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שלושים שנה *לוקו; דרה '

' עד מאה ועשרים ' היא ברכה שגורה לאריכות ימים ולשיבה טובה  ,ככל שכרוך הדבר בחיי אדם  .בחייו
של כתב  -עת זהו ציון דרך חשוב  ,אך לא עת שיבה היא  ,כי אם ראיה לעצמה  ,להמשכיות ול ' בריאות '

מדעית ומחקרית הראויות לברכות ולאיחולים להמשך ביסוס מעמרו המרכזי של כתב  -העת במחקר .
120

חוברות ' קתדרה '  ,שראו אור בשלושים שנה  ,ובהן מאות מאמרים במגוון רחב של נושאים

ותקופות  ,עיצבו במידה רבה את תחום החקר של ארץ  -ישראל ותולדותיה  ,והגדירו את גבולות השיח
המורכב של התחום  .הדבר לא היה מובן מאליו בראשית הדרך  ,שכן אין זה תחום חקר מובהק ומוגדר
ככל דיסציפלינה מרעית  .אדרבה  ,ייחודו הוא בהתכנסותן של דיסציפלינות שונות ושל תחומי חקר
שונים לחלל הוויה משותפת אחת  ,היונקת מכל תחום את גישתו המחקרית וגוזרת את הרלוונטיות

שלו לחקר ארץ  -ישראל  ,ובה במידה ' מחזירה ' לו מחקר המקרה הארץ  -ישראלי ובונה בתוכו נדבך
נוסף של ידע  .על קשיי הבראשית בעיצוב תחום חקר זה העידו בחוברת

100

של ' קתדרה ' יעקב שביט

ויהושע בן  -אריה  ,ודומה שבחמש השנים שחלפו מאז ועד חוברת  , 120מסקנותיהם רק חוזקו

והתעצמו :

' קתדרה ' לא רק יצרה במידה רבה את הלגיטימציה לתחום החקר של תולרות ארץ  -ישראל  ,ולא רק
שהיא הבמה המרכזית שלו  ,אלא שהשפעתה רבה על כלל המחקר ההיסטורי  ,הגאוגרפי  ,הארכאולוגי
והתרבותי בישראל  .חוקרים צעירים וותיקים מגישים את פרות מחקריהם למערכת כתב  -העת הזה ,
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המוציאה בדייקנות ובקפדנות אקדמית ואף ברמה גרפית גבוהה ארבע חוברות בכל שנה  .ועל במתה
של ' קתדרה ' מוצגים לראשונה מחקרים שהופכים ברבות הימים לספרים  ,למפעלי מחקר או לנושאי

דיון וויכוח ציבורי .
' קתדרה '  ,כדבריו של ישראל ברטל בחוברת  , 100מבטאת ומשקפת את תהליך החיבור שבין ה ' עם '

ובין ה ' ארץ ' במובן האקדמי והתרבותי  ,והיא עברה תהליכי התבגרות והבשלה הדומים לאלו שעברה
' חברת

המהגרים ' בדרכה להיות ' חברת ילידים '  ,שהנוף  ,הטבע  ,האוכלוסייה וההיסטוריה הם עבורה

חלק מחוויה מובנת מאליה של ' בני המקום '  .חברה כזו יכולה לשאת גם דיונים בשאלות ' קשות ' ,
ובנושאים ' עדינים '  ,ללא התנצלות או מורא ' פן יגידו '  .בהגיעה

ל 120 -

יכולה גם ' קתדרה ' לעמוד

בכגון דא  ,ולפתוח שעריה לגישות אחרות להיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ביקורתיות ומעוררות ויכוח
ככל שתהיינה  -ובכך לשמור על בכורתה ועל עצמתה כיאות לבת

חוברת

120

. 120

נבדלת מרוב קודמותיה בכך שמאמריה מרוכזים באזור גאוגרפי אחד  -הגליל ; ליתר

דיוק  ,רובם ככולם מתוחמים במרחב הגליל התחתון ובירתו  ,טבריה  .אמנם אין מרובר בקובץ רגיונלי
שיטתי העוסק במרכיביו הפיזיים והאנושיים של חבל ארץ זה  ,כדוגמת ' ארצות הגליל ' ( בעריכת

א ' שמואלי  ,א ' סופר ונ ' קליאוט  ,חיפה  , ) 1983אך מוגשת כאן לקורא אלומת מאמרים קשורה היטב

בחוט רגיונלי מוגדר .
הגליל בכללו הוא אזור ייחודי בארץ  -ישראל  ,הן בשל אופיו הפיזי  ,הן בשל תכונותיו האנושיות  .יש
בו ריבוי של צורות נוף שונות זו מזו במרחב גאוגרפי קטן  :מחוף הים לפסגות הגבוהות  ,מבקע הירדן
לעמקים הפנימיים  ,מכורכרי החוף דרך הגיר הקשה למרחבי הבזלת  ,ומן הנופים הרכים והמעוגלים

בחלק הדרומי  -מערבי ועד למצוקים ולמתלולים בחלקים הצפוניים והמזרחיים  .לכל אלו היו השפעות
מקדמת דנא על תפרושת היישוב  ,על דרכי התעבורה  ,על המבנה הכלכלי ועל המגוון האנושי שנוצר

בו  .הגליל

הוא פסיפס היסטורי  ,תרבותי  ,דתי וחברתי עשיר ומגוון ביותר  .כזה היה כבר מימי בית

שני  -וכך הוא גם בימינו  .הזיקה בין הנוף הפיזי למרכיב האנושי יצרה כר להתרחשויות ולתהליכים
היסטוריים ויישוביים מרתקים ומיוחדים לגליל  ,ולא בכדי משך הוא מתמיד תשומת לב מחקרית
מכיוונים רבים  .מכלל ' ארצות הגליל ' נתייחד המרחב המכונה הגליל התחתון המזרחי  ,הן בשל מבנהו

הפיזי האופייני  ,הן בשל היותו בעל היסטוריה יישובית משל עצמו .
רמות הבזלת הנטויות  ,הנמתחות מנחל צלמון בצפון ועד עמק יזרעאל בדרום  ,ומקו המגע
עם הרי נצרת במערב ועד הירדן ממזרח  ,יוצרות חטיבת נוף בעלת ייחוד של טופוגרפיה  ,מסלע ,

קרקע  ,מים ותכונות אקלימיות של צחיחות  -למחצה  .התנאים הפיזיים הגבילו את אפשרויות

ההתפתחות היישובית  ,ועם זאת חלו בה תמורות רבות  .פריחה וצפיפות יישובית התחלפו בתקופות
שיממון ודלות אוכלוסין  ,והריקנות משכה מפעם לפעם יזמות התיישבותיות וקבוצות אוכלוסין .
לעומת זאת בעיר הראשית של המרחב  ,טבריה  ,הנמצאת בפינתו הצפונית  -מזרחית  ,התקיימה רציפות

א
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יישובית  -שאמנם גם בה היו עליות ומורדות ; אך תנאיה של טבריה שונים בתכלית  ,וסמיכותה

לכינרת העניקה לה חיות משל עצמה  ,שהקרינה על המרחב הסמוך לה  .המקום הגאוגרפי והתמורות

האלה משתקפים היטב בחוברת שבפנינו  -המתמקדת בעיקר במרחב הגליל התחתון ובטבריה
בירתו .
במאמר הפותח משווה זאב וייס את הטופוגרפיה העירונית ואת מפעלי הבנייה של הורדוס אנטיפס
בטבריה ובציפורי במאה הראשונה לסה " נ  .המאמר נסמך על בחינת הממצא הארכאולוגי העשיר

של שתי ערים חשובות אלה  ,שהיוו בירות מרחביות של הגליל התחתון  -טבריה במזרחו וציפורי
במערבו  -אל מול המקורות הספרותיים המתארים ערים אלו באופן מילולי  .המחבר משחזר את
המראה הפיזי של הערים  ,את אופיין העירוני ואת המערך השלטוני בהן  ,ואגב כך מאיר בזרקור

רחב את אופיו הגאוגרפי  ,הדמוגרפי והתרבותי הכללי של הגליל במאה הראשונה לסה " נ  .שחזור
הראליה הגלילית של מאה זו חשוב במיוחד להבנת הופעתו של ישו ולהכרת הרקע לסיפורי הברית

החדשה הארוגים בנופי הגליל התחתון  .צירוף הנתונים הספרותיים והעמדתם באור ממצאי החפירות

האחרונות בטבריה ובציפורי מאפשר למחבר לקבוע כי היה הבדל מהותי בין שתי הערים האלה .
טבריה נבנתה כפוליס יוונית  -רומית בעלת אוטונומיה פוליטית  ,ובה מוסדות שלטון מתאימים  ,ועל כן

היו בה מבנים מונומנטליים  ,בתי ציבור בעלי מידות ונוף עירוני מובהק  .ציפורי הייתה כנראה בעלת
נוף כפרי בעיקרו  ,והרשימה פחות מטבריה במבנים המרכזיים שלה  ,ששיקפו את מצבה הפוליטי

והכלכלי  ,כל זאת קודם למרד ולפני עלייתה במאות שלאחר מכן .
במאמרו ' מדרש גאוגרפי גלילי על מסע נערי איוב ' מנסה עוזי ליבנר להתמודד עם זיהויה של
מגדל צבעיא  ,יישוב במרחב טבריה אשר זוהה על פי רוב עם מג ' דלא ( מגדל ) שמצפון

לטבריה .

הכותב משתמש במתודה של ניתוח דרשות שנישאו בפני הציבור הרחב בתקופה הרומית  -הביזנטית ,
ושפעמים שולבו בהן המחשות  ,ובהן שמות עצמים גאוגרפיים שהיו מוכרים לציבור והבהירו לו את
נוסחה או כוונתה של הדרשה  .המדרש שבו עוסק המחבר הוא מדרש גלילי על מסע נערי איוב המופיע

בוויקרא רבה ; המדרש מתאר את הופעת השליחים המבשרים רעות לאיוב  ,ומציג את דרכם אליו
באמצעות ציונים גאוגרפיים  .הציבור הגלילי בן התקופה הבין בדיוק היכן אותם ציונים הממחישים
את הדרשה  ,ועל סמך ניתוח מורכב שלה מגיע המחבר למסקנה כי מגדל צבעיא שכנה באתר תל דובר

( תל א  -דויר )  ,על אם הדרך העכשווית בין טבריה לאלחמה  ,על גדות נהר הירמוך .
במאמרה של נורית ליסובסקי  ,המגשר בין תקופות קדומות לימינו  ,נדונים שינויים שחלו במקומות
קדושים בגליל  ,וזאת על סמך מקורות היסטוריים ( בעיקר ספרות נוסעים )  ,הממצא הארכאולוגי וחזות

האתרים הקדושים  ,והדברים מודגמים במתחם המקודש בכפר חנניה  .מתחם זה  ,השוכן בקו המגע
שבין הגליל התחתון לגליל העליון  ,בקצה הצפוני של בקעת חנניה  ,כולל מספר קברים וציונים של

תנאים ותנאים לכאורה  ,כגון ר' חלפתא ובניו  ,ר ' אליעזר בן יעקב 'קב ונקי '  ,ר' חנניה בן עק ,

7

יותדרה

ץתדרה

8

בפתח קתדרה

וזכריה בן הקצב  .אתרים אלה התקרשו כנראה כבר בתקופות קדומות  ,והם מופיעים ברשימות נוסעים
ועולי רגל למן ימי הביניים ועד העת החדשה  ,באופן המאפשר לשחזר את התמורות שחלו בהם
מבחינה חזותית וערכית  .המקורות שעליהם נסמך הדיון הם רשימות וספרי מסע בעברית  ,שהופיעו
למן המאה השתים  -עשרה ואילך  ,זאת תוך בחינה ביקורתית של טיב המקור  ,שכן כידוע רבים הם
ספרי המסע שתקפות עדותם מוטלת בספק  .המחברת עומדת על הקשר שבין הזיכרון של מקום קדוש

למידת השתמרותו ויציבותו  ,וזאת על רקע רציפות ההתייחסות אליו ותכיפות הביקורים בו ; היא
מצביעה על השינויים שחלו בהתייחסויותיהם של הנוסעים שביקרו בכפר חנניה בכל תקופה  ,ובעושר
המידע שהביאו  ,שהלך ופחת בזיקה ישירה להיעלמותה של הקהילה היהודית במקום בשלהי המאה
השש  -עשרה או בתחילת המאה

השבע  -עשרה .

צמד מאמרים בעלי זיקה הדדית עוסקים בהתיישבות הכפרית היהודית בעת החדשה בגליל התחתון
המזרחי  ,ובעיקר בשאלות עקרוניות הכרוכות בה  .אסתי ינקלביץ בוחנת באופן מקיף ומפורט את
שיטת האריסות שבה ניסתה חברת יק " א לבסס את המושבות שהקימה בגליל התחתון המזרחי בעשור

הראשון של המאה העשרים  .היא מתחקה אחר מקורותיה של האריסות

)( Share Cropping

כשיטת

חכירה לעיבוד קרקע על ידי מתיישבים בודדים או קבוצות מתיישבים  ,ובודקת כיצד הותאמה השיטה
האירופית על ירי פקידי יק " א לארץ  -ישראל  .המחברת מתארת בפירוט את התפתחות חוזי האריסות

הראשונים בחוות סג ' רה  ,מצורה ניסויית לדגם סטנדרטי של חוזי התקשרות בין החברה ובין אריסיה
במושבות שהקימה  ,ועומדת על כשליה של השיטה מחד גיסא ועל השפעתה על חוזי האריסות של
ההתיישבות השיתופית דווקא  ,בדגניה ובכינרת  ,מאידך גיסא  .שלוש שנות הניסוי

( תרס " א  -תרס " ג )

הוכיחו כי אין די בהעתקת שיטה מוצלחת מאירופה אלא יש צורך להתאימה לתנאי הארץ ולאופי

המתיישבים ושאיפותיהם  .טיב הקרקע  ,האקלים  ,הצורך בהשקעה רבה בציוד ובחומרים ומשך הזמן
הקצר שהועמד לבחינת השיטה הביאו את המתיישבים לכישלון כלכלי ולמצב של חבות מתמדת
לחברה המיישבת  .עם זאת בעוד יק " א שינתה את גישתה ליישוב איכרים במושבותיה  ,הותאמה
האריסות דווקא לרעיונות השיתופיים של פועלי העלייה השנייה  ,שהגיעו מתרס " ה ואילך לסג ' רה ,
ועל בסיס השיטה הוקם הקולקטיב המפורסם  ,אביה של ההתיישבות השיתופית המאוחרת יותר על

קרקעות הלאום של 'המשרד הארץ  -ישראלי ' .
ינקלביץ מתייחסת בין השאר לציניות של פקידי יק " א כלפי האריסים שכשלו במבחן שבו

העמידה אותם החברה  ,ולחוסר נכונותם להכיר בסבלם ולייחס אותו לאי התאמה לחיי איכר פשוט .
יאיר זלטנרייך מרחיב בסוגיה זו במאמרו על מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א ,
מאמר המבוסס על ההנחה שמדובר מלכתחילה ב ' התנגשות ' מובנית של תרבויות שונות  -זו של
האיכרים וזו של הפקידים  .המחבר סוקר את המפגש מנקודת מבט חברתית ותרבותית ובוחן את חלקם
של מרכיבים אנושיים פשוטים  -רגשות  ,הלכי רוח  ,השקפות ודעות קדומות  -בקבלת החלטות

ש
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ארגוניות וכלכליות  .המחבר דן

ביק " א ובפיק " א כמקשה אחת  ,למרות השונות הארגונית ופרקי הזמן

השונים בתכלית שבהו פעלו שתי החברות  ,ומציג את שכבת הפקידות שלהן ואת יחסה לאיכרים

ולמושבות כקוטב תרבותי אחיד  .לעומתו מצוי הקוטב המעמדי הנגדי  -איכרי המושבות  ,שניהלו
מאבקי הישרדות מתמידים עם תנאי הסביבה והמשק החקלאי שלהם  ,מתוך שאיפה להגיע לביסוס
משקי  .גישת הפקידות מוארת במאמר זה הן בעיני עצמה  ,כפי שהיא משתקפת מדוחות שנתיים
ומתכתובת  ,הן בעיני האיכרים  -כפי שעולה מיומנו האישי של מנהל בית הספר בכפר  -תבור  -הן
מפרוטוקולים של ' התאחדות האיכרים בגליל התחתון '  .מוגבלותם של מקורות אלה מתוקנת על

ידי שימוש בחומרים נוספים  ,ולאור כל אלה עולה מעצמו המפגש  -רובו בעל אופי של עימות

למעשה  -בין שלוחיה המעודנים של יהדות צרפת מכאן ובין חלוציה של יהדות מזרח אירופית
מחוספסת מכאן  .ככל שהחריף המצב המשקי  ,כך מתברר  ,כן התחדד המפגש וקרא דרור לרגשות ,
לכעסים ולתגובות קיצוניות של כל צד בשיח הזה  ,וסופו גיבוש דימויים ויצירת תוויות זיהוי היסטוריות
לקבוצות שהיו אכן שונות זו מזו אך היו שותפות בסופו של דבר לאותן מטרות .

טבריה וסביבתה במלחמת העולם הראשונה הן עניינם של שני מאמרים בחוברת זו  :גור אלרואי
מציג את הפרשה הכואבת של גירוש יהודי תל  -אביב  -יפו והפיכתם לגולים בארצם בשנים , 1918 - 1917
ודן בר  -אל חלמז גרינברג חושפים את פניה הקשים של המלחמה במאמר על החולי והכולרה בטבריה
במלחמת העולם הראשונה .

אלרואי מתחקה במאמרו אחר כ  2 , 000 -הנפשות מכלל מגורשי תל  -אביב  -יפו שהגיעו באביב

1917

לגליל התחתון  ,ומצאו מקלט במושבות ובערים טבריה וצפת  .המפגש בין הבורגנים מן המרכז העירוני

המתהווה ביפו ובתל  -אביב ובין הפריפריה הכפרית והעירונית של ארץ  -ישראל הותיר רישומים עזים
לחיוב ולשלילה  .שנה וחצי של מאבקי קיום  ,התמודדות עם מחלות  ,מגפות ולעתים עם סביבה עוינת ,
שעברה אף היא משבר וזעזוע  ,הפכו לכאורה לפרק סתמי בתולדות ההתיישבות  ,שפרץ השמחה עם

כיבוש הארץ ו ' שחרורה ' מעול התורכים גרף אותו לשולי ההיסטוריה  .עם זאת אכן ראוי שסיפור זה
יזכה לתיאור מפורט  ,ושיוצגו בו גם נקודות האור של הלכידות שאפיינה את היישוב  ,של יכולתו

להתארגן ולדאוג לצורכי המגורשים ושל העזרה שקיבלו מאיכרי המושבות ומראשי היישוב בטבריה .
הסולידריות  ,קובע המחבר  ,הפכה אותם אכן למגורשים  -אך לא לגולים בארצם .

בר  -אל וגרינברג מתמקדים באחת מכלל הבעיות שבהן נתקל היישוב בטבריה ובגליל התחתון ,

והנחשפות במאמרו של אלרואי  -התחלואה של המגורשים  .מבחינה זו משלימים מאמרים אלה זה

את זה ומעצימים האחד את האחר  .המחברים נשענים על תיעוד רפואי עשיר שנצבר במהלך התקופה
על ירי רופא ועד ההגירה  ,שנחלץ לסייע למגורשים  .המלחמה הרעה את התנאים הסניטריים בטבריה ,

ועל כך נוספו הרעב ותנאי הסביבה  ,ועד מהרה התפרצו מחלות קשות שהביאו לתמותה גוברת  .מחלות
שונות  ,ובהן דיזנטריה  ,טיפוס ומלריה  ,התרבו מאוד  ,ופעמיים פרצה מגפת כולרה שחוללה מוות

לקי ע  , .י  :נונ; נן. 2
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ושכול  .המגפות גרמו למשבר ביחסי התושבים והמגורשים  ,שהואשמו בהפצת המחלות ובגרימתן ,

וחלק מהם הוכנסו להסגר מחוץ לחומות העיר  .משבר זה הותיר צלקות בנפשות המגורשים  ,שייאושם
ואומללותם עוד גברו בשל מצבם הפיזי ובשל הטחת האשמות

בהם .

