לחדרים סביב

.

החצר המרכזית השקעים חקוקים בבסיסו של השליש העליון של קיר המזוזה והם נטויים מעט

באלכסון ( איור

) 16

.

הצבת המזוזה מעט באלכסון מופיעה במבנים יהודיים בארץ  -ישראל בתקופה

.

.

הביזנטית שקע לכתב מזוזה נתגלה לראשונה במזוזת פתח הכניסה לבית כנסת באשתמוע הסוקרים

אייי

הבהינו בשקע כיוון שמעליו הייתה חרוטה מנורת שבעה קנים קטנה רק לאחר מכן התברר שיש עוד

נרות זכוכית מטיפוס

.

פתחים בחורבת אשתמוע ובחורבת סוסיה הסמוכה שבהם שקעים לכתבי מזוזה .

17

(מימיו)  :שביי

ד

המנורות
האר

43

בית

'
18

( במיכז

)-

ה  .נרות זכוכית

תושבות מתכת לנרות

" ייי

במפולות החורבן של ' בית המנורות ' נמצאו שברים של כעשרים נרות זכוכית מטיפוס הנר התלוי

הזכאית מטיפוס הנר
בעל הרגל ת האריכה

.

בעל שלוש הידיות  ,שכמותו נמצאו בעיקר בכנסיות ובבתי כנסת נרות מטיפוס זה מתוארכים למאות

הרביעית עד האחת  -עשרה .

44

הרגלית הארוכה ( איור , ) 17

כמו כן נמצאו ב ' בית המנורות ' שברים של

116

נרות מטיפוס הנר בעל

,

האמיית .
שהיה בשימוש
בתקופה הביזנטית ונעלם בסוף התקופה י
1

45

נרות בתישבת מתצת

שכמותו נתגלו לעשרות

מטיפוס זה נמצאו בכנסיות ש1נוד 1וכן בבית הכנסת הצפוני בבית  -שאן  ,שבו נתגלתה  ,בחדר הסמוך

,,, , ,, ,,

,,

ן

((

; ( ,, ,
11
,

"
,

א

42
43

,

מ ' גיל  ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה

,

אילן לעיל  ,הערה  , ) 24עמ '

. 69 - 60
44

~

Glass Stltdies , 40

,

 . 64 , 68קק ) 1998 ( ,
45

,

ללע

שם ,

עמ ' . 72 - 69

0

; 296

"]
( 1099 - 634

-8

4

,

לסה " נ )  ,א  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

. 55

ד ' שפרבר  ,תרבות חומרית בארץ  -ישראל בימי התלמוד  ,ירושלים תשנ " ג ,

Shean' , lournal

Bet

שחזור נר זכאית

עמ '

5 . Hadad, ' Glass Lamps ~ om the Byzantine through Mamluk 81

בשית המנורות '

ץתררה

אילת

70
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לאולם בית הכנסת מן השלב השלישי ( מאה שישית עד לאחר  , ) 624ערמה של

ונר אחד שלם מטיפוס זה .

במרות ובמעון  -יהודה .

47

46

196

שברים של נרות

מחסנים שהכילו נרות חרס ונרות זכוכית נמצאו גם בסמוך לבתי הכנסת

יחד עם שברי הנרות נמצאו ב ' בית המנורות ' שמונים ושש תושבות ברונזה

לנרות מן הטיפוס בעל הרגלית הארוכה ( איורים

) 19 - 18

.

התושבות מורכבות מטבעת המחוברת לידית

.

המכופפת בקצה  ,במקום שבו התחברה אל הקיר  ,בזווית ישרה רוב התושבות נמצאו שבורות בנקודת

הכיפוף  ,על התושבות שנתגלו שלמות נותרו סימני טיח  ,המעידים על כך שהתושבות היו מהוברות
לקירות

המבנה .

48

נר זכוכית מאותו טיפוס נמצא יחד עם תושבת ברונזה בכנסייה באום א  -רסאס

המתוארכת מן המאה השישית עד למאה התשיעית .

49

הכמות הגדולה של נרות הזכוכית שנמצאה ב ' בית המנורות ' מצביעה על הצורך בתאורה חזקה בבניין .
בבתי הכנסת יוחסה לתאורה חשיבות פונקציונלית וסמלית  .החלונות באולמות בתי הכנסת היו לרוב

מועטים וגבוהים ונוצר צורך בתאורה מלאכותית ,

שסופקה באמצעות נרות חרס וזכוכית  ,נרות

.

שמוצאים לעתים קרובות בכמויות ניכרות בבתי הכנסת הנרות אוחסנו במחסן בית הכנסת ושם

.

מילאו אותם בשמן בכמה מקומות היה ליד בית הכנסת בית בד  ,שבו הפיקו שמן

מזיתים .

50

ו  .עיטור ארכיטקטוני
אולם בית הכנסת בפרט ויבית

המנורות ' בכלל בולטים בעליבותם בהשוואה לבתי

כנסת אחרים מן התקופה הביזנטית ומראשית התקופה המוסלמית הקדומה ,
המתאפיינים בחזיתות מרשימות  ,ברצפות פסיפס צבעוניות  ,באולם בעל תכנית של
בזיליקה  ,שתקרתו נתמכת על ידי עמודים העומדים על אדנים ומעוטרים בכותרות
וכיוצא באלה  .אין זאת אלא שהמתיישבים היהודים במקום היו מוגבלים מסיבות
פוליטיות וכלכליות ולא התאפשר להם לבנות בית כנסת גדול ומפואר כפי שהכירו
במקומות אחרים

בארץ  -ישראל .

הם נאלצו להסתפק בשיקום חורבות השכונה

הביזנטית ולבחור למשכן בית הכנסת את המבנה המתאים ביותר לכך שהיה בו חדר
גדול דיו לשמש אולם

תפילה .

יש לציין פריט עיטור ארכיטקטוני שהתגלה בחפירות הר הבית  ,ושניתן אולי לקשור
אותו ל ' בית המנורות '  .פריט זה נתגלה בשנת
איור

 : 20לוח אבן

1976

במילוי אמיי ליד הפינה הדרומית -

מערבית של מתחם הר הבית  ,בסמוך ל ' בית המנורות '  .זהו לות מלבני

.

.

( 0 78 % 0 57

מ ' ) עשוי אבן גיר

יכה ומעוטר בתבליט ( איור  . ) 20התבליט  ,בקו מתאר כפדל  ,מתאר גמלון סורי מחודד שבבסיסו
יקינכית שנ
שמוד ל ' בית המנורות ' קונכית הקונכית  ,שמקורה באמנות הפגאנית  ,חדרה תחילה לאמנות הקבורה היהודית ואחרי כן

.

לאמנות בתי הכנסת כאלמנט אדריכלי קישוטי  ,המעטר בדרך כלל את חלקן העליון של
46
47

48
49
50

נ ' צורי  ' ,בית הכנסת העתיק בבית  -שאן '  ,ארץ  -ישראל  ,ח ( תשכ " ז ) ,
אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' . 14

עמ ' . 162

ברצוננו להודות למר אליאס חמים על הערותיו בנוגע לנרות הזכוכית ואופן

פיצ ' ירילו ואליאטה ( לעיל  ,הערה  , ) 28לוח
אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' . 14 , 8

1 : 2ן)00נצ

השימוש בהם .

גומחות .

' בית המנורות ' בחפירות הר הבית

במאה הרביעית הפכה הקונכית לאלמנט המסמן את קדושתה של הגומחה שבה

עמד ארון הקודש .

גמלונים סוריים מעוטרים בקונכות נפוצים מאוד באדריכלות בתי הכנסת בגליל

.

הרומי כמותם נמצאו בבתי הכנסת בא  -דיכה  ,ברפיד  ,בנבוריה  ,בכפר

ברצפות פסיפס שעיטרו את בתי הכנסת בחמת  -טבריה  ,בבית  -אלפא  ,בסוסיה ובבית

.

'
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,

י

, , ,,,
;
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"

'

,

,
יי, ; ,
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 -שאן ( צפון

)

המעוטר בקונכית

" '"
"

'

תשלובת מסגרות גאומטריות

.

שבמרכזה רוזטה לפיכך הסיקו החופרים שיש
לשייך

, " ',

,

את

שני

.

ששני הלוחות נעשו באותו סגנון האופייני

,

לראשית

השלטון

בית הכנסת
הבניין

,

.-

1
:

1

,א

:

 : :ן ,, ,,

,1

"י

,

והאחר

בעבור

האמיי .

 ,,י,

י

המוסלמי

בירושלים ,

בעבור שני בניינים שונים ,

1

/

הלוחות

לאחד

הבניינים

האסיים הסמוכים לדעתנו אין מניעה להניח

י

]

51

.

אופייני של

,

,

-

יש לציין שבחפירות הר הבית  ,באותו האזור  ,ליד הפינה
הדרומית  -מערבית  ,נתגלה לוח אבן נוסף רבוע ועבה

,

,,,

71

 ,בגולן ובמזרה

 -נחום  ,בכורזין ובעין  -נשוט .

מתואר ארון קודש מעוטר בגג גמלוני ומתחתיו קונכית ארון קודש סכמטי יותר
מופיע בפסיפס בית הכנסת ביריהו 53

,

,

1

%

)
עמ '

תדדה

. 285 - 280

51

חכלילי ( לעיל  ,הערה , ) 15

52

צ ' מעוז  ' ,אדריכלות ואמנות בתי  -כנסת עתיקים בגולן '  ,א  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

53

תשל " ג  ,עמ '  ; 24 - 23אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' , 152 , 112 , 46 , 28
חכלילי ( לעיל  ,הערה  , ) 15לוחות . 104 - 101 , 63

העברית בירושלים ,
157

.

איורים
תצלום  ,ציור ושחזור
: 23 - 21

של לוח שיש מעוטר
בציפור העומדת
תמוד לרגל מנורה
וששרה מרתה
ריטמאייו )
( ציירה

"

תדרה

72

אילת
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בתוך מילוי אמיי בשטח  %11שממזרח לחומה התורכית .
פריט ארכיטקטוני אחר נתגלה בשנת
 .השבר
זהו שבר של לוח שיש דק ששימש ככל הנראה כסורג או כפאנל לעיטור הקיר איורים
1971

(

קטן יחסית

.

( 0 225

%

.

) 23 - 21

.

מ ' ומעוגל בתחתיתו לא ברור אם כך היה במקורו או שנחתך לשם שימוש

) 0 105

.

משני כלשהו העיטור החקוק בלוח מתאר ציפור עומדת בסמוך למה שנראה  ,על פי שחזור החופרים ,

.

כרגל של מנורה עיטור ציפורים משני צדי מנורה מוכר באמנות היהודית של התקופה הביזנטית ,
כדוגמת עיטור הפסיפס בבית הכנסת של בית  -אלפא או עיטור משקוף הכניסה בבית הכנסת
בשרונה ,

ברומא .
מקום .

54

55

תיאורים של ציפורים המלוות את סמל המנורה מופיעים גם בקטקומבות היהודיות

אם אכן נכון שחזור החופרים הרי ניתן להניח ששבר זה השתייך לבית כנסת שהיה בקרבת

56

ז  ' .בית המנורות' כבית קהילה

.

' בית המנורות ' שימש כמבנה ציבורי יהודי החדר הגדול שבקומה השנייה שימש אולם בית

חדרים אחרים במבנה ,

כנסת .

כדוגמת החדרים הקטנים הנמצאים מצפון לחצר בקומת הכניסה ובקומה

.

השנייה  ,שימשו ככל הנראה לצורכי ציבור אחרים הכמות הגדולה של נרות הזכוכית שנמצאה בחדרי

.

הבניין מצביעה על אופיו הציבורי ניתן להסביר את הכמות הגדולה של נרות הזכוכית בצורך
בתאורה חזקה לשם קריאה ולימוד  .על סמך המקורות העוסקים בבתי כנסת ועל סמך הממצא
הארכאולוגי יש להניח ש ' בית המנורות ' כלל בתוכו  ,כמו בתי כנסת אחרים  ,גם בית מדרש  ,בית ספר

לדרדקים  ,מגורים לבעלי תפקידים בבית הכנסת

וכדומה .

המקורות מספרים על תפקידיהם השונים של בתי הכנסת  .בכתובת תאודוטום ( ראה עליה להלן ) ,
שזמנה ימי בית שני  ,נאמר :

' תאודוטוס [ בן ] וסינוס כוהן וראש בית כנסת . . .

בנה את בית הכנסת

.

לשם קריאת תורה ולימוד מצוות ואת האכסניה והחדרים ומתקני המים לשם הארחת הנצרכים מן

הנכר . . .

'

57

מקורות אחרים מספרים על בתי מדרש שהיו בבתי הכנסת  ' :ארבע מאות ושמונים בתי כנסת היו

.

בירושלים  ,וכל אחד ואחד היה בו בית ספר למקרא ובית תלמוד למשנה וכולן עלה אספסיאנוס

הרשע והחריבן ' .

58

דוגמאות לחדרים הסמוכים לאולם בית הכנסת  ,ואשר ככל הנראה שימשו כבתי מדרש  ,נתגלו במרות

ובחורבת שמע .

54

55

56

59

חכלילי ( לעיל  ,הערה  , ) 15איורים
גודנף ( לעיל  ,הערה  , ) 22איורים , 726

rsill

, 30 - 29

729

.

23 - 21 rIX

.

ניתן לשער ששכונת היהודים ( ראה להלן ) השתרעה בסמוך לחלקו הדרומי של הכותל המערבי ולאורכו של הכותל

המשולש .

57

הדרומי עד השער
ה ' גבע  ' ,ירושלים  -התקופה הרומית  -עיר דוד '  ,אחא " ח  ,א  ,עמ '

58

ירושלמי  ,מגילה

59

'  Howat Shemaע . Meyers , ~ The Synagogue

ג  ,א ( ע"ג

. 639

ד.
)

4י  , ] .לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '

. 74

יבית המנורות ' בחפירות הר הבית

73

לאור המקורות
על סמך המתואר לעיל יש לשייך את השלב השני של בניין ' בית המנורות '  ,כולל החלפת הסמלים
על המשקוף וציור המנורות על הקיר הדרומי בחדר הגדול  ,לראשית תקופת השלטון המוסלמי

.

בירושלים על קיומה של שכונה יהודית בזמן זה בסמוך לכותלי הר הבית מעידה תעודה מן הגניזה

.

הקהירית תעודה זו היא דף מתוך כרוניקה בערבית יהודית המספרת על מפגש בין היהודים לבין

הת ' ליף עמר אבן אלח ' טאב (  , ) 644 - 634שבעקבותיו התיר הח ' ליף לשבעים משפחות יהודיות מטבריה
להתיישב בירושלים  ,וזאת לאחר שלא הורשו לשבת בעיר במהלך רוב

התקופה הביזנטית .

60

וכך

מתוארת התיישבות זו בתעודה :
אז אמד

[ ההזליף ]  :באיזה מקום בעיר תרצו להתגורר ? ואמרו  :בדרום העיר הלא

ביקשו להיות קרובים לקודש ולשעריו וכמו כן למי השילוח

לטבילה .

.

הוא שוק היהודים כי הלא

והעניק להם ראש המאמינים את

.

הדברים האלה אז עברו מטבריה שבעים בית על נשיהם וטפם ובנו את סביבתם [ מאבני ] הבניינים שהרבו
במשך דורות מפני יושנם

61 ,

קט? זה מן הכרוניקה הוא היחיד מתעודות הגניזה שנזכר בו יישוב יהודי בירושלים במאה השביעית .
אחריו יש פער של

כ 300 -

.

שנה במקורות על היישוב היהודי בעיר  ,עד אמצע המאה העשירית לאור

המקורות מאמצע המאה העשירית ואילך נראה שהשכונה נותרה באותו השטה שבדרום העיר עד

.

אמצע המאה האחת  -עשרה לפחות מקום השכונה היה בקרבת

עם שער ברקלי ,

שבדרום הכותל המערבי .

' שער

הכהן '  ,המזוהה על ידי החוקרים

62

ניתן אם כן לסכם ולומר ש ' בית המנורות ' שימש כבית כנסת בשכונת היהודים עם הקמתה בימיו של

.

הח ' ליף עמר אבן אלח ' טאב בראשית המאה השמינית  ,כאשר נבנו הבניינים האמיים הגדולים ובהם

בניין  , 111יצאו משימוש הבתים הקדומים שהיו בשטח שיועד לבנייה האמיית החדשה ובכללם ' בית

המנורות ' .
מקומו של ' בית המנורותי בין בתי הכנסת הקדומים בירושלים
המקורות ההיסטוריים מספרים על קיומם של בתי כנסת רבים בירושלים לפני חורבן בית המקדש
השני  ' :אמר רבי אושעיא שלוש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו בירושלים  ,כנגדן בתי כנסיות
וכנגדן בתי מדרשות וכנגדן בתי סופרים ' ,

63

' ויקומו אנשים מבית הכנסת הנקרא על שם הליברטינים

ושל קורינים ואלכסנדריים ומן בני קיליקיא ואסיא ויתווכחו

60

61

62

יש הטוענים שתעודה זו היא למעשה מסורת בדיעבד המסבירה את עובדת הקיום היהודי

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 42ב ,
שם  ,א  ,עמ '
139 - 138

63

64

עם אסטפנוס ' .

64

; 530 - 527

עמ '

.3

בעיר בזמן זה .

י ' פראוור  ' ,גלגולי השכונה היהודית בירושלים בתקופה הערבית '  ,ציון  ,יב ( תש " ז )  ,עמ '

.

בבלי  ,כתובות קה ע " א .
מעשי השליחים ו  ,ט .

קתדרה

קתדרה

אילת

74

מור ואורית פלג

על אף האזכורים הרבים של בתי כנסת במקורות ההיסטוריים לא נתגלו עד היום שרידים של בתי
כנסת מימי בית המקדש השני בירושלים  ,למעט אבן אחת  ,שהתגלתה בחפירות שניהל ריימונד וייל
בשנים

היא

1914 - 1913

.

בדרום עיר דוד  ,ושעליה כתובת יוונית הכתובת  ,שזכתה לשם כתובת

כתובת הקדשה לבית כנסת שככל הנראה נבנה בעיר דוד אך

עם סיומו של מרד בר  -כוכבא  ,בשנת

135

לא נתגלה .

תאודוטוס ,

65

לספירה אסרו הרומאים על היהודים להיכנס לירושלים .

איסור התיישבות היהודים בעיר עמד בתוקפו גם במשך רוב התקופה הביזנטית .

67

66

אף על פי כן אנו

.

מוצאים אזכורים לקיומם של בתי כנסת בירושלים בראשיתה של התקופה הביזנטית אחת מן
העדויות הללו היא של הנוסע מבורדו  ,שביקר בירושלים בשנת  ' : 333ובפנים  ,בתוך חומות ציון ,

.

נראה מקומו של ארמון דוד ומשבעת בתי הכנסת אשר היו שם נותר רק אהד  ,והאחרים נחרשו

כדבר ישעיהו הנביא ' .

ונזרעו ,

68

יש המזהים שרידי בית כנסת בבניין ' קבר דוד ' על הר ציון  ,אך זיהוי זה  ,המבוסס בעיקר על קיומה

של מגרעת אפסים המכוונת כלפי הר הבית  ,כרוך בקשיים מרובים  .יש לציין שלא נמצאו בבניין זה
סמלים יהודיים

מובהקים .

69

אם אכן נכונה הצעתנו ש ' בית המנורות ' שימש כבית כנסת  ,הרי זהו בית הכנסת הקדום ביותר
שנתגלה בירושלים עד היום  .בית כנסת זה התקיים במשך שישים שנה ויותר  ,מראשית השלטון
המוסלמי בימיו של הח ' ליף עמר אבן אלח ' טאב
111

בימיו של החיליף אלואליד

( ) 715 - 705

( ) 644 - 634

ועד אשר נבנה מעליו הבניין האמיי הגדול

.

השרידים הקדומים ביותר של מבנה בית כנסת בירושלים שהיו ידועים עד כה ממוקמים ברובע היהודי

סמוך לבית כנסת ' החורבה ' ומיוחסים על ידי רבים לבית הכנסת של הרמב " ן ( רבי משה בן נחמן
מגירונה

)

שחי במאה השלוש עשרה .

70

בית הכנסת ב ' בית המנורות ' קדום לבית הכנסת של הרמב " ן

בכ 600 -

.

שנה הוא מסמל את שיבת

היהודים לירושלים לאחר מיגור שלטון הפגאנים ושלטון הנוצרים בעיר  .ההתיישבות החדשה ניכרת
אמנם בעליבותה  ,אך מכיוון שידיעותינו על יהודי ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה הן מעטות ,
הרי לחשיפת

.

' בית המנורות ' השיבות רבה להכרת היישוב היהודי בירושלים בתקופה זו .

.

65

אילן לעיל  ,הערה , ) 24

66

מ " ד הר  ' ,מחורבן הבית עד מרד בן כוסבה

עמ '

244 - 245

לנוסח הכתובת ראה לעיל  ,סמוך להערה
135 - 701

של ארץ  -ישראל  ,ד )  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '
67

68

69

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 42א '  ,עמ '
alia

א

. 57

לספירת הנוצרים ) '  ,מ ' שטרן ( עורך )  ,שלטון רומי ( ההיסטוריה

. 368

. 57

45 . ( , Itinerariaט ) Fraipont

1.

Cuntz , ' Itinerarium Burdigalense ' , ] . Bieler , 0 . Cuntz ,

(CCSL , 175 ( , Tueholt 1965 , 592 . 6

.

העת העתיקה  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '

52

; Geographica

 0.ש

Geyer

.ע

א ' לימוד  ,מסעות ארץ הקודש  :עולי  -רגל נוצריים בשלהי

.

י ' פינקרפלד  ,בשבילי אמנות יהודית  ,מרחביה תשי " ח ,

עמ ' 128

; 130 -

י ' צפריר  ' ,ציון  -הגבעה הדרומית -

מערבית ומקומה בהתפתחות העיר ירושלים בתקופה הביזנטית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית

בירושלים  ,תשל " ה  ,עמ ' , 105 - 101
70

- 197

. 205

י ' פינקרפלד  ,בתי הכנסיות בארץ  -ישראל מסוף תקופת הגאונים עד עליית החסידים  ,ירושלים תש " ו  ,עמ '

. 12 - 10

לרדשלים דקדדשת

עופר לבנה  -כפרי

ערי הספר
*
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ןהמוסלמיות
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;

בחינת הספרות הערבית מימי  -הביניים העוסקת בירושלים מלמדת על גיוון רב
זה אני מבקש לעסוק בהיבט אחד של המורכבות הזו  :הרחבת מעגל הקדושה

.

ומורכבות במאמר

של ערים מוסלמיות

.

הנקשרות לירושלים  ,הן במישור הרוחני והן במישור הפולתני המדובר הוא במעמדן

המיוהד של ערי

התקדשותה של

.

הספר המוסלמיות וביחסן לירושלים דיון זה עשוי להעשיר את הבנתנו לגבי דרכי

ירושלים באסלאם  ,החוגים שתרמו להעלאת מעמדה  ,הצדדים הרעיוניים והביטוי

.

המסורות והרקע ההיסטורי להיווצרותן אני מקווה שיהיה זה נדבך נוסף בהקר

ירושלים המוסלמית .

מבוא

.

התיעוד הספרותי המרכזי לנושא מצוי בספרות ההדית  ,התורה שבעל  -פה של

במסורות המביאות אינפורמציה מסוימת

( טתז

בהסתמך על שלשלות מוסרים

המסורות האלה מהווה למעשה את המקור העיקרי להיסטוריה המוסלמית ולתרבות
הראשונות

להג ' רה .

2

אסנאד .
)

1

1995

. Leiden

הרעיוניות .

המסורות הנוגעות לירושלים  ,המסורות של פדאאל בית

אלמקדס ( שבחי

2

 . Elad,ג

ההיסטורית ובתפיסות

הספר דן באתרי הפולחן המוסלמיים בירושלים בימי  -הביניים במציאות
12 ,ע 1 . Robson , 'FLadith ' ,

ראה למשל  :י ' גולדציהר  ,הרצאות על האסלאם  ,ירושלים תשי " א  ,עמ ' 111 , ; 41 - 34
23 -28

מכלול

המוסלמית במאות

Medieval' lerusalem and Islamic Worship

אחד מן המחקרים החשובים בעניין זה שפורסמו לאחרונה הוא , :

1

האסלאם המדובר
(

)

הספרותי של

 .קק
קתדרה

94

,

טבת

תשנס

,

עמי

88 - 75

תהרה

76

עיפר לבזה  -כפרי

ירושלים )  ,הן קדומות מאוד ( ראשיתן במחצית השנייה של המאה השביעית ) והן למעשה התיעוד

-

.

העיקרי לנושא הבעיה הבולטת העולה בהן היא שהן עוסקות ברובן בעניינים רעיוניים ואינן קשורות
באופן ישיר למציאות ההיסטורית ולתהליכים שונים שעברו על ירושלים בתקופה המוסלמית
הקדומה  :הן אינן מספקות אינפורמציה על מבנה האוכלוסייה בעיר  ,על עניינים פוליטיים  ,כלכליים
ואדמיניסטרטיוויים  ,על הקשר של ירושלים למרכזי השלטון של האימפריה  ,על עמדתה בנושאים

דתיים ובמחלוקות תאולוגיות וכדומה  3 ,לפיכך כדי להבין את ייעודם של חדירים אלה יש לבחון את
המבנה הספרותי שלהם  ,את המשחק העדין והמכוון של שינוי גרסאות  ,לבודד את האלמנטים
האגדתיים בהם  ,ולנסות להבין מגמות שלטוניות  ,הלכתיות וכתתיות או את משמעותו של החומר

.

היהודי  -הנוצרי המשתקפים בהן חסרונו של חומר היסטורי מחייב למעשה את החוקרים ליצור תשתית

הקדום .

מחקר ספציפית  ,אשר איננה מצויה תמיד במגוון המחקרים הקיימים על האסלאם

4

בחינת

מאות מסורות של שבחי ירושלים מלמדת על התמודדות עם מורשת היהדות והנצרות  ,תוך קליטת

נהגים ואמונות  ,על גיבוש היחס לאתרי הפולחן באסלאם הקדום וקביעת מעמדה של ירושלים במקום

השלישי בהייררכיה של הערים הקדושות  ,על התפתחות תפיסות בענייני אמונה ( יום הדין וימות
משיח למשל )  ,על תהליכים דתיים וחברתיים ( בחוגי הסגפנות הקדומה למשל

המסורות אף ניתן למצוא ביטוי לשאיפות ולאינטרסים פוליטיים .

5

)

ועוד .

בחלק מן

הדיון המפורט במסורות בודדות

או בקבוצות מסורות בעלות אופי דומה  ,תוך איתור מרב שינויי הנוסח והבלטת הדקויות העולות
מהם  ,מאפשר הבנה טובה יותר של התמונה

הכללית .

כמה מסדרות על ירושלים וענייני לחימה בכופרים
מסורת שנשמרה בחיבורו של המלומד הירושלמי אבו אלמעאלי אלמשרף בן אלמרג ' א על שבחי

ירושלים ( המחצית הראשונה של המאה האחת  -עשרה ) מייחסת
למעאי בן ג ' בל  ,מרעיו ( צחאבה ) של
הנביא מחמד  ,את האמרה הבאה ' :אמר שליח אללה  ,תפילת אללה
עליו וברכתו לשלום  :מעא , 5לאחר

.

מותי אללה יכבוש למענכם את א  -שאם [ סוריה רבתי ]  ,מאלעריש ועד הפרת [ תושבי א  -שאם ] ,

.

הגברים ונשותיהם ואמהותיהם  ,אנשי רבאט עד יום הדין [ מראבטון אלא יום אלשאמה ] וזה אשר
יחנה בחוף מחופי א  -שאם או ירושלים  ,הרי הוא בג ' האד [ מלחמת מצווה
3

ע ' לבנה  -כפרי  ' ,על ירושלים באסלאם הקדום '  ,קתדרה ,

51

( תמוז תשמ " ט )  ,עמ

בכופרים ]
' 40 - 36

.

עד יום הדין ' .

על ספרות זו בכללותה

ראה  :י ' חסון  ' ,ירושלים בראייה המוסלמית  :הקראן וספרות המסורת '  ,בתוך  :י ' פראוור ( עורך )  ,ספר
התקופה המוסלמית הקדומה  , 1099 - 638ירושלים  rl ~ ncn ,עמ ' . 313 - 283
4

.

105 - 125

6

ירושלים :

כך למשל בדיקת חלקם של הסגפנים המוסלמים ביצירת מסורות של שבחי ירושלים מחייבת מחקר בסיסי על
הסגפנות בכלל ראה 531 , :ן ' Early Muslim Ascetics and the World of Christian Monasticism ' ,

5

6

 .קק

20 ) 1996 ( ,

.

,

Livne-Kafri

0.

.

למשל האלמנט האסכטולוגי היה חשוב מאוד בתפיסות שלטוניות והדבר משתקף גם במסורות ירושלים ראה  :ע '
עמ '

. 56 - 50

לבנה  -כפרי  ' ,ירושלים במסורות המוסלמיות של אחרית הימים ויום הדין '  ,קתדרה  86 ,טבת תשנ " ח ) ,
אבו אלמעאלי אלמשרף בן אלמרג ' א בן אבראהים אלמקדסי  ,פיאאל בית אלמקדס ואלח ' ליל ופיאאל א  -שאם ,
מהדורת ע ' לבנה  -כפרי  ,שפרעם  , 1995עמ '  , 238מס '  . 353עיין בדומה  :אחמד בן מחמד בן סרור אלמקדסי ,
' כתאב מתיר אלגראם בפדאאל אלקדס וא  -שאם '  ,כ " י פריז  , 1667דף 67א ; עבד א  -רחמאן בן עבד א  -רזאק ,

'

ירושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות

לפי מסורת מפי הבר אחר של הנביא  ,אבו סכירה  ,הנביא

מחמד

77

אמר  ' :זמן קצר לאחר מותי תיכבש

למוסלמים  ,אז יהיו יושביה עד קצה

א  -שאם עבור אומתי  ,וכאשר אללה יכבוש אותה ויורישנה
 ,מראבטון עד יום הדין  ,וזה אשר יהנה
הג ' זירה  ,הגברים ונשותיהם ונעריהם ואמהותיהם ועבדיהם
אט ' 7
וסביבותיה  ,הרי הוא בר
באותה עת בחוף מן החופים  ,הרי הוא בג ' האד  ,ומי שיתנה בירושלים
שליח אללה  ,תפילת אללה~ עליו
מסורת נוספת בעלת אופי דומה אינה מזכירה את ירושלים  ' :אמר
 ,עד קצה הג ' זירה  ,מראבטון למען
וברכתו  :אנשי א  -שאם  ,נשותיהם וצאצאיהם ועבדיהם ואמהותיהם
יהנה בה במקום ספר כלשהו [ תקר ] ,
שם אללה  ,ומי שיהנה בה בעיר כלשהי  ,הרי הוא ברבאט  ,ואשר

.

הרי הוא בג ' האד ' .

8

על פי המסורת אמר אהד מחברי

מסורת אתרת מבליטה את הקשר של ירושלים ללחימה בערי הספר .
הנביא  ' :מצאתי בספר של אברהם עליו השלום שהוא אמר [ לאלוהים

]  :איזה הוא המקום האהוב עליך

.

פלסטין וירושלים באתרית הימים

ביותר ? אמר  :המקום אשר אליו היגרת [ מ ' 15ארמ ] אברהם  ,כלומר

.

יילחמו בבני עשו אמר  :ריבוני ,

[ פי אאח' ר אלזמאן ] אוציא אליהם מקצווי הארץ את מיטב עבדי למען
לירושלים  .אני אוציא לשם את מיטב
באיזה מקום בהם ? אמר  :באזור החוף אשר מימין [ או  :מדרום ]
עבדי מקצווי הארץ למען ילחמו

באויבי . ' . . .

9

במסורות הראשונות שנזכרו יש ניסיון לתת לגיטימציה ויוקרה

.

ללחימה המתמשכת בסוריה ובארץ  -ישראל מאוחר יותר במסורת

אסלאמית הן לעצם הכיבוש והן
האחרונה יש יסודות אפוקליפטיים

של ממש הידועים מן המסורת היהודית והנוצרית  ,כמו המושג אחרית

הימים ( אאח ' ר אלזמאן ) והמונה

 , ) 4429דף 38ב ; מג ' יר א  -דין אלחנבלי ,
' הדאאק אלאנעאם פי פיאאל א  -שאם '  ,כ " י פרינסטון  ( 3047מס ' קטלוגי
אחתל  ,המתורגם כאן  :להנות ,
אלאנס אלג ' ליל בתאריח ' אלקדם ואלח ' ליל  ,א  ,קהיר  ( 1283ה )  ,עמ '  203המושגהמסורת מצויה בספרו של אבן

.

השנייה .

משמעותו הן לכבוש טריטוריה והן להנות  ,והעדפתי את האפשרות
למשל  :אבן חג ' ר אלעסלאני ,
אלמרג ' א ב ' פרק העוסק בתושבי ירושלים כמראבטון '  .על מעא 5בן ג ' בל ראה
כיבוש ירושלים ראה  :לבנה  -כפרי
תה5יב א  -תה5יב  ,י  ,הידר אבאד  ( 1327 - 1325ה )  ,עמ '  . 186על נבואת מחמד על
לזרעך נתתי את הארז הזאת
'
:
השווה
( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 43 - 42לגבי הצירוף ' א  -שאם מאלעריש ועד הפרת '
מוסלמית ארץ הקודש נמצאת בין

מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת ' ( בראשית סו  ,יח )  .על פי מסורת
 ,עמ '  , ) 139ועל פי מסורת
אלעריש לפרת ( ראה  :אבן עסאכר  ,תאריח ' מדינת דמשק  ,א  ,דמשק 1963 - 1951
א [ שם ]  ,עמ '  , 317מס ' ; 522
מוסלמית אחרת אללה בירך את א  -שאם מהפרת עד אלעריש ( למשל  :אבן אלמרג '
וראה במיוהד  :אבן עסאכר [ שם ] ,

עמ '

. ) 129

.

אבן אלמרג ' א ( שם )  ,עמ '  , 257מס '  351ועיין  :אבן עסאכר
בפדאאל א  -שאם  ,מהדורת אחמד סאמח אלח ' אלדי  ,ירושלים

7

( שם ) ,

עמ '  ; 270אחמד בן עלי
ן

י

י

אלמניני  ,אלאעלאם
ן

עסאכר  ,א  -תאריח ' אלכביר ,

 ; 62אבן
אלמנתור פי א  -תפסיר באלמאתור ,
[ חש " דן  ,עמ ' -דר
א  ,דמשק  ( 1343 - 1329ה )  ,עמ '  . 58והשווה ג ' לאל א  -דין א  -סיוטי  ,כתאב א

)  ,עמ '  ; 269הנ " לן ( י
ג  ,קהיר  ( 1314ה )  ,עמ ' . 112
לעילי  ,הערה
6
הערה
,
לעיל
(
עסאכר
אבן
:
גם
עיין
.
352
אבן אלמרג ' א ( שם )  ,מס '
 שאם האחת  ,מהדורת צלאח א  -דיןפדאאל
דף א18ב ; אלמנטרי  ,א  -תרגיב וא  -תרהיב ,
א  -רזאק ( לעיל  ,הערה  , ) 6דף 34א ; אבו אלחסן בן מחמד אלרבעי , ) ,
אלמנג ' ד  ,דמשק  , 1950עמ '  ; 11אבן סרור אלמקדסי ( לעיל  ,הערה 6
)  ,כ " י קמברידג '  , )] 91 / 2דף 103ב ;
;)7

8

אבן עבד

"

ד  ,ביירות  , 1968עמ '  ' ; 62פדאאל בית אלמקדס וא  -שאם ' ( אנונימי
השווה  :עבד אלוהאב א  -שעראני ,
אלמכנאסי  ' ,פיאאל בית אלמקדס ופדאאל א  -שאם '  ,כ " י טיבינגן  , 25דף 99ב
אלאעלאם בפיאאל א  -שאם ' ,
לואקח אלאנואר  ,קהיר  , 1961עמ '  ; 514 - 513אבן אלפרכאה אלפזארי  ' ,מה ' תצר
 Rang: Die Fadd ' ilא ע A . E . Gruber, Verdienst

.

כ " י פרינסטון  ,אוסף יהודה

241

( מס ' קטלוגי  , ) 4416דף 5ב :

 . 60 ff.קק "" Islam , Freiburg 1975 ,
9

geesellschaftliches Problem

.

אבן אלמרג ' א ( שם )  ,עמ '  , 160מס '  212השווה הדיון על המסורת הזו
44 - 40

.

"

אצל  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

קתדרה

התדוה

78

עופר לבנה  -כפרי

בני עשו לציון הביזנסים  ,מעין יורשי רומא  ,אדום הרשעה .

יש במסורת זו גם הסתמכות על מקורות

10

של אהל אלכתאב ( בעלי דתות ההתגלות  ,יהודים ונוצרים )  ,שנחשבו כבעלי ידע של צפונות
ועתיד ואף יסודות

סגפניים .

עבר

11

מרשג הרבאט
משמעות המושג רבאט במסורות המצוטטות היא  :עיר ספר ( בגבול היבשתי של עולם האסלאם עם

העולם הלא מוסלמי )  ,או בחופים  ,וכשם הפעולה של הפועל ראבט
ספר תוך שילוב מלחמת מצווה עם עבודת

לא

האל .

12

( בבניין השלישי )  :שהייה בעיר

הבעיה העולה מן המסורות שנזכרו היא

.

שירושלים

הייתה כלל עיר ספר  ,לא על פי מיקומה הגאוגרפי ולא על פי העדויות ההיסטוריות לעומת זאת

.

קיימות עדויות רבות על ערי הספר של ארץ  -ישראל מאמרו החשוב והמפורט של עמיקם אלעד על

' ערי החוף של ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם ' מעגן את התפיסות העולות מן המסורות על
ערי
הספר
במציאות ההיסטורית הוא מתאר כיצד הפכו ערי החוף של ארץ  -ישראל למוקד לחימה

.

בהתגוננות מפני ההתקפות הימיות של הביזנסים משנות הארבעים של המאה השביעית ואילך  ,ונוגע
גם במבנה האוכלוסייה בערי הרבאט  ,באופי הביצורים ובשיטות הלחימה  ,בקשר בין השלטון
המרכזי
לספר ,
בחיים הדתיים ועוד  13מחקר זה מבהיר את הרקע ההיסטורי להיווצרותן של מסורות הקדושה

.

.

ככלל ניתן לומר כי מטרת המסורות הללו הייתה להעניק מעמד מיוחד לערי הלחימה  ,בין השאר
למשוך מתיישבים
ולוחמים למקומות שבהם הייתה הקזת דם מתמדת

.

כדי

המסורות שנזכרו מדגישות את מעמדה של ירושלים  ,אך נראה כי הן בעיקר מבקשות להעניק יוקרה

.

ללחימה באויבי האסלאם בגבולות היבשתיים ובחופים של סוריה וארץ  -ישראל תיאור ירושלים
כמקום רבאט ( תיאור רעיוני ולא מציאותי ) ותיאור החוף של ארץ  -ישראל כמקום ג ' האד ( השווה :
היא רבאט וג
' דה [ עיר הנמל שלה ] ג ' האד '  ) 14מדגישים קשר מיוחד בין הערים הקדושות הנמצאות

' מכה

10

ראה במאמרי ( שם )  ,עמ '  , 44הערה  . 47השווה מאמרי
לפרסום בקובץ מאמרים שעתיד לראות אור בעקבות הכנס

' על המסורת

זלמן
11
12

13

האפוקליפטית המוסלמית

שז " ר שהתקיים בירושלים
ביולי

) 1999

ראה הדיון שם  ,סעיף ' החוגים '  ,הערות . 64126

'  ,הערה

7

( נמסר

' שלהי מאות  -קיצם של עידנים '  ,הכנם השנתי במרכז

.

על היסודות הסגפניים  ,ראה  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ

.

'  42ואילך
השווה הגדרותיו של אלעד במאמרו הנזכר בהערה הבאה  ,עמ ' 172
  173על משמעות המושג רבאט עיין גם אצלמפרשי קוראן  :מחמד בן ג
' ריר א  -טברי  ,ג ' אמע אלביאן פי תאויל אאי אלקראאן  ,ה  ,קהיר  ( 1373ה )  ,עמ '  ; 220ג ' לאל
א  -דין א  -סיוטי ( לעיל  ,הערה  , ) 7ב  ,עמ '  ( 113מורת אאל עמראן  . ) 20 ,מראבט הוא השוהה והלוחם בעיר ספר .

.

לספה " נ )  ,על פי מקורות ערביים

ע ' אלעד  ' ,ערי החוף של ארץ ישראל בתקופה הערבית
( תמוז תשל " ח )  ,עמ '  . 178 - 156לנוסח אנגלי של המאמר ראה
 . El ' ad, 'The Coastal Cibes 0ג
 . 147 - 168קע , 2 ) 1982 ( ,
Cathedra
 Theתסוו  the Early Middleראה גם מאמרו של אלעד  ' ,הערות לתולדות
אשקלון ( בתקופה
המוסלמית הקדומה ) '  ,נפתלי ארול ( עורך )  ,אשקלון  4 , 000 :ועוד ארבעים שנה  ,תל  -אביב חש " ן  ,עמ '
 . 182 - 176לחומר חשוב נוסף ראה  :מ ' שרון  ' ,ערי החוף של ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם '  ,קתדרה  ( 40 ,תמוז
( 1099 - 640

Palestine during

,

'  ,קתדרה ,

8

.

"

תשמ " ו )  ,עמ '  ; 89 - 88מ ' גיל  ,ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (  , ) 1099 - 634א  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,למשל
עמ '  89 - 88וכן מראי המקומות עשרה אצל  :אלעד  ,שם  ,הערות  . 15 , 1ראה גם  :גרובר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  60ואילך ;
14

 . 9ע Christentum , 1966 ,

חע  Islamחן

אלפאסי  ,אלעקד א -
תמין" פי תאריח

.
'

' אלבלר

'

"

ע Noth , Heiliger Kriege

אלאמין  ",א  ,קהיר

. 1969 - 1958

.ג
הדבר משקף כנראה גם משלוח

,

ירושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות

79

קתדרו

רבאט  ,הרי מידה מסוימת של

.

בפנים הארץ לבין ערי החוף שלהן אם מכה וירושלים מוגדרות כמקום
( המסורות שלנו אינן מדגישות פער
קדושה נמשכת מהן אל ערי הרבאט שיש להן מכנה משותף עמן
הרבאט שעיקר מטרתה למשוך
חד בין מונחי הג ' האד והרבאט ; עם זאת יצירה ספרותית מיוהדת בשבח
של לוחמי הרבאט לזה של
אנשים לערי הספר וללחימה בהן משקפת מתה ומאבק להשוואת המעמד

לוחמי הג ' האד. 15
)

ירושלים וערי הספר
א  .מסורות קדושה של אשקלון וערי ספר נוספות

כעיר ספר בעלת חשיבות

אשקלון הייתה עיר החוף המרכזית של מחוז ( ג ' נד ) פלסטין וכנראה שימשה
 16לא מן הנמנע כי היא ' האזור אשר
אסטרטגית  ,כך לפחות על פי מסורות הקדושה שיוהדו לה

.

לעיל .

מדרום לירושלים ' במסורת הנזכרת

מסורת המיוחסת לעבדאללה בן אלעבאם  ,בן דודו של מהמד ,

אומרתן ' איש בא אל הנביא

עליו השלום ואמר  :שלית אללה  ,ברצוני לצאת לפשיטה למען שם

.

אללה והוט

אמר  :עליך לצאת לא  -שאם  ,שהרי אללה ערב לי לשלום א  -שאם ותושביה
יסובן [ וישחקו ]
ודבק מבין ערי א  -שאם באשקלון  ,משום שכאשר הריחיים
 17אשקלון מופיעה במסורת כעיר
את אומתי  ,ישבו תושביה לבטח ' .

,

. ..

.

לחימה בעלת יוקרה אסלאמית מיוחדת עניין אחר העולה במסורת הוא
מעמדה המיוחד של סוריה כמקום מפלט למוסלמים בעתות פורענות

ומצוקה  ,כולל באחרית הימים .

18

שהם מבקשים להביע בה

המסורות על אשקלון מלמדות על דרכם של בעלי ההדית ביצירה ספרותית
וביצירת הייררכיה  ,אשקלון מופיעה
את רעיונותיהם  :הם יוצרים מודלים להשוואה  ,בקלסיפיקציה

לעתים כעיר קדושה וכבהירה אלוהית :

' ארבעה

שערים משערי גן עדן

בעולם הזה  :אלכסנדריה ,

תגבורות בציוד ובחיילים לערי החוף מערים השוכנות בפנים הארץ ( השווה להלן  ,הערה

. ) 47

אלהג ' אלעבדרי  ,כתאב

15

אלמדח ' ל ,

ראה למשל  :עבד אלמנעם א  -דמיאטי  ,פדל אלח ' יל  ,חלב  , 1930עמ '  ; 39אבן
אלכסנדריה  ( 1293ה )  ,עמ '  . 193השווה  ' :הג ' האד הטוב ביותר שלכם הוא הרבאט והרבאט
אלמויועה  ,א  ,קהיר  ( 1317ה ) ,

הטוב ביותר שלכם הוא

הרבאט של אשקלון ' ( ג ' לאל א  -דין א  -סיוטי  ,א  -לאאלי אלמצנועה פי
אלאחאדית . 195השווה  :אלמכנאסי ( לעיל ,
)  ,עמ '
ה
(
1377
עמ '  ; 462אלמתקי אלהנדי  ,כנז אלעמאל  ,ד  ,הידר אבאד - 1363
 ,ה  ,ביירות  , 1972 - 1970עמ '
הערה  , ) 8דף 137א  .על שבאי הרבאט ראה למשל  :עבד א  -זאק א  -צנעאני  ,אלמצנף
310 - 171

.

השווה  :גרובר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

90

. 40

16

ראה להלן  :הערות , 34 , 26 - 17

17

אבן אלמרג ' א לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' , 313 - 512

,

המהדיר .
18

ואילך .

מס ' 511

הרבים הנוספים המצוטטים שם בידי
וראה המקורות

בקזוין '  ,כ " י לאלהלי  ,אסטנבול

עבד אלכרים בן מהמד א  -ראפעי אלקזויני  ' ,כתאב א  -תדוין פי ~ כר אהל אלעלם
 , 2010דף 6ב השווה  :ג ' לאל א  -דין א  -סיוטי ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  ; 460מהמד בן עלי
אלמודועאת  ,ב  ,מדינה
אלמג ' מועה פי אלאהאדית אלמודועה  ,קהיר  ( 1380ה )  ,עמ '  ; 429אבן אלג ' וזי  ,כתאב

א  -שוכאני  ,אלפואאד

.

עמ '  ; 51גרובר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 60

, 1966

מטבע ברינזה אמי

ביאשיה
השמינת

חמאה

קתדרה

80

עופר

לבנה  -כפר

אשקלון  ,קווין ועבאדאן ; אמר שליח אללה  ,תפילת אללה עליו וברכתו  :אללה בחר מבין
המלאכים
ארבעה ובחר מבין המהאג ' רון והמהגרים שעברו עם מחמד למדינה ממכה ] ארבעה ובחר
מבין
הערים ארבע ובחר מערי הספר ארבע  :אלכסנדריה במצרים  ,וקזוין בח ' ראסאן  ,ועבאדאן

...

...

...

ואשקלון

בא  -שאם ' .

ערי לחימה ,

19

צמדי הקדושה הללו מורים על מכנה משותף בין

בעיקר בכופרים .

הערים .

בעיראק ,

20

כולן אכן שימשו

21

המסורות שנזכרו מבטאות מגמה להשוות את דרגתן של אותן ערי לחימה  ,אך קיימות גם מסורות

19

אבן עסאכר ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 211 - 210נאצר א  -דין בן חקר אלחנפי  ' ,אלמסתקצא פי פיאאל
אלמסג ' ד
אלאקצא '  ,כ " י אסקוריאל  , 1767דף 88א ; אבן אלפרכאח ,
' כתאב באעת א  -נפוס אלא זיארת אלקדס אלמחרוס ' ,
מהדורת צ
' מתיאום  , ) 1935 ( 15 rIPOS ,עמ ' 70
על צמדי קדושה וקבוצות קדושה נוספים ראה  :שמם א  -דין א  -יהבי  ' ,כתאב מיזאן אלאעתדאל פי נקד א -
רג ' אל ,
א  ,קהיר  ( 1325ה )  ,עמ '  ( 116אשקלון ועבאדאן ) ; זכריא בן מחמד
אלקזויני  ,אאתאר אלבלאד  ,ביירות  , 1960עמ '
 ( 222עזה ואשקלון ) ; מחמד טאהר בן
עלי אלהנדי  ,תדכרת אלמויועאת  ,קהיר  ( 1545ה )  ,עמ '  ( 120עבאדאן וקזוין ) ,
מצוטט
אצל  :מ " י קיסטר  ' ,אל תצאו אלא לשלושה מסגדים '  ,הנ " ל  ,מחקרים בהתהוות האסלאם  ,ירושלים ,

.

20

תשנ " ט  ,עמ '  , 129הערה . 96
( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  51ואילך ; א  -שוכאני ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ
'  428ואילך  .והשווה בעיקר  :קיסטר ( שם ) ,
עמ '  , 125הערה  , 50ושם מצוטט 4 . ( , :ט )
 . Badawiנ
Grunebaum , 'The Sacred Character of
לטו ) ~
עמ '  458ואילך ; אבן אלג

כמו כן עיין  :גלאל א  -דין א  -סיוטי ( לעיל  ,הערה , ) 15

' וזי

 . 31ק 0 1962 ,לפ ]  . Milanges Tdhd Husain ,צמדים
כאלה עשויים להופיע גם בהקשרים שליליים  :השווה :
אלמג
' לסי  ,בתאר אלאגאר  ,יד  ,איראן [ חש " ד ]  ,עמ '  , 345שורה  ; 14קיסטר ( שם )  ,ע
)

21

תסע G.E .

"

"

הייתה עיר
הערה . 96
סוףאיראן
שבצפון
קזוין , 129
'
כאמור לא נרחיב כאן את הרקע ההיסטורי  .על אשקלון השווה לעיל  ,הערות . 17 , 13
מצב בגבול היבשתי ההררי מצפון לה  ,בעיקר כנגד אזור הדילם ראה  :תתש ! 5סץ . Le Strange , The Lands 0 the
נ)
Caliphate, Cambri
 . 218 - 220עק 1905 ,
 .והשווה  . 857 - 863 :קק
e
וו  Elz ,תדע 2ם)ו ' 4 . Hillenbrand ,נ  1 .קזוין
הפכה לתחנת לחימה בכופרים
בתקופת ח ' ליפותו של עתמאן בן עפאן ובוצרה בידי המושל מטעמו בכופה  ,סעיד
~

,

.

"

"

,

.

וקדושת ערי

8

הספר המוסלמיות

ספיאן א  -תורי

ץתדרה

ואמרתי :

המבליטות מאבק פנימי ויצירת הייררכיה של השיבות וקדושה  ' :שאלתי את
 ' 22זמן יבוא על בני האדם  ,בו יהיה רבאט
האם אשקלון אהובה עליך יותר  ,או קזוין ? אמר  :קזוין ' ;
 ' 24ארבעה שערים משערי גן העדן
ג ' דה הטוב ברבאטים ' ;  ' 23הטוב ברבאטים שלכם  -רבאט אשקלון ' ;
הארבע
בעולם הזה  :אלכסנדריה ואשקלון וקזוין ועבאדאן  . . .ועדיפותה של ג ' דה על
כמותר בית אללה [ הכעבה ] על שאר הבתים

[ המסגדים ] ' .

25

נראה כי מסורות אלה נוצרו בין השאר ממניעים של לוקלפטריוטיזם

זאת ייתכן שתקופות רגיעה במקום כלשהו גרמו לירידת קרנו :

 ,ועם

והסיבה

'

[ לעדיפותה של אשקלון ] שהיא הייתה מקום רבאט ועיר ספר מלאת פחדים ;
אבל
האויב הנה עליה פעמים רבות  ,ומוסלמים רבים נפלו בה על קידוש השם
26

.

כעת רבאט זולתה עדיף עליה ,

משום ריחוק חניון האויב ממנה בימים אלה ' .

דינר

.

סביבן עד כדי כך

המתים בערי הרבאט וקברותיהם נחשבו ליסוד חשוב בהילת הקדושה שנרקמה
( מלחמתו של מהמד באנשי
שמעמדם של הנהרגים ברבאט מועלה לדרגתם של הנופלים בקרב סדר

מכה בשנת  , ) 624שהם בעלי היוקרה הגבוהה ביותר מבין הנופלים במלחמת

המצווה  ' :משבחי קזוין ,

שקידשו בה את שם אללה במותם  ,אנשים המשתווים ללוחמי המצווה אשר נפלו

ב  .מסורות הקושרות את ירושלים לערי הספר
תדיתים

28

בקרב

בדר ' .

27

ואף קיימות מסורות המקשרות את ירושלים

של שבחי ירושלים היו נלמדים בערי הספר ,

אלכסנדריה ואשקלון הן

.

לערים הללו במיוהד ראוי להדגיש את מסורות אחרית הימים ויום הדין :

'

חתיה  ,ב  ,ליידן  , 1866עמ '
בן אלעאץ  ,בשנת  30להג ' רה ראה  :אלבלא ~ רי  ,כתאב פתוח אלבלדאן  ,מהדורת (דה
לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' .84
 ; 295אבן אלפקיה  ,מח ' תצר כתאב אלבלדאן  ,ליידן  , 1885עמ '  . 282השווה נות
( לעיל  ,הערה , ) 20
אלכסנדריה ראה  :יאקות  ,מעג ' ם אבלדאן  ,ד  ,ביירות  ( 1376 - 1374ה )  ,עמ '  ; 74אבן מחמד אלקזויני
עמ '  ; 15אלאצטח ' רי ,
, ) 1935 ( 56 ,
עמ '  ; 419אבן תימיה  ' ,קאעדה פי זיארת בית אלמקדס '  ,מהדורת צ ' מתיאום 05 ,ק7
גדול של מסורות רבאט
גוף
גם
קיים
כתאב מסאלכ אלממאלכ  ,ליידן  , 1929עמ '  ; 33גרובר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 65
20 ,א 36 ,א ; הנ " ל ,
הנוגעות למצרים ראה למשל  :אבן זולאק  ' ,מח ' תצר פדאאל מצר '  ,כ " י פריז  , 1818דפים 12א
ומזיל אלאלביאס  ,ב  ,קהיר  ( 1352 - 1351ה ) ,
' תאריח ' מצר '  ,כ " י פריז  , 1817דפים 2א ואילך ; אלג ' ראחי  ,כשף אלח ' פאא
( החיבור בכללותו ) ; א  -נוירי ,
עמ '  ; 211עתמאן בן א  -צלאה  ' ,פיאאל אלאסכנדריה ועסקלאן '  ,כ " י ברלין 197
 ,הערה 399

.

על

.

.

נהאית אלארב פי פנון אלאדב  ,א  ,קהיר  , 1938 - 1925עמ '  ; 346 - 345נות ) t ( OC
אבן מהמד א  -ראפעי אלקזויני ( לעיל  ,הערה  , ) 18דף 7א  .על ספיאן א  -תורי הסגפן
ראה  . 500-502 :קק  ,וע  Thawri ,ם 4 . Plessner , ' Sufyanן .
 P . A . Marr, 'Tuddaש  . Hartmanא
'
,
112
,
11
,
קק
א  -שוכאני ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  . 428ועיין . 471 - 473 :
הנזכרת לעיל בהערה . 9
המסורת
של
אופיה
גם
אלמתקי אלהנדי ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  . 15למעשה זהו
 ,וראיתי את עבאדאן משתחווה

עמ ' 84
והמלומד הידוע ( מת , ) 778 / 161

22

'

[

23

24
25

השווה לעיל  ,הערה

19

-

.

~

לעבאדאן
וכן  ' :ראיתי את כל ערי הספר והן משתחוות
).

לג ' דה ' ( אבו טאלב אלמכי  ,קות אלקלוב  ,ב  ,הידר אבאד  [ 1319ה ] ,
26

27

 ,כתב  -יד האוניברסיטה העברית

מוחמד בן שמס אלדין אלסיוטי  ,אתחאף אלאה ' צא בפצ ' אאל אלמסג ' ד אלאקצא
ן
מס '  , 116דף 109א ; אבן תימיה ( לעיל  ,הערה . ) 21
אלקזויני
קזוין ' ( אבן מהמד
אבן אלפקיה ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  . 283השווה  ' :סאדאת א  -שהדאא  ,שהדאא
 ,הערה  55וראה גם :
[ לעיל  ,הערה  , ] 20עמ '  . ) 345ועיין  :גרובר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  . 61 - 60והשווה להלן

.

867 - 868
28

עמ ' 247

 .קק 1 ,

'Badr ' , 112 ,

,

Montgomery-Watt

אבן אלמרג ' א ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' , 137

,.הו ,ברבאטים של עבאדאן וקזוין .
)

מס ' 170

שבחי ירושלים באסלאם ( פיאאל בית אלמקדס ) ' ,

מ ' שרון

( עורך )  ,סוגיות

זהב כאטמי

שנטבע באלכסנדריה

מצוטט אצל  :י ' המון  ' ,ספרות

בתולדות ארץ  -ישראל תחת שלטון

בשנת

 , 1089בימי

שלטונו של
אלמנסתנצר באללה

קתדרה

,2

עופר לבנה  -כפרי

שתי כלות ואלכסנדריה מעלתה גדולה יותר  ,וכאשר יגיע יום הדין היא תובל על יושביה לירושלים

[ ככלה המובלת לבית חתנה ] ' .

29

סמל העיר ככלה הידוע מחזון יוחנן בברית החדשה  30 ,שמור
בדרך כלל
לכעבה ' ,אשר תובל לירושלים  ,וכל אשר עלו אליה לרגל ,

דבוקים

אליה ' .

שבירושלים ,

32

נאמר גם שהכעבה תובל אל הסלע

31

( הצחירה )

ובמסורת אחרת נאמר כי לאחר מכן תובלנה

שתיהן על אנשיהן לגן העדן

33 ,

גם אבני היקר של העיר ירושלים

היורדת ממרומים  ,על פי המסורת הנוצרית  ,מופיעות במסורת
על ערי הרבאט  ' :ביום הדין אללה יהפוך שלוש ערים לפטדה
ירוקה ,

והן תובלנה ככלות אל בני זוגן ,

ואלכסנדריה וקזוין ' .

34

והן  :אשקלון ,

מעניין כי דימוי הכלה מופיע גם בהקשר

אסכטולוגי נוסף  :משיח אחרית הימים ,

המהדי .

35

בתצלום העליון
המסגד הגדול בקזוין

( ראשית המאה
השתים  -עשרה )

*

ומראת כללי של
העיר מעל המסגד
( משמאל )

" , 84

האסלאם  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '  , 49הערה . 19
 . 552 , 379 , 355 , 272 ,בטרסוס . ) 578 :

וכן באשקלון  ,ראה  :אבן אלמרג ' א ( שם )  ,במפתח ( למשל מס '

10

212

א  -יהבי

29

אבן א  -צלאח ( לעיל  ,הערה  , ) 21דף 2ב  .והשווה :

30

השווה הדיון אצל  :ע ' לבנה  -כפרי  ' ,ירושלים  -טבור הארץ במסורת האסלאם '  ,קתדרה ,

' אשקלון כלת גן העדן ' ( שמס

א  -דין

69

[ לעיל  ,הערה , ] 20

( תשרי תשנ

"ד) ,
31

32

אבו בכר אלואסטי  ,פדאאל אלבית אלמקדס  ,ירושליפ , 1979
א  -נוירי ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  , 339שורה . 14

מס '  153והמקורות המצוטטים שם בידי

אבן שדאד  ,אלאעלאק אלח ' טירה  ,דמשק , 1962

עמ '

עמ '

המהדיר .

. 189

33

שם  ,שורה

34

אבו אלפרג ' עבד א  -רחמאן בן אלג ' וזי  ' ,כתאב פד אאל אלקדס אלשריף '  ,כ " י פרינסטון

35

האנשים יתקבצו סביב המהדי ו ' יובילו אותו כשם שהכלה מובלת אל בעלה ביום כלולותיה ' ( ג ' לאל א  -דין א -

; 12

586

( אוסף גרס ב

סיוטי  ' ,אלערף אלורדי פי אחיבאר אלמהדי '  ,הנ " ל  ,אלחאוי ללפתאוא  ,ב  ,קהיר  [ 1351ה ] ,

עמ '

) 51

. ) 223

 ,עמ ' . 55

ירושלים וקדושת ערי

פעמים רבות הועתקו מושגים מירושלים למכה ,

36

הספר המוסלמיות

83

קתדרה

ואף ערי הרבאט זכו לדימויים השמורים בדרך כלל

.

לירושלים ולכעבה הכלה איננה ירושלים של מעלה היורדת ממרומים  ,אלא ירושלים

 ,מכה וערי

דמהות

::

נ:של :נ :לגדיבבנ מ :ע%

הקדם

.
השמימי היורד לירושלים ( אבן אלפקיה  [ ,לעיל  ,הערה

'
וארץ  ,והיא
 . ) 14לעומת זאת על קווין נאמר כי ' תבוא ביום הדין ולה שתי כנפיים  .היא תרחף בעזרתן בין שמים אשר נכנס
פנינה לבנה  ,כשהיא נושאת את יושביה בחלל שבתוכה  ,והיא תכריז  :אני קזוין  ,קטע מגן העדן  .זה
אלאחאדית אלמודועה  ,ב ,
אלי אתן לו מליצות יושר אצל ריבוני ' ( אבן עראק  ,תנזיה א  -שריעה אלמרפועה ען
קהיר  [ 1378ה ]  ,עמ '  ) 62השווה  :גרובר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' 61

.

.

38
39

40

41

] 21

עמ '  , 94שורה

.

אלמכנאסי ( לעיל  ,הערה  , ) 8דף 117א  ,מצוטט אצל  :חסון ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  , 47הערה
בביאור לכורת סבא  ,פסוק  ( 12א  -ראפעי אל קזויני [ לעיל  ,הערה  , ] 18דף 13ב ) .
)  ,מס '  ; 33אבן אלג ' וזי
אבן אלמרג ' א ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  , 169מס '  . 233השווה  :אלואסטי ( לעיל  ,הערה 31
( לעיל  ,הערה  , ) 34דף 10ב המדובר במלוכה שנלקחה ממנו על פי אגדת אשמדאי בנוסחה המוסלמי ; ראה למשל :
14

,

אבן אלמרג ' א [ שם ]  ,עמ '  , 23מס ' . ) 16
ש " ד גויטיין  ' ,קדושתה של ארץ ישראל בחסידות המוסלמית '  ,ידיעות  ,יב ( תש " ו ) ,
סגפניים המשתקפים במסורות שבחי ירושלים ראה  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  , 55 - 45וכן  :הנ " ל סגפנים
הערה  , ) 4במקומות שונים במאמר  .חשובה במיוחד הערתו של מ " י קיסטר על שיתוף
פעולהעמ 'של , 71הערה
],
עם השלטונות האסיים ( ' הערה על קדמותן של מסורות שבחי ירושלים '  ,שרון [ לעיל  ,הערה 28
עמ ' 21נ -

. 126

עלן יסודות
 ( ,לעיל ,

תאם אלקראאן

42

43

 . 102ק  1975 ,ן ! ! א  . Schimmel , Mystical Dimensions o( Islam , Chapelג  .על הנוהג החסידי של ח)',
השווה  :ע ' לבנה  -כפרי  ' ,ח ' תאם אלקראאן ( סיום קריאת הקוראן ) בירושלים '  ,מעוף ומעשה  ( 5 ,תשנ " ז
וראה  :אבו נעים אלאצבהאני  ,חלית אלאוליאא  ,ו  ,קהיר  , 1932עמ ' . 29
 ,הערה  , ) 6עמ '

עמ ' . 109 - 107

השווה לגבי הקיסר הביזנטי הירקליוס העולה ברגליו לירושלים  :אבן אלמרג ' א ( לעיל
 , 231והשווה אלואסטי ( לעיל  ,הערה  , ) 51מס ' 102

.

ראה גם  :אבן אלמרג ' א ( שם )  ,עמ ' , 167

מס '

. 229

, 158

מס '

מן העבר
מוסלמי :

שלמה המלך
ואלכסנדר

הגדול .

איור מהת כתב  -יד
מוסלמי

קתדרה

עיפר לבנה  -כפרי

84

אכן ערי הרבאט הפכו למרכזים לעליית רגלים ולמעשה עצם השהייה בהן נחשבה למעשה דתי בעל

.

ערך רב כך למשל נאמר לגבי קזוין  ' :רבאט ארבעים יום בקזוין אהוב עלי יותר ממגורים במשך שנה
במכה ' ;

44

' תהא לאומתי עיר בשם קזוין אשר השוכן בה עדיף על השוכן בשתי הערים הקדושות [ מכה

ומדינה ] ' .

על סעיד בן ג ' ביר נאמר כי הוא שהה בקזוין לילה אחד  ,במנוסתו מפני הנציב האמיי

45

אלחג ' אג '  ,ולאחר מכן אמר  ' :ישתדלו נא עובדי שני המסגדים [ של מכה ומדינה ] ולעולם לא ישיגו
את חסדו של הלילה

הזה ' .

46

הרמוניזציה בין המגמות ניכרת במסורת הבאה  :אדם נועץ בוכיע בן

אלג ' ראח כאשר שהה במכה ואמר לו  ' :אבו ספיאן  ,קיום התפילה במכה עדיף בעיניך  ,או היציאה
לג ' דה ? והוא אמר  :דעתי היא שתקיים את התפילה במכה  ,ותהא כוונתך שאם יבואו על ג ' דה בהלה

ופחד ,

תחוש אליה ' .

47

לחימה ביסודות עממיים של פולחן בערי הרבאט מתבטאת בדברי אבן תימיה ( מת

) 1328 / 728

הלוחם

( חידושים בדת בעלי גוון שלילי )  ,שאמר על הביקור הדתי באשקלון כי הוא מנוגד

הנודע בבדעו

להלכה "
המוסלמית .

48

.

הקשר בין ערי הרבאט לירושלים הוביל להתפתחות מנהג של עליות רגלים משותפות מסורת
המופיעה בספרו של אבן אלמרג ' א מספרת על קבוצה של צופים שהיו נוהגים לעלות לרגל מדי שנה

.

בשנה באותו מסלול מסלול זה כלל את הערים הקדושות מכה וירושלים ואת ערי הספר קזוין ,
עבאדאן וטרסוס :
ארבעה רעים

לדרך . . .

היו נוהגים לבוא אל השיח ' ים שלגו בבצרה  ,כלומר מהל בן עבדאללה ואחרים  ,והיו

.

דורשים בשלומם לאחר מכן היו פונים לעבאדאן וצמים בה במשך חודש רמדאן  ,וכאשר סיימו את הצום ,

.

היו ממשיכים למכה ועורכים את החג ' עם עולי הרגל אחר כך היו באים ממכה לירושלים  ,ומתפללים

אחר כך היו הולכים מירושלים לטרסוס ומקדימים ויוצאים לפשיטה  ,אחר

בה .

כך היו באים מטרסוס לעיר קזוין

ושוהים בה לשם לחימה ועבודת האל [ פיראבטון פיהא ]  ,אחר כך היו באים לבצרה כדי להיפגש עם השיח ' ים

.

שלנו  ,אחר כך היו פונים לעבאדאן וצמים בה את חודש רמדאן וזה היה מנהגם מידי שנה

44

45

46

א  -ראפעי אלקזויני ( לעיל  ,הערה , ) 18
א  -שוכאני ( לעיל  ,הערה , ) 18
עמ ' . 120
א  -ראפעי אלקזויני ( שם )  ,דפים

דף

עמ ' ; 455

2ב  ,בשוליים .

א  -ראפעי אלקזויני ( שם )  ,דף 5א  :אבן עלי אלהנדי ( לעיל  ,הערה , ) 20

.

6א 6 -ב על סעיד בן ג ' ביר  ,שנהרג בידי אלחג ' אג ' בשנת

תייר א  -דין א  -זרכלי  ,אלאעלאם  ,ג  ,ביירות , 1980
47

א  -ראפעי אלקזויני ( שם )  ,דף 7א  .והשווה אלעד  ,תולדות אשקלון ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '  , 180הערה  , 10לגבי
לעלייה לרגל למכה ( אלחנבלי [ לעיל  ,הערה , ] 6
עמ ' . 117

עמ '

. ) 260

812 / 197

.

נאמר עליו כי בא לירושלים ויצא משם

ראה עליו למשל  :א  -זרכלי ( לעיל  ,הערה  , ) 46ח ,

' פאמא א  -ספר אלא עסקלאן וליס משרוען ' ( אבן תימיה  [ ,לעיל  ,הערה , ] 21
עמ '

49

95

להג ' רה  ,ראה למשל :

עמ ' . 93

תגבורות מדמשק לרבאט ביירות  .וכיע בן אלג ' ראח מת בשנת

48

בשנה .

49

עמ '

) 15

.

השווה בעניין נהגים ואמונות

.

עממיות בקשר לירושלים  :מ " י קיסטר ( לעיל  ,הערה , ) 20
אבן אלמרג ' א ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  , 193מס '  . 278המסורת מופיעה באופן חלקי אצל אבן אלפרכאח  ,וכך היא
 . Busse , ' The Sanctity 0 :א
מצוטטת אצל קיסטר ( שם )  ,עמ '  , 129ואצל , , ludaism , 17 ) 1968 ( , :
130

.

,

'

 . 467ע האפיון של ארבעת הרעים מעורר רושם אגדתי במקצת  ,אך נראה שהמסורת אכן משקפת מציאות
היסטורית  .סהל בן עבדאללה הוא כנראה הצופי סהל בן עבדאללה א  -תסתרי ( מת בשנת

נעים אלאצבהאני ( לעיל  ,הערה  , ) 42י  ,עמ '  ; 189שימל ( לעיל  ,הערה , ) 42
בן עבדאללה בן פרחאן ( מת בשנת  276להג ' רה )  .ראה  :אלאצבהאני שם ) ,

,

עמ '
עמ '

. 57 - 55
. 212

. ) 816

ראה עליו  :אבו

אך ייתכן שהכוונה למהל

רושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות

85

קתדרה

נראה כי קשר כזה של הערים הקדושות מכה וירושלים לערי הספר הוא קדום  .על פי מסורת המיוחסת

לנביא מחמד ' מי שעולה לרגל למכה בחג ' ובעמלה [ עלייה לרגל שלא בתקופת החג ' ]  ,ומתפלל
בירושלים ולוחם במלחמת הקודש
שיש לחקותו

] ' 50 ,

[ הג ' האד ]

וברבאט  ,הרי הוא משלים את הפנה שלי [ מופת אורחותי

המסורת מציגה אפוא את הלחימה בערי

הספר בצירוף עלייה לרגל למכה וירושלים כהגשמה דתית

מושלמת של דרך האסלאם .
וכן מסופר בשם אבן כתיר  ' :עליתי אל מקום דמו של בן
אדם [ הבל ] עליו השלום בהר קאסיון בדמשק  ,ובקשתי
מאללה חג ' ועליתי לרגל בחג ' ,

וביקשתי ממנו את

הג ' האד  ,ואכן לחמתי במלחמת המצווה  ,וביקשתי אותו
ביקור דתי בירושלים ובאשקלון  ,ורבאט בכל החופים ,

והוא העניק לי כל זאת  . . .וזכיתי בכל זאת ' .

ן5

המסורות הללו נקשרות אל אחת מן המגמות שאפיינו את
הסגפנות הקדומה  :מגמת הלחימה

התבטאה

לעתים

בקריאה

בכופרים .

מגמה זו

ממרכזי

השלטון

להתרחק

המשחיתים  ,לצאת לאזורי הספר ולשלב שם מלחמת

.

מצווה עם פרישות ויראת שמים כך למשל בדבריו של

הסגפן והמלומד עבדאללה בן אלמבארכ ( מת , ) 797 / 181
הגוער בפרוש ( נאסכ ) המתגורר בבגדאד  ' :הפרוש  ,אתה אשר לבשת בגדי צמר [ סימן ההיכר של

הסגפנים והצופים ] . . .
הראוי לזהאד '  .קיימת

דבק בעיר הספר ובפרישות של יראת שמים בה  .בגדאד איננה מקום משכן

52

גם גישה אחרת  :המסורות על הח ' ליפה האמיי ההסיד עמר בן עבד אלעזיז

(  , ) 720 - 717המבקש לנטוש את השלטון ולעבור לספר אך אחריות התפקיד עצרה בעדו  ,יש בהן עדות
לכך שחוגי סגפנים  ,שהייתה בהם סלידה מן השלטון  ,הכירו בכל זאת בנחיצותה של מערכת שלטונית
לשימור הישגי האסלאם  .לפי מסורת אחת אמר עמר בן עבד אלעזיז  ' :לו היה מי שיחסוך ממני את
הטיפול בענייני האומה  ,הייתי עוקר לקזוין עם בני משפחתי וחונה בה ; או שאיהרג על קידוש שם

50

אבן אלמרג ' א ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  , 95 - 94מס '  . 91השווה  :אלמכנאסי ( לעיל  ,הערה  , ) 8דף
א  -לקימי ,

5ב  ,שורה

' לטאאף אלאנס
;8

22א ; מצטפא אסעד

אלג ' ליל בתחאאף אלקדס ואלח ' ליל '  ,כ " י האוניברסיטה העברית  ,אוסף יהודה  , 807דף

אבן אלפרכאח ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  , 60שורה

;6

אתחאף  ( ,לעיל הערה  , ) 26דף

אלחסין אלכנג ' י  ,פדאאל בית אלמקדס ופדל א  -צלאה פיהא  ,כ " י טיבינגן  , 26דף

66א ; אבן סרור

17א ;

מחמד בן

אלמקדסי ( לעיל ,

הערה  , ) 6דף 50א .
51

אבן עסאכר ( לעיל  ,הערה  , ) 7א  ,עמ '  ( 234הערך אחמד בן כתיר  ,וראה עליו  :שם ,

,

עסאכר לעיל  ,הערה  , ) 6א  ,חלק ב ,
52

עמ '

עמ '

. 445
)

השווה בדומה  :אבן

. 107

אלח ' טיב אלבגדאדי  ,תאריח ' בגדאד  ,א  ,קהיר  , 1931עמ ' . 21 , 6
לחימה למען טובות הנאה ראה  :עבד אללה בן אלמבארכ  ,כתאב א  -זהד וא  -רקאאק  ,מאליכאון נאסכ , 1966

על מלחמה למען שם אללה ועל גמולה כנגד

 , 46מס '  . 142על אבן אלמבארכ ראה :

,

879

.ק

111 ,

,

 ] -ב תRobson , ' ] 5

, EIJ

'

עמ '

 4 .על מגמות לחימה שהתפתחו

Mubdrak

בקרב חלק מן הסגפנים ראה  :נות לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

 48ואילך ; גרובר

( לעיל  ,הערה , ) 8

עמ ' 60

ואילך .

אלכסנדר
א'

במנה .

נלכב

] 552

אללה  ,או שאמות כשאני
[ מתגורר ] ברבאט שלה  ,ואז
אקום לתחייה ביום הדין
עם הנופלים על קידוש
השם

בקרב בדר ' .

53

סביר להניח כי השלטון
האמיי

גורם

( שהיווה

חשוב ביצירת הילה של
קדושה לירושלים ) עודד
את מגמת הלחימה של

הסגפנים .

(

זו

בדרך

זכה בתעמולה בעלת
תוקף דתי

ליציאה

לערי הספר  ,אשר
הייתה

בהן

הקזת

יג הרחקה של גורם שהיה
~

ן ולמאבקים

קופה קדומה ,
הכעבה ( משמאל ) והר

הבית ( מימין ) מהוך

הפנימיים .
55

54

ונראה כי הן

.

שימשי ' לצד מרכזים אחיים ' מקום מפגש וכור היתוך לרעיונות של זהד ולאחר מכן של הצופיות
רבים מן האישים הקשורים במסורות של שבחי ירושלים התגוררו בערי רבאט או שהו בהן תקופות

ספר תפילות מוסלמי

בכתב  -יד

משנת

. 1798

מסוימות  ,ומסדרות השבחים של הערים האלה קשורות בחלקן בדמויות של זהאד

56 ,

חלק מן הזהאד

ברקע העמוד עיטורי
קיר המסגד בעיר קזוין

53

א  -ראפעי אלקזויני ( לעיל  ,הערה  , ) 18דף 6ב  .השווה  :שם  ,דף  7למעלה  .וכן  :אבן א  -צלאח ( לעיל  ,הערה  , ) 21דף
והשווה לעיל  ,הערה  . 27על הקשר של עמר בן עבד אלעזיז לירושלים ראה  :לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

3ב ;

. 45

54

על מגמה של ניכור מן השלטון בקרב סגפנים לעומת מגמה של שיתוף פעולה עמו ראה למשל  :לבנה  -כפרי
( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  128 - 126מסורות מסוימות המשקפות את מגמת הסלידה מהשתתפות במלחמות האחים

.

.

ומציאת מוצא בפנייה לערי הספר קשורות במאבק בין עלי ומעאויה בקרב צפין (  ) 657ראה א  -ראפעי אלקזויני
( לעיל  ,הערה  , ) 18דף 4א  ,שורות  17 - 16ונאמר שם גם כי ' הם ראו בעזלה [ בהתבדלות ] את הדבר הנכון שיש

לעשותו ' בעת מלחמת אחים  .השווה  :שם  ,דף 6א  ,שורות  , 17 - 13ודף דא  .השווה  :אבן א  -צלאח ( לעיל  ,הערה , ) 21
דף 5א ; אלבלא רי ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' 395
ראה  :נות ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '  ; 81יאקות ( לעיל  ,הערה  ) 21עמ '  ' ( 74וקד נסב אלא עבאדאן
על עבאדאן
~

.

55

.

ג ' מאעה מן א  -זהאד ' ) ;  . 147ק  1 . Goldziher, Muslim Studies , 11 , ed. and trans . S . M . Stern , London 1971 ,אבן

.

מחמד אלקזויני ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ' ( 419עבאדאן  . .פיהא משאהד ורבאטאת וקום מקימון ללעבאדה  ,מנקטעון
ען אמור א  -דניא ' ) והשווה  :קיסטר ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ '  , 129הערה  ; 96שימל ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ ' 56 , 31

.

.

.

על קזוין ראה  :אבן מחמד אלקזויני ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  , 436שורה  10על אלכסנדריה ראה  :אבן א  -צלאח
( לעיל  ,הערה  , ) 21דף 4א ( ' מא עבאדה אחב אלא אללה תעאלה מן עבאדת אלאסכגדריה ' ) על טרסוס ראה  :יאקות

( לעיל  ,הערה  , ) 21ג ,

עמ ' 526

( מצוטט אצל  :אלעד  ,ערי החוף

[ לעיל  ,הערה ls

.

[r

עמ '  ' : 176טרסוס לא חדלה

מלהיות מקום מגורים לצדיקים וסגפנים  ,הבאים אליה משום שהיא שייכת לערי הספר של

נות ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
56

המוסלמים ' ) ,

והשווה :

. 83

רשימה מפורטת ומתועדת של אישים כאלה הקשורים בירושלים ראה  :ע ' לבנה  -כפרי  ' ,קדושת ירושלים באסלאם

,

רושלים וקדושת ערי הספר המוסלמיות

תדרך

87
~

מימין  :סגפן צופי באדרת נוצות ולפניו מטה וקערת

צדקה  ,בכתב  -יד מן המאה החמש  -עשרה .

מתחתיו :

קערת צדקה עשויה אגוז קוקות  ,מעוטרת בפסוקי
קוראן  .למטה  :דרוויש עם מטה וצקלון לצדקה
( לשפול )  ,איור בכתב  -היד של ארמטה פיירוטי מן

המאה התשע  -עשרה

ההדית  ,ונראה כי

הקשורים במסורות של שבחי ירושלים וערי הרבאט היו גם מלומדים  ,בעיקר בתחום
 ,כמו זה של קזוין  ,היוו המשך למסורת
מרכזי לימוד בערי ספר הידועים לנו מתקופות מאוחרות יותר

קדומה ומתמשכת של למדנות בערים הללו .

57

הקבצים הקנוניים של התדית מכילים פרקים בשבח הרבאט  ,אבל מסורות
מסוימות הן נדירות

ביותר .

58

וכן שם  ,עמ '
; 185

57

58

מהימנות בביקורת

מסורות רבות של שבחי ירושלים נחשבו בלתי

לפי ספרות שבחי ירושלים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים
160

שבהים לערי רבאט

 , 1985 ,עמ '  , 144 - 142הערה

למטה  ,על מלומדים הקשורים באשקלון  .השווה  :אלעד  ,ערי החוף

הנ " ל  ,תולדות אשקלון ( לעיל  ,הערה , ) 13

השווה  :אלעד  ,ערי החוף ( שם )  ,עמ '

175

( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

489

- 177

עמ ' . 1 ; 8

ואילך .

.

אצל המלומד אבן מאג ' ה ןלגבי

על אשקלון ראה  :אבן הנבל  ,ממנד  ,ג  ,קהיר  ( 1313ה )  ,עמ '  225המעט שהשתמר
קזוין קשור אולי במוצאו ; קזויני )  .ראה  :אבן מאג ' ה אלקזויני  ,סנן  ,ב  ,קהיר 1951 - 1950

,

עמ '

. 928

תדרה

88

עיפר לבו  -כפרי

~

החדית .

59

הסיבה נעוצה אולי במגמת הצמצום של המקומות הקדושים  ,אשר תוארה בפירוט במאמרו

של מ " י קיסטר על שלושת המסגדים ,

או במגמת הלחימה ביסודות של אמונה עממית .

60

סיכום
המסורות על ירושלים וערי הרבאט מוסיפות ממד פחות מוכר לדרך עיצובו של רעיון קדושת
ירושלים באסלאם הקדום  .הטקסטים המצוטטים אינם אחידים באופיים הספרותי  ,וניתן להבחין בהם

באלמנטים האופייניים לפולמוס סביב קדושת המקומות ( למשל באופני הניסוח )  ,בהשפעת המורשת
היהודית והנוצרית ( בתכנים  ,בצורות הספרותיות  ,בבקשת לגיטימציה )  ,בהסכמה ובוויכוח עם מורשת
זו ( למשל בקשר לנהגים עממים ) ובעניינים הנוגעים לחסידות ולשלטון ; בעיקר משתקפים בהם יחסם

.

של הסגפנים ( הזהאד ) לירושלים ולערי הרבאט ותרומתם ליצירת הילת הקדושה שלהן האידאלים

י

,

:

והנהגים של הסגפנים הללו מלווים מסורות רבות של שבחי ירושלים  ,ובמסורות שהצגנו הודגש
בעיקר יסוד הלחימה שלהם בערי הספר ועליות

הרגלים .

המורכבות והגיוון של מסורות שבחי

ירושלים  ,הניכרים גם בדיון במאמר זה  ,תורמים להבנת תהליכים כללים באסלאם הקדום  ,ולא רק

בעניין ירושלים  .מכל מקום ערי הספר היו כנראה בעלות מעמד מיוחד אצל המוסלמים  .אלגזאלי ,
התאולוג הצופי החשוב ( מת  , ) 1111אמר כי אחרי שלוש הערים הקדושות ( מכה  ,מדינה וירושלים

)

כל המקומות הם בעלי דרגת חשיבות שווה  ,להוציא ערי הספר ( תגור )  ,משום ש ' השהייה בהן למטרת

מראבטה [ לחימה ועבודת האל ] יש בה מעלה גדולה
59

ראה  :חסון ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

. 53

ביותר ' .

61

השווה  :יאקות ( לעיל  ,הערה , ) 21

אלמניף  ,חלב  , 1970עמ '  , 117מס ' , 256

. 260

עמ '  ; 343אבן

קים אלג ' וזיה  ,אלמנאר

אכן כמה מן המסורות שנזכרו במאמר צוטטו מתוך חיבורים של

בעלי ביקורת החדיל שהוקדשו לליקוט מסורות ' פגומות ' ( ראה למשל חלק מן המקורות בהערות , 20 , 18 , 15
 , ) 36אך הדבר אינו פוגם בערכן כמקורות בעלי ערך .

המאמר כולו .

60

קיסטר ( לעיל  ,הערה

61

מחמד בן מחמד אלגזאלי  ,אסראר אלחג '  ,קהיר [ חש " ד ] ,

- 48

)

עמ '

. 17

,

אורית ננוח

,

"

גויייונ

המלחמה

נגרענת :

נקזת

השבור בארץ  -ושראל

א  .מבוא
) racho

כחצי מיליארד איש ברהבי העולם סובלים עדיין ממחלת הגרענת

 , 1940אין הגרענת

~

המהלות המידבקות שיש לדווח עליהן למשרד הבריאות  ,על פי פקודת העם משנת

מופיעה  ,שכן היא הוכחדה בישראל .
לפני עשרות שנים  .אז הייתה הגרענת
שאיבדו בעטיה את מאור עיניהם .

I

אולם ברשימת

.

שמירת הניקיון והאנטיביוטיקה ניצחוה לא כך היו פני
מהלה מוכרת בארץ  ,מחלה שקשה היה

2

הדברים

להיפטר ממנה  ,והיו
אבן דרך בתולדות

הסיפור המופלא של המלחמה בגרענת שהתנהלה בראשית המאה העשרים הוא
בראש מאבק חברתי
הרפואה בארץ  -ישראל הרופאים שניהלו מאבק עיקש במתלה עמדו בעצם
להברה המבקשת להציב
לשינוי פני היישוב  ,למעבר מחברה פסיווית המקבלת את גורלה בכניעה
בתחומים אחרים  ,כמו
לעצמה גבולות ולהגיע להישגים הם מילאו תפקידי הנהגה גם בגופים שעסקו
( ד " ר היים תימין )  ,בהברת ' כל
ב ' ועד להקלת המשבר '  ,שהוקם עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה
לישראל ' ( ד " ר
ישראל חברים ' ( ד " ר מנחם שסיין )  ,באגודת ' ציוני ציון ' ( ד " ר הלל יפה )  ,ב ' קרן קיימת

.

.

אהרון מזיא

)

וכיוצא באלה .

ראשיתו של המאבק בגרענת בשלהי השלטון העות ' מאני ובתהילת מלחמת העולם
1

ז ' זינרייך ור ' לנג  ' ,מקרה של גרענת '  ,הרפואה ,

2

.

לפי זינרייך ולנג ( שם )  ,מתעוורים מן המחלה

( , ) 1988

114

אחוזים

30 - 0 6

קררה

94

,

טבת

עמ '

. 385 - 384

מההולים .
תש " ס ,

עמי

- 89

114

.

הראשונה אילו

קתדרה

90

אורית

( בגת ואברהם ( רוס

פנה היישוב באותה עת לשלטונות בבקשה לקבל סיוע במאמץ הבריאותי  ,ספק אם היה

נענה .

המלהמה בגרענת ( שאכן כונתה מראשיתה מלחמה ) הייתה יזמה של קומץ רופאים  ,יזמה שלא הייתה

.

קשורה לאירועים חיצוניים  ,ושהתנהלה בקצב פנימי משלה התארגנות זו הייתה מסממני ראשית
ההתארגנות הרפואית בארץ וראשיתה של בריאות הציבור  .הגרענת  ,שכונתה גם ' דלקת העיניים
המצרית '  ,נחשבה למגפה שהטרידה מאוד את תושבי הארץ במשך שנים רבות  ,ופשתה בין המשפחות

היהודיות כמו בין הערביות .

המבנה של בית

מחלה זו הייתה בין המחלות הראשונות שנבחנה סטטיסטית  ,בהיותה מוכרת

החולים סנט ג ' ון בעת
פעילותו בדרך חברון

.

כמחלה אנדמית ד " ר

ט'

גרמן ( חת8חזז ) ם )  ,רופא עיניים מסנט פטרסבורג שברוסיה שנדד במחוזות שונים בארץ וערך בדיקות
בערים ובכפרים ובין תלמידי בתי הספר של המיסיונים השונים  ,דיווח בשנת
הערבים תחלואת גרענת בהיקף של

הגרמנית בחיפה לא מצא וימן אפילו
3

חט  dies5חן

ber das Trachoma

60

אחוז מהכפריים

ו 51 -

1896

כי מצא בקרב

אחוז מהעירוניים ( בין ילדי המושבה

חולה גרענת אחד .

' alistina , speziellע

) 3

Germann , 'Augenjrztli
liche Beobachtul
 Syrien undתן Ingen

Lindeern -; Centralblatt gr praktische
( Augenheilkunde ) 1 896
~

.ז

בריאות הציבור בארץ  -ישראל

מיוהדים או מחלקות מיוחדות

עד לשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה לא היו בארץ בתי תולים

לטיפול במתלות עיניים  ,אך נשלחו לכאן  ,מטעם קהילות היהודים באירופה

.

 ,רופאי עיניים שתפקדו

כרופאים כלליים במושבות ובסביבתן כך התמנה ד " ר חיים לייב רוטשטיין

 ,שהיה רופא עיניים ,

לרופא הקהילה בטבריה בשנת  , 1893וד " ר ישעיהו בלידן  ,רופא עיניים מארצות

.

 -הברית שהגיע לצפת

בשנת  , 1885שימש רופא המושבה ראש  -פינה במקומות אחרים נאלצו רופאים
למהלות עיניים

בשנת

1883

91

קתדרה

שלא היו מומחים

לטפל גם בנגע הגרענת שדבק בתושבים .

יוחנן הקדוש ,

נוסד בירושלים בית ההולים הבריטי למחלות עיניים מטעם המסדר של

לימים ' בית החולים למתלות עיניים על שם סנט

ג ' ון '

British Ophthalmic Hospital

ההולים נוהל על ידי המיסיון  ,ובראשו עמד ד " ר הריסון בטלר

)

. Butler
(

בית חולים זה

עשרים ושלוש שנים  ,וד " ר ד ' הירון

.

ביקרו במרפאה בשנת

1913

(

)

חולים אושפזו בבית החולים לתקופות

לדוגמה אושפזו בו למעלה

מ 1 200 -

,

-

החילים

שירת בעיקר

העולם הראשונה

את האוכלוסייה הערבית אך גם את היהודית  ,והטיפול ניתן בו בחינם  .עד מלחמת
( 1ח ) ] 8שעבד
עבדו בו ד " ר ג " ס ודל )  , (Wadellד " ר ג ' ון אוגילבי )  , ( Ogilvieד " ר קאנט

חסזסא .

 ; ( Theבית

חדר

איש  ,ובמרפאה

בביה " ח במשך

קצרות ורבים
ביקרו

32 , 000

-

וז במבנה
סנט

ג' ע

תדוה

אורית

92

חולים .

-

4

נבות ואברהם גרוס

בית החולים נסגר בתקופת מלחמת העולם  ,ולאחר המלחמה חודשה פעילותו בראשות סר

ד " ר ג ' ון סטרטהירן )  , ( Strathearnואחר כך החליפו ד " ר נורמן מנסון
בבית החולים ' רוטשילד '  5פעלה מחלקת עיניים החל משנת

1900

( ת550ח) % 18

.

אך מספר המיטות בה היה מצומצם .

גם בבתי החולים ' שערי צדק ' ו ' משגב לדך ' טיפלו במחלות עיניים  ,אך לא רופאים עסקו בכך אלא

.

עוזרים וחובשים בבית החולים ' ביקור חולים ' עבד לפני המלחמה ד " ר מזיא  ,שהיה בעל ידע במחלות

עיניים .
הצורך העז בבית חולים למחלות עיניים בא לביטוי אף בעיתונות התקופה :
מן הראוי היה להעוסקים בצרכי צבור בירושלם לדאוג אודות מחסור בית הולים מיוחד למחלת העיניים ,
בו יקבלו בייחוד הולי המחלה הזאת אשר אי אפשר לרפאותם בלעדי בית  -חולים  ,וגם לקליניק בו ישב
רופא מומחה למחלת העיניים לענות חנם אין כסף לכאלה שיכולים ללכת ולבוא  ,אך שאין ידם משגת
לשלם את שכרו ,

בשנת

1905

וגם הרפואות ינתנו מן הבית  -החולים הזה .

6

הקים ארגון ' למען ציון ' מייסודה של חברת חרדים מפרנקפורט את בית החולים למחלות

עיניים ' למען ציון '  .מנהלו הראשון היה ד " ר משה ערלנגר )  , ( Erlangerוהוא כיהן במשרה זו עד לשנת

. 1910

הפעילות בו הייתה רבה מאוד  :לדוגמא  ,בשנת

התערבויות כירורגיות  .בשנת , 1912

ביקרו בו

1909

,

25 000

איש ונעשו בו

170

עם הגיעו לירושלים  ,נתמנה ד " ר אברהם טיכו לרופא בית

החולים  ,ובתקופות שונות סייעו לו ד " ר אהרון ירמנס וד " ר מרים נופך  .בית החולים שכן בבית שכור

בשכונת מאה שערים והיו בו  40מיטות  .במרפאת בית החולים התקבלו מדי יום חולים לטיפול חינם .
בראשית שנת

1913

7

פתחה תחנת הבריאות העברית 8מחלקה מיוחדת למלחמה שיטתית בגרענת ,

בהנהלת ד " ר אריה פייגנבאום  ,מטעם תחנת הבריאות פעלו תחילה שני בתי מרפא לעיניים  ,האחד

היה בשכונת אוהל משה ( ד " ר מרים נופך עבדה בו בתקופת המלחמה )  ,והאחר בעיר העתיקה והיו בו
12

מיטות ( שם עבד ד " ר אריה

שמעוני  -מקלר .

רחל לאנדי ורוז קפלן  ,שתי אחיות מקבוצת ' בנות

)

ציון ' ( לימים  ' :הדסה ' ) שנשלחו מארצות  -הברית והגיעו לירושלים

ב 23 -

במרס  , 1913החלו לעבוד

בתחנת הבריאות  ,מרפאה שלישית הוקמה ברחוב יפו בשנת  , 1916ועבד בה
בשלוש מרפאות אלו נמנו בשנים
4

1920 - 1914

קרוב

ל 700 000 -

,

ד" ר

אריה

פייגנבאום .

ביקורים של חולים אצל הרופאים .

9

.

אף על פי שהמספרים גבוהים מאוד  ,הם ככל הנראה קרובים לדיוק הם תואמים נתונים דומים על בתי המרפא

ובית חולים ' למען ציון '  .על פי תיאוריו של דוד ילין בבית חולי עיניים של המיסיון הרופא בודק במרפאתו מאה

.

חולים מדי יום  ,והמונים צובאים על פתח בית החולים וכל המקדים לבוא זוכה להתקבל אצל הרופא ראה :

.

ד'

5

ילין  ,ירושלים של תמול  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '
בית החולים ' רוטשילד ' הוקם בשנת 1854

6

' משגב לדך ' (  ) 1879ו ' שערי צדק ' (  . ) 1904בתי החולים ושירות אנשי הרפואה מומנו על ידי נדיבים וועדים שאספו
כספים באירופה ובעזרת הכוללים  ,שהקציבו כספים למתן שירותי בריאות
חבצלת  ,י ' בסיוון תרם " ג

263

ופעל במשך השנים לצד בתי חולים ' ביקור חולים ' (  , 1857בערך ) ,

.

.

עמ ' . 64

7

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל תרע " ד  ,ירושלים תרע " ד ,

8

תחנת הבריאות הייתה מכון מחקר וחינוך רפואי ונוסדה בכספי הנדבן האמריקני נתן שטראוס בסוף שנת

.

1911

.

בראשה עמד ד " ר וילהלם זאב ברין לבד ממחלקה לגרענת פעלו בה מחלקה למלריה  ,מחלקה לבקטריולוגיה
ומחלקה
9

לכלבת .

ספירת ביקורי החולים בשלושת בתי המרפא לעיניים במשך שבע שנים  , 1920 ,אהי " מ ,

. 686

ראשית בריאות הציבור בארץוישראל

זהו מספר ביקורים רב ביותר יחסית לגודל האוכלוסייה היהודית שמנתה אז

 88 ,איש .
000

עיניים עברי ' שנפתה בסמוך למרפאה ברהוב יפו  ,נוהל אף הוא בידי ד " ר פייגנבאום
12 - 8

מיטות ; שנתיים מאותר יותר היו בו כבר

מיטות .

30

10

93

' בית חולי

 ,והיו בו בתהילה

11

העיניים ,

בירושלים  ,ששרר בה עוני רב  ,ושערמות אשפה נתגלגלו ברחובותיה  ,רבו מאוד מתלות
מופיעות עדויות
בעיקר בקרב הילדים  ,וכך רב היה מספר העיוורים בעיתונות היומית בת הזמן

.

לריבוי מקרי חולי ועיוורון  ,כגון :
דלקת העיניים

בין המון מקרים לא טובים אשר נקרו ויאתיו שנה זאת בע " ק ירושלים ת " ו על  -ידי מחלת
חללים הפילה קרה
אשר פשתה למאד ותהי למכה מהלכת וכמעט אין בית כו ' ר " ל ורחמנא לצלן ]  ,ורבים
בעינו אחת  ,עתה
שלושים למשפחת ריבלין אשר בבחרותו נלקה
אסון איום ונורא  ,איש צעיר לימים כבן
1ן

נחלה גם עינו השני והרופאים אמרו לו

נואש .

בירושלים הוקמו שלושה מוסדות לעיוורים  :בית חינוך עיוורים נוסד בשנת

לונץ ; המוסד לעיוורים שעל יד בית היתומים הסורי נוסד בשנת
הרחמניות ' נוסד בשנת

; 1903

1902

אברהם משה

בידי

והמוסד הצרפתי

של ' האחיות

. 1895

ב  .מחלת הגרענת  -גורם המחלה  ,תיאורה ותפוצתה
מהלת הגרענת הוגדרה בשנות העשרים כמחלה

מידבקת .

13

הגדרה זו נקבעה לאחר שנים רבות של
של

.

התחקות על גורם המהלה  ,דבר שלא עלה בקלות בשורה ארוכה של עבודות נבחנה הספציפיות
 14כיום מוגדרת הגרענת
הגורם  ,וזמן מה סברו שהגורם לגרענת הוא אותו גורם המביא למחלת הזיבה

.

כדלקת כרונית של הלחמית והקרנית הנגרמת על ידי הפתוגן

בעיקר באגן הים התיכון

ובאסיה .

 ,והנפוצה

Clamydia trachomatis

15

מחלת הגרענת מתבטאת תחילה בעייפות עיניים המלווה בהרגשה של עצמים זרים

.

 ,לחץ וצריבה

.

בעיניים העיניים מפרישות מוגלה רירית לאתר זמן מה מתהווים בעפעפיים התחתונים

והעליונים

ובלחמית העין גרעינים אופייניים  ,שעל שמם נקראת המהלה ' גרענת ' ,

בעקבות השלב הזה מופיעה צלקת מקומית בלחמית וחלה צניחה של העפעף  .המחלה עלולה
10

11

 , 1978 ,עמ ' . 335
ראה מנייז האוכלוסייה בשנת  : 1914מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט ,
ירושליםף )  ,א  ,עמ '  . 88ב ' בית
( תר "
' דו " ח ממהלך העבודה במחלקותיה השונות של תאנת הבריאות העברית '  ,הרפואה 1 ,
 5 , 484ימים .
חולי עיניים

12
13

14

עברי ' נעשו בשנת  1917כ 280 -

ניתוחים  ,ומספר ימי האשפוז בשנת

1918

היה

הבצלת  ,י " ב בשבט תרנ " ט .
 , Prowazek-~Hצורות מיוחדות השכיחות בתוך תאי
מחוללי הגרענת הם גופיפי - alberstadter
הולי הגרענת  .ראה  :א ' פייגנבאום  ,העין  ,ירושלים תרפ " ז  ,עמ ' . 50

אפיתל הלחמית של
מחלת הזיבה בצבא

זהו אחד הפירושים שניתנו להתפשטות המהירה של דלקות עיניים חריפות במקביל להתפשטות
עיניים ראה :
נפולאון במאה השמונה  -עשרה בשהותו במצרים ב  1907 -כתב ד " ר בטלר  ,רופא בית החולים למחלותאנדמית
סנט ג ' ון שבירושלים  ,כי במצרים זיבת העין נגרמת על ידי מתגי זיבה  - Gonococus -והיא מחלה

ע" ש

.

.

 the East ; The Royalחן  Treatment of Acute Ophthalmiaטחת The Clinical Features , Bacteriology

וס19
15

לפגוע

 ,ח0אח] 0

,

'fondon Hospital

זינרייך ולגג ( לעיל  ,הערה

.) 1

.

בירושלים לא נמצאו מקרי גרענת על רקע גורם

הזיבה .

 . Butler,וי

קתדרה

ץתדרה

אורית
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.

גם בקרנית ולגרום לעכירותה  ,עכירות הנקראת תבלול  ,וההולכת ומתפשטת על פני הקרנית כך

.

פוחת גם כוח הראייה  ,התלוי בשלמותה של הקרנית במקרים קשים הנגוע מתעוור בסופו של

דבר .

המחלה יכולה להימשך שנים רבות  ,וככל שהיא הולכת ונמשכת ואין מטפלים בה כראוי  ,כך
מחמירות תוצאותיה  .כשהיא מתלווה למחלות עיניים מידבקות אחרות הגרענת עלולה לסכן את העין

עוד יותר ולהביא לסיבוכי קרנית .

16

הטיפול הרפואי בגרענת שהיה מקובל בשנות העשרים של המאה הנוכחית היה טיפול מקומי שכלל
הרחקת הגרעינים שנוצרו על העפעפיים ובלחמית העין  -אם על ידי צריבה מקומית להפחתת

י
~,

ההפרשה ואחר כך משיחת משחות המכילות נחושת  ,ואם על ידי טיפול

ין

כירירגי להסרת הגרעינים תוך גירוד הלחמית  .במקרי תבלול  ,הסננות
)  ( ltrationinfiוכיבים בקרנית
השתמשו בטיפות אטרופין או קוקאין

?7
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תפוצת הגרענת -

ך  ::י

שמירת הבייאית
'בא
" י '  ( ,יפו תרע "

"

: :1

'

לארצותיהם ממצרים בשנת

.

מגרענת צלקתית .

סבלו
וילהלם זאב ברין
ן
ד "ר

17

18

וכן

נ 2ך7:ךס : ::111 "::
'

1798

1912

היו

.

ורובם ככולם היו נגועי עיניים רבים מן החיילים אף התעוורו
98

אחוז מתלמידי בתי הספר במצרים נגועים בגרענת  ,ומחציתם

18

( תתט

]

 , ) 8מנהל

תחנת הבריאות העברית בירושלים  ,סקר את ההיערכות

וההתארגנות למאבק למיגור הגרענת בפרוסיה ובמצרים  .בפרוסיה החל המאבק במחלה בשנת
16

"

המצרית ' מאחר שנודעה באירופה לראשונה כאשר חיילי נפולאון חזרו

כתוצאה מן המחלה בשנת
ג)

"

"

אירופה  ,בארצות סקנדינוויה  ,הייתה התפוצה גדולה ,

י

גי " "1,ייהנ"ךעש "'

?

"

מאב

ימ

? נה

"

של בל מן ' נ

,

ימת

הידינן נ

' .י

המחלה
נלני '
הייתה שכיחה ביותר בארצות המזרח  ,אך גם בצפון

ינום

' ת תקם

ואת כל אבות המזון .

פראקטית המאה הנוכחית הייתה הגרענת נפוצה בכל העולם

הקץ

:

-

1

%ת

"

? 5עש

? תוונ

1

""

:ן

גרענת כרוכה לעתים במחלות אף  ,והיה צורך לרפא גם אותן
במקביל נוסף על
כר הרופאים המליצו על ריפוי כללי של הגוף  ,על

ויחמו ן "ימ

היי" שץמנןןן:

ף

:2:

ג

ך

נ

תיאור מפורט של מחלת הגרענת ראה  :פייגנבאום ( לעיל  ,הערה , ) 13
הנתונים הסטטיסטיים על פי פייגנבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 62

עמ '

1897

. 55 - 51

ד ' קרינקין  ' ,מחלות העינים המדבקות שבמצרים '  ,זכרונות דברים של האגודה המדיצינית העברית  ,ד ( , ) 1912

המלחמה בגרעגה  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל

.

ונמשך עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה הממשלה הוציאה למטרה זו מדי שנה

במשך

6

שנים  ,משנת

שיעורים לניתוחים .
)

1897

ואילך  ,נערכו

כל מחזור ארך

מיליון פרנק למטרה זו  ,ועד שנת

4

מחזורי

,

מחזורי שיעורים לטיפול בגרענת ( ובהם

אלו .

700

רופאים ;

!9

במצרים  ,שהייתה תחת שלטון בריטי  ,החלה המלהמה בגרענת בשנת
1912

350 000

מארק .

שבועות  ,ובסך הכול השתתפו בשיעורים אלה

4- 3

הממשלה השתתפה בהוצאות השתלמות

40

95

נפתחו

8

1904

בתי חולים  ,כל אחד בן

.

הוזרם אז תקציב של

מיטות  ,ובכל בית חולים

14

עבדו שני רופאים  ,נוסף על כך היו בתי חולים ניידים  ,עשויים אוהלים  ,שבכל אחד מהם שירת רופא

אהד או שניים  .בית החולים הנייד עבר ממקום נגוע אחד לאחר ובכל מקום נשאר כ  4 -חודשים בערך .
95

אחוז מן התושבים במצרים היו נגועים בגרענת ,

אחוז היו עיוורים בעין אחת או

בשתיים .

60

אחוז מכלל החולים היו זקוקים לניתוח

ו 16 -

20

התפשטות הגרענת בארץ  -ישראל
הנתונים הסטטיסטיים על הגרענת בארץ  -ישראל שפרסם גרמן בשנת

על ממדי התפשטות המחלה בארץ .

21

1896

ד " ר בטלר ערך בדיקות מיקרוסקופיות

ב  , 1907 -ובבית החולים האנגלי למחלות עיניים פורסמו ממצאים מבדיקת
המש שנים

(

היו הראשונים שלימדו

ללא בדיקה בקטריולוגית .
)

ל 200 -

,

5 700

הולים ופרסמם

חולי עיניים במשך

עשר שנים אחר כך ערכו ד " ר דב קרינקין  ,טיכו  ,פייגנבאום

.

ואחרים גם בדיקות מיקרוסקופיות לאבחון מדויק הם בדקו

,

3 300

תלמידי בתי ספר ברחבי הארץ .

22

בדיקות אלו חשפו את העובדה כי המחלה עונתית  :בחודשי הקיץ עולה מספר ההידבקויות ושיא

וינואר ' .

2

פייגנבאום הגדיר את המהלה כמהלה עממית  ,מהלת עניים וילדים ,

וכן מחלת משפחה הוא מצא כי

אחוז ממוכי הגרענת בארץ  -ישראל נדבקו במחלה בשלוש

התחלואה הוא בדצמבר

.

75 - 60

השנים הראשונות לחייהם  ,והיתר גם הם לקו בה בשנות ילדותם  .מקור הדבקה היו קרובי משפחה ,

.

ובייחוד האם תנאי דיור גרועים  ,צפיפות מרובה בחדרים  ,כלכלה ירודה  ,שימוש בלתי מספיק במים
ובסבון וטיפול גרוע בתינוקות  -כל אלה היו הגורמים העיקריים להתפשטות הגרענת ולהתהוות

.

קני דגירה של המחלה פייגנבאום ציין כי המחלה נפוצה בארצות שרמתן התרבותית נמוכה  ,והמספר
הרב של העדות בארץ מאפשר להיווכח עד כמה התפשטות הגרענת תלויה במנהגי החיים ובתרבותה
של כל קבוצה חברתית  .מבחינה לאומית  -כלכלית ראה פייגנבאום בגרענת פגע העומד בשורה אחת

.

עם המלריה המחלה ממושכת ונדרש זמן רב לרפאותה ; העובד מפסיד הרבה ימי עבודה שכן עליו
לשהות בבית מרפא לעיניים או סמוך לבית מרפא לצורך טיפול יום  ,והוא
19

ז ' ברין  ' ,סדור המלחמה נגד הגרענת '  ,דו " ח ועידת הגרענת  ,בהוצאת תחנת הבריאות העברית  ,ירושלים תרע " ו ,
עמ '

20
21

22

נדרש לסבלנות רבה .

. 96 - 84

שם  ,עמ '

; .8

גרמן ( לעיל  ,הערה

.) 3

א ' פייגנבאום  ' ,סקירה סטטיסטית על הגרענת ויתר מחלות העין המדבקות בארץ '  ,דו " ח ועידת הגרענת ( לעיל ,
הערה  , ) 19עמ ' 25

.

23
24

24

השווה  :א ' סיני  ' ,לשאלת הגרענת בין התימנים '  ,הרפואה ,

פייגנבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 13שם ,

עמ '

. 62 - 56

6

( תרצ " ב )  ,ב ,

עמ ' 23 - 12

.

ץיודרה

ץתדרה

אורית
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קרינקין ערך מחקר אפידמיולוגי לבדיקת תפוצת הגרענת  ,המחקר נעשה על בסיס בדיקות של
מ 1 , 700 -

למעלה

1914 - 1912

.

חולי עיניים בני לאומים ועדות שונים שהתגוררו בארץ  -ישראל וטיפול בהם בשנים

תוצאות המחקר הוצגו בוועידה בנושא הגרענת שנערכה בשנת

. 1914

ממצאיו של

25

קרינקין גילו שכיחות גבוהה של המחלה בין הוותיקים בארץ ובשכבות ועדות נחשלות ; הנגועים

ביותר מבין תושבי הארץ היו הערבים  .לפי בדיקות הממשלה בבתי הספר היה שיעור הנגועים בשנת
74 1921

אחוז  ,ובשנת

63 - 1923

.

אחוז הכפריים היו נגועים יותר מאשר תושבי הערים  ,ובדרך כלל

נפוצה המהלה בדרום הארץ יותר מאשר בצפונה  :בבאר  -שבע היו

.

אחוז חולים  ,ובעכו -

88 7

.

22 7

אחוזים ההסבר שניתן לכך אז היה שהדרום קרוב יותר למצרים .
בין העדות היהודיות היו הבדלים גדולים בשיעור הולי הגרענת  .יוצאי מערב אירופה לא לקו בה כלל
)

(

ובקרב יוצאי מזרח אירופה חלו בה מעטים  .לעומת זאת המחלה נפוצה מאוד בקרב היהודים יוצאי
פרס  ,עיראק  ,מרוקו ותימן  .אצל התימנים שבמושבות הייתה התחלואה בגרענת חמורה

במיוחד .

26

.

אצל האשכנזים שיעור חולי הגרענת קשור למשך זמן ישיבתם בארץ בבדיקת תלמידי בתי ספר
יהודיים בירושלים בשנת
הבוכרים היו

היו

16

.

18 5

1925

נמצא כי שיעור חולי הגרענת היה

אחוז חולים  ,אצל הפרסים -

.

24 7

.

11 5

אחוז בממוצע ; אצל ילדי

אחוז  ,ואצל הכורדים -

.

47 6

.

אחוז באותו זמן

אחוז מן הילדות האשכנזיות ב ' יישוב הישן ' חולות במהלה .

בחלוקה לפי מין מצא קרינקין כי נשים ערביות נגועות יותר מהגברים  ,ואילו אצל היהודים היחם
הפוך  .ובחלוקה על פי גיל  ,מצא כי בכל גיל אפשר להידבק בגרענת  ,אולם ההידבקות היא על פי

.

רוב עוד בילדות  ,ובייחוד נגועים בגרענת התלמידים בחלוקה לפי מצב מוציו  -אקונומי מצא כי  ,בין
תלמידי תלמודי תורה היו

אחוז חולים  ,תלמידי בתי ספר עממיים

13

.

6 1

אחוז  ,ובין תלמידי תיכון

 0 . 9אחוז .
כמו התפשטות הגרענת כך גם הסיבוכים הנגרמים בעטיה תלויים בתנאי החיים ובמנהגיה של כל
עדה  :קרינקין מצא כי

.

אחוזים מן הערבים הנגועים בגרענת סבלו מסיבוכי קרנית  ,בקרב

96 5

היהודים הספרדים היה שיעורם

.

88 3

אחוזים  ,ובקרב האשכנזים

ילידי הארץ  67 . 3אחוזים .

27

ג  .ועידת הגרענת  -רעיון ומעשה
ד " ר אליהו אורבך

מחיפה פרסם בשנת

) (Auerbach

1913

מאמר ב ' שבועון המדיציני הגרמני ' ובו קרא

.

לכינוס ועידה בנושא הגרענת קריאתו עוררה הד בקרב רופאי הארץ  ,והרופאים הירושלמים הציעו
לקיים את הוועידה בירושלים מאחר שבה נמצאים מחלקת העיניים של תחנת הבריאות העברית ובית
מרפא עיניים ' למען

ציון ' ,

( ראה ספרו מארץ האב אל ארץ האבות  ,יד יצחק בן  -צבי ומכון ליאו בק ,

ירושלים תשנ " ז .
)

25

26

ד ' קרינקין  ' ,הגרענת בארץ  -ישראל על פי פרכסיסי הפרטי '  ,דו " ח ועידת הגרענת ( לעיל  ,הערה , ) 19
לפי דו " ח של ד " ר חיים יסקי משנת 80 , 1924
בפיח מעורב במרה ובכחול  .ראה  :אהי " מ ,

27

עמ '

. 57 - 37

אהוז מהאוכלוסייה מתימן הייתה נגועה  ,והתימנים טיפלו במחלה

קרינקין ( לעיל  ,הערה

. ) 25

. 687 / 11

המלחמה בגרענת  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל

הוועידה התכנסה

תרע " ד

בד ' בניסן

( ) 1914

.

ונמשכה שלושה ימים במהלכה התקיימו חמש ישיבות

.

ובוצעו הדגמות של ניתוחים בבית החולים ' למען ציון ' בוועידה השתתפו

24

רופאים מרחבי הארץ ,

לאו דווקא רופאי עיניים  ,וביניהם  :מרדכי בורוכוב ( ברכיהו )  ,אלכסנדרה בלקינד  ,גילדינזון  ,אריה
גולדברג  ,משולם ליבונטין  ,אריה פוחובסקי ודב קרינקין
אברהם

,,

מיפו ;

אבושדיד  ,משה וולך  ,הנה ונפתלי וייץ  ,אהרון ירמנס ,

,

,

, ,, ,

נ : .בייב :הגבתן ,
:

',

פעיל בגיבוש המדיניות להדברת המחלה וממוקירי רעיון

"4יי; :

סגל .

28

'
י  :ךן

פעילות

הערב :

בשעות

הראשון

בערב

-

( קונצרט ) בבית הספר לנגינה והופעתו של מר סכנאי

,

בשירה ; בערב השני  -מפגש עם ' אגודת הרופאים

:

העבריים בירושלים ' שארגנה את הוועידה ; ובשלישי -

' אמדורסקי ' .

' משתה פרידה ' במלון

מטרת הוועידה

,

.

הייתה לגבש מערכה אחידה למיגור הגרענת הרופאים

"

,

" איי

"

; 2ך

מהייי

והרפואית הירודה ,

)
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בהזמנות החגיגיות שנשלחו לבאי הכנס הובטחה גם

,,

,

,

הוועידה  ,לא נכה בה  ,והרצאתו הוקראה בידי ד " ר יעקב

,

, , ,

:

לג
-

' ',
:

פעיל
לשינוי הגישה של התושבים ושל השלטון העות ' מאני  -מפסיוויות למאמץ -

.

לשיפור הבריאות
פייגנבאום  ,שעמד בראש המהנה  ,טען שיש להשקיף על; הגרענת מנקודת ראות חברתית והיגיינית

-

.

"
הזפנה לייע ' ית
תרע
הראשונה ,
יישלם  ,ניסן
,תגרענה
"ד

.

גם יתד הסתכלות כוללנית כזו היה בה משום חידוש  :אין בכוח הרפואה בלבד להציל עיניים

מעיוורון ; לשם כך יש לשפר את תנאי התברואה  ,את תנאי המגורים  ,ואת היגיינת הפרט  .פייגנבאום
מנה מספר תיקונים מעשיים שיתרמו להשגת השיפור הנדרש  :השבחת תנאי החיים  ,הסברה  ,עבודה

רפואית של מומחים למחלות עיניים  ,עבודת שטח של אחיות מיוחדות  ,איתור החולים במוסדות
החינוך ובמשפחות  ,איתור האמהות התולות ומניעת הדבקת התינוקות  ,הקלה על החולה כך שהטיפול

.