טבריה ומשפחת סברי עומדות במוקד מאמרו של מוסטפא עבאסי  ,העוסק בעליית המשפחה
להנהגת הקהילה הערבית בטבריה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובימי המנדט הבריטי  .המאמר מהווה

חוליה חשובה בהתפתחות המחקר העירוני והחברתי של ארץ  -ישראל בימי המנדט  ,שרב בו עדיין

החסר בכל הקשור לקהילות הערביות העירוניות ולמשפחותיהן החשובות  .עיקר המחקר התמקד ער
כה במשפחות הגדולות מאזורי ירושלים ושכם  ,אך משפחות חשובות מחיפה  ,צפת  ,נצרת וטבריה
טרם נחקרו כראוי  ,ומאמרו של עבאסי הוא דוגמה טובה לבחינה היסטורית של משפחת אליטה

ומקומה בהנהגת הקהילה הערבית .
משפחת טברי החלה את דרכה בעת בנייתה של טבריה החדשה על ידי דהר אלעמר א  -זידאני ,
והיא ביססה לעצמה משרות חשובות בתחומי הדת ( תפקיד המופתי )  ,המנהל ( מועצת העיר  ,ראשות

העיר ) והמקצועות החופשיים החדשים  ,כגון רופאים ועורכי דין  .המשפחה התחזקה עם השגת בעלות
על קרקעות במרחב העירוני והכפרי  ,והצליחה לשמור על מעמדה הרם יותר ממאה שנים  ,שנקטעו

עם עזיבת העיר באפריל . 1948

סיפורה של משפחת טברי  ,הגם שאין במחקר על משפחה אחת

ליצור הכללות רחבות  ,תורם להעמקת הכרתנו את ההיסטוריה החברתית של ערביי ארץ  -ישראל ושל

הקהילות שחיו בערים מעורבות בארץ .
המאמר החותם את החוברת חורג אמנם מגבולה של טבריה ומרחבי הגליל התחתון המזרחי  ,אך

' נושק ' בכל זאת לשוליהם  .גד קרויזר מספר בו את סיפור הקמת ' גדר הצפון ' בעת המרד הערבי ,
ובוחן בעין ביקורתית את תהליך הקמתה ואת מטרותיה  .הגדר אמורה הייתה להיות חלק ממערכת
מורכבת של מכשולים  ,דרכי סיור  ,נקודות תצפית ותחנות משטרה  ,ותפקידה היה להכשיל הברחות

נשק ומורדים לאורך גבול ארץ  -ישראל עם סוריה ולבנון  .התוואי  ,שראשיתו בין הכינרת לירמוך

וסופו בראש הנקרה  ,נקבע על ידי צ ' רלס טגארט ) , ( Tegartמומחה אימפריאלי ללוחמה בטרור שהגיע

לארץ  -ישראל כיועץ למשטרה והגה תכנית שהטביעה את חותמה על נוף הארץ עד ימינו  .המחבר
משכיל להעמיד תכנית זו על רקע תפיסת הביטחון של טגארט  ,ששורשיה בדרום אפריקה ובהודו ,
ומציג אותה כחלק ממכלול מורכב יותר מעצם מתיחת הגדר  .לשיטתו  ,למרות חוסר ההצלחה בשמירה
על שלמות הגדר ובחסימת הגבולות  ,לא הייתה הגדר כישלון  .היא הביאה להקטנת היקף החדירות ,
ללחץ על כפרים ששיתפו פעולה עם המורדים שעברו דרכה  ,וריכזה את המאבק סביב הגדר ולא

בתוככי הגליל .
הנה כי כן  ,ב ' קתדרה '
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נחשפים בפנינו פרקים מרתקים בקורות הגליל התחתון  ,והיא מהווה

ציון ררך חגיגי נוסף בגיבושו של חקר ארץ  -ישראל ותולדותיה .
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טשוגרשה עירומת ומפעלי הבמיה

ן

 ;; . ,של הורדוס אנטיפס בגליל

שתי ערים גדולות היו בגליל התחתון במאה הראשונה לסה " נ  .ציפורי  ,בירת הגליל  ,שנמצאה בה
עדות להתיישבות מהתקופה הפרסית  ,וטבריה  ,שנוסדה בראשית המאה הראשונה לסה " נ בידי הורדוס
אנטיפס  ,וששימשה כבירתו במשך כמה עשרות שנים  .יוסף בן מתתיהו  ,ההיסטוריון ומפקד הגליל
במהלך המרד הגדול ברומאים  ,סיפק בחיבוריו מידע חשוב על אודות שתי הערים הללו  ,אוכלוסייתן

והמאורעות השונים שהתרחשו בהן לפני המרד ובמהלכו .
ציפורי וטבריה  ,שתי הערים הגדולות בגליל  ,כדברי יוסף בן מתתיהו  ,נדונו במחקר המודרני

לא פעם יחדיו .

1

בשתי הערים היה משטר אוטונומי והייתה להן טריטוריה
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מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שנשאת ' בכינוס הבין  -לאומי בנושא
שהתקיש בדבלין בספטמבר . 2004
1

כך

, 'Tosephus :

' Interpretation and History

עולה כביכול גם מדברי יוסף בן מתתיהו  ' :הערים הגדולות ביותר בגליל הן ציפורי ועיר אבותיך  ,יוסטוס  -טבריה ' .
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; Josephus , The [ Ke, trans .

וראה

גם חיי יוסף  ,האוטוביוגראפיה של פלאוויוס יוספוס ( יוסף בן מתתיהו )  ,מבוא תרגום עברי והערות מאת דניאל שוורץ ,
( בדפוס )  .תודתי נתונה לפרופ ' דניאל שוורץ שאפשר לי להשתמש בתרגומו החדש ולצטט ממנו  .על גישה זו במחקר

המודרני ראו  . :קק
; 183 - 184
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34

למלכות הורדוס אנטיפס

שימשו בתפקיד זה בשנת

61 / 62

( 29 / 30

שהיו בטבריה הזכיר יוסף בן מתתיהו את האצטדיון ,

בית הכנסת בתוך העיר ,

16

לסה " נ )  ,וישעיה בן מתי ואינימוס בין מונימוס

לסה " נ  ,תחת שלטונו של אגריפס
15

15

השני .

14

בין המבנים והמוסדות

שהיה כפי הנראה בסמוך לחוף הכינרת  ,ואת

ושניהם יכלו להכיל לדבריו קהל גדול  .בעיר היו אף בית אוצר וארכיון ,

ואלה הועברו חזרה לציפורי בשנת

61

לסה " נ  ,לאחר שסופחה טבריה לטריטוריה של אגריפס השני .

17

הורדוס אנטיפס הקים בטבריה ארמון מפואר  ,שקירותיו קושטו בציורי חיות  ,תקרות כמה מחדריו
צופו זהב  ,והיה בו אף ריהוט עשיר

במיוחד .

18

יוחנן מגוש  -חלב  ,שביקש לרדת ולבקר במרחצאות

טבריה  ,כיוון בדבריו למרחצאות החמים בחמת  -טבריה הסמוכה  .מכלול זה היה בפיקוחם הישיר של
בני טבריה  ,כפי שעולה מדבריו של יוסף בן מתתיהו  ,שציווה על מפקחי העיר ' כי יכינו מלון ליוחנן

ולבאים עמו ויספקו את כל צרכיהם ' .

19

טבריה הייתה מוקפת חומה  ,שנבנתה עם ייסודה בידי הורדוס

אנטיפס או ערב המרד הגדול ובידי המורדים .

20

בחפירות השונות שהתקיימו עד היום בטבריה נתגלו מבנים שונים השייכים ברובם לתקופה
הרומית והביזנטית  .לעיר רחוב עמודים המשתרע מדרום לצפון לאורך העיר כולה  .בסמוך לו נתגלו
מבני ציבור אחדים  ,וביניהם יש להזכיר תאטרון  ,מרחץ  ,בסיליקה ובתי כנסת  ,ובמקום אחד נתגלו

שרידיו של בית מגורים פרטי  .בתקופה הביזנטית הוקפה העיר חומה ונוספה בה כנסייה על הר

ברניקי .

21

שרידים מועטים בלבד השייכים לתקופה הקדומה נתגלו עד היום בטבריה  ,אולם קיומם של
שני מבנים מונומנטליים שם מלמד ולו מעט על המראה הארכיטקטוני של העיר במאה הראשונה
לסה " נ .

14

9

7,

CLedar, 'Two Lead Weights of fterod Antipas and Agrippa 11 and the Early History of Tiberias ' , 1

"

 .קע . ) 1986- 1987( ,

29 -35
227-243
15

 .עק

על האגורנומוס ותפקידיו במקורות התלמודיים

 Roman Palestine' , ZDMG , 127 ) 1977 ( ,ת ] agoranomus

מלחמת היהודים ב ,

; 618

חיי יוסף , 92

. 331

עובדה המעידה שהבניין עמד על תלו שנים
16

17

חיי יוסף . 280 , 277
חיי יוסף  . 38וראו

18

.ק

; 1980 ,

ראו :

the Office of

"

.

0 Sperber, ' 0

האצטדיון של טבריה נזכר גם בתלמוד הירושלמי  ,עירובין ה  ,א ( כב ע " ב ) ,

רבות .

ן  Alexander t. he Great ] 0 Hadrhn 323 B . C . E ] 0 135 ) .ח

גם :

130

5.

. ,,
~on
א ' כשר  ' ,ייסודה של טבריה ותיפקודה כבירת הגליל '  ,הירשפלד ( לעיל  ,הערה

חיי יוסף . 69 - 65

]0

,) 1

"

Freyne , Galilee

5.

עמ ' . 11

חיי יוסף . 86 - 85

19

מלחמת היהודים ב ,

20

יוסף בן מתתיהו ציין במקום אחד שהוא שיפץ את חומות טבריה  ,ואם כן אפשר להניח שהן נבנו בידי הורדוס אנטיפס ,

ראו  :חיי יוסף . 188
יוסף . 156 - 155

; 615 - 614

אולם בהקשרים אחרים הדגיש שהוא עצמו היה אחראי לבנייתן  ,ראו  :מלחמת היהודים ב ,

; 573

חיי

משום כך סבר אבי  -יונה שטבריה הייתה פרוזה עם הקמתה  ,ושהחומה נוספה שם  ,ככל הנראה בבנייה

חפוזה וחלקית  ,בידי יוסף בן מתתיהו במהלך ההכנות שקדמו למרד ברומאים  .ראו  :אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 164 - 163
21

לעומת זאת הוהנר סבר שהורדוס אניטפס ביצר את טבריה עם ייסודה  ,ראו  :הוהנר

(לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 95

י ' הירשפלד ור ' רייך  ' ,תכנית העיר של טבריה בתקופה הרומית  -ביזאנטית '  ,הירשפלד ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
י ' הירשפלד  ,אתרי עתיקות בטבריה  ,ירושלים תשנ " ב  ,עמ '
3 - 13 , 219 -222

 .עע

; 29 - 9

הנ " ל  ' ,טבריה '  ,אחא " ח  ,עמ '

; 118 - 111

; 566 - 561

- 1994 ( IAA Reports , 22 ( , Terusalem 2004 ,ק ) Tiberias, 198ם Hirschfeld, Excavations

.ן.

וראו גם  :י ' אליאב  ,אתרים  ,מוסדות וחיי יומיום בטבריה בתקופת התלמוד ( מטוב טבריה  , ) 10 ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '

"

חדרה

ץתדרה

16

זאב גייס

מדרום לטבריה נחשפו שער מונומנטלי  ,שהוקם במרחק לא רב מהמרכז העירוני  ,ושציין את גבול

העיר  ,ודרך מרוצפת אבן שיצאה ממנו בכיוון צפון ( איור . ) 2

לשער שני מגרלים עגולים בקוטר

22

7

מ '  ,הבולטים משני צדי הפתח  ,לצד דרום  .חזית השער עוטרה  ,בין המגדלים העגולים למזוזות הפתח ,
בשני עמודים  ,הניצבים מזה ומזה על אדנים מרובעים  ,מקושטים בתבליט  .שערים דומים שניצבו
באופן חופשי בפאתי העיר מוכרים בערים ארץ  -ישראליות נוספות  ,אולם המקבילה הקרובה ביותר ,
לפחות מבחינה ארכיטקטונית  ,מצויה בגדרה הסמוכה  .ממערב לעיר  ,על ציר הדקומנוס  ,המוביל אל
המרכז העירוני  ,נתגלה שם שער בעל שני מגדלים עגולים עשוי בזלת .

23

עצם קיומו של האצטדיון בטבריה הנזכר אצל יוסף בן מתתיהו כבר נדון במחקר  ,ואף הועלו מספר
הצעות לזיהוי מקומו האפשרי ברחבי העיר ,

איור

24

אולם דומה שבחפירות ההצלה שערך משה הרטל

 : 2שער בעל

שני מגדלים עגולים
מדרום לטבריה ,
וראשיתה של דרך
מרוצפת בלוחות
אבן המובילה למרכז
העירוני פרופ
( באויבות
ירושלים )

' ג ' פרמטר ,

22

.ס

ג ' פרסטר  ' ,חפירות טבריה '  ,קדמוניות  ,י ( תשל " ז )  ,עמ '  ] Tiberias, 1973 - 1974 : The ; 91 - 87ם Stacy, Excavations
 Early Islamic Periods (IAAעל שחזור השער ראו  :הירשפלד ורייך ( שם ) ,
 . 23 -28קע 21 ( , Terusalem 2004 ,

~

,

עמ ' . 115 - 114
23

תן and Bait Rusan : Achievements

,

 .קק / 11 , Amman 1991 ,
326 -330

 .קק

 -Far ' ounש

Decapolis : Tiberiade Gate , CLanawat

'ה ) 4 . ( , The Near Eastט ) Kerner

 )115 , 1 , Wiesbaden 2002וסחוט Gadara -
.
,

רק מגדל עגול אחד  ,ראו  :א ' סגל  ' ,חורבת סוסיתא '  ,ח " א ,
החפירות החמישית ( ספטמבר  -אוקטובר
24

) 2004

5.

Excavation and Restoration 81 Umm Qais ' ,

. 123- 126 ; idem ,
115

T.M. Weber, ' Gadara of

בסוסיתא נתגלה שער דומה  ,אלא ששם יש

( תשס " ג )  ,עמ '

; 20 - 19

א ' סג " ל ואחרים  ,סוסיתא  :עונת

וסיכום חמש עונות חפירה (  , ) 2004 - 2000חיפה  , 2004עמ ' . 28 - 26

אבי  -יונה לדוגמה סבר שהאצטדיון ניצב בתוך העיר  ,סמוך למרכז הציבורי  ,ראו  :מ ' אבי  -יונה  ,אטלס כרסא לתקופת בית
שני המשנה והתלמוד  ,ירושלים  , 1974עמ '  . 92הריס הניח שהוא היה מדרום לעיר  ,בסמוך לים  ,ראו  :ה " א הריס  ,האתלטיקה

היוונית והיהודים  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ ' . 52

למר לעומתם מיקם את הבניין מצפון לעיר ,

ראו 14 . LEmmer, ' Griechische :

 Galil a unter der Herrschaft des Herodes Antipas' , K lner Beitr ge zur Spor vissenscha , 5תן Wettk~ mpfe
~
 . 49ק ~ ) 1976 ( ,על מיקומו ~
~
האצטדיון לאור דברי הירושלמי  ,עירובין ה  ,א ( כב ע " ב )  ,ראו  :ש ' ליברמן  ' ,תיקוני
של

"

.

הירושלמי  ,ג '  ,תרביץ  ,ג

( תרצ " ב)  ,עמ ' . 209 - 207

יוחנן לוי  ,ירושלים תש " ט  ,עמ ' . 241 - 238

וראו גס  :מ ' שזובה  ' ,לתולדות טבריה '  ,הנ " ל וי ' נוטמן ( עורכים )  ,ספר

טס  -יה וציפורי

הבניין .

לאחרונה בטבריה נתגלו שרידיו של
כ 200 -

חוף הכינרת ,

25

17

במאה הראשונה לסה " נ

על

"

ונדרה

מ ' מצפון  -מזרח למרכז העירוני

של טבריה הרומית  ,נתגלה חלק של קיר מסיווי בנוי

אבני גזית ( איור . ) 3

הקיר בנוי על ציר צפון  -דרום ,

במקביל לקו החוף  ,ובדרומו הוא מתעגל
אורך הקיר שנחשף

נשתמר לגובה של

כ 10 -

מ '  ,רוחבו

כ9-

מערבה .
מ '  ,והוא

מ '  .חישוב המיוסד על תוואי

3

הקיר המתעגל הביא את החופר להעריך שקוטרו
המשוער של הבניין היה

כ 39 -

מ '  .ניתוח השרידים

שבשטח והשוואתם למבנים המוכרים באתרים
אחרים מורים שלפנינו שרידיו של האצטדיון
בטבריה  .מדובר למעשה בקטע מהדופן המזרחית
של האצטריון ובתחילת ההתעגלות

) ( sphendone

מדרום  ,ועליהם הוצבו מושבי הצופים  ,שנשדדו

לאחר שהבניין נהרס ויצא מכלל שימוש  .מיקומו
של הבניין על קו החוף עולה בקנה אחד עם עדותו של יוסף בן מתתיהו  ,שציין כי נמלט ממתנגדיו

אייי

לכינרת ,
שנאספו באצטדיון  ,והוחש משם בידי שניים משומרי ראשו ואחד מאנשי טבריה  ,שהביאוהו י

הקיר העגול של

 : 3מבט

האצטי

ושם שט בסירה

לטריכאי .

הורדוס בקיסריה .

26

שמידותיה

זהו בניין ארוך וצר שנבנה על רצועת חוף מדרום לנמל קיסריה  .לבניין זירה

 50א 300

מ '  ,ומסביב לה

12

שורות מושבים  ,הבנויים על קירות מסד עבים  .הורדוס

שייכים לינ  ,יי
בתקופה
האביית
גט

אנטיפס  ,שיזם כפי הנראה את בניית האצטדיון בטבריה  ,הלך בעקבות אביו  ,שהקים את ההיפודרום -

האצטדיון בעירו קיסריה  .שני המבנים שוכנים ליד החוף  ,הם בנויים בציר צפון  -דרום  ,והחלק

'

המתעגל שלהם

מצוי בחלק הדרומי של הבניין  .גם חומרי הבנייה ושיטות הבנייה זהים

בשני המקרים  .האצטדיון בטבריה  ,בדומה לזה שבקיסריה  ,בנוי אבני גזית  ,וגושי המושבים נבנו
בשני המקומות על קירות מסיוויים  ,שעוביים

25

26
27

כ9 -

מ '  ,ולא על קמרונות  ,כפי שנהוג בהיפודרומים

עד היום נמסי רק דיווח קצי על תגלית חשובה זו  ,ראו  :מ ' הרטל  ' ,האצטדיון של טבריה '  ,עתמול 28 ,
 . 24 - 22תודתי נתונה לד " ר משה הרטל על המידע שהעמיד לרשותי ועל אישורו להשתמש בתצלום מחפירותיו .

(  , ) 2002עמ '

מלחמת היהודים ב ,
Humphrey

.א .ן

; 619 - 618

חיי יוסף . 96 - 92

! Porath , ~ Herod's "Amphitheater " 81 Caesarea : 11 Mul purpose Entenainment Building ' ,

י

~
4 . ( , The Roman and Byzantine Nט )
. ear East: Some Recent Archaeological .Research (TRA Supplementary Series ,
Patrich , 'The Carceres of the fterodian Hippodrome/Stadium 81 Caesarea

ת

; 15 -27

 .קק

 Arbor 1995 ,תתן 14 ( ,

 . 268 -283קק  ; Maritima ;and the Connection 'with the Circus Maximus ' , fRS , 14 ) 2001 ( ,י ' פורת  ' ,מתקנים להצגות ,

מרוצים ולאתלטיקה בקיסריה '  ,קדמוניות  ,לו ( תשס " ג )  ,עמ '

יוסף בן מתתיהו והממצא הארכאולוגי ,

הערה

, ) 10

עמ '

. 129 - 121

ראו :

'

0 -Stadiaקע

,

. 33 - 31

א

לבירור כינויו של הבניין לאור הטרמינולוגיה אצל

" Humphrey, ' "Amphitheater

 .אן  ,רבן והולום ( לעיל ,

בעל

קמטיו מהתקיפה

ומדעית

) ( sphendone

 11בצבייה .

המעוגל
המקבילים
למבנה
הקשית
מעל

סיוע לזיהוי המוצע עולה מהשוואת השרידים שנמצאו בטבריה להיפודרום או לאצטדיון שהקים
27

.

על

ישית

ד " ו מ  ,הרטל ,

ה תיקיש

דיה

זאב יייס

18

רבים  .אורך האצטדיון בטבריה אינו ידוע  ,אולם ברור שהיה זה בניין צר
בקיסריה

( 39

מ ' ) בהשוואה למבנה

מ ' )  .הבדלי המידות בין שני המבנים מלמדים אולי שהאצטדיון בטבריה נועד לתחרויות

( 70

אתלטיקה  ,ואילו בזה שבקיסריה ניתן היה לקיים  ,בשל רוחבו  ,גם מרוצי סוסים  .עם זאת חשוב

להדגיש שמירתו הצרה של הבניין בטבריה אינה חריגה כלל בנוף האדריכלי  .היא קטנה
בהרבה מן המקובל בהיפודרום או בקרקס הרומי  ,אולם דומה לזו של כמה אצטדיונים
בעולם היווני  -ההלניסטי .