יהיה בר השגה ויינתן במרפאות קרובות ובבתי ספר טיפול במסגרת משפחתית רחבה וטיפול מאומץ

בחודשי הקיץ .
28

באספה השתים  -עשרה של ה ' אגודה המדיצינית העברית שבארץ  -ישראל ' ( מרס  ) 1912בעניין עבודה מדעית
שיטתית במלחמה נגד הגרענת והמלריה בוועידת הגרענת הוקרא מאמרו על ' המלחמה בגרענת בעזרת חובשים

.

ועוזרים רפואיים נמוכים '  ,ובו טען כי הדברת המחלה אפשרית על ידי שיתוף קהל המשכילים והחובשים במאבק ,

ראה  :דו " ח ועידת הגרענת ( לעיל  ,הערה , ) 19

עמ ' - 107

112

.

ץתדרה

אורית

98

נבות ואברהם גרוס

ברין  ,מנהל תחנת הבריאות העברית בירושלים  ,הוסיף כי יש לקבוע יסודות כלליים ואחידים
לטיפול  ,לייסד בית חולי גרענת גדול מרכזי אשר ממנו תופץ הפעולה בכל הארץ  ,להכשיר רופאים
רבים ככל האפשר לעבודה כרופאי עיניים ולהעניק לחולי גרענת טיפול חינם במחלתם בבתי החולים

ובבתי המרפא .
באותה עת פעלו כבר להדברת הגרענת בירושלים בבית הבריאות ובשני בתי המרפא

לעיניים .

.

השאלה הייתה כיצד להקיף את כלל האוכלוסייה  ,לא רק את זאת המבקרת בבתי מרפא אלו היה
צורך לאתר את החולים במושבות הפזורות בארץ  ,בערים המרוחקות וגם ביפו ולהציע להם
משתתפי הוועידה דנו בשאלה זו וכן בשאלה כיצד להכשיר כוח אדם

טיפול .

לטיפול .

' בית חולי עיניים
תעברי '  ,שבו נערכה
ועידת תגרענת

גם קרינקין הציע להקים בית מרפא כללי לבתי הספר של המחוזות ולמנות מורה מיוחד שישגיח כי

.

.

התלמידים יבואו לבית המרפא כסדר לכך יהיו אחראים מנהלי בתי הספר תלמידי פנימיות ובתי
יתומים שלקו בגרענת יוכלו לשוב למוסדותיהם

לפי תעודת רופא שיאשר כי החלימו .

29

הוא ביקש להטיל על מנהל בית הספר לדווח לרופא המוסד על מורה או פקיד אחר בבית הספר שחלה

.

בגרענת כדי שיחווה את דעתו אם מותר למורה זה להמשיך בעבודתו במוסד גם סגירת כיתה של
ילדים

נגועים או פתיחתה תהא מותרת רק באישור רופא .

טיבו  ,שראה במערכת החינוך בסיס לריכוז המאמצים  ,הציב דרישות לבתי הספר  :הדרים מרווחים
עם אוויר חופשי  ,העדר אבק  ,ניקוי הספסלים לעתים קרובות  ,חינוך הילדים לניקיון ובייחוד לרחיצת

29

ז ' ברין  ,המלחמה בגרענת והשמירה מפניה  ,דו " ח וועידת הגרענת  ( ,לעיל  ,הערה

) 19

שם ,

עמ ' . 86

המלחמה בגרענת  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל

ידיים תדירה  ,איסור על שפשוף עיניים בידיים  ,איסור על נגיעה הדדית בין חולים לבריאים  ,מתן
ספרי לימוד נפרדים לכל ילד  ,ישיבה על ספסלים מובדלים  ,תליית לוחות מידע על דבר הגרענת

על הקירות בבית הספר והפצת גיליונות עם כללי שמירת הבריאות .
גם נפתלי וייץ היה בדעה כי המורים יירתמו לטיפול  ,מאחר שהם נמצאים במגע קבוע עם הילדים .
הוא העלה את האפשרות שבבית מדרש למורים בירושלים תהיה חובת שמיעת שיעורים עיוניים

.

ומעשיים על הגרענת במשך הודש מזיא תמך במעורבות המורים בטיפול במחלה  ,וראה בכך פתרון ,

במיוחד במושבות  .לדעתו היה שותף גם ד " ר הלל יפה .
.

ראשיתה של עבודה שיטתית היא בדיקת התלמידים ואיתור החולים לשם כך  ,טען ברין  ,יש צורך

טיפול עיניים בילדי

בטיפול יום  -יומי של אחות מומחית  ,שתפעל בפיקוחו של רופא שיבקר בבית הספר פעמיים או שלוש

.

פעמים בשבוע יש לבדוק גם את משפחות המורים

והתלמידים .

הוצע כי במושבות יבדוק רופא את תלמידי בתי הספר וייתן את הוראותיו  ,ואחות מומחית תטפל

בעיני הילדים החולים  .ועד המושבה יחייב את כל החולים לבוא להתרפא יום  -יום  ,מאחר שכל אחד

.

מהנגועים הוא מקור הדבקה המסכן את הכלל רופא בלתי מומחה יתקבל לעבודה כרופא בית ספר
רק אחרי שישתתף במחזור של שיעורי

גרענת .

ברור שמספר החולים הגבוה בגרענת הצריך סגל רופאים גדול ככל האפשר שיוכל לרפאותה על

.

דעת עצמו בארץ היו באותה עת רופאי עיניים מעטים  ,והם טיפלו רק במקרים הקשים והמסובכים

יותר  .בוועידה עלתה הצעה להכשיר רופאים במחזורים בני

הבדיקות הבקטריולוגיות בעצמם .

4- 3

שבועות  ,כך שיוכלו לערוך את

אורית

קתדרה 100

נבות ואברהם גרוס

קרינקין הציע שיוצאו תקנות לרופאי בית הספר למען אחידות הגישה כלפי תלמידים  .הוא ביקש

.

להתוות דרך מוסדרת לרישום ההולים וטיפול בהם בגני הילדים  ,קבע  ,יש לחייב כל ילד להביא
עמו מגבת מביתו  ,ואין לרחוץ באותם מים

בקערה משותפת .

30

ברין ביקש להקים ' בית חולים לגרענת ' שיפעל בתיאום עם מחלקת העיניים של תחנת הבריאות

.

העברית  ,ושכל הניתוחים יבוצעו בו חינם בדרך זו  ,טען  ,יצטבר ידע רב בידי הרופאים והחוקרים ,

.

עלתה גם קריאה להקים לשכה לטיפול בתינוקות שיעסקו בה גם בחינוך העם לניקיון מרים וייץ
הדגישה את חשיבות הלשכה לטיפול בתינוקות  ,וברין תיאר את העבודה שתתבצע בלשכה זו
לכשתוקם :

.

האמהות הבאות אל האמבולטוריום מקבלות שם חלב טוב בשביל התינוקות שם ניתנות להן עצות והוראות

.

היגייניות הנוגעות לטיפול בילדים בו בזמן בודקים גם את עיני הילדים

להשכלת ההמונים מחלקים באמבולטוריום גיליונות עפים

)

. tlyer

ומרפאים את החולים שביסיהם .

ממרכז הטיפול בתינוקות תינתן

(

אפשרות לאחיות להיכנס אל תוך המשפחות הזקוקות לעזרה  ,לאסוף ידיעות על כל קן של גרענת וגם

לרפא .

31

ד " ר טיכו הציע לייסד גני ילדים חופשיים מגורענת וכן בתי ספר או לכל הפחות כיתות כאלו  ,בשביל

.

לשמור על הבריאים אפשרות אחרת הייתה לייסד גן ילדים מיוחד לכל החולים מגני הילדים
הנמצאים בירושלים

( 160

ושאר הגנים יהיו נקיים

ילדים חולים בשנת

.

ובמקומות אחרים כך יתרכזו החולים בגן אחד

) 1914

מגרענת .

ברין טען כי המלהמה בגרענת צריכה לכלול גם את הערבים  ,וכי יש לטפל באוכלוסייתם בערים ,

.

בבתי הספר של הערבים  ,ובבתי המרפא הפתוחים לכלל הציבור לשם עבודה בכפרים ביקש להקים

.

בית חולים נייד על פי הדוגמה המצרית  ,שיעבור מכפר לכפר הוא הוסיף כי יש לכך גם מניע מוסרי

.

ואפשר שהדבר יסייע לרכוש אהדה בקרב הערבים שמעוני  -מקלר הוסיף שיש לזרז את הטיפול
בערבים על מנת לצמצם את התפשטות המחלה בקרבם  ,וזאת כדי לשמור על בריאות הקהילה

היהודית .
ברין העריך כי הוצאות המלחמה בגרענת יגיעו

.

ל 100 000 -

,

פרנק ' .
2

,

50 000

חולי גרענת  ,והיתרה לטיפול בשטח לצורכי בית החולים הנייד נדרשו

פרנק מכך עבור בית

17 , 000

.

פרנק נקבע כי יש

לאסוף תרומות למימון המלחמה בגרענת  ,וכי יש להטיל על העדות ועל בתי הספר להשתתף בכיסוי

הוצאות התכנית הרחבה הזו  ,דבר שיגביר את התעניינותם במאבק במחלה .

30

ד " מ קרינקין  ,הגרענת בבתי הספר העבריים בארץ  -ישראל ואמצעי המלחמה במחלה הזאת  ,יפו תרע " ד  ,עמ '

. 22

,

עמ '

31

ברין לעיל  ,הערה , ) 19

32

כדי לסבר את האוזן  :בשנת

- 20

. 95

1911

נדרשו

כ 100 -

.

פרנק לשנה בממוצע לכלכלת נפש אחת ראה  :י ' קניאל  ' ,היחסים

בין הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העליה הראשינה והשניה '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת בר אילן  ,תשל " ח ,
עמ '

. 264

בגרענת  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל
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בוועידה גם נשמעה ביקורת על הצעות הפעולה השונות שהוצגו .
הרחקת תלמידים נגועים בגרענת מבית הספר

. 1

טיכו טען כי אי אפשר להכריח את כל בתי הספר להנהיג ריפוי שיטתי של התלמידים

 ,ולדוגמה

.

בירושלים תלמודי התורה אינם רוצים בכך הוא קבע כי יש לשלוח מבית הספר רק תלמידים
הסובלים מהפרשה מן העיניים

והם יוחזרו ללימודים כאשר תחדל .
.

קרינקין טען כי אין זה ראוי שמורים ירחיקו תלמידים חולים מבית הספר ייתכן כי מורה לא יעמוד

על הסכנה שבמתלת פלוני  ,ורק רופא יכול להחליט על הרחקת תלמיד  .יש גם יתרון בהרחקת

תלמידים  ,אמר קרינקין  ,שכן הדבר יבהיר לציבור כי הרופאים מכירים בסכנת הגרענת בבתי הספר .
הוא הדגיש כי על המורים לדעת שניתן לרפא את המחלה .
לעומת זאת נפתלי וייץ טען כי בבתי הספר העממיים אין רשות להרחיק תלמידים  ,שכן הילד שהורחק
ילך לתלמוד תורה או אל משפחתו וידביק אותם ; עדיף שהילד יישאר בבית הספר תחת השגחת
המורה

והרופא .

סגל  ,רופא הגימנסיה בירושלים  ,אמר כי היתרון הוודאי בבדיקת תלמידים גם אם הדבר מביא
להרחקתם  ,נובע מגילוי מקרי המחלה  ,שכן הילדים אינם מופנים בדרך כלל לרופא  ,מסיבות שונות

,

וביקור הרופא בבית הספר יכניס שינוי ממשי ברמת אבחון הגרענת בקרבם  .הוא ציין כי תולי גרענת
אינם מתקבלים כלל בבית ספרו  ,אך הוסיף כי תלמידי הגימנסיה נמנים עם שדרות העם שבהן מעטים
מקרי

הגרענת .

פייגנבאום טען כי המטרה של המלחמה בגרענת רחבה יותר משאלת הרחקת תלמיד מסוים  ,ודווקא

בבית הספר אפשר לחנך את הדור הצעיר לניקיון ולשמירת בריאות העין .
אשר לנזק בלימודים שייגרם לתלמיד המורחק ונעדר משיעורים  ,נאמר כי הריפוי אכן עלול להפריע
במידה לא מועטה ללימודים  ,אולם אפשר להשתדל ולקבוע שעות מסוימות לטיפול וכך להקטין את
הנזק

2

לתלמיד ,

 .טיפול אחיד על ידי כל הרופאים

.

ההצעה לטיפול אחיד של כל הרופאים עוררה התנגדות קרינקין קבע כי הדבר יגרום נזק וטען כי
שיטתיות
' על הרופא לרפא לפי הכרתו הפנימית '  .ברין סבור היה כי ריפוי המוני אפשרי רק בדרך של
,

עם עיקרים כלליים של טיפול  ,שיכללו הנחיות כלליות שישאירו מקום לשיקול דעתו של הרופא
 . 3כפיית טיפול על כלל הציבור
הרופאים העלו את השאלה כיצד יאכפו את חובת הריפוי על מי שאינו רוצה בכך  ,והסכימו כי בדרך
,
של כפייה לא ישיגו את מטרתם  ,אבל הטפה שתבהיר כי מי שמונע את הטיפול מילדו  -חוטא נגדו
תיצור לחץ מוסרי

שליעל

את המאבק במחלה  .לגבי המושבות סברו המשתתפים כי אפשר לפעול

.

באמצעות הוועדים המקומיים אחת ההצעות הייתה לפתות אמהות לבוא ללשכת התינוקות על ידי

מתן הלב לתינוקות הינם בלשכה .

אורית נבות ואברהם
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.4

גרוס

קושי בשיפור התנאים במוסדות הלימוד

.

הרופאים בקשו לשנות את שיטות החינוך בנוגע לשמירת ההיגיינה למרות תמימות הדעים כי זהו
צעד הכרחי  ,הועלתה השאלה כיצד תיפתר הבעיה בתלמודי התורה של הפרסים  ,החלבים והתימנים ,
שם ישבו הילדים צפופים על קרקע לא מרוצפת ולמדו שניים  -שלושה ( אצל התימנים ארבעה ) מספר

.

אחד  ,ודרושים היו ספרים נוספים  ,ספסלים וחדרים היגייניים הרופאים סיפרו כי בגני ילדים אחדים

נהגו לישון על מחצלות משותפות ,

והסבירו כי הדבר מזיק ויש לאסור זאת באופן מוחלט .

33

 . 5גנים חופשיים מגרענת
הקמת גנים נפרדים לילדים בריאים עלולה הייתה לעורר ויכוח  ,למי מותר לשהות בהם ולמי

לא .

טיבו הסכים כי אין לזלזל ברגשות ההורים והילדים  ,אולם טען כי בעצם אין מדובר בהרחקת ילדים
חולים אלא בעידוד הבריאים  .עם זאת עלתה השאלה כיצד יבריאו החולים אם הם יימצאו כל הזמן

בחברת החולים .
. 6

הכשרת מוריס לטיפול בתלמידים נגועי גרענת

ברין חשב שאין מקום להטיל על המורים לעסוק בטיפול רפואי ממש  ,וכך חשבו גם פייגנבאום וטיבו .
בהצבעה שנערכה בתום הדיון על ההצעה לשתף את המורים בטיפול בתלמידים חולי גרענת נדחתה

ההצעה ברוב קולות .
במהלך הוועידה התעוררו חילוקי דעות בסיסיים בין הרופאים באשר לגורמי המחלה ולדרך הטיפול

התרופתי בה  .ד " ר יעקב דוד טען כי הזבובים הם הגורם המעביר את המחלה ,

4

'

ודבריו עוררו

.

.

התנגדות פייגנבאום הודה כי הגרענת עוברת גם על ידי זבובים  ,אך אין הם הגורם העיקרי הוא

.

הבהיר כי גם אדם זהיר בניקיון עלול להידבק בגרענת ברין הסביר את התנגדותו לטענת דוד על
סמך ניסוי שלא הצליח  -העברת גרענת בקרב קופים באמצעות זבובים  .גם מזיא הביע דעתו כי לא
הזבובים הם הגורמים

להתפשטות הגרענת אלא הכלים של האדם הנגוע .

דוד הציע להשמיד את הזבובים  ,ובכך להיפטר מעיקר הבעיה  -הוא קרא להרחיק פסולת מן הבתים
והחצרות ולהשגיח על ניקיונם ; לכסות את המאכלים ברשתות מיוחדות  ,לפנות את הזבל מן האורוות
ולצקת שמן נפט בריכוז נכון בבתי הכסא

ובמי השופכין  .הצעה זו נדחתה .
.

דוד הציע גם טיפול מניעתי  -מתן טיפות עיניים ' 5מדי ערב לילדי בתי הספר בעונת הקיץ הוא

תיאר  ,מניסיונו ,

את הצלחת השיטה במושבה מלחמיה ( מנחמיה )  :התחלואה במקום ירדה כתוצאה

ממתן טיפות העיניים במשך שנה

מ  70 -ל 18 -

אחוזים .
.

ד " ר הרמן מוסקוביץ עורר את השאלה אם אפשר להסתמך על ניסיון מצומצם זה גם ברין התנגד
בחריפות לשימוש בטיפות עיניים כטיפול מניעתי וטען כי הדבר עלול לקלקל את חינוך הקהל  ,שלא
33
34

35

.

א ' טיכו  ' ,רפוי הגרענת בבתי הספר בירושלים '  ,דו " ח ועידת הגרענת לעיל  ,הערה  , ) 19שם  ,עמ '
י ' דוד  ,הזבובים בתור גורם עיקרי להתפשטות הגרענת  ,שם ,
Zinci Sulphonamides

. 117 - 112

.

עמ '

. 107 - 96

. 66 - 59

ראה  :דוד  ' ,השמירה השיטתית מפני הגרענת ודלקות העיניים המדבקות בכלל '  ,שם ,

עמ '

המלרמה בזרעית  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל

ירצה עוד להתרפא באופן

רציני .
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הוא ציין גם את עלותו הגבוהה של הטיפול המניעתי  .טיכו

ופייגנבאום דחו את ההצעה לטיפול מניעתי בטענה שהיא מבוססת על נתונים סטטיסטיים לא

.

מספקים  ,ועל ניסוי שבו נבדקה יעילות שיטה זו מבלי לבודדה מאמצעי ריפוי אחרים סגל לעומת

.

זאת בא לעזרת דוד וביקש מן הרופאים להשתתף בניסוי רפואי למתן הטיפול המניעתי אולם הצעתו

ברוב קולות .

של דוד ובקשת סגל נדחו

משהתפי ועידת הגרענה הראשונה  .יושבים ( מימין לשמאל )  :נפתלי וייץ  ,אריה גולדברג  ,יעקב סגל  ,אריה
פוחובסקי  ,אהרן מזיא  ,וייסבורד  ,אריה שמעוני  -מקלר  .בשורה האמצעית  :אהרן ירמנס  ,זאב ברין  ,סוניה
אלכסנדרה בלקינד  ,דב קרינקין  ,חנה וייץ  ,זיסקינד  ,קרובקוב  .בשורה האחורית  :אברהם טיכו  ,אייה פייגנבאום ,
דוד שע  ,אריה בעהם  ,משה נתמן  ,מרים נופך
;הומיקטווג

1ואופ  ,ישיבי ,

ונ

ענק

ו " וק, ' 3

;

;

;י

'

:

 . 1תחל מלהמה נמרצת נגד הגרענת עם תום המעידה .
 . 2תקום ' ועדת שעורים ' לגרענת שתכשיר רופאים אחרים .

חבריה  :ברין  ,גולדברג  ,טיכו  ,יפה ,

קרינקין  ,פייגנבאום .
3
4

 .יעשה רישום סטטיסטי של כל חולי העיניים הנבדקים בידי רופאים על גבי טופס אחיד .
 .תחנת הבריאות העברית תתמוך ברופאי הארץ מבחינה מדעית וחומרית .

.5
6

.

הטיפול בגרענת ועשה בכלל האוכלוסייה מבלי הבדל דת
בכל מוסד חינוכי נדרש רופא בית ספר

ולאום .

מיוהד .

 . 7תחנת הבריאות תדאג להפצת חומר לימודי על עיקרי שמירת הבריאות בכל בתי הספר שבארץ .

אורית
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.8
.9

גבות ואברהם גרוס

בערים יווסד גן אחד  ,או אחדים ,

חפשי מגורענת .

לבתי ספר יתקבלו כל הילדים  ,ועל רופא בית הספר להחליט מי יוכל לבקר בו מיד ומי צריך

תחילה להתרפא .
10

.

11

.

יווסדו שעורי גרענת מעשיים בשביל חובשים ועוזרים רפואיים בפיקוחה של

' ועדת השעורים '

הנזכרת .
תינתן אפשרות לתלמידי בית  -המדרש למורים לרכוש ידיעות על הגרענת והמלחמה

נגדה .

הכשרת מורים תעשה בימי הפגרה .
12

13

 .רופאי הועידה מוקיעים טיפול בגרענת שנעשה על ידי אנשים לא מוסמכים לכך .
 .הוועידה הבאה תהיה לאחר שנתיים ביפו .

ד  .המאמץ המעשי למיגור הגרענת לפני הוועידה ואחריה
עוד לפני הוועידה למלחמה בגרענת נבדקו תלמידי בתי הספר בירושלים על  -ידי רופא המוסד ,

.

ותלמידים שנמצאו חולים בגרענת קיבלו טיפול המאמצים הראשונים לעבודה מאורגנת ושיטתית

בתחום זה ננקטו בידי נשות ' הדסה '  ,ביזמת הנרייטה סאלד  ,עוד בשנת  , 1912ולאחר מכן במסגרת

.

תחנת הבריאות העברית על פי הזמנת ' בנות ציון ' מאמריקה בדק טיכו את תלמידי בתי הספר

.

בירושלים  -אחת לשלושה חודשים נבדקו כל ילדי בתי הספר בעיר אחיות ' בנות ציון ' עקבו אחר

.

הילדים במהלך כל שנת הלימודים  ,ושלחו את המקרים הקשים לבית החולים מקרים כרוניים בדק
טיכו אחת לשבועיים ,

ונופך ושמעוני  -מקלר עסקו בריפוי יום  -יומי בשלושה מוסדות חינוך .

אורבך תיאר את עבודתו בחיפה בקרב ילדי גני הילדים  ,והסביר כי הטיפול היה ממושך ומכאיב ,
והורים רבים  ,בעיקר מבני העדה הספרדית  ,קבלו מרות על שמאלצים את ילדיהם לקבל את הטיפול

.

נגד רצונם אורבך סיפר כי עמד בתוקף על כך שילד אשר לא יובא באורח סדיר לטיפול שלוש
פעמים בשבוע יורחק מגן

הילדים ' .
6

בבתי הספר הגדולים כמו בגימנסיה ' הרצליה ' ובבית הספר לבנות ביפו בדק רופא את התלמידים

.

בתחילת השנה ופיקח על בריאותם במשך השנה על ילדים שסבלו מגרענת הריפה או כרונית ,
ושעלולים היו להדביק אחרים  ,נאסר לבקר בגימנסיה עד שיביאו תעודת רופא כי נרפאו

לגמרי .

בגימנסיה נהגו להחמיר בעניין זה  ' ,ויש אשר מרחיקים משם לירחים אחדים ילדים שאין להם אלא

אחד ממראות הגרענת היבשה בלי כל חשש של סכנת הדבקות . . .
גם לעמוד במבחנים עד הביאם פתק מן הרופא ' .

ילדים עם חשש גרענת לא יתנום

37

עד  , 1913במשך המש שנים  ,נדחו מלימודיהם בגימנסיה הרצליה בתל  -אביב עד להחלמתם

כ 30 -

.

ילדים חולי גרענת אותם התלמידים  ,הסביר קרינקין  ,ניטלה מהם זכות הלימוד בגימנסיה וחובת

.

ריפוים חלה על הוריהם  ,אם הם גרו ביפו תלמידים שהתקבלו וחלו  ,והוריהם גרו במקום מרוחק ,
36
37

א ' אורבך  ,מארץ האב אל ארץ האבות  ,ירושלים  ,תשנ " ז  ,עמ '

,

קרינקין לעיל  ,הערה , ) 25

עמ '

.4

. 235
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.

הגימנסיה דאגה לריפוים והם נשלחו לטיפול במעון פרטי אחוז אחד מכלל התלמידים בגימנסיה

' הרצליה ' היו נגועים בגרענת .
ברוב בתי הספר שנהוגה הייתה בהם בדיקה של עיני ילדים בראשית שנת הלימודים לא התקבלו חולי

הגרענת החריפה ללימודים עד הבריאם  .אך היו בתי ספר  ,כמו אלו של הברת ' עזרה '  ,שהתקבלו
אליהם גם ילדים הולי עיניים  ,ולא טיפלו בהם כלל  ,וכך היה גם בתלמודי תורה ובגני הילדים  .ילדים
הולי גרענת למדו לצד ילדים בריאים ביישובים כמו באר  -יעקב  ,יבנאל  ,כפר  -תבור ומלחמיה וכן
ריייף38 ,
בעי

.

אברהם אלמליה תיאר את הטיפול בחולי הגרענת בבית התולים ' למען ציון ' בירושלים  ,בראשות ד " ר

.

טיבו  ,ששירת את כלל האוכלוסייה  -כל העדות והדתות התועלת הרבה של מוסד זה לאוכלוסייה
באה לידי ביטוי בתחילת מלחמת העולם הראשונה  ,כאשר טיכו נקרא לצבא האוסטרי והפאשא של

.

ירושלים וראשי הקהילה המקומית השתדלו בקונסוליה האוסטרית שיישאר בירושלים לדברי אלמליח
בשנת

1914

קלים ,

ו 256 -

טופלו בבית התולים ' למען ציון '

איש אושפזו באותה שנה בבית

תולים ! בוצעו בו

,

102 576

515

ניתוחים

ו 830 -

ניתוחים

החולים ' .
9

רופאים מסרו בדרך כלל את מלאכת ריפוי העיניים לעוזרים מפני שהגרענת דורשת ריפוי תדיר וחד -

.

גוני החולים ברובם לא פנו אל רופאים  ,ובוודאי לא אל הרופאים המומחים  ,שהיו מעטים  ,בגלל

.

סכום הכסף הגבוה שנדרשו לשלם לרופא וביטול הזמן שהיה כרוך בכך הרופאים המומחים גרו

בערים הגדולות ומי שנזקק להם מהמושבות כגון זכרון  -יעקב  ,נאלץ לנסוע אליהם ברכבת שעות

.

ארוכות  ,בתנאי הימים ההם מלבד זאת הגרענת בצורותיה הרגילות הייתה גורם מטריד אך לא מנעה

מן החולה להמשיך בחיי היום  -יום הסדירים ולכן נטו

חולים לדהות את הפנייה לטיפול רפואי .

הרופאים העדיפו את טיפולם של העוזרים למיניהם על פני הזנחה מסוכנת  ,ועם זאת הם עמדו על
הסכנה בפעולתם של החובשים  ,האחיות  ,הרוקחים ומשרתי בתי החולים שטיפלו בחולי גרענת ללא
הכשרה מספקת :
הללו אינם מודעים לשמירת הבריאות והאנטיספטיקה  ,מטפלים בכמה מאות עיניים ותמיד באותן האצבעות
הבלחי רחוצות ולפעמים גם באותם

המלקחיים .

ולעתים משתמשים בתרופת הכסף הניתרי  ,הגורמת

.

לתגובת העין  ,תרופה יקרה שמשתמשים בה לעתים קרובות ועוזרים אלו משתמשים ברפואות שפעולתן
מהירה כי מה שמנחה אותם זה לא המחלה אלא הסימנים  ,השינוי במחלה מחויב להיות ניכר ובולט אחרי

.

ימים אחדים  ,ואם לאו אז ילך לנסות את מזלו במקום אחר ולא עוד  ,הם כמעט מכריחים גם את הרופא
לעשות כמעשיהם פן יפול ערכו על ידי רפוי יותר

ממושך .

מ4

.

היה צורך אמנם בעוזרים לרופאים  ,שיבדקו את מאות ואלפי נגועי העיניים אך הללו צריכים היו

לקבל הכשרה מהרופאים ולפעול תחת פיקוחם  .ועידת הגרענת הייתה ללא ספק נקודת מפנה מבחינה

.

.

זו מעתה עסקו בהכשרת אחיות ועוזרים לאבחון הגרענת ולטיפול בה במרפאות העיניים תחת פיקוח
38
39
40

ראה דיווחו של קרינקין ( לעיל  ,הערה

) 30

עמ '

. 30 - 5

א ' אלמליח  ,ארץ  -ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם  ,ב  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '

יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

. 108

217 - 214

.
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תחנת הבריאות הוכשרו אחיות  ,והרופאים עמדו בראש הצוות המקצועי באופן שיטתי שבדק ואתר

.

את מקורות הפצת המהלה וחולים חדשים שנים אחר  -כך נמשכה מדיניות זו  ,ואחיות רבות הוכשרו
לטיפול

בגרענת .

ריכוזית ,

והקיפה מספר עובדים רב תחת פיקוח מקצועי .

41

הייתה זו הפעם הראשונה שעבודת בריאות הציבור תוכננה ואורגנה בדרך

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה  ,השתנו הנסיבות שבהן התנהלה המלחמה

.

בגרענת בית החולים הבריטי למחלות עיניים נסגר וגם בתי חולים אחרים

.

נאלצו לסגור שעריהם בית החולים ' למען ציון ' הפסיק לקבל תמיכה מהוועד
בפרנקפורט אך המשיך לפעול בשנות המלחמה  ,במימון של יהודי ארצות

.

הברית העזרה המדיצינית לעניי ירושלים עבדה בשיתוף פעולה עם ' אגודת
הרופאים

העברים ' .

אוכלוסיית ירושלים נפגעה מהפסקת זרימת הכספים

ממדינות חוץ  ,מהשתלטות כוחות הצבא והממשל על בניינים ומוסדות בעיר

.

ומהחרמות משאבי מזון  ,מים  ,דלק  ,ציוד רפואי ותרופות הרופאים היהודים
שהיו נתינים זרים גורשו מהארץ  ,ואלו שהיו בעלי נתינות עות ' מאנית גויסו

לצבא התורכי .

42

למרות הקשיים וחסרונם של רופאים בזמן המלחמה  ,המשיכה

.

תחנת הבריאות לפעול באותן שנים  ,וערכה בדיקות בקטריולוגיות מחלקת
העיניים בתחנה הנהיגה ריפוי שיטתי של תלמידי בתי הספר  ,ושני בתי מרפא

העיניים שפעלו מטעמה המשיכו בעבודתם .

43

ההל משנות העשרים הבדיקות נעשו על ידי רופא נודד  ,שעבר מישוב לישוב

.

בדק תלמידים ודיווח על כך למועצה המדיצינית של הדסה בהוראת הדסה ,

הוא אף נטל על עצמו את העבודה ההיגיינית  -סניטרית בישובים אלו .
ד " ר משה ניימן

( איש

ניל " י

)

רופא עיניים נודך ראשון  ,שמלא תפקיד זה היה פייגנבאום  ,ואחריו מלאו את התפקיד  -שימקין ,

כקצין

בצבא תתורצי

נופך ' סיני  ,חיים יסקי

ואחרים .

לקראת שבוע הבריאות  ,שנערך מדי שנה בשנות

ה 20 -

.

ואילך על  -ידי הסתדרות הדסה  ,הוצאו חוברות

הדרכה להיגיינה בהוצאת ' ספריה עממית הדסה ' בשנת

לעיניך ' ,

44

1925

יצאה הדרכה תחת הכותרת  ' :ונשמרת

.

ובה תיאור המחלה  ,גורמיה והוראות בין ההוראות שהתפרסמו היו הוראות להתרחקות מאלו

הסובלים מדלקות עיניים ; רחיצת ידים לעתים תכופות ; שטיפת הפנים רק במים זורמים ; ופנייה לרופא

בשעת הצורך  .במקביל לבדיקת התלמידים הוצאו חוברות הסבר לחינוך האוכלוסייה על  -ידי הדסה  ,כמו :

' השתדל להיות נקי  ,בריא וחזק ' או ' הזבובים ' (  ' , ) 1921מה יש לדעת לבריאות העיניים ' ( , ) 1927

41

ראה מכתבו של ד " ר פ ' לוי מיוני
4-3

42

חדשים  ,אהי " מ ,

1926

וכדומה .

אל מנהל הדסה בדבר קורס השתלמות לאחיות לטיפול עיניים שנמשך

687 / 10

צ ' שילוני  ' ,השירות הרפואי ובתי החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,במצור ובמצוק ,
ירושלים  ,תשנ " א  ,עמ '

. 66 - 63

.

43

אף ד " ר פייגנבאום נקרא לשירות צבאי הוא נשלח בשנת

44

לחזור לאחר מספר חודשים ולהמשיך עבודתו  .ראה דו " ח על עבודת תחנת הבריאות ( לעיל  ,הערה , ) 11
מתוך תיק  , 1925 , 689 / 24אהי " מ .

1917

על ידי הממשלה התורכית מירושלים  ,אך הצליח
עמ '

. 90

המלחמה בגרעגת ~ ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל
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מטעם ספריית ' בריאות העם ' פורסמו הסברים  ,כמו אלו של ד " ר שימקין  ' -הריפוי הפרופילקטי של
העיניים בבתי

הספר '

( ) 1926

..

או הסבר על ' ההיגיינה של העין '  ,שכתב ד " ר א ד פרידמן

הורביץ כתב את ' ושמרתם את עיני ילדכם ' בשנת
פורסמו

.

בחוברת ' אם וילד ' בחוברות

1935

מאמריו של ד " ר שימקין על הגרענת ( , 1913

) 1925

( ) 1931

.

ד"ר

' החינוך '

.

דלייתו  ,ו-במועדוני
ושל העם
ובבתי
הכנסת
ובמושבת  ,בבתי
הרופאים התגייסו לתעמולה ולהסברה בערים
ריו-
רייקתי יי " "
5יאייאייל
ץ-

בירושלים  ,ביפו  ,בחיפה  ,במוסדות הצבור שבצפת וטבריה  ,בגימנסיות ובבתי
1
השכונות ההדשות

-ירעדזאררי

.

.

הספר וגם בתלמודי התורה בכולן נקראו הרצאות על המחלות המדבקות ובהן הגרענת ההרצאות

.

לוו בתמונות פנסי קסם והצגת תכשירים וטבלאות מתאימות לפני הקהל הערבי תורגמו ההרצאות

גם לערבית .

45

שלושה רבעים מתקציב המחלקה להיגיינה במוסדות החינוך הוצא על המלחמה בגרענת .
מחלקת הבריאות של הממשלה פתחה בשנת

1924

שש מרפאות עיניים במחוזות הערביים והעמידה

אותן תחת השגחת בית  -החולים לעיניים סט ' ג ' ון .
ב  1925 -נוסדה " אגודת רופאי העיניים הא " י "  .מושבה היה בתל  -אביב והיא כללה
היו " ר הראשון היה ד " ר קרינקין  ,והחל מ  - 1930 -ד " ר פייגנבאום .
47

45

,

ל ' שפירא  ' ,שבוע הבריאות בארץ  -ישראל '  ,הרפואה  , 1 ,תרפ " ד ) ,

. 137

46

מ ' ברכיהו  ,שם  ,עמ '

47

' אגודת רופאי עינים '  ,שם ,

5

,

תרצ " א )  ,עמ '

. 56

46

עמ '

. 231 - 230

15

רופאי עיניים .

,

וינייח
רל בחולי עיניים
טיפול

גיי

פ  , ,גגבאום  .מתצלומיו

של "

בו

 -יב
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.

יישומן של החלטות ועידת הגרענת נמשך עשרות שנים מערך בדיקות העיניים  ,הדיווח על התחלואה

.

וטיפול וחינוך לבריאות לכלל האוכלוסייה היו לעובדות במקומות מרוחקים טיפלו בחולים רופאים
נודדים  ,חובשים ואחיות  .הדיווח השוטף על התחלואה ממקומות רחוקים כמו מקרובים ( הרופאים
הנודדים דיווחו אחת לחודש לתחנת הבריאות ואחר כך למועצה המדיצינית של ' הדסה ' ) אפשר הקירה

מדעית  .רבו הדיונים האפדימיולוגיים על הגרענת בכנסים רפואיים ובעיתונות המקצועית ופותחו

.

.

חידושים בטיפול התוצאה הייתה ירידה ניכרת בשכיחות המחלה את משמעותה ההיסטורית המלאה
של ועידת הגרענת ניתן היה להעריך מקץ

20

.

שנים בשנות השלושים הצביע ד " ר נתן דובז ' ינסקי

על השינוי הבולט שהתרחש בעקבותיה  :שכיחות הגרענת ביישוב פחתה פי עשרה ,

.

.

מ  40 7 -ל 4 3 -

אחוזים ; תפוצת המחלה השתנתה  -תחילה הייתה מעין פנדמיה ( התפרצות רחבה של מחלה ) שתקפה
את כל היישובים ואת כל עדות היישוב  ,ואילו כעבור שנים הייתה מוגבלת לכמה מוקדים אנדמיים
שהאוכלוסייה בהם הייתה פחות מפותחת ; גם חומרת המחלה ירדה ולא דובר עוד על ' נגע עצום ' -

בעקבות הנהגת טיפול שיטתי פחתו הסיבוכים  ,והגרענת לא הייתה עוד הגורם העיקרי

לעיוורון .

48

ה  .אריה פייגנבאום  -דמות מפתח במאבק בגרענת
ד " ר פייגנבאום היה האיש החזק ובעל ההשפעה הרבה ביותר בין עמיתיו למלחמה בגרענת  .בהיותו
אדם רחב אופקים  ,בעל חזון וכוח ארגוני וניהולי הצליח להניע את שאר הרופאים לפעולה משותפת
תוך נקיטת מהלכים רפואיים ואקדמיים המעוררים התפעלות גם כיום  ,כחלוף יותר

מ 80 -

.

שנים כך

מעניין לבחון את דרך המחקר האפדימיולוגי שלו  ,את שיטות המחקר הבקטריולוגי  ,והעבודה

הקלינית .
.

פייגנבאום נולד בלבוב שבגליציה בשנת  , 1885ולמד רפואה בלמברג  ,בקיל  ,במינכן ובווינה את
לימודיו סיים בשנת

1911

.

והיה עוזרו של פרופ ' הירשברג בברלין הוא זכה עוד בזמנו להכרה כרופא

מהולל וייצג את קהילת הרופאים בארץ  -ישראל ובקונגרסים שונים ברחבי העולם .
בשנת

1913

49

.

נקרא לעמוד בראש המחלקה לגרענת של תחנת הבריאות העברית בירושלים באמצעות

תחנת הבריאות פתה את התחנה הראשונה למלחמה מאורגנת בגרענת בארץ  -ישראל ובה התחיל את

.

דרכו בריפוי שיטתי של ילדי בתי הספר הוא ייסד גם שלוש מרפאות אזוריות בירושלים לריפוי

עיניים .

בשנת

1913

היה מיוזמי הקמת ' אגודת הרופאים העבריים בירושלים '  ,ששימשה יסוד

להסתדרות הרפואית .
בשנת

1921

מונה פייגנבאום לרופא העיניים הראשי בבית החולים ' רוטשילד '  ' -הדסה ' בירושלים

במקביל המשיך לנהל את ' בית חולי עיניים העברי '  ,שנפתח בשנת . ) 1916
ליושב ראש הסתדרות הרופאים בירושלים למשך שנתיים  .הוא היה הדיקן הראשון של הפריפקולטה

שנתיים אחר כך נבחר

(

48

נ ' דובז ' ינסקי  ' ,המלחמה בגרענת בארץ  -ישראל ,

תוצאותיה וסיכוייה '  ,הרפואה ,

בכוונתנו להקדיש מאמר נפרד למאבק בגרענת משנות העשרים ועד לשנות
49

החמישים .

על מכלול פעילותו ראה  :חמישים שגות אופתלמולוגיה בא " י  :לכבוד יום הולדתו

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

. 1945

25

(  , ) 1942ד ,

עמ '

. 61 - 58

ה 60 -

של פרופ ' פייגנבאום ,

המלרמה בגרעגת  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל

הרפואית באוניברסיטה העברית  ,ויחד עם חבר רופאי בית החולים האוניברסיטאי ' הדסה ' עזר להכין

.

את הקרקע לצוות המורים ללימודי רפואה סדירים בשנים
לגרענת מטעם ארגון הבריאות הבין  -לאומי

(

1964 - 1954

היה חבר בוועדת מומחים

4410ה .

פייגנבאום ייסד את כתב  -העת ' הרפואה ' (  , ) 1920והשתתף בעריכתו בשנים
את כתב  -העת

Folia ophthalm orient

1928 - 1925

וערך אותו בשנים  , 1936 - 1932ובשנת

.

כמו כן יסד

יימך את כתב -

1938

העת  .Acta ophthalm orientaliaהוא אף הרבה לסייע לרופאים שביקשו את עזרתו בכתיבת מאמרים .
הוא חידש מונחים רפואיים בעברית  ,ועזר לד " ר אלכסנדר מלחי  ,שפרסם מילון רפואי עברי בשנת

 , 1930בכל הנוגע למושגים מתחום רפואת

העיניים .

50

מלבד זאת היה תבר ועד בחברה לתולדות

.

הרפואה ועסק בתולדות האופתלמולוגיה פרסם מאמרים על ענייני עיניים בתנ " ך ובתלמוד ומחקרים

על הירוד ( קטרקט

והטיפול בו בימי קדם  .כן עסק בתולדות הגלאוקומה מימי קדם ועד ימינו .

)

אין ספק כי כישוריו המיוהדים של פייגנבאום סייעו לו להנהיג את ציבור הרופאים בארץ במלחמה

.

בגרענת הוא התבלט הן בנחישותו לבסס את המאבק באופן אקדמי  ,מקצועי ובר פיקוח והן בהתמדתו
ובהתנגדותו לפשרות בעניין נהלים מדויקים  ,ורמתם המקצועית של אלו שביקשו להתמחות בתהום

.

רפואת העיניים והגרענת  ,רופאים ואחיות כאהד מתולדות חייו  ,ניתן לעמוד על תרומתו הרבה של

ד " ר פייגנבאום לרפואת העיניים בארץ  ,ולרפואה בכלל  .יכולתו הניהולית  ,המדעית  ,המקצועית -
כל אלו הביאו לתוצאה של מיגור

הגרענת .

ך  .לאשררי הקלעים
ארגון המערך הרפואי למלחמה בגרענת עורר קשיים ושאלות שצריך היה לתת להם מענה  ,ואלו נגעו

בין השאר למימון ,

לקשר בין מערכת החינוך למערכת הבריאות ולהרחקת תלמידים ממוסדות

החינוך .
עוד בתשרי תרע " ד נחתם חוזה בין תחנת הבריאות העברית ובין הרופאים בנוגע לריפוי מחלות

.

העיניים המידבקות בירושלים לפי חוזה זה הרופאים קיבלו עליהם את ריפוי העיניים במוסדות
ובבתי הספר  .נקבע כי יעסקו בכך שישה ימים בשבוע  ,הרופאים יהיו אחראים לאחיות במחוז שלהם ,

.

.
ולטיפול .

ו ' המשכורת פחות מחמישים פרנק לחודש החשבון הוא פרנק אחד לגלגלת לחודש של רפוי בעד
ההשגחה מקבלים הרופאים
את עיקרי הריפוי

20

פרוט ' [ ות ] לאחות לחדש '  ( .על  -פי תשלום נפרד לבדיקה

ואופן העבודה קבעה תחנת הבריאות על  -ידי הד " ר פייגנבאו ם .

)

51

בימי מלחמת העולם הראשונה היה על מוסדות החינוך ואחר כך גם על קופות החולים שנוסדו באותן

.

שנים ליטול הלק במערך ריפוי הגרענת בולט סיפורו של בית הספר ' הריאלי ' בחיפה  ,אשר לא זכה

.

לתמיכה מלאה של ועד החינוך באותה עת ועקב כך ויתר על ריפוי העיניים החובשת שריפאה עד

50

.

51

.

במרס  1924ביקש מלחי מפייגנבאום לעברת מונחים הקשורים ברפואת העין בין המילים שחידש פייגנבאום :
צינור דמעות  ,רשתית  ,קשתית  ,ריס  ,תמיסה  ,תפיחה  ,מחולל ומורסה ראה  :אהי " מ 689 / 24 ,
חוזה מ  -ח ' בתשרי תרע " ד  ,אהי " מ ,

וב /

. 686

.
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אז את עיני הילדים בגן שפעל ליד בית הספר התנדבה להמשיך לעבוד בו חינם  ,והשיגה תוצאות

.

מרשימות אולם לאחר שהגן נסגר לתקופת הקיץ בהוראת השלטון המקומי שבו

לגן נגועים בגרענת .

אחוז מהילדים

40

52

מקופת חולים שליד הסתדרות פועלי יהודה החקלאים פנו להנהלת תחנת הבריאות בבקשה שחברי
הקופה יקבלו טיפול בהנחה  ,נוכח מצבו הקשה של הפועל היהודי  ,שהורע מאז פרוץ מלחמת העולם ,

בטיפול בעיניהם ' .

ובפרט ביקשו לעזור להם

5

' הדסה ' ותחנת הבריאות השקיעו משאבים בפרסום מידע על הגרענת  ,הן בדפי הסבר ובחוברות והן
בהרצאות במסגרת המרפאות לטיפול ביילודים

ובתינוקות ובבתי הספר .
.

לצורך ריפוים של התלמידים נדרשה מעורבות מורים ורופאים בטיפול בגרענת ממחלקת ועד

החינוך שליד המשרד הארץ  -ישראלי  ,שלח הד " ר יוסף לוריא  ,נציג ועד החינוך  ,בקשה אל הנהלת
תחנת הבריאות העברית שתיטול חלק בהשגחה על מצב הבריאות בבתי הספר  ,משימה שמערכת

לעמוד בה .

החינוך התקשתה

54

הרופאים הסתייגו ממעורבותם של מורים במלאכת הריפוי  ,והדבר בא

לביטוי כאמור עוד במהלך הוועידה בנושא הגרענת .

55

הרחקת תלמידים מלימודיהם עקב מחלת הגרענת הייתה מקובלת למן ועידת הגרענת ואף קודם לכן .
בעקבות הוועידה נפתחו גנים חופשיים מגרענת  .אולם הרחקת ילד מגן החופשי מגרענת נחשבה
במשפחות מסוימות לאות קלון ופעמים רבות גרמה לילד להישאר בביתו ימים רבים  ,ולעתים הפסיק

.

לגמרי לבקר בגן הורים בעלי יכולת נטו לפתור בעיה זו על ידי פנייה לרפואה

פרטית .

56

לעומת

זאת בגנים שלא היו חופשיים מגרענת לא איימה על הילדים סכנת הרחקה אך הם היו חשופים לסכנת

.

הידבקות פייגנבאום התנגד להרחקתם של ילדים נגועים ממוסדות החינוך  :הוא הגדיר את הגרענת

מהלה משפחתית  ,שקן ההדבקה שלה הוא בבית ; דווקא בבית הספר אפשר היה לחנך לניקיון

ולשמירת בריאות העין .
.

בוועידת הגרענת נטען כי הרמה המוציו  -אקונומית משפיעה על שכיחות הגרענת בקרב העדה

52
53

54

55

אוזרקוסקי  ,הוועד המפקח של בית הספר ה ' ריאלי ' בחיפה  ,אל הנהלת תחנת הבריאות  ,קיץ  , 1916אהי " מ ,

איזיקוביץ אל פייגנבאום ,

תרע " ט .

י " ס בשבט

כ " ט בכסלו

אהי " מ ,

תרע " ט  ,אהי " מ ,

. 686

. 686

. 686 / 1

מאוחר יותר הציע ד " ר טיבו  ,בישיבת הוועדה המדיצינית של ' הדסה ' בשנת  , 1924הצעה להעסיק גם מורים בריפוי
היום  -יומי ונתקל בהתנגדותם של ד " ר בורוכוב וד " ר שימקין  .ראה  :פרוטוקול הישיבה  5 ,ביוני  , 1924אהי " מ ,
687 / 11

.

במקביל קיבלה הוועדה להיגיינה בתחנת הבריאות העברית בירושלים בשנת

1924

שורת החלטות

הנוגעות לקשר בין מערכת החינוך למערכת הבריאות ; ובין השאר הוחלט  :אין לקבל תלמיד לבית הספר בלי

כרטיס בריאות שימולא בידי רופא ; פעמיים בשנה ייערכו בדיקות רפואיות בבתי  -הספר רופא בית הספר יהיה
חבר במועצת ההורים ; כל מורה חדש יצטרך לעמוד בבחינה בהיגיינה של בתי  -הספר  :כל רופא חדש ייבדק בידי
רופא בית הספר ; הנהלת בית הספר תמציא לרופא בית  -הספר את שמות הילדים אשר במשך חצי שנה לא התקדמו

בלימודים .
56

יש עדות לחילוקי דעות בין רופאים פרטיים לרופאי המערכת הציבורית  ,וראה האשמות הדדיות בין הרופאים
באשר לקביעות מקצועיות והרחקת תלמידים מבתי ספר  ,במכתביו של ד " ר ברכיהו מיוני

ההסתדרות המדיצינית הדסה  ,אצ " מ

.1113 /99

על הנטייה של בעלי יכולת ושל מי שביקשו שלא ירחיקו את

ילדיהם מלימודים ראה  :ר " מ קרינקין  ' ,הגרענת בבתי הספר העברים בא " י
החינוך  ,א תרע " ד )  ,עמ ' . 27

,

1929

להנהלת

ואמצעי המלחמה במחלה הזאת ' ,

המלרמה בגרענת  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל
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התימנית למשל רבו הולי הגרענת  ,הן בגלל הרגלי החיים של העדה והן בגלל התנאים החומריים

כלל .

הקשים שבהם תיו בני העדה בדרך

57

פייגנבאום הציע לתת דגש לטיפול בעובדות משק בית

.

שהועסקו בבתים  -שרבות מהן היו תימניות  -כדי שלא ידביקו את בני הבית שבו עבדו כמו כן
הוא

להוציא

הציע

לאוכלוסייה התימנית .

הסברה

עלוני

ויוניים

של רבים מהולי הגרענת הקשה

עליהם

מאוד

כפי

שעולה

משלל

לרופאי

לקבל

טיפול ,

המכתבים

שהופנו

ובהם

תחינה

העיניים

,%י

58

לטיפול רפואי חינם ואף לניתוחים

.

ללא תשלום בין המכתבים בקשות
לאישורים

על מנת

על נכות ,

שהחולים יוכלו לקבל תמיכה מן
הכוללים ,

בקשות

או

ץ

לעזרה

: ,עיורן444 " " * :
 : 1ן  -"-יג44
ן גנ4ף- 1
"1י4
"ק4

.

במציאת עבודה כך פנו למשל
אל

פייגנבאום

ד"ר

למשפחה בת

10

נפשות להכניס

ילד עיוור לבית העיוורים או
פתקה

לקבל

למשפחה

שתאפשר

מוועד הסיוע ליהודי

י

,4

שיעזור

מיוחלת
לקבל

,

תמיכה

ירושלים .

59

באחד המכתבים כותב חולה אל

~

5

ד " ר סגל כי עבר ניתוח בעינו האחת  ' ,ועתה צריכים לנתח פעם שניה ועוד פעם דורש [ הרופא ] ממני

שני פונטים וחצי  ,ואין לי לדאבוני בשום אופן לשלם לו כי כבר יותר משנה שאינני מרוויח כלום
וכבר

מכרתי את כל רהיטי והרבה מבגדי '  .בקשות לטיפול הינם הגיעו אף מוועדי מושבות .

61

60

עדות נוספת לעוני הקשה ששרר בארץ בראשית המאה יש במכתבים של אתיות שביקשו להתקבל

לעבודה אצל רופא רק בעד פנסיון  ,ללא שכר נוסף .
57

,

62

סיני לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  . 16סיני מציין כי הגורם המכריע להדבקת הגרענת אצל התימנים הוא השינה
המשותפת ושימוש במגבות וכלי רחיצה משותפים

.

. 685 / 1

58

אהי " מ ,

59

א ' במנ " א תרע " ח  ,יפו  ,אהי " מ

686 / 1

.

.

60

ב ' בחשוון תרע " ט  ,אהי " מ ,

61

בקשות ועד פתח  -תקוה בכ " ז בניסן תרע " ט  ,או ועד עקרון  ,ח ' באב  ,תרע " ח  ,אהי " מ

62

686 / 1

ראה דוגמת מכתב חוה זסלבסקי  ,ללא תאריך  ,אהי " מ ,

686 / 1

.

686 / 1

.

כעבור שנים נערכה במרפאה למחלות עיניים

מידבקות בעיר העתיקה חגיגת חלוקת פרסים ( מגבות לשטיפת הידיים ) למשפחות שהצטיינו במילוי ההוראות

.

.

.

לריפוי הייתה זו אחת הדרכים לעידוד האוכלוסייה הענייה למאבק בגרענת ראה  :מכתב ד " ר י קוזולובה אל ד " ר
פייגנבאום מ  1 -ביולי  , 1928אהי " מ . 687 / 14 ,

2:

,

של הדסת ,
ירישי ' ם תיפ " ת

אורית
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ז  .דלין
המלהמה בגרענת  ,שהתנהלה במשך

30

שנים ויותר  ,ראשיתה בוועידת הרופאים שקראה תיגר על

.

המחלה אותה עת התפרצו בארץ מחלות מידבקות נוספות  ,כמו טיפוס המעיים  ,מלריה ודיזנטריה ,

.

והיו פניות לרופאים כמו זו של ד " ר יפה מזכרון  -יעקב לפעול יחדיו נגד המלריה רופאים נוספים
ביקשו להעמיד את נושא המחלות המידבקות בראש סדר היום בכנסים רפואיים  ,אך ההתמודדות עם
מחלות מידבקות אלה לקתה באותה עת בדרך כלל בחוסר תכנון

וחוסר ארגון .
ועידת הגרענת התכנסה ערב

מלחמת העולם הראשונה  .בימי
המלחמה נסגרו חלק ממוסדות
הבריאות  ,ובהם בית החולים

.

למחלות עינים הבריטי רופאים
גויסו  ,היה מחסור בתרופות
וחומרי חבישה  ,ופסקו תרומות

.

מאירופה משתתפי הוועידה לא
ידעו על המלחמה הממשמשת

ובאה ,

אך עם פרוץ המלחמה

צפוי היה כי החלטות הוועידה

.

ייגנזו ויישכחו מלב ואולם לא
כך היה  :במשנה מרץ החלו
הרופאים לממש את החלטות
חדר ב ' בית חולי

 : ' : :בנ יי

תצלום של

י'

בן  -דב

.

הסעידה  ,והוקם בית חולי עיניים עברי נוסף תלמידי בתי הספר נבדקו בקפידה  ,ורישומים מדויקים

.

מספו מסחבי הארץ ושימשו לאבחון אפידמיולוגי
המלחמה לא קטעה את הרעיון למרות התנאים הקשים  ,לא זנחה תחנת הבריאות העברית את מטרתה

.

ולא צמצמה את עבודתה .

63

לאחר המלחמה  ,עם חילופי השלטון  ,המשיכו הרופאים והאחיות ( בעזרת

.

' בנות ציון ' ) לבנות ולקיים מערך לאכיפת החלטות הוועידה יתר על כן  ,הוועידה נקראה ' ועידת
הגרענת הראשונה ' והרופאים שנטלו חלק במלחמה במהלה אמורים היו על פי המתוכנן לקיים ועידה

שנייה כעבור שנתיים  ,אך מאורעות הימים לא אפשרו זאת .
מדוע דווקא בתחום רפואת העיניים עלה בידי קבוצת רופאים לכנס ועידה מקצועית גדולה יחסית
כבר בשנת

? 1914

מראשית המאה הגיעו לארץ ניצולי פרעות ברוסיה  ,וגל עלייה זה נמשך עד פרוץ המלחמה .
איש עלו בתקופת העלייה השנייה  ,רובם נקלטו בירושלים  ,חיפה  ,יפו ותל  -אביב ,

.

כ 30 000 -

,

וחלקם במושבות .

היו ביניהם רופאים חלוצים  ,וגם רופאי עיניים בני העלייה השנייה באו מרוסיה שלאחר המהפכה ,

63

ראה דו " ח על עבודת תחנת הבריאות העברית ( לעיל  ,הערה , ) 11

עמ '

. 88

מלחמה בגרענת  :ראשית בריאות הציבור בארץ  -ישראל

.

הם היו מודעים להתארגנויות של בעלי אינטרס משותף  ,וחדורי אמונה כי בידם לשנות דברים הם
היו בעלי אידאולוגיה חלוצית וציונית  ,והצעירים שבהם דיברו על ' כיבוש העבודה ' ועל דבקות בשפה

.

.

העברית הם התארגנו על מנת למצוא דרכים להתמודד עם המציאות בארץ בארץ קמו אותה עת

מפלגות  ' -הפועל הצעיר '  ,ויפועלי ציון '  -והסתדרויות פועלים  -הסתדרות פועלי הגליל

ופועלי יהודה (  , ) 1911שגם הקימו קופות חולים
וייסדו את ' האגודה להסתדרות היהודים

.

( 64 ) 1913

בארץ  -ישראל ' .

בספטמבר

ביפו  ,ובירושלים הקימו בשנת

30

איש

65

על רקע מגמת ההתארגנות הכללית ביישוב הקימו הרופאים בינואר
1913

1913

התאספו ביפו

( ) 1911

1912

את ' אגודת הרופאים מדברי עברית '

' אגודה מדיצינית
(

עברית '

ארמ " ע .
)

עלייתם של רופאי עיניים כמו פייגנבאום  ,קרינקין  ,טיכו  ,שמעוני  -מקלר  ,נופך ואחרים יצרה

.

התעניינות יתר ברפואת עיניים וזאת בד בבד עם התגברות הדרישה לריפוי הגרענת היה היצע מקצועי

.

גדול יחסית לצד ביקוש רפואי רב מספר הרופאים ורמתם המקצועית הגבוהה לצד הולים רבים יצר

.

קשר בין עבודה קלינית לבין עבודה מעבדתית  -מחקרית ברין  ,מנהל תחנת הבריאות בירושלים  ,עודד
את הקמת המהלקה לגרענת לצד המחלקה הבקטריולוגית ומכון פסטר בראשות ד " ר אריה בעהם
(

שנפתח בשנת . ) 1913

הרופאים החדשים  ,ובעיקר ד " ר אריה גולדברג  ,ברין ופייגנבאום  ,עסקו ברפואה

בגישה מדעית מודרנית  ,ועסקו לצד הריפוי גם בעבודה מחקרית  ,שהושתתה על איסוף חומר שיטתי

וניסוי טיפולי .
התארגנויות הרופאים מצד אחד והתפתחות העבודה המחקרית לשם פתרון בעיות רפואיות מצד אחר
הם שהביאו לכינוסה של ועידת הגרענת בשנת

1914

.
.