28

יש להניח שמידע נוסף על האצטדיון האבוד בטבריה יעלה

עם המשך החפירות במקום  ,ובכל זאת דומה שחידת מיקומו של הבניין במערך העירוני
נפתרה בעקבות חפירה חשובה זו .
מטבעות טבריה שהוטבעו בימיו של הורדוס אנטיפס מעידים אף הם על אופייה העירוני
הרומי של העיר  .כיאה לעיר אוטונומית היה לטבריה בתקופה זו מניין שנים מיוחד משלה
והייתה בידה אף הזכות לטבוע מטבעות .

29

סדרת המטבעות הראשונה  ,בעלת ארבעה

עריכים  ,הוטבעה בטבריה עם ייסורה של העיר  ,בשנת

19

לסה " נ  .בצדו האחד של

המטבע מופיע  ,בתוך זר  ,שם העיר  , TIBEPIACובצד האחר נראה צמח קנה עם תאריך
לצדו וכתובת ביוונית

HPQ OY TETPAPXOY

של הורדוס הטטררכוס ) ( איור  . ) 4לאחר

~

מכן הוטבעו ארבע טביעות נוספות במשך שנות שלטונו של הורדוס אנטיפס בעיר  ,בשנת
, 30/31 , 29/ 30
איור

 : 4מטבע של

ט ' פס '

 33 / 34ו 39 -

לסה " נ  .הסמלים על כל מטבעותיו של הורדוס אנטיפס  ,שהונפקו

בארבעה עריכים  ,לקרחים מעילם הצומח  :צמח הקנה  ,כף תמר  ,עץ תמר ואשכול תמרים  30 .מטבעות
נוספים הוטבעו מאוחר יותר  ,לדברי יעקב משורר בידי המועצה העירונית בטבריה  ,בשנת  13לשלטונו

 19לסה " נ

של הקיסר קלאודיוס

( 53 / 54

לסה " נ ) .

סדרה זו  ,בת שלושה עריכים  ,דומה למטבעות הראשונים  ,אלא

שבכתובת היוונית סביב כף התמר צוין כאן שמו של הקיסר קלאודיוס .

31

ציפורל
יוסף בן מתתיהו הזכיר מספר אירועים הקשורים בהיסטוריה הקדומה של ציפורי  ,והחשובים לדיון
באופייה של העיר משלהי המאה הראשונה לפסה " נ ובמיוחד במאה הראשונה לסה " נ  .להוררוס היה
ארמון מלכותי בעיר  ,ולאחר מותו  ,בשנת
המרד נגד הרומאים

בגליל .

32

4

לפסה " נ  ,לקח משם יהודה בן חזקיה נשק רב והרים את נס

הגליל נמסר לשליטתו של הורדוס אנטיפס  ,והוא ישב בציפורי עד שיסד

את טבריה  ,שנקבעה לימים כבירת הגליל  .יוסף בן מתתיהו תיאר במקום אחד את מעשיו של הורדוס
28

לדברי המפרי רוחבו של מסלול התחרות באצטדיון היה בין

 . 325-528קק  1986 ,ת"40

]0

 . for Chariot Racing ,לדיון בהיפודרום ובאצטדיון מהתקופה ההרודיינית שנתגלו במרחב

.

הארץ  -ישראלי ראו  Palestine' , T . H . Humphrey :תו
11 , ( TRA, Supplementary Series , 31 ( ,
34 -35

 .עק

1999 ,

. 1 .א

,

esearch

and the Roman Games

29
30

משורר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

; 166

י ' משורר  ' ,מטבעות טבריה '  ,הירשפלד ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 78 - 75

. 153

31
32

מלחמת היהודים ב ,

The:

:

'Adopting 2
; .

; 56

קדמוניות היהודים יז ,

. 271

Weiss ,

2.

"4 . ( , The .Roman and yzantine , Near ,East::

Portsmouth ,

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

שם  ,עמ '

 10ל 33 -

מ '  ,ראו  . Humphrey, .Roman Circuses - Arena :א 7 .

. 98 - 96

)

טנז -יה וציפורי במאה הראשונה למה "

אנטיפס בעיר  ' :והורדוס ביצר את ציפורי  ,פאר הגליל כולו  ,וכינה אותה אבטוקרטוריס '
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~

אם מדדבך בכינוי ש3יוזן לכבוינו של אוגוסטוס ,

- 1

בציון מעמדה של העיר כבירה או באזכור העובדה שציפורי זכתה לאוטונומיה שלטונית .

34

מכל מקום

מרבית החוקרים סבורים שלאחר שהצבא הרומי בראשות וארוס  ,מושל סוריה  ,דיכא את המרד ( שנת
4

לפסה " נ )  ,שרף את העיר ומכר את תושביה לעבדים  ,ביצר הורדוס אנטיפס את ציפורי ובנה אותה

מחדש כעיר הלניסטית  -רומית  .הורדוס אנטיפס לפי אותם חוקרים הקים בימי שבתו בעיר מבני ציבור
שונים נוסף על החומה  ,למשל התאטרון  ,שאדון בו בהמשך ,

35

ומפעלי בנייה אלה היו לדעתם בעלי

אופי מונומנטלי  ,ובזכותם נחשבה העיר ל ' פאר הגליל כולו '  ,כלשונו של בן מתתיהו .
אולם קריאה מדוקדקת בעדותו של יוסף בן מתתיהו מלמדת שתיאר למעשה רק מפעל בנייה אחד

בעיר  .במילים אחרות  ,הורדוס אנטיפס בנה בציפורי רק חומה ( ואולי רק שיפץ אותה )  ,ולאחר שסיים
את בנייתה נחשבה העיר ל ' פאר הגליל כולו ' ( מ%11" )0ם] 0ז ם ף60%ק  )%כדברי בן מתתיהך  36 .ביטוי

"

~

זה מציין  ,כהצעתו של סטיוארט מילר  ,את יכולתה של העיר לשמש כמבצר ולהתגונן מפני התקפה או
פלישה עוינת  ,בשל מיקומה הטופוגרפי בראש גבעה והחומה המסיווית שהגנה עליה .

37

ברם אין הוא

רומז למפעלי בנייה אחרים שנעשו כביכול ביזמתו של הורדוס אנטיפס או במימונו שעה שישב בעיר ,

בראשית שלטונו  .ציפורי התפרסמה בביצוריה המיוחדים  ,כמסופר אצל יוסף בן מתתיהו  ,שאישר
לבני העיר ערב המרד הגדול ' לבנות [ או כפי שמסתבר יותר לשפץ ] את חומות העיר על דעת עצמם ,
בראותו כי הם עשירים בכסף ונכונים למלחמה גם באין מצווה

עליהם ' .

38

ביצוריה של ציפורי ,

' הגדולה בכל ערי הגליל  ,הבנויה במקום משגב והמקפה חומה '  ,והקושי לכבוש אותה בשל כך  ,הניעו
כדברי בן מתתיהו את אספסיינוס לסייע לבני ציפורי שהגיעו אליו לעכו  ,והוא שלח אליהם חיל רוכבים

ורגלים שקשבו בעיר ' אשר תהיה לו למבצר לעומת העם היושב בגליל ' .
33

קדמוניות היהודים יה . 27 ,

34

 , [ 1 , revised and editedל[ 33
485

.ת

.ע

174 ,

 .ל 758. ].-11 . 1ח

Black, Edinburgh 1979 ,
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 .ע ש  Millarן
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theAgel0
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 ; by 0 . Vermes ,הוהנר

גם החכמים שהיו מודעים

39

 . Schfirer The: Historylת
.
~
( לעיל  ,הערה  ' ) 2עם

קשר את שמה החדש של העיר לחגיגות הרשמיות שנערכו לכבודו של אוגוסטוס בשנת
עם שובו של הורדוס אנטיפס מביקורו ברומא  ,ראו :
234

35

.ק

[ 998 ,

Sheffield

,

לסה " נ ולפני שנת

לסה " נ ,

] Kold(inos, The Herodian Dyaser: Origins, Role

.א

'and

הוהנר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

; 87 - 86

סמולווד ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 60 - 49

הורסלי

/

" Socieo

6

. 86
9

קוקינוס

; 119 - 118

פריין ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 138 - 137

חוקרים אחדים אף מזהים בממצא הארכאולוגי מבנים נוספים שהוקמו כביכול

בידי הורדוס אנטיפס  ,ראו  New Testament Shldies ' :ז,( . ] Suange , 'Some Implications of Archaeology 10
45 . ( , ~rhat Has:ט ) 4 Weaverו ש [. Charlesworth
)0 00
Forge

36
37

; 23 -59

 .עע

[ 992 ,

62 - 96

 .קק

Reed, Archaeolog]l and the Galilean fesus, Harrisburg 2000 ,

127- 145

 .קק

קדמוניות

היהודים יח . 27 ,

, 47 ) 2001 ( ,

.

"

'? with Faith

, NTS

'

epphoris

.[ . ].

ולביקורת על מסקנות אלו
4 .ג

ראו :

Chancey, 'The Culhual Milieu of

: Historyland Tש
קק ' Fadition o( Sepphoris, Leiden 1984 ,
56 -37

"

)

ש Miller, Studies

 ; 5 . 5 .הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

. 454
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מלחמת היהודים ב  . 574 ,על היחס בין העדויות השונות הנוגעות לבניין החומה בציפורי אצל יוספוס  ,ראו 5 . ] 11 . Cohen , :

 . 215-216 , 245-248עק " Galilee and Rome: His Vita and Development as 0 Historan , Leiden 1979 ,
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מלחמת

היהודים ג . 34 ,

] Josephus

ץתדרה

ץתדרה
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מציפורי שהוטבע
במהלך
המרד
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י~

בית האוצר והארכיים הצוורע 41מעט מאוד ידוע על המוסדות העיחרים בע

לסה " נ -

ליה " נ ) דעל פני
המטבע נכתב :

ם

ייסף

מקים

למיי

1
%
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יעף =

י~

במאה הראעןנה

בן מתתיהו התייחס לא פעם לבני העיר וכינה אותם הציפוראים ( - " 1
7ךקש, ) 2819

42

אולם

לא ציין את המוסדות העירוניים שהיו אולי בציפורי  ,לא מנה את בעלי התפקידים

קייר
קלאודיוטלנירון
' שנת 14
ועל

נכתב
גב המטבע ' ;

מסביב לצמד קרני
שפע והקדוקאוי :

אשפסיינוס
בנירונאס -
'בימי
ציפורי
עיר השלום '

איור  : 6ציפורי  ,מבט
על הגבעה שעליה
נפרשה העיר במאה
הראשונה לסה " נ
ןצילוםי נ ' לרון

)

40

ראו לדוגמה  :משנה  ,ערכין ט  ,ו ; תוספתא  ,שבת יג  ,ט ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

דף ע ע " ג ) וראו

גם :

מילר ( לעיל ,הערה  , ) 37עמ ' . 30 - 15

; ) 60

ספרא  ,בהר  ,פרשה ד  ,א ( מהדורת וייס ,

על ערי החומה ביניהן נזכרת גם ציפורי ועל המבנה הפיזי

שלהן במאה הראשונה לסה " נ ראו  :ד ' אדן  -ביוביץ  ' ,רשימת " ערי חומה " והעדות הארכיאולוגית  -היסטורית מיודפת

וגמלא '  ,תרביץ  ,סו ( תשנ " ז )  ,עמ ' . 470 - 449
41

חיי יוסף . 39 - 38

42

חיי יוסף , 394 , 380 , 373

. 411

תושבי ציפורי שהשתתפו לא פעם בדיוני החכמים מכונים בספרות התלמודית

' ציפוראי '  ,ראו לדוגמה  :ירושלמי  ,מעשרות א  ,ד ( מט

ע "א) ;

שם  ,שבת ד  ,ב ( ז ע " א )  .לדיון במשמעות הכינוי מן המאה

השנייה עד הרביעית לסה " נ ראו 5 . 5 . Miller, 'Zippor' aei , Tibera' ei and Deroma' ei : Their Origins , Interests and :
; 15 -22

 .קק

' Sepphoris

Congress o( fewish Studies , 8 , 11 , Ierusalem 1990 ,

יב

"

,

א 0ע the Tenth

 , idem , ' . Hanina bar Hamaלוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

"

Baruch Hu: Ancient Near East, Biblical and ludaic Studies

,

,

0

idem , ~ Those Cantankerous ; 200 - 175

45 . ( ,ט )  .וב וט Chazan

 . 543 -573קק  . te~ine, Winona Lake 1999 ,ג " "Honor o( Baruch

ן

Proceedings

Relationship ' ,

.

"

Sepphoreans Revisited' ,

טם  -יה וציפורי במאה הראשונה לסה " נ

21

קתדרה

איור  : 7ציפורי  ,מבט
על רחובות העמודים
שנבנו באוכף ממזרח
לגבעה  ,לצדם הוקמו
מבני ציבור ובתים
פרטיים בתקופה
הרומית

,

צילום  ' ( ,לרון

בעיר  ,ולא התייחס בכל דרך שהיא למנהיגי הציבור בה  ,כשם שעשה לגבי טבריה .

43

הארכי ) fi

dp

~

dp

? EiOV

=)

הישנה של ציפורי  ,הנזכרת במקורות התלמודיים מספר פעמים  ,רומזת אולי למוסדות

~

העירוניים שפעלו בעיר בתקופה הקדומה  ,אולם במקורות שלפנינו אין פירוט של ממש באשר למהות

השלטון העירוני ומוסדותיו  ,ורק נזכר עצם קיומן הקדום של ערכאות יהודיות בציפורי .

44

מבין מבני

הציבור שהיו בציפורי ידוע כאמור רק על החומה ועל האגורה  ,היא השוק המקומי  ,ששם פגש יוסף בן
מתתיהו את יהושע ראש השודדים ואמר שהוא נכון לסלוח לו על מעלליו אם ישוב מדרכו ויהיה נאמן
לו .

45

האגורה בציפורי  ,כמו בכל עיר הלניסטית  ,הייתה למעשה שטח פתוח שאליו נסמכו בצורה לא

סדירה מבנים אחדים  ,ושם התאספו הסוחרים ומכרו את

מרכולתם .

46

בציפורי לא הונפקו מטבעות עירוניים במחצית הראשונה של המאה הראשונה לסה " נ  ,לא בידי

הורדוס אנטיפס ולא בידי השלטון המקומי בעיר .

47

בכך חסרה ציפורי ממד נוסף האופייני לערים

החופשיות בתקופה הרומית הקדומה  ,שהיו להן מניין שנים עצמאי וזכות לטבוע מטבעות  .בשנת

67 / 68

לסה " נ  ,במהלך המרד ברומאים  ,אולי ביזמתו של אגריפס השני  ,שהעתיק את מקום מושבו לעיר ,
הוטבעו בציפורי לראשונה מטבעות הנושאים את שם העיר
חיי יוסף , 394 , 373

( איור . ) 5

על פני המטבע כתובת ביוונית

וראו גם  :פריין ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '

43

מלחמת היהודים ב , 574 ,

44

משנה  ,קידושין ד  ,ה  .וראו גם  :ח " י קוהוט ( מהדיר )  ,ערוך השלם  ,א  ,ניו  -יורק תשט " ז  ,עמ '
121

.ק

62 - 63

; 645

411

; ; 287

;of the Targumim, The Talmud Babli and Yerushalm 4 and the Midrashic Literature, New York 1950 ,

 .עק

Rabbinic Literature, Ramat Gan 1984 ,

",

Greek and Latin Legal Tatts

45

חיי יוסף . 107 - 104

46

על מבנה האגורה בעולס ההלניסטי והמבנים הסמוכים לה
272 -276

47
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ord 2003 ,

ראו the :

,

0

Coulton , The Architectural Development

 Chamoux, Hellenistic CiviliJation , Oן ; 62 - 65

~
ציפורי ,
לדיון כולל במטבעות

ראו  :י ' משורר  ' ,מטבעות

,

0

Dictionary

ג

Sperber,

.

(1

 .עק

ord 1976 ,

Greek Stoa , O

~
תשל " ח )  ,עמ ' . 188 - 185
ציפורי כמקור היסטורי '  ,ציון  ,מג (

;7 .

)

דייה

זאב

22

יייס

הנתונה במעגל מוקף זר  ,וזו לשונה  ' :שנת

14

לנירון קלאודיוס קיסר '

AhI/NEPQNO/KMYhIOYn

 . ( KAICAPO/Cעל גב המטבע צמד קרני שפע מצטלבות וביניהן קדוקאוס ( מוט שמתפתלים עליו
שני נחשים )  ,וכן כתובת  ' :בימי אספסיינוס בנירונאס  -ציפורי עיר השלום ' מ1תcEn @Q 2
EIPHNOnOAI

ז0א4 ) 14ת) 2ץ. ) 0

48

NEPQNIA

כינויה של ציפורי  ,נירוגאס  ,עיר השלום  ,עולה בקנה אחד

עם עדותו של יוסף בן מתתיהו  ,שתיאר את התנהגותה של העיר בימי המרד  -ציפורי פתחה את

שעריה וקיבלה את עול הרומאים וצבאם בשלום  ,במקום להצטרף למורדים .

49

כיצד יש להבין את

הממצא הנומיסמטי מציפורי ומה הוא מלמד על העיר בתקופה זו ובימים שלאחר המרד

ברומאים ?

נראה שפתיחת השערים  ,קבלת עולה של רומא  ,בניגוד לשאר בני הארץ המורדת  ,וההתנגדות למרד
הקנו לציפורי מעמד פוליטי חדש  ,מעמד של פולים רומית  ,ובעקבות זאת גם הוענקה לה הזכות
לטבוע מטבעות אוטונומיים  ,שבאמצעותם ביטאה את נאמנותה לשליט הרומי  ,שעמד לדכא את

המרד היהודי  .ניתוח המקורות ההיסטוריים והממצא הנומיסמטי שהצגתי עד כה  ,בצירוף העדות
הארכאולוגית שתוצג להלן  ,מובילים למסקנה שבימי המרד ולאחריו החלה תקופה חדשה בתולדותיה
של ציפורי  .מעמדה הפוליטי  -שלטוני החדש בתור פוליס רומית השפיע באופן ישיר על המערך
האורבני שלה  ,ושינה לגמרי את נופה העירוני ואת המבנה הארכיטקטוני של ציפורי בשלהי המאה

הראשונה ובראשית המאה השנייה לסה " נ .
הממצאים הארכאולוגיים שנתגלו בציפורי בשנים האחרונות רבים  ,מגוונים ומרשימים בהיקפם
בהשוואה לידוע על טבריה במאות הראשונות לסה " נ  .הם מאפשרים לעמוד על המבנה הארכיטקטוני ,
הפיזי והתרבותי של העיר ולשרטט קווים להתפתחותה מהתקופה ההלניסטית ועד שלהי התקופה

הביזנטית  .בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה השתרעה ציפורי על הגבעה ועל מורדותיה ( איור

.)6

50

בחפירות על האוכף שממזרח לעיר התברר שבשלהי המאה הראשונה או בראשית המאה השנייה

לסה " נ הוגדל שטחה בכיוון זה  ,שכן נתגלתה כאן מערכת רחובות מקבילים וניצבים  ,שבמרכזם שני
רחובות עמודים  .חלק מהרחובות החדשים באוכף היו קשורים לאלו שעל הגבעה  ,ואחרים הובילו אל

העורף החקלאי שמחוץ לתחומי העיר  ,כך שציפורי חוברה לרשת הדרכים הבין  -עירוניות שבגליל .
מבני ציבור אחדים נבנו בחלקיה השונים של העיר הרומית  ,שהתקיימה עד שלהי התקופה הביזנטית .
ביניהם יש למנות שלושה בתי מרחץ  ,בסיליקה ( פורום ? )  ,תאטרון  ,מבנה מונומנטלי ששימש כפי

הנראה כספרייה או ארכיון  ,שני בתי כנסת ושתי כנסיות  .לצד מבני הציבור נחשפו בחלקיה השונים

של העיר בתים פרטיים  ,שאיכות בנייתם ואופן עיטורם שונים ממקום למקום .
48
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משורר

( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 96 - 94

מלחמת היהודים ג  . 34 - 30 ,על מקומה של ציפורי ומעשיה במהלך המרד ראו  :מילר ( לעיל  ,הערה
'Sepphoris , city~ Ofl
 .ג ] ש iPeace' , .A.M. Berlin
45 . ( , 1eט ) Overman
h1
: Firstlewish .Revolt:: Archaeolo~y
 .קע

London 2002 ,

,

עמ '

,

; 467 - 453

~2 . % 4 .