פרשת המלהמה בגרענת הייתה זוכה להתעניינות גם לולא הסתיימה בניצחון ועידת הגרענת  ,מן
הועידות הרפואיות הראשונות של רופאים שנקבצו מכל הארץ  ,קבעה דרך פעולה הראויה לתשומת

לבנו  .היא שמה דגש על אופן ניהול המאבק הצפוי  ,וייחסה חשיבות לפרטים  ,שהיום אנחנו יודעים
להעריך את

חשיבותם .

.

ועידת הגרענת הייתה הכינוס המדעי הארצי המסודר הראשון שנערך בארץ  -ישראל בוועידה זו
הוחלט על נקיטת צעדים שהביאו בסופו של דבר למיגור הגרענת בארץ :

.1

תכנון מדויק של פעולה רפואית ארוכת טווח  ,כינוס כל הכוחות המקצועיים והשגת הסכמתם
לפעולה

.2
.3
4

.

משותפת ,

הגדרת אוכלוסיית יעד עיקרית  :תלמידים בגנים ובבתי ספר

הסכמה על נקודת מוצא אחידה לקראת המשימה  :הגדרת גורם המחלה  ,תיאורה ואופן האבחנה .
סקירה יסודית של אוכלוסיית היעד  :רישום מדויק ( בטפסים מיוחדים

הממצאים ( דרגת המחלה אם נמצאה )  ,של נתונים מוציו  -אקונומיים

ושל הטיפול המומלץ .

 . 5א  .הנהגת טיפול אחיד מומלץ על  -ידי בכירי הרופאים .

ב.

טיפול על ידי רופאים מומחים

ו/

או אחיות שהוכשרו לטיפול זה .
( עידן )  ,ירושלים , 1988

64

מ ' נאור ( עורך )  ,העלייה השנייה

65

אלמליח ( לעיל  ,הערה  , ) 39א  ,ירושלים תרפ " ח ,

1914 - 1903

עמ ' 39 - 31

.

עמ '

. 235

)

של הנבדקים  ,של

אורית

ץתדרה 114

ג.

גבות ואברהם גרוס

טיפול נגיש לכלל האוכלוסייה על ידי פיזור מרפאות ורופאים

נודדים .

ד  .טיפול חינם .
ה  .עידוד האוכלוסייה לטיפול .
.6

פיקות ומעקב  :ביקורת של רופא או אחות על החולים  ,מעקב אחר המחלימים  ,בחינת הארעות
( מספר ארועים הדשים ) לעתים

.7

קרובות .

צעדי מניעה :
א,

הרחקת חולים מבריאים ( הרחקת תלמידים ממוסדות חינוך  ,הפרדת ספסלים בכיתה  ,גן חופשי
מגרענת

)

ב  .מתן מידע לאוכלוסייה חוברות הסבר  ,הרצאות .
ג  .העלאת רמת הניקיון והרחקת גורם המחלה .
ד  .טיפול מונע בחלק מן האזורים .
)

(

מלבד זאת הוצגו בוועידה נתונים סטטיסטיים מפורטים על גבי טבלאות  ,ונערך ניתוח מתקדם של

.

תפוצת המחלה  ,וכן נרשם פרוטוקול  ,והחלטות התקבלו בהצבעה בין המשתתפים אף נקבע מועד

לוועידה נוספת כעבור שנתיים  ,ובה אמור היה להיבחן מימוש ההחלטות .
ועידת הגרענת דרבנה את הרופאים לעבוד בשיתוף פעולה  .כל רופא עיניים
אלפי תלמידים  ,ועבודתו תועדה ברשימות מסודרות והייתה נתונה

שנרתם למשימה בדק

לפיקוח .

הרשימות שנערכו

אפשרו לעקוב אחר התפשטותה של האנדמיה  ,לעמוד על כיווני ההתפשטות ולרכז מידע על שיטות

הריפוי שננקטו ולהבהין בין שיטות מומלצות לשיטות שנדהו .
גיוס הרופאים המקצועיים למלחמה בגרענת לא היה מתאפשר ללא התמיכה הכספית של תחנת

הבריאות  ' ,הדסה ' ואחר כך קופות החולים .
.

בעקבות הוועידה הוקמו יותר תחנות לטיפול באם ובילד  ,והרפואה הציבורית הלכה ופרחה מרפאות
העיניים לטיפול בגרענת היו לדוגמה של השתלבות רפואית בתוך הקהילה ומודל

לחיקוי .

' הדסה '

.

שמה דגש על הטיפול המשפחתי ועל חינוך הציבור לבריאות הצורך בשילובם של בתי הספר
בעבודת ביעור הגרענת הביא להקמת מחלקת ההיגיינה של בתי הספר בשנת

1919

.

הפיקוח החברתי

.

על ההיגיינה הציבורית התנהל מתוך מוסדות אלו שנים אחדות לאחר ועידת הגרענת נערכו כנסים
מקצועיים נוספים של רופאים  ,ובהם כנסי רופאי בתי הספר  ,רופאים פסיכיאטרים

וכו ' .

ועידת הגרענת הייתה נקודת מפנה חשובה גם בתהליך ההתארגנות הכלל  -ארצית של הרופאים .
לדעת אלמליח נעשה במסגרת ועידה זו הצעד לאהדות הכללית של כל רופאי ארץ  -ישראל .
66

ביום השלישי של הוועידה התאספו החברים ודנו ברעיון לייסד אגודה כללית של רופאי ארץ  -ישראל

.

ובצעדים הראשונים שיש לנקוט להשגת אישור ממשלתי להקמת האגודה אגודות רופאים מקומיות
נוסדו כאמור עוד קודם לכן ביפו ובירושלים  ,אך רק בנובמבר

והוקמה ' הסתדרות הרופאים העברים
עמ '

בארץ  -ישראל ' .

1919

התקיימה ועידה כללית ביפו

67

. 63

66

אלמליח ( שם ) ,

67

' דין וחשבון מישיבות האגודות המדיציניות '  ,הרפואה ,

1

( תר " ף ) ,

א  ,עמ '

. 83 - 48

נווטנרא

,

,

מלחמות קטנות

גן,,,,,

, , ,, , ,,
1

מלחמות גדולות
הערות נוספות לוויכוחים על
הלות הביטחון ל כאל
'

לל

;

:שי"  : ,גגעשרהראש
~

יג

"

" "

"

הקדמה
חרף הביקורת הרבה שהוטחה בספרו של בני מוריס על היווצרותה של בעיית הפליטים במלחמת

העצמאות במהלך השנים שחלפו מאז פרסומו  ,לא התערער הרושם החיובי שהוא היווה פריצת דרך

ושינוי כיוון מהותי בכל הנוגע לעיסוק בנושא .

1

המתאר הכללי של העובדות שמוריס פורש בהרחבה

ובפירוט רב כבר שורטט בידי מספר היסטוריונים שקדמו לו  2 ,אולם בדרך כלל  ,במשך שנות דור ,
מאמר זה נכתב בעקבות מספר מחקרים חדשים שפורסמו בשנים האחרונות  .החשובים שבהם  :ב ' מוריס  ,מלחמות

הגבול של ישראל  , 1956 - 1949 ,תל  -אביב  ; 1996מ ' גולני  ,תהיה מלחמה בקיץ  . . .ישראל בדרך אל מלחמת סיני ,
 , 1956 - 1955מערכות  ,תל  -אביב  ; 1997ז ' שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת  :מדיניות הביטחון השוטף של ישראל -
 , 1956 - 1949מערכות  ,תל  -אביב  1996ד ' טל  ,תפיסת הבטחון השוטף של ישראל  ,מקורותיה והתפתחותה
 , 1956 - 1949שדה  -בוקר תשנ " ח ; וכן נוגעים לענייננו אף על פי שהם עוסקים יותר בפן ההגותי ולא במעשה המדיני :
ז ' שלום  ,דוד בן  -גוריון  ,מדינת ישראל והעולם הערבי  , 1956 - 1949שדה  -בוקר תשנ " ה ; הנ " ל  ' ,עמדות בהנהגת

,

המדינה בסוגיות הסטטוס קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות  -בחינה מחודשת '  ,שונים
בתקומת ישראל  , ) 1998 ( 8 ,עמ '
1

9 - 86ס. 1

ב ' מוריס  ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  , 1949 - 1947תל  -אביב תשנ " א  .לביקורת החריפה ביותר ראה :
2 . Karsh , Fnbricating Israeli History: The ~New Historians ' , London 1997

2

ראה למשל :
1959

ict: The Arab Re(ugee Problem ) 1 Case

. Stltdy) Geneva

21 -25

 .קק

con

the Arab-Israeli

,

0

וליד חאלידי באותה שנה  ,ראה :
את הגרסה הפלסטינית פרסם
~

~ the Palestinians Leave ' , Middle East Forum , 35 , 7 ( Summer 1959 ( ,

הפליטים בממלכת ירדן לאחר המלחמה מתוך פרספקטיבה של דור ראה :
London 1981

,

 Political Studyן 1 . Gabbay ,

 fordan 1948 - 195ח

ן

,

קתדרה

, 94

טבת

תשי  ,ס ,

' irhy did

"

,

 4ופוהו  -ןWalid 8

מחקר אקדמי המתמקד בקורות

Plascov, The Palestinian ReOJgees

עמי

- 115

54ן

.ג

מרדכי בר  -אוך

.

יצרה ישראל חזית הדוקה של השתקה והדחקה בשאלת הפליטים שאלת האשמה בהיווצרותה של
בעיית הפליטים לא הייתה בארבעים שנותיה הראשונות של מדינת ישראל שאלה אקדמית גרידא

.

אלא שאלה של קיום כפי שניתן להסיק מן ההחלטות החוזרות ונשנות של האו " ם  ,רוב מדינות העולם
תמכו בתביעתם של הערבים לזכות השיבה או למצער לזכות הפליטים לבחור בין שיבה לפיצוי  .אולם

מדינת ישראל וכל אזרחיה היהודים סברו  ,בצדק  ,שבתנאי הסכסוך כפי שהתפתח באותן שנים תהיה
שיבתם של מאות אלפי פלסטינים לתהומי ישראל בחינת הרס המדינה ושבר השאיפה הציונית להקים
ולקיים מדינה

יהודית .

בעיצומו של המאבק הזה הייתה לשאלת האשמה בהיווצרותה של הבעיה חשיבות תעמולתית עליונה
ואין זה פלא שכל דוברי המדינה והרוב המכריע של אזרחיה ניצבו מאחורי חומת ההכחשה וסירבו
להכיר ולו במקצת באחריותה של
הציונות
הכחשה

הפלסטינית .

לטרגדיה
זו

הייתה

משותפת

לכל

תחומי השיח הציבורי בישראל באותן
שנים  ,התל בהצהרות מדינאים  ,דרך
מאמרי עיתונאים וכלה בכתביהם של

היסטוריונים .

3

מאוד

מעטים

היו

הדוברים מקרב היהודים שהוקיעו את
עמדתה של ישראל בבעיית הפליטים
בעת

היווצרותה
בשנים

מתנגדיה

רבים

ולא

שלאחר

היו

מכן .

ההתנגדות הגורפת להחזרה בלתי
מבוקרת של פליטים באה לביטוי גם
ילדי עולים במבנה
בית  -הספר תערבי

בחלפה  ,לימים
קרית  -שמונה

בהיסטוריוגרפיה שביקשה לנקות את ישראל מן האשמה הזו
:

מכול וכול .

4

ספרו של מוריס היווה מפנה

1

מאוזנת של

1

משום שלראשונה יצא היסטוריון ישראלי הוצץ נגד גרסת ההכחשה ושרטט תמונה

הדרכים המפותלות שבהן התהוותה הבעיה ובכלל זה של מקרים לא מעטים שבהם גורשו הערבים גם
כאשר לא ברחו  .מוריס אף מצביע על כך שיהודי ישראל לא שפכו דמעות על מה שאירע ודאגו היטב
שהתרוקנות השטחים שנפלו בידיהם תהיה שלמה ככל האפשר ותתקיים לאורך זמן על מנת להשאיר
מרחב ליישובם של העולים היהודים וכדי להבטיח רוב יהודי מוחץ

3

במדינתם .

דוגמה אופיינית להרבה מן ההתייחסויות העיתונאיות לבעיית הפליטים היא מאמריו של ששון אשריקי  ,כביכול

מומחה לענייני המזרח התיכון  ,בעיתון חיילי צה " ל ' במחנה '  .אשריקי הקפיד לקרוא לפליטים בשם ' נוטשים ' וטען
שבעצם אין בעיה משופ שרוב ה ' נוטשים ' אינם רוצים כלל לחזור והמספרים מנופחים בכוונה על ידי מדינות ערב
המשתמשות בפליטים
4

כ ' קלף תרמית ' .

ראה  :במחנה ,

5

באוקטובר

; 1956

שם ,

12

באוקטובר

. 1956

אופייני הוא עיסוקו של נתנאל לורך בפרשת גירוש ערביי לוד ורמלה  ,ראה  :נ ' לורך  ,קורות מלחמת העצמאות ,

תל  -אביב  , 1966עמ '  . 329עוד בעניין זה ראה  :מ ' בר  -און  ,לזכור ולא לשכוח  :ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה של
מלחמת העצמאות

1958 - 1948

( בדפוס .
)

 117קתדרה

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

למאבקים שניהלה מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר המלהמה במטרה לקיים את שליטתה

.

באותם שטחים ריקים שנפלו לידיה ולייצב את גבולותיה הקדיש מוריס את מחקרו השני גם מחקר
זה כקודמו כולל לא רק תיאור מעמיק ונרחב של העובדות אלא מנתח אותן ומספק לקורא תובנות

.

חשובות כדרכו החרוצה והקפדנית פורש מורים יריעה מפורטת של בעיות ההסתננות הערבית אל
תוך תחומי מדינת ישראל  ,של הפעילות האלימה לאורך הגבולות ובאזורי הספר ושל ניסיונותיה

.

של ישראל לסכל תופעות אלה תוך כדי כך הוא נותן בידי הקורא אבחנות חשובות המסייעות

להבנת הדינמיקה שחוללה את ההידרדרות המתמשכת ביחסי ישראל עם שכנותיה  ,הידרדרות
שהובילה בסופו של דבר למלחמת סיני בסתיו

. 1956

אולם בניגוד להשתקה ששלטה בישראל

בשאלת הפליטים באותן שנים היו רוב הדילמות שעמדו בפני מעצבי מדיניות הביטחון במחצית
הראשונה של שנות החמישים והכרעותיהם בשאלות שמעלה מוריס נחלת השיח הפוליטי בעצם

התרחשות האירועים .
אף שהגישה הביטחוניסטית מבית מדרשו של דוד בן  -גוריון שלטה בדעת הקהל והייתה דומיננטית
ללא ספק ,

5

לא פסקו הוויכוחים הן בכל הנוגע להערכת חומרתה של ההסתננות והבנת גורמיה והן

בשאלת התגובות שנתבקשו ובעיקר בעניין מדיניות הגמול

בכל הנושאים הללו ניטשו ויכוחים

6,

.

מרים כבר בשעת מעשה והדיהם נשמעו לעתים קרובות גם מתוך הממשלה עצמה חוגי השמאל
במפ " ם  ,דוברי ה ' מפלגה הקומוניסטית הישראלית ' ואנשי השבועון ' העולם הזה ' הרימו פעם אחר פעם

.

את קולם נגד המדיניות התוקפנית של הממסד המדיני והביטחוני גם גורמים מתונים יותר  ,כגון
עיתונאי ' הארץ '  ,מנהיגי המפד " ל ו ' המפלגה הפרוגרסיבית '  ,ואף גורמים מחוככי הממסד עצמו
ובראש וראשונה צמרת משרד החוץ בהנהגתו של משה שרת  ,לא חסכו דברי ביקורת קשה בפומבי
ושלא בפומבי  ,על דרכם של בן  -גוריון ומשה דיין

בניהול מדיניות הביטחון .

7

היסטוריונים רבים עמדו כבר מזמן על הוויכוח העקרוני בין אסכולת בן  -גוריון לאסכולת

שרתך

וגם

בעלי הדבר עצמם לא הסכו מילים ומאמרים לאשש את עמדותיהם בוויכוח  .שרת על פי מעמדו ומזגו

השקיע את רוב הגיגיו ביומנו ורק לעתים רחוקות יצא נגד בן  -גוריון בפומבי וגם אז עשה זאת במידה
5

ראה בעניין זה  :מ ' בר  -און ,

ירושלים  ,תשנ " ט ,
6

עמ '

' הבטחוניזם

ומבקריו '  ,הנ " ל ( עורך )  ,אתגר

הריבונות  :יצירה והגות בעשור

הראשון ,

. 103 - 62

באותם ימים רווח השימוש בביטוי ' פעולות תגמול '  ,אך הביטוי שגוי מאחר שתגמול הוראתו בדרך כלל לחיוב ,
ואילו היום רווח הביטוי פעילות גמול  .למעט ציטוטים מאותם ימים  ,שבהם נשתמש בביטוי הישן  ,נעדיף במאמר
זה את השימוש בביטוי החדש  ,המתאים יותר

7

לענייננו .

זכות ראשונים בתיאור מחלוקות אלה היא של החוקר מיכאל בריצ ' ר ,
251 -290

 .קק

1972 ,

London

,

(.System o

ראה 14 . Brecher, The Foreign Policy :

ראה גם א ' ביאלר  ' ,דוד בן  -גוריון ומשה שרת  -התגבשות שתי

תפיסות מדיניות בקונפליקט הערבי  -ישראלי '  ,מדינה וממשל  ,א ,

2

( סתיו תשל " ב ) ,

עמ '

. 84 - 71

עמדה אופיינית

של מערכת ' הארץ '  ,אשר שיקפה במידה רבה גם את עמדת צוות משרד החוץ  ,ראה בקובץ מאמריו של העיתונאי
והדיפלומט משה קרן  ,בעיות חולפות ובעיות של קבע  ,ירושלים
8

תשל " ח .

ראה למשל  :ג ' שפר  ' ,פתרון כולל מול מיתון הסכסוך הישראלי  -ערבי  :בחינה מחודשת של ההתנגשות בין משה

שרת ודוד בן  -גוריון '  ,מ ' שטרן ואחרים ( עורכים )  ,הציונות והשאלה הערבית  ,ירושלים , 1979

,

וקדמו לו  :ש ' אהרונסון וד ' האחת ' , 162האסטרטגיה של תגמול מבוקר '  ,מדינה וממשל  ,א ,

. 99 - 77
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רבה של זהירות .

9

אך ביקורתו המרה על דרכם של האקטיוויסטים לא הייתה בחזקת סוד ואף הגיעה

.

לכלל משבר גלוי עם פיטוריו באביב  , 1956משבר שנדון בהרחבה גם בתקשורת מותחי הביקורת
נשארו כאמור במיעוט במשך כל שנות החמישים והקהל הרהב כמו גם רוב העילית המדינית
והתרבותית במדינה תמכו באורח עקרוני בעמדת הביטתוניסטים  ,אך המיעוט המתנגד לא היה מבוטל

.

כלל ועיקר מצד משקלו האינטלקטואלי והפולמוסי ודעותיו נשמעו ברמה גיליונות ' העולם הזה ' ,

' נר '  ' ,קול העם '  New Oltlook ,ו ' על המשמר ' היו מלאים דברי פולמוס נגד בן  -גוריון ו ' נעריו '  .מוריס ,
וכמותו ' היסטוריונים חדשים ' אתרים העוסקים בשאלות מדיניותה של ישראל בראשית שנות
ההמישים ,

10

אינם מחדשים הרבה מצד האינטרפרטציה העקרונית של העובדות או מצד התפיסה

הכוללת של הרקמה בשלמותה .

.

מוריס אינו מסתיר את העדפותיו האישיות הוא חוזר ומשמיע  ,לעתים במפורש ולעתים במרומז ,

.

ביקורת מרה על דרכו של דוד בן  -גוריון בהנהגת המדינה בראשית דרכה למסיים לקרוא את ספרו
של מוריס אין כל ספק בכך שהוא מנסה להשיב לעדנתן גרסאות ישנות מבית מדרשם של שרת ,

.

אנשי מפ " ם ו ' העולם הזה ' שרת ותומכיו נכשלו בשעתם ולא הצליחו לשכנע את רוב אזרחי ישראל

בצדקת דרכם  .מורים מעלה את טיעוניהם ארבעים שנים מאוחר יותר  ,כשהוא ניצב מול קהל קוראים
שערכיו נשתנו במידה רבה  ,וששוב אין הוא משקיף על הסכסוך עם הערבים מתוך השש לעצם קיומה

.

של המדינה ומתוך ספקות בדבר עתידו של המפעל הציוני בדור שעייף ממלחמות וזכה לראות
בכרות ישראל ברית שלום עם מצרים וירדן  ,הקשות והחזקות שבאויבותיה  ,ואף ראה כיצד נפתחים

סיכויים חדשים למדיניות של שלום מול העם הפלסטיני  -סביר שגרסאותיהם של שרת ומוריס

.

ישכנעו רבים יותר מששכנעו בשנות החמישים זהו מעשה לגיטימי משום שאין היסטוריון המצליח

להתחמק מעקת נקודות המוצא האישיות שלו  .יתר על כן  ,מפרספקטיבה של עשיית השלום ולנוכח
המחלוקות הניטשות היום ברחוב הישראלי אולי יש לראות בשיח זה ברכה  ,אך האומנם נעשה כאן
ההיסטוריה ?

צדק גם לקליו  ,אלת

איני בא לערער על מגמותיהם החינוכיות של מקצת

מהיהיסטוריונים ההדשים ' בסוף שנות התשעים1נ אלא לחזור אל האירועים שהתרחשו לפני ארבעים

.

שנה ולדייק את הבנתם על פי מיטב הבנתי שלי מבהינה זו אשוב ואתפלמס עם דעותיהם של שרת

וחבריו יותר מאשר עם אלו של מוריס וחבריו .
למוטי גולני  ,דוד טל וזכי שלום יש פחות יומרות ' חינוכיות ' והם קרובים יותר לפרספקטיבה שרווחה

בשעת מעשה  .הם מנסים לנתח לעומקם את מניעיה ,

את הגותה ואת מדיניותה של העילית

.

הביטחונית של התקופה ברוב המקרים אין הם באים לבקר את בן  -גוריון אלא מנסים להבין
9

ראה  :מ  ,שרת ' ישראל וערב  -מלחמה ושלום  :הרהורים על השנים  , ' 1957 - 1947אות  ,א ,
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.

מבחינה זו קרובה כתיבתם לדברים רבים שאני עצמי כתבתי במשך השנים בנושאים הללו אולם
מתברר שלהבדלי דורות יש משמעות גם כאשר אין בין נציגי הדורות השונים הבדלים עקרוניים

.

בהשקפת עולם ובערכי יסוד אני מודע היטב לכך שהבנתי את האירועים מושפעת הן מהעובדה
שהייתי משתתף פעיל בעצם ההתרחשויות והן מכך שבמשך שנים רבות חקרתי את התקופה ועיצבתי

נקודת השקפה שקשה לי להיפרד ממנה  .להיסטוריונים צעירים ' אשר לא ידעו את יוסף ' יש יתרונות

.

רבים על אלו שכותבים על מעשים שבהם השתתפו בעצמם עצם מרווח הזמן שחלף מאפשר לצעירים
יתר חירות בפרשנותם  ,לחירות זו תורמת גם העובדה שהם משוחררים מן המחויבות הרגשית שבני

.

הדור שחולל את ההיסטוריה בדרך כלל אחוזים ברשתה יתר על כן  ,היכולת להיעזר בשפע המסמכים
שהארכיונים הנפתחים בהדרגה מעמידים לרשותם מציבה את ההיסטוריונים מהדור השני בשורה

הראשונה של המחקר ההיסטוריוגרפי האקדמי .
מן המפורסמות הוא שקשה לסמוך על עדויות של בעלי דבר  ,בפרט כאשר הן נגבות זמן רב לאחר

.

שהמעשים נעשו  ,ושאין תחליף לבדיקת העובדות על פי מסמכים סברותיהם של מי שהיו נוכחים
בשעת מעשה עלולות להיות מוטות מתוקף דעות קדומות  ,התלהבות יתר או מחויבות נפשית לגיבורי

.

העלילה או לאחד מקווי המדיניות שהיו במחלוקת אך הטיות אלה עלולות לפגום גם בשיפוטו של
היסטוריון

צעיר .

אם נאמין שהיסטוריון ותיק מסוגל לביקורת עצמית ולרפלקסיה פקוחת עין

המאפשרת לו להתגבר על דעותיו הקדומות  ,ניווכח שיש לו יתרון חשוב על אחיו הצעירים  ,שהרי
לא קל לשחזר בנאמנות את כל סבכי התקופה ואף הטובים במסמכים אינם מגלים אלא טפח ומכסים

.

טפחיים מתוך דיאלוג חיובי עם ההיסטוריונים שבהם אעסוק בחיבורי זה אני מבקש לסייע להם

לחדור אל כמה מנבכי העבר שאולי יש בידי להאירם הארת יתר .
מגמת ההתפשטות  -עיצוב הגבולות
האם קיבלה ישראל את דינה של מלחמת תש " ח  ,אשר הותירה בידי הירדנים והמצרים חלקים נרהבים

למדי מארץ  -ישראל  ,ובכך הגשימה בפועל את עקרון ההלוקה שעליה החליט האו " ם  ,או שמא המשיכו
מנהיגיה לתפש דרכים על מנת להרחיב את גבולה של המדינה הצעירה ושאפו להשתלט על מלוא
שטחה של ארץ  -ישראל המערבית ? במאמר שפרסמתי בשנת

1995

טענתי

ש ' חרף

הוויכוחים והלבטים

שאף פעם לא פסקו בישראל על שאלת הגבולות הרצויים לה למדינה מאז הקמתה  ,ולמרות העובדה
שלפחות פעם אחת במשך שנות החמישים נעשה ניסיון של ממש לשנות את הגבולות ולהרחיב את

הבסיס הטריטוריאלי של המדינה  -הייתה ישראל בשנים ההן מדינה שדבקה בסטטוס קוו שנוצר

בתום מלחמת תש " ח וביקשה להגן עליו ' .
בו  -זמנית שתי מגמות הפוכות  .מגמה אחת ' התבטאה בהצהרותיהם הפורמאליות של אישים מרכזיים
12

בתגובה על מאמר זה טוען זכי שלום שבאותן שנים רווחו

בהנהגת המדינה בדבר נכונותה של מדינת ישראל להגיע להסדר שלום עם מדינות ערב על בסים
12

מ ' בר  -און  ' ,סטטוס קוו לפני או

בתקומת ישראל ,

5

,

תשנ " ה )  ,עמ

אחרי ?

' 111 - 65

הערות פרשנות למדיניות הביטחון של ישראל  , ' 1958 - 1949עיונים

.
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מרדכי

ץתדרה 20

בר  -און

.

קווי הגבול שנקבעו לאחר מלחמת העצמאות ' אך במקביל התקיימה גם מגמה הפוכה  ,אשר ' שיקפה
את הפן הפחות פורמאלי של תפיסת הסטטוס קוו הטריטוריאלי  ,ובאה לידי ביטוי בהפגנה מתמשכת

.

של אי  -שביעות רצון ממפת קווי שביתת הנשק ' לדעתו
של שלום אין להמעיט בחשיבותן של העמדות הלא -
פורמליות  ,משום ש ' ביטויין תרם רבות להיווצרותה של

אווירה  ,שבה הוצגה המפה הטריטוריאלית שנתגבשה
מלחמת העצמאות

לאחר

כ " התמצה "

וממילא עודד ,

בנסיבות מסוימות  ,נקיטת פעולה מצד ישראל לשינוי
הסטטוס  -קוו

הטריטוריאלי ' 3 ,י

מוריס מרחיק לכת  .לפי גרסתו הייתה השאיפה לכבוש את
ארץ  -ישראל כולה עד הירדן ועד סיני הקו המרכזי שהנחה

את מדיניותו של בן  -גוריון לאורך כל אותה

תקופה .

לדעתו הייתה שאיפה זו נחלת כל העילית שקבעה את

המדיניות .

בדברי

הסיכום

שלו

טוען :

הוא

' מגמת

התפשטות רבת  -עוצמה איפיינה הן את האידאולוגיה

הציונית והן את החברה הישראלית ' .

!4

טענה זו ככל שהיא

נוגעת לתקופה שקדמה להקמת המדינה וככל שהיא
נוגעת לרעיון הציוני בכללו  ,אף שהיא סוחפת מדי ,
צודקת ביסודה  ,אך גם מובנת מאליה  ,שהרי הציונות קמה
על מנת לרכוש בעבור העם היהודי כברת קרקע שאליה
יוכל להתקבץ  ,ושעליה יוכל להקים את

ריבונותו .

עד

בוצעה ההתפשטות הציונית בדרך של רכישת

1948

.

קרקעות  ,נישול פלאהים ויישובם של יהודים במקומם גם
מלחמת העצמאות הפכה במהרה למלחמת השתלטות על
טריטוריה  ,כלומר מלחמת התפשטות

ונישול .

התמיהה

שיש לתמוה אינה מדוע הצליחו היהודים להשתלט על
גבולות המדינה
משורטטים מחדש
על גבי מפת ארץ -

ישראל המנדטורית
בכרזה לכבוד השנה
השנייה לעצמאות
ישראל

שהרי אין ספק שצה " ל היה מסוגל לכבוש את מה שנותר בידי אויביו בחורף

כן מתוקף ההלטה מודעת של ההנהגה המדינית .
13

14
15

ראה מאמרו של שלום ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 438

עמ '

תש " ט ונמנע מעשות

15

. 149

בן  -גוריון התפלמס רבות עם חוגי ' חירות ' ו ' אחדות העבודה ' שטענו נגדו כי נמנע מלייצב את גבולות המדינה
לאורכו של הירדן  ,שלפי טענתם היה גבול היסטורי וגבול טבעי  ,אך הוא לא התכחש לכך שגם לדעתו היה צה " ל

.

מסוגל לכבוש את הגדה המערבית ואת רצועת עזה והוא מנע זאת מטעמים מדיניים ולא מטעמים צבאייפ ראה

פרטים אצל  :שלום  ,דוד בן  -גוריון ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

עמ ' 190 - 187

.
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מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

אכן מאוויי ההשתלטות על ארץ  -ישראל כולה לא פסו מן החברה הישראלית גם לאחר שמנהיגותה
ההליטה להימנע מכך  ,וכפי ששלום מתעד היטב  ,גם בקרב המנהיגות עצמה המשיכו לרחוש מתחת
מבחינה
לפני השטח המאוויים לראות בהגשמתה של הציונות במלוא שטחה של ' ארץ אבותינו '  .גם
ביטחונית מובהקת היו קווי שביתת הנשק גרועים וקשים להגנה  ,כפי שבן  -גוריון עצמו הודה בפני
ועדת החוץ והביטחון זמן קצר לאחר סוף המלחמה  ' :הגבול שלנו הוא רע

ארוך

מאד . . .

.

ביותר . . .

גבול היבשה הוא

.

הוא גם מתפתל בגבול היבשה אין לנו שום הגנה טבעית ' 6י

השאיפה להקים את המדינה היהודית במלוא שטחה של הארץ ליוותה כל אהד מן המנהיגים הציונים

במשך שנים רבות עד לכינונה של המדינה היהודית  ,ואין זה פלא שבסופה של המלחמה חשו כולם
אף המתונים שקיבלו את דינה של מלחמת תש " ח ,
שכאשר נדמו התותחים בחורף

תש " ט

בטעמו המריר של חוסר השלמות .

17

,

ניתן להניח

הרגישו רוב הישראלים ש ' ההישגים הטריטוריאליים שהניבה

המלהמה לא מיצו את חזון הארץ המובטחת ' .

18

אפילו אדם מתון ופשרן כוולטר איתן  ,מנכ " ל משרד

החוץ  ,היה מסוגל להביע מדי פעם את דעתו שבסופו של דבר לא יעמדו כל הקשיים ' בפני ההגיון של

יישור הגבול ' .

19

לכן קל מאוד להיסטוריונים לצטט ציטוטים המעידים כביכול שגם לאחר תש " ה לא

.

ויתרו מנהיגי ישראל על מזימות לבם אף על פי כן אין לקבל את מסקנתו של שלום כי שתי המגמות

 זו שהשלימה עם תוצאות המלהמה וזו שביקשה להרחיב את הגבולות  ' -דרו בכפיפה אחת '  ,מסקנהשמשתמע ממנה כי יש לייחם לשתי המגמות משקל שווה או לפחות דומה  ,הכרעות מדיניות עשויות

להיות מושפעות מחלומות ישנים  ,ממאוויי נפש ומ ' זרמים תת  -קרקעיים '  ,אך בסופו של דבר קובעים

.

שיקולים ענייניים ומסגרת המציאות שבתוכה יש להכריע לכן עם כל העניין שיכול להיות בנבירה
במניעים רדומים וחבויים  ,מה שחייב לקבוע עבור ההיסטוריון בבואו לסכם את המדיניות שהוא מתאר

.

ומנתח הן ההכרעות שננקטו בפועל בטענתו של שלום  ,הנכונה כשהיא לעצמה  ,ש ' מפת גבולות
שביתת הנשק היתה מקובלת על מדינת ישראל בעיקר משום שהיא מחוייבת המציאות בתוקף הנסיבות

המדיניות  ,הצבאיות והדמוגרפיות שנוצרו בתום המלחמה ' אין רבותא  .מה שחשוב הוא העובדה
המוצקה שברובה של אותה תקופה קיבלה ישראל את הדין  ,ואף שלא ראתה ' במפת הגבולות הנוכחית

.

מפה טובה בפני עצמה '  ,הסכינה עם גבולות אלה ושאפה לבססם דווקא התקופה הקצרה יחסית ( כשנה
ומחצה

)

שבה עלו על הפרק ברצינות תכניות התפשטות מחזקת היגד כללי זה .

מוטי גולני מראה בצורה משכנעת שבאביב

1955

הגיעו בן  -גוריון ודיין למסקנה שהסכמי שביתת

הנשק חדלו לשרת את האינטרסים הביטחוניים של ישראל  ,ושיש לבטלם ולהחליפם בהסדרים אחרים

.

ואף לשנות את קו הגבול עם מצרים באפריל באותה שנה הציע בן  -גוריון לממשלה בראשותו של
16

מצוטט מפרוטוקול ישיבת ועדת המוץ והביטחון של הכנסת ,

פתיחה ) ,
17

עמ '

25

ביולי

; 1949

ראה במאמרו של שלום ( לעיל  ,הערת

. 115

על הרצון להמשיך את מלחמת העצמאות ולכבוש את מלוא הארץ ראה  :ז ' צור  ,מפולמוס החלוקה עד תכנית אלון
( מחברות מחקר  ,ז )  ,אפעל  , 1982עמ '  . 76 - 70מנהיגי ' חירות ' ו ' אחדות העבודה ' התמידו בשאיפה זו לאורך כל
שנות החמישים  .ראה למשל דברי יצחק טבנקין בישיבת מרכז מפ " ם  ,שפורסמו בחוברת בהוצאת חברי המפלגה

תומכי עשרה גלילי  -ליבשיץ  -בר  -יהודה  :בשאלות המפלגה  ,תל  -אביב תש " א  ,עמ ' , 7
המראות שתחושת ההחמצה לא פסחה גם על בן  -גוריון וחוגו  ,ראה  :מאמרו ( שם ) ,
18

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

. 438

. 22

שלום מביא מובאות רבות

עמ '

124 - 112

.

מרדכי בר  -אזך

.

לביצוע רוב הציטוטים שמביא שלום המעידים על לבטים בדבר כריתת הוזה שלום עם המלך
עבדאללה  ,צעד שהיה מחייב מיניה וביה הכרה ישראלית בסיפוח הגדה המערבית וירושלים העתיקה
לממלכת ירדן  ,מוכיחים שהנימוק המרכזי לאותם לבטים היה נעוץ בחשש שמא מחמת אי היציבות

של השלטון ההאשמי תיפול ממלכת ירדן בידי כוהות אחרים .

29

יתרה מזו  ,חרף כל אותם לבטים תמכו

בן  -גוריון ושרת בסופו של דבר בהצעה להכיר בסיפוח הגדה המערבית לממלכת ירדן וציינו חזור

וציין שמכל מקום ' לישראל אין כוונה רצינית ליזום מלחמה לכיבוש השטח מידיה ' .

30

בראשית שנות החמישים העלה המטה הכללי מדי פעם הצעות להשתלט על אזורים מוגבלים בצפון
ירושלים ולעתים גם על הר חברון  ,ומדי פעם אף הורה בן  -גוריון לצה " ל להתכונן לביצוע מבצעים

מעין אלו .

31

אך מה שחשוב בהקשר זה הוא שאף פעם

אחת במשך כל שנות החמישים לא עלתה בממשלה
הצעה לכיבוש מלא של הגדה המערבית עד

הירדן .

גולני מתאר בספרו בפירוט רב את המצב המיוחד של
ישראל בשבועות שקדמו למערכת סיני  ,כאשר סכנת
כניסתו של הצבא העירקי לירדן מחד גימא והאפשרות
של מהפכה פרו  -נאצרית בירדן מאידך גיסא הגבירו
במידה רבה את החשש שישראל תיאלץ לבצע פעולות

מניעה בגבולה המזרחי  .גולני משתמש בצדק בתיאור
השתלשלות ההכנות לפעולה אפשרית בחזית המזרח
כדי להסביר את הצלחת
ישיבת

' ההונאה ' שבה

הצליח צה " ל

ועדת

שביתת הנשק

הישראלית  -הירדנית
בק " מ ה  48 -בדרך

לאילת .
הנציג הישראלי
רב  -סרן אלוף אדלמן

רצון לנצל את ההזדמנות של מלחמה נגד מצרים בגיבוי צרפתי . . .
בחזית המזרחית  . . .הן בן  -גוריון והן דיין ביקשו לסלק את ירדן מתחומי ארץ ישראל המערבית ' .

על מנת לעשות מעשה  ,אפילו מוגבל
33

מוריס

אוחז במשפט זה כמוצא שלל רב ומוסיף הפרזה משלו  ' :שניהם [ בן  -גוריון ודיין ] האמינו וקיוו כי ירדן
תיסחף למלחמה ותיתן בכך עילה לישראל לכבוש  ,סוף סוף  ,את הגדה
אין כל שחר  ,וגם החומר שחושף גולני עצמו אינו מצדיק

המערבית ' .

34

להערכות אלה

אותן .

פרשת האפשרות שישראל תידרש לפעולה נרחבת בגדה המערבית ואף לכבוש חלקים ממנה מורכבת
29

בן  -גוריון נימק למשל באוזני ראובן שילוח את היסוסיו בדבר הסכם עם המלך עבדאללה בכך

ש ' ספק

אם רצוי

לנו עכשיו הסדר פוליטי עם עבדללה [ משום ] שעבר הירדן אינו דבר יציב וטבעי  ,אלא אדם אחד  ,שיכול למות

.

בכל רגע ' ראה  :יומן בן  -גוריון ,

המלך אמנם
30

.

בפברואר  , 1951אב " ג ראוי לציין שזמן קצר לאחר שדברים אלה נכתבו

13

נרצח .

ראה דיון מפורט בעניין במאמרו של שלום ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
של צה " ל  ,אפריל

עמ '

. 213 - 208

הציטוט המובא לעיל הוא מדברי שרת בכנס סגל הפיקוד הבכיר

. 1950

31

ראה למשל יומן בן  -גוריון  ,מיום

32

ראה  :גולני ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ

עמ ' . 358

עמ ' 127

132 -

וכן ציטוטים שונים בספרו  ,דוד

11

באוגוסט

1953

' 361 - 351

.

 ,אב " ג .

33

שם ,

34

ב ' מורים  ' ,מלחמת הברירה הראשונה ' ( ביקורת על ספרו של גולני )  ,ספרים  ,הארץ ,

27

באפריל , 1998

עמ ' - 4

5

.

מרדכי בר  -אוך

מהירה של המלחמה לשטחו של האויב אלא גם בשאיפה להכות באויב מכה מקדימה  .הממד ההתקפי
של דוקטרינה זו נבע ביסודו ממצוקות

מגננתיות .

החשש מפני מלחמה שתחל ביזמת הערבים

בגבולות קשים להגנה אל מול יישובים חדשים המיושבים על ידי עולים שזה מקרוב באו  ,ושכושר
עמידתם במסות המלחמה טרם נבחן  ,והצורך לנטרל את חילות האוויר של האויב בשלב מוקדם ככל

.

האפשר של הלחימה  -כל אלה היו מצוקות מגננתיות מסקנתם של מתכנני האסטרטגיה של צה " ל
הייתה שיש לשאוף לכך שצה " ל לא ייחשף ליזמה התקפית של האויב וימצא דרכים להיות תמיד

הפותח במלחמה  .מגמה זו יצרה מצב שבו בפועל הרבה לפני שהערבים הגיעו אל קו התחלת המלחמה
מיהרה ישראל לתקוף  ,ובכך הפכה את ההשש ממלחמה לנבואה המוגשמת על ידי החרד  ,לאו דווקא

חרדים .

על ידי מי שממנו

.

גם מדיניות הביטחון השוטף טמנה בחובה את גרעיני המלחמה הכוללת הצבעתי כבר על פוטנציאל
ההסלמה שהיה נעוץ בעצם טבען של פעולות

הגמול .

44

דוד טל מעמיד במרכז ספרו את ההבחנה

המקובלת מאז אותם ימים בין ביטחון שוטף לביטחון יסודי וטוען שעד מבצע קדש עסק צה " ל בראש

.

ובראשונה בפתרון בעיות הביטחון השוטף כל הצעדים שנקטה ישראל באותן שנים  ,גם הצעדים
ההתקפיים  ,לא נועדו לשנות את המשטר שקבעו הסכמי שביתת הנשק אלא רק להבטיח שהוא ימשיך

.

להתקיים על פי הפרשנות הישראלית והאינטרסים של ישראל האסטרטגיה של הביטחון השוטף לא

.

שאפה להפר את ההסכמים אלא רק למתן את הקשיים והנזקים שהם הסבו לישראל ' הוויכוח נסב

בעיקרו '  ,לדברי טל  ' ,על השאלה כיצד להמשיך ולקיים את משטר שביתת הנשק  ,לא על השאלה

האם לקיימו ' .

45

במבחן הכוונות אמירה זו נכונה ביסודה  ,אולם ההפרדה החריפה בין הביטחון השוטף

לביטחון היסודי מחמיצה מספר דקויות חשובות ואינה מספקת תובנה מספקת לדיאלקטיקה שפעלה

בין שני המישורים בו  -זמנית .

46

מאחורי הגיון פעולות הגמול עמדה תמיד סכנת המלחמה הכוללת  .כשם שפעולות הגמול נתפסו
בראש ובראשונה כמערכת של הרתעה  ,כך יש לראות את הפעולה הבודדת כאזהרה המכילה מיניה

.

וביה הצהרה בדבר הנכונות להסלים את השימוש באמצעים אלימים בסופו של דבר התחוללה גם
מלחמת סיני בעקבות תחושת הכישלון של הפעולות שנקטה ישראל עד אז ברמת אלימות נמוכה
יותר  .גם ברמת ' מלחמות הגבול הקטנות ' בשלה והתעצמה הנכונות לנקיטת יזמות התקפיות בתחום

.

' המלחמה הגדולה ' אירועי התקופה הזו לא עוצבו מכוחה של ' מגמת ההתפשטות רבת  -העוצמה

שאיפיינה את האידאולוגיה הציונית ' ,

47

אלא מכוחה של דינמיקה בלתי נמנעת שהניעו מצב הביטחון

שבו מצאה ישראל את עצמה לאחר מלחמת העצמאות והאופן שבו ישראל תפסה את מצבה הביטחוני .
44

מ ' גולני

מ ' בר  -און  ' ,פעולות הגמול כמערכת של הרתעה ' ,
ישראל בשנות ה  , 50 -מערכות  ,תל  -אביב , 1994
טל ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 3
לפי מיטב ידיעתי  ,את ההבחנה בין שני מונחים אלה פרסם ברבים לראשונה שמעון פרס במאמרו ' בטחון שוטף
ובטחון יסודי '  ,ניב הקבוצה  ,ג  ,ג  ( ,סיוון תשי " ד )  ,עמ '  ; 417 - 413המאמר כלול גם אצל  :הנ " ל  ,השלב הבא  ,תל -
עמ '

45

46

אביב , 1965
47

עמ ' - 9

ראה לעיל  ,הערה

) 15

14

.

( עורך ) ,

' חץ שחור ' :

. 126 - 91

.

ביתר פירוט על נושא זה ראה  :בר  -און ( לעיל  ,הערה

. ) 12

פעולת עזה ומדיניות הגמול של

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

מסקנתו של טל ש ' ישראל לא ראתה בפעולות התגמול מכשיר אסטרטגי לניהול יחסיה עם מדינות

ערב ' מחטיאה את משמעותן של פעולות הגמול בעיני בני הדור ההוא גם מבחינה נוספת  .ההסתננות ,
האלימה ואף הבלתי אלימה  ,הציבה בפני מדינת ישראל של ראשית שנות החמישים בעיה
' אסטרטגית ' ממדרגה ראשונה  ,משום שלא היה מדובר בהצקות שוליות ובהקזת דם קלת ערך אלא
במאבק יסודי על כושרה של ישראל לשלוט שלטון מלא במלוא שטחה כפי שנקבע בהסכמי שביתת

הנשק  ,לאכלסו ולפתחו  .טל עצמו מביא מספר מובאות מדברי מנהיגי הדור המפריכות את מסקנתו .
אמר דיין  ,אלוף פיקוד הדרום  ' :איני יודע כל שיטה אחרת לשמור על הגבולות  .אם יתנו
ביוני
1950

הרי שמחר אין גבולות למדינת ישראל ' .

לרועים ולקוצרים לעבור את הגבולות ,
הרהבה

48

גם עניין זה דורש

והעמקה .

כיברש השיומה  -ירי

על מנת להרוג

אפשר שמלחמת העצמאות אכן לא סיימה את מהלך ההתפשטות שאפיין את התנועה הציונית

מראשיתה  .ההל מחורף  , 1949לאחר שמנהיגי המדינה החליטו לוותר על המשך ההתפשטות כלפי

.

חוץ  ,הופנו ' מאמצי ההתפשטות הציוניים ' כלפי פנים בשנות החמישים התבטאה ההגשמה הציונית
בראש וראשונה בעלייה ההמונית  ,בהתיישבות ההמונית ובמאמצים לגיבוש האומה החדשה בתהומי

.

.

המדינה לכל אלה היה גם היבט טריטוריאלי וצבאי בתום המלחמה נותרו בידי ישראל מרחבי קרקע

.

גדולים שהיו ריקים מיושביהם הערבים אולם בגלל הצמצומים הדרמטיים שחלו בגודלו של

צה " ל

.

לאחר השחרורים ההמוניים הייתה אחיזתה של ישראל בשטחים הללו רופפת גם בעיצומה של
המלחמה לא קיים צה " ל קווי חזית רצופים וקטעים ארוכים לא נשלטו באורח יעיל  ,אך באביב ובקיץ
תש " ט צמצם צה " ל את משלטי הגבול באופן דרסטי ורצועות קרקע ארוכות ביותר לאורך כל
הגבולות נותרו

פרוצות .

49

הסיורים המעטים והמארבים המזדמנים

להבטיח שליטה ישראלית במרבית שטחה של המדינה .

קיים לא היה בהם כדי

שצה " ל

50

.

פתרון בעיה זו לטווה ארוך היה כרוך בהתיישבות צפופה של יהודים בשטחים שנותרו ריקים אך
תהליך זה עתיד היה להימשך שנים רבות ובינתיים ניטשה באזורים רבים מלהמה על השליטה
הממשית

בשטח .

מלחמה זו התנהלה באופן יום  -יומי בין צה " ל ומשמרותיו הדלילים ובין רבבות

הפליטים שסולקו מאותם אזורים וביקשו עתה בלהט רב לחזור אליהם ולו רק למשך לילה אחד או

.

שניים השליטה הציונית במרחבים שכבש צה " ל בתש " ח הייתה ארעית בלבד  ,המאבק עליהם לא
48

49

50

טל ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 38
על היערכות צה " ל לאורר הגבולות לאחר מלחמת העצמאות ראה  :דיין ( לעיל  ,הערה , ) 26
החל מסוף שנת

1949

ועד אמצע שנת

1950

עמ '

. 103 - 93

שירתי כמפקד פלוגה בחטיבת נבעתי  .פלוגתי התפרשה לאורך כל

גבולו של פרוזדור ירושלים  ,מלטרון עד עמק הארזים ומי נפתות וממלחה עד חבל עדולם  .בכל הגזרה הוחזקו רק

.

שני משלטים  ,האחד בנטף והאחר במבוא בית " ר  ,ובכל אחד מהם היו שתי כיתות יתר הכוח ( כארבעים איש )
הופעל במשימות מזדמנות של סיור ומארבים וראה את מכתבו של המפקח הכללי של משטרת ישראל אל ראש

.

הממשלה המבקש להסב את תשומת לבו ' למצב גבולות המדינה  ,שהינם פרוצים לגמרי  ,ותנועת מסתננים לארץ . . .
מתנהלת כמעט ללא הפרעה '  .מובא אצל  :טל לעיל  ,הערת פתיחה  ,עמ ' . 28
(

)

ע11

ק,

מרדכי בר  -און

הושלם עם חתימת הסכמי שביתת הנשק וניתן לתאר את קורות מדיניות הביטחון של ישראל בשנות
החמישים הראשונות כמאבק מתמשך על מרחב השליטה והריבונות בתהומי הקווים הירוקים שנקבעו

בהסכמי שביתת הנשק .

51

אין זה מקרה שדיין חזר ודיבר על הקשר ההדוק בין מעשי החיילים לאורך

.

הגבול לבין צורכי ההתנחלות והשתלטות על השממה דבריו
המפורסמים על קברו של רועי רוטברג מנחל  -עוז הפכו לאחד

הביטויים העזים של אותו קשר  ' :דור התנחלות אנו  ,ובלי כובע

פלדה ולוע תותה לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית  .לילדינו לא
יהיו היים אם לא נחפור מקלטים  ,ובלי גדר תיל ומקלע לא נוכל
לסלול דרך ולקדוח

מים ' .

52

ובדברים שנשא ביום הזיכרון להללי

צה " ל בתשט " ז אמר  ' :לחימתם ועמידתם ללא חת היו לנחלה לעם
כולו  .כוחם יצוק בצינור המים המוביל לניצנה  ,בעצים הניטעים

בהר  ,בדיג בכנרת  ,בקידוחי הנפט ובמסלת הברזל הנחפרת בנגב .

עמנו הם בברזל המונף ובאבן הניבנית ' .

53

המאבקים על השליטה באזורים המפורזים בגבול הסורי ובגבול
המצרי והמאבקים על סימונו המדויק של הגבול עם ירדן וברצועת
עזה היו כרוכים במשך שנים רבות גם בלחימה ממשית בין

לצבאות

ערב .

54

צה " ל

אך את עיקר מאמציו ומשאביו השקיע צה " ל

באותן שנים במאבק על שטחים שעל חזקתה של ישראל בהם לא

.

היה כלל ויכוח במישור הלגאלי והדיפלומטי השאלה אם אמנם
מקיימת ישראל באופן מלא ובלתי מופרע את ריבונותה בצומת
האלה או בפסגות הגלבוע לא הייתה כלל שאלה תאורטית ; זו
הייתה שאלה ממשית ביותר  ,משום שהיא העמידה בספק את

כושרה של ישראל להושיב יהודים באותם שטחים ,
יריי רלרדו~ ר* רץ
מעורערת ייף
ףיי 54ייףף -ייעורי
!
הפיתוח
מחר החיחרח
את קצב
יהתיטיד ? ( ח
מוגדרת ולהמשיך
על! כברת ארץ
בלתי
מבוקשה להקים ריבונות יהודית

לממש את

על קברו של רועי

רוטברג
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ף

~

-

.

היישובי והכלכלי ללא מעצור שרת ביטא היטב את ' הניגוד שנוצר בין אופיים המקפיא של [ הסכמי

51
52

לתיאורים מצוינים של מצב זה ראה  :מורים ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
הנוסח המלא מובא אצל דיין ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 191
דומות במספר מאמרים  ,שהממצה מכולם הוא מאמרו ' פעולות התגמול כאמצעי להבטחת השלום '  ,סקירה חודשית ,
אלול תשט " ו  ,עמ '  . 11 - 8מאמר זה הופיע בעיבוד קל תחת הכותרת ' פעילות צבאית בימי שלום '  ,במחנה 14 ,
בספטמבר  21 , 1955בספטמבר  , 1955ובעיבוד מסוים ראה  :מערכות  ,קיח  -קיט ( ניסן תשי " ט )  ,עמ ' . 61 - 54
עמ '

; 83 - 44

( שם ) ,

המחבר .

53

העתק מצוי בידי

54

על מאבקים אלה בגבול הסורי ראה  :א ' שלו  ,שיתוף פעולה בצל עימות  ,תל  -אביב

.

עמ '

. 41 - 23

בניסוחים יותר רציונליים וביתר פירוט ביטא דיין השקפות

1989

.

בשנות השישים הפעיל

צה " ל בגזרה הזו גם שריון  ,תותחים ומטוסי קרב  ,ראה  :א ' כהן  ,ההגנה על מקורות המים  :מדיניות הפעלת חיל -

האוויר לתקיפה בגבול ישראל  -סוריה  , 1967 - 1956 ,תל  -אביב תשג " ב ; י ' טל  ,בטחון
תל  -אביב תשנ " ו  ,עמ '

. 138 - 136

לאומי  :מעטים מול רבים ,

ראה גם  :א ' חשביה  ' ,התארגנות ללחימה '  ,צה " ל בחילו  :אנציקלופדיה לצבא

ולבטחון  , 7 ,חיל השריון  ,תל  -אביב , 1981
אביב  , 1979עמ ' . 132 - 117

עמ '

. 71 - 61

פרטים רבים מצויים גם אצל  :י ' רבין  ,פנקס שרות  ,תל -

שביתת הנשק ] לבין כורה הפיתוח וההתקדמות

ידי עינוי סדרי בראיטיח ויצירת

של המדינה 7יל

עובדות חדשות ' .
המושג
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השממה " ,עפן
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אדמות ' גזולות '  .מפעל ההתיישבות היהודית נראה להן כקביעה בלתי צודקת והד  -צדדית של עובדות

.

על קרקעות המריבה את המאבק הזה ניהלו בדרך כלל באורה ספונטני אלפי המסתננים שחזרו לילה

.

לילה אל שטחי המריבה מדינות ערב לא היו מסוגלות ברוב המקרים לנקוט בעניין זה צעדים צבאיים

יזומים אך גם לא נדרשו לכך  .די היה אם לא מיחו בידיהם של אלפי הפליטים שניסו להיאבק במאמצי

.

ההתפשטות הציוניים ולא נקטו נגדם צעדי מניעה יעילים מנקודת ראותה של ישראל היה כיבוש

.

השממה באותן שנים לא רק מבצע יישובי אלא גם מבצע צבאי הסברו הפסיכולוגיסטי של מוריס
שהתעקשותה של ישראל על כל פיסת קרקע נבעה מכך ש ' במרוצת אלפי שנים נאסר על יהודים
בתפוצות הגולה  ,רובם ככולם  ,להיות בעלי קרקעות ' הוא פשטני ומתאים יותר למאמר

בעיתון .
56

המאבק לא ניטש על פיסות קרקע אלא על זכותה של ישראל ליישב את האדמות שכבשה במלהמה .
מן הסתם הבינו הערבים היטב את טיבו העמוק של המאבק הנטוש  .מאחר שבמרכז מאבקם בישראל
עמדה תביעתם הנחרצת לזכות השיבה  ,ביקשו לוודא שאותן טריטוריות שהיו בבעלותם של ערבים
יישארו ריקות עד

לשובם .

57

הם הבינו היטב שהזמן משחק בעניין זה לידיה של ישראל משום

.

שהעלייה ההמונית ויישובה על הקרקע הולכים ויוצרים בשטח עובדות בלתי הפיכות לפי שעה קצרה
ידם לשוב ולהילחם על השליטה בארץ  -ישראל בכוח צבאותיהם  ,אולם לנגד עיניהם הלכה ונוצרה
מעין מלחמה עממית של רבבות פליטים פלסטינים שביקשו לילה לילה לשוב ולאשש את אחיזתם ,
55

שרת מצטט ביומנו את דבריו בכנס ציוני אמריקה שהתקיים בירושלים בסתיו

 , ) 41א ,

עמ '

. 82 - 81

,

עמ '

. 1953

ראה  :שרת ( לעיל  ,הערה

. 138

56

ראה  :מוריס לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

57

מאבקם העיקש של הסורים למנוע פעילות ישראלית בחלקות שהיו בבעלותם של ערבים באזורים המפורזים לפני

נסיגתם היה אופייני וסמלי  .ראה בעניין זה  :שלו  ( ,לעיל  ,הערה , ) 54

עמ '

184 - 149

.

הדרכת מתיישב
בש מוש בנשק
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מרדכי

בר  -און

.

בין אם בדרך קבע ובין אם לשעה  ,באדמות שנגזלו מהם המוטיווציה של המסתנן הבודד תוארה יפה
בידי מוריס  ,אך במובן הכולל  ,כתופעה המונית ולא כל שכן כפי שהבינה ישראל את הדברים  ,יש
לראות בהסתננות ובהתמודדות עמה בראש וראשונה המשך של המאבק הבסיסי בין הציונים  ,שביקשו
לעצמם טריטוריה שבה תמומש הריבונות היהודית  ,ובין הערבים  ,שביקשו למנוע מהם זאת ככל

.

יכולתם ההבחנה בין הסתננות תמימה להסתננות אלימה  ,שהציע לראשונה מוריס  ,מדגישה את הצד

מושב העבדים
כעס בחבל לכיש ,

שנות החמישים

הטרגי של התופעה ההיסטורית במישור האישי אך אין בכוחה להסביר את חריפותה במישור
1

הקולקטיבי  .היא אינה מעלה ואינה מורידה מן הנחישות ששני הצדדים גילו  ,כל צד על פי דרכו
ויכולתו  ,במאבקם על ' אדמת המולדת '

.

הקושי שניצב בפני ישראל נבע לא רק מהיקף הבעיה אלא דווקא מן העובדה שמן הצד הערבי התבטא

.

המאבק הזה בתופעה סטיכית ובלתי רשמית את המלחמה הזו ניהלו הערבים באמצעות המוני

פלסטינים עקורים ועל פי רוב לא מזוינים  ,בדיוק

כשם שבימי האנתיפאדה ניהלו את מאבקיהם נגד

.

כיבושי מלחמת ששת הימים באמצעות ילדים זורקי אבנים ותולי דגלים על עמודי חשמל המונים
אלה לא נשלחו על ידי ממשלותיהם וצבאותיהם  ,אולם טעות היא לראות את מעשיהם רק כעניינם

.

הפרטי  -הם נטלו חלק במאבק כולל של עמם אין ספק שגם אם מחמת פחדם מן הגמול הישראלי
נאלצו השלטונות לפרקים לרסן את תופעת ההסתננות  ,לא יכלו אותן ממשלות ואף לא רצו להעמיד

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

את עצמן כמגינות היהודים ומאשררות את אחיזתם באדמות הערביות בשיחה עם מיופה הכוח
האמריקני בירדן אמר המלך הוסיין בגילוי לב :

' כאשר

אני משתמש בהשפעתי במגמת ריסון  ,אני

.

משחק באש כל פעולה שניתן לפרשה כאילו היא מהווה שיתוף פעולה עם ישראל עשויה להביא

להדחתי ' .

58

כפי שמוריס עצמו מתאר ומתעד היטב  ,לעתים קרובות תמכו גורמי שלטון בהמונים

שנאבקו לבטל את משמעותם של הקווים שדיפלומטים וגנרלים קבעו בהסכמיהם  ,ובוודאי לא מיחו

.

בידיהם הם ניסו מדי פעם למתן את פגיעתם של המסתננים אך עשו זאת תמיד בלב

ולב .

59

אכן

בתנאים המדיניים והפסיכולוגיים שנוצרו לאחר שישראל השתלטה במלחמה על שטחים ' ערביים ' כה
נרהבים וגרמה  ,כך או אחרת  ,לעקירת תושביהם ממקומם  ,ספק עם מנהיגי הערבים היו מסוגלים

.

לנקוט מדיניות אחרת אך האם ניתן היה לצפות מישראל לנקוט מדיניות

אחרת ?

שאלה של מידה
באחד הפרקים הטובים בספרו מתאר מוריס את פגיעתה הקשה של ההסתננות בישראל בכלל

.

ובמתיישבים היהודים באזורי הספר בפרט הוא מספר שבשנות החמישים המוקדמות סבלה ישראל
מ 15 000 - 10 000 -

,

,

.

מקרי הסתננות מדי שנה הוא מתאר כיצד נטשו מתיישבים את בתיהם בלילות

כדי להתכנס יהד באחד הבתים ' כדי שתהיה הרגשת בטחון '  ,ומביא מדבריו של אחד מפעילי
ההתיישבות

שטען  ' :לא נוכל להמשיך ולהעלות יישובי

עולים . . .

יסודי במערכת ההגנה על היישובים מפני מכת ההסתננות ' .

באזורי הספר מבלי שיבוא שינוי

60

המסקנה המתבקשת  ,לעניות דעתי  ,מתיאוריו של מוריס נחרצת  :שום ממשלה ושום מנהיג אחראי
בישראל  ,אפילו לא המתון ביותר  ,לא היו מסוגלים להשלים עם המצב הזה ונאלצו לעשות ככל
יכולתם כדי להקטין במידת האפשר את פגיעתה של מכת ההסתננות רחבת ההיקף שסיכנה את

.

התהליך הציוני השאלה אם אמצעים אלה או אחרים היו יעילים או לא  ,היא שאלה אחרת ועוד נשוב

.

אליה הדבר המרכזי הוא עצם הדחף שישראל נדחפה באותן שנים שלא להרפות מלחימתה בתופעה
ולא לוותר על שום אמצעי  ,גם אם תועלתו אינה מוכחת מראש  ,בצדק מסכם שלום ' כי מכלל
הפעילות העוינת כלפי מדינת ישראל תפסה ההסתננות מקום מרכזי בעיצוב מאפייניה של מערכת

היחסים שבין מדינת ישראל ובין העולם הערבי בכלל ' .
58

דוח מיופה הכוח בעמאן למחלקת המדינה ,
1411

 .ק.

11

61

בנובמבר , 1953

"

 ) 727 ,סט  ,תPart 0

.

 ,גו

52 - 1954 ,קו FRUS

ראה גם מברקו של מיופה הכוה האמריקני בעמאן לאחר פעולת קיביה בין השאר הוא כתב :

' we must

 lordanian leader would dare adopt 8 policy which can be presented byסח accept as 8 reallty the fact that

"

01 only his political future , but h s life , collldא  with Israel .חסתח קסס

)

his political opponents 85 meaning

~
0 ) . 723ס be 81 stake " . ibid ,
 . 1405ק ,

59

 l1Yרבות גם אצל דוד טל  ,ראה למשל  :טל
lT ' l
על המתח המתמיד בין הפחד מצה " ל והסימפטיה לפליטים מצויות
( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  . 92 - 64על עמדתה של ישראל בעניין אחריותן של מדינות ערב להסתננות ראה שלום ,

מדיניות בצל מחלוקת ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

.

. 25 - 15

60

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

61

שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

125

עמ '

. 11

133
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מרדכי בר  -אוך

השאלה הרלוונטית איננה אם מדינות ערב ראו במודע ובגלוי בהסתננות כלי להמשך המלחמה

בישראל  ,אלא אם הייתה למתכנני המדיניות הישראלית סיבה מספקת לראות בהסתננות תופעה
המורה יותר מיזמות של בודדים  ,ניתן להניח שכאשר ייפתחו הארכיונים הערביים וייערך מחקר מקיף
על יחסן של מדינות ערב לתופעה תצטייר תמונה מורכבת ודינמית  ,אולם את ישראל לא עניינו

.

פרטי השקפותיהם של השליטים הערבים בעניין זה התופעה בכללותה סיכנה את ביטחונה של

.

ישראל ואת האינטרסים שלה ברמה אסטרטגית אהוד יערי  ,שחקר את ההסתננות מרצועת עזה על
סמך מסמכים שנפלו בידי צה " ל במלחמת ששת הימים  ,מצביע על אותה מורכבות של יזמות פרטיות

בן  -גוריון בחברת
תושבי המושב
לאחר
המערבי ,שבנגב
' פטיש '

ש ' נסבלו ' על ידי השלטונות המצריים  ,של ניסיונות בלב ולב לדכא את התופעה ושל ניצולה לבסוף

.

ככלי אסטרטגי במלחמה בישראל הוא מסכם ומסביר שמטרת המצרים הייתה ' לקיים מתיחות צבאית
מתמדת לאורך קווי שביתת הנשק  ,במגמה למנוע ייצוב ההפוגה והקפאת הסטטוס קוו שעוצב

[ במסגרת הסכמי שביתת הנשק ] ' .

62

למצער נטען שאם כך ראתה המנהיגות הביטחונית של ישראל

את פני הדברים  ,לא הייתה השקפה זו מופרכת כלל ועיקר ,

היה לה על מה להתבסס .

גם ניסיונו של מוריס להמעיט במשמעותה של ההסתננות וליצור את הרושם שישראל הגיבה לעתים

.

קרובות בצעדים שלא עמדו בפרופורציה נאותה לגירוי  -איננו חידוש בריאיון שהעניק שרת לחוקר
מיכאל בריצ ' ר שנים רבות לאחר שסולק מן הממשלה הוא אמר  ' :כל פעולה ערבית על הגבול נופחה ,

62

ראה  :א ' יערי  ,מצרים והפידאיון  , 1956 - 1953גבעת  -חביבה תשל " ה ,

עמ '

.9

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולת

והובילה לתגמול ישראלי ' .

63

אך שרת עצמו בהיותו ראש ממשלה עמד בפני אותה דילמה  ,ואז אמר

לחברי מזכירות מפלגתו שגם הוא ' מוכן להצדיק את קשיות האמצעים שנזקקים להם נגד המסתננים ,

כי זה בנפש המדינה  .אם הדבר יפרוץ  ,אזי זה יהרוס את בטחון המדינה ובטחון חיינו ' .

64

פעמים רבות

בספרו הוזר מוריס ומזכיר שרק מיעוט מפעולות ההסתננות נבעו מכוונות אלימות  ,ואילו רוב

.

המסתננים לא היו מזוינים והדרו לשטחי ישראל מתוך מניעים כלכליים כך למשל הוא טורח להבהיר

שרק ' כמה עשרות  -לכל היותר ' מתוך כ  7 , 000 -ההסתננויות בשנת

.

הבלניים ' הוא מסכם וטוען שגם בשנים

הרג וחבלה ביעדים ישראלים  ,היה מועט
מועט ?

נהרגו

הוא עצמו מספר שבשנת
24

ונפצעו

ובשנת

; 69

1954

1956

1956 - 1954

ביותר ' .

נהרגו

נהרגו

54

65

33

1953

' נבעו ממניעים פוליטיים -

' מספר המסתננים  ,שחצו את הגבול למטרות

על פי איזה קנה מידה קובע מוריס שהמספר היה

ישראלים בידי מסתננים ונפצעו  ; 77בשנת

ונפצעו

66 , 129

1955

האם היה על ממשלת ישראל לסבול שנה

אחר שנה את מותם ופציעתם של עשרות מאזרחיה משום שהיקף הפגיעה של ההסתננות האלימה היה

' מועט ' ? הוא הדין בכל הנוגע להבחנה בין הסתננות ממניעים כלכליים להסתננות ממניעים
פוליטיים  -חבלניים  -האומנם היה הבדל מבחינתם של המתיישבים היהודים החדשים אם הערבי
לגנוב ?

המתגנב לילה לילה לתחומם בא לשם רק על מנת

האם יכלו השומרים לברר מראש אם

המסתנן מזוין או לא  ,או אם הוא בא רק לגנוב את הפרות ולהשחית את היבול או שמא ירצה גם
להטיל רימון יד מבעד

לחלון ?

גם המתון בראשי הממשלה של ישראל הבין היטב ש ' ישנו נימוק שאין

לערער עליו  -זה רוח המתיישבים בספר שלנו . . .
תשתרר התחושה ] כאילו שהם עזובים לנפשם  .זה

אם יווצר מצב שאין מגיב [ על מעשי המסתננים
עלול להחמיר לאין שעור את רוח ההידרדרות

.

וההתמוטטות הנפשית  ,שסימניה בין כך וכך נראים ואולי עלינו להגיב רק כדי לחזק את רוחם ,

ולהפגין שכל המדינה מזדהה איתם  ,אינה אדישה  ,עושה מה שהיא יכולה  .יש מערכה  ,יש הזית  ,גם

הם צריכים לעמוד ' .
מי הגביר את

67

האיבה ?

טיעון נוסף שרווה בחוג של שרת  ,שנשמע מדי פעם גם מפי שרת עצמו בשנות החמישים  ,הוא כי שומה
היה על צה " ל למתן את תגובותיו משום שתגובות אלימות מגבירות את שנאת הערבים נגד ישראל

.

ומניעות אותם להשיב באלימות על אלימות בהרצאה שנשא לאחר שכבר עזב את תפקידו כשר חוץ
הזר שרת והביע את דעתו ש ' מערכות התגמול  ,מערכות חדשות  -מלבות מחדש את אש
עמ '

. 261

63

נריצ ' ר ( לעיל  ,הערה , ) 7

64

דברי שרת בישיבת מזכירות מפא " י ,

65

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

66

שם  ,עמ '

67

114

.

עמ '

18

ביוני , 1950

24

.

68

הדברים נאמרו בשיחה בבית ברל באוקטובר

הערה , ) 9

עמ ' - 5

10

אמ " ע .

. 67

דברי שרת בישיבת הוועדה המדינית של מפא " י ,
( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' 29

.

השנאה ' .

68

1967

באפריל

. 1954

מצוטט אצל  :שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת

אך פורסמו רק תשע שנים מאוחר יותר  .ראה  :שרת ( לעיל ,

חדרה

135
-

מרדכי

ץתדרה 136

בר  -און

מורים מחרה מחזיק אחריו וטוען שמדיניות ה ' ירי החופשי על מנת להריג ' שישראל נקטה כלפי
מסתננים באזורי הספר  ,מדיניות שגרמה למותם של מסתננים רבים שעברו את הגבול ללא חימוש
ולכן לא היו עלולים להזיק  ,עוררה את יצר הנקם והגדילה את מספר המסתננים שעברו את הגבול
למטרות הרג ; מדיניות זו אף גרמה לכך שיותר ויותר מסתננים שבאו ממניעים כלכליים חצו את
הגבול כשהם מזוינים והפעילו את נשקם כאשר נתקלו בשומרים או בעוברי אורח יהודים שנקלעו
על

דרכם .

69

טענה זו מתקבלת על הדעת  ,אולם היא חד  -צדדית בעליל  -מוריס מגלה הבנה

למניעיהם של המסתננים אך אינו מנסה להבין את סירובה של ישראל להשלים עם

מעשיהם .

גם פקידי משרד החוץ באותם ימים ורוב השגרירים בארצות החוץ טענו ש ' השימוש בצה " ל נגד כל
סוגי הפרות בטחון לא תמיד השיג את מבוקשו  ,שכן אם כי הפסיק לשעה קלה את ההסתננות  ,הנה

הביא להתקשחות העמדה הערבית כלפינו ' .

70

הבוטה ביותר בביקורתו על פעולות הגמול היה גדעון

רפאל  ,פקיד בכיר במשרד החוץ  ,שהציע בשלב מסוים ש ' על הממשלה להחליט אחת ולתמיד כי בשום

מקרה לא יעבור הצבא את הגבול לפעול מעברו השני ' .

71

ובזיכרונותיו הוא כותב :

' השימוש בתרופה

.

הזאת במנות מופרזות גרם באי  -אלו מקרים נזק קשה לבעליה בדרך כלל היה התגמול מביא לתגובות
שליליות בעולם  ,מחזק את עמדתם המדינית של הערבים ומעודד אותם להמשיך במסע האיבה נגד

ישראל במשנה מרץ ' .

72

ספק רב אם ניתן להוכיח שגם בלעדי מעגל הדמים שהתפתח בראשית העשור  ,לא הייתה גוברת

.

נטייתם של הערבים להסתננות אלימה ומאורגנת יותר אך גם אם נקבל את ההנחה שפעולות צה " ל
הגבירו את השנאה ואת המוטיווציה לפעילות אלימה מן הצד האחר  ,עומדת בעינה השאלה  :מה
החלופה שהייתה בידי המנהיגות הביטחונית של ישראל ? האם צריכה הייתה ישראל להמשיך ולסבול
את התרוצצותם של אלפי מסתננים בתחומי שלטונה ואת סיכוני אבדן שליטתה באזורי הספר רק על
מנת שלא להגביר את שנאת

הערבים ?

וכלום לא הייתה שנאת הפליטים הפלסטינים שסולקו בכוח

מבתיהם ואדמתם עזה דיה גם בלי מנת הכעס שאולי התיספה
ישראל על מעשים שנבעו מאותה שנאה

עצמה ?

בלבם בגלל התגובות התקיפות של

כלום לא די היה בתבוסתם ובהשפלתם

ובסבלם של מאות אלפי הפליטים כדי להזין שנאה עזה מבלי שיזדקקו לדחפים
69
70

נוספים ?

מוריס ולעיל  ,העפת פתיחה )  ,עמ ' . 440
דברי יעל ורד  ,מצוטטים שם  ,עמ '  , 67וראה גם דיון בישיבת הסגל הבכיר של משרד החוץ ב -
י ' רוזנטל ( עורכת )  ,תעודות למדיניות החוץ של מדיגת ישראל  ,ח  , 1953 :ירושלים זבשנ " ו  ,תעודה
2

בתש " ח

עם זאת

בפברואר , 1953

, 50

עמ ' - 92

. 97
. 236

71

ראה  :שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 41א  ,עמ '

72

ג ' רפאל  ,בסוד לאומים  :שלושים שנות מדיניות חוץ  -מבט מבפנים  ,ירושלים  , 1981עמ '

. 38

נקל להבין

שקבוצת פקידים ושגרירים אלה הייתה נתונה  ,יותר מכל חוג אחר בממסד הישראלי  ,ללחץ המתמיד שמשרדי
החוץ במעצמות המערב הפעילו על ישראל כדי שתימנע מפעולות הגמול  .לארצות המערב היה כמובן אינטרס

מובהק לשמור על השקט במזרח התיכון מחשש שכל החרפה בסכסוך הישראלי  -הערבי תסכן את האינטרסים
הכלכליים שלהן באזור ותתן לברית  -המועצות הזדמנויות לדוג דגים במים עכורים  .כרכי המסמכים הדיפלומטיים

האמריקנים מלאים ביקורת מעין זו  .ראה למשל מכתב שמזכיר המדינה אצ ' יסון שלח אל שגרירות ישראל
בינואר

1952

 suddenחן

877 - 878

.

בעקבות מספר פשיטות גמול שצה " ל ביצע בגבול ירדן נאמר שם בין השאר :

border Arabs could result

 .קק

dealing with

these

,

ב 15 -

' Repetition 0

חן incidents and the continuation 01 the use 01 brutal tactics

 . 383 ,ט0ס  relations ' . FRUS 1952 - 1 954 , 11 , Part One ,י1טנז Arab - 15חן sharp deterioration
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מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

ספק גם אם נוכל אי פעם לדעת אם אמנם הייתה דרך למתן את שנאת הערבים למפעל הציוני  ,משום

.

שהמדיניות ששרת וצוות עוזריו המליצו עליה מעולם לא נוסתה באופן עקיב ולאורך זמן אולם עצם
הדיון ההיסטוריוגרפי בנושא ותיאורו של מעגל הקסמים של שנאה המזינה את עצמה חשובים להבנת

.

הדינמיקה שקיימה את הסכסוך שנים כה רבות ומקשה עד היום לפתרו שנאת הערבים לציונות

ולהתגשמותה במדינה היהודית נמשכת זה דורות והיא נעוצה בעצם הווייתו של המפעל הציוני  .אין

ספק שמלחמת תש " ח ותוצאותיה  ,כמו גם אמצעי התוקפנות שנקטה ישראל על מנת לקיים בידיה
את הישגיה בשנות החמישים  ,החריפו את הסכסוך והפכו אותו לעימות כולל  ,שמעורבים בו מדינות
ערב וצבאותיהן ולא רק תושביה הערבים של ארץ  -ישראל  .אך הניסיון להתחיל את הסיפור בתש " ח ,
כאילו נולד הסכסוך בגלל מעשים שעשתה ישראל בתש " ח  -תש " ט והוחרף בגלל מדיניות הביטחון

.

האגרסיווית שלה בשנות החמישים  ,ניסיון זה הופך את שלשלת הסיבות והסובבים על פניה הסכסוך

הישראלי  -הערבי לא היה תוצאה של כעס מקרי שהתעורר במהלך יחסים תקינים כביכול בגלל

.

נימוסיו הגרועים של צד זה או אחר שורשיו נעוצים בעצם ניסיונם של היהודים לחזור לארץ שהייתה
תפוסה להוותם בידי עם אחר  ,שהכה בה שורשים במשך מאות שנים  ,ובהצלחתם של הציונים להקים
את מדינתם בחלק הארי של אותה ארץ  ,על אפם וחמתם של יושביה הקודמים

ותוך נישולם מתוכה .

השנאה לא נבעה משגיאה זו או אחרת בהתנהגותם של היהודים תוך כדי תהליך השתלטותם על הארץ

ותוך כדי מלחמתם במתנגדי אותה השתלטות  .מי שמנסה להסביר את תולדותיו של אחד מן
הסכסוכים הקשים והעמוקים ביותר שידעה המאה העשרים באמצעות השאלה ' מי הכעיס את מי ? '

ואיך השפיעה טקטיקה זו או אחרת בניהול אותו סכסוך על עצמתו  ,ומחפש אשמים שאלמלא
שגיאותיהם והחמצותיהם ניתן היה לצפות להיסטוריה אחרת  -יוצר היסטוריה אינצידנטלית ,
היסטוריה של מקרים  ,ומתעלם מן הטרגיות המהותית של הסכסוך

ומעומק מניעיו .

זעמך של גמאל עבד א  -נאצר
אחת הדוגמאות הבולטות להיסטוריה של מקרים היא ההפרזה שמפריזים רבים מכותבי קורות הימים

ההם בעניין תוצאותיו והשלכותיו של מבצע ' חץ שחור ' שהתהולל ליד עזה בסוף פברואר  , 1955ושבו
נהרגו

9

חיילים ישראלים

ו 38 -

חיילים מצרים  .מורים מסכם ואומר  ' :מבצע

למצרים  -ולמעשה למזרח התיכון כולו '  ,ומאשים את ההנהגה הישראלית

הפשיטה . . .

גרם הלם עז

ש ' למעט שרת טחו

עיניה

.

כליל מראות את רישומה של הפשיטה על נאצר ועל מצרים המודיעין של צה " ל לא צפה  ,כי מכאן
ואילך תתמקד מדיניות החוץ וההגנה של מצרים בישראל ובצורך להתעמת עם המדינה

היהודית ' ' .

7

מוריס נותן בכך הד צלול לדרך שבה ביקש נאצר עצמו לספר את הסיפור  .פעמים רבות לאחר אותו
מבצע חזר נאצר והסביר שפשיטת צה " ל בעזה ' היתה נקודת מפנה במחשבתנו ובמגמת המאורעות

במרחב כולו ' .
73
74

74

הוא טען באוזני רבים שההלם האדיר שינה באורח קיצוני את השקפותיו על אפשרות

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 357 , 354
מצוטט אצל  :י ' הרכבי  ,עמדת הערבים בסכסוך ישראל  -ערב  ,תל  -אביב , 1968

עמ '

. 466

"

תדדה 138

מרדכי

בר  -און

.

של דו  -קיום עם ישראל הוא תלה במבצע את החלטתו לבנות מחדש את הצבא המצרי ואת פנייתו

נשק .

אל הסובייטים לשם רכישת

טיעון זה רוות מאוד הן בספרות הפופולרית והן בספרות

המחקרית  .גם טל טוען ש ' פעולת עזה היתה נקודת צומת  . . .והביאה לשינוי מפליג ' .
75

76

וגם המזרחן

אלי פודה  ,המפרט בספרו את כל הסיבות הטובות שהיו לנאצר לפנות לברית  -המועצות  ,כותב מבלי
להוכיח את הנחתו ש ' התקפת עזה  ,אשר הפגינה את חולשתו של הצבא המצרי  ,היתה אחת הסיבות

המרכזיות שהניעו את עבד אל  -נאצר לחתום על עיסקת הנשק הצ ' כית

בספטמבר ' .

77

אפילו שלום ,

המגלה בדרך כלל הבנה למדיניותו של בן  -גוריון  ,מביא ללא ביקורת את הטיעון המצרי  ' :מנקודת
מבט זו  ,שימשה איפוא פעולת עזה גורם מרכזי בהחלטתו של נאצר על חתימת עסקת הנשק הגדולה

עם צ ' כוסלובקיה ' .

78

פעולת עזת בעיני
אריה נבון

גרסאות פסקניות אלה מתיימרות לדעת מה באמת קרה בחדרי חדרים של המנהיגות המצרית  ,מה
היו שיקוליהם וחישוביהם של נאצר ואנשיו כשגמרו אומר בלבם להעתיק את האוריינטציה הבין -

לאומית שלהם במלחמה הקרה בין הגושים ,

כביכול  ,לעבר עמדה ' ניטרלית ' ולחפש בפועל את

.

משענתה הבין  -לאומית של מצרים בגוש המזרחי ליומרה זו אין על מה להסתמך כל עוד לא נפתחו

.

הארכיונים המצריים בפני החוקרים  ,וייתכן שגם ארכיונים אלה אינם מכילים את התשובה השאלה
מה באמת הניע את נאצר בהחלטותיו הדרמטיות באותה תקופה עלולה להישאר סתומה משום שייתכן

.

גרסת השלטון המצרי בפרשה זו הופצה ברבים בידי כתב ה ' ניו  -יורק טיימס ' ששירת באותם ימים בקהיר ראה
5 - 22

 .קק

rk 1969 ,

, Suez : The Twice-'--Fought
.
War, New

טל ( לעיל  ,הערת ~
פתיחה ) ,

עמ '

Love

.א

. 186

א ' פודה  ,החתירה להגמוניה בעולם הערבי  :המאבק סביב ברית בגדד  ,תל  -אביב תשנ " ו .
שלום  ,מדיניות בצל מחלוקת ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  . 45גישה ביקורתית הממעיטה בחשיבות המבצע נית
למצוא בספר בעריכתו של גולני ( לעיל  ,הערה  , ) 44ובעיקר במאמרו של גולני בספר
המשך או שינוי ? '  ,עמ '

33 - 23

.

זה  ' :ישראל ופעולת עזה

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

שהשיקולים האמתיים מעולם לא פורשו בפומבי ולא תועדו סביר להניח שהכרעה כל כך מהותית
ומסוכנת נבעה ממסכת מורכבת מאוד של שיקולים שמנהיגים  ,שלא כהיסטוריונים  ,אינם נוטים

לפרש ולפרט .

79

.

מן המפורסמות הוא שהשקר היעיל ביותר הוא זה המכיל מידה רבה של אמת סביר להניח שפשיטת

צה " ל על מחנות הצבא המצרי בסיני הביכה את השלטון בקהיר והרגיזה את נאצר ואת עמיתיו הקצינים .
אך באותה מידה של סבירות ניתן להניה שלנאצר היה נוח לתלות בישראל את החלטתו לאמץ מדיניות

.

' ניטרלית ' ולרכוש נשק בגוש הסובייטי נאצר הבין מן הסתם היטב שפנייתו למוסקווה תעורר עליו

.

את זעמם של האמריקנים ושל שותפיהם במערב ועלולה להזמין לחצים וסנקציות על סמך השערות
אלה ניתן להציג הסבר חלופי  :הדרמטיות של תוצאות הפשיטה בעזה והזעזוע שחשו מנהיגי מצרים
באמת ובתמים  ,סיפקו להם את ההזדמנות להעתיק את האשמה ולתלות אותה בקולר הישראלים ועל

.

ידי כך לשכך ככל יכולתם את זעמן של מעצמות המערב בגין פנייתם לעבר מוסקווה למצער ניתן

לתהות אם הייתה הפשיטה דרמטית עד כדי שהפכה לגורם כה מרכזי בשינוי פני המזרח התיכון כולו .
החלטתו של נאצר לפתוח את המזרח התיכון בפני ברית המועצות שינתה את פני הפוליטיקה באזור

שינוי קיצוני  ,שהתקיים לכל הפחות עד קיץ  , 1972ובמידת מה נמשך עד להתמוטטות המשטר הסובייטי

.

בסוף שנות השמונים האומנם יהיה זה הסבר היסטורי רציני לתלות את המהפך האדיר הזה במותם של
38

חיילים מצרים ובכעסם של מנהיגי מצרים על אירוע שאפילו לא סיכן את אחיזתם ברצועת עזה

עצמה  ,שלא לדבר על האינטרסים הביטחוניים המרכזים של

המשטר ?

על פי המקורות המצויים היום

בידי החוקר יש אותו תוקף לטענה שנאצר תלה את עסקת הנשק שלו עם הסובייטים בפעולת עזה

כתכסיס תעמולתי ולטענה שפעולת עזה אכן הייתה הסיבה האמתית לפנייתו לסובייטים .
בצטטו פקידים בריטים במזרה התיכון כותב מוריס  ' :הפשיטה עירערה בעליל את יוקרת המשטר  .היה

ברי שהקצונה השלטת לא תוכל להשלים עם הקלון שנהלה ' .

80

אך דברים אלה מופרזים שהרי אותו

משטר עצמו הצליה פעם אחר פעם לרכך בדרכי הכחשה והסתרה את רושמן של מכות קשות הרבה
יותר שצה " ל הכה במצרים באותם

ימים .

81

בין כה וכה העריכו משקיפים רבים באותה עת שהנעשה

ברצועת עזה לא עניין את השלטון בקהיר יתר על המידה משום שפעילותו של צה " ל שם לא סיכנה
אינטרסים מצריים מרכזיים  ,לעומת זאת סיפקה המתיחות עם ישראל לשליטי מצרים הזדמנויות

להפגין את נאמנותם לאינטרס הפאן  -ערבי .
79

הדבר אופייני אפילו למנהיג בבן  -גוריון  ,שהרבה להסביר את המצב ואת מניעיו  ,בעיקר בכל הנוגע להכרעות
דרמטיות  .על השאלה מדוע הכריע לצאת למערכת סיני כתב בן  -גוריון ביומנו שורות ספורות  .עובדה זו לא מנעה

.

ממני ומהיסטוריונים אחרים למלא עמודים רבים בניסיון לפרש את צעדיו ראה  :מ ' בר  -און  ' ,מערכת סיני -
80

יעדים ומטרות '  ,יהדות זמננו  ( 13 ,בדפוס ) .
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  , 357מוריס נשען על דוח שבועי של המשרד המדיני הבריטי במזרח התיכון
)  ( BMEOשנשלח ללונדון ב  7 -אפריל  , 1955כלומר למעלה מחודש לאחר האירוע  ,ושניזון ללא ספק ממה
שהשלטון המצרי רצה להזין

81

את הבריטים .

ראה למשל את הדרך שבה הציג המשטר הנאצרי את המפלה שנחל מידי צה " ל במבצע ' הר געש ' ( כיבוש מוצבי

הצבתה ) בליל

ה2-

בנובמבר

: 1955

בר  -און ( לעיל  ,הערה  , ) 44בערי עזה ,

,

אי  -הפעילות שלו בעקבות מבצע ' עלי זית ' כינרת ) בליל ה -

11

עמ ' ; 70 - 69

ואת הדרך שבה תירץ את

בדצמבר  : 1955שם  ,עמ '

. 84 - 83
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בר  -און

חוקרים אחרים כבר הצביעו על כך שהיחסים בין מצרים לברית  -המועצות החלו להתרקם זמן מה לפני
מבצע עזה ובעת המבצע כבר שהתה בברית  -המועצות משלחת צבאית מצרית שבאה לבחון את
האפשרות לרכוש נשק מן

הגוש המזרהי .

82

נאצר היה נתון באותם ימים במאבק על המנהיגות בעולם

.

הערבי הקמת ברית בגדד  ,שהתרחשה ימים ספורים לפני הפשיטה בעזה  ,הציבה בפניו אתגר קשה

.

פי כמה מן המפלה הצנועה למדי בעזה יתר על כן  ,נאצר כבר היה בעיצומו של מהלך שעתיד היה
להעמידו בראש השאיפות הפאן  -ערביות  ,מהלך שהביא לתהפוכות תמורות בסוריה באותם ימים

עצמם  ,למהומות דמים בעמאן שנה מאוחר יותר ובסופו של דבר חולל את איחוד קע " ם ואת נפילת

.

בית המלוכה ההאשמי בבגדד מאז תתמו המצרים על הסכם עם בריטניה לפינוי כוחותיה מן הסואץ
נקלע המזרת התיכון לסערות קשות  ,אירוע זה התרחש חודשים רבים

לפני הפשיטה .

83

שבועות מועטים לאחר פעולת עזה התקבל נאצר כמנהיג בכיר של גוש המדינות הבלתי מזדהות

בבנדונג שבאינדונזיה  .הרהורים על הצורך במדיניות ' ניטרלית ' כבר הועלו בקהיר זמן רב לפני כן .
.

בפברואר באותה שנה ביקרו אצל נאצר המרשל סיטו וראש ממשלת הודו נהרו בסיום ביקורו של

נהרו אף פורסמה הצהרה משותפת שגינתה את חתימתן של בריתות צבאיות .

84

ביוגרפים רבים ציינו

כי נאצר הושפע מן הכבוד הרב שניתן לו בבנדונג  ,וכי הדבר דחק בו להמריא על כנפי ' הניטרליזם

.

החיובי ' בלשונו של ז ' אן לקוטיר הייתה זו אכן ' המראה  ,תמורה ,

מודאג  . . .חזר כגיבורו של עולם ' .

85

גלגול . . .

האיש שהגיע מקהיר

האומנם כל אלו התהוללו בגלל אותה פעולה

אומללה ?

האומנם

בגלל פשיטת עזה התמקדה ' מדיניות החוץ וההגנה של מצרים בישראל ובצורך להתעמת עם המדינה
היהודית

' ? 86

אם יותר לי להפליג לרגע על כנפי הדמיון דומה שניתן להניח שבימי שהותו בבנדונג

לא נזכר כלל נאצר בפשיטה ואולי אף

לא הרהר כלל בישראל .

המצרים עסקו בשנה שלאחר הפשיטה במאה ואחד נושאים אחרים שעניינו אותם הרבה יותר  ,כגון

השלמת יציאת הבריטים מן התעלה ,

הקמת הסכר הגבוה באסואן  ,הלאמת התעלה  ,יחסיהם עם

.

הסורים  ,עידוד המרד באלג ' יריה  ,ערעור משטרו של המלך חוסיין בירדן ועוד כיוצא באלו מכלל

החומר הגלוי ניתן לסכם ולומר ששינוי האוריינטציה הבין  -לאומית של מצרים ובכלל זה עסקת הנשק
עם צ ' כוסלובקיה היו תוצאה של מכלול השפעות שעיקרן היו שייכות למישור היחסים של מנהיגי

.

מצרים עם המערב האימפריאליסטי ולמישור היחסים הבין  -ערביים מבצע ' חץ שחור ' היה לכל היותר

.

אהד הזרזים הרבים של התהליך  ,ולאו דווקא מן ההשובים שבהם קרוב לוודאי שתהליך זה היה
82

רמי גינת הוכיח לאחרונה בצורה משכנעת שקשרי החימוש בין מצרים לברית  -המועצות קדמו בהרבה למבצע עזה ,
ראה  . 1 . Ginat, The Soviet Union and! Egypt [ 945 - [ 955 , London 1993 :קדם לו בחקר הקשרים המוקדמים האלה :
USSR Arms and the Third World, Cambridge , MA . 1969

85

,

The

 ,ת8ח8 ' 8א

לפירוט מלא של המהלכים הללו ראה  :פודה לעיל  ,הערה  , ) 77בעיקר

.ט
עמ '

. 98 - 71

פודה קושר את התעצמות

מאבקה של מצרים על ההגמוניה בעולם הערבי ואת הכרעתה להימנע מהזדהות עם המערב בהתבססותו של נאצר

בשלטון לאחר שנגרל נגיב נכלא במעצר בית בנובמבר . 1954

הוא מציין שבאותה עת עצמה הופצו ברחבי מצרים

עותקים רבים של ספרו של עבד א  -נאצר ' הפילוסופיה של המהפכה ' ומוסיף ש ' עיתוי הפצת הספר לא היה

84

ראה  :שם  ,עמ ' . 57 - 56
שם  ,עמ ' . 90

85

ז ' לקוטיר  ,נאצר ויורשיו  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '

86

,

מוריס לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

עמ '

. 357

105 - 104

.

מקרי ' .

לחמות קטנות  -מלחמות גדולות

.

מתרחש גם אלמלא נתקלה התגבורת המצרית במארב הצנחנים באותו לילה אם אכן הייתה זיקה בין
פעולת עזה לתהליכי

היניטרליזציה ' של

מצרים  ,יש לייחסה לתחומי הדימוי העצמי של נאצר כמנהיג

הערבי .

העולם

שונה מאוד הייתה השפעתו של מבצע ' חץ שחור ' על מערכת היחסים הבילטרליים של מצרים עם

.

ישראל הבעיה הישראלית לא הייתה בעיה קיומית למנהיגות המצרית החדשה בראשית

דרכה .

87

התנהגותם של נציגי מצרים בוועדת שביתת הנשק ומעורבותו האמביוולנטית של הצבא המצרי

בפיגועים שונים שנערכו מתוך הרצועה בשטחיה של ישראל  ,כמו גם האיתותים הקלושים בדבר
נכונות לבחינת היחסים מיסודם העידו על כך שהמדיניות כלפי ישראל עד לפעולת עזה לא עמדה

.

במרכז מעייניהם של המצרים ושכל שאיפתם הייתה שלא להחמיר את המצב בגבול עמה בתחום זה ,

להבדיל מתחום היהסים הבין  -לאומיים והבין  -ערביים  ,אכן הוללה הפעולה מפנה מהותי  ,אולם מפנה

זה נבע מאופיה של התגובה המצרית יותר מאשר מאופיה של הפעולה הישראלית .
קשה להתעלם מן העדויות המצביעות על כך שהמבצע הישראלי נתפס כמהלומה המחייבת בחינה

.

חדשה של יחסי מצרים עם ישראל עד כה היו המצרים מסוגלים לדחוק את האירועים שהתרחשו
בגבולם המזרחי אל שולי תשומת הלב  ,אך עתה לא ניתן היה להמשיך ולהתעלם מפוטנציאל הפגיעה

.

של צה " ל בצבא המצרי  ,וכתוצאה מכך גם ביוקרה המצרית בעולם הערבי על נאצר היה לנקוט עתה

קו פעולה ברור וחד  -משמעי בנושא זה

88 ,

ואולם ההכרעה שנפלה באה לפתור בעיה מתחום הדימויים

והמנהיגות  ,לא מתחום האסטרטגיה הצבאית ; היא לא נועדה להגביר את ביטחונה של מצרים  ,אשר
ביז כה וכה לא הייתה נתונה בסכנה של ממש  ,היא נועדה להעמיד את נאצר בראש המאבק הכלל -

ערבי בישראל כחלק ממהלכיו לזכות במנהיגותה של התנועה הפאן  -ערבית .
זמן רב לאחר המבצע סיפר נאצר כי ' עשן ההתקפה על עזה

ב 28 -

בפברואר

1955

גילה אמת מסוכנת ,

שישראל אינה הגבולות הגנובים מאחורי קווי שביתת הנשק  ,אלא ישראל היא חוד החנית של
האימפריאליזם ' ,

89

אולם תגובותיו המעשיות מעידות שהמבצע לא נראה לו כמסכן אינטרסים צבאיים

של מצרים אלא כמסכן אינטרסים תעמולתיים  .אילו אכן סבר שהמבצע מעיד על סכנה ישראלית
רצינית הייתה בידיו האפשרות להרגיע את הגבולות ולהשליט משמעת בצבאו ובקרב הפליטים

.

הפלסטינים  ,אפשרות שאכן מימש בעקיבות ובנחישות לאחר מלחמת סיני תגובותיו של נאצר
הצביעו על כך שמכות מעין זו שספג בעזה עשו עליו רושם מועט בתחום המאזן הצבאי ולא הפתיתו

את נכונותו להסתכן בפגיעתה של ישראל ובלבד שיוכל להפגין את נחישותו האנטי  -ציונית  ,את

.

נאמנותו לסולידריות הפאן  -ערבית ואת מנהיגותו בעולם הערבי לאחר המבצע הכריז נאצר ש ' מצרים

87

זה היה הרושם שקיבלו דיפלומטים ישראלים שנפגשו באקראי עם דיפלומטים מצרים בשנתיים הראשונות לאחר

מהפכת הקצינים  .ראה למשל דוח פגישה של גדעון רפאל עם ד " ר מחמוד עזמי
( עורך )  ,תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל  ,ז  , 1952 :ירושלים תשנ " ד  ,תעודה
ב 24 -

88

באוקטובר  , 1952י ' פרויגדליך

, 412

עמ ' . 599 - 597

יערי הצביע על כך שמה שאפיין את מעורבותם של המצרים באירועי הביטחון השוטף עד אז היה העדר שליטה
מן המרכז על המתרחש  ,דבר המעיד בבירור על כך שכל העניין לא זכה לעדיפות מבחינתה של קהיר ראה  :יערי
( לעיל  ,הערה . ) 62

.

89

מצוטט אצל  :י ' הרכבי ( לעיל  ,הערה , ) 74

עמ ' . 466
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בר  -און

אינה יכולה להרשות לעצמה לספוג עוד תבוסה כזו ' .

90

אך במקום להימנע מעימותים  ,החל מכין את

.

הפידאיון לפעולות גרילה נגד ישראל והגביר את התגרויות צבאו לאורך הגבול מאז אותה הצהרה

.

ועד למערכת סיני לא חדל נאצר להביא תבוסות על עצמו מבצעי צה " ל בתאן  -יונס  ,בכונתילה
ובסבתה  ,ומעל לכול מערכת סיני  ,הנחיתו על הצבא המצרי מכות קשות עשרת מונים מן המכה שספג

.

בעזה ייתכן שבתגובתו של נאצר היה ביטוי לאופיו המתגרה ולמידת הפגיעה בכבודו  ,אולם יהיו

.

אשר יהיו ההסברים הפסיכולוגיסטיים  ,נאצר היה מנהיג רציונלי ומחושב הוא ניצל את רושם הזעזוע

.

של מבצע ' חץ שהור ' על מנת להחריף את עימותיו עם ישראל החרפה זו שירתה יפה את מטרותיו

הבין  -ערביות ואת צורכי מנהיגותו  .מבהינתה של ישראל העידו תגובותיו של המנהיג המצרי על

כישלון מדיניות הגמול בגבול עם מצרים .
יעילותן של פעולות הגמול
תגובתו של נאצר על פעולת עזה הייתה הפוכה ממה שציפה צה " ל להשיג בדרך כלל בפעולות
הגמול  ,דהיינו במקום להרתיע את המצרים ולשכנעם לבלום את ההסתננות אל תוך שטחי ישראל ,

.

הושג ההפך  :ההטרדות לאורך הגבול הוחרפו וההסתננות האלימה גברה שרת כתב על כך ביומנו
שהפיכת ההטרדות המצריות למהלך מכוון  ,שיטתי ומרוכז היא ' תולדה ישירה של מבצע עזה ' והיא
מוכיחה בעליל את חוסר יעילותה של מדיניות

הגמול .

91

הוויכוח על יעילותן של פעולות הגמול

.

ניטש באותה תקופה הן בתוך השיה הישראלי והן במישור יחסי החוץ של ישראל למשל השמיעו
רוב הדוברים ביקורת נוקבת על מדיניות הגמול  ,בישיבת הנהלת משרד החוץ שהתקיימה בניהולו
של המנכ " ל ולסר איתן

ב2-

בפברואר

. 1953

92

ושרת בהרצאה שנשא בסתיו

1953

הטיל ספק

ביעילות הפעולות  ' :ועומדת תמיד השאלה  :האם באמת הוכח כי מעשי תגמול פותרים את בעיית
הבטחון  ,שלשמה

נועדו ?

' 93

גם הדיפלומטים האמריקנים והבריטים עשו מאמץ לשכנע את ישראל

כי מדיניות הגמול מזיקה ואינה

יעילה .

94

לעתים חרגה הביקורת הזו ממסגרת התזכירים

.

הדיפלומטיים והפכה לעמדה מדינית נוקשה כך למשל ראתה את עצמה ארצות  -הברית נאלצת

90

מצוטט על ידי דוברו הבכיר של נאצר
67

91
92

.ק

Suez through Egyptian Eyes ,

ט "ו

M . H . Heikal , cutting the Lion 's

London 1986 ,

שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 44ג  ,עמ '  22 ( 855 - 854במרם  ; ) 1955 ,שם  ,ד  ,עמ '
מוריס מצטט בהרחבה מאותה ישיבה  ,ראה  :מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

11 ( 924 - 923

עמ '

באפריל ,

. ) 1955

. 246 - 245

. 55

93

ראה לעיל  ,הערה

94

כרכי התעודות המדיניות של משרד החוץ מלאים מזכרים ומכתבים שבהם הפעילו מעצמות המערב ובעיקר ארצות -

,

הברית לחץ כבד על ממשלת ישראל שתימנע מפעולות גמול  .ראה למשל  :פרוינדליך לעיל  ,הערה  , ) 87תעודה
 , 208עמ '  . 331ראה גם  :רוזנטל ( לעיל  ,הערה  , ) 70תעודה  , 46עמ '  . 81ב  16 -בפברואר  , 1953בעקבות פעולות של
צה " ל בכפרים פלסה ורנטיס  ,הגישה מחלקת המדינה תזכיר חריף  ,ראה  :שם  ,תעודה  , 90עמ '  . 151 - 150בסוף
אוגוסט

1953

ארגנה ממשלת בריטניה משלוח תזכירים מקבילים מטעמה ומטעם ממשלות ארצות  -הברית וצרפת ,

ראה שם  ,תעודות  , 360 , 357 , 353 , 352עמ ' , 611 , 605 - 604

. 616

בעקבות הפעולה בקיביה החריפו בריטניה

וארצות  -הברית את לחציהן  .שדר מנשיא ארצות  -הברית אל ראש ממשלת ישראל מבטא נעימה קשה זו היטב ,

ראה  :שם  ,תעודה , 436

עמ ' . 760

מלחמות קטפת  -מלחמות גדולות

להוביל במועצת הביטחון את מסע הגינוי נגד ישראל בעקבות הריסתה של קיביה בידי כוחות

צה " ל .

95

את המערכה הבין  -לאומית הכבדה נגד פעולות הגמול ניהלו מזכירות האו " ם ושלוחותיה בארץ והגדיל

מכולם המזכ " ל דג המרשילד  ,שניהל בנושא זה התכתבות ענפה עם בן  -גוריון .
צה " ל נגד משטרת חוסאן בראשית ספטמבר

1956

96

למשל לאחר פעולת

כתב מזכיר האו " ם לראש ממשלת ישראל בנעימה

חריפה  ' :אתה משוכנע שלפעולות התגמול יש השפעה מרתעת ואילו אני משוכנע שאין בהן אלא

לגרות גורמים בצבאות הערבים . . .
משוכנע שהם יגבירו אותן '  .אף כי לא

.

אתה משוכנע שמעשי הגמול יביאו למניעת תקריות נוספות אני

97

תמיד אמרו זאת בפומבי גם משה שרת וצוות משרד החוץ

נטו לפקפק בהשפעתה הממתנת או המרתיעה של מדיניות הגמול וסברו שבטווח הארוך היא רק

מחריפה את הסכסוך ועתידה להכביד על מיתונו בעתיד .
כיצד יש לבחון את העניין היום  ,ארבעים שנה מאוחר יותר ? בשנים  , 1956 - 1953לאחר שורה ארוכה
של ניסיונות וכישלונות  ,זכתה מדיניות הגמול להצלחה חלקית וזמנית בגבול ירדן ונכשלה כליל
בגבול רצועת עזה  ,אך אם נרהיב את הדיון לכלל תשע  -עשרה שנותיה הראשונות של המדינה -
שכן מלחמת ששת הימים שינתה את נתוני הביטחון ואת הגיון מלחמותיה של ישראל מן הקצה אל

הקצה  -ונביא בחשבון גם את תוצאות מערכת סיני ואת המצב ששרר בשנים  , 1967 - 1957מתברר
שמדיניות הגמול הביאה לישראל תוצאות מפליגות בהקטנה דרמטית של מצוקותיה הביטחוניות

.

לאורך הגבולות ובעיקר בצמצום מרחיק לכת של תופעת ההסתננות כדי להסביר אמירות אלו עלינו

לדון בנפרד בשתי הגזרות .
גבול ירדן
קיימות עדויות רבות המאששות את ההנחה שהחשש מפני הפעולות הישראליות הניע את הכוחות

.

הירדניים לפעול לסיכול ההסתננות אף שתופעת ההסתננות מהגבול המזרחי אף פעם לא פסקה

.

לחלוטין הביאו פשיטות צה " ל להפחתה ניכרת בחומרת הבעיה  ,אם גם לזמן מוגבל הדוגמה הטובה
ביותר להצלחתה של פעולת גמול היא הרגעתה המוחלטת כמעט של הגזרה העירונית בירושלים  ,גזרה

.

שבה היו הירדנים חשופים ופגיעים יותר מן הישראלים בעקבות מכת הצליפות של צה " ל בעיר

באפריל

1953

פסקו כמעט לחלוטין היריות מעל לחומת העיר העתיקה ובמקומות אחרים בעיר .

ב 22 -
98

ההנחה של טל כי צה " ל התיימר לחסל את תופעת ההסתננות מעיקרה ובשלמות מובילה למסקנה
שפעולות הגמול נכשלו גם בגזרה זו  ,שהרי גם לאחר המאמצים הרבים שהשקיעו שלטונות ירדן

95

ראה הודעת מחלקת המדינה לעיתונות

96

גם  :בר  -און ( לעיל  ,הערה , ) 35
97

המרשילד אל בן  -גוריון ,

98

ראה  :יומן בן  -גוריון

21

22

עמ '

מ 18 -

באוקטובר , 1953

.ע

),ט

חילופי מכתבים נרגזים בנושא זה בין בן  -גוריון לדג המרשילד שמורים באמ " י  ,תיקי משרד החוץ ,

1367

Part One , Doc . 695 ,

1 952 - 1954 ,

.FRUS

2448 / 5

.

ראה

. 253 - 248

בספטמבר , 1956

אמ " י  ,שם .

.

באפריל  , 1953אב " ג ראה גם את עדותו של מפקד הלגיון הערבי  :ג Glubb ,

 . 304 .ק Soldier with the Arabs , London 1957 ,

[.8.
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מרדכי

בר  -און

במניעת ההסתננות התופעה לא פסקה ומדי פעם אף חזרה לממדים ניכרים  .אך להנחה זו אין יסוד .
99

.

הנהגת צה " ל מעולם לא השלתה את עצמה שניתן לחסל את ההסתננות כליל מטרתה של ישראל
במאבקיה בגזרה הירדנית הייתה לצמצם את היקף תופעת ההסתננות  ,להוריד את רמת האלימות של

.

התופעה ולהקטין את הנזקים שהיא חוללה גם הפחתה של אירועי ההסתננות בשיעור של כמה

עשרות אחוזים  ,ולו לזמן מוגבל  ,נחשבה להישג ראוי  ,משום שהיא נתנה פסק של רווחה למתיישבים

.

שסבלו כה רבות מן המצוקה הזו בתשובה לשאילתה שהציג לו
ח "כ

פרץ ברנשטיין אמר בן  -גוריון  ' :אין תגמול מפסיק התקפות

לחלוטין  ,אבל הוא מרתיע רבים  ,ככל עונש  ,ומי יודע כמה חיים

ניצלו הודות למעשי תגמול אלה ' .

100

יכולתם של השלטונות הירדניים לשלוט שליטה מלאה בשטה
ולאורך כל הגבולות הייתה כמובן מוגבלת הן מבחינה טכנית

.

והן מבחינת המניעים גם כאשר הלגיון הערבי הכניס לשטח את
כל כוחותיו והפעיל במלוא התוקף את השירותים החשאיים שלו
לא ניתן היה לסגור את הגבול סגירה הרמטית ודבר זה היה נהיר
גם למטה הכללי של

צה " ל .

יתר על כן  ,כשם שהשלטונות

הירדניים הששו מפגיעתו הרעה של צה " ל  ,הם חששו גם מאבדן

.

השליטה הפנימית על הפלסטינים אזרחיהם ההפגנות החוזרות
ונשנות בחוצות הגדה המערבית לאתר פעולות צה " ל תבעו מן

.

הירדנים להגיב בכוח השלטון מצא את עצמו נתון בדילמה  :מצד
אחד חשש לגמול על הגמול ולהסתכן במלחמה כוללת שבה
עלול צה " ל לכבוש את הגדה כולה  ,ומצד אחר חשש לאבד את
הלגיטימיות שלו בעיני התושבים אם לא ייתן להם הגנה
מפגיעותיו של צה " ל ואם ידרוש מהם בנחישות לבטל את מה
משת דיין ומאחוריו

נולת

שנראה להם כזכותם לשוב אל השטחים שמהם גורשו .
ומורכב  ,אלא

א  -רהבה

נוצך אפוא מעין מאזן עדין של חששות ומהירים והתחשיב בכללותו היה תמיד מסובך
שצה " ל לא היה פטור מלנסות להשפיע על שיקולי השלטון הירדני ולהטותם לטובת האינטרס החיוני

.

של ישראל בהרגעת הגבול אכן הרף אותה אמביוולנטיות נראה שמאז פעולת קיביה ועד לסילוקם
של הקצינים הבריטים באביב
וכותב  ' :ההשוואה בין נתוני

מירדן  ,וגם בקטלניותה ' .
99
100
101

101

1956

1953

.

מנעו השלטונות הירדניים ניסיונות הסתננות רבים טל מסכם

ונתוני

1954

מלמדת על ירידה משמעותית בהיקף ההסתננות

ערכן של סטטיסטיקות מוגבל בנושא זה מאחר שאין כל אפשרות לכלול

,

טל לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 60
יומן בן  -גוריון  28 ,בספטמבר , 1956
בשנת  1953נרשמו למעלה מ  4 , 000 -חדירות של מסתננים מתחומי ירדן ונהרגו  46ישראלים  ,ואילו בשנת
חדרו רק כ  2 , 000 -מסתננים ונהרגו רק  , 28ראה  :טל לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 85
אב " ג .

,

1954

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות
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בהן את האירועים שלא אירעו ואת הנפגעים שלא נפגעו  .חשובה לעניין זה היא התחושה הברורה
ששררה בצה " ל באותן שלוש השנים  ,שפגיעתה של ההסתננות מגבול ירדן פחתה במידה ניכרת ,

וששוב אין צורך בפעולות גמול .

102

המצב השתנה מן הקצה אל הקצה לאחר שמפקד הלגיון  ,הגנרל גלאב  ,ורוב הקצינים הבריטים סולקו

בראשית מרס . 1956

המהפך הזה הביא לערעור המשמעת בצבא הירדני ובעקבותיו לערעור השליטה

צנחנים בפעולת
א  -רתווה

.

בשטח יתר על כן  ,נראה שבצמרת הירדנית התפתחו אינטרסים מנוגדים  ,שהחרפת המתיחות לאורך

.

הגבולות שירתה חלק מהם חלק מן הפגיעות שנפגעו ישראלים באותם חודשים היו פרי יזמתם של

חיילי הלגיון עצמם  .בקיץ

1956

חזר צה " ל אל שיטת הגמול בתקווה לרסן את השלטון הירדני אך

.

ללא הצלחה המבצעים נגד מבני המשטרה בא  -רהווה  ,בגרנדל ובחוסאן לא הועילו להפסיק את
ההתגרויות מעבר

לגבול .

הירדניים והן של צה " ל ,

103

המבצעים הלכו והתרחבו בהיקפם ואף מספר הנפגעים  ,הן של הכוחות

גדל במהירות .

מדיניות הגמול כמערכת של הרתעה חייבת להניה שהצד שמנגד מעוניין ומסוגל להשתלט על
הגורמים האלימים שבשטחו  ,ושהוא חושש מהמחיר שיהיה עליו לשלם בגין החרפת העימות לאורך
102
103

ראה בנושא זה ביתר פירוט  :בר  -און ( לעיל  ,הערה

) 44

.

לתיאור מפורט יותר של התפתחות זו ראה בספרי ( לעיל  ,הערה , ) 35
 , ) 37עמ ' . 235 - 221

עמ '

; 259 - 240

ראה גם בספרי ( לעיל  ,הערה

קתדרה 146

מרדכי

בר  -און

.

הגבול יותר מאשר המתיר שעליו לשלם בעבור השתלטותו על גורמי האלימות בתוך ארצו שיטת
הגמול  ,שנועדה לכפות על הצד האחר לנקוט צעדים שבעבורם עליו לשלם מהיר לא מבוטל במונתי

.

יחסיו עם אוכלוסייתו שלו  ,אינה יעילה אם אין היא מניחה את יסוד ההסלמה וההאמרה דיין נהג

משלל פעולת
קלקיליה

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

להסביר היבט זה של שיטת הגמול במונחי מכירה פומבית  :מי שמוכן להציע מחיר גבוה יותר מרוויח

.

את כל הקופה המצב שהשתרר בממלכת ירדן בקיץ

1956

.

העמיד היגיון זה בספק גורמים מרכזיים

בממלכה שוב לא היו מעוניינים בשקט בגבול ולא נרתעו מהסלמת המאבק .
פעולת קלקיליה  ,שעלתה על כל הפעולות שקדמו לה בהיקפה ובמספר קרבנותיה  ,הביאה את צה " ל

.

אל פרשת דרכים אך הפירוש המקובל אצל כמה חוקרים כי שיטת הגמול הגיעה לסוף דרכה -

מוטעה .

104

מרבים לצטט בהקשר זה את דברי דיין בישיבת המטכ " ל שבה נדונו תוצאות הפעולה  ' :אנו

עומדים בסיום הפרק של פעולות התגמול הליליות ' .

105

אולם מעטים שמו לב לכך שדיין דיבר על

פעולות הגמול הליליות  ,לא על פעולות הגמול בכללותן  .ניתן לשער שאלמלא פרצה מערכת סיני
שבועיים לאחר אותה פעולה קשה  ,והירדנים היו חוזרים לסורם ומחריפים את הצקותיהם  ,היו

.

עומדות לרשות צה " ל מבחר דרכים אחרות להסלמה כפי שדיין עצמו פירט באותם ימים עצמם

בשיחות סגורות ,

אפשר היה לפעול בשעות היום בשילוב של כוחות שריון וחיל האוויר ( מסוג

הפעולה שבוצעה נגד הכפר סמוע עשר שנים מאוחר יותר ) או ' לכבוש עמדות מפתח החולשות על
שטה ,

ולהתנות את פינויין בהפסקת הטרור ' .

106

ניתן גם להניח שאם מהלכים אלו לא היו מספיקים

.

לא היה דיין מהסס להמליץ על כיבושם של חלקים מן הגדה המערבית עוד ניתן להניח שלנוכח
סכנות אלה היה השלטון הירדני מתעשת וחוזר לדכא כמיטב יכולתו את הפגיעות לאורך הגבולות ,

.

כפי שעשה ביעילות לא מבוטלת עד לסילוק הקצינים הבריטים וכן בשנים שלאחר מערכת סיני חרף
העליות והמורדות שחלו ברמת האלימות ההדדית בגבול הירדני ניתן לסכם שפעולות הגמול במקרה
הזה היוו גורם מרסן

ויעיל .

הגבול המצרי

.

המצב בגבול המצרי היה שונה לחלוטין פעולות הגמול שננקטו ברצועת עזה ובגבול סיני בשנים

היו הצלחה טקטית אך לא השיגו את מטרתן

1956 - 1955

האסטרטגית .

תיאוריהם המפורטים

והמתועדים היטב של מוריס  ,של טל ושל גולני בדבר ההתפתחויות האלימות לאורך הגבול עם
מצרים לאחר מבצע ' חץ שהור ' בסוף פברואר

1955

מחייבים את המסקנה הנחרצת שפעולות הגמול

של צה " ל נגד מצרים לא זו בלבד שלא הפחיתו את ממדי ההסתננות והפעילות האלימה לאורך
הגבולות אלא אף הניעו את השלטונות המצריים להגביר את האלימות ביזמתם

שלהם .