'History and

לדמותה של ציפורי במאה הראשונה לסה " נ ראו E .M. Meyers, 'The Early Roman Period 81 Sepphoris : :
Literary
Chronological , .
 . ( , Hesed 'Ve-Emetשט ) תט 5 . 01ש and Social Considerations ' , 7 . Magness

,

343 -355

51

,) 7

,

110 - 119

50
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 .קק

Frerichs, Aflanta 1998 ,

.

,

'Honor

",

Studies

על סקירת הממצא הארכאולוגי בציפורי ראו  :ז ' וייס וא ' נצר  ,ציפורי  ,ירושלים
האוניברסיטה העברית בציפורי בשנים  , ' 1996 - 1992קדמוניות  ,ל ( תשנ " ז )  ,עמ '

; 1994

הנ " ל  ' ,חפירות משלחת

E .M . Meyers , 'Roman ; 21 - 2

סם  -יה וציפורי במאה הראשונה לטה "

(

אף אחד ממבני הציבור השונים שנתגלו עד היום ברחבי העיר  ,והמעוצבים בסגנון רומי מונומנטלי ,
אינו מתוארך  -כפי שחוקרים אחדים מנסים לטעון  -לראשית המאה הראשונה לסה " נ  ,לתקופה שבה

התגורר הורדוס אנטיפס בציפורי  .מבנים אלו נוסדו  ,כפי שיפורט בהמשך  ,עם הרחבתה של ציפורי
מזרחה  ,שעה שבנו את מערך הרחובות בעיר התחתית ועיצבו מחדש את המקום כפולים רומית  ,בסוף
המאה הראשונה או בראשית המאה השנייה לסה " נ  .הדיון להלן ייסוב על מספר מבנים שבאמצעותם

אמחיש את המסקנה העולה לאחר שנות חפירה רבות באתר .

רדץי :2וינ

העמידלם

בעיר התחתית  ,ששימשה גם כמרכז הציבורי של ציפורי העתיקה  ,נתגלו שני רחובות עמודים  ' ,קרדו ' ,
בציר צפון  -דרום  ,ו ' דקומנוס '  ,בציר מזרח  -מערב  .ה ' דקומנוס ' שימש בעת העתיקה כציר ראשי שבו

נכנסו אל העיר ממזרח ( איור . ) 7

52

הוא חצה את העיר התחתית לרוחבה והגיע עד למרגלות הגבעה .

תוואי הרחובות רוצף באבן גיר קשה  ,ואילו עזרות הסטווים  ,שנמשכו משני צדי הרחובות  ,רוצפו
בפסיפס  .החנויות הקטנות לאורך רחובות העמודים היו כפי הנראה חלק מהשוק התחתון של ציפורי ,

ששם התנהלו בוודאי עיקר חיי המלאכה והמסחר בעיר  ,כפי שעולה אף ממקורות תלמודיים .
חרס המתוארכים לראשית המאה השנייה לסה " נ נתגלו יחד עם מטבע מימיו של טריינוס

53

שברי

( 117 - 98

לסה " נ ) בשני חתכים שנעשו  ,האחד ב ' קרדו ' והאחר ב ' דקומנוס '  ,עם הסרת לוחות האבן וחפירה מתחת

למפלס הרחובות המרכזיים בעיר התחתית  .נתונים אלו  ,המשמשים טרמינוס פוסט קוום  ,מורים כי
תאריך ייסודה של מערכת הרחובות בעיר התחתית לא קדם לשלהי המאה הראשונה או לראשית

המאה השנייה לסה " נ .

54

'Light 01 New

' Evidence and Recent Research

ש , Sepphoris

לין

( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

; 338 - 321

'  ] . Netzer, 'Architectural Development of Sepphoris during the Roman and Byzantine Periodsש , 2 . Weiss
אדוארדס ומק ' קאלה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 130 - 117על היחס שבין הבנייה הפרטית לציבורית בעיר ראו 2 . Weiss , :

,

 . Galorא  Roman and Byzantine Sepphoris ' ,תו  the Pilblic Sphere: Urban Dwellingsת ' Private Architechlre
Domestic Architecture during the Roman and
)  pressתו ) 24 ( , Providence
52

)ansatlantica ,

",

Alexandria: Studies

45 . ( , From Antioch 10ט ) Waliszewski

).ו ש

Byzantine .Periods (Archaeologia

ה ' דקומנוס ' היה קשור אולי בצדו המזרחי ~
לדרך מטבריה לציפורי שעליה למדים מהמקורות התלמודיים ; ראו

לדוגמה :

ויקרא רבה טז  ,א ( מהדורת מרגליות עמ ' שמח ) .
53

ראו לדוגמה  ' :אמרו עליו על ר ' אלעזר שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון
של ציפורי  .אמר רבי יצחק בן אלעזר פעם אחת בא אדם ליטלו ומצא בו שרף '

54

( בבלי  ,עירובין נד ע "ב ) .

ממצאים אלו מבוססים על עבודותיה של משלחת האוניברסיטה העברית שלא פורסמו עדיין  .שתי בדיקות נוספות ,
מצומצמות בהיקפן  ,נעשו בידי משלחת החפירות מאוניברסיטת דרום פלורידה בראשותו של ג ' סטריינג '  ,שחפרה קטע

קטן מהקרדו  ,בקצהו הצפוני  .בבור אחד ( ריבוע

לוחות אבן בלבד ; ראו " Sepphoris ' :
הערה  , ) 3עמ ' . 142 - 135

הסירו שני לוחות אבן מאבני הרחוב  ,ובאחר ( ריבוע

- ) 59

ארבעה

 , ' Eansformation of Space: The Roman Roadאדוארדס ומק ' קאלה

( לעיל ,

) 77

מפלס הגיר שמצאה המשלחת מדרום פלורידה

כ 50 - 30 -

ס " מ מתחת לקררו  ,רומז כביכול

לדברי החוקרים על התוואי הקדום של הרחוב  ,שהיה קשור אולי במערך הרחובות כולו  ,מערך שאת בנייתו ייחסו
להורדוס אנטיפס  ,על סמך הממצא החומרי ומטבע של הורדוס ארכילאוס שנמצא בבור

. 77

מסקנה זו מעניינת אולם

אינה מוכחת לגמרי בממצא  ,ומפני היקפה המצומצם של הבדיקה הארכאולוגית יש לנקוט זהירות רבה קודם להסקה
מסקנות  .את מפלסי הטיח שנתגלו בשני בורות הבדיקה שחפרה המשלחת מדרום פלורידה ניתן להסביר בדרכים שונות ,

אך אין כל סיבה לקשור אותם בתוואי הקררו שנקבע כביכול בזמנו של הורדוס אנטיפס  ,ושנבנה על ידו  .מפלסים

23

1תדרה

דיה

זאב יייס

24

מבנה מתומבטלל בסמור להצטלבות רחובוה העמודלם בעיר התחתלת
בסמוך להצטלבות רחובות העמודים בעיר התחתית חשפה משלחת החפירות מאוניברסיטת דרום
פלורידה בראשותו של ג ' ים סטריינג ' מבנה גדול ממדים .

תופס מבנן ( אינסולה ) שלם  .מידותיו

כ 40 -

%

60
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הבניין  ,ששימש לדברי החופר כבסיליקה ,

מ '  ,והכניסה אליו הייתה ממזרח  ,מרחוב

העמודים .

לבניין חצר מוקפת עמודים  ,וסביב לה חדרים בגדלים שונים  .החדרים עוטרו בציורי קיר  ,והרצפות

עוטרו בפסיפסים צבעוניים ובהם דגמים גאומטריים  ,צמחיים  ,דמויות אדם ובעלי חיים .
ניתוח מעמיק ומחודש של ממצאי החפירה שפורסמו עד כה מורה שיש לזהות את הבניין בציפורי
דווקא כפורום ולא כבסיליקה  .זהו מבנה עצמאי הקשור במערך הרחובות הסמוכים לו  ,והדומה באופיו

איור

 : 8מבט על

התאטרון שנבנה על
המפרון הצפוני של
הגבעה

בציפורי

אלו לא נתגלו כלל בבורות הבדיקה שחפרה משלחת האוניברסיטה העברית בשטחים שבניהולה  .ניתן להניח ששרידי
שכבת הטיח מתחת למפלס חלקו הצפוני של הקררו קשורים בתוואי קדום  ,אולי דרך שהובילה מהשדות ובית הקברות
שממזרח  ,דרך האוכף ובכיוון מערב  ,אל העיר שעל הגבעה  .לחלופין ייתכן שמפלס זה הוא שריד מרצפה של בניין
עלום או מתקן חקלאי

( גורן ? )

שעמד באותו מקום קודם בניית מערך הרחובות בעיר התחתית  .מכל מקום אין בנתונים

שלפנינו כדי להוכיח שמערך הרחובות בשלמותו הוקם כבר בראשית המאה הראשונה לסה " נ  .בהסתמך על ממצאי
החפירה של משלחת האוניברסיטה העברית והעובדה שמפלסים אלו לא נמצאו בבורות הבדיקה שבאחריותה מסתבר
יותר להניח שמדובר בתשתיות שהונחו מסיבה זו או אחרת באותו מקום  ,אולי בשל הפרשי הגבהים והמבנה הטופוגרפי
שחייבו פתרון דווקא בנקודה זו  ,במהלך בניית הקרדו ומערך הרחובות בשלהי המאה הראשונה או בראשית המאה
השנייה לסה " נ .
55

 Israel , 13 ) 1993 ( , 29 -30 ; idem, 'The Easternחן Excavations and Surveys-

' Sepphoris
122 - 128

Building 81

 , Basilicalנאגי ואחרים ( לעיל  ,הערה

, )7

עמ '

"

 1991וזסקקן81 . , ' 2

, 49 ) 1999 ( , ; 121 - 117

,

"

Strange

ע' Sepphoris ' , 1

ו.ו

idem ,

טם -יה וציפורי במאה הראשונה לסה " נ

למכלולים אחרים המוכרים בכמה ערים רומיות .

56

25

בשל שילובן של ' אבנים הרודייניות ' בעלות זיז

בולט בקירות היסוד של הבניין  ,מדרום וממזרח  ,סבר החופר שייתכן כי הבניין הוקם בימיו של הורדוס
אנטיפס  .אך תאריך זה אינו אפשרי  ,וזאת מכמה סיבות  ,הנוגעות לשיטות הבנייה  ,לעיטור בפסיפסים

ולתכנון העירוני  .ראשית  ,שילובן של אבנים בעלות זיז בולט אינו מעיד בהכרח על בנייה הרודיינית
או על תאריך קדום של הבניין ; שיטת בנייה זו מוכרת היטב בציפורי במספר מבנים  ,והשתמשו בה

עוד לפחות בשלהי המאה הראשונה ובראשית המאה השנייה לסה " נ .

שנית  ,הפסיפסים הקדומים

57

מבין שלושת השלבים שזוהו בתוך הבניין מתוארכים לפי לוסיל רוסין לתקופה הסברית ,

58

אולם

בתוך הבניין לא נתגלו שום רצפה או מפלס הקודמים להם מבחינה כרונולוגית  ,והמעידים כביכול
על שלב בנייה מהתקופה ההרודיינית  .זאת ועוד  ,גבולותיו של הבניין תואמים לגמרי את מערך
הרחובות העוברים בסמוך  ,כך שמבחינה סטרטיגרפית יש מקום להניח שהוא נבנה בתאריך מאוחר

יותר  .אין להעלות על הדעת שהבניין הוקם בידי הורדוס אנטיפס  ,ושמערך הרחובות שהותווה לאחר
מכן  ,בשלהי המאה הראשונה או בראשית המאה השנייה לסה " נ  ,נקבע בהתאם לקווי המתאר וכיווני
הרוחות של הבניין  .אדרבה  ,ההפך הוא הנכון  .תוואי הרחובות וצירי התנועה בעיר התחתית הכתיבו
כאן ובמקומות אחרים את המידות ואת הגבולות של המבנן  ,ובתוכו הוקם  ,אולי

100

שנים מאוחר

יותר  ,בניין מפואר זה  ,ששימש בחיי המסחר והמנהל של ציפורי הרומית .

התפוטרת
התאטרון מיוחס על ידי מרבית החוקרים להורדוס אנטיפס  ,והוא דוגמה למפעלי הבנייה שהשליט

החרש יזם שעה שישב בציפורי  .הבניין הוקם במורד הגבעה תוך ניצול המדרון הטבעי  -יציע המושבים
) ( cavea

הושתת על המדרון ונבנה בחצי עיגול מול הבימה ( איור . ) 8

והוא הכיל

כ 4 , 500 -

קוטרו של הבניין

59

כ 70 -

מ'

מקומות ישיבה  .הבימה בנויה אבן למעט הרצפה  ,שהייתה מעץ  ,וחזיתה עוטרה

לכל אורכה לחילופין בגומחות חצי רבועות וחצי עגולות  .מאחורי הבימה נמצאו שרידיו של המבנה
שסגר את התאטרון
כניסות  ,שלוש

( 5ת0

 , ( scaenaוששימש רקע אחורי לשחקנים שעל הבימה  .לתאטרון חמש

" הובילו אל גושי המושבים שביציע ושתיים נוספות

) ( voaitoria

היו במפלס

) ( parodoi

האורקסטה  ,בשולי הבימה  ,ברווח שבינה ובין יציע המושבים  .כל הפתחים נקשרו יחדיו על ידי מסדרון

56

השוו לדוגמה את תכנית הבניל מציפורי למבנה בגוליה

) (Velleia

באיטליה או בניקופוליס אד  -איסטרומ

 (ad Istrumבבולגריה ? . 175 - 176 , :ק 5 , Roman Imperial Architecture, Harmondsworth 1981 ,ת]"1
249 -250 ; 5 - 1 .
 . 150ק  " the Greek and Roman World, London 1992 ,ן  ,ס , The ,
)

57

59

ע ] 8 . Ward-

Owens

אבנים בעלות זיז בולט שולבו לדוגמה בבניין המזוהה כספרייה או ארכיון  ,והמתוארך למאה השנייה לסה " נ ,
ז ' וייס  ' ,ציפורי

58

) Nicopolis

, ' 1999

ח "א,

112

( תשס " א )  ,עמ '

; 26 - 25

הנ " ל  ' ,ציפורי  , ' 2000ח " א ,

113

ראו :

(תשס " ב )  ,עמ ' . 29

1 coloqillO Internacional Sobre Mosaico Anti loע  Galilee ' ,תו . Roussin , 1 New Mosaic from Sepphoris
 . 221 -230 ; idem, 'The Birds and Fishes Mosaicקק  palencia -% 11 4" Octubre 1990 , Palencia 1994 ,נאגי ( לעיל ,
' ~

]

הערה , ) 7

עמ ' Rebourg ; 125 - 123

171 - 175

 .ק?

תתן 1931 ,
6 - 12

 .קק

!

"

1] 1 , Tunis 1999 ,ע
Palestine

; Arbor 1937 ,

,

.ג ש

 the Mosaics of Sepphoris ' , % 4 . Ennaiferתן

-romaine

'45 . ( , La mosalqueט )

r

;] (' o( Michigan Excavations

וייס וגצך  ,ציפורי ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '

; 17 - 14

; 'iofthe

"

0ק) צ

"

idem, iSpheres of

,.
,

.

].

הנ " ל  ,חפירות ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ ' . 8 - 7

לקתדרה

עתדרה

26

זאב ויינן

היקפי מקומר ) , ( ambulacrumשנועד אף לתמוך את גוש המושבים העליון שביציע המושבים  .הכניסה
המזרחית  ,זו ששימשה את המכובדים בתאטרון הרומי  ,עוטרה בציורי קיר ושרידיהם נתגלו באתרם .
משלחתו של לרוי ווטרמן  ,שחשפה בשנת

1931

קטעים מהתאטרון בציפורי בחתך צר שנחפר

לאורך הבניין מדרום לצפון  ,תיארכה אותו  ,על סמך מקורות היסטוריים  ,לתקופה ההרודיינית וייחסה
את בנייתו למלך הורדוס או לאנטיפס

בנו .

משלחת החפירות מאוניברסיטת

60

דרום פלורידה חפרה בשנים
את פינתו

1987 - 1985

הצפונית  -מערבית של הבניין .

היא זיהתה בו שני שלבים ותיארכה אותם
על יסוד חקר הממצא החומרי שנתגלה

במילויים שכיסו את הבניין .

61

על פי

מסקנות משלחת זו  ,התאטרון הקדום  ,שאת
בנייתו ייחסו להורדוס אנטיפס  ,היה מבנה
קטן מידות  ,ובשלב המאוחר  ,שתוארך

,.,

,

1

,, ,, ,

_

איור

"

ן ( (4

.( ,

, ,, ,

,

% ,

,,

לשלהי המאה הראשונה או לראשית המאה
השנייה הורחב הבניין לממדיו הנוכחיים .

%,

 : 9בור המים

( למעלה ) ומכלול

כלי התרע שנתגלו
חתומים בתוכו בעת
בניית התאטרון
בציפופי  .תקשת וקיר
הגזית שמעל שייכים
לקיר החיצוני של
התאטרון
( צילום  ,א ' מאיירם נבור

,

המימן  ' ( ,לרון כלי

החרסי

אנשי המשלחת נחלקו בדעתם  .ייבין סבר שהורדוס אנטיפס הקים את התאטרון  ,ואילו ווטרמן ייחס זאת לאביו .
 , 5 . Yeivin , ' Historical and.ווטרמן ( שם )  ,עמ '  30 - 29והערה  51שם .
' Notes
idem, 'Sepphoris ( ippori ) 1986
 . 189 - 190קק 5 ) 4 . , 38 ) 1988 ( ,

,

; 298 -299

280 ; idem , ' Sepphoris ( ippori ) 1987

~
עובדו לדוח קצר שפורסם לאחרונה ,
9 - 10

 .קע

"

 .קק

35 ) 1985 ( ,

7,

1

""

1985 11

.ק

) " 1 . , ' Sepphoris ( sippori
37 ) 1987 ( ,

ראו Sepphoris: From Herodian Theater 10 :
~

Municipal Complex' , ASOR Newsletter , 53 ) 2003 ( ,

"

.,

ן5

,

" "

ראו :

וט Strange

ו .ו

 . 11מסקנות המשלחה

C . T. McCollough , 'The Theater

טנא -יה וציפורי במאה הראשונה לסה " נ

27

ץתדרה

לעומת זאת משלחת האוניברסיטה העברית  ,שחפרה את כל התאטרון מאז  , 1985ושכללה בעבודתה
גם את השטחים שנחפרו בעבר בידי המשלחות האחרות  ,סבורה שהתאטרון הוקם בשלב אחד  ,לא לפני
שלהי המאה הראשונה או ראשית המאה השנייה לסה " נ .

62

חוקרים רבים אימצו מסיבות שונות דווקא

את התיארוך הקדום של הבניין וייחסו את הקמתו להורדוס אנטיפס  ,שעיטר את ציפורי במבני ציבור
שונים  ,ושהפך אותה  ,כדברי יוסף בן

מתתיהו  ,ל ' פאר הגליל כולו ' .

63

אולם

תפיסה זו מוטעית ומתעלמת לגמרי
מהנתונים הארכאולוגיים שפורסמו
בשנים האחרונות  ,ושיפורטו

להלן .

תיארוכו המאוחר של התאטרון
בציפורי כפי שנקבע על ידי משלחת
האוניברסיטה
מגוון

העברית

ראיות

בהתאם

מיוסד

על

למתודה

הארכאולוגית  :ממצא חומרי  ,חומרים
ושיטות בנייה  ,תכנית ארכיטקטונית ,
עיטור אדריכלי ובחינה רחבה יותר
של מבנה התאטרון ושל השתלבותו במערך האורבני של העיר  ,שעוצב מחדש בשלהי המאה הראשונה
ובראשית המאה השנייה לסה " נ .
מכלול כלי חרס המתוארך למחצית השנייה של המאה הראשונה לסה " נ

( 80 - 70

לסה " נ )  ,ובו

קנקנים  ,פכים וכלי בישול אחדים  ,נמצא חתום בבור מים מתחת לקיר החיצוני והמתעגל של התאטרון

( איור . ) 9

מיקומו של הבור ביחס לקיר התאטרון מורה בבירור שהוא קדום  ,ושבוטל עם בניית

התאטרון  ,כך שהממצא החומרי שנתגלה חתום בתוכו  ,תחת שכבת מילוי עבה למדי  ,משמש טרמינוס

פוסט קוום להקמת הבניין המונומנטלי  .ממצאים שנתגלו תחת שכבה חתומה בחתכי בדיקה שנחפרו
בתוך התאטרון מורים על תאריך דומה  .ייסודו של יציע המושבים התחתון
טבעי ותמיכתו של יציע המושבים העליון

) ( summa cavea

) ( ima cavea

על מדרון

על מערך קמרונות מצטלבים שבו מסדרון

היקפי וחמש כניסות  ,משקפים את שיטות הבנייה המוכרות מתאטרונים רבים במרחב הסורי ארץ -

ישראלי משלהי המאה הראשונה לסה " נ ואילך .