107

מורא

פעולות הגמול של צה " ל לא ניכר אצל שלטונות קהיר ונשאלת השאלה במה שונה מקרה מצרים

.

ממקרה ירדן במקרה הירדני הן חמתו של צה " ל והן זעם האוכלוסייה הפלסטינית היוו איום קיומי

104

105

106
107

ראה למשל דברי המבוא של י ' גלבר  :גולני ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '  . 16ראה גם  :מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
עמ ' . 426 - 425
מ ' דיין  ,יומן מערכת סיני  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ '

דיין ( לעיל  ,הערה , ) 26

עמ '

. 55

. 250

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
הערת פתיחה )  ,עמ ' . 61 - 45

עמ '

; 430 - 353

טל ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  , 235 - 181וראה גם  :גולני ( לעיל ,
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מרדכי

בר  -און

.

על הממלכה  ,ולמצער על שליטתה בגדה המערבית לעומת זאת לא עמד בפני ההנהגה המצרית שום

.

איום קיומי מעין זה ספק אם נאצר ואנשיו העלו על הדעת לפני שהגיעו כוחות צה " ל לאזור תעלת
סואץ בראשית נובמבר

1956

שהם מסתכנים באבדנו של חצי האי סיני  ,ואפילו סיכון זה  ,כפי שהוכח

בפועל  ,היה רחוק מגדר סיכון קיומי למצרים  .כיבושו של חצי האי סיני פעמיים בשנות דור לא
הצליה לקעקע את יסודות המשטר בקהיר  ,שלא לדבר על עצם קיומה של המדינה המצרית  .גם זעם

.

הפלסטינים ברצועת עזה לא היה גורם מכריע בשיקוליה של קהיר הלכי הרוח של אלה לא השפיעו

הרבה על נאמנותם או על אי  -נאמנותם של מיליוני המצרים  ,שהיו במרחק של מאות קילומטרים

ממקומות התבערה .
.

מצב זה אילץ את צה " ל ' לשהק על כל הקופה ' במאבקו עם המצרים גולני וטל סיפקו לאחרונה
במחקריהם ניתוה משכנע המצביע על כך שמערכת סיני לא נבעה ביסודה משיקולי הביטחון השוטף ;

היא התהוללה על רקע נתונים בין  -לאומיים ייחודיים והונעה על ידי הרדות ישראליות הקשורות
בסכנות הביטחון הבסיסי  ,כלומר בערעור יחסי הכוהות ובסכנת המלהמה הכוללת ששררה לדעת
מנהיגי ישראל באותה עת  .אולם טל מפריז בניתוק המוחלט שהוא מנתק בין מה שהתחולל במלחמת

.

סיני לבין בעיות ההסתננות והמצוקות היום  -יומיות לאורך הגבולות לעומת זאת גולני שוגה בהניחו
שהחל מאביב

1955

הכפיף המטה הכללי של צה " ל את כל שיקולי הביטחון השוטף למערכת שיקוליו

.

בנושא הביטחון היסודי כפי שראינו קיימת דיאלקטיקה המקשרת את שני המישורים  .על ידי פעולות
הגמול ניסתה ישראל לשאול הרתעה ברמת הביטחון השוטף מן ההרתעה שניצחונותיה בתש " ח הקנו
לה ברמת הביטחון היסודי  .בהעדר נכונות להסלים את האלימות עד כדי מלהמה בהיקף מלא לא יכול

.

היה להיות כל תוקף לפעולות הגמול הבודדות אך הדיאלקטיקה הזו פעלה גם בכיוון ההפוך  :אף
שפעולות הגמול נועדו להגיב על בעיות הביטחון השוטף  ,לא נעלם מעיני מקבלי ההחלטות
הישראלים שמאחר שהערבים אינם מסוגלים לגמול לישראל באותה מטבע  ,מזינות פעולות הגמול

את עצמת ההרתעה הישראלית גם במונחי הביטחון היסודי ; ואכן בן  -גוריון ציין אגב דיון על אחת
הפעולות את ' חשיבות גילוי עדיפותנו הצבאית על המדינה
ב ' מלחמות

הקטנות ' הזינו את ההכנות לקראת

הערבית ' .

108

בעיות שהיו כרוכות

ה ' מלחמות הגדולות ' וגם הושפעו מן ההערכות

.

שהעריכו קציני צה " ל את סכנותיהן לביטחון ישראל כך כתב דיין באותם ימים עצמם  ' :לנצחונותינו
וכשלונותינו בקרבות זעירים לאורך הגבול  ,ומעבר לו  ,נודעת השיבות רבה לא רק בהשפעתם

הישירה על " הבטחון השוטף " אלא אף בגלל השפעתם על הערכת הערבים את כוח ישראל  -ועל

אמונת ישראל בכוחה ' .

109

גם הסברה שמבצע קדש לא היה אלא פעולת הגמול האולטימטיווית היא

מוטעית .

110

פעולות הגמול

מעצם הגיונן נערכות במסגרת כללי המשחק הקיימים ( במקרה שלנו הסכמי שביתת הנשק ) ומטרתן
108

הציטוט מובא אצל שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 41ד  ,עמ '

6 ( 816

במרס

. ) 1955

צבאיות בימי שלומ '  ,מערכות  ,קיח  -קיט ( ניסן תשי " ט ) ,

עמ '

. 61 - 54

109

מ ' דיין ,

110

למשל לדברי מוריס ' מלחמת סיני [ שהייתה ] במשמע מסוים פעולת הגמול האולטימטיבית והגדולה ביותר '  ,ראה :

' פעולות

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

עמ '

. 450

ובמקום אחר הוא כותב  ' :מבצע קדש היה מעין סיכום טבעי לסדרת

.

פעולות הגמול  ,ופעולת הגמול הגדולה מכולן ' ראה  :מורים ( לעיל  ,הערה

. ) 34

מלחמות קטפת  -מלחמות גדולות

149

לאכוף את הכללים הללו ; המלחמה הכוללת אמורה לשנות את כללי המשחק ( קווי הגבול וטיב

.

היחסים עם האויב ) מיסודם בהודעת ממשלת ישראל שבאה להסביר כביכול את היזמה הישראלית
בהצנחת הצנחנים ליד מעבר המיתלה הובלטו המצוקות שגרמו פעולות הפידאיון כמניע לצעד
שנקטה ישראל ; הנמקה זו לא הייתה כנה  ,משום שהיא ביקשה להסתיר יותר משהתכוונה לגלות ,

111

.

אם כי גם שקר גמור לא הייתה היעתרותו של
בן  -גוריון להפצרותיהם של הצרפתים לפתוח
במתקפה בסיני בסוף אוקטובר

קשורה

1956

במערכת שיקולים רהבה  ,ולא כאן המקום
לפרטה ,

מורה

112

אולם אין ספק שבן  -גוריון לא היה

לצה " ל

שבמוקדם

לצאת

או

במאוחר

מהתנגשות נרחבת עם
כבר מראשית שנת

הכללי

למלחמה

יהיה

מנוס

לא

מצרים .

1954

לפתוח את

אלמלא

סבר

שאף כאמור המטה

המלחמה

הבאה

במכה

מקדימה ולהשתלט על פתחת רפיה בשלב
מוקדם ככל האפשר של

הלחימה .

אלו היו

שיקולים מובהקים מתחום הביטחון הבסיסי
והם שולבו בתכניות המבצעיות והאסטרטגיות

של צה " ל זה זמן

רב .

113

הבין  -לאומיים

התנאים

אולם עד שאפשרו

תכניות

לבצע

מרחיקות לכת אלה עדיין צריך היה לטפל גם
בבעיות

היום  -יום .

פרשנותו של גולני לגבי

מה שהתרחש לאורך רצועת עזה בחודשי קיץ
1955

מקדימה את המאוחר  .צה " ל אמנם נערך

לכיבושה של רצועת עזה בהנחה שאולי יהיה
עליו לבצע את הדבר בעקבות פעולת גמול
או

ישראלית

בעקבות

החרפת

התגובות

המצריות  ,אך היערכות זו הייתה צעד אלמנטרי שכל צבא היה נוקט בתנאים אלה  ,ומסקנתו של
גולני ש ' מכאן ואילך  ,לפני כל פעולת גמול  ,תיבחן האפשרות לגרור את מצרים למלהמה ' מרחיקת
לכת

111
112
113

114

מדי .

114

לעניות דעתי היו כל פעולות צה " ל בגבול המצרי עד אוקטובר

לניתוח מלא של נוסח הודעת דובר צה " ל ראה  :בר  -און ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '

מאמר מפורט על מניעיו של בן  -גוריון ראה  :בר  -און ( לעיל ,

ראה  :גולני ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
שם  ,עמ '

. 51

עמ '

. 90 - 75

הערה . ) 79

303 - 302

1956

.

נטועות עדיין

חזיה

מפעולה תגמול

נןנן

ק

שייו

שמדרה 150

מרדכי בר  -און

' בתחום מדיניות הגמול כפשוטה  :דהיינו הרצון להרתיע את המסתננים ( ואת המאפשרים להם

לפעול ) באמצעות מכה ישירה  ,מוגבלת

בהיקפה ' .

115

אחרת אין להבין מדוע לא ניצלו בן  -גוריון

ודיין את התקפות הפידאיון של סוף אוגוסט לחסל את החשבון ולכבוש את הרצועה והסתפקו
בפעולת גמול נרחבת בלבד  ,ומדוע השתרר שקט לאורך גבול הרצועה במשך שבועות רבים החל

.

מראשית ספטמבר רק בעקבות הידיעות בדבר עסקת הנשק בין מצרים לצ ' כוסלובקיה שהחלו
להגיע לישראל בסוף אוקטובר חזרו שיקולי הביטחון הבסיסי למרכז התודעה  ,פעולות הגמול של

חודשי נובמבר ודצמבר אכן נועדו ' לגרור את מצרים למלחמה '  ,אך לא כן הפעולות בחודשים

.

הקודמים גולני מצטט את נוסת ההוראה המבצעית ' דוד ' שפרסם המטה הכללי של צה " ל

ב 24 -

במאי ושבה נאמר ש ' כתוצאה מפעולה מצרית תוקפנית עלול להיווצר מצב בו יצטרך צה " ל להגיב

במהירות על ידי ביצוע פעולה צבאית חריפה . . .
שבעקבותיה יכבוש צה " ל את רצועת עזה כולה ' .

יש לצפות לאחר הביצוע להתפתחות נוספת ,

116

( ושל צבאות בכלל

)

אולם מי שמכיר את דרך העבודה של צה " ל

יבין שאפילו פקודה זו לא חרגה ממה שנקרא באנגלית . Contingency Planning

צאה אחיניה
בויגור ?וו מכהיז כנסת בשיכול  , ,המעפלה
~
,

בימינו
הר סיני
שנתחדש
' מעמד

אלה . . .

צה " ל לא פגע

בשטחה של

מצרים . . .

מתוך נאומו של

בן  -גוריון בננסת
בתוט מבצע ' קדש'

115

116

ניסוחו של גולני לגבי פעולת עזה  ,ראה  :שם  ,עמ '
שם  ,עמ '

51

.

. 46
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מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

הערכה בדבר תגובות צפויות של האויב ובדבר אפשרות הידרדרות למלחמה בהיקף רחב יותר

איננה סימן לכוונה לדרדר את המצב בכוונת מכוון  ,גם אם היה במטה הכללי מי ש ' התחשק ' לו

.

' לגמור ' עם המצרים ' אחת ולתמיד ' אנו חייבים לעסוק במדיניות קונקרטית ובכוונות לביצוע ,
ולא במאוויים

שבלב .

117

נוסף על כך מן הראוי לזכור שגם כאשר הזדמנה לישראל ההזדמנות לסגור עם נאצר את החשבון

.

הגדול  ,נשאר עדיין החשבון הקטן פתוח גם השבון זה  ,שפעולות הגמול כשלו מלסגור  ,עמד ברקע

.

המסקנה בדבר אי  -נמנעות ההתנגשות הנרחבת עם הצבא המצרי ייתכן שאלמלא הזדמנה הברית
המוזרה עם צרפת ועם בריטניה הייתה יזמת המלחמה של צה " ל נדהית  ,ייתכן גם שהייתה מוגבלת
מבחינה קרקעית למאבק על השלטון ברצועת עזה  ,בפתחת רפיה ובמצרי אילת  ,ואולי לא הייתה

מתפרשת על מלוא חצי האי  .לפחות אחד המניעים הבולטים שדחקו בבן  -גוריון להורות לצנחני

צה " ל

לצנוח במעבר המיתלה היה ייאושו מהסדרי שביתת הנשק ומדרכי יישומם לאורך הגבולות ורצונו

לאכוף הסכם אחר .
לפיכך לא ניתן להפריד גם את היוזמה לצאת למערכת סיני משיקולי הביטחון השוטף ויש לראותה

.

כהגשמה מלאה של הגיון ה ' מכירה הפומבית ' של פעולות הגמול כישלונן של פעולות הגמול בגבול

.

המצרי היה מאלץ את צה " ל להסלים במוקדם או במאוחר את האלימות גם באזור זה קשה להניח
שראשי מערכת הביטחון של ישראל במחצית השנייה של שנות החמישים היו מקבלים את דין
המצוקות שמצרים הציקה להם רק משום שפעולות הגמול המוגבלות בהיקפן לא היו יעילות בנתונים

ששררו בגבול המצרי .
השלום שהוחמץ
תזה נוספת שקנתה לה שביתה בכתביהם של היסטוריונים לא מעטים בשנים האחרונות היא שבשנות
החמישים המוקדמות היה סיכוי להשיג הסכמי שלום עם מדינות ערב  ,ושמדינות אלו נטו לכך  ,אלא

שהנהגת מדינת ישראל החמיצה הזדמנויות אלה .

118

מוריס למשל מאשים את ישראל בחוסר גמישות

.

ובחוסר רגישות להלכי הרוח ששררו בעולם הערבי את נסיגתם של המנהיגים הערבים מאותם
המגעים שהתקיימו בראשית העשור הוא מסביר כדלקמן  :מאחר שישראל מיאנה לשלם את המחיר
שנדרש כדי לסלול את הדרך לשלום  ' ,נמצא כי ממנהיגי הערבים והמשטרים הערביים  ,שחזרו והביעו
נכונותם [ לעשיית

117

שלום ]

נבצר לספק את הסחורה  .כל אימת שהגיעו הדברים לרגע המבהן ' .

לעניין זה ראה ביתר פירוט בר  -און לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 75 - 54
בר  -און  ' ,מלחמה יזומה ? '  ,קתדרה  ( 90 ,טבת תשנ " ט  ,עמ ' . 166 - 150
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)

118

.

,

0

Partition

Movement, and the

1

"

חthe 210

~אח: 10

 Syria ' , Middle East .Focus , 9 , 2 ) 1811 1986 ( ,תן Plan 10 Resettle Palestinian Refugees

; 26 - 31

 .קק  .בנושא זה עסקתי גם

Con ict 1948 - 1951 , Oxford 1988

9

collllsion across the:
idem , tHusni Zaim and

Pappi , Britain and the Arab-Israeli

1.

במקום אחר  ,ראה  :מ ' בר  -און  ' ,השלום שלא היה אפשרי '  ,עיונים בתקומת ישראל ,
~

מ'

ראה למשל בחיבורים דלקמן  :א ' רבינוביץ  ,השלום שחמק  :יחסי ישראל  -ערב  ,ירושלים תשנ " א ;  . Shlaim ,ג
; Palestine, Oxford 1988

1

119

מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,

~

עמ ' . 32

2

( תשנ " ב ) ,

עמ '

463 - 455

.

ץתדרה 152

מרדכי

בר  -און

אין דרך להוכיח את התזה הזו  ,לא רק משום שהארכיונים העשויים לגלות לנו את המניעים ואת
השיקולים המדויקים של מנהיגי ערב באותם ימים אינם נגישים אלא בעיקר משום שכוונותיהם של

.

מנהיגי ערב לא הועמדו מעולם במבחן רציני יתר על כן  ,גם אם מישהו ממנהיגי ערב היה מגיע
להסכם בדבר התנאים להשכנת שלום והיה מעז לכרות ברית שלום בפועל  ,ניתן לפחות להטיל ספק

.

בכך שהיה באפשרותו לסחוף את עמו שלו או מדינות ערביות אחרות לקבל את השלום הזה מקריהם

.

של המלך עבדאללה ושל הנשיא הסורי חוסני זעים מאלפים המלך הירדני לא הצליח לשכנע אפילו
את ממשלתו וסופו שנרצח בגלל קשריו עם ישראל ; ואף שזעים נרצח מן הסתם מטעמים שאינם
קשורים במגעיו עם הישראלים  ,למצער ניתן להניח שהסכם שהיה נחתם עמו היה מהזיק מעמד בקושי
חודשים ספורים ואולי לא היה מגיע כלל

לביצוע .

עם זאת חוקרים שונים חשפו בצורה משכנעת את העובדה שגם ישראל לא הייתה להוטה אחר

.

השלום באותם ימים אופיינים הם דבריו של שרת לסגל עוזריו בימי המשא ומתן בעת ועידת
לוזאן :

חיוני

' מה

אנו מפסידים מסחיבת העניין ? מה אכפת לנו ? אין השלום הרשמי עם מדינות ערב הכרח

בשבילנו . . .

בישראל

הייתה

גם אנו רוצים בשלום  ,אבל אי אפשר לרוץ  ,צריך
מקיר

מאוחדת

לקיר

בסירובה

לוותר

העצמאות .

טריטוריאליים ודמוגרפיים שהושגו במלחמת

ויתורים

ללכת ' .

120

אכן המנהיגות

משמעותיים

על

הישגים

מוריס כותב בצדק כי ' המנהיגות

הישראלית  ,שראש וראשון בה היה דוד בן  -גוריון  ,לא היתה נלהבת דיה ואף לא נחרצת דיה לדבוק

בתהליך שלום ' .

! 21

בן  -גוריון והממשלה בכללותה לא היו מוכנים לוותר על נכסים משמעותיים גם

.

משום שהטילו ספק בקיומו של תהליך שלום ממשי גם היום ניתן להטיל ספק בנכונותם של
עבדאללה וזעים לחתום בסופו של דבר על הסכם שלום עם ישראל ואף אילו העזו לעשות זאת

.

עדיין נותרת השאלה אם לא היה הדבר מביא לאלתר לאבדנם שרת אמר בכנס של אנשי משרד
החוץ  ' :חותרים אנו לשלום אך לא בכל מחיר  ,אלא במחיר שכדאי לנו

לשלמו ' .

122

אילו הסכימה

ישראל בראשית שנות החמישים לוותר על הנגב  ,לאפשר חיבור יבשתי בין ערביי אפריקה לערביי
אסיה  ,לחזור לגבולות הכ " ט בנובמבר ולאפשר לפליטים לבתור בין שיבה לפיצוי  -לא הייתה

.

מדינת ישראל קיימת היום אין זה מקרה שלא היה בישראל מנהיג רציני אחד שהיה מוכן להמליץ
על ויתורים אלה  ,גם

לא שרת .
.

בטענת ההחמצה יש כשל מחקרי ומחשבתי בסיסי מוריס כותב  ' :לוזאן היתה אחד האותות הראשונים

.

להתקבעות הסכסוך הישראלי  -ערבי ' וכן  ' :בהעדר שלום מהיר  ,הכריעו מרקמי אי  -הגמישות  ,יריבות
ועוינות יותר ויותר את הכף בהעלותם תוך כך את המזרח התיכון על מסלול דמים של סכסוך

ומלחמה במהלך ארבעת העשורים הבאים ' .

123

ובדברי הסיכום הוא מוסיף  ' :הדבר שאינו מוטל בספק

הוא שמירקמי האיבה  ,שאיפיינו את היחסים הישראליים  -ערביים מאז ואילך  ,התגבשו התמצקו
120

121

122
125

שרת בפגישה עם מנהלי מחלקות משרד החוץ שהתקיימה בתל  -אביב

תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל  ,ד  , 1949 :ירושלים תשמ " ו ,
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 36
מ ' שרת  ' ,חבלי השלום '  ,אמ " י  ,תיקי משרד החוץ  ,א. 19 ' uy , 2446 / 6
מוריס ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 37 , 25

ב 25 -

עמ '

במאי , 1949

. 70 - 66

י ' רוזנטל

( עורכת ) ,

מלחמות קטנות  -מלחמות גדולות

במהלך אותן שנים ראשונות שלאחר

. ' 1948

124

גם בעניין זה אין משום חידוש  :הדבקים בגרסה זו

הולכים בעקבות שמחה פלפן ומקצת מפעילי השמאל הקיצוני יותר של מפ " ם וכמובן בעקבות אנשי

.

' איחוד ' מחוגו של מרטין בובר באותם ימים עצמם הטענה הבסיסית היא שהסכסוך בין ישראל
למדינות ערב נוצר או לפחות הוחרף רק לאחר מלחמת העצמאות ונבע בראש וראשונה ממדיניותו

התוקפנית והבלתי מתפשרת של בן  -גוריון במהלך המלחמה ומיד
ההנחה שעד לשנת

1948

לאחריה .

125

גרסה זו יוצאת מן

ניתן היה להגיע לידי הסכמה ופשרה עם הערבים  ,פשרה שלה הטיפו בזמנו

אותם גורמים אידאולוגיים  ,אולם התוקפנות של היהודים בתש " ה  ,גירוש הפליטים  ,הריסת המרקם
הפלסטיני בארץ  -ישראל וסרבנותה של ישראל לוותר על הישגיה במלחמה  -קיבעו את הסכסוך ,

החריפו אותו והפכוהו לבלתי ניתן לפתרון למשך שנים רבות .

126

קשה להתעלם מכך שמלחמת העצמאות ותוצאותיה העלו את הסכסוך היהודי  -ערבי מדרגה והפכו

.

אותו לסכסוך בין  -לאומי  .המלחמה גם יצרה מניעים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן לרצונם של
הערבים להשיב לעצמם את כבודם שאבד נוספו עתה אינטרסים הרבה יותר ממשיים כגון שאיפתם
של הפליטים הפלסטינים לחזור לבתיהם  ,רצונן של מדינות ערב להיפטר מאותם פליטים וכן להיפטר
מן הטריז שתקעה ישראל בין מצרים

לירדן .

127

אך ביסודה מושתתת התאוריה הזו על התעלמות מן

היסוד העמוק יותר של הסכסוך  ,הלא הוא הקושי המובן של הפלסטינים במיוהד ושל הערבים בכלל
להכיר בלגיטימיות של המפעל הציוני  ,דהיינו להכיר בזכותם של היהודים להתקבץ בארץ ולהקים

.

בה את מדינתם אכן באותם הוגי השמאל שהאמינו עד לשנת

1948

בפשרה אפשרית היו מי שהבינו

שפשרה כזו ניתן להשיג רק במחיר ויתור מרחיק לכת על החזון

הציוני .

הם הסבירו שהסיכוי

שהערבים יסכימו להמשכו של המפעל הציוני בקרבם מותנה בתנאים מגבילים שונים והמליצו

.

לצמצם באורח דרסטי את היקף העלייה ולוותר על השאיפה להקמת מדינה יהודית אולם אפילו

היתכנותו של פיוס מרחיק לכת זה לא הוכחה בשעתו ואינה משכנעת במבט לאחור .

128

שורשיה של העוינות הערבית לא היו נעוצים בסירובה של ישראל בשנות החמישים לקבל הסכם
שלום הכרוך בוויתורים ואפילו לא במה שקרה במלחמת העצמאות  ,אלא בעצם לידתו של המפעל

. 437

124

שם  ,עמ '

125

עוד בראשית שנות החמישים פרש מרדכי בנטוב  ,לימים שר מטעם מפ " ם בממשלותיו של בן  -גוריון  ,יריעה רחבה

של ביקורת על מדיניותו של בן  -גוריון במהלך המלחמה  .ראה  :צ ' רענן ( עורך )  ,צבא ומלחמה בישראל ובעמים ,
מרחביה  , 1955עמ ' . 880 - 832
126

127

128

אין זה מקרה שאילן פפה  ,הדוגל בהשקפה זו  ,מנסה לעודד מחקרים אשר יוכיחו לכאורה שהיו סיכויים לשיתוף

פעולה בין הכוחות הפרוגרסיוויים בציונות לכוחות עולים בעם הערבי  .ראה  :א ' פפה ( עורך )  ,ערבים ויהודים
בתקופת המנדט  :מבט חדש על המחקר ההיסטורי  ,גבעת  -חביבה . 1995
ראה בפירוט רב  :א ' אסיה  ,מוקד הסכסוך  :המאבק על הנגב  , 1956 - 1947ירושליפ תשנ " ד .
ראה  :ש ' רצבי  ' ,מרטין בובר והמדינה היהודית '  ,בר  -און ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 150 - 133די בקריאה חוזרת
במשנתו המדינית של מאיר יערי בשנות הארבעים להצביע על האבסורד שהיה מונח ביסוד תפיסות אלה  .ספק
אם נכונות לוותר על יעדי הציונות הייתה יוצרת בקרב העם הפלסטיני באותם ימים כוחות שהיו מוכנים לשיתוף
פעולה  ,קל וחומר כאשר יערי המשיך לדרוש מהערבים ' שיסכימו לעליה יהודית לפי כוח הקליטה של הארץ
ובממדים אשר יאפשרו ברבות השנים ריכוז מיליונים יהודים בארץ ישראל

ובסביבתה . . .

ושיוותרו על תביעותיהם

.

כרוב האוכלוסין בארץ ויסכימו לשוויון פוליטי אשר לא יהיה תלוי ביחס המספרי בין שני העמים ' ראה  :מ '

בפתח תקופה  ,מרחביה , 1942

עמ '

. 150 - 148

יערי ,

 153קתדרה

חדרה 154

מרדכי

בר  -און

~

.

הציוני ובאי  -יכולתם המובנת של הערבים להסכין אתו ולהתפשר עמו אפילו בממדים מגומדים מובן
שהלוחמות התוקפנית שהציונות החלה מגלה מאמצע שנות השלושים והצלחותיה מאז מלחמת תש " ת

.

הזינו את הסירוב הערבי לקבל את דינה של הציונות  ,אך לא הם שיצרו אותו מעגל האיבה נוצר

משני הצדדים  ,והתובנה המצביעה על חלקן של הציונות ושל מדינת ישראל בהזנתה  ,חשובה ככל

.

שתהיה  ,אסור לה לטשטש את יסודו של הסכסוך אפילו בימינו מוכנים הערבים לקבל את קיומה

.

של מדינת היהודים כעובדה אך מסרבים להעניק לה צידוק עקרוני הסכסוך הישראלי  -הערבי לא
נולד בתש " ח  ,גם אם עבר טרנספורמציה מבחינת ממדיו והמסגרות שבהן התנהל מאז  ,אלא משעה

שהתנועה הלאומית היהודית התנגשה חזיתית בתנועה הלאומית הערבית אי שם בראשית המאה .
ראייה זו של עומק הסכסוך הישראלי  -הערבי גרמה גם לכך שמרבית מנהיגי המדינה הצעירה היו

.

סבורים שגם אם יסכימו הערבים להסדר זה או אחר  ,לא יבוא הסכסוך לסיומו בן  -גוריון הביע את

.

דעתו זו פעמים רבות במהלך אותן שנים כך למשל אמר עוד בשלהי המלחמה  ' :אם גם התוקפנות
הזאת של מדינות ערב תסתיים  ,ויבוא שלום  ,אין זה משנה את המצב  ,שהסכנה האורבת לנו כיום

היא סכנה היסטורית  ,ותעמוד עוד הרבה שנים ' .

129

ובהביטו לאחור כעבור שנים אמר גם משה שרת :

' ההלם שנגרם לתודעה הערבית  ,על ידי תקומת מדינת ישראל  ,היה הרבה יותר חזק והרבה יותר
עמוק

מששיערנו . . .

.

עכשיו אינם יכולים לסלוח לעצמם  ,שלא ראו מראש אבל ההתקלות במציאות

החדשה אינה דוחפת אותם להתפשרות  ,ככל שהאישיות הערבית מלאת זעם כלפי עצמה  ,הרי היא
מלבה  ,יותר ויותר את אש השנאה ואת ההחלטה הנפשית  ,שלא להתפשר '

130 ,

ספקנות זו בטיבו המוגבל של השלום שניתן אולי להשיג עם הערבים הגבירה ללא ספק את עקשנותה

.

של ישראל בכל הנוגע לוויתורים שנדרשה לוותר אם אין מדובר בסיום הסכסוך מיסודו  ,גם ויתורים
צנועים מצטיירים כסיכון ומעוררים את הדאגה שמא תוחלש ישראל כאשר תעמוד נגד גילויים

.

חדשים של איבה ערבית בעתיד הלכי רוח כאלה שוררים גם היום בחלקים נכבדים של הקהילה

הפוליטית בישראל  ,אך היום  ,לאחר חמש מלחמות נוספות  ,חוללו השלום עם מצרים וירדן והסכמי
אוסלו תפנית בדעת הקהל והביאו חלק נכבד מן הציבור בישראל לכלל דעה שהסיכוי לסיום הסכסוך

.

אכן ניצב בפתח בשנות החמישים  ,שנים ספורות לאחר המלחמה הראשונה  ,עדיין לא נוצרו התנאים
שישכנעו יותר ממיעוט מבוטל בסיכויי השלום  ,ולכן עמדה במרכז ההשיבה הציבורית והמדינית

בעיית סיכוני המלחמה .

מ 13 -

בנובמבר  , 1948מצוטט אצל  :שלום  ,דוד בן  -גוריון ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

129

נאום

130

שרת ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ ' . 8

. 46

8
תם ולא נשלם

בכיח יגורים ( בשלביה הראשינים של המלחמה
ריחפה מעליו סכנה קיומית מוחשית )  ,והיותו

ישות נטולת ריבונות הנתונה תחת שלטון זר ,

אביבה חלמיש

ציבור שלא יכול היה לפעול בכוחות עצמו אלא
נזקק לעזרתו של גורם אחר  ,אחד מן המשקיפים

טוביה פרילינג  ,חץ בערפל  :דוד בן  -גוריון  ,הנהגת
היישוב ונסיונות הצלה

ירושלים :

המרכז

שדה  -בוקר ,

המכון

בשואה ,

למורשת בן  -גוריון  -קריית

האחרים .
יש גם קושי בגידור תחום החקר ' היישוב

והשואה ' .

המנדט

בתקופת

התיבה

הגדירה

ליהדות זמננו ע " ש אברהם הרמן  -האוניברסיטה

היישוב את החלק הציוני של הציבור היהודי

של אוניברסיטת

שהתגורר בארץ  -ישראל  ,אותו ציבור ששאף

. ' Dp

לתקומה לאומית של העם היהודי בארץ  -ישראל

העברית

בירושלים  ,הוצאת הספרים

בן  -גוריון בנגב ,

תשנ " ח % ,

+

1126

ונתן לכך ביטוי בהשתתפות בחיים הפוליטיים ,
בדרך

בקבלת המרות של ההנהגה הנבחרת ובלקיחת

כלל מציבים אותו בקרב המשקיפים  ,העומדים מן

השפה

מהו המקום הראוי ליישוב בחקר

השואה ?

חלק

התרבותית

בהוויה

שבמרכזה

.

זו הקטגוריה השלישית

העברית לפיכך  ,כאשר עוסקים ביישוב עוסקים

להגדרת הצדדים בשואה  ,הנבדלת מן המחוללים

רק בחלק מן הציבור היהודי שהתגורר אז בארץ -

הצד

) bystanders

) perpetrators

l ( the

 , ( theהרודפים והרוצחים  ,מצד

ישראל .

לעומת זאת

דנים

כאשר

בהנהגת

אחד ומן הנרדפים  ,הקרבנות )  , (the victimsמצד

היישוב  ,ובייחוד כאשר מדובר ביישוב ובהנהגתו

אחר אולם היישוב הוא ללא ספק מקרה ייהודי ,

בתקופת השואה  ,הכוונה היא לאמתו של דבר

.

ולהנהגתה .

השונה מן המשקיפים האחרים  -אלה שעליהם

לתנועה הציונית כולה

הוחל המונח ' העולם הנאור ' במקורו  ,ובמיוחד

הקטגוריה ' משקיפים ' כלל אינה מתאימה  ,שכן

ארצות  -הברית ובריטניה  -וזאת משלוש בחינות :

ציונים

וארגוניה

היותו בשר מבשרם של הקרבנות  ,היותו מועמד -

באירופה מקומם בין הקרבנות ואשר לציונות ,

ההסתדרות

חברי

במובן זה

הציונית

.

הרי אל מול המוסכמה הרווחת שהתקומה קשורה
1

מטביעו של מושג זה הוא ככל הנראה ראול הילברג
)  ( Hilbergבספרו ( עדיין לא תורגם לעברית ) The :
the European fews , Chicago
1961

.

וראה ד '

מכמן ,

, ,
the 0

' הקר

באופן

( כמעט

)

ישיר

בשואה ,

2

ועוד

לפני

Destruction 0

" הציונות לנוכח

2

כך נאמר במגילת העצמאות של מדינת ישראל

השואה "  :בעיות  ,פולמוסים ומונחי יסוד '  ,הנ " ל :

( קביעה זו משקפת מוסכמה ומגילת העצמאות היא

השואה וחקרה  :המשגה  ,מינוח וסוגיות יסוד  ,תל -

אחד הגורמים להתבססותה של מוסכמה זו )  ' :השואה

אביב תשנ " ח  ,עמ '

. 251

שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון  ,בה הוכרעו

קתדרה

94

,

טבת

תשי ,

ס ,

עמי

172 - 155

אביבה חלמיש

חדרה . 56
~

שהושמעה בבוטות רבה הטענה שהציונות ניצלה

העיקריות ( ומוזכרות כאן רק עבודות שראו אור

מטרותיה  ,הועלתה סברה

בדפוס ) הן עבודותיו של יהודה באואר שנדפסו

את השואה להשגת

הפוכה  :השואה איימה להנחית על הציונות מכת

במחצית הראשונה של שנות השישים ;

6

הסדרה

מוות  ,והמדינה היהודית קמה בסופו של דבר

המקיפה על ההתנדבות של בני היישוב ובנותיו

למרות השואה ולא כתוצאה ממנה  ,כי השמדת

לצבא הבריטי  ,מאת יואב גלבר  ,שראתה אור

יהודי אירופה חיסלה את הציבור שלשם פתרון

בשלהי

שנות

מצוקותיו דרשה הציונות להקים מדינה זו ,

השמונים ,

וכרתה את הגזע שאמור היה להצמיח

אותה .

שנות
7

השמונים ,

3

קושי נוסף נובע מכך שזה שנים רבות הדיון

ובראשית

השבעים

ועבודתה של דליה עופר  ,משנות
על עלייה ב בתקופת

המלחמה .

8

מחקרים אלה עוסקים בפעילות המעשית של

)

היישוב  ,שבוצעה בשיתוף עם הבריטים או נגדם

והוא מתנהל כבמעין

 -שיגור הצנחנים לאירופה  ,ההתנדבות לצבא

טריבונל עממי שבו נכרכים יחדיו הטחת האשמות

הבריטי והעלייה הבלתי  -לגאלית  .פורצת הדרך

בנושא היישוב והשואה ( או הציונות והשואה

קיבל אופי שיפוטי ,

וחריצת משפט ; הדברים הגיעו אל סף האבסורד

בחקר מכלול התנהגותו של היישוב והנהגתו

של הושבת היישוב  ,הציונות והנהגותיהם על

נוכה השואה היא דינה פורת בספרה ' הנהגה

ספסל הנאשמים לצדם של המחוללים ( גם אם

במלכוד ' ,

בדרכי עקיפין ובחצאי

וסימן

רמיזות .

) 4

9

שהניח את התשתית לבאים אחריה

את

הראשיים

הפרמטרים

של

המחקר אלא להצביע על ציוני הדרך

מצב המחקר והשיח הציבורי

השיח

העיקריים .

סקירות מקיפות של מצב המחקר בתחום זה עד סוף

התנהגותם של היישוב ושל ההנהגה הציונית

שנות השמונים ראה  :ד ' פורת  ' ,ההיסטוריוגרפיה

בתקופת השואה פרנסה כתיבה רבה ומגוונת ,

הישראלית על היישוב לנוכח השואה '  ,יהדות זמננו ,
6

וזהו ככל הנראה התחום הפורה ביותר בחקר
תולדות היישוב במאה

העשרים .

נקודות הציון

5

לטבת מיליונים יהודים באירופה  ,הוכיחה מחדש

6

בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר

המולדת והעצמאות על  -ידי חידוש המדינה היהודית
בארץ  -ישראל  ,אשר תפתה לרווחה את שערי המולדת

ההתגוננות '  ,ילקוט מורשת  ,א ( כסלו תשכ " ד ) ,

.

שוות  -זכויות בתוך משפחת העמיפ שארית הפליטה

94 - 86

7

עמ '

.

גלבר ,

תולדות

ההתנדבות ,

א-ד,

ירושלים

שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות
אחרות לא חדלו להעפיל לארץ  -ישראל  ,על אף כל

וגורל יהודי אירופה  , ' 1942 - 1939קובץ יד ושם  ,יג
( תש " ם )  ,עמ ' . 158 - 129

לחיי כבוד  ,חירות ועמל  -ישרים במולדת

עמם ' .

8

ראה  :א ' פריזל  ' ,חורבן יהדות אירופה  -גורם בהקמת

מדינת ישראל ? '  ,מולד ,
עמ '

. 32 - 21

] 250 - 249 [ 40 - 39

מסוימים

-

' שותפים

בעקיפין

לרצח

ד ' עופר  ,דרך
 , 1944 - 1939ירושלים

ליגאלית לארץ  -ישראל

. 16
שישה

בים  :עלייה ב ' בתקופת השואה

הספר הוא הרחבה של

; 1988

העברית בירושלים בשנת

ורשימה מפורטת של מבססי גישה זו ראה

על היותם של מנהיגי המדינה  -לטעמם של חוגים

וכן :

הנ " ל

' המדיניות

הציונית

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של האוניברסיטה

( תש " ם ) ,

אצל  :מכמן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 257הערה

5

י'

; 242 - 232

הנ " ל  ' ,הצנחנים ותוכנית

תשל " ט  -תשמ " ג ;

קושי  ,מניעה וסכנה  ,ולא פסקו לתבוע את זכותם

4

שנות התשעים ראה  :מכמן ( לעיל  ,הערה  , ) 1במיוחד
הערות השוליים  ,וכן הביבליוגרפיה העשירה
המובאת בספרו של פרילינג .
י ' בצוואר  ,דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית
 , 1945 - 1959מרחביה  , 21966במיוחד הסעיף ' השואה
וה " הגנה " '  ,עמ '

לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה

3

( תש " ן ) ,

עמ ' - 117

; 131

ועל מצב המחקר בשלהי

9

: 1981

- 1939

' עלייה בלתי -

. ' 1942

ד ' פורת  ,הנהגה במלכוד  :הישוב נוכח השואה

, 1945 - 1942

תל  -אביב  ; 1986הספר הוא עיבוד של

המיליונים '  .ראה בספר הנסקר ברשימה זו  ,עמ ' . 945

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של אוניברסיטת תל -

אין הכוונה לתת כאן סקירה מפורטת של ספרות

אביב בשנת תשמ " ג  ' :חלקה של הנהלת הסוכנות

תם ולא נשלם

.

האקדמי והציבורי בתחום זה לאחר מכן הופיעו
ספריהם של הוה וגמן  -אשכולית ויחיעם ויץ ,

11

החיבורים הללו וכמובן בספרים ובמאמרים מפרי

עטו של הביוגרף שלו שבתי טבת .

12

שהשלימו זה את זו בהצגת התמודדותה של

נוסף על החיבורים שנכתבו על פי כללי המחקר

של יהודי אירופה .

אחרים .

מפא " י עם המידע על גורלם

דוד בן  -גוריון תפס מקום מרכזי בכל אהד מן

האקדמי הופיעו גם פרסומים בז ' אנרים

מקום מיוחד שמור לספרו של ש ' בית  -צבי ,

13

' הציונות הפוסט  -אוגנדית במשבר השואה '  ,ועל
בירושלים במאמצים להצלת יהודי אירופה בשנים

. ' 1945 - 1942
10

ח'

וגמן  -אשכולי  ,אלם  :מפא " י

לנוכח השואה ,

הגבול

שבין

לכתיבה

מחקר

פובליציסטית

ניצב ספרו מעורר המחלוקת של תום שגב

והשואה ' .

 , 1942 - 1939ירושליפ תשנ " ד  .הספר הוא עיבוד של

' המיליון השביעי  :הישראלים

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של אוניברסיטת בר -

חשיבותם של שני ספרים אלה בתרומתם -

אילן בשנת  ' : 1989מפא " י מול שואה והצלה ,

. ' 1942

- 1939

מן הראוי לציין שווגמן  -אשכולי הגישה

14

עיקר

להפריית הדיון האקדמי ובשלהוב

העקיפה -

עבודת גמר לתואר שני באוניברסיטת בר  -אילן
בשנת תשל " ז

()1

בנושא  ' :עמדת המנהיגות היהודית

12

הבוער  ,ירושלים ותל  -אביב

בארץ  -ישראל להצלת יהודי אירופה ( , ' ) 1944 - 1942
ופרסמה מאמר בשם זה  ,ראה  :ילקוט מורשת  ,כד
( חשון תשל " ח )  ,עמ ' . 116 - 87
11

השחור '  ,אלפיים ,

ובאנגלית :

י ' ויץ  ,מודעות וחוסר אונים  :מפא " י לנוכח השואה ,
 , 1945 - 1943ירושלים תשנ " ד  .הספר הוא עיבוד של

13

אירופה ,

' 1945 - 1939

( תשנ " ה ) ,

. 195 - 111

עמ '

and the Holocaust, New

"

 -Gurionח 8

ש ' בית  -צבי ,
השואה :

הציונות

הפוסט  -אוגנדית

במשבר

מחקר על גורמי מישגיה של התנועה

תל  -אביב תשל " ז .

העברית בירושלים בשנת  ' : 1987עמדות וגישות

.

10

; 1987

הנ " ל  ' ,החור

0 ]1 1996ץ

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של האוניברסיטה

במפלגת פועלי ארץ  -ישראל כלפי שואת יהודי

ש ' טבת  ,קנאת דוד  :חיי דוד בן  -גוריון  ,ג  :הקרקע

14

הציונית בשנים , 1945 - 1958
ת ' שגב  ,המיליון השביעי  :הישראלים והשואה ,
ירושלים 1991

חררה 158

-

אביבה חלמיש
השיח הציבורי מעל דפי העיתונות ובאמצעי

האלקטרוניים .

לפרסם ברבים כל פיסת ממצא  ,ללא אריגתו

.

התשעים

בהקשר רחב יותר פרילינג ראוי לברכת יישר

נוצרה הכלאה עשירת פרות  -במאמרי ביקורת

כוח מיוחדת על אומץ לבו לשהות נגד הזרם של

התקשורת

ספרים ,

על

בשנות

ובמאמרים

בפובליציסטיקה

' ההיסטוריה

של

המנצחים '

ועל

המאמצים

פולמוסיים  -בין הדיון על היישוב והשואה

שהשקיע בשחזורם של צעדים שלא הובילו

לשיח הנושא את הכותרת ' פוסט  -ציונות '  ,ועוד

לשום מקום  ,של ניסיונות סרק שלא הניבו את

ידם של המתפלמסים נטויה .

הפרות המקווים ושל כישלונות כפשוטה של

15

.

טוביה

מילה בקצרה  ,גם מאמצים שהסתכמו  ,בלשונו

פרילינג  ,החוקר המובהק של נושא בן  -גוריון

של אחד מן המנסים לעשות  ,בכך ש ' ההר לא

הוא אימץ כשיטת מהקר את הנחייתו

הוליד אפילו עכבר ' ( עמ '  , 500ספטמבר , ) 1944

של גיבור הספר לאנשיו ' להפוך כל אבן '

ראויים בעיניו לשחזור הוגן  ,ללא חכמה שלאחר

( במאמץ לחלץ ילדים ממלתעות הנאצים  ,עמ '

מעשה .

 , ) 288והפך לא מעט אבנים רק כדי לראות

ספרו של פרילינג הוא מופת לחקירה שיטתית ,

הוא נטל על

אקדמית

לתוך

שדה זרוע

והשואה .

16

מוקשים

ולהראות שאין מתחתן

זה

מאומה .

נכנס

ליושר

אינטלקטואלי ,

להגינות

.

עצמו מלאכה שיש בה מידה של כפיות טובה ,

ולכתיבה רהוטה המחבר אינו עושה קיצורי דרך

שכן היא כרוכה בארגון חומר עצום בכמותו

של פשטנות  ,אינו מתחנף לקורא ואינו מנסה

ובעשיית סדר בדברים שכתבו קודמיו  ,כדי לתת

להקל עליו ,

תרבות

תמונה כוללת של הנושא וליצור תשתית הולמת

הרייטינג  ,ואינו נגרר לניסוחים קצרים וקצביים

אינו

נכנע

לתכתיבי

אחת .

לדיוניו שלו  .שיטת עבודה זו  ,שהיא הכרחית

המתאימים לציטוט בשורת כותרת

במחקר היסטורי ראוי לשמו  ,נעשתה  -להוותנו

פותח לקורא צוהר לסדנת ההיסטוריון  ,משתף

 -מצרך נדיר למדי במקומותינו  ,ולזכותו של

אותו בלבטיו ובשיטות עבודתו  ,ומלמד אותו

פרילינג נזקפת העובדה שהוא לא נכנע לבון -

פרק בכתיבת

היסטוריה .

הוא

הנושא אמנם סבוך

טון של רדיפה אחר חומר ארכיוני חדש  ,הנחשף

ומורכב  ,אך הכותב כמו נוטל את הקורא בידו

עתה בכמויות הולכות וגדלות  ,של קריאות

ומוליך אותו בפיתולי המבוך  ,משוחה אתו ,

היאויריקה ' עם גילוי מסמך סנסציוני ושל הריצה

מזכיר לו דברים שנאמרו קודם לכן ורומז על

15

עניינים הנוגעים אמנם בנושא הנדון בפרק שבו

,

ראה סיכום ביניים של הדיון בתחום זה  :ד ' מכמן

עורך )  ' ,פוסט  -ציונות ' ושואה  :הפולמוס הציבורי

.

הישראלי בנושא ה ' פוסט ציונות ' בעגים 1996 - 1993
ומקומה של סוגיית השואה בו  -מקראה תשתית

למחקר  , ) 8 ,רמת  -גן
16

תשנ " ז .

פרילינג פרסם מאמרים על הנושא הזה מאז ראשית

שנות השמונים  .ט ' פרילינג ,

' מעורבותו של בן -

גוריון בהצלת ילדים ובפולמוס הקליטה  ,נובמבר
1942

-

מאי  , ' 1945עבודת מ  .א  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים ,

והשואה , ' 1945 - 1939
לפילוסופיה ,

. 1982

חיבור לקבלת התואר ד " ר

האוניברסיטה

. 1991

הנ " ל ,

' דוד

בן  -גוריון

העברית

בירושלים ,

הפירוט המלא של הפרסומים הרלוונטיים

מובא בביבליוגרפיה של הספר .

.

הוא עומד אך יידונו בהרחבה במקום אחר פה
ושם אכן יש חזרות וכפילויות  ,אך לא מעבר
למידה הסבירה בספר בהיקף

שכזה .

התוצר

הסופי הוא מרשים  ,שילוב מוצלח של משיכות

מכחול גדולות עם הצגת פרטי הפרטים  .אין זה
בהכרח ספר שקוראים את כל  -כולו בבת אחת
מכריכה לכריכה  ,זהו גם ספר יען שחוזרים אליו
שוב ושוב לבירור עניין זה או אחר בעזרת מקור
אמין

ומדויק .

מעתה ואילך לא ייתכן דיון

בעניינים הנדונים בספר זה ללא התייחסות אליו
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תם ולא נשלם

הן

מידע

כמקור

כנושא

והן

להסכמה

או

בתודעתנו דווקא בתור הקטגור של ישראל

.

למחלוקת .

קסטנר מאז ואילך נחלקו הכותבים על בן  -גוריון

למרות רגישותו של הנושא מצליח פרילינג

והשואה לקטגורים שנוטלים לעצמם גם את

לנסח את דבריו כך שגם כאשר אין מקבלים את

עמדת השופט ולסנגורים הנוטים להזדהות עם

דעתו הם אינם מקוממים ייתכן שמקורה של

שולחם  -אלה מגנים אותו ואלה מגינים

.

עליו ;

.

תחושה זו  ,מעבר לסגנון הכתיבה  ,הוא במידת

אלה תוקפים ואלה מתגוננים הביוגרף של בן -

הענווה שמגלה ההיסטוריון כלפי נשואי מחקרו :

גוריון  ,שבתי טבת  ,מצהיר במפורש על עמדה

ראוי לציין כי
לרשות

רוב

החוקרים

התיעוד

לא

היו

והנתונים
לנגד

המחליטים ואנשי הפעולה במהלך

שעמדו

עיניהם
1942

של

ו 1943 -

פרו בן  -גוריונית  ,נוקט עמדה אפולוגטית  ,ויחסו

.

אל גיבורו גובל בהערצה גישתו של פרילינג היא
אמפתית  ,ומה שמאפיין את כתיבתו יותר מכל

והנה  ,על

הוא המאמץ הבלתי נלאה להסביר  -בשיטתיות ,

אף יתרונם של רהקוקרים  ,עדיין נותרו לא מעט

בנשימה ארוכה

בסלובקיה  ,בטורקיה או

בשרץ  -ישראל .

חידות בדבר מניעי הסלובקים והגרמנים בפרשה

באחריות ,
ולעתים ,

רבה ,

בסבלנות

יש להודות  ,על גבול התירוץ .

ההיא 1התכנית להצלת היהודים בסלובקיה שממנה

.

הסתעפה ' תכנית אירופה ' ] ספק אם גם כיום אפשר

להשיב באורה חד  -משמעי על כל השאלות שצצו

החלק הראשון של הספר

. ) 345

ועדיין צצות סביב אותה תוכנית ( עמ '

מי אשם בכשלון מאמצי ההצלה
ההתוודעות

של

היישוב

סוקר את שלבי
לנעשה

והנהגתו

דברים דומים הוא כותב בפתה הדיון על פרשת

באירופה ואת התגובות הפומביות  :מחאה והקמת

שליחותו של יואל ברנד ( ' סחורה תחת דם ' ) :

ועד ההצלה  .החלק השני  ' ,תוכניות ההצלה ' ,

יש להעיר שעלינו להבחין בקפידה בין מה שאנחנו

משחזר ומנתח את חמשת דפוסי ההצלה והסיוע

יודעים היום  ,לאחר מעשה  ,לבין מה שידעו גיבורי

משלביה .

שבהם היה היישוב

מעורב :

גדולה '

' הצלה

השוב מאד להבחין

( ניסיונות לחלץ יהודים משטחים שבשליטת

היטב בין מה שידוע היום לחוקרים על המצב

הנאצים או גרורותיהם ) ; ' הצלה קטנה ' ( פעולות

הפרשה בכל אחד

בהונגריה  ,על מניעי הנאצים  ,על תוכניותיהם
וכיוצא באלה לבין מה שהמחליטים היו יכולים

לדעת אז ( עמ ' , 658

ההדגשות

במקור .

סיוע ליהודים בשטחים הללו ) ; שיגור שליחים
אל האזורים הללו ; ניסיונות להניע את בעלות

) 17

הברית לשבש את ההשמדה באמצעות הפצצות ;

.

הוא קטגוריה בפני עצמה בכתיבה

והתגייסות לצבא הבריטי החלק השלישי  ' ,מימון

על בן  -גוריון והשואה  .מאז פרצה לזירה הציבורית

ההצלה

האפורים

שאלת התנהגותו של היישוב בתקופת השואה

והמייגעים יותר של הנושא  ,אולם דווקא בו

בראשית שנות החמישים קשה  ,כמעט בלתי

מצויים רבים מן החידושים של הספר  .בין לבין ,

זו .

כרקע לדיון הראשי או כתוצר לוואי שלו  ,נדרש

של

הסנגור

הספר

ובהם

גרינוולד ,

ההקוק

התמודדותה של הציונות בפרק זמן נתון עם

' חץ בערפל '

לקיים דיון ענייני בסוגיה טעונה

אפשרי ,
החטא

הקדמון

במשפטו

של

רשום

על

מלכיאל

שמו

והסיוע ' ,

לעוד

עוסק

נושאים

בצדדים

רבי  -חשיבות ,

דילמות מרכזיות שליוו אותה שנים רבות קודם
17

ובדומה לכך כותב פרילינג בהקשר אחר שהתמונה
' היתה כה סתומה אז עד כי גם היום החוקרים
חלוקים בדעותיהפ עליה ' עמ ' . ) 742

,

לכן  ,כגון את מי להעלות לארץ

( ' את

מי

להציל '  ' ,הפלשתינוצנטריות ' ושלילת הגלות .
)

אביבה חלמיש

קתדרה . 60

השחזור המפורט והמורכב שך ניסיונות ההצרה

הניצולים שחבו את הייהם למאמצי ההצלה של

 -פעולות של ממש ותכניות שלא יצאו מן הכוח

מועטים ?

התנועה הציונית מעיד שהמאמצים היו

אל הפועל  -מתחיל רק לאחר שהכותב המחיש

או שהוא נובע

לקורא אי אלו עניינים בסיסיים שבלעדיהם לא

שהמאמצים נעשו אך רק מיעוטם נשאו

ניתן לרדת לפשרו של הנושא  .קודם כול הוא

אצל שגב הדברים אינם נאמרים במפורש  ,אך

מבהיר ' עד כמה קשה להבקיע אל משהו שלא

או אולי הכוונה היא

מכך ?

רוחם אינה מותירה מקום

לספקות .

פרי ?

פרילינג

היה עד כה בתחום הנסיון האנושי המוכר ' ( עמ '

משיב ברורות  :המאמצים נעשו  ,אך תוצאותיהם

 , ) 89שהרי ' " שואה "  ,כפי שהתהוללה באותה עת

היו דלות  .ספרו הוא אפוא ' סיפורם של נסיונות

האנושית '

עתירי מאמץ ודמיון  ,אומץ ותקווה  ,אך גם

במקביל הוא מקנה לקורא את תחושת

סיפורם של נסיונות נואשים  ,כואבים ועקרים '

באירופה לא נכללה עדיין בהתנסות
(

עמ ' . 96
)

המבוך  ,הערפל וההתמודדות עם הבלתי ידוע

(

עמ ' . ) 208

שהייתה מנת חלקם של מקבלי ההחלטות אז .

ומדוע נכשלו מאמצי

להצגת סגולותיו של הספר אסתייע בהשוואת

להגיד ללא ספק [ ההדגשה שלי  ,א " ת ]  :כל שלוש

האופן שבו הוא מטפל בסוגיות שכבר נדונו

הפרשות האלה [ פרשת טרנסניסטריה  ' ,תכנית

בעבר בידי מי שהמחבר מרבה להתווכח אתו בלי

אירופה ' ויסחורה תמורת דם ' ] היו גדולות על

וכך כתב תום שגב :

מידותיהם של מנהיגי היישוב  ,ובהם דוד בן -

להזכיר את שמו

במפורש .

18

הנה כי כן  ,כתשעה מיליון יהודים ישבו באירופה
ערב

המלחמה .

כשישה

נספו .

מיליון

כשלושה

ההצלה ?

שגב  ' :אפשר

גוריון ; כולם נבחרו לתפקידיהם שנים רבות
לפני

השואה ' .

פרילינג אינו מחפש תשובות

20

מיליון נשארו בחיים  :רובם ניצלו הודות לתבוסת

קלות בדרך של הפניית האשמה כלפי פנים ,

הגרמנים במלחמה  ,חלקם הורות לסיוע שקיבלו

אלא בודק עקב בצד אגודל לא רק מדוע

הג ' וינט היהודי

הניסיונות נכשלו  ,אלא גם מדוע עצם קיומם

מממשלות וארגונים שונים  ,בהם

ומכמה אלפי אנשים טובים כמעט בכל ארץ -

חסידי אומות

העולם .

בתוך כך היו מבצעי הצלה

דרמטיים  ,כגון הברחה מצרפת לספרד ,

מילוט

.

יהודי דניה לשווריה ועוד רק חלק קטן יחסית מבין
הניצולים

חבו את

התנועה הציונית .

הייהם

למאמצי ההצלה של

אבד בתהום הנשייה .
פעולות ה ' הצלה הגדולה ' נכשלו לא מפני שהיו

גדולות על מידותיהם של בן  -גוריון ועמיתיו ,
אלא קודם כול בגלל הגרמנים וגרורותיהם  ,אלה
שהשמידו

19

היהודים

את

ומנעו

את

חילוצם

.

ממלכודת המוות מלבד זאת קשה ולעתים בלתי

כיצד עלינו להבין את מכלול הדברים הללו ומה
עלינו ללמוד מן הסיפא
18

שלהם ?

האם מיעוט

שמו של שגב אינו מופיע בגוף הטקסט ( ראה

במפתח )  ,אך פרילינג התפלמס אתו

בפומבי :

' המיליון השביעי כמצעד האיוולת והרשעות של
התנועה

( , ) 1992

הציונית ' ,

עמ '

עיונים

; 367 - 317

בתקומת

ישראל ,

ובמאמרו המשותף עם

2

י'

באואר  ' ,לא תום ולא שגב  -המיליון השביעי
ותוכנית יואל ברנד '  ,עתון זן ,

161 - 160

אפשרי היה להוציאן מן הכוח אל הפועל בגלל
מדיניותן של ארצות המעבר ,
' ייתקעו '
מעשיים

הניצולים

וביורוקרטיים

19

והערימו

למיניהם .

קשיים

למשל אחד

המכשולים בדרך העברת ילדים מארצות הבלקן

לארץ  -ישראל היה מדיניותה של תורכיה  ,שאסרה
מעבר של קבוצות בנות יותר

( מאי  -יוני

. ) 1995
שגב ( לעיל  ,הערה , ) 14

עמ '

. 84 - 83

בשטחן

שחששו שמא

20

שם  ,עמ '

. 78

מ 50 -

ילדים ,

תם ולא נשלם

והתירה כניסה של קבוצה חדשה רק לאחר יציאת

וההתנדבות לצבא הבריטי  -התאפשר רק הודות

קודמתה עכשיו צריך לעשות חשבון :

לשיתוף פעולה עם גורם חיצוני .
.

.

נניח  ,על
יבשתית

ררך

המעמה

של מירקיה

שבהמען ,

בררביה

הצייה

בי

תירך

הפקיקות

בשביך לפחות  .העברת אלף יורים פירושה

KIDN

"
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הציונות עמדה אז כעני בפתח פנייתו החוזרת

ונשנית של בן  -גוריון בקריאה כמעט נואשת אל
נשיא ארצות  -הברית

פרנקלין

רוזוולט

ד'

הצברת עשרים קבוצית שתארך כחמישה חורשים

לפחית .

ישרת -שלפים

העברת

יורים

תארך

"

כחמישים חורשים  ,בליטר יותר מארבע שזים ( עמ '

.,111

מאמצי ההצלה נכשלו גם בגלל המדיניות של
בריטניה בעניין ארץ  -ישראל  ,שבמסגרתה הוטלו
הגבלות שונות ומשונות  ,מספריות ואחרות  ,על

כניסת יהודים לארץ  -ישראל בתקופת המלחמה
( כגון איסור כניסתם של אנשים שיצאו משטחי

בשעה שהם  -הם אלה שנזקקו

אויב ,
מקלט ;

) 21

למקום

והם נכשלו גם בגלל סירובן של מדינות

המערב  ,ובראשן בריטניה וארצות  -הברית  ,לשנות
את מדיניות ההגירה

שלהן .

ניסיונות ה ' הצלה

22

אריה
של' -
עלה !
ביקורתו
' אנא ,

הגדולה ' ו ' ההצלה הקטנה ' והמאמצים להביא

נבון על מיעוט היתרי

להפסקת ההשמדה על ידי הפצצת מסילות הברזל

העלייה ,

המובילות למתנות ההשמדה נכשלו כי ליישוב
חסרה נקודת המשען הארכימדית להרמת המשא

.

הכבד הזה הוא היה קטן  ,חלש ונטול ריבונות ,
הוא לא נהנה ממרווח תמרון בין הצדדים ולא היו
לו קלפי מיקוח  ,והוא היה תלוי לחלוטין ברצונן
הטוב של המעצמות  .והא ראיה  :ביצוען של שתי

פעולותיו הממשיות  -שיגור הצנחנים לאירופה

להתערב ולחלץ את תכנית הכופר

.

תמורת דם ' ) נותרה ללא מענה הפנייה מתועדת
לא רק מן הצד היהודי אלא גם בארכיון הלאומי

ליעדה .

בוושינגטון  ,כלומר היא הגיעה
21

ב ' וסרשטיין ,

ראה בעניין זה :

אירופה , 1945 - 1939
22

וראה בעניין זה :

בריטניה ויהודי

תל  -אביב . 1982

the lews , New York 1984

,

0

.א

בשנות השלושים ( פרק

בעקורים
1957

( פרק

Haven

:)6
~

הוא עובר ישירות לדיון

.

ומה היה כוחו

אז ?

התעלמו

~ The

בכלל אין כל התייחסות לשנות המלחמה  ,ומדיון
)5

.

The

מעניין שבספר הדן במדיניות ההגירה האמריקנית

Divine , American

פרילינג  ,שנאמנה עליו שלא פסח על שום תיק

אינו מפליא אותו  ' :שהרי מי היה דוד בן  -גוריון

1938 - 1945 , New Brunswick 1970 ; D . S . Wyman ,

Abandonment

אבל

רלוונטי  ,לא מצא תשובה של רוזוולט והדבר

Feingold, The Politics o( Rescue :

Roosevelt Administration and the Holocaust ,

( ' סחורה

R.A .

Immigration Policy , 1914 - 1951

ממנו ' .

ומדוע ?

' משום שהם העריכו נכונה שהצד היהודי העומד

למולם הוא חסר  -אונים '

(

עמ ' . 749
)

בשונה ( לטובה ) מרבים מקודמיו  ,עיקר עניינו

.

של פרילינג הוא במעשים ולא בדיבורים הוא אף

1944
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אביבה חלמיש
מלמדת

הפעולה שהציע הרטגלם רק לאחר שהבהיר

שהמעשים היו דווקא חיוביים יותר מן הדיבורים

לקורא ש ' התברר שאי  -אפשר להציל את כולם ' ,

' בדרך כלל נוטים

וכי ' ההתמודדות היתה משולה להכנסת היד

לחשוף אמירות מתחסדות של מנהיגים באמצעות

לאש  ,אולם הנהגות יהודיות באירופה ובארץ -

עורך

בין

השוואה

וטובים יותר מן

אלה

לאלה ,

הכוונות .

וזו

ממנה ' .

הצבעה על הפער בינן לבין מעשיהם ; ואילו כאן

ישראל לא יכולות היו לחמוק

לפנינו אמירות אכזריות של מנהיג  ,והן אינן

שנראה כדושיח  -שיח ( או דו  -קרב ) סמוי עם טענותיו

מתיישבות עם מעשיו  ,שלא היו אכזריים כלל

של שגב -הוא הודף את הניסיון להדביק לבן -

בניגוד להתבטאויותיהם

גוריון את דעותיה של דמות שולית מן השורות

התקיפות בדבר הפעלת קריטריונים ציוניים

היו

ועיקר '

. ) 807

( עמ '

במעשי הסיוע וההצלה  ,פעלו בן  -גוריון ועמיתיו
למען

ישראל

כלל

והקצו

למטרות ' לא ציוניות '

כספים

( עמ '

, ) 815

האחוריות של ההנהגה הציונית :

שיקוליו של

בן  -גוריון ' .

עם

ובמה

' לא אלה

זאת

על אף

' ציוניים '

הימנעותו העקיבה משיפוט מעשיהם ודבריהם

והנהלת

לא

של

מנהיגים

ציונים

בתקופת השואה ,

הסוכנות היהודית הקצתה בסופו של דבר יותר

התאפק פרילינג במקרה זה מנקיטת עמדה  ,והוא

ולסיוע ליהודי אירופה מכפי

מכנה את שיקוליו של הרטגלס ' שיקולי תועלת

כסף להצלה
שהתכוונה ( עמ '

מבישים ' ואת המסמך כולו  ' -מסליד '

. ) 915

( עמ '

פרילינג שם ללעג את שיטת ספירת ההתבטאויות

. ) 251 - 250

( עמ '  , ) 943ובדרך כלל הוא נוהג בציטוטים מדברי

מי שיקרא בעיון ( וכמעט מתבקש לומר  :קריאה

גיבוריו בזהירות  ,כשהוא מעגן אותם בזמן ומייחס

חתרנית ) את הדיון אצל שגב בסוגיה ' את מי

להם משקל בהתאם למיקום של בעליהם

להציל ? ' יגלה שעל פי שיטתו של פרילינג ,

בהייררכיה הציבורית  ,למסגרת שבה הם נאמרו

הנותנת עליונות למעשה על פני המלל  ,מגיע

אמירתם .

ליישוב ציון הרבה יותר גבוה ממה שהתכוון שגב

דוגמה לשיטתו ישמש אותנו אופן טיפולו בתזכיר

לתת

לו  :לאחר הבאת קטעים ארוכים מתוך

שחיבר ושלח אפולינרי הרטגלס  ,המזכיר המדיני

תזכיר זניח וחסר השפעה אומר שגב כמעט בדרך

שגב ,

אגב כי בשלב מסוים ההליטו לסייע לכל מי

שמצא אותו באחד התיקים של ועד ההצלה  ,הביא

שאפשר  ,והוא מביא דיווח שמסר איש מחלקת

הוא נהג זהירות

העלייה לבן  -גוריון בקיץ  ' : 1944ברור שבתנאי

בתארוך  ' :הוא חובר כנראה בראשית  , ' 1943אך

המלחמה אין השאלה עומדת על דבר בחירת

( או נכתבו

)

ולמטרת כתיבתם ( או

של ועד ההצלה  ,בנושא ' את מי

בספרו קטעים ארוכים

ממנו .

להציל ? '

)

.

מיד  ,ללא אסמכתא וללא הסתייגות  ,קבע

החומר  ,הבאנו את אלה שיכולנו להביא ' .

24

והרי

ובפרשנות .

שהתזכיר ' שיקף לא רק את דעת מתברו '  ,ובסופו

לנו הבדלים בדגש  ,בפרופורציות

של הדיון פסק  -ושוב בעלמא  -כי ' כמעט כל

הנהגת היישוב התלבטה לא רק בדילמה הקשה -

ראשי הסוכנות הסכימו על העקרון שאת המעטים
אשר ניתן להציל יש לבחור על  -פי צורכי המפעל
הציוני

בארץ  -ישראל ' ' ,

לא מעשית  ' -את מי

להציל ? '  ,אלא גם בשאלה

אם עליה להשקיע מאמצים רק בהצלה שתחנתה

2

פרילינג לעומת זאת מציג בקצרה את דרך

שגב ( לעיל  ,הערה , ) 14

שלרוע המזל הייתה בעיקרה עיונית וכמעט לגמרי

עמ ' . 88 - 86

הסופית היא ארץ  -ישראל או שעליה ליטול חלק

24

שם  ,עמ '

. 88
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תם ולא נשלם

בחילוץ אנשים מן הבערה למקום מבטחים כלשהו .

מורגש שהמחבר מתחבט בין המסקנה הברורה

פרילינג מסביר שיש לעשות הבחנה הדה בין

שאיש  ,ובכלל זה בן  -גוריון  ,לא יכול היה לחזות

שנות המלחמה  -ובמיוחד מאז הגעת הידיעות על

את עצמת האסון הצפוי  ,וש ' הוא לא ראה וגם לא

ההשמדה  -שהן פרק זמן בפני עצמו  ,לבין כל
.

תקופה אחרת  ,וטוען שאין להקיש לגבי עמדת
ההנהגה בתקופת השואה מהתבטאויות וממעשים

שנאמרו ונעשו לפניה ואחריה  .לפני היוודע דבר

;

,

להבאת אנשים דווקא ואך ורק לארץ  -ישראל  .אך )
בתקופת השואה היא עסקה בכל הצלה אפשרית .
,,
הוא

לראיה

לאומות

העולם

שבו קרא
להוציא

את הילדים מגיא ההרגה
ולהביא אותם לכל יעד
אפשרי ,

ללא

הבדל :

' לארצות הנייטרליות . . .
לארצותיכם  . . .למולדתנו

! ' ( עמ '

. 214
)

מ  -נינשק

~ ,

,,
,,

(

( היהד ! ת ! תנ ! עהמ תחת

) ! 942

הנאצים בסוף

ש8

שבמהלכה לא התנו בן  -גוריון ואחרים בהנהגת
היישוב את ההצלה בבואם של הניצולים אל ארץ -
ישראל ואליה בלבד  ' ,שהרי ההצעה להציל את
יהודי הונגריה התבססה מפורשות על איסור

, ,,

 , , :א; ,4 1
(

עמ ' . ) 740

ת

עמלג  -ת -

מרכז

", ,4 , , ,
, , , ,, ,, " ,, ,
.

לשלוח את היהודים המחולצים אל תחומיה של

ארץ  -ישראל '

Ilu
~a

וכהוכחה נוספת מובאת ' פרשת ברנד ' ,

(

מהבר

רחומה

של

בן  -גוריון באספת הנבחרים
בנובמבר

,

התבטאויות

פומביות  ,דוגמת נאומו

1942

.

ך,

(

(,

;

מעלי

ארץ  ' -שדאל

תל  -אביב
ביבא
-

תרץ

,ן

;

"

היה

יכול

מראש

לראות

כיצד

תתורגם

אידיאולוגיה רצחנית למעשה השמדה מתוכנן ,

שיטתי וכוללני '  ,לבין הרצון להציג את בן -

' פלשתינוצנטריות ' ו ' שלילת הגלות'
בתקופת השואה

גוריון

בלב הספר ניצבת התקופה שבין סוף

1942

לראשית  , 1945עת התנהלו עיקר ועיקר תכניות
הסיוע

וההצלה .

מקדימה

אותה

סקירה

של

עמדותיו של בן  -גוריון מאז עליית הנאצים
לשלטון בשנת

1933

,

-

השואה ולאחר תום המלחמה אכן פעלה הציונות

מביא

'

,

,

- ,

,

:

.

,

(

- -,

, ,

;

-

-,

,

, ,

'

'

;, ,

:

, , ,, ,

ועד הגעתן של הידיעות

המוסמכות על השמדת יהודי אירופה  .בחלק זה

וחודרת ,

במיוהד

כבעל

אחרים :

' בחינת

מהלך הדברים מאז שהנאצים עלו

לשלטון

בהשוואה

בגרמניה . . .

ראייה

למנהיגים

הדה
ציונים

מוכיחה כי אולי יותר מכל מנהיג

ציוני אחר בן  -גוריון אכן חש את הסכנה
המתקרבת ' ( עמ '

. 107
)

לחיזוק טענה זו מובאות

אזהרות שהשמיע בן  -גוריון לפני ליל הבדולח

1943
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אביבה חלמיש

על סכנת השמדת היהדות ( או העם

ציונים אחרים על התרוששות ועל אבדן בסיס

( אוקטובר , 1938
עמ '

) 26

עמ '

ואחריו ( דצמבר , 1938

הצפוי להם בעתיד חשבו בן  -גוריון ומנהיגים

היהודי ) בעולם

) 24

הקיום הכלכלי  ,על התערערות המעמד ההוקי ועל

כולו .

אי אפשר להימלט מן התחושה שבדיונים אלה

חלאות שיהיו מנת חלקם לעת מלתמה עולמית ,

דבק במחבר אבק של צפיית השואה  ,ותבל הרי

שהכול היו משוכנעים שתפרוץ במוקדם או

ברור ומובן ששום כות דמיון אנושי לא יכול היה

במאותר  ,אולם אין בדיבורים אלה כדי להעיד על

לצפות את ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה

מודעות לסכנה קיומית לעם היהודי ,

לפני שזו התרחשה בפועל במהלך מלחמת העולם

עליית היטלר לשלטון בגרמניה ולא בשנים

.

לא לפני

.

השנייה  ,וכל ניסיון לייחס סגולות נבואיות

הראשונות אתריה לא אחת נבואות האימה יותר

למנהיג זה או אתר באשר לשואה כפי שהתחוללה

מששיקפו הערכת מצב שקולה  ,נועדו לשמש

בעליל אינו בגדר הענקת ציון לשבח אלא דווקא

כלים חינוכיים לשכנוע הציבור היהודי בצדקת

דופי .

עלול לגבול בהטלת

כקודמיו שנקלעו

העולם

השקפת

אומריהן .

של

25

היה

לא

-

להתבטאויות אלה דבר וחצי דבר עם הפרכה

בניגוד לשיטתו המובהקת בספרו  -ממלכודת

המכונה צפיית השואה  ,ובן  -גוריון לא היה שונה

קרעי הציטוטים שניתן לפרשם כך או אחרת

מן האחרים בכך שלא צפה את ההתפתחות

לדיון הבעייתי הזה לא נמלט גם פרילינג

.

ושאינם מתיישבים זה עם זה לשם הדגמה  ,לאחר
שהשמיע בשנת

1938

אזהרות על סכנת השמדתו

.

העתידה גם הוא וגם הם לא יכלו להבין מראש

.

לאן מובילים הסימנים של האסון ההולך וקרב אין

של העם היהודי כתב בן  -גוריון  ,כחודשיים לאחר

פלא אפוא שהדיון בסעיף

פרוץ המלחמה  ' :לאחר המלחמה הגדולה [ מלחמת

מסתיים באמירה בנלית למדי  ' :בן  -גוריון אכן חזה

הרוסית .

כמה מיסודותיו של העתיד לבוא  ,ואילו כמה מהם

העולם

אבדה לנו היהדות

הראשונה ]

הפעם אבדה לנו היהדות הפולנית מיד עם
ראשית המלהמה  ,ואין יודע מה ילד

יום ' ( עמ '

' תחושות מבשרות רע '

הוא כלל וכלל לא העלה בדעתו '

(

עמ ' . 28
)

הגיעה העת להודות שאיש לא צפה את השואה ,

26

האם מלמדת השוואה זו על יכולתו של בן -

ולהכיר בכך שהמנהיגים הציונים נבדלו זה מזה

השימוש במילים השמדה  ,חורבן וקטסטרופה

ראה החלטות הקונגרס הציוני ה  -יט  ,המדברות על

. 40
)

גוריון לנבא את העתיד

להתחולל ?
25

לתיאור העתיד הצפוי ליהודי אירופה רווח בשנים

' אסון היהדות הגרמנית  -ההרס וההשפלה של
קיבוץ רב  -תרבות ועשיר כוח יצירה '  ,ומיד לאחר

שלפני המלחמה בקרב מנהיגים ציונים רבים  ,וגם

מכן נאמר בהן ש ' הדיאגנוזה הציונית על מצב העם

טרגי .

היהודי בגולה נתאמתה באופן
המאורעות את נכונות הפתרון לשאלה היהודית ,

מקומה של התיבה שואה לא נפקד מן הארסנל

.

כן הוכיחו

המילולי לפני שנות הארבעים אוצר מילים זה

אשר הוכרז ע " י

העיד על ראייה נכותה של המציאות  ,שהייתה

והמושב הרביעי של מועצת הסוכנות היהודית ,

מבוססת על ניסיון העבר  ,אך לא על כישרון

לוצרן

.

לצפות את העתיד בקרב ההנהגה הציונית שררה
הסכמה כללית שלמיליוני יהודים בגולה אבדה
התקווה לעתיד טוב יותר מבהינה כלכלית ,
לאומית  ,תרבותית ואישית  ,אך כאשר הם דיברו
על קשיי ההווה של יהודי אירופה ועל הגורל המר

20

הציונות ' .

באוגוסט -

6

בספטמבר  : 1935דין וחשבון

סטינוגרפי  ,ירושלים , 1936
26

הקונגרס הציוני הי " ט

עמ '

. 505

ראה  :י ' כ " ץ  ' ,השואה  -האם היה ניתן לצפותה
מראש '  ,הנ " ל  ,לאומיות יהודית  ,ירושלים תשל " ט ,
עמ '

; 71 - 54

י'

שביט  ' " ,הגיטו הפולני " ו " נבואת

השואה "  :בין רטוריקה קטאסטרופלית לבין מדיניות

הצלה '  ,הנ " ל  ,המיתולוגיות של הימין  ,בית ברל

[ תש " ד ] ,

עמ '

. 84 - 65
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תם ולא נשלם

לא בכוח הנבואה על גורלם של יהודי אירופה

. 1937

ולא בתעוזת הצעותיהם לפתרון הבעיה  ,אלא

באותן שנים  ,היה ביכולתם לשנות את המאזן

במידת האחריות הביצועית נוכח גודל המצוקה

הדמוגרפי בארץ  -ישראל אך לא לחלץ מאירופה

של יהודי אירופה מה ההבדל בין הצעותיו של

את כל היהודים הנתונים במצוקה וצפויים

.

וייצמן להעלות

,

100 000

יהודים בשנה במשך

שנה ואלו של בן  -גוריון בדבר העלאת
יהודים בשנה במשך

20

,

100 000

שנים לבין דיבוריו של

15

גדולים ככל שהיו המספרים שהופרחו

מהם .

לסכנה  ,ואפילו לא חלק ניכר
לגיבור

הספר

שלפנינו ,

הרי

ואשר

כל הציטוטים

המובאים בפתח הכרך השלישי של הביוגרפיה

ז ' בוטינסקי על העלאת מיליון יהודים לארץ -

' קנאת דוד ' מאת שבתי טבת תחת המילים

שנים ( ועוד חצי

' הקרקע הבוער תחת רגלי בן  -גוריון ' עניינם

ויש להשלים עם

המפעל הציוני בארץ  -ישראל ולא מצבם של

ישראל המערבית בתוך

10

מיליון לעבר הירדן המזרחי

) ? 27

כך שמציאת פתרון למצוקה היהודית באירופה

יהודי אירופה  ,בוודאי

בשלהי שנות השלושים הייתה מעל לכוהה של

הגענו

הציונות  ,הישנה והרוויזיוניסטית כאחד .

מדילמות היסוד של הציונות מראשיתה  ,שהספר

זאת ועוד  ,כאשר העריכו המנהיגים הציונים
שמלחמה עולמית עלולה לפרוץ בעתיד הנראה
לעין

הייתה

ממוקדת

חרדתם

של

בגורלו

אפוא

אל

לא במישרין .

הפלשתינוצנטריות ,

שלפנינו בוחן את משמעותה בתקופת

פלשתינוצנטריות ,

אחת

השואה .

בציונות  -ציון

שיסודה

שהתגבשה לאחר משבר אוגנדה  ,פירושה מיקוד

הארץ  -ישראלי .

היא

היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,ותחושת הזמן

הפעולה הציונית במפעל

הדוחק שנתונים היו בה מנהיגי הציונות מאז

רואה לנגד עיניה את טובת הארץ ( בהבדל מטובת

ראשית שנות השלושים מקורה היה בניתוח

העם ) ודוגלת בגאולה ( בניגוד להצלה  ,במשמעות

המציאות הארץ  -ישראלית והיא נבעה מדאגה

המקורית של המושג בציונות  ,שאין לה כל קשר

לגורל המפעל

הציוני .

הזמן

נע

האירופי

עם המונח הצלה בתקופת השואה .

) 30

בהקשר של

בתפיסה הציונית במסלול ובקצב שונים  ,לא

תקופת השואה יש

סינכרוניים לאלה הארץ  -ישראליים  ,עתידה של

משמעות משולשת  :ריכוז המאמצים בבניין ארץ -

ארץ  -ישראל הוא זה שהצריך לדעתם עלייה

ישראל ( על חשבון הצלת העם באירופה ) ,

גדולה ומהירה  ,כדי שבבוא שעת ההכרעה יהיו

.

שם יהודים רבים  ,ורצוי שהם יהיו שם הרוב כך

, 1935
27

וכך נטען בעת פולמוס החלוקה בשנת

בתקופת המלחמה  -להבדיל מן השנים שלפניה

ראה בעניין זה  :א '

תשמ " ח ,

281932

שניירא ,

ואחריה  -לא הנהתה התפיסה הפלשתינוצנטרית
' תפישת הזמן בפולמוס

עמ ' 317 - 316

.

] ? 1943

.

את מאמצי ההצלה לביסוס טענה זו הוא נעזר

בציטוט מדברי בן  -גוריון בעצרת נוער בתל  -חי

מח ' ארלוזורוב אל ח ' וייצמן ,

ירושלים  [ ,תל  -אביב
29

והעדפת ציונים על פני

יהודים ' .

וכצנלסון בשנת

החלוקה '  ,הנ " ל  ,ההליכה על קו האופק  ,תל  -אביב
28

בלעדיות להצלה שיעדה הוא
' סתם

ארץ  -ישראל

כפי שכבר ראינו פרילינג קובע חד  -משמעית כי

טען ארלוזורוב בשנת
29

לתיבה פלשתינוצנטריות

30

עמ '

ביוני  , 1932יומן
( מושב הוועד הפועל הציוני בירושלים  ,כ " ז אדר ב -

. 342 - 333

ה ניסן תרצ " ה  ,ירושלים ולונדון [ חש " ד ] ,

מי שרואה מה אופף אותנו כאן  ,מה אורב לנו כאן ,

מי שרואה את הסיטואציה הפוליטית העולמית . . .

את

30

עמ '

. ) 151

להסברת מונחים אלה ועל התפתחותם ראה :

א'

סכנת המלחמה הממלאה את חלל עולמנו  ,איננו

חלמיש  ' ,מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים :

יכול לזלזל כל שהוא בצו החמור  :לחתור אל הכמות

עמ '

המכסימלית ככל המוקדפ ' [ ההדגשות שלי  ,א " ת ]

בין " גאולה " ל " הצלה " '  ,זמנים ,

. 98 - 86

58

,

אביב , ) 1997

אביבה חלמיש
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במרס  ' : 1943מה לנו הארץ הזאת על הרריה
ועמקיה  ,אם העם היהודי לא ימצא בה את

ו,

. ) 155

( עמ '

גאולתו '

31

זו כמובן התבטאות

הצהרתית  ,ולשיטתו של פרילינג עלינו לחפש

,

את
שנאהב עוד
ומאתנו דורש
'המורה
שיעור ההיסטוריה . .
 הידיעות עלהמתרחש באירופה ,
אריה נבון 1943

הבקי

s

- ,

נ

של הבריטים

לקרש קפיצה לביטול ההגבלות שהם הטילו על
העלייה ולסיכול תוכניותיהם להעניק שלטון עצמי
(

שני המנהיגים הציונים

שם .
)

 -נשיא ההסתדרות

הציונית ויושב ראש ההנהלה הציונית  -עולה

ש

השאלה מדוע נזקק פרילינג להוכחת טיעונו
דווקא לציטוט

מווייצמן .

האם פירוש הדבר

שבאין  -ספור התבטאויותיו של בן  -גוריון בכתב
ובעל  -פה לא נמצאה אמירה חד  -משמעית שכזו

י
,

להפוך פעולת

לא

זהו עניין מוקשה  .בהתחשב ביחסי היריבות בין

ברמה האופרטיווית  ,להבדיל מהרמה

ההצהרתית ?

ועניין נוסף  ,היכן התקבלה החלטה זו  ,מתי ועל
ידי

מי ?

ועד כמה מייצגת העמדה המוצגת כאן

מפי וייצמן את ההסתדרות

~

י ,.

חירום הומניטרית

לרוב הערבי בארץ  -ישראל

-?tים4

הציונית ?

תמיהתי זו אינה באה לערער על התזה של
פרילינג שבתקופת השואה לא צמצמה התנועה

ר

י

יי

את

ההגבלות

ניצולים

הפוליטיות

מאירופה ,

שהוטלו

התנועה

על

הציונית

קליטת
תנסה

הציונית את מאמצי ההצלה שלה על פי אמות
מידה פלשתינוצנטריות  .אדרבה  ,ברצוני לאשש
אותה ואף לטעון שהגישה המרחיבה ננקטה עוד

.

יותר .

בכ 20 -

השנים הראשונות לאחר

את ההחלטות המעשיות ואת הביצוע והנה דווקא

מוקדם

כאן מגייס פרילינג את חיים וייצמן  ,ש ' הפריד בין

ההחלטה על ציונות  -ציון אכן היה פירושה של

שאלת הפליטים לבין המחלוקת הפוליטית על

הפלשתינוצנטריות עלייה סלקטיווית  ,הנותנת

העלייה אל ארץ  -ישראל וגורלה המדיני והתחייב

לאיכות עדיפות על הכמות ( אם כי כמעט במקביל

שלא לנצל את המצב המיוחד כדי לכפות על

אימצה הציונות גם את עבודת ההווה  ,שבאה

ממשלת בריטניה שינוי כולל במדיניותה ' ( עמ '

לענות על צורכי רוב העם היהודי  ,שצפוי היה

 , 806העניין  :תכנית
ראשית

) 1943

.

טרנסניסטריה ;

הזמן :

השני של שנות השלושים קיבל הממד הכמותי

והוא ממשיך :

זו היתה התחייבות

השובה  :וייבמן הודיע בעצם

שהתנועה הציונית תוציא את סוגיית ההצלה אל
מחוץ לתחום המשחק הפוליטי בינה לבין

בריטניה .

למעשה הוא הצהיר כי אם יסכימו הבריטים להסיר
31

,

וראה דיון דומה במאמרו של טבת לעיל  ,הערה , ) 12
עם 147 - 145 ,

.

.

להמשיך לשבת עוד זמן רב בגולה ) אולם בשליש

חשיבות עליונה  ,על חשבון שמירת האיכות ,
מתוך

הכרה

דמוגרפיות

בצורך

הדחוף

בארץ  -ישראל .

ליצור

עובדות

העיקרון של טובת

הארץ  ,שקודם לכן הכתיב עלייה סלקטיווית  ,חייב

עתה לוותר על האיכות לטובת הכמות .
וכך בשליש השני של שנות השלושים חל מפנה
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תם ולא נשלם

בררנית

אנוכיות יישובית  ,אלא היא ביטוי למחויבות של

ומדודה המונחית על ידי תפיסת הגאולה לגישה

היישוב כלפי הגולה בהיותו המרכז המהותי של

העלייה

במדיניות

הציונית

מגישה

היהודי .

שיש בה יסודות של תפיסת הצלה  -עלייה

העם

גדולה מכל שדרות הציבור היהודי בגולה תוך

היישוב נושא באחריות לגולה ובעצם אי  -אפשר

ויתור על הכשרה וברירה  .אבל גם אז  ,בשליש

על פי תפיסתו של בן  -גוריון

להפריד בין גורלותיהם '

(

עמ ' . ) 154

בעינה

צדה האחר של מטבע הפלשתינוצנטריות הוא

התפיסה הפלשתינוצנטרית  ,מתוך מודעות לכך

המונח המופיע בספר שלפנינו ובמקומות רבים

השני

של

השלושים ,

שנות

נותרה

.

שאין בכוחה של ההסתדרות הציונית לדאוג

אחרים בשם שלילת הגולה אחד מן החידושים

רוצה לומר שממש עד ערב

שמציע פרילינג  ,ברמת המידע והפרשנות  ,הוא

עצמה הציונות אחראית

הפרכת הטענה המקובלת כי התנהגותה של

לגורלו של כל עם ישראל  ,מתוך שהכירה

הנהגת היישוב בתקופת השואה הונעה על ידי

במגבלות כוחה שלה ובמגבלות כושר הקליטה

שלילת הגולה  ' ,הרי לכם הסבר קל לכל חטאי

לכלל

השואה

ישראל .
לא

32

ראתה

.

של ארץ  -ישראל רק בשלהי שנות השלושים ,

העבר וההווה של הציונות '  ,סונט פרילינג

עוד לפני פרוץ המלחמה  -נקודת המפנה הייתה

בטוענים ששלילת הגולה הביאה את ההנהגה

ליל הבדולח  -התגלו ניצנים ראשונים של

לטשטוש חושים  ,לשקיעה בעצמה וסיכלה כל

תפיסה חדשה של הציונות את יחסיה עם העם

סיכוי שתראה דבר אחר מלבד יעדיה הצרים

. ) 123

והוא יוצא לסתור ' את ההנחה

היהודי  ,בכיוון של אחריות לכלל ישראל  .גישה

( עמ '

זו התחזקה במהלך המלחמה ובאה לידי ביטויה

המוטעית כאילו " שלילת

המלא רק לאחר קום

היתה בהכרח גם

המדינה ,

הפקרתה '

הגולה " של
( ) 177

בן  -גוריון

.

פרפרזה על אחת ממטבעות הלשון הידועות של

הדיון בסוגיה זו יצא נשכר לדעתי מתיקון קל

בן  -גוריון תסייע להבנת השינוי  :בראשית שנות

שעשוי להיראות תחילה כעניין של מינוח גרידא

.

השלושים פתח בן  -גוריון במהלך ' ממעמד לעם ' ,

אך משמעותו עמוקה יותר בלוז האידאולוגיה

ובשנות הארבעים הרחיב את תחולתה של

הציונית ניצבת שלילת הגלות ( כמצב  ,כאורה

ישראל ' .

חיים )  ,ולא שלילת הגולה ( היהודים החיים שם ,

בשנות השלושים הונע בן  -גוריון על ידי הצורך

שם קיבוצי ליהודים החיים בארץ כלשהי  ,גולת

האחריות הציונית ' מציונים לכלל

בעלייה גדולה  ,והוא היה מוכן לתת לכמות

פולין

למשל .
)

33

על פי התפיסה הציונית הגלות

עדיפות על האיכות  ,מתוך נקודת מבט ארץ -

 -המצב שבו היהודים הם מיעוט הנתון לחסדיו

ישראלית  :הצורך ליצור רוב כתנאי להשגת

אימת

הריבונות .

של

שלטון

לא

להם ,

היים

תחת

ואילו בזמן המלחמה נבעה גישתו

מתוך אחריות לעם

עצמו .

פרילינג מציע

פרשנות חדשה לפלשתינוצנטריות של בן  -גוריון
בתקופת המלחמה :

היא

' איננה

בגדר

של

33

לא אחת חל עירוב בין שני מושגים אלה  -גלות
וגולה  -גם בדבריו של אותו כותב  .למשל יחזקאל
קויפמן פרסם בשנת תר " ץ ספר בשם ' גולה ונכר '  ,אך
בספרו ' תולדות האמונה הישראלית '  ,הבחין בין גולה

לגלות ( בשנים שלאחר חורבן בית ראשון )  ,ראה  :שם ,
32

ראה דברי שרתוק  ,הקונגרס הציוני הי " ט  ,דין וחשבון
עמ ' ; 314 - 309

דברי

סטינוגרפי ( לעיל  ,הערה , ) 25
בן  -גוריון במישב הוועד הפועל הציוני המצומצם ,

באוקטובר , 1936

אנ " מ  , 525 / 10648 ,עמ '

. 117

ד'
26

ד  ,ספר ראשון  ,ירושלים ותל  -אביב תשכ " ד  ,עמ ' , 14
וראה שם  ,הקדמה  ,עמ '  . 50 - 9ובשנות השלושים
כתב  ' :מהותה של הגלות הוא נכר  -העדר ארץ

,

לאומית ' בחבלי הזמן  ,תל  -אביב תרצ " ו ,

עמ ' . 279
)

אביבה חלמיש
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האנטישמיות לגילוייה  ,מוגבלים בעיסוקיהם

על כן  ,אפילו בהוגים אלה נעשתה הבחנה בין

 -הייתה

הפניית עורף להווי הגלותי ומסורותיו לבין אי -

הכלכליים ואינם אדונים לגורלם

שורש הבעיה היהודית הציונות ביקשה לתקן

הפקרת בני הגולה לגורלם .

מצב זה באמצעות הקמת מרכז יהודי ריבוני

לסיכומו של עניין  ,שלילת הגלות ( אפילו בניסוח

להיסטוריה

שלילת הגולה ) אינה מסבירה את מיעוט המעש

והשגת שליטה על גורלם

וייתכן

.

בארץ  -ישראל ,

החזרת

כגורם אקטיווי
המדיני ,

החברתי ,

היהודים

הכלכלי

והיא

והתרבותי ,

הציעה להשיג זאת באמצעות הגירה מאורגנת
של יהודים

לארץ  -ישראל ,

של היישוב

36

להצלת אחיו

באירופה ,

שהטענה ששלילת הגולה ( או הגלות

)

גרמה

להפקרת יהודי אירופה נוצרה במהלך לוגי הפוך
-

מהתוצאה

לסיבה .

קיימת עובדה ברורה :

ביישוב  ,חברת מהגרים שרוב חבריה זה מקרוב

היישוב לא הציל את הגולה ; ומאחר שקשה

באו משם והשאירו קרובי משפחה מאחור  ,בגולה ,

להשלים עם שלל הסיבות האובייקטיוויות ,

חיו זו לצד זו שלילת הגלות ברמה האידאולוגית

החיצוניות  ,שמנעו את ההצלה ( סיבות שפרילינג

והקיבוצית ואמפתיה לגולה ברמה הרגשית

מציגן כאמור היטב )  ,מפנים את אלומת האור של

אמפתיה זו לא מנעה גילויים של

להתבטאויות

והאישית .

פנס

החיפוש

פנימה

ונתפסים

התנשאות מצדם של חוגים ביישוב שראו בציבור

אומללות שוליות ברוח שלילת הגלות והגולה ;

שלילת הגולה

ולבסוף מגיעים למסקנה שהציונים לא הצילו את

הייתה מעין תרגום פנים יהודי של ' אתה בחרתנו '

יהודי אירופה לא ( או  :לא רק ) כי לא יכלו  ,אלא

ויישום יהודי פנימי של תפיסת עם סגולה  ,שעל

כי בעצם לא ממש רצו  ,שהרי יחסם אל יהודי

פיה היישוב בארץ נעלה מן העם בגולה היו

הגולה היה שלילי .

היושב בציון נזר העם

היהודי .

.

התבטאויות ברוח זו גם בתקופת השואה  ,אולם

שבועה במרומי מצדה ' אם אשכחך הגולה . . .

'

אינה

רק אות להרגשת עליונות אלא גם ביטוי של

סולידריות והזדהות .

34

סוד התפקוד של היישוב וההנהגה הציונית
בשנות המלחמה

ייתכן שכתם שלילת הגולה

מעצם טיבו של תחום חקר ' היישוב והשואה ' אין

בשל

לצפות שיתרום להבנת השואה  ,שהרי פעילותו

התבטאויותיהם של קיצוניים דוגמת ה ' כנענים ' ,

של היישוב  -ונניח עתה לשאלה אם יכלה להיות

שהם בבחינת היוצא מן הכלל שאינו מעיד על

רבה יותר  -הייתה בסך הכול זעירת ממדים  ,וכל

הכלל למשל בימשא הפתיחה ' של ' הוועד לגיבוש

המעשים גם יחד לא השפיעו כהוא זה על מהלך

בתקופת

השואה

ביישוב

דבק

כולו

.

הנוער העברי '  ,שהיה מעין מצע של הכנענים

( ' תורת הלאומיות העברית ' )  ,לעג מחברו

ל ' גבורת

.

השפן ' של יהודי אירופה אולם לדעת הביוגרף

המלחמה

וההשמדה .

למעשה

הקר

במסגרת

היישוב והשואה מהלכים אלה משמשים רקע

.

להבנת פעילותו של היישוב באותה תקופה אבל

של מי שחיבר את המסמך כתיבה זו גילתה ' חוסר -

במה שנוגע ליישוב  ,תרומתו של הספר שלפנינו

יתר

חורגת מן הנאמר בכותרת המשנה שלו  ' :בן -

הבנה גמור לגבי הלכי הרוח של בני זמנו ' .

35

גוריון  ,הנהגת היישוב ונסיונות הצלה בשואה ' ,
34

55

ראה  :י ' ויץ  ' ,יישוב  ,גולה ושואה  -מיתוס ומציאות ' ,
יהדות זמננו  ( 6 ,תש " ן )  ,עמ ' . 145

וכוללת גם מידע רב  -חשיבות על תפקודם של

י ' פורת  ,שלח ועט בידו  :חייו של יונתן רטוש ,
ישראל תשמ " ט  ,עמ '

199 - 194

 .הציטוט מעמ ' . 198

36

י ' שביט  ,מעברי עד כנעני  ,ירושלים

1984

 ,עמ ' . 204

תם ולא נשלם

היישוב

והנהגתו

וולונטרית  ,נטולת

כחברה

.

ריבונות  ,תחת שלטון זר בעת חירום פרילינג
מצביע על מקום קבלת ההחלטות  ,מאתר את
מקורות הסמכות  ,ומפענח איך נשמרה המרות
של ההנהגה  ,ואיך זו פעלה בתנאים כה קשים

ארוכה של גופים  ,תנועות ומפלגות  ,ארגוני עולים

.

ואיגודים מקצועיים היא תפקדה בתוך סבך מורכב
ביותר  -מלחמת עולם  ,שואה  ,שלטון זר ופעילות

.

של שירותי ביון זרים על כן דפוס הפעולה דועיקרי
של אותה ' מערכת מקבילה ' היה אלתור ואף גלישה
ל ' תהום אפור ' ( עמ '

. ) 738

בלי לשבור את כללי הדמוקרטיה ובלי לגלוש
למעין דיקטטורה בתוקף

הנסיבות .

באותה גלישה לתהום אפור תולה פרילינג את

גם הדיון על תפקודו של היישוב כנושא לעצמו

ההסבר לכך שרבים ממאמצי ההצלה כלל לא

אינו נערך בהלל מחקרי ריק  ,אלא מתנהל ,

הגיעו לידיעת הציבור  ,בוודאי לא בתקופת

קודמים .

המלחמה  ,אך גם לא אחריה וכל כך למה ? לא רק

למשל בעבר נכתב רבות על ועד ההצלה וניתנה

בגלל הכלל שההיסטוריה שייכת למנצחים  ,ולכן

הדעת למעמד הציבורי של חבריו וליחסים בין מי

פעולות שנכשלו  -שלא הצליחו להציל יהודים

חלקית לפחות  ,כדיאלוג עם חוקרים

שעמד בראשו ,

יצחק גרינבוים ,

לבן  -גוריון .

.

 -דינן

להישכח .

אלא גם מפני שפעולותיה

אליבא דפרילינג ועד ההצלה היה גוף נטול

החשאיות של הנהגת היישוב " לא היו לגיטימיות

סמכויות שנועד לשמש כולא הברקים של הסערה

מבחינת כללי המשחק של הדמוקרטיה היישובית

שטלטלה את היישוב עם היוודע דבר ההשמדה

והציונית ; הן היו כרוכות בשותפים מפוקפקים ,

המתכנן

בהם  ,ובמהלכים נוקשים

באירופה  .הוא לא היה הגוף היוזם ,

שהיה קשה

" להתפאר "

והמבצע של פעולות ההצלה ( ומכאן שהימנעותו

שטעמיהם היו מסובכים מכדי שאפשר יהיה

של בן  -גוריון להופיע בפניו במהלך המלחמה ,

להסבירם לציבור הרחב ועל פניהם נראו

אלא כאשר בא להודיע על הכוונה לפרקו  ,אינה

" אכזריים " '  .אילו כל זה היה מוליד הצלחות -

מעידה על חוסר התעניינות ופעילות מצד בן -

גוריון בתחום ההצלה ,
הסוכנות

היהודית ,

עמ '

שאת

. 201
)

גם להנהלת

הפרוטוקולים

של

ישיבותיה מתקופת המלחמה כבר סרקו חוקרים

ניחא ; אך מכיוון שמדובר בכישלונות  ' ,בן  -גוריון
ואנשיו ' ויתרו מראש ' על הנסיון המועד

לפרוש את פעולותיהם החשאיות ( עמ '

לכשלון '

. ) 985

הנהגת היישוב  ,הלוא היא ההנהגה הציונית ,

.

לאורך ולרוחב  ,הוא מייחס השיבות מוגבלת

הייתה נתונה בצבת של מגבלות זרוע אחת של

בתחום קבלת ההחלטות החשובות אלה התקבלו

צבת זו היא שעל פי מעמדה הסטטוטורי של

בהנהגה משולשת ( ' טריומווירט בלתי  -מוצהר ' ) ,

ההסתדרות הציונית ( שנקבע בכתב המנדט בשנת

מקבילה '  ,שכללה  ,על פי סדר כוחם

פעילותה הוגבלה לענייני הקמת הבית

.

' מערכת

) 1922

וחשיבותם  ,את בן  -גוריון  ,אליעזר קפלן ( גזבר

הלאומי היהודי בארץ  -ישראל  ,ובאופן פורמלי לא

הסוכנות היהודית ) ומשה שרתוק ( לימים  -שרת ,

היה לה מנדט לייצג את העם היהודי כולו ולפעול

.

ראש המהלקה המדינית ) :

בשמו ולמענו הזרוע האחרת והמשמעותית יותר

 ,מערכת מקבילה ' זו אף היא לא היתה מתואמת כל

בהקשר של דיון זה  ,הוא היחס המסתייג והחשדני

.

צורכה היא תפקדה בתוך ערפל  ,לקתה באי  -סדר
ולעתים

אף

ניכרו

תנועתיות  ,ואישיות
ציבור

פלורליסטי

בה

נאמנויות

סותרות .

וערני

מוסדיות ,

.

של יהדות העולם כלפיה השינוי שעברה ההנהגה
הציונית בשלהי שנות השלושים  ,עת ההלה

היא צמחה מתוך

לראות עצמה כאחראית לכלל ישראל  ,היה במשך

בשורה

רוב תקופת המלחמה חד  -סטרי  ,ולא התלוותה

שהיה

מאורגן
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אליו הכרה בה ובמנהיגותה מצד היהודים בכל

אוניוורסליות נוסה ' זו דרכו של עולם '  ,וכמו

העולם מקרה החקר שמביא פרילינג בעניין זה

פונה אל הצדקנים למיניהם להשפיל עיניים

הוא ההתנהגות של יהודי דרום  -אפריקה  ,שהיו אז

ולבחון את מעגלי החיים שלהם כבסיס להשוואה

.

הקהילה השנייה

( אחרי ארצות  -הברית

בסך

)

.

תרומותיה לקרנות הציוניות כדרכם של בעלי

ולהגברת הענווה בבואם לשפוט את קודמיהם :
אולי ראוי להזכיר עוד שאחרי הכל גם בתקופה של

המאה  ,המבקשים להיות גם בעלי הדעה  ,רצו

אבל וכאב עמוק כמעט כל האנשים  ,בכל מקום

יהודי דרום  -אפריקה לסייע לאחיהם באירופה

הבסיסיים

ישירות וללא תיווכה של הסוכנות היהודית

( עמ '

ממשיכים

וזמן ,

להיות את

והרגילים פחות או

יותר .

הייהם

הם ממשיכים לעבוד ,

.

 , ) 879 - 873ועד שלב מאוחר של המלחמה הם לא

לאהוב  ,לאכול רק מעטים בכל מקום וזמן  ,פורצים

הכירו בהנהגה הציונית בתור ההנהגה של יהדות

את שגרת ההתנהגות ומאמצים להם אורח ציים

העולם בכלל ולצורך מאמצי הסיוע וההצלה

.

בפרט לכל אורך המלחמה הייתה פעילותם מלווה

חריג .

כלל זה הל גם על יהודי ארצות  -הברית

ויהודי בריטניה ואף על יהודי הונגריה  ,למשל ,
לפני שהונפה מעל ראשם המאכלת של אייכמן

בחשדנות  ,הם העמידו תנאים למשלוח הכסף

והבר מרעיו ( עמ '

ומסקנתו של פרילינג היא ' שהקהילה הדרום -

הנרי פיינגולד  ,בספרו על הפוליטיקה של

אפריקנית מנעה מן העוסקים בהצלה סכומי כסף

ההצלה ( או ליתר דיוק  :אי  -ההצלה ) של הממשל

שאספה למען יהודי אירופה ' פרשה זו מעידה ' עד

האמריקני  ,מסביר את שורשי הכישלון המועד

כמה היישוב הארץ  -ישראלי והתנועה הציונית לא

מראש לגייס את ארצות  -הברית למבצעי ההצלה

. ) 829

שאספו  ,דרשו קבלות על ההוצאות של ההנהלה ,

.

היהודי '

היו " בעלי הבית " על הכיס

(

עמ ' . ) 879

של יהודי אירופה בכך שהיהודים ניסו ' להטיל

עמדתה של יהדות דרום  -אפריקה בשאלת מימון

על מדינת לאום מודרנית שליחות הומניטרית

להסברת

להציל מיעוט זר שלגביו אין לה כל אחריות

ההצלה

משמשת את
בעלות

התבטאויות

גם

פרילינג

פלשתינוצנטרי .

אופי

לדוגמה דברי בן  -גוריון על היותה של הסוכנות
היהודית

' אורגניזציה כלל

ישראלית לבניין

.

לגאלית בקשתם הייתה שהממשל של רוזוולט
ינקוט

תגובה

מוסרית

והומניטרית .

תגובות

כאלה הן נדירות בהיסטוריה וכלל אינן קיימות

.

לגיוס

בזמן מלחמה ייתכן שהנבל בסיפור זה  ,בסופו

הכספים להצלה ממקורות אתרים  ,קרי מיהודי

של חשבון  ,אינו מחלקת המדינה או אפילו

ארץ  -ישראל '

העולם ( עמ '

מוסברים

) 806

טקטי

כצעד

פקידים מסוימים אלא עצם טבעה של מדינת

.

תפקודה של הנהגת היישוב בתקופת השואה

הלאום ' .

37

אם נחיל הנחות אלה על המקרה של

הנהגת היישוב

היישוב והשואה  -אף בהתחשב במעמדו המיוחד

הייתה אמורה לדאוג בראש ובראשונה לציבור

כפי שהוצג בראשית

מואר בספר גם מכיוון

' שלה '  ,ליישוב ,

נוסף .

ובכלל זה לצרכיו היום  -יומיים .

פרילינג עושה מאמץ כמעט דידקטי להסביר את
ההתנהגות לא רק של ההנהגה אלא גם של
היישוב עצמו  ,שמואשם שוב ושוב בכך שניהל
חיי

שגרה

באירופה .

בשעה

שהמשרפות

לשם כך הוא

מגיים

העלו
גם

של היישוב כמשקיף ,

המאמר  -תתעורר השאלה אם הטענות כלפי
התנהגותו של היישוב בתקופת השואה והציפיות
משאלות

לב

להתנהגות

לסולידריות ולאלטרואיזם שלא מן העולם

הזה .

עשן

אמתות

37

אחרת

.

אינן

בגדר

פיינגולד לעיל  ,הערה , ) 22

עמ '

הוא .

תם ולא נשלם

חדרה

171
~

ואולי הנבל בסיפור הזה אינו בן  -גוריון אלא

לסטראוטיפ השלילי שדבק ביישוב הארץ  -ישראלי

דרכו של עולם . . .

ובבן  -גוריון ובעמיתיו להנהגה :

' האם תתמיד

אחיזתו של הסטריאוטיפ השלילי

הזה ?

נחיה

. ) 952 - 951

כוחו של סטראוטיפ

ונראה ' ( עמ '

כל אחד משלושת מתווי הדרך בחקר סוגיית

שאלה זו אינה שייכת לחקר העבר הרחוק

שאלה פתוחה .

( תקופת השואה )  ,אלא להבנת העבר הקרוב יותר

היישוב והשואה הותיר בסוף דבריו

.

זו של יהודה באואר  ,מראשית שנות השישים ,

וההווה של החברה הישראלית ונשאלת השאלה

היא  ' :האם היו אפשרויות שלא נוצלו לחדירה

מהן הציפיות שטיפחה החברה הישראלית משנות

בדרכים אחרות לגולה ? שאלה טראגית זו נשארת

החמישים ואילך לגבי ההנהגה בשנות הארבעים

פתוחה עד שיענה עליה מחקר יסודי בדבר ההצלה

ומניין הן נובעות  .במונחים המוכרים לישראלי

דינה פורת  ,שהתייצבה למשימה

של שנות התשעים אפשר לשאול אם מצפים
היהודית

באירופה ' .

38

והעמידה את המחקר היסודי על ניסיונות ההצלה

מיושב

ענתה  ' :למעשה עשה הישוב בתחום ההצלה יותר

( הרמטכ " ל ? )

ממה שסברו בשנים שמיד לאחר המלחמה ויותר

את דעת הקהל ( לטפל

היום . . .

הנהלת

ראש

הסוכנות

להזיל דמעה  ,לארגן מהאות ולגייס
בפצועים ? )

או שעליו

יתכן שהישוב יכול היה

להותיר את הטיפול בעניינים אלה לאחרים

לעשות יותר  ,לו התעורר ולו השקיע מוקדם

ולהקדיש את מרצו וזמנו לתחומים שעליהם

39

הוא הופקד ושבהם כוחו  -פעולות מדיניות

ממה שסבורים

יותר  .אך ספק אם יכול היה לעשות הרבה יותר ' .

פרילינג מחזק את הלקה הראשון של הטענה של

ומבצעיות ברמה האסטרטגית והטקטית .

פורת ומראה שעשו אפילו יותר ממה שנראה היה

בקשר לכך ראוי להביא את הדברים שכתבה

באמצע שנות השמונים על דבריה הפתוחים של

רישיונות

.

פורת ' ייתכן שהיישוב יכול היה לעשות

יותר ' הוא

פורת בסיום הדיון על פרשת

העלייה לילדים ,

שבסופה ,

,

29 000

לאחר שנה של

משיב שהיישוב כנראה לא יכול היה לעשות יותר

מאמצים מצד חברי הנהלת הסוכנות ושליחי

הצליחו .

היישוב  ,הילדים לא באו  ' :זהו אחד המקרים

ספרה של פורת הסתיים בהנחה שיש עדיין מקום

שבהם מרגיש ההיסטוריון  ,שהוא רוצה לזרוק

להשלמת המצע העובדתי  ,אך לאחר ספרו של

הצידה את כל הכללים שלמדוהו

פרילינג הושלם ( כמעט  ,ליתר ביטחון ) המחקר

מאופקת  ,בדיקת מקורות מדוקדקת ,

ברמת ' מה קרה בעליל ' נותרו פה ושם עניינים

מסקנות זהירה ומוצדקת  -ופשוט לשבת תחתיו

פתוחים למחקר נוסף ( בעיקר בתחום המימון ,

ולבכות ' .

ואולי יימצא מי שיכתוב את הביוגרפיה של

יכול להרשות לעצמו  ,וודאי שאין הוא שמור

אליעזר קפלן )  ,אך אין להניח שאי שם נחבא לו

למנהיגים בכלל ובעתות חירום בפרט .

מסמך שישנה כליל את התמונה ויהפוך את

ותשובתו של פרילינג בעניין זה ( שאני זו

הקערה על פיה השאלה שנותרת פתוחה בסופו

הקושרת אותה לכאן ) :

ממה שעשה  ,ובכלל זה הניסיונות שלא

.

.

של

ממש ,

נוגעת

הספר ,

במשפט

האחרון

ראה בספרו של באואר ( לעיל  ,הערה , ) 6
פורת ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 493

. 242

40

-

לשון
הסקת

זהו לוקסוס שספק אם היסטוריון

הרי גם אילו בן  -גוריון ועמיתיו היו קורעים קריעה
ומעפרים ראשיהם בעפר והיו יושבים ומקוננים על

38
39

עמ '

40

פורת ( שם ) ,

עמ '

308

.

קתדרה 72

אביבה חלמיש
מדרגות הרבנות או על המדרגות של ארמון הנציב

רבים מן הישראלים מסרבים להשלים עם החולשה

העליון  ,וגם אילל לא היו מוציאים יום אחד ללא

הנוראה שהייתה מנת חלקו של העם היהודי  ,גם

פרסום שבע קינות ותשע מחאות על המתרחש

של אלה שישבו בציון  ,בתקופת מלחמת העולם

באירופה

בכל

-

זאת הדגרים

האלה לא

היו

נחשבים ההליף ראוי למעשה הממשי הנדרש מראש

.

הציבור ומעמיתיו למול אתגר כמן השואה יחד עם
זאת  ,גם החלק הרגשי הוא הלק מהדיוקן של

. ) 943

מנהיג  ,של הנהגה  ,אפילו של תקופה ( עמ '

.

השנייה אם פרילינג נעזר בכישלונה של ארצות -

הברית לחלץ קומץ בני ערובה מטהרן לצורך
המחשת הקושי בהצלת המוני יהודים בתקופת

השואה ( עמ '  , ) 946הקורא הישראלי בשלהי שנות
התשעים רשאי לתהות מה עומד מאחורי דבריו

שבה מצפה הקורא למצוא ולו

של הרמטכ " ל אהוד ברק בעת שדיבר בביקורו

ובנקודה וו ,

קורטוב של ביקורת על מיעוט גילוי הרגשות ,

באושוויץ על כך שהגענו

מדי .

על הקימוץ בהבעת הזדהות ואמפתיה  ,או לפחות

וכאשר קוראים על תכניות להחדרת כוח גדול של

התייחסות לעניין זה  ,נראה שפרילינג מתאמץ ,

50

שנה מאוחר

הפלמ " ח

לוחמים ארץ  -ישראלים לאירופה ושיגור

אולי יתר על המידה  ,להחליק את הדברים ולהציג

אל מעבר

לקווים כדי שיעסוק בהצלה ובהמרדה

את גיבורו ( כמעט ) ללא דופי והרי בסופו של

( עמ '

) 422

אין הקורא יכול שלא להעלות תיוך של

דבר  ,אחרי קריאת תלי התלים שנכתבו על

מבוכה  ,ולהיאנח  -הרי אפילו מבצע נוסח ' מבצע

.

התנהגות היישוב והנהגתו בתקופת השואה ,

אנטבה ' לא היה מושיע את מיליוני היהודים

ולאחר שמשתכנעים שהיה זה מצב סבוך ושקוצר

באירופה הכבושה בידי הנאצים .

היד היה אובייקטיווי ,

ומבינים כיצד נוצר

הסטראוטיפ השלילי ומי היה מעוניין בדמוניזציה
של בן  -גוריון  ,נותרת עדיין תחושה של ריחוק
רגשי ואיפוק

יתר .

ובעניין אהרון זה הרי אין

מדובר בבן  -גוריון בלבד אלא בהברה שהיו בה
סממנים ספרטניים  ,שכפתה על עצמה איפוק
רגשי 41ונהגה על פי צו המשורר  ' :אל ספוד  ,אל

 /לעת כזאת  / .אל הורד ראש . . .
כפליים עבוד  / ,כפליים יצור ! ' .

בראשית הדברים הוצגו שלוש הקטגוריות של
ה ' משתתפים '

בשואה :

המחוללים ( הרודפים ) ,

והמשקיפים .

הקרבנות

המהקר

בספרות

the

) rescuers

4a

לאמתו של דבר

קטגוריה נוספת :

יש

המצילים

ואולי ביסודה של ההתקפה על

היישוב והנהגתו כמו גם של הכתיבה על ניסיונות
ההצלה מצויה משאלת הלב שלא התגשמה ,

ברגע

שהיישוב ישתייך לקטגוריה זו  ,הקטנה מכולן .
אכן הקר פרשת היישוב והשואה כמעט תם  .אך

הדיון העובדתי בנושא היישוב והשואה כמעט תם ,

ההתמודדות של ההברה הישראלית עם משקעי

אך השלכותיו עדיין מטילות צל כבד על החברה

התקופה ההיא והשלכותיהם עליה לעולם לא

בכות

רע

/

42

הישראלית .
מקבלים

/

(

אירועים מן ההווה והעבר הקרוב

משמעויות מורכבות

תושלם .

וטעונות בשל

אנלוגיות  ,הקשרים ואסוציאציות הנוגעים לשואה .

43

בספרו

של

41

42

במפתח לספרו של ע ' אלמוג  ,הצבר  :דיוקן  ,תל -

אביב

תשנ " ז ,

' איפוק

רגשי ' .

מופיעות

שמונה

הפניות

ד ' שמעונוביץ ( שמעוני )  ' ,אל ספוד '  ,הפועל הצעיר ,
 13במאי  ( 1921בעקבות מאורעות  , 1921שבמהלכם
נרצח גם הסופר י " ח ברנר ) .

א"ד

ל ~, Bystanders -
ראה  :ג

למונח

)

להבדיל מן ה ~ Victims -וה ~. Rescuers -

Million Died :

New Erk 1967

( ראה

איר

מורס

מוקדש

החלק

הראשון

s~x

 , arhileט5ז10ג

American apathy,

,

0

1. 0 .

chronicle

בעברית  :והעולם שתק עת כיספו ששה

מיליונים  ,תרגם  :יוסף עוזיאל ,תל  -אביב תשל " ב ) ,
וראה

עור 14 . Levin , Ihe Holocaust: The .Destruction :

tof European Jewry 1933 - 1945 , New York 1968

שמו של פרק

32

שם ' Rescuers and Bystanders ' :

8
שכם אד

סיני ?