64

עיצובם של חלקי בניין שונים בתאטרון של ציפורי ,

למשל חזית הבימה )  , ( proscaeniumהמעוטרת לחלופין בגומחות חצי רבועות וחצי עגולות  ,חוזר על
62

א'

מאייס

ואחרים  ' ,ציפורי  , ' 1986ח " א  ,צ ( תשמ " ח )  ,עמ '

; 17

וא ' נצר  ' ,ציפורי  , ' 1993 - 1992ח " א  ,קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ '
עמ ' , 32
63

; 37 - 36

הנ " ל  ' ,ציפורי  , ' 1995 - 1994ח " א  ,קו ( תשנ " ז ) ,

( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ ' . 8 - 7

א ' סג " ל  ,התיאטראות כארץ ישראל בעת העתיקה  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '
 , ) 1עמ '

64

; 35

הנ " ל  ,חפירות

הנ " ל  ' ,ציפורי  , ' 1988 - 1987ח " א  ,צג

; 56 - 52

( תשמ " ט ) ;

ז ' וייס

רולר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

; 242

. 37 - 34 , 22 - 20

וראו גם  :הורסלי ( לעיל  ,הערה

קוקינוס ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' . 234

ז ' וייס  ' ,תרבות הבידור ומבני הבידור בארץ ישראל הרומית והשתקפותם במקורות חז " ל '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה
העברית בירושלים  ,תשג " ד  ,עמ '

( תשנ " ה )  ,עמ ' . 6 - 4

; 70 - 60

הנ " ל  ' ,תרבות הפנאי הרומית והשפעתה על יהודי ארץ ישראל '  ,קדמוניות  ,כח

איור  : 10פריטים
ארכיטקטוניים
מעוטרים בתבליט
שנתגלו במפולות
המכסות את
מסדרון הכנישה
המערבי לתאטרון
בציפורי
( צילום ;
ג'

לרון )

ץתדרה

28
דגמים המוכרים מתאטרונים רבים באזורנו מן המאה השנייה לסה " נ

דווקא .

65

גם העיטור האדריכלי

בבניין מורה על תאריכו המאוחר של התאטרון דווקא  .מספר אבנים מעוצבות בתבליט השייכות
במקורן לקיר חזית הבימה

) frons

 , ( scaenaשעוטר בעושר רב  ,נמצאו במילויים שכיסו את אזור

הבימה והכניסות הצדדיות הסמוכות לה ( איור . ) 10

הכותרות הקורינתיות  ,חלקי האפריז והכרכובים

שנתגלו בתאטרון של ציפורי  ,עוצבו בתבליט בדגמים המוכרים מן האדריכלות הרומית של אותה
עת  ,שסגנונה  ,המכונה ' ברוק רומי '  ,התאפיין בעושר רב  ,בגיבוב מוטיבים ובהדגשת פרטים שונים

בעיטור האדריכלי .

66

זאת ועוד  ,הקמת התאטרון המונומנטלי בציפורי הולמת את הפיתוח המואץ של

העיר בשלהי המאה הראשונה או בראשית המאה השנייה לסה " נ  ,שעה שהרחיבו את תחומיה מזרחה

ויסדו את המרכז הציבורי בעיר התחתית  .עיצובו המחודש של הנוף העירוני בציפורי בתקופה זו  ,עם
הקמת התאטרון ומבני ציבור רומיים אחרים  ,עולה בקנה אחד עם תהליכי האורבניזציה והרומניזציה

שהתחוללו בערים ארץ  -ישראליות אחרות שזכו לתנופת בנייה רבת היקף לאחר דיכוי המרד הגדול .

67

אופיו המונומנטלי של התאטרון מתאים אפוא לבנייה המסיווית בציפורי בשלהי המאה הראשונה או
בראשית המאה השנייה לסה " נ  ,שעה שהעיר לבשה חזות רומית מרשימה  ,ולא לתקופתו של הורדוס

אנטיפס  ,שאז התפרשה על הגבעה ומדרונותיה בלבד .

העדויות הארכאולוגיוה בציפורי במאה הראשונה לסה " נ
לאחר שהוברר שהורדוס אנטיפס לא היה אחראי לבניינה המחודש של ציפורי  ,ושאף מערך הרחובות
האורתוגונלי ומבני הציבור המונומנטליים שנחשפו עד היום באתר לא הוקמו בימיו  ,יש לשאול
אילו ממצאים ארכאולוגיים שייכים לציפורי במאה הראשונה לסה " נ וכיצר נראתה העיר ערב מרד
החורבן  .בהתבסס על החפירות הארכאולוגיות שנערכו עד היום בידי כל המשלחות החופרות באתר ,

דומה שבימי בית שני השתרעה ציפורי כאמור על הגבעה ועל מדרונותיה  .המבנים שנתגלו באזורים
אלו היו פשוטים באופיים ודמו במידה רבה לבנייה הפרטית שרווחה בגליל  ,ללא כל נופך מונומנטלי
האופייני לארכיטקטורה הרומית העירונית  .לעומת זאת האוכף שממזרח לגבעה היה חשוף ברובו
בתקופה זו  .נוסף על הדרך שהובילה אל העיר מרוח זו ומספר מתקנים חקלאיים ובורות מים ששיוו

65

וייס  ,תרבות הבידור (שם )  ,עם . 77 - 75 ,

חזית הבימה בתאטיק בקיסריה  ,בשלב ההרודייני של המבנה  ,עוצבה באופל

שונה מזו שבציפורי ואף עוטרה בציורי קיר  .ראו  :פרוכה ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '
66

וייס (שם )  ,עמ ' . 84 - 80
11 - 15

67

 .קק

1974 ,

, 96 - 95

. 168 - 167 , 114 - 112

על אופי העיטור האדריכלי בבנייה הציבורית בתקופה זו ראו M .L. Lyaelton, Baroque :

London

,

.

Classical

הן Architecture

תחומי העיר גרסה הורחבו בשלהי ~
המאה הראשונה לסה " נ באופן משמעותי שעה שבנו את מערך רחובות העמודים

וכמה ממבני הציבור שם  ,ראו  . 45-56 ; 1 . Seigne , :קע , . NewJftaven 1938 ,
diveloppment urbain d'une
111 " provinciale orientale ' , SHAI, rv, Amman 1992 ,ע
.

331 -341

: Cit]r' ofthe
(
:
C .H. Daeling, Ghsa

:

:זט 'Iirash romaine

 .קק  .בבית  -שאן הוקמו מבני ציבור אחדים במאה הראשונה לסה " נ  ,אולם עיקר הבנייה ומערך הרחובות שם

מתוארכים לראשית המאה השנייה לסה " נ  .ראו  :י ' צפריר וג ' פרסטר  ' ,חפירות משלחת האוניברסיטה העברית בבית שאן
בשנים  , ' 1994 - 1980קדמוניות  ,כז ( תשנ " ד )  ,עמ '

פאלסטינה השנייה '  ,שם  ,כז ( תשנ " ה )  ,עמ '
85 - 99

 .קק

; 104 - 92

ג ' מזור ורחל בר  -נתן  ' ,סקיתופוליס  -בירת הפרובינקיה

Sqrthopolis - Beth ; 121 - 117

י2

Foerster, 'tirbanism

 the Fourth 10 the Seventh Centuries' , DOP , 51 ) 1997 ( ,תShean 1

.ם ש

Tsafrir

.צ

טס  -יה וציפורי במאה הראשונה למה "

29

(

לפריפריה היישובית בציפורי אופי כפרי  ,היו פזורים כפי הנראה באזור האוכף  ,שלימים הפך לעיר
התחתית  ,מספר מבנים בודדים ללא ארגון מיוחד  ,שלא הותירו רושם רב בשטח  .למעט שרידי מבצר
שנחשף סמוך לרום הגבעה על ידי משלחת החפירות מאוניברסיטת דיוק שבצפון קרוליינה  ,בראשותו
של אריק מאיירס  ,לא נתגלה באתר עד היום שום שריד מחומת העיר מהמאה הראשונה
הבניין המבוצר  ,השוכן ממערב לרום הגבעה  ,הוקם סביב שנת

עם ה ' קצרה של ציפורין '  ,הידועה ממקורות תלמודיים .

68

100

לסה " נ .

לפסה " נ  ,ומאיירם ביקש לזהותו

שלושה חדרים ושני מקוואות טהרה גדולי

מידות נותרו מהבניין המקורי בקומת הקרקע שלו  .הקירות  ,שעוביים

.

1 87

מ '  ,נבנו על סלע האם

באבני שדה מסותתות באופן גס .
בשטחי החפירה הפזורים ברחבי האקרופוליס נתגלו שרידים של כמה בתי מגורים מהתקופה

הרומית הקדומה ( איור . ) 11

ממצא זה מלמד באופן ברור למדי שהבנייה הפרטית בעיר הקדומה תפסה

שטחים נרחבים על הגבעה ובמדרונותיה .

69

סגנון הבנייה ותכנית הבתים שנחשפו בציפורי אופייניים

לבנייה הגלילית בתקופה הנדונה  .לבתים  ,שהמשיכו לשמש את תושבי המקום במאות הראשונות
לסה " נ  ,אין תכנית סדורה ואף הוכנסו בהם שינויים בהמשך התקופה  .בכל בית הייתה חצר ולצדה

כמה חדרים  -מספרם לא קבוע  -ובמרתפיהם נקבעו לעתים מקוואות טהרה ( איור  , ) 12בורות מים

או מחסנים בגדלים שונים  .הקירות נבנו בדרך כלל אבני שדה שסותתו באופן גס  ,לעתים שולבה בהם
בניית גזית  ,והרצפות עשויות לרוב טיח

כבוש ומהודק .

ברחבי האקרופוליס לא נתגלו שום שרידי בנייה השייכים לארמונו של הורדוס  ,שממנו לקחו
המורדים כלי נשק  ,כדברי יוסף בן מתתיהו  ,או למבנה שבו התגורר בנו הוררוס אנטיפס בראשית ימי

שלטונו .

70

לעומת זאת שברי הטיח הצבעוניים שנמצאו בכמויות לא מבוטלות במילויים שמתחת

לבית דיוניסוס  ,בצדה המזרחי של הגבעה  ,שייכים למבנה מפואר כלשהו  ,אולי ארמון  ,שניצב במאה
הראשונה לסה " נ בחלק זה של העיר ( איור

. ) 13

שברי הטיח הללו עוטרו בדגמים צמחיים ובגוונים

אחדים על רקע אפור  -שחור  ,והם מזכירים את ' הסגנון השלישי ' מפומפיי .
68

מאיירם ( לעיל  ,הערה
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Winona Lake 1999 , 109 - 122
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. 56 - 51

הדגמים שעיטרו את ארמונו של הורדוס אנטיפס בטבריה  ,שלא

כמו השברים בציפורי  ,הכילו כאמור גם בעלי חיים  ,ראו  :חיי יוסף . 69 - 65
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30

איור  ( 11למעלה ) :

מבט על שרידי בתי
מגורים שנתגלו
בצדו המערבי של
האקרופוליס  .חלק
מהבתים הוקמו
בשלהי התקופה
ההלניסטית
והמשיכו לשמש
במאות הראשונות
לסה " נ
( צילום ; א '

זאב וגס

שרידים אלו לארמון המלך שהיה בציפורי  ,יש להניח
שהם עיטרו מבנה מכובד שניצב על הגבעה במאה
הראשונה לסה " נ  ,בדומה למבנים שהיו בגמלא

וביודפת הסמוכה .

72

האגורה  ,השוק המקומי של

העיר הקרומה  ,הנזכרת אצל יוסף בן מתתיהו  ,וששרידיה לא נתגלו עד היום בחפירה  ,הייתה ממוקמת
ככל הנראה במרכז הגבעה או מעט מזרחה משם  .מכל מקום הגישה אל ראש הגבעה הייתה ממזרח ,
ששם תוואי המדרון נוח יותר לעלייה  ,אולם דרך זו לא נתגלתה עד היום

בחפירה .

מאיירם )

משמאל )  :מקווה

טבריה ושלפורע במאה הראשובה לסהוב  -על הטופוגרפלה העלרומה
של שהל ערש שכנוה

מהחת לשרידיו של
ביה דיונייוס  ,בצדה

מה ניתן ללמוד מכל העדויות שלפנינו על אופיים של המרכזים העירוניים בטבריה ובציפורי  ,שתפסו

איור

 ( 12למעלה

טהרה שנתגלה

המזרחי של הגבעה
(בציפורי
צילופי נ '

לרון )

מקום חשוב בהוויה המקומית  ,ושהתחרו ביניהם על הבכורה הפוליטית  ,החברתית והתרבותית בגליל
מן מאה הראשונה לסה " נ

ואילך ? 73

צירוף כל הנתונים מכתביו של יוסף בן מתתיהו על אודות שתי

הערים הגליליות ובחינתם לאור הממצאים הארכאולוגיים המוכרים כיום בטבריה ובציפורי מורים

72

ד ' שיאון וצ ' יבור  ' ,גמלא  -ישן וחדש '  ,קדמוניות  ,לד ( תשס " א )  ,עמ '

; 15 - 13

מ ' אביעם  ' ,יודפת  -חשיפתה של עיר

יהודית בגליל מימי הבית השני והמרד הגדול '  ,שם  ,לב ( תש " ס )  ,עמ ' . 98
73

מדברי יוסף בן מתתיהו עולה ששתי הערים התחרו על הבכורה בגליל קודם למרד הגדול  ,אולם הדבר לא בא לידי ביטוי
בדבריהם של חכמים בני המאה השנייה והשלישית לסה " נ  ,ומילר הסיק מכך שהיריבות בין טבריה לציפורי שככה ולא
הייתה קיימת לאחר המאה הראשונה לסה " נ .
1 -24

 .עק

ראו  :ט Roman Palestine : The ] 25תן Miller, ' [ntercity Relations
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שני המרכזים החשובים בגליל נמשכו במאות הראשונות לאחר חורבן הבית  ,ראו  :י " ל לוין  ' ,ר ' שמעון בר יוחאי  ,עצמות
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( טבת תשמ " ב )  ,עמ '
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Goodman , State and ; 39 - 36
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ה וציפורי במאה הראשונה לסה " נ

31

קתדרה

בבירור על הבדל מהותי בין השתיים .
הארגון

המערך

הפוליטי ,

העירוני

והנוף האדריכלי בטבריה היה שונה
מזה

במאה

שבציפורי

הראשונה

לסה " נ  .טבריה נוסדה כפולים יוונית -
רומית בעלת אוטונומיה

פוליטית ,

מוסדות

השלטון

והתקיימו

בה

הדרושים לניהול סדיר של העיר .
באופן היפותטי אפשר שכך היה גם
בציפורי  ,אלא שאין לנו כל מידע
התומך באפשרות זו  ,מה גם שיוסף
בן מתתיהו לא ציין כלל ולו ברמז אף

אחד מהגופים העירוניים של הפולים שפעלו כביכול בעיר  ,ערב המרד הגדול ברומאים  .מבחינה

איור 3ג  :שברים
מעוטרים בצבע

ארכיטקטונית היה לכל עיר מראה שונה  .טבריה  ,שנוסדה בידי הורדוס אנטיפס  ,הייתה בעלת חזות

שנתגלו מתחה

מונומנטלית  ,והוקמו בה מספר מבני ציבור רחבי מידות  ,כמו אלה שהקים הורדוס אביו  ,ובדומה

ליסודות בית
דיוגיסוס  ,והשייכים

לאלה שהיו מצויים בערים אחרות ברחבי האימפריה הרומית הקדומה  .לעומת זאת ציפורי ערב

למבנה מפואר
שעמד על הגבעה ,

המרד הגדול ברומאים התאפיינה במראה כפרי  ,והייתה מרשימה פחות מטבריה  .לא היה לה צביון

המאה הראשונה

מונומנטלי  ,ומספר מבני הציבור הרומיים בה היה מועט  ,ואולי לא היו בה כלל מבנים כאלה .

לסה " נ
( ציצם  ' 1 ,לר1ןן

בשטחים נרחבים על הגבעה ובמדרונותיה נבנו בתים פרטיים  ,ואילו ארמון המלך  ,המצודה  ,האגורה
ומבנים אחרים  ,כגון הארכיון או בית האוצר  ,היו ככל הנראה ממוקמים על ראש הגבעה  .חסרונם
של מבני ציבור רומיים בציפורי במאה הראשונה לסה " נ לא רק מוכח מן הממצא הארכאולוגי  ,אלא

גם עולה בקנה אחד עם עדותו של יוסף בן מתתיהו  .הוא לא היה מתעלם ממבני הציבור הרומיים
אילו היו קיימים בציפורי  ,ואין להניח שנמנע במכוון מלהזכיר אותם  .אדרבה  ,היעדר אזכורים של
הבנייה הציבורית המונומנטלית בעיר ושל המוסדות העידונים שפעלו בה  ,משקף נאמנה את מצבה
החומרי ואת מעמדה הפוליטי של ציפורי ערב המרר ברומאים  ,בתקופה שיוסף בן מתתיהו ביקר

בעיר  .לציפורי לא היה כאמור באותה עת כל ממד מונומנטלי ויש להניח שהבנייה הציבורית הדלה
במקום  ,בניגוד לטבריה  ,לא הרשימה את ההיסטוריון ועל כן לא טרח כלל להזכיר אותה ואפילו

כבדרך אגב .
תמונה יישובית דומה של שתי ערים שכנות שנבדלו זו מזו בנופן הארכיטקטוני ירועה ממקומות
אחרים באותה עת  ,למשל סגלסוס

שבאסיה הקטנה .

74

) ( Sagalassos

וקרמנה ( 8תת" 1י ) )  ,שתי ערים הלניסטיות בפיסידיה

בניינים בעלי חזות רומית נבנו בסגלסוס לראשונה באמצע המאה הראשונה

לסה " נ  ,כך שהנוף הארכיטקטוני עוצב שם בתקופה זו מחדש  ,בדומה לערים אחרות ברחבי האימפריה
74

4 . ( , Experiencingש ) Huskinson
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 . 218-227קק , and Power ," the Roman World, London 2000 ,ס" ,
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 ].ש
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ץתדרה
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זאב וייס

הרומית .

75

לעומת זאת קרמנה  ,שנוסדה כקולוניה רומית בימיו של אוגוסטוס  ,שמרה על חזותה

ההלניסטית לאורך המאה הראשונה לסה " נ  ,ורק בימיו של הדריינוס נבנו במקום לראשונה מבנים

רומיים והעיר זכתה לחזות חדשה  ,בדומה לשכנתה סגלסוס .
השנייה לסה " נ את העיר פנופאוס

) ( Panopeus

76

פאוסניאס  ,שתיאר באמצע המאה

שבפוקיס  ,יוון  ,שיקף בדבריו מציאות דומה  .אף

שפנופאוס הוגדרה כפולים  ,הרי בניגוד לשכנותיה לא הייתה בה בנייה ציבורית  ,מונומנטלית  ' :אין בה

מבני שלטון  ,לא גימנסיון  ,לא תאטרון  ,לא אגורה ולא מים הנופלים במזרקה ' .

77

בתחומה של פנופאוס ,

שלא כבשכנותיה  ,לא ויו מבני ציבור מונומנטליים ושפעת המים בה לא הגיעה למזרקה  ,ובכך כיוון
פאוסניאס לנימפאון  ,מבנה המוכר היטב בנופן של ערים רבות ברחבי העולם הרומי  .לא ייפלא אפוא

שגם טבריה וציפורי נבדלו זו מזו במאה הראשונה לסה " נ בחזותן הארכיטקטונית  .תהליכי ההלניזציה
והרומניזציה באזורנו לא התרחשו ביום אחד  ,ואין להניח שבני המקום הפנימו את התרבות החדשה
בבת אחת  ,אלא שהחשיפה הייתה קרוב לוודאי הדרגתית ובקצב שונה בכל מקום ומקום .

סיכום
פני העיר של טבריה וציפורי והנוף האורבני שלהן במאה הראשונה לסה " נ היה שונה מעיר לעיר
וההבדלים ביניהן מזכירים את אלו שבין סגלסוס לקרמנה בפיסידיה או בין פנופאוס לערים האחרות
בפוקיס  .טבריה  ,בירת הגליל  ,שנוסדה בידי הורדוס אנטיפס  ,שליט שנתמך בידי הרומאים  ,הייתה
בעלת חזות מונומנטלית  ,ואילו נופה העירוני של ציפורי ערב החורבן היה פשוט  ,בעל אופי כפרי ,
דומה במשהו למראה הכפרים והעיירות המוכרים לנו ברחבי הגליל הרומי  .הורדוס אנטיפס תרם
לציפורי בשיפוץ חומתה  ,אולם עיקר מעייניו ותשומת לבו היו נתונים לבניינה של טבריה  ,והוא עיטר
אותה במבנים מונומנטליים  ,כיאה לעיר רומית שנועדה לשמש מושב לשליט המקומי ובירה חדשה
לגליל כולו  .עם דיכוי המרד בידי הרומאים זכתה ציפורי למעמד חדש  ,בזכות נאמנותה לרומא בימי
המרד  ,ולימים נבנו בה מבנים מונומנטליים  ,ואלה שינו את פני היישוב הגלילי והוא עוצב כפוליס

רומית  ,שהיו בה מוסדות שלטון ומבני ציבור דומים לאלו שבטבריה .

78

בהמשך התקופה הרומית דמו

שתי הערים הגליליות זו לזו במוסדות השלטון  ,מבני הציבור ודפוסי התרבות  ,והנוף העירוני שלהן לא

היה שונה בהרבה מזה של ערים אחרות שפרחו במרחב הארץ  -ישראלי במאות הראשונות לסה " נ .
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 . 3 7-8 1 ; ] ..קע Leuven 1993 ,
The: ,Archaeological Decoration
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,
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 .קק

Study, tl~ hout 1997 ,
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53 - 77

 .קק

 War, London 1995 ,ת  Peace andת
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London 1965 , 10 , 4 ,

,

, 4, ,

) Ancient

,

"ג "

). Tones, The Loeb Classical Library, vol . 11

28-63

ראו S .E. Jlcock, Graecia Capta: The Landscapes :

 .קק  . o( Roman Greece, Cambridge 1996 ,על עבודתו של פאוסגיאס בתיאור הערים ביוון

 .עק

Guide 10 Ancient Greece, Berkeley 1998 ,
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"

Pausanias , Description o( Greece, trans. W. H S .

 . 1 - 4על הטופוגרפיה העירונית בערים היווניות בתקופה הרומית
129 - 171

 :ן4

,

,

ק ת Mitchell , Cremna

5.

rv,

ראו ) ftabicht , :

.

'  . Pausaniasלדברי סטרבו ליישובים נוספים ביוון שהוגדרו

ראו The Loeb :

lones ,

Classical Library, Vol .

על הבנייה המאוחרת בציפורי ראו הפניות ביבליוגרפיות לעיל  ,הערה

. 51

Strabo , trans . H . L.

,

0

The Geography

ץתדרה
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עוזי ליבורר

מבוא
הורתן ולידתן של אגדות רבות שבספרות חז " ל  ,במיוחד בזו הארץ  -ישראלית  ,בדרשות שנישאו בציבור ,
בעיקר בבתי הכנסת בימי שבת ומועד  .הדרשה  ,שמגמתה העיקרית הייתה חינוכית  ,נישאה בשפה
שהייתה מובנת לקהל השומעים  -בארץ  -ישראל בתקופה הרומית והביזנטית על פי רוב בארמית או
בעברית ואולי אף ביוונית  .כדי לרתק את הציבור שולבו בדרשה פעמים רבות גם ענייני אקטואליה ,

ראליה והומור  ,ונעשה שימוש מגוון באמצעים רטוריים .

1

בין השאר שילבו לעתים דרשנים בדבריהם

משלים או המחשות ובהם שמות יישובים או עצמים גאוגרפיים שהיו מוכרים לקהל השומעים .
הבנתן של דרשות העוסקות בפרשנות או בהרחבה של הכתוב המקראי  ,ושלכאורה אינן תלויות
זמן או מקום  ,מחייבת אם כן לא אחת היכרות עם האקטואליה  ,הראליה ולעתים גם הגאוגרפיה של
הציבור שבפניו נאמרה הדרשה  ,שאם לא כן עלולה הדרשה לאבד את משמעותה המקורית  .לעתים
העורך או אולי כבר הדרשן עצמו פירשו מונחים גאוגרפיים שנזכרו בדרשה  .כאשר אין פרשנות כזאת
ובמיוחד כאשר נזכרים אתרים ששמם לא השתמר עד ימינו  ,נותרת לעתים הדרשה סתומה .
במספר מקורות השייכים לרבדים האמוראיים של ספרות חז " ל נזכר יישוב בשם מגדל צבעיא  ,ועל
פי ההקשר היה זה יישוב בצפון הארץ  .המסורות מייחסות ליישוב זה חשיבות רבה בימי הבית השני ,

2

וזיהויו העסיק חוקרים מאז ראשית המחקר המודרני  .אולם החילופים הרבים במקבילות ובכתבי  -היד
בשער

המאמר :

תל דובר גמבט

ועמימותן או תלותן הגאוגרפית של חלק מן המסורות  -כל אלה יצרו מבוכה והולידו הצעות זיהוי

נבאדיברת אלכסנדר

במאמר זה אנסה להציע זיהוי למגדל צבעיא על בסיס פרשנות למדרש גאוגרפי מסוים

דרומה 1997 ,

שונות .

3

און  ,רשות העתיקות ,
צילום

:

אלבטרוס )

ונתונים גאוגרפיים וארכאולוגיים .
מאמר זה מבוסס

על

פרק מעבודתי ' ההיסטוריה היישובית של הגליל ההזיחי בתקופות ההלניסטית  ,הרומית והביזנטית ,

לאור ממצאי סקר ארכיאולוגי '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,תשס " ד  .העבודה נכתבה בהנחייתו של
פרופ ' דוד אדן  -ביוביץ  ,ונתמכה על ידי מלגה מקרן הזיכרון לתרבות יהודית  .תודתי נתונה לד " ר חיים בן  -דוד על
הערותיו
1

למאמר זה .

על האמצעים הרטוריים בדרשה בציבור ועל היחס בין הדרשות לספרות האגדה ראו  :י " ל צונץ  ,הדרשות בישראל
והשתלשלותן ההיסטורית  ,ערך והשלים ח ' אלבק  ,תרגם מ " א ז ' ק  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '  ; 175 - 163י ' היינימן  ,דרשות

מ " ר הר ( עורך )  ,התקופה

הרומית  -ביזנטית  :תקופת המשנה

( ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ה )  ,ירושלים

הנ " ל  ' ,בין בתי

בציבור בתקופת התלמוד  ,ירושלים השמ " ב  ,עמ '

והתלמוד והשלטון הביזנטי

( ) 640 - 70

; 11 - 7

, 1985

עמ '

; 171

כנסיות לבין בתי תאטראות וקרקסאות ( הדרשה בציבור בבתי הכנסיות והסטירה האקטואלית בתאטראות ובקרקסאות) ' ,

ש ' אליצור ואחרים ( עורכים )  ,כנסת עזרא  :ספרות וחיים בבית הכנסת  ,אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר  ,ירושלים
תשנ " ה  ,עמ '
2

כך

; 119 - 105

ח ' מאק  ,מדרש האגדה  ,תל אביב תשמ " ט  ,עמ ' . 42 - 34

לדוגמה בשרשרת אגדות החורבן המופיעה

,

"

"

בירושלמי  ' :שלוש עיירות היה קטמוס מ  -ע ךק1ך /ש קח כאן במובן

של כספי המס או התרומה ] שלהן עולה לירושלם בעגלה  :כבול ושיחין ומגדל צבעיא~ ושלשתן חרבו  .כבול מפני

,

המחלוקת  ,שיחין מפני כשפיס ומגדל צבעיא מפני הזנות ' ( תענית ד  ,ה סט ע " א ]  ,מובא על פי כ " י ליידן  ,ספריית
האוניברסיטה

 4720ול)

,

 Cod .סקליגר  . ) ] 3באגדה אחרת באותה שרשרת מובא  ' :אמר ר ' יוחנן  :שמונים חנויות של

אורגי פלגם היו במגדל צבעיא ' ( פלגס = י , 14 % % 10סוג בגד  ,ראו  :ד ' שפרבר  ,תרבות חומרית בארץ ישראל בימי

התלמוד  ,ירושלים תשג " ד  ,עמ '  . ) 134מקור זה  ,המעיד על עיסוק בטקסטיל  ,הולם את שם היישוב  ,צבעיא  ,המצביע
כנראה על עיסוק בצביעת בדים  ,ראו  :קליין ( להלן  ,הערה
3

, )4

עמ '  , 52הערה . 17

ראו בהרחבה  :י ' פרס  ,מחקרים בידיעת הארץ וטופוגרפיה מקראית  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '
255 -268

 .קק

170 - 162

Press , ' Beitr ge zur historischen Topographie Palistinas ' , leschurun 17 ] 1930 [ ,

( פורסם

לראשונה :

 .ו)  .פרס זיהה את

~
החוקרים שדנו בזיהוי היישוב  :שווארץ
האתר עם מגדל  -מגדלא שלחוף הכינרת  ,מצפון לטבריה  .אציין כאן רק מקצת

קתדרה

, 120

תמוז

תשסעו

,

עמי

54 - 33

מדרש גאוגרפי דילי על מסע נערי איוב

מגדל נומה ומגדל צבעלא
שמואל קליין זיהה את מגדל נוניה ( בארמית  :מגדל הדגים ) עם מג ' דל הערבית שלשפת הכינרת ,
מצפון לטבריה  ,והציע כי מקור השם בדייגים הרבים שישבו במקום  .נוסף על כך הצביע קליין על

הקרבה בין שם זה ובין השם "
כי חד הם .

4

)  %יקם [

( טריכאה

=

דגים מלוחים ) המופיע במקורית היוונים  ,והציע

את מגדל צבעיא זיהה תחילה קליין באזור גדרה  5 ,אולם לבסוף קיבל בהסתייגות מה את

זיהויו של ישעיהו פרס  6 ,שגרס כי השמות מגדל צבעיא  ,מגדל נוניה ו -

היישוב  ,הוא מג ' דל הערבית שמצפון לטבריה .

ם1 % 4קם [

מכוונים כולם לאותו

7

קשה לקבל את דעתם של פרס וקליין  ,וזאת מכמה טעמים  .אין זה סביר שליישוב אחד היו שני
שמות ארמיים  ,ואין כל יסוד לפרטי ההצעה בדבר שינוי שם היישוב בהתאם לשינוי במשלח היד או
שיבוש השם צבעיא

=

גווניא

=

נוניה .

8

השם מגדל נוניה אמנם מופיע רק פעם אחת בספרות חז " ל

( בתלמוד הבבלי  ,ראו להלן ) אולם הוא חוזר ונשנה בפיוטים ארץ  -ישראליים מן התקופה הביזנטית
המבוססים על רשימת יישובי משמרות הכהונה ,
זיהה גם הוא

9

ואם כן היה ידוע ומוכר בעת העתיקה ולא ניתן

את האתר במג ' דל  ,ראו  :י ' שווארץ  ,תבואות הארץ  ,ירושלים תשכ " ח ( ירושלים תר " ה )  ,עמ ' רכה ; גרץ

זיהה את האתר באזור גדרה  ,סמוך לירמוך  ,ראו Oir Geschichte und Wissenschaft des :

"

 . Graetz, Monatsschriא

 . 487495קע  ;ludenthums , 29 ) 1880 ( ,מפראי הציע לחפש את האתר במורדות המערביים של הגולן  ,ראו  :ז ' ספראי ,
פרקי גליל בתקופת המשנה והתלמוד  ,מעלות וירושלים תשמ " ה  ,עמ '  ; 86פליקס הציע לזהות את האתר באזור המפגש

בין הירמוך לירדן  ,שבו ריכוז של עצי שיטה מלבינה ( ראו על כך להלן )  ,ראו  :י ' פליקס  ,טבע וארץ בתנ " ך  ,ירושלים
תשנ " ב  ,עמ '  ; 56ארליך סבר כי השמות מגדל גדר ומגדל צבעיה מכוונים לאותו אתר והציע לזהותו בתחומי הכפר

מוחיבה א  -תחתא מדרום  -מזרח לחמת  -גדר  ,ראו  :ז " ח ארליך  ,מזרח הירדן במבט יהודי  ,בני  -ברק תשנ " ו  ,עמ '
4

ש ' קליין  ,ארץ הגלילי  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '  . 201 - 199בכך סייע קליין להכריע בשאלת זיהויה של

. 67

 , Tapl iaשכן

~
לטבריה ומשם
בעוד מדברי יוסף בן מתתיהו נראה כי אתר זה שכן מצפון לטבריה ( ראו מסעו של אספסיינוס מצינברי

 . Thackeray, Cambridge , MA aן  .א War, trans bv
לטריכאה  ,מלחמת היהודים ג ; nd , ) 462 - 445 ,
129 - 133

 .עק

Tarichea

הייתה ממוקמת בדרום הכינרת

274

1997 ( first edition 1927 , LCL 487 ( ,

) 11 . Rackham , London 1942 ( LCL

 .ע  . ) 352 ( ,לסטיית זיהויה של " 1% 4ק " ז עם

29 - 46

 .קק

. London

מדברי פליניוס הזקן

( 71

)ו

ftistory,

.

Tosephus The

 ( Na~lralעולה כי

Pliny, Natural History, translated.

הכפך הערבי מג ' דל  ,על שפת הכינרת  ,מצפון לטבריה  ,ראו W. E :

Albright, 'The Location of Taricheae ' , MSOR , 2 - 3 ) 1921 - 1922 ( ,

קליין  ,עבר הירדן היהודי מזמן בית שני עד המאה האחרונה של ימי הביניים  ,ירושלים תרפ " ה  ,עמ ' . 59

5

ש'

6

פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

7

קליין (לעיל  ,הערה . )4

. 170 - 169

את הקושי בהצעה שליישוב אחד היו שני שמות ארמיים שונים ( נוסף על שם יווני ) פתר קליין על

ידי הצעה שהשם מגדל צבעיה  ,הנזכר רק במקורות אמוראיים  ,החליף בתקופה זו את השם הקדום  ,מגדל נוניה  ,משדחק
העיסוק בצביעת טקסטיל את העיסוק בדיג ביישוב  .אולם השמרנות המאפיינת את השתמרות שמותיהם של יישובים
משך דורות רבים למרות שינויים אתניים ושינויי שפה  ,מקשה לקבל את התאוריה של קליין  ,מה גם שאין כל ראיה

לשינוי מעין זה במשלח היד  .נוסף על כך לא מוכח ש ' נוניה ' היא כינוי קדום יותר ( כינוי המקביל לשם היווני , Tap ~Xia
המוכר מן התקופה הרומית הקדומה )  ,כיוון ששם זה מוכר רק ממקורות מאוחרים יחסית ( התלמוד הבבלי ופיוטי רשימת

המשמרורט  .פרס לעומתו פתר את בעיית השם הארמי הכפול על ידי הצעה כי השם מגדל נוניה  ,המופיע רק פעם אחת
בספרות חז " ל  ,אינו אלא שיבוש של מגדל גווניא ( מגדל הגוונים = הצבעים )  ,שהיה צורה נרדפת לאותה מגדל צבעיה .
8
9

ראו בהערה הקודמת .

ראו לדוגמה פיוטו של ר ' אלעזר הקליד ( שלהי התקופה הביזנטית) ' איכה ישבה חבצלת השרון '  :ד ' גולדשמידט  ,סדר
הקינות לתשעה באב  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ ' נא ; וכן ' לעושה השלום על המשמרות דר ' פנחס ' של ר ' פנחס הכהן ( סביב
המאה השמינית )  ,ראה  :מ ' זולגיי  ,מ  ' .לתולדות הפיוט בארץ

ישראל '  ,ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים ,

ה  ( ,תרצ " ט )  ,עמ ' קמו ; ש ' אליצור  ,פיוטי רבי פינחס הכהן  ,ירושלים תשס " ד  ,עמ '  . 639אין זה המקום לדון בזמן חיבורה
של רשימת יישובי משמרות הכהונה ובמשמעותה ההיסטורית  ,אציין רק כי הראליה היישובית המשתקפת בה אינה
מאוחרת למאה הרביעית לסה " נ  ,ראו  :ליבנר

( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' . 402 - 395

35

,זןזדרה

"

וקדרה

עיזי ליבור

36

לטעון כי מקורו בשיבוש או בטעות סופרים  .נוסף על כך  ,העובדה שפייטני ארץ  -ישראל השתמשו

דווקא בשם מגדל נוניה  ,שאינו נזכר כלל בספרות חז " ל הארץ  -ישראלית  ,ולא בשם מגדל צבעיא ,
הנזכר רבות בספרות זו  ,מובילה למסקנה כי מדובר אכן בשני יישובים שונים  ,שהרי אילו מדובר היה

באותו היישוב סביר שעורכי הרשימה היו עושים שימוש בשם המוכר והשגור .
יישוב בשם מגדל צבעיא נזכר אפוא בשורה של מקורות מן הרבדים האמוראיים של ספרות חז " ל

הארץ  -ישראלית ( המאה השלישית  -הרביעית)  ,ויישוב בשם מגדל נוניה נזכר ברשימת משמרות
הכהונה  ,שזמנה אינו מחוור  ,וכן בפיוטים ארץ  -ישראליים מן התקופה הביזנטית ובתלמוד הבבלי  .אין
מנוס מן המסקנה שהיו אלה שני יישובים שונים  .סביר כי הצורך להבחין בין יישובים שונים ששמם
' מגדל ' הביא להצמדת הכינויים ' צבעיא ' ו ' נוניה ' כסיומת לשמם .

זיהולה של מגדל נומה
השם מגדל נוניה  ,מגדל הדגים  ,מצביע כמובל על עיסוק בדיג  .הדמיון לשם היווני
פי תיאורו של יוסף בן מתתיהו נראה כי הוא שמה של עיר שהתבססה על דיג ,

 , Taplאשך על

ia
~

10

מחזק את ההצעה

לראות בשמות אלה שם ארמי ושם יווני של אותו היישוב  .יוסף ציין כי טריכאה נמצאת

ק " מ ) מטבריה ,

11

30

ריס

(כ5 . 4 -

טווח ההולם את המרחק של מג ' דל מטבריה  ,וכבר הראה ויליאם פ ' אולברייט כי אכן

יש לזהות את טריכאה זו במג ' דל שמצפון לטבריה .

12

אולם המקור היחיד בספרות חז " ל שבו נזכרת מגדל נוניה  ,מציין מרחק אחר לגמרי בינה ובין
טבריה  ,עובדה המקשה לזהות את מגדל נוניה עם מג ' דל  -טריכאה  .מקור זה  ,העוסק בזמן העובר על
בצק עד שהוא מחמיץ  ,שונה

כך :

א " ר אבהו אמ ' ריש לקיש  ' :כדי שיהלך אדם ממגדל נוניה לטבריא -

דמיל כמה

הוי ?

,

ולומר

מיל ? !

בא להשמיע לנו מהו שיעורו של

ריש לקיש  :לגבל ולתפילה ולנטילת ידיים  -ארבעת מילין .

מיל ? ]

מיל '  .ולימא מיל

?!

הא קמ " ל שיעורא

כממגדל נוניה לטבריא  .א " ר אבהו אמ '

13

כלומר  ,הזמן העובר מרגע שהונח הבצק ועד שהחמיץ הוא כזמן ההליכה ממגדל נוניה ועד טבריה ,

שהוא מרחק של מיל ( כ  1 , 450 -מ ' ) .

בשל אי ההתאמה בין עדותו של יוסף בן מתתיהו ובין העולה מן

הבבלי באשר למרחק מטבריה הציע אולברייט כי היו שני יישובים סמוכים על חוף הכינרת מצפון

לטבריה ששמותיהם כללו את המילה ' מגדל '  .את מגדל נוניה זיהה למרגלות תל קוניטרה

( רקת) כ 2 -

ק " מ מצפון לטבריה  ,ואילו את מגדל צבעיא  ,שהיא לדעתו טריכאה  ,זיהה עם הכפר הערבי מג ' דל ,
כ3 -

ק " מ מצפון למגדל נוניה .

10

ראו  :מפראי ,

11

חיי יוסף

14

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 87
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. )4

12

אולברייט ( לעיל  ,הערה

13

בבלי  ,פסחים סו ע " א  ,על פי כ " י מינכן  ,ספריית המדינה הבוורית

14

ברם

 .[ .א

by

, uans

"

,

] The

Tosephus ,

Cod . hebr. 95

אולברייט עצמו ציין כי הקרמיקה באתר שלמרגלות תל קוניטרה אינה דומה כלל לקרמיקה שראה באתרים רומיים ,

וגם מן הסקר שלי עלה כי אתר קטן זה היה מיושב כנראה רק בתקופה העות ' מאנית ולא נמצאה בו כלל קרמיקה רומית .

ראו  :אולברייט ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

43

והערה

; 35

ליבנר ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '  , 220הערה . 61

37
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שלעדרה

בקעת גינוסר שבה
שוכנת מגדל  ,במבט
מצפון הכינרת  .מעל
הבקעה נראים מצוקי
הארבל וקרני חטין

אולם נראה שבמקום להידחק ולהציע כי היו שני יישובים סמוכים בשם דומה  ,מוטב להידרש
לדרכים שבהן התגלגלו מסורות ארץ  -ישראליות לבבל  ,ולשינויים שהכניסו בהן לעתים חכמי בבל ,

15

כדי להבין את המסורת בבבלי לאשורה .
ראשית יש לציין כי מסורת זו מעוגנת בראליה הגלילית  ,מוסריה היו ארץ  -ישראלים  ,וריש לקיש
אף חי ופעל בטבריה  .בהמשך הסוגיה בבבלי נזכרות בשם אותם החכמים שלוש הלכות נוספות

הקשורות לאומדן של מרחק  ,ובכולן המרחק הנקוב הוא ארבעה מילין  .בדיון בסוגיה זו בירושלמי
קובעים אמוראי ארץ  -ישראל כי זמן חימוץ בצק הוא ' עד כדי הילוך ארבעת מיל ' ,

16

ולא מיל אחד כמו

בבבלי  .מסתבר אם כן כי ההלכה המקורית המשוקעת בבבלי גרסה גם כן שזמן החימוץ הוא כהילוך
ארבעה מילין  ,נתון המתאים הן להלכה שבירושלמי והן לשרשרת ההלכות שבהמשך הסוגיה הקשורות
באומדן של ארבעה מילין  .נראה כי חכמי בבל  ,שסברו כי זמן חימוץ הבצק קצר יותר מאומדן זמן
ההליכה של ארבעה מילין ,

' שיפצו ' את

הגאוגרפיה ; הם שינו את המסורת הארץ  -ישראלית האותנטית

שעמדה לפניהם  ' ,כדי שיהלך אדם ממגדל נוניה לטבריה '  ,וציינו כי המרחק בין שני היישובים הללו
15
16

ראו  :ד ' רוזנטל  ' ,מסויות ארץ  -ישראליות ודרכז לבבל '  ,קתדרה ,

ירושלמי  ,פסחים ג  ,ב ( ל

ע "א ) .

92

( תשח משנ " ט )  ,עמ ' . 47 - 36

דייה

עזי לבני

38

הוא

מיל אחד בלבד .

17

לפי המסורת המקורית היה אם כן המרחק בין מגדל נוניה לטבריה ארבעה

מילין  ,טווח ההולם בדיוק את המרחק בין טריכאה  -מג ' דל לטבריה הרומית  ,והדבר מחזק את הדעה

המקובלת כיום בקרב החוקרים שמגדל נוניה וטריכאה חד הן  ,ושיש לזהותן בכפר הערבי מג ' דל .
נראה כי אתר גדול וחשוב זה  ,במיקום מרכזי על שפת הכנרת ועל הררך הרומית מטבריה צפונה ,

18

כונה בדרך כלל ' מגדלא ' סתם  ,שהיא הצורה הארמית המיודעת ( המגדל ) המופיעה פעמים רבות בספרות
חז " ל ,

19

וכי זוהי הסיבה שהשם המלא  -מגדל נוניה  -נעדר מספרות חז " ל הארץ  -ישראלית  .לעומת

זאת למקומות מרכזיים פחות ששמם מגדל נלוו בדרך כלל כינויים ( מגדל צבעיא  ,מגדל גדר  ,מגדל

17

' שיפוץ ' המסורת המקורית ניכר הן בסרבול הלשוני שבהוספת המילה בסופה  ' ,כדי שיהלך אדם ממגדל נוניה
לטבריא  -מיל '  ,והן בתמיהה של התלמוד עצמו בהמשך על מסורת מסורבלת זו  -אם כן ] אמור תמן החימוץ הוא כדי
שיהלך אדמו
 , ) 3עמ '

18

מיל ? ! '  .ראו  :י ' שווארץ ,

; 485 - 484

"

ספר דברי יוסף  ,ב  ,ברוקלין תשנ " ג ( ירושלים תרכ " ב )  ,עמ ' יט  -כא ; גרץ ( לעיל  ,הערה

קליין ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  ; 200ספראי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 78

האתר שימש כבירת טופרכיה לפחות עד ימיו של אגריפס השני  ,כשני דורות לאחר ייסודה של טבריה הסמוכה ( מלחמת
War, trans . by H . T. Thackeray, Cambtidge
'[Tosephus , T~ e
היהודים  ,ב 51 . 252 ,ז44 and London 1997 ) 5ג ,

.ע

423 ( 1

 edition 1927 LCL 203 ( ,ונזכך

אצל הגיאוגרפים היוונים פליניוס הזקן

; סטרבון
( History 1 ) 71

Nahral

(  2 . 45דו ; ( Geography 1וסיאטוניוס (  ) 3ת  . ( Titlsראה  . Rackham, London :א Pliny Natural History, trans . by
1942 ( LCL
trans . bv H . R . Jones , Cambridge , MA
 . 274 ; The Geography' ofStraboק 352 ( ,
London 1983 ( LCL

.

the ~Caesars, trans. bv ] ] . Rolfe, London
and New York
~
325

.ק

( LCL) , vol . 11 ,

,

,

0

. The Lives

Suetonius

; 297

.ק

241 , first edition 1930 ( ,

 . 1915 ,המקורות ההיסטוריים והחפירות הנרחבות באתי מצביעים על כך שבתקופה הרומית היה

היישוב בעל מאפיינים עירוניים מסוימים  ,כגון ניהול עירוני  ,בנייה מונומנטלית ותרבות פנאי  .ראו  :ליבנר ( לעיל  ,הערת

פתיחה ) עמ '  . 233 - 228לחפירות באתר ראו 0 :ק Magdala: Rapporto preliminare 40י4
355 -378 ; 5 .

,

 .קק

1 ) 1976 ( ,

,

Studia:

 1 1118 Urbanaט Corbo , ' Piaaa
232 -240
19

 .עק

28 ) 1978 ( ,

 ,נו

)ו

; 338 -354

Magdala ' ,

 .קק 4 . ,

",

Corbo , 'La citta' Romana

,

ו

18 quarta campagna 4 ] scavo : 1 ottobre - 8 dicembre 1975

Loffreda , 'Alcune osservazioni sulla ceramica 41 magdala ' , 15

8

כך לדוגמה בירושלמי עירובין ד  ,ג ( כא ע " ד ) נזכרות טבריה ו ' מגדלה ' לעניין הקרבה בין תחומי השבת של שני
היישובים  ,וברי שמדובר במגדל נוניה = מג ' דל  .גם בירושלמי מעשרות ג  ,א ( נ ע " ג ) נזכרת ' מגדלא ' סתם בזיקה לטבריה ,
ושוב נראה כי זו מגדל נוניה .

39
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רמזלם

מז

דדרה

המקורוה לי ' הו ' ה של מגדל צבע ' א

בירושלמי תענית נאמר

כך :

שלוש עיירות היה קטמוס

1סץק1ז

( מ  -ש8ק1ד

כאן במובן של

~

כספי המס או התרומה ) שלהן עולה לירושלם בעגלה  :כבול ושיתין ומגדל צבעייא ושלשתן
כבול מפני המחלוקת  ,שיחין מפני כשפים ומגדל צבעייא מפני

הזנות .

חרבו .

ממסורת זו עולה כי

20

חורש של שיטה
מלבינה ננחל תבור
( באדיטת פרופ ' א ' דנין ,
ירושלים )

מגדל צבעיא הייתה  -כמו כבול ושיחין -

עיר  ,מושג המציין בלשון חז " ל יישוב כפרי גדול יחסית .

פרס הציע כי לפסקה זו מבנה גאוגרפי  :כבול במערב הגליל  ,שיחין במרכז ומגדל צבעיא במזרח .

21

בירושלמי לא צוין מי הוא בעל המסורת וזמנה אינו מחוור  ,אך אזכור העלאת המס לירושלים ואזכורה
של כבול  ,אשר חרבה במרד הגדול ,
כולם במרד זה דווקא .

23

22

הביאו את קליין למסקנה כי המקומות הנזכרים בפסקה חרבו

מכל מקום  ,נראה כי מגדל צבעיא חרבה או נפגעה במרד הגדול או במועד

20

ירושלמי תענית ד  ,ה ( סט ע " א ) על פי כתב

21

פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 164

22
23

losephus, The:
מלחמת היהודים ב  . 519 503 ,ע  . Thackeray (first edition 1927 , LCL 203 ( ,א
כדי לבסס את דעתו
צבעיה ~ish,
War , trans
חורבן  .מגדל
by
קליין ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 200 , 50קליין הסתייע במקור זה  ,המזכיר את

יד ליידן .

,

שיישוב זה זהה לטריכאה  ,שיוסף בן מתתיהו סיפר על כיבושה על ידי הרומאים  .אולם בדברי יוסף בן מתתיהו אין

כל רמז להחרבת העיר על ידי הרומאים  ,וההוצאה להורג או המכירה לעבדות של המורדים ( שרובם כנראה לא היו
תושבי העיר אלא פליטים מיישובים אחרים ) לא נעשתה לדבריו בטריכאה אלא בטבריה ( ראו  :מלחמת היהודים ג ,

,

Thackeray, Cambridge MA a
)  edition 192 7 , LCLז5ן ) ; nd London 1997
155

.

ת .א

.

.

 .עק  . ) 487 ( ,גם מן החפירות הנרחבות שניהלו הפרנציסקנים במג ' דל  ,אין כל עדות לחורבן במרד הגדול ,

לופרדה

(לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 340

532

losephus The: fewish
,
War trans . by
ראו :

אין אצל יוסף בן מתתיהו שום ידיעה על פגיעה בשיתין  ,הנזכרת אצלו מספר

פעמים בהקשרים שונים  .מסורת זו בירושלמי  ,הנושאת אופי של דרשה מוסרית הקושרת בין חטאים לחורבן  ,יוצרת את

ץתדרה

40

עוזי ליבנר

אחר שחייב בכל מקרה להיות קודם לזמן חתימתו של התלמוד הירושלמי ( סביב אמצע המאה

הרביעית) .

24

במקום אחר בירושלמי תענית נאמר

כך :

אעין דשיטין הוון במגדל צבעיא  ,אתון ושאלון לר ' חנניה [ עצי שיטים היו במגדל צבעיא  ,באו ושאלו את ר '
חנניהן חברהון דרבנן  :מהו מיעבד בהון עבידא ? [ מהו לעשות בהם עבודה ? ן אמר להן  :מכיון שנהגו אבותיכם
בהן באיסור אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי

נפש .

25

ייתכן כי קשיים כלכליים הם שהביאו את אנשי מגדל צבעיא לשאול על עשיית שימוש בעצי השיטה
שאבותיהם נהגו בהם באיסור  .מכל מקום שיטה מלבינה היא מין השיטה היחיד הגדל באזורים הלא

מדבריים של ארץ  -ישראל  ,והיכול להתאים לראליה של הסיפור .

26

מין שיטה זה גדל בצפון הארץ

בריכוזים קטנים באזורים הנמוכים והחמים  ,דוגמת בקעת כינרות  ,עמק הירדן ובקעת בית  -שאן  ,ולפנינו

אם כן רמז נוסף למיקומה של מגדל צבעיא  .הבאת השאלה דווקא בפני ר ' חנניה חברהון דרבנן  ,חכם

אלמוני למדי אשר פעל בטבריה בדור השלישי לאמוראים ( סוף המאה השלישית  -ראשית המאה

הרביעית בקירוב )  ,רומזת כנראה לכך שמגדל צבעיא הייתה בתחום השפעתה הישירה של טבריה

וככל הנראה לא רחוקה ממנה .

27

עוד ראוי לציין כי ר ' חנניה חברהון דרבנן ור ' לוי בר חיא  ,שניהם מן

הרושם כי יישובים אלו היו חרבים בזמן שהדרשה נאמרה  ,כיוון שקשה להניח כי הדרשן עשה שימוש ביישובים קיימים

כמנוף לתוכחה מוסרית ולהדגמת חטא ועונשו  .העובדה שכבול ושיתין נזכרים כיישובים פעילים במסורות מדור יבנה ,

,

לאחר המרד הגדול ( ראו  :קליין לעיל  ,הערה  , ] 4עמ '  , ) 58 - 57מלמדת ככל הנראה אחת מן השתיים  :או שדרשה זו
נאמרה מיד לאחר המרד והיא מוסבת על חורבנות שאירעו במרד זה  ,ואשר רישומם עדיין ניכר  ,או שדרשה זו מוסבת
על חורבנות שאירעו במועד אחר .
24

ראו  :י ' זוממן  ' ,ושוב לירושלמי נזיקין '  ,מחקרי תלמוד  ,א ( חש " ן )  ,עמ '  , 124 - 123הערה

25

ירושלמי  ,תענית א  ,ו ( סד ע " ג )  ,על פי כ " י ליידן  .ובשינויים קלים בירושלמי פסחים ד  ,א ( ל ע " ד )  .מסורת המקבילה

; 35

עמ '  , 133 - 132הערה . 187

בחלקה למסורת זו מובאת בשיר השירים רבה א  ,יב [ גה ] ( מהדורת דונסקי  ,עמ ' מד )  ,ומשם התגלגלה למהדורות הדפוס
של בראשית רבה ( אולם אינה מופיעה בכתבי  -היד של מדרש זה  ,ראו  :בראשית רבה  ,מהדורת תאודור  -אלבק  ,עמ ' , 1174
הערה

.)5

המדרש עוסק בשאלה מניין היו לבני ישראל במדבר חומרי הגלם לבניית

שטים ' ( שמות לה ,

כד )

[. . .

]

המשכן  ' :וכל

אשר נמצא אתו עצי

אמר ר ' לוי בר חיא  :במגדלא דצבעיא קצצום והורידום עמם למצרים ולא נמצא בהם קשר

ופקע  .אעין דשיטין הוה במגדלא והיו נוהגים כהה איסור מפני קדושת הארון  .אתון ושאלון לר ' חנינה חברהון דרבנן
ואמר לון  :אל תשנו ממנהג אבותיכם '  .נראה כי מסורת זו היא פיתוח של המסורת בירושלמי  ,ששם לא צוינה סיבת
איסור השימוש שנהגו בעצי השטים ( ונראה כי הפיתוח נוצר דווקא מן המקבילה שבירושלמי פסחים  ,ואין כאן מקום

להאריך ; ראו  :ליבנר
26

[לעיל  ,הערת פתיחה ]  ,עמ '  , 223הערה . ) 69

י ' פליקס  ,עצי בשמים יער ונוי  :צמחי התנ " ך וחז " ל  ,ירושלים תשנ " ז  ,עמ '  ; 238נ ' פינברון  -דותן  ,וא ' דנין  ,המגדיר
לצמחי בר בארץ ישראל  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '

27

. 291

על פעילותו של ר ' חנניה חברהון דרבנן בקרב חכמים מטבריה ראו  :ירושלמי ברכות ז  ,ג ( יא
ה ( פב

ע "ג) ;

שם  ,תרומות ח  ,ג ( מה ע " ג )  .ראו גם  :מ ' בר  ' ,על החברייא  -מעולמן של הישיבות בארץ ישראל במאות

השלישית והרביעית '  ,בר  -אילן ספר השנה  ,כ  -כא ( תשמ " ג )  ,עמ '
בגליל ,

ע " ב ) ; שם  ,מועד קטן

ג,

: 400 - 70

פריפריה מול מרכז ' ,

69 ) 1998

; 82 - 80

ב " צ רוזנפלד  ' ,מקומות מושבם של החכמים

 , ( HUCA ,עמ ' גז  -קג ; מפראי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 84מקור נוסף שפרס

הסתייע בו כדי להראות כי מגדל צבעיה נמצאת מצפון לטבריה ועל כן זהה עם הכפר הערבי מג ' דל  ,מצוי בבראשית
רבה עט  ,ו ( מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '

) 944

לקראת סוף הסיפור המפורסם על טיהור טבריה מטומאת המתים בידי

ר ' שמעון בר יוחאי  ' :סלק ישבות בביתיה ועבר בהדין מגדל צבעייה  ,שמע קליה דנקיי ספרא א ' לא אמריתון דרכי

בן יוחי לטבריה ? אמרין אשכחון חד

קטיל ? !

[  ] . . .עבר בהדה בקעתיה רבית סופה  ,המא חד ברנש קאים מלקט ספיחי

שביעית  .א ' לו ולא ספיחי שביעית הן ? ; הלך ( רשב " י ) לשבות בביתו ועבר בזו מגדל צבעייה  ,שמע את קולו של נקיי

הסופר אומר  :לא אמרתם שטיהר בן יוחי את טבריה ? אומרים שמצאו שם מת !  ] . . . 1עבר בזו הבקעה של בית נטופה  ,ראה
אדם עומד ומלקט ספיחי שביעית  .אמר לו  :ולא ספיחי שביעית

הן ? ] '

( על פי כ " י וטיקן  ,הספרייה האפוסטולית

Vat . ebr.

מדרש גאוגרפי גלילי על מסע נערי איוב

הדור השלישי לאמוראי ארץ ישראל  ,הם החכמים המאוחרים ביותר שנזכרו בזיקה למגדל צבעיא .

41

28

על פי הנתונים שבידינו עד כה  ,מגדל צבעיא חרבה או נפגעה פגיעה משמעותית במועד כלשהו
לפני אמצע המאה הרביעית  ,היא שכנה באזור נמוך וחם יחסית  ,והייתה ככל הנראה בתחום השפעתה

הישירה של טבריה .
המדרכם הבלללל על מסעם הגאוגרפל של בערל אלוט
נוויקרא רבה ובשינויים קלים גם בפסיקתא דרב כהנא 29מופיע המדרש הבא

30 :

ר ' חנינה ור ' יהושע בן אבון ור ' זכריה חתניה דר ' לוי בשקם ] ר ' לוי לעולם אין בעל הרחמים נוגיע בנפשות
תחילה ממי את למד מאיוב  .כתחלה  ' -והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ' וגו ' ( איוב א  ,ד ) ' ומלאך בא

אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות והא [ תונות רועות על ידיהם ' ] ( שם  ,יד ) א " ר המא בר חנינא מלמד שנתן לו

מעין דיגמה שלעולם הבא [ . . .

]

 . ) 60על פי עדותו של מקור זה מסלולו ( האגדי ) של רשב " י יצא מטבריה לביתו ( בגליל העליון ? )  ,ובין טבריה לבקעת
נטופה הוא עבר במגדל צבעיה  ,ומכאן שזו הייתה מצפון או מצפון  -מערב לטבריה ( על פי מקור זה הצעתי בעבר גם
את האפשרות שמגדל צבעיא שכנה מצפון לטבריה  ,ראה  :ליבנר ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ '

. ) 227 - 200

ברם מסורת זו

מופיעה גם בירושלמי שביעית ( ט  ,א לח ע " ד ] ) ובפסיקתא דרב כהנא ( ויהי בשלח ומהדורת מנדלבוים עמ '

ובמקום

,

193ן ) ,

' מגדל צבעייה ' הנזכרת כאן  ,הגרסה בכתבי  -היד החשובים של התלמוד הירושלמי  -כ " י ליידן וכ " י וטיקן  ,הספרייה
האפוסטולית

- ] 04 . ebr. 133

ובכל כתבי  -היד של פסיקתא דרב כהנא היא סתם ' מגדלא '  .כפי שציינתי לעיל  ,הצורה

הסתמית מגדלא בספרות הארץ  -ישראלית מכוונת למגדל המפורסמת שמצפון לטבריה  ,היא מגדל נוניה ) , ( T ~ ptXia
ונראה על כן כי יש להעדיף כאן את גרסת נוסחי הירושלמי ופסיקתא דרב כהנא  ,ואין להסתמך על מקור זה בניסיון
לאתר את מגדל צבעיה מצפון
28

לטבריה .

בקהלת רבה א  ,א מסופר על ר ' יונתן אשר הלך להתרפא במגדל צבעיה  ,מסורת שאין לה כל מקבילה בספרות חז " ל
הארץ  -ישראלית הקדומה  .מלבד העובדה שלא ברור באיזה ר ' יונתן מדובר ( סתם ' ר ' יונתן ' הוא שמו של תנא מדור
שלישי וגם של אמורא מדור ראשון )  ,הרי זמנו המאוחר של מדרש קהלת רבה מקשה להסתמך על מסורותיו  .על זמנו

של חיבור זה  ,סביב המאה השביעית  -התשיעית ,
29

הדעה המקובלת

ראו col . 1511 :

,

 ,בג  ,ע

M .D . Herr, 'Midrash ' ,

כיום בין החוקרים היא כי מדרש ויקרא רבה נערך בארץ  -ישראל במאה החמישית או בראשית המאה

השישית  ,ראו  :מאק ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

. 75

לאחרונה הצביע לוינסון על אופיו הספרותי של חיבור זה הנוטה לשזור

מסורות קדומות וליצור בכך הרחבה סיפורית של הטקסט המקראי  .אופי זה מציב את ויקרא רבה כשלב ביניים בין
המדרש הקלאסי ובין מדרשי התנחומא בהם בולטת הנטייה להרחיב את הסיפור המקראי  ,ולפיכך מציע לוינסון לשייכו
לסוף המאה החמישית או למאה השישית  .ראו  :י ' לוינסון  ,הסיפור שלא סופר  :אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי
חז " ל  ,ירושלים תשס " ה  ,עמ '

. 256 - 254

רבים התחבטו בשאלת היחס בין מדרש זה ובין פסיקתא דרב כהנא  ,שכן

חטיבות ספרותיות שלמות משותפות לשניהם  .ש ' בובר סבר כי חיבור זה הוא הקדום מבין השניים ולפיכך הוא המקור
למקבילות  ,ראו במבוא למהדורתו לפסיקתא דרב כהנא  ,לבוב  , 1868עמ '  . xxxviiiלעומתו אלבק והר סברו כי ויקרא

רבה הוא הקדום מבין השניים  ,ראו  :ח ' אלבק  ' ,מדרש ויקרא רבה '  ,ש ' ליברמן ואחרים ( עורכים )  ,ספר היובל לכבוד לוי
גינצבורג  ,ניו  -יורק חש " ו  ,עמ ' לו ; הר ( לעיל  ,הערה

, ) 28

עמ '

. 1511

במבוא למהדורתו לוויקרא רבה הציע מרגליות ששני

החיבורים מקורם בבית מדרש אחד  ,ושיד אחת ערכה אותם  .גם מאק  ,שלא הכריע בשאלת קדמותו של מי מהם  ,הצביע
על הדמיון הרב ביניהם כעדות לכך שהתחברו בקרבת זמן

ויקרא רבה  ,ירושלים תש " ך עמ '
30

; % 11

ומקום .

ראו  :מ ' מרגליות  ,מבוא נספחים ומפתחות למדרש

מאק ( שם ) עמ ' . 80

ויקרא רבה יז  ,ד ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

שעה ) ;

וכן  :פסיקתא דרב כהנא ז  ,י ( מהדורת מנדלבוים  ,עמ '

מובא כאן על פי נוסח קטע הגניזה  ,קימברידג '  ,ספריית האוניברסיטה ,

אוקספורד  ,בודליאנה

10 [ . 51

1080 . 4 . 41

. ) 130

המדרש

 . orההשלמות הן מנוסח כ " י ,

 . opp . Add .הטקסט מובא בקיצורים הכרחיים  .בהשוואת עדי הנוסח של כתבי  -היד וקטעי

הגניזה השתמשתי באררט של מהדורת מרגליות ובמיוחד במהדורה הסינופטית של ויקרא רבה שעל הכנתה עמל כעת
פ רופ ' ח ' מילי ק ובסקי מן המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר  -א ילן  .לעת עתה ראו  . iWS/midrashf R :ש . 8ט1ל .ושהע .
"

השוואת עדי הנוסח של פסיקתא דרב כהנא נעשתה על פי האפרט במהדורת מנדלבוים .

~

דדךה

קתדרה

42

עוזי ליבורר

' ותפל שבא ותקחם ' ( שם  ,סו ) א " ר אבא בר כהנה  :יצאו מיכפר קרנוס 31והילכו כל האובלון 32כולו וכיון

שהגיעו למגדל צבעייה מתו שם [ ההדגשה שלין  ' .ואשאר רק אני לבדי ' וגו ' ( שם ) [ א " ר יודן כל מקום שנאמר

' רק '  -מיעוט  ,אף הוא מושבר ] ומולקה א " ר יודן [ . . .

]

אף הוא כיון שהגיד בשורתו [ מיד ] מת  ' .עוד זה מדבר

וזה בא ויאמר כשדים שמו [ שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ' ] ( שם  ,יז ) א " ר שמואל בר נחמן כיון

ששמע איוב את הדבר הזה התחיל מגייס כל חיילותיו [ . . .

]

כיון שאמרו לו ' אש אלהים נפלה מן השמים ' ( שם ,

טז ) אמר  :ואם מן השמים היא מה [ אני יכול ] לעשות [  ' ] . . .ויך את איוב בשחין [  ] . . .ויקח לו חרש להתגרד בו '

,

אף במצרים כן בתחילה ' ויך בברד גפנם ' [ ואחר כך ] ' ויסגר לבדד בעירם '  ] . . .ואחר כך ' ויך כל בכור מצרים '

( תהלים עת  ,מז  -נא ) [ . .

].

אף במחלון וכליון כן כתחילה מתו סוסיהם וגמליהם וחמוריהם ואחר כך מת הוא ' וימת אלימלך '  ,ואחר

כך מתו שניהם ' וימותו גם שניהם מחלון וכליון '  .אף בנגעים הבאים על אדם כן כתחילה מתחיל בביתו [ . . .

]

ואחר כך מתחיל בבגדיו [  ] . . .ואחר כך מתחיל בגופו .

חלקו הראשון של המדרש מבוסס על המסופר בפתיחת ספר איוב  -שליחים מגיעים לאיוב בזה
אחר זה לבשר לו על המכות שניחתו עליו  .בתוך מדרש זה משובצת דרשתו של ר ' אבא בר כהנא

המתארת את הדרך שעברו נערי איוב כדי לספר לו שבקרו ונעריו נשבו  :הם יצאו מכפר קרנוס  ,הלכו
את כל האובלון  ,הגיעו למגדל צבעיה

ומתו שם  .נער אחד הצליח להגיע אל
איוב אך לאחר שמסר את בשורתו ,
' מיד מת ' .
מה פשרה של דרשה מוזרה

זו ?

מדוע ' הוציא ' הדרשן את נערי איוב
למסע דרך שורה של מקומות אשר
לא נזכרו בכתוב ובמקרא בכלל ? מדוע
החל מסעם בכפר קרנוס  ,מהו האובלון
שדרכו

הלכו ,

ומדוע

בחר

הדרשן

' להרוג ' אותם דווקא במקום הנקרא
מגדל

צבעיה ?

נראה כי האתרים הנזכרים בדרשה
קשורים

למרחב

מסוים

ולאירועים

שפשרם נעלם מעינינו אך היו מוכרים
איוב  ,חישד עץ של
יעקב שטיינהרט
/

1957

/

 62ן 50

אחד מתוך

מ"מ,

31

הבריטיש מוזיאום

15

עותקים בצבע
שטיינהרט ,

 Add . 27169 , 340בכ " י וטיקן  ,הספרייה האפוסטולית  Vat. ebr. 32ובכ " י פריז  ,הספרייה הלאומית

 ' : hib . 149קרינוס ' ; בדפוס ראשון ( קונסטנטינופול
( ofl. 151 , 1

( באדיבות יוספה ב- -און
נהריה )

בכ " י אוקספורד  ,בודליאנה  . Add. fol . 51עק 0ובכ " י ששון

32

t

920

( טורונטו  ,פרידברג  ,ששון

: ) 920

' קרניס ' ; בכ " י לונדון ,

: ) 1512

ובכ " י אוקספורד  ,בודליאנה ( נויבאואר ,

' קריינוס ' ; בכ " י אוקספורד  ,בודליאנה

) 2334 - 11

( = 151 ) 1

) Bodl. , Ms .

של פסיקתא דרב כהנא  ' :קרינוס ' .

בכ " י אוקספורד  ,בודליאנה  ' : Opp. Ada fol . 51האבליים ' ; בכ " י ששון  ' :האגליים ' ; בדפוס ראשון  ' :האכילין ' ; בכ " י
לונדון  ,כ " י וטיקן וכ " י פריז  ' :העולם ' ; בכתבי  -היד של פסיקתא דרב כהנא הנזכרים בהערה הקודמת  ' :האובלין "

/

' האיבלון ' .

מדרש גאוגרפי ( לילי על מסע נערי איוב

43

לציבור שבפניו נישאה דרשה זו  ,כנראה ציבור גלילי בסוף המאה השלישית או בראשית המאה

הרביעית .

33

פרשנים וחוקרים שעסקו במסורת זו התמקדו בניסיון לזהות את המקומות הגאוגרפיים

הנזכרים בו  ,ורק מעטים ניסו להציע פרשנות למדרש התמוה עצמו .

34

מדרש בחוף מדרש
לפני שננסה לעמוד על המדרש התמוה של מסע נערי איוב  ,יש לבחון את החטיבה הספרותית בתוכה
משובץ המדרש ואת המסר הרעיוני שבה  .הדרשה הפותחת במילים ' לעולם אין בעל הרחמים נוגע
בנפשות תחילה '  ,מדגימה את הרעיון שהאל פועל במעגלי ענישה ההולכים וקרבים אל האדם  ,ובכך

רומז לו לשפר את דרכיו  .בחלקה הראשון  ,העוסק באיוב  ,מציינת הדרשה כי הצרות ניחתו תחילה
על ממונו

( מקנהו ועבריו )  ,לאחר מכן על בניו ורק לבסוף על גופו ( שחין ) .

בהמשך מובאת הדוגמה

של המצרים  ,שנענשו תחילה בעונשי ממון  ,לאחר מכן בעונשי גוף ולבסוף במוות  ,ובמתכונת כזאת
נענשו גם מחלון וכיליון  .הדרשה מסתיימת בפירוט שלושת סוגי הצרעת הנזכרים בתורה  ,המסודרים
אף הם במעגלים ההולכים וקרבים אל החוטא  :צרעת הבית  ,צרעת הבגד וצרעת הגוף  .בתוך הפסקה
העוסקת במכות ההולכות וקרבות לאיוב משולבת  ,כמדרש בתוך מדרש  ,מימרתו של ר ' אבא בר
כהנא על מסעם של נערי איוב  .מימרה זו  ,כמו הדרשה כולה  ,בנויה לדעתי על העיקרון של מעגלים

ההולכים וקרבים אל איוב ( או אל החוטא ,

) 35

אלא שהפעם מן הצד הגאוגרפי  .נערי איוב יצאו מכפר

קרנוס בדרכם אל מקומו של איוב  ,עברו דרך האובלון  ,אך מתו במגדל צבעיה  ,בטרם הספיקו להגיע
אל איוב  .היחיד מבין הנערים אשר הצליח להגיע ליעדו  ,מת מיד לאחר שבישר לאיוב את הבשורה
המרה  .אם כן מגדל צבעיה היא המעגל הגאוגרפי הסמוך ביותר למקום מושבו של איוב עצמו  .אך

היכן ישב איוב ? בבראשית רבה  ,בפסקה העוסקת בזמנו של איוב  ,מופיעה המסורת

הבאה :

ר ' שמעון בן לקיש אמר  :איוב לא היה ולא נברא [  ] . . .ר ' יוחנן אמר  :מעולי גולה היה וישראלי היה ומדרשו
בטבריא לפיכך היה למד ממנו הילכות אבלים  ,הדא הוא דכתיב ' ויקם איוב ויקרע את מעילו ' ( איוב א ,

מיכן שצריך אדם לקרוע מעומד .

33

כ)

36

ר ' אבא בר כהנא  ,הנושא את המדרש הגאוגרפי  ,ור ' לוי  ,שהדרשה הראשית נאמרת משמו  ,היו מגדולי הדרשנים ובעלי

האגדה של אמוראי ארץ  -ישראל  ,ושניהם פעלו בסוף המאה השלישית ובראשית המאה הרביעית  ,ראו  :אנציקלופדיה
לחכמי התלמוד והגאונים  ,תל אביב תש " ל ( מהדורה ראשונה ירושלים תש " ה )  ,עמ '
34

; 11

כך לדוגמה כתב מהרז " ו בפירושו למקבילה בוויקרא רבה ( מהדורת וילנא תרמ " ז ) יז ,
ומה דרשו ואיך דרשו '  .בוכר בפירושו לפסיקתא דרב כהנא הציע לתקן את

. 618
ד  ' :מאמר

' האובלון '

זה פליאה דעת ממני

ל ' הארבלין '  ,היא ארבל  ,וזיהה

את מגדל צבעיה עם מג ' דל שעל שפת הכינרת  ,ראו במהדורתו  ,עמ ' סו  .פרס התווה לנערי איוב מסלול מפותל

יותר ;

הוא זיהה את כפר קרנוס עם קלעת אלקורן  ,הוא מבצר מונפורט שבנחל מזיב  ,את האובלון עם הכפר איבלין  ,גם כן
בגליל המערבי  ,ואת מגדל צבעיה שוב במג ' דל שעל חוף הכינרת  .ראו  :פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 168שתי הצעות אלו
עוסקות רק בזיהוי הגאוגרפי ללא ביאור של המדרש עצמו  ,ושתיהן אגב מפרשות את המונח אובלון כשם אתר נקודתי
ומניחות כי הלשון הקשה ' הילכו כל האובלון כולו ' מכוונת לנחל או לאזור הסמוך ליישוב בשם דומה .
35

על מסורות חז " ל הרואות בייסורי איוב עונש על חטאיו ראו  :ח ' מאק  ' ,אלא משל היה '  :איוב בספרות הבית השני ובעיני
חז " ל  ,רמת  -גן השס " ה  ,עמ '

36

. 123

בראשית רבה גז  ,ד ( מהדורת תיאודור  -אלבק עמ '  . ) 617מסורת זו  ,הממקמת את בית מדרשו של איוב בטבריה  ,מצויה
בכ " י אוקספורד  ,בודליאנה  , 147בכ " י אוקספורד  ,בודליאגה  , 2335בכ " י פריז  ,הספרייה הלאומית  , hib . 149בדפוס

ץזזדרה

דח

"

ליעי

עזי

נראה כי הדרשה בוויקרא רבה מבוססת על מסורת זיהוי זו  ,שעל פיה ישב איוב בטבריה  .ראוי להזכיר

כי בעל מסורת הזיהוי  ,ר ' יוחנן  ,חי בטבריה ( כמו תלמידו ר ' אלעזר  ,הנזכר גם הוא במקבילה שבבבלי ) ,

ומעמדו כגדול אמוראי ארץ  -ישראל בוודאי תרם לחיזוקה של המסורת שלפיה איוב ישב בטבריה .

37

נקודת המוצא במסעם של נערי איוב  ,כפר קרנוס  ,הייתה אפוא המרוחקת ביותר מטבריה  ,בתווך
נמצא האזור הקרוי אובלון  ,ומגדל צבעיה  ,התחנה האחרונה לפני מקומו של איוב עצמו  ,הייתה כנראה
סמוכה

לטבריה .

ראוי להעיר כי העתקתו של סיפור איוב למרחב הגלילי של טבריה וסביבתה היא חלק מתופעה
נרחבת יותר של זיהוי אתרים והתרחשויות מקראיות במרחב הגלילי  ,כגון זיהוי בארה של מרים בתוך
הכינרת 38או זיהוי מקומו של המן הרשע בכפר קרינוס שעל יד בית  -שאן  39 .תופעה זו  ,שהייתה מצויה
כנראה בסיפורת העממית שבעל  -פה  ,נחשפת לפנינו בהרחבה בתיעוד של נוסעים ימי ביניימיים ,
אולם כפי שציין אלחנן ריינר  ,נראה כי שורשיה קדומים בהרבה ולעתים ניתן למצוא לה הד גם בתוך

ספרות חז " ל .

40

בנקודה זו ראוי להתייחס למסורות השונות באשר למקום מושבו של איוב  .אב הכנסייה אוסביוס
כתב בספרו ה ' אונומסטיקון '  ,בערך

 ( KapvaElקרניים ) :

' עשתרות קרניים  .יש היום כפר גדול מאוד

בערביא הנקרא קרניה ~ , [Kapva alעל הירדן  .כאן מראים על פי המסורת את בית איוב '  .ואילו
~
הלטיני שינה את נוסח הדברים וכתב  ' :עשתרות קרניים  .עתה כפר גדול בפינת
היירונימוס בתרגומו

הבשן

- anglo Batanaeael

כנראה במובן של אזור מרוחק בבשן ] הנקרא קרנאה

הירדן  ,ומסורת מציינת שם את ביתו של איוב ' .
מציה

1545

ובכתב  -היד התימני שהועתק ממני

תלמוד זה  .מסורת

ן

יכז

[ Camaeal

מעבר לנהר

41

במקבילה בבבלי  ,בבא בחרא סו ע " א ובכתבי  -היד החשובים של

נעדרת מכתבי  -היד החשובים של בראשית רבה  :כ " י וסיקל  ,הספרייה האפוסטולית ,Vat. ebr. 30

כ " י וטיקן  ,הספרייה האפוסטולית 60

81 . eblע

וכ " י לונדון  ,הספרייה הבריטית

27169

 . Add .מכל מקום אם הפרשנות

הגאוגרפית שהצעתי לדרשה שבוויקרא רבה נכונה  ,אזי נראה כי המוטיב האגדי שמושבו של איוב היה בטבריה היה
מוכר לציבור הגלילי בתקופת התלמוד  .מעניין כי המדרש ' ר ' יוחנן אמר  :מעולי גולה היה [ איובן וישראל היה לפום כן
ר ' יוחנן למד ממנו הלכות אבלות " ויקם איוב ויקרע את מעילו " ' וכו ' מצוי בירושלמי  ,סוטה ה  ,ח ( כ ע " ד ; על פי כ " י

ליידן )

אך ללא ציון בית מדרשו בטבריה  ,וייתכן כי לפנינו דוגמה נוספת לתופעה שכבר עמד עליה פרנקל  -עורך בראשית רבה
שילב בחיבורו מדרשים שמקורם בירושלמי בתוספת הרחבות וביאורים  .ראו  :ז ' פרנקל  ,מבוא הירושלמי  ,ירושלים תשכ " ז
( ברסלוי תר " ל )  ,עמ ' נב ; ח ' אלבק  ,מבוא ומפתחות למדרש בראשית רבא , 2ירושלים תשכ " ה  ,עמ '
37

תודתי לפרופ ' חננאל מאק שהעמידני על נקודה זו  .ראו

38

ויקרא רבה כב  ,ד ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

עוד  :מאק

. 66 - 5

( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 73

תקי  -תקיא ) .

39

ראו בהרחבה להלן  ,הערה . 57

40

תודתי לפרופ ' אלחנן ריינר  ,שהאיר את עיניי בנושא המסורות הגליליות העממיות  .ראו בהרחבה בנושא  :א ' ריינר ,

' בין יהושע לישוע  :מסיפור מקראי למיתוס מקומי ( פרק בעולמו הדתי של היהודי הגלילי ) '  ,ציון  ,מא ( תשנ " ו )  ,עמ '

. 317 - 281

כאן ראוי להצביע על העובדה ששלוש מסורות הזיהוי הגליליות שהזכרתי ( מסע נערי איוב  ,מקומו של

המן ובארה של מרים ) מרוכזות בוויקרא רבה  .עובדה זו יכולה לרמוז לגליליותו של חיבור זה ( ראה גם מפת האתרים

הנזכרים בחיבור  ,במבוא של מרגליות למהדורתו  ,עמ ' 00)1נ) ואולי גם להצביע על המקורות העממיים  -מדרשיים
של חלק ממסורותיו  .על הנקודה האחרונה

ראה the Neighborhood: lewish Narrative :

 Late Antiqui r, Los Angeles 2003ח ; Dialogues

במיוחד עמ ' . 62 - 60

,

0

Tales

,

 -Rokemח858א

ראו גם לויגסון ( לעיל  ,הערה

, ) 29

0.

עמ ' , 313

מסורות עממיות על סיפורי המקרא במדרשי חז " ל נבעה מכך שחכמים לא יכלו להתכחש להם ,
המציע כי הכללת
~

ולפיכך ניג סו אותם לעצמם תוך שילובם במדרשי הפסוקים .
41

'

ראו  . 112 - :קק Eusebius: Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen , ed . 5 . IGostermann , Hildesheim 1966 ,

45

מדרש גאוגרפי גלילי על מסע נערי איוב

ץתדרה

חוקרים אחדים קישרו את הדרשה שבוויקרא רבה למסורת זו  ,תיקנו את השם כפר קרנוס ל ' קרניים ' ,

והסיקו