' את ה '

אלהינו נעבד ובקולו

נשמע '

(

פסוק כד .

לאחר מכן יהושע כורת להם ברית ,

)

שם חוק

ומשפט  ,כותב את הדברים ב ' ספר תורת אלהים '

יאירה אמית

( פסוק כו ) ומקים אבן גדולה לעדות תחת האלה

אשר במקדש ה ' בשכם .
ס ' ענבר  ,יהושע וברית שכם  ,ירושלים  :מוסד ביאליק
ואונינרסיטת

תל  -אביס  ,תשנ " ט 202 ,

כל הקורא פרק זה לתומו חש כי הפרשה יוצאת
דופן  :בסקירה המובאת בה לא נכללו אירועים

עמ '

מרכזיים בחיי העם הנזכרים בספרות

התורה ,

הסיפור על הברית שכרת יהושע באספת עם

והיא

שנערכה בשכם ( יהושע כד  ,א  -כח ) הוא כדברי

אחד עם כתובים שכבר הופיעו ברצף כך למשל

ענבר  ' :יצירה ייחודית  ,חידתית  ,שעוררה את

לפי פרשה זו בשכם  -ולא בהר סיני  -נכרתה

סקרנותם של חוקרי המקרא כבר מתחילת

לראשונה ברית בין העם לאלוהיו  ,ויהושע  ,ולא

פרשייה זו מופיעה

משה  ,מוצג כמי שנתן לעם חוקים ומשפטים

בסיומו של ספר יהושע ובמסגרתה מובא הנאום

וכמי שהעלה אותם על הכתב בספר תורת

המחקר הביקורתי '

(

עמ ' . 14
)

מעלה על נס רעיונות שאינם עולים בקנה

.

האחרון שנשא יהושע בפני העם הנאום נפתה

אלוהים .

בסקירת מעשי החסד של ה ' לעמו מימי אברהם

מטבע הדברים פרשה זו העסיקה את המחקר

ועד ימיו של יהושע סקירה זו משמשת רקע

הביקורתי כבר למן המאה התשע  -עשרה  ,אך

.

.

לדרישה לירוא את ה ' ולהסיר את אלוהי

הנכר .

הדעות עליה חלוקות עד היום .
סוקר ענבר מבחר

אם יסרב העם להיענות לדרישה זו תיוותר בפניו

במבוא לספרו ( עמ '

האפשרות לבחור בין עבודת אלוהי ארם נהרים

מרשים של דעות  -למן קנובל

לבין עבודת אלוהי

כנען .

יהושע מציב מופת

אישי בהכריזו שהוא וביתו מתחייבים לעבוד את

ה'.

ובעקבות זאת מצהיר העם על הכרתו

אחיטוב

( ) 1995

-

) 14 - 1

ועד

( ) 1861

שמשכנע את המעיין בדבר

' התוהו ובוהו ' השורר במחקר בסוגיה

זו .

יש

הרואים בפרשה מסורת שכמית עתיקת יומין ,

.

בהשגחת ה ' לאורך ההיסטוריה ועל נאמנותו

ואילו לדעת אחרים מדובר ביצירה בדיונית יש

לה ' לאחר שיהושע מזהיר כי ה ' לא יסלח לעמו

המוצאים בה את הותמו של כותב אלוהיסטי ,

אם יעזבהו בגין אלוהים אחרים חוזר העם על

לפי אחרים היא משקפת את קולמוסו של הכותב

ההצהרה  ' :לא כי את ה ' נעבד ' ( פסוק כא )  .יהושע

המשנה  -תורתי  ,יש המעלים את האפשרות שהיא

קורא לעם להסיר את אלוהי הנכר אשר בקרבו ,

תעודה אלוהיסטית שעובדה בידי עורך משנה -

והעם מתחייב בפעם השלישית לעבוד את ה ' :

תורתי  ,ויש אף הסוברים שהיא בתר משנה -

.

קתדרה
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תורתית  .על רקע זה אין תמה שיש המשייכים

ענבר הן ש ' בעוד שהמחבר עושה לעתים שימוש

ויש

בסגנון מש " ת [ משנה  -תורתי ] מובהק  ,אי  -אפשר

המאחרים את חיבורה למאה השישית ואפילו

למרות זאת לטעון בפשטות שלפנינו יצירה

החמישית לפה " ס .

מש " ת  ,אלא עניין לנו  ,לאמתו של דבר  ,בלשון

אותה

השלוש  -עשרה

למאה

לפה " ס

,י

שבה

מגוונת

המש " ת ' ( עמ '

שולט

. ) 127

באופן

בולט

המרכיב

מסקנה זו והזיקה שהוא

מצויד בכלים היסטוריים  -פילולוגיים יצא ענבר

מוצא ללשונו של ספר ירמיה מביאות אותו

לשים סדר בסבך הדעות  ,ולשם כך הוא בונה

למסקנה שלשון הפרשה מאוחרת .

טיעון מורכב שכל שלב בו  ,המוצג בפרק

עניינו של הפרק הרביעי ( עמ '

לעצמו  ,מוביל לבא אחריו  ,עד הגיעו למסקנתו

בחינת החומרים הספרותיים שעמדו לנגד עיניו

) 90 - 79

הוא

של המחבר ושהוא הטמיע בחיבורו  .דיון זה חוזר

הסופית .
בפרק הראשון ( עמ '

) 36 - 15

מנסה ענבר לחשוף

ומאשר שבעל הפרשה נסמך על מקורות התורה ,

.

את הטקסט ה ' מקורי ' של הפרשה באמצעות

משמע שהוא מאוחר להם שימושו במקורותיו

השוואת נוסח המסורה למצע העברי המשוער

לצרכיו

מזכיר את דרך המדרש המאוחר .

של תרגום השבעים על נוסחיו וכל זאת מתוך

הפרק ההמישי ( עמ '

.

מודעות לעובדה

' שלא

ניתן להגיע לבטחון

. 37

) 104 - 91

נושא אופי השוואתי

ומטרתו לקבוע את הסוגה הספרותית של הפרשה

.

נראה

ואת בית היוצר של מחברה הכרעת ענבר כי

שלכן הוא משתמש במונח ' מקורי ' בשלב זה

לפרשה זיקה לסקירות היסטוריות משנה  -תורתיות

במרכאות .

מאששת אף היא את תארוכה המאוחר .

מוחלט בדבר הגירסה

בפרק השני ( עמ '

העדיפה ' ( עמ '

) 57 - 37

)

הוא מעמיד את תוצאות

בפרק השישי ( עמ '

) 125 - 104

נדונים המסרים

.

ההשוואה  ,שהן נוסח תשתית שונה גם מנוסח

של הפרשה לאחר שהכריע כי הפרשה מאוחרת

המסורה וגם מנוסח השבעים  ,במבחן הפילולוגיה

בוחן ענבר את העולם הרעיוני המשתקף ממנה

הביקורתית  ,וכך הוא משחזר נוסח שקדם לנוסח

בעיקר

על רקע כתובים

מאוחרים

אחרים ,

.

התשתית של השבעים ( ראה עמ '  , ) 57 - 54נוסח

משנה  -תורתיים שהזור עולמו של המחבר כמי

שלדעתו ' היה פרי עטו של המחבר המקורי ' ( מכאן

שהשתייך לחברה ' שידעה את עונש הגלות ,

[ עמ '  ] 127ואילך המונח ' מקורי ' נזכר בפרק זה

חברה שהיא בחלקה עובדת אלילים וחולמת

כדי לסבר את האוזן אביא דוגמה

מחדש את הארץ המובטחת ' ( עמ '  , ) 128מלמד

אחת לשיטתו  ,ובעקבות שורה של חוקרים ( ראה

את ענבר שהפרשה מאוהרת לחורבן בית ראשון

מרכאות .

ללא

)

.

עמ '

23

ושם הערות  , ) 153 - 152הפסוקית ' ואשלח

אך קודמת לחיבור ספר נחמיה .

את משה ואת אהרן ' ( פס ' ה )  ,החסרה בשבעים ,

מסקנתו הסופית היא כי ' המסר העולה בבירור

היא תחיבה מאוחרת  ,שמגמתה להשלים את מה

של

שהיה הסר במקור  ,וכך להוסיף לאזכור של יציאת

מצרים את משה ואהרן .
הפרק השלישי ( עמ '

לכל אורכו של הסיפור קשור לדמותו

יהושע . . .

משה אינו נזכר  ,ויהושע הוא שמוצג כמי

שכרת ראשון ברית עם העם לעבוד רק את ה ' ,
) 78 - 59

מוקדש לבחינת

והוא זה שנותן לעם חוקים וכותבם ב " ספר תורת

.

לשון הפרשה  ,כלומר לעיון באוצר המילים

אלוהים " ' בעקבות ולהויזן  ,שתיאר את יהושע

מסקנותיו של

כמשה שני  ,ניתן לתארו על פי סיפורנו כ " משה

והביטויים של הנוסה

המקורי .

שכם או סיני

?

הדרה
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עמ ' . ) 130 - 129

מסקנה זו מוליכה אותו

נבנה הטיעון באמצעות הצגה שיטתית של כל

להכרעה סופית בדבר זמנה של הפרשה  ,ובדברי

שלב  ,משמע כל פרק  ,על בסיס המסקנות שעלו

ראשון " ! '

(

( עמ '

הסיכום

) 131 - 127

הוא

כותב :

' אחרי

שהאסכולה המשנה  -תורתית ייחסה ליהושע את
כיבוש

הארץ . . .

פרשתנו ,

וצעד

בא סופר מאוחר יותר ,
נוסף

צעד

קדימה

סופר

בהעניקו

ליהושע את המאפיינים של משה  .לשון אחר ,
בהעמידו את יהושע תחת משה ' ( עמ '
הספר

מסתיים

בארבעה

נספחים ,

. ) 131

מן הפרק שקדם

הזהירה והשקולה  ,שסיפור יהושע וברית שכם

הוא סיפור משנה  -תורתי
אינו

מתבסס דיו

מאוהר .

לדעתי דיונו

על עולמה הרעיוני

האסכולה המשנה  -תורתית בהשוואה
מאוחרים

שפורסמו

לו .

כך הוא מגיע למסקנתו

שבשלביה

נוספים .

של

לזרמים

לא נראה לי שאסכולה זו ,

הראשונים

מלהזכיר

נמנעה

את

כמאמרים בשנים  , 1997 - 1982ושלהם זיקה

ירושלים ( ראה ספר דברים ) ובשלביה המאוחרים

ופואטית ( נספהים ג

( ראה ההיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית ) קבעה

ו  -ד ) לפרשה שני הראשונים עוסקים במזבח בהר

בפסקנות שרק ירושלים היא ' המקום אשר בחר ' ,

ושני האחרונים

תציג את שכם כחלופה לסיני  -חורב וכחלופה

עניינית ( נספחים א ו  -ב

)

.

עיבל ובברית בין הבתרים
מציגים

את

החזרה

תופעת

המקשרת

ואת

הפתיחה של דיבור ישיר באמצעות דיבור ישיר
במקרא

ובמארי .

לעיר

המקדש ,

ירושלים .

לא

גם

נראה

שאסכולה זו  ,הרואה במשה את גדול הנביאים -

' ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו

.

פנים אל פנים ' ( דברים לד  ,י

ו

לי

)

-

ה'

ובחלקים

המשנה  -תורתיים של ספר יהושע ( פרקים א  -יב ,

משה ענבר  ,שלבד היותו חוקר מקרא  ,הוא

כג ) מעצבת את יהושע בצלמו ובדמותו של משה ,

מביא

תעמיד את יהושע תחת משה  .במילים אחרות ,

לפנינו מופת של מחקר ביקורתי ורציונלי  ,שבו

אני מקבלת את כל מסקנותיו של ענבר בדבר

מחשובי החוקרים של תעודות מארי ,

חדרה 176
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איחורה של פרשה יוצאת דופן

זו  ,אך לא נראית

לי מסקנתו  ,הנשענת בעיקר על טיעונים

לאחר

חורבן

ויוצא

עצמאי

ירושלים כדי לעצב חלופה לירושלים

התרבה .

סגנוניים  ,כי הפרשה היא פרי קולמוס משנה -

לבעליו

תורתי  .ראוי היה לדעתי להתייחס לפן האידאי
באותה עמקות ושיטתיות שבהן נדון הפן הלשוני .

ובראשונה להדגיש את עצם קיומה של

היבור זה סופח לספר יהושע משום שהוא עולה

רק טבעי הוא שחיבור מאוחר  ,שמכיר את כל

בקנה אחד עם מגמות שהובלטו בעריכה הסופית

מקורות התורה  ,ישתמש במגוון לשונותיה ,

של ספרות התורה וספר יהושע ( = הקסטויך ) ,

ואפילו יעדיף את לשון אחד המקורות שלפניו ,

היינו

ערים

בדומה לבעל דברי הימים  ,שעתים נסמך יותר

מקודשות חלופיות  ,ביניהן חברון ובית  -אל ,

על לשון דויטרונומיסטית  ,לעתים  -על לשון

והצגת יהושע לא רק כמשרת משה עבד ה '

כוהנית  ,ולעתים הוא בוחר בסגנון

מזמורי ,

של

דופן ,

חיבור

שנכתב

התעלמות

זה היה

מירושלים

חשוב בראש

והצגת

חלופה .

( יהושע א  ,א )  ,אלא כעבד ה ' בזכות עצמו ( שם

לדעתי יש לראות בפרשה שלפנינו תוספת

כד  ,כס .

לספר יהושע שאינה עולה בקנה עם חלקיו

ועם היציאה לגלות יכלה להוליד מגמות שאינן

)

האכזבה שהתעוררה לאחר חורבן הבית

המשנה  -תורתיים  .תוספת מאוחרת זו  ,שמציגה

עולות בקנה אחד עם האידאולוגיה המשנה -

את שכם כחלופה לירושלים ואת יהושע כחלופה

תורתית  ,ואלו מצאו את מקומן הן בעריכתה של

למשה אינה משקפת את עולמה הרעיוני של

ספרות התורה והן בהכללתו של היבור זה בספר

האסכולה הדברימית  ,אלא יש לראות בה חיבור

יהושע .

המורדים שבתוכנו

.

סוגיה זו הגברים  ,אבא קובנר ויצחק צוקרמן ,
והנשים  ,תייקה גרוסמן וצביה לובטקין  ,השתייכו
לתנועות הקיבוציות המרכזיות של אותם ימים :

יהודית תידור  -באזמל

.

' הקיבוץ הארצי ' ו ' הקיבוץ המאוחד ' לארבעה היו
מספר

נעימה ברזל  ,עד כלות

ומנגד :

מכנים

משותפים ,

לא

הקשורים

רק

המפגש בין מנהיגי

בפעילותם בזמן מלחמת העולם השנייה אלא

ירושלים :

במועד עלייתם  ,במקום קליטתם וביחס הכללי

מרד הגטאות לבין ההברה הישראלית ,

.

אליהם לאחר עלייתם זמן קצר לאחר תום מלחמת

הספריה העיונית  ,תשנ " ח 5 ,ב 3עמ '

העולם השנייה עלה כל אחד מהארבעה
מה אירע למנהיגי המרידות בתקופת השואה לנוהך

ארצה .

כולם בחרו להתיישב בקיבוצי תנועותיהם וכולם

.

עלייתם ארצה ? לאילו כיוונים פנו וכיצד השתלבו

הפכו ל ' דמויות מיתולוגיות ' בקיבוציהם אולם רק

מדוע בחרו מרביתם לא

אחת מהם  ,תייקה גרוסמן  ,הפכה לפעילה מרכזית

לא

בתנועתה ואף השתלבה בפוליטיקה הישראלית ,

בחיי מדינת

ישראל ?

אבא קובנר

ובן  -גוריון במלחמת
העצמאות  ,מארכיון
משפחת קעגר

להשתלב

במנהיגות

בפוליטיקה
תנועתם ?

הישראלית

ואף

ספרה של נעימה ברזל ' עד

כחברת כנסת מטעם

מפ " ם .

כלות ומנגד ' עוסק בשאלות חשובות אלו תוך כדי

הספר שלפנינו הוא חלק מפרויקט מחקרי בשם

בחינת התערותן של ארבע דמויות שהיו מראשי

' התחדשות תנועות הנוער אחרי המלחמה

- 1944

הישראלית .

 , ' 1949ששותפים לו ' יד יערי '  ' ,יד טבנקין ' ,

ברזל בחרה בשני גברים ובשתי נשים כדי להדגים

הדתי .

המרד בנאצים בתרבות הפוליטית

' מורשת '  ,בית לוחמי הגטאות והקיבוץ
קתדרה

, 94

טבת

תשייט ,

עמי

181 - 177

יהודית
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תידור  -באומל

הספר מבוסס על שפע של תיעוד  ,הכולל תומר

.

והקיבוצית שלהם בעניין זה ראוי לציין במיוחד

ארכיוני רב  ,עיתונים וכתבי  -עת תנועתיים ,

את הפרק העוסק בשאלה מדוע לא הקימו לוחמי

עלוני קיבוצים וריאיונות אישיים חרף האכסניה

הגטאות קיבוץ במסגרת תנועת ' השומר הצעיר ' ;

התנועתית שהספר ראה בה אור  ,מגלה המחברת

בדיון הנוקב והמעמיק בשאלה זו קושרת ברזל

כלפי התנועות

מספר גורמים  :הדמויות שבמוקד הספר  ,הבעיות

השותפות לפרויקט שבמסגרתו נכתב הספר והן

התנועתיות הגדולות יותר שהעסיקו את תנועת

באשר לדמויות העומדות במרכזו .

' השומר הצעיר ' בתקופה הנדונה ושאלת מקומה

ספרה של ברזל מצטרף למספר מחקרים העוסקים

של שארית הפלטה ביישוב ובראשית שנות

.

ביקורתיות מדעית רבה הן

ביחס של היישוב ולאחר מכן של המדינה לעולי

.

המדינה פרקים אחרים עוסקים בעימות בין אבא

שארית הפלטה והעלייה ההמונית  .בין הבולטים

קובנר לבין מנהיג ' הקיבוץ הארצי ' מאיר יערי

שביניהם הם ספרה הנחשוני של הנה יבלונקה

ובהקמת קיבוץ לוהמי הגטאות במסגרת ' הקיבוץ

' אחים זרים '  ,העוסק בקליטת שארית הפלטה

המאוחד ' .

בארץ עד שנת  , 1952וספרה של דבורה הכהן

התנועות הקיבוציות בקבלת המסר התנועתי של

ההמונית

גיבורי הגטאות לאחר המלחמה  ,מסר שהיה

בעלייה

הדן

האפילוג לספר עוסק בקושי של

' עולים בסערה ' ,
ובהשלכותיה  1 .חשיבותו של הספר שלפנינו אינה

מנוגד

רק בכך שהוא עוסק בקליטתם של ארבעה

באירופה הספיקו להתפכח בכל הקשור לאהדה

מראשי המרד במדינת ישראל למעשה הוא עוסק

למסר של הסוציאליזם נוסח ברית  -המועצות

בפן אחד מתוך סוגיה מורכבת הרבה יותר  :היחס

ולהזדהות עמו  ,אך ראשי תנועותיהם בארץ לא

.

החיובי המוגזם ביישוב  ,ולאחר
לאחד

המרכיבים

הישראלית

המרכזיים

שאימצו

.

מכן במדינה ,

היו שותפים לתהליך זה ברור כי פער זה ניכר

בזהות

ב ' קיבוץ הארצי ' יותר מאשר ב ' קיבוץ המאותד ' ,

ובמקרה זה ,

בהתאם לאוריינטציה הפרו  -סובייטית מובהקת

ביותר

לגבורה הפיזית ,

-

לדרך

בארץ .

ראשי המרד

לנושאי הדגל של הגבורה הפיזית בשואה .

של תנועה זו .

בכישרון רב מתארת ברזל את חייהן של ארבע

במהלך הספר מציגה המחברת את האישיות של

ואחריה .

כל דמות ודמות  ,רובד אחר רובד  ,כדי שהקורא

לפני

הדמויות

במהלכה

המלחמה ,

.

הפרקים הראשונים מתוך שמונה  -עשר פרקי

יבין את מלוא מורכבותן כך לומדים אנו פרטים

אחד

רבים וחשובים על ילדותה של צביה לובטקין

מהארבעה במהלך המלחמה והשואה ולהגדרת

וכן שהשתתפה בקונגרס הציוני הכ " א בז ' נווה

מהם .

בחברת המשלחת הארץ  -ישראלית וחזרה לפולין

הספר

מוקדשים

להכרעות

של

כל

השליחות האישית והכללית של כל אחד

המחברת

במסקנות

האישיות ,

ימים ספורים לפני פרוץ המלהמה  ,על אישיותו

והלאומיות

שהסיק

אחד

של יצחק צוקרמן ועל התעניינותו המיוחדת

שהתעוררו

בארכיון ' עונג שבת ' שבגטו ורשה  ,על הערצת

במערכת היחסים בינם לבין המסגרת התנועתית

חניכיו של אבא קובנר למי שהתגלה כבר אז

בהמשך

דנה

התנועתיות
מהארבעה

ובבעיות

הספציפיות

כל

כמשורר צעיר ומוכשר ועל התפקידים שנשאה
1

ת ' יבלונקה  ,אחים זרים  :ניצולי השואה במדינת

תייקה גרוסמן עוד בטרם פרוץ המלהמה  ,כאשר

ד ' הכהן ,

עקב החשש שהגברים יגויסו התעורר צורך

ישראל  , 1952 - 1948ירושלים

תשנ " ד ;

עולים בסערה  :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל

 , 1955 - 1948ירושלים

1994

.

להכשיר

נשים לתפקידי פיקוד בתנועה .
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המורדים שבתוכנו

כאמור הספר מתמקד בשאלת אי קליטתם של

שהתגבשה

מנהיגי המרד במנגנון הפוליטי הישראלי ברזל

תעסוקה  ,ביחסי יהודים  -ערבים  ,בזכויות עובדים

מונה לכך מספר סיבות  ,הנוגעות לתחום האישי ,

ובמאבקים פנים מפלגתיים  ,היא פנתה לעסוק

.

ההברתי  ,הכלכלי

והאידאולוגי ,

ראשית  ,היא

זהותה

בשאלות

הישראלית

של

גם בנושא הנצחת השואה וחקרה .

טוענת  ,יש להביא בחשבון את הסיבות האישיות

ברזל מדגישה שמאחר שמדובר בראשי המרד -

של כל אחת מן הדמויות  ,כגון רצונם של אחדים

אנשים

אותם

מבין מנהיגי המרידות להקים משפחות או לנוח

ל ' דמויות

מהעשייה בשנות
את

מפרטת

המלחמה .

הסיבה

הישראלית

מיתולוגיות '

טרם

לארץ -

בואם

לאחר מכן היא

התעוררו לגביהם מספר בעיות ייחודיות שלא

הארגונית  -החברתית :

היו נחלת כלל העולים מקרב שארית הפלטה

ההחלטה להעדיף פעילות במסגרת מצומצת
יותר מזו

שהחברה

הפכה

הכלל  -תנועתית .

נוסף על כך היא

באותה

תקופה .

מרבית הבעיות היו בתהום

הפוליטי  -האידאולוגי .

בהגיעם ארצה נאלצו

מזכירה את הסיבה הכלכלית  :בתקופת הקליטה

מנהיגי

של שארית הפלטה יכלה כל תנועה להחזיק רק

המקומית

מספר מצומצם של אידאולוגים פוליטיים  ,והפור

בשמם ,

נפל כמעט תמיד על הוותיקים ולא העולים

האמתי שנשאו עמם ( ' העולם כולו

החדשים  ,גם כשמדובר היה במנהיגי

המרד

שביקשו

להתאים

להשתלב

בהנהגה

למיתוס

שנקשר

עצמם

ובכך לוותר על חלק גדול מן המסר
נגדנו '

וכו ' .
)

המרד .

הם נדרשו לא רק להשיל מעליהם את הזהות
טרם

לבסוף עוסקת ברזל בסיבה האידאולוגית  :חלק

הגלותית

ממנהיגי המרד כבר לא מצאו שפה משותפת עם

המלחמה כמרבית ניצולי השואה  ,אלא גם לוותר

מי שעמדו בראש תנועות  -האם שלהם בארץ ;

ושכלל

על

מסר

ולהשכיח

הגבורה

את

תולדותיהם

שהביאו

ארצה ,

השאר

אלמנטים זרים להברה היישובית  ,כדי להתאימו

מהחוויות הקשות של המנהיגים בגולה בכלל

למיתוס שנוצר בארץ לפני בואם  .לדוגמה בעוד

ובתקופת השואה בפרט .

ראשי המרד הציגו בגבורתם אלמנטים יהודיים

דבריה של ברזל בעניין זה בקשר לטיב היחסים

ולא עבריים בלבד  ,ולא הדגישו את הדיכוטומיה

שהתפתחו בין אבא קובנר לבין מאיר יערי

בינם

ראשי

מסכמים סוגיה זו בתמציתיות  ' :ייחודיות גורלו

התנועה בארץ להדגיש כי רק התנהגותם של

כולו נגדנו " ,

המורדים הייתה מופתית  ,והדגישו את הפער

אצל קובנר  ,כמסקנת רצף המובילה גם כלפי

בינם לבין יהודי אירופה האחרים שמצאו את

העתיד הפוליטי של העם היהודי  ,לא הייתה

מותם בכבשנים .

יכולה להתחבר עם תנועה פוליטית שראתה

' עד כלות ומנגד ' מעלה ארבע סוגיות הראויות

ניגודי

ההשקפות

ביניהם

של העם היהודי בבחינת

נבעו

" העולם

בין

לבין

קרבנות

ביקשו

השואה ,

.

עצמה משולבת עם תמונת העולם הסוציאליסטי

לדיון מעמיק יותר סוגיה אחת נוגעת לכותרת

שלאחר מלחמת העולם השנייה המונהג על ידי

המשנה של הספר  ' :המפגש בין מנהיגי מרד

ברית המועצות ' ( עמ '

. ) 93

.

במקום אחר היא

הגיטאות לבין החברה הישראלית ' למעשה הספר

מדגישה שאפילו תייקה גרוסמן  ,שהשתלבה בחיי

אינו עוסק במפגש בין מנהיגי המרד לבין החברה

הפוליטיקה של תנועתה  ,עסקה בעיקר בנושאים

הישראלית בכללותה אלא במפגש שלהם עם

להיות מזוהה בשנות

סקטורים מסוימים של חברה זו ובעיקר עם

חברתיים

ובחרה

החמישים " רק עם

' לא

עברה " ' ( עמ '

. ) 233

רק לאחר

.

התנועה הקיבוצית וכאן מדובר בעיקר במפגש

קתדרה . 80

יהודית

תידור  -באזמל

בין אליטות  ,בין מנהיגי התנועות הקיבוציות

מנהיגי המרד כעל עולים חדשים וניצולי השואה

לבין מנהיגי המרד או בין מנהיגי המרד לבין

גם יחד  ,ייתכן שיש מקום לשאול מדוע בכלל

.

חברי קיבוציהם יש לקוות כי ספר זה יהווה מנוף

ציפתה המחברת שהם ישתלבו מידית במנהיגות

למחקר כולל יותר שיעסוק במפגש של דמויות

המקומית לאחר עלייתם  ,האם מנהיגי קבוצות

אלו או של דמויות מרכזיות דומות מקרב שארית

אחרות בגולה שעלו בעליות שקדמו לזו של

הפלטה עם הוותיקים העירוניים  ,עולי העלייה

שארית הפלטה או שבאו אחריה תפסו את

הרביעית והחמישית  ,שהיו הלק נכבד מהמרקם

מקומם בקרב האליטה המדינית השלטת מיד עם

החברתי של היישוב טרם הקמת

עלייתם ? האם מקביליהם שבחרו להגר לארצות -

המדינה .

סוגיה אחרת קשורה לאחת מהנחות היסוד של

הברית ( ואכן היו כאלה מבין המורדים  ,לאו

הספר  :הציפייה שמנהיגי המרד אכן ישתלבו

דווקא מקרב אנשי התנועות החלוציות ) השתלבו

עוסק

בהנהגת הארגונים היהודיים  ,שלא לדבר על

במנהיגות

תנועתם .

הסיפור

שלפנינו

( משמאל לימין )
למטה  :יצחק

תייקה

צוקרמן ,

גרוסמן ואמיל

זומרשטיין

בשורה השנייה  :משה
שרת ונחום

גולדמן .

למעלה  :משה סנה
ויצחק גרינבוים

במפגש פוליטי  -רעיוני של אנשי תנועה מהגולה
 -אמנם מנהיגי מרד  ,אך למעשה עולים חדשים

.

 עם ראשי אותה תנועה בארץ ואכן יש לזכורכי מדובר באנשים שהיו חלק מתופעה  :עליית
שארית הפלטה ובייחוד ניצולי השואה שהגיעו

הפוליטיקה

האמריקנית ?

ומה

לגבי

אלה

שנשארו בארצות הולדתם  ,דוגמת מארק אדלמן
בפולין  -האם הוא השתלב בהנהגה המקומית
לאחר

המלהמה ?

סוגיה נוספת קשורה במסר שהביאו עמם אותם

.

לארץ באופן חוקי או כמעפילים טרם הקמת

מנהיגי המרד לארץ האם הוא היה שונה באופן

המדינה ; עובדה זו אינה זוכה תמיד לתשומת

מהותי מזה שהביאו עמם ניצולים אחרים בעלי

הלב הראויה בחיבור שלפנינו  .אם מסתכלים על

הברי

אוריינטציה

ציונית

מובהקת ,

דוגמת

המורדים שבתוכנו

בוכנוואלד '  ,קבוצת ההכשרה הראשונה

אנה פוקר ברומניה או של גומולקה בפולין ,

שקמה בגרמניה לאחר השואה  ,ושחבריה ייסדו

שהודחו מתפקידיהם ושחלקם אף הוצאו

להורג .

לאחר מכן את קיבוץ נצר  ,שהפך מאוחר יותר

גם הסיטואציה שנוצרה בארצות מזרח אירופה

על פי התיאורים של ברזל

הייתה שונה בתכלית מזו שהייתה קיימת במדינת

' קיבוץ

לקיבוץ נצר סרני

?2

דומה כי המשותף בחוויות שעברו הניצולים עלה

ישראל .

לעתים בהרבה על המפריד ביניהם מבחינה

שראשי המרד ישתלבו  -או לא ישתלבו -

תנועתית  .אי לכך יש בכל זאת מקום לבחון את

במנהיגות של מדינה שונה מזו שבה פעלו בימי

בעיית היקלטות מנהיגות המרד על רקע הסוגיה

השתתפה במלחמה ,

הכללית של קליטת שארית הפלטה בארץ .

בווריאנט הישראלי מדובר היה בכך

המלחמה ,

מדינה

שלא

ושנחסכו ממנה הזעזועים הקשים שנבעו מן

ומסיומה .

הסוגיה העיקרית שהספר מעלה אך אינו דן בה

המלחמה

היא הקונטקסט הבין  -לאומי  .נראה כי ספרה של

נמחקה האליטה המדינית המסורתית כמעט בכל

ברזל עוסק בווריאנט ישראלי של תופעה שכיחה

המדינות  ,ביישוב היהודי ובמדינת ישראל הייתה

למנהיגי

קיימת רציפות בהנהגה מן התקופה שלפני

בעולם

שלאחר

המלחמה :

היחס

בשונה

ששם

מאירופה ,

.

הארבעים

המלהמה  ,במהלכה ולאחריה אך בכל המקרים

והחמישים  .כיצד השתלבו מנהיגי המרד בהנהגה

מדובר למעשה בפער שנוצר בין דעותיהם וסדרי

איזה

עדיפויותיהם של אלה שעמדו מול הנאצים

מקום תפסו במרקם החברתי ובצמרת המדינית

בשנות המלחמה לבין אלה שנקטו קו מדיני ,

המרידות

נגד

הנאצים

בשנות

הפוליטית והחברתית לאחר

המלחמה ?

ואילך ?

כלכלי או חברתי אחר  ,שנבע מהמציאות שחוו

שאלות אלו באו לידי ביטוי הריף ביותר דווקא

באותן שנים ולאחר מכן  ,אך לא חוו עמידה

של מדינותיהם משלהי שנות הארבעים

במזרח אירופה  -שם התעוררו מהלוקות בין אלה

ישירה מול הנאצים באירופה הכבושה .
רבות .

שהיו מנהיגי המרד  ,דהיינו גיבורי המחתרות

כאמור הספר שלפנינו מעלה שאלות

הקומוניסטיות המקומיות  ,לבין אלה שמצאו

מעניין היה גם להשוות את גורלם של מנהיגי

עיקר

תנועות

מקלט בברית  -המועצות בזמן

המלחמה .

הוויכוחים נסבו על סדרי קדימויות בכל הקשור
בשיקום

ארצם

לאחר

המלחמה .

המרד

בארץ

לגורלם

של

ראשי

אידאולוגיות אחרות שהיו קיימות בארץ ובגולה

.

במרבית

לאחר עלייתם  ,כגון אלו שבמגזר החרדי האם
דווקא

המקומות הולידו ויכוחים אלה מסכת אכזרית

נגזר

של הלשנות והאשמות שהסתיימה במעצרם של

האידאולוגיה

רבים  ,וביניהם לא מעט יהודים כגון רודולף

ישראלית יצרה פער בין המנהיגות המקומית

מלנסקי בצ ' כוסלובקיה .

לבין זו שבאה מהגולה ? יש לקוות שבעתיד יראו

גורלם של מנהיגי המרד שהגיעו לארץ היה אכזרי

אור מחקרים על מגזרים שונים של שארית

הרבה פחות מזה של סלנסקי בצ ' כוסלובקיה  ,של

הפלטה שיתנו תשובה לשאלה זו .

2

י ' תידור באומל  ,קיבוץ בוכנוואלד  ,תל  -אביב

1994

עליהם

גורל

דומה

החלוצית

או

שמא

במתכונתה

הארץ -
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האנדרטות לנופלים  :תרבות

מבקשת להציג את המיפוי המרחבי  ,החברתי

.

והפוליטי של התפתחות הזיכרון הלאומי ' הנצחה

1

ההנצחה בתשרה הישראלית

וזיכרון ' מציע לקורא שפע של מידע המבוסס על
תיעוד ארכיוני  ,ריאיונות ומקורות משניים החל

מהאנדרטה לזכר חללי תל  -חי משנת

יעל זרובבל

1920

התשעים .

באנדרטות שהוקמו בשנות

וכלה

בהיקפו

שונה חיבור זה ממתקרים אתרים בתחום שבחרו
אילנה

שמיר  ,הנצחה וזיכרון  :דרכה של החברה

הישראלית בעיצוב נופי הזיכרון .
עובד  ,תשנ " ז 234 ,

תל  -אביב :

עס

להתמקד במלחמה מסוימת ( ראה לדוגמה ספריהם

עזריהו ) י

של עמנואל סיון ומעוז

או בהיבטים

מסוימים של האנדרטות ( ראה מחקריהם של

עמ ' .

אסתר לוינגר ועוז אלמוג .

) 2

מתמקד בהתפתחות

במבוא לספרה משרטטת שמיר בקווים כלליים

ספרה של אילנה שמיר

מסורת ההנצחה של הנופלים בקרב באמצעות

מגמות בהנצחה ובזיכרון בישראל  ,מגמות שהיא

מחקרה המפורט מציג סקירה

מתעדת ומפרטת בהמשך חיבורה  :בשנים שקדמו

היסטורית של תופעת האנדרטות שהוקמו

ליסוד המדינה בלט מקומם של הארגונים
הממסדיים בהקמת אנדרטות לנופלים  ,ואילו

אנדרטות ,

/

k

אrק

לזכר חללים שנפלו למען המולדת משנות
העשרים ואילר שמיר איננה מתמקדת
בניתוח האנדרטה כ ' טקסט
' או כמיצג

.

8ז
. iaSSE
~

י

.

אמנותי עיקר עניינה הוא בהיבט

החברת הפוליטי של ההנצחה

 : = 11בגען
י

לאחר הקמת המדינה נתעצמה המגמה להנצחה

.

פרטית ומקומית למרות הקמת גופים ממלכתיים

.

זו בידי סוכני הזיכרון האישי והמקומי מאמציהם

,

ך

מציגה תפיסה דינמית של האנדרטה כאתר זיכרון
שמשמעותו ממשיכה להשתנות במרוצת הזמן

1

בזיקה לתהליכים חברתיים ופוליטיים .
מטרת מחקרה של שמיר היא לבחון את עיצוב
הישראלית על 1סמך הבדיקה
:
נופי הזיכרון בחברה

.

של פעילות הנצחה באמצעות אנדרטות היא

_ _ ...

לטיפול בהנצחה נותרה היזמה העיקרית לפעילות

,

ע

.

"

ס וז ' ן

שומ

-

: :ח : : :
קז

,

י

ז  ,תל  -אביב

העצמאות והנצחת הנופלים בישראל , 1956 - 1948

2

י
ן י
באר  -שבע ' 1995
ניתוח'
 ; 1993ע
בישראל :
בישראל ,
מלחמה
לנופלים
לחללי
אנדרטות
אנדרטות
לוינגר ,
אלמוג ' ,
א'
סמיוטי '  ,מגמות  ,לד (  , ) 1991עמ
קתדרה

, 94

טבת

תשייט

,

' 210 - 171

עמי

.

- 182

184

האנדרטות לנופלים  ,תרבות ההנצחה בחברה הישראלית

מחקרה של שמיר חושף את עצמת קשרי הגומלין

האחרונים

בין הגורמים השונים הנוטלים חלק בתהליך

ביצירת אתרי זיכרון של מורשה חיילית דוגמה

וחברי

מאלפת לתהליך זה הוא אתר הזיכרון בלטרון ,

הנופלים  ,הרשויות המקומיות והממסד הצבאי

' יד לשריון '  ,שהיקף הפעילות הנערכת בו

ארגוני

ההנצחה :

השכולים

ההורים

.

והפוליטי מעניין במיוחד לגלות בהקשר זה  ,את
גמישותו של הממסד מול לחצים ציבוריים
המופעלים

עליו .

במקרים

רבים

אנדרטות

משתקפת באופן

בולט
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במיוחד

.

הורחב באופן

במהלך

דרמטי .

אף כי שמיר שומרת

חיבורה על איפוק אקדמי

ונמנעת

משיפוט של צורות הנצחה שונות  ,מבצבצת

המוקמות על ידי משפחות הנופלים  ,חבריהם
לנשק או בני היישוב שאליו השתייכו  ,מקבלות
רשמית

גושפנקה

הממסד

מטעם

הביטחוני -

הציבורי אף שממסד זה גילה התנגדות מוקדמת

.

לאותן יזמות האנדרטה שתכנן דני קרוון לזכר

חטיבת הפלמ " ח במבואות באר  -שבע היא דוגמה

לתהליך זה ( עמ '

) 65 - 64

.

במקרים אחרים נבנו

אנדרטות רק לאחר תהליך ארוך וממושך כאשר
חוסר ההסכמה בין גורמים שונים הביא לסחבת

.

בקבלת האישורים כך למשל מתארת שמיר כיצד
הפעילות להנצחת חללי הקרב בקסטל  ,שהחלה

בשנת  , 1968הגיעה לסיומה רק בשנת
) 54 - 53

.

1980

( עמ '

לעומת זאת יזמות אחרות נדהו ולא זכו

להגיע לכלל

ביצוע .

כך נגנזה תכניתה של

עיריית אילת להקים אנדרטה לזכר מבצע קדש ,
אף על פי שהיחידה להנצחת החייל הייתה שותפה
ביזמה זו

' הנצחה

(

עמ ' . ) 88

וזיכרון ' מלמד

כי גם לאחר שנקבע אופי

האנדרטות בתהליך קבלת ההחלטות  ,אתר
הזיכרון עשוי לשנות את צביונו במרוצת
אנדרטה

מקומית

הופכת

לעתים

הזמן .

לאנדרטה

לאומית  ,ואילו זו שהוקמה על מנת להנציח קרב

זו .

מסוים עשויה להפוך לעדות זיכרון לקרבות

מדבריה נימה ביקורתית כלפי התפתחות

שונים הקשורים לאותה יחידה שמיר מתעדת

הפיכתם של אתרי זיכרון שנועדו להנצחת

חיתלת
במערכות
שנפלוכתת
במ ~

כיצד הוספת חדר זיכרון ומוזאון או הצבת תצוגה

הנופלים ליעדי תיירות שנערכים בהם ביקורים

ישראל  ,רחובות

של קרבות היסטוריים מרחיבות את משמעותה

המוניים  ,פיקניקים  ,עצרות ומופעים שונים ,
של זיכרון

.

החברתית והחינוכית של אנדרטה מעבר לטקסי

גורמת

הזיכרון השנתיים שנערכים לידה היא מציינת

המלחמות וזיכרון המתים

כי המגמה של הרחבת אתרי הנצחה בעשורים

יש להצטער על ששמיר לא הצביעה על מגמות

.

לדעתה

לטריוויאליזציה
(

עמ ' . 138
)

אנדרטה לזכרם של

יעל

קתדרה 184

זרובבל

נוספות בהתפתחות תרבות ההנצחה והזיכרון
בארץ ולא ניתחה אותן ביתר הרחבה על סמך

ממצאיה .

בסקירתה

אמנם

שזורות

הערות

 , ) 85בעוד ש -
הימים זכו

חללי

803

ב 80 -

החללים שנפלו במלחמת ששת

אנדרטות ( עמ '  ; ) 89ואילו

הכיפורים

מלחמת יום

. ) 108

,

2 679
ב 71 -

הונצחו

ממצאים אלה הם

מעניינות ולעתים אף נוקבות לגבי תופעות

אנדרטות בלבד ( עמ '

מסוימות  ,אך אין היא מציעה דיון מסכם שיציג

מידע חשוב לגבי

את מסקנות מחקרה על תרבות ההנצחה והזיכרון

וניתוחם יתרום תרומה השובה להבנת תהליכים

בישראל .

יצירת הזיכרון הלאומי ,

.

הבהנות מסוימות החוזרות ונשנות

חברתיים ופוליטיים בחברה הישראלית הערות

בספרה נקלטות מתוך הקריאה בפרקים השונים .

נוספות המוצנעות בגוף הספר מרמזות על

כך מדגישה שמיר למשל את חשיבות הקשר

ממצאים המזמינים דיון מעמיק יותר במשמעותם .

ההדוק בין הנופל לקהילת הזיכרון המקומית

מיעוט

בישראל ,

ומצביעה על זיקה זו כהסבר לייצוג הגבוה של

שהמחברת קושרת אותו  ,בצדק  ,למרכזיות השם

אנדרטות ביישובים הזיכרון המקומי מהווה אם

במסורת היהודית  ,מגלה פן מעניין של תופעת

.

כך גורם חשוב בגישור בין הזיכרון האישי

בישראל .

האנונימיות

האנדרטות

בישראל .

הקולקטיביות

הישראלית

הנטייה

ואולם הוא עשוי

להימנע מהקמת אנדרטות בבתי עלמין  ,נוהג

להפוך לגורם חתרני הפוגם ביצירת הנצחה

מוכר

ובארצות הברית ,

ריכוזית המחזקת את הזהות הלאומית .

וההימנעות מהקמת מצבה ריכוזית להנצחת

הבהנות אחרות העולות מתוך ניתוח ממצאיה

מלחמה אחת גם הן תופעות שיש להן השלכה

לזיכרון הלאומי

בארצות אירופיות

הישראליים .

נעדרות מן הדיון  ,כך למשל מראה עבודתה כי

ישירה על עיצוב נופי הזיכרון

הנצחה של מלחמה מסוימת הנחשבת לנקודת

למרות העדר ניתוה מסכם של ממצאי המחקר

מפנה היסטורית איננה מתפתחת באופן לינארי :

מעשיר הספר את הידע ההיסטורי והחברתי

הפעילות להנצחת מלחמת העצמאות באמצעות

שבידינו בנושא הנצחת חללים במדינת ישראל ,

אנדרטות דעכה בשנות השישים והשבעים אך

בשנים האחרונות אנו עדים לעליית ההתעניינות

בשנות השמונים הלה התעוררות בפעילות זו

והזיכרון

( עמ '

) 73

 .שמיר אינה בודקת מדוע חל שינוי זה .

בנושא

האבל ,

מפרספקטיבות

השכול ,

שונות ' .

ההנצחה

' הנצחה וזיכרון ' מוסיף

ממצאי מהקרה אף מגלים כי אין יחס ישיר בין

נדבך חשוב לספרות המחקרית המתפתחת בתחום

מספר הנופלים בתקופה מסוימת לבין מספר

זה וההערות בגוף העבודה מצביעוא על עבודת

.

האנדרטות המנציחות אותם מלחמת העצמאות ,
שנפלו בה יותר

קרבנות  ,הונצחה ב -

מ 6 , 000 -

.

המחקר המקיפה שעליה מבוסס חיבור זה הספר
כתוב בסגנון בהיר ונגיש לכל קורא המתעניין

.

בתקופה שבין מלחמת

בנושא לקהל הקוראים הרחב  ,כמו גם לחוקרי

העצמאות למלחמת ששת הימים נפלו יותר מ -

הזיכרון הישראלי  ,מהווה ספר זה תרומה חשובה

אנדרטות ( עמ '

190

,

2 000

5

; ) 45

הללים והם הונצחו

ב 54 -

אנדרטות ( עמ '

ראה למשל  :ה ' נווה  ,השבי האבל  :האבל בראי

הספרות העברית החדשה  ,תל  -אביב
מלקינסון  ,ש ' רובין וא ' ויצטוח ( עורכים )  ,אובדן
; 1993

ושכול בחברה הישראלית ,
the

Memory and

; 1993

Collective

ר'

] . Zerubavel ,ן

Recovered Roots :

להבנת היבט מרכזי

וחשוב בתרבות הישראלית .

Israeli National Tradition , Chicago

 ; 1995ד ' אוחנה ור " מ
גלגוליה של התודעה

אביב . 1996

ויסטריך ,

,

Making 0

מיתוס

וזיכרון :

הישראלית  ,ירושלים ותל -

עיצוב זיכרון  :תערוכה וקטלוג  ,הגלריה

לעיצוב של אסכולה  ,תל  -אביב

1998

.

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש

י ' פינקלשטיין  ,הארכאולוגיה של תקופת ההתנחלות
והשופטים  ,תל  -אביב  :הקיבוץ המאוחד

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .

והחברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה  , 1986 ,עמ ' , 219 , 64
[ ] 29 , 10

בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים מרובעים מצויין

י ' צפריר  ,ארץ ישראל מחרבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי
המימצא הארכאולוגי והאמנותי  ,ירושלים  :יד יצחק בן -

ארכיון משפחת אבא קובנר  ,עין  -החורש [ 177ן
ארכיון עיריית ירושלים [ 07 , 103 , 98 , 97נ 112 ,ן
ארכיון צה " ל ומערכת הביטחון  ,גבעתיים [ , 145 , 144 , 130 , 127

70

323

] 35

י ' קלינוב וצ ' שלום ( עורכים )  ,ההתנדבות  ,תל  -אביב  :יבנה ,

] 149 , 146
הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים ] ze

יד יצחק בן  -צבי  ,הספריה

t1

[ חש " ד ]  ,עמ ' ] 157 [ 10

] 132

ג ' ראונר ואחרים ( עורכים )  ,מבט מזווית אחרת  :אוסף

[  ( 87שמאל ) ן

קריקטורות בתולדות הציונות  ,ירושלים  :יד יצחק בן  -צבי ,

לשכת העתונות הממשלתית  ,ירושלים [ ] 134 , 124 ~ lzz , 116
מוזיאון ישראל  ,ירושלים
רשות

צבי  ,תשמ " ה  ,עמ '

( איור תחתון ) ,

[ , 34

:

תשנ " ז  ,עמ ' , 31

[ ] 175

העתיקות  ,ירושלים

] 166 , 161 [ 34

א ' שמיר ( עורכת )  ,גלעד  :אנדרסאות לנופלים במערכות ישראל

[ ] 50

 -השלמות ותיקונים  ,תל  -אביב  :משרד הבטחון  , 1991 ,עמ '

מרדכי בר  -און  ,ירושלים [ 131ן
שמעון דר  ,קיבוץ מעברות [ ] 15

52

( למעלה ) [ ] 153

זאב וייס  ,ירושלים  ,משלחת החפירות בציפורי [ ] 36

אילת מזר  ,פרוייקט פרסום חפירות הר  -הבית

[  ( 71 - 56כל
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and disentangle .
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 בsummary of some of the author' s

decisions imbued 81 [ those involved  חthe medical

arguments . The main claim ן5 that the Arab -lsraeli

profession  חןthe country with the belief that by

conflict

means of effort ,

understandings of any side ,

intelligence and unification of

resources , any social or professional goal could be
attained .
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ח01
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result
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mis

nor the outcome of

anything that happened [  [ ח948 or  חןthe following
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must be viewed as  בtragic clash bethreen

 סעהgenuine national movements that were born of
unrelated contingencies but clashed over their
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Small and Big Border Wars , 1949 - 1956 :

the decade under discussion

Israel ' s Security Policy during א5 First

ת01 possible and the real issue 0 תthe agenda , which
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both sides had ן0 cope with , was ח01 how or whether
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serious conciliation was

peace was possible , but rather under what conditions
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By and large , Israel ' s retaliation' policy failed  חthe

dedicated their

short run ~ but the security problems created bv the
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the development of the Arab -Israeli

1 bet

the next round of violence would take place .

[ 948 war and

Arabs for the young state were ת01
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presented
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with

ב

8י

811 ephemeral

serious

strategic

~ een the termination of
the Sinai War
of 1956 . The author takes issue with

challenge . The wars of infiltration and reprisal were

some of

and conclusions presented by

expressions of the head - 0 חstruggle bethreen Israel' s

these historians . The major counterclaim ן5 that

desire 10 settle the areas emptied during the 1948

arguments

much of the criticism of the aggressive policy led bv

fighting with the hundreds of thousands of new

and Gen . Moshe Dayan  חןthose

Tewish immigralת15 , and the attempt by the Arab

David Ben-Gurion

days 15 ח01 new and was already part of the public

states 10 enable the return of hundreds of thousands

discourse  זבthe time . The main issues discussed are :

of Palestinian refugees 10 their homes and lands , or

the justification of the ' shoot 10 1111 ' policy adopted

 זנleast 10 leave those properties unused , awaiting

by Israel against Arab infiltrators across the 1949

the return of their original occupants .

demarcation lines ; the efficacf and ~ logic ' of Israel ' s

The ~ logic ' of any reprisal strategy assumes potential

retaliatory operations ; Israel ' s failure 10 pursue

escalation . The failure of this policy, therefore , had

opportunities for peace which were , presumably, put

10 bring this vicious cycle ז0 8 תever- intensifying

fonNald bv some Arab leaders and diplomats , or

level Of vlolence and had 10 lead ,  חןthe חח81 7811 ץ, 10

mediated bv

the large-scale

some third -party

assumption that the 51ת8
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war 1 חthe 5מן21 Peninsula .
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of
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, but was 101ב11 ץdisappoi נ םזחן.

expanding Israel' s borders ; and the assertion that 1

Nevertheless , that war significantly reduced border

was Israel ' s aggressive policy and refusal ן0 make

warfare for almost 10 תyears .
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premeditated and planned with the aim
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floor contains פ

identify as

8

large room that we propose 10

synagogue sanctuary .  תוthe southern

wall of this room , part of

8

niche has survived , 0מ

whose eastern side 15 8 drawing ,  תוred , of 8
seven -branched candelabrum (menorah) . The debris
 חוthe room yielded another stone with 8 drawing of
8 candelabrum , that probably adorned the western
side of the niche ,

 פstone

11ח1ם1 from the main

entrance 10 the building adorned with  סעהadditional
candelabra , and  פlarge quantity of

as images derived from that 01

the Holy City ) and תו

the rites of worship ( such as common pilgrimage 10
lerusalem

and

cities ) .

frontier

Muslim

ascetics

(zuhhid) , who played 8 חextremely important role תו
the creation of traditions  תוpraise 01 Terusalem , also
contributed 10 the spread of the ideal Of defending
Islam ' s frontiers , which was one significant trend
among many 01 them . The concepts concerning the
sanctity

0 ] frontier cities ,

like those that relate

the

10

,

01 glass

sanctity of Terusalem , also rely  חסקטlewish and

lamps that point 10 the public nature of the building .

Christian traditions . Beyond the specific issue 0
sanctity of
1105 , they reflect general processes ,

) חל

the

basis

of

the

archaeological

finds ,

the

synagogue can be dated 10 the beginnings 01 Muslim
centurf CE ) . We

rule  חןTerusalem ) מ11 נ-seventh

know of the existence of 8 Tewish quarter  תוthe
southern part 01 the Temple Mount during that
period from  פdocument found  תןthe Cairo Genizah ,
from which we learn that the caliph Umar permitted
seventy Tewish families 10 settle  חןTerusalem after 8
lenihy period during which their presence was
forbidden . 'The House 01 the Menorot' went out 0

,

use when  טתסof the large Umayyad buildings wa
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polemics and issues 01 the times .
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Beginnings of Public Health חו
)( ח

Eretz Israel

the eve 01 the First World War ,

doctors - the

first

such

8

,

conference of

large-scale

meeting

0

physicians  תןEretz Israel -. was held  חןTerusalem ז0

built atop ן1 early  תוthe eighth centurf. Despite

mount

mention of ancient synagogues  חוTerusalem  חןearly

and

literary sources , ת0 remnants have been discovered

conference produced efficient and creative work

10

date .
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' The House

0

,

the Menorot ' did indeed

serve as  פsynagogue , then

11 ן5 the earliest such

structure discovered  תוTerusalem 10 date . Since ) עו
have but

1111ם

information

0 חthe

city ' s Tewish

community 81 this time , the synagogue ' s discovery
01 great importance .

ש

8

campaign against trachoma

professional

atmosphere

.

The scientific

the

81

three -day

procedures whose effects are 5111 [ evident today .
Decades after the conference , optometrists and public
health personnel continue 10 apply 15 guidelines for
social and environmental preventive medicine . The

'Trachoma Conference ' developed the field of public
medicine 1 תEretz Israel by progressive medical
advancements based 0 תvast knowledge and research
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Terusalem and the Sanctity of the Frontier
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Muslim medieval sources concerning the sanctity of
Terusalem , primarily the literarf genre known as
cil bayt al- maqdis (The Merits of Terusalem ) , are

01 the causes of trachoma , 115 spread, methods of
treatment , etc . Subsequently , experiments were
conducted

reveal more about the disease , the

10

environmental

conditions contributing ן0 115 spread

and validation

of medical diagnosis by laboratory

confirmation .
The Tewish

medical

community ,

51111

under the

fad
ת0 ~יuniform 1 תcontent and form . The article deals

 תפ תןactive and organized manner for the welfare of

with 8 חobscure aspect: the widening of the ' circle of

the

sanctity ' 10 Muslim cities connected with Terusalem ,
 ן.  ם. the Muslim frontier cities . These fortified cities

Ottoman regime ,
Tewish

infidels along 15 coasts and borders from the first
centurf ofthe Hijra . The article deals with the special
rank of sanctity assigned 10 these cities that are
linked 10 Jerusalem , both 0 חthe spiritual level ( such

the first time conducted itself

and Arab

population .

aid - or interference -ofthe
successhJIly

(ribdtit) defended the world 01 Islam against the
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developed

infrastructure
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פ
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Without
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authorities , the doctors
professional ,
2ח

organized

exceptional

social

philosophy : 10 build up public confidence  חוreliance
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5 own resources , without dependence חסקט

any external ones . 11 was only natural that
ן0 create

8

8

proposal

single organization uniting 811 Tewish

) 0 ) חוחטת ! תו5

Avraham Faust
From Hamlets 10 Monarchy :

 גView

from the

throughout the

ancient world .

The

article examines this communal 1851 - day ritual  חןthe
Tewish society 01 Roman Palestine during the third

Countryside 0 חthe Formation of the

and fourth centuries CE .

Israelite Monarchy
 חןexamination of Iron Age rural settlements  תןEretz

multi-faceted

this

תן

participation

The wldespread and varied
public

ritual

reflects

the

composition Of Tewish society 81 that

Israel reveals that during the second half of Iron Age

time . The nasi (patriarch of the community) , the

1 and the first decades of

public , the individual ' holy man ' and the rabbi are

Age 11 there were major

changes  תןsettlement patterns . 1 מcontrast 10 the

described as elements comprising this communal

gradual increase [ ת

endeavor. Rabbinic integration חן10 this soclal and

prevalent view , which assumes

8

the number 01 settlements since the beginning 01 the

cultural reality, and the interplay betsreen the sages

Iron

and the other figures present , are examined as part 01

Age ,

the

small

villages

and

hamlets

50

general

phenomenon .

The

1851 -day

sermon

characteristic of Iron 1 gradually disappeared חט1 ] 1

this

the first few decades of the tenth century BCE . This

seems 10 be the unique rabbinic contribution ז0 this

process , whose natural consequence was the
concentration 01 population  תןlarger settlements , ן5

are shared by different types 01 participants . The

communal ntual . Other functions and responsibilities

analyzed 1 תthe article . The process seemingly began

traumatic conditions experienced by the community

result 01 confrontatlon with other groups and

provide 8 backdrop against which social pressures

as

8

because 01 security conditions . These led 10 the

and power struggles surface . Within the

abandonment 01 small sites and 10 the concentration

stages 01 the communal fast , these various figures
CEתוו

01 population  תןcentral villages , which thereafter

and leaders

increased 1 ח5120 and became towns . [ 1 15 probable

influence thus

that this process also played

8

major role 1 חthe ' state

formation process ' of the Israelite monarchy. Spatial

social

"

different

1ח10 contact with the rabbis ,

depended upon their ability

sensitivity

and

10

10

whose

display

nlaneuver among the

persons and gTOUpS involved .

and chronological examination 01 the abandonment
process seenis 10 indicate that the monarchy , after 115
establishment , had even accelerated the process of
abandonment of the countryside through

' forced

settlement ' .
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dating from the Byzantine period ,

97 [ - [ 973 about 20 meters from the

the city Square ? Communal Fasts  תוThird -

southwest corner of the Temple Mount during the

and Fourth-century

excavations conducted there by Professor Benjamin
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Mazar. This structure aroused much interest because
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form
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01 dealing with
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and

the
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meEuzot ( small parchment scrolls ) , while the second
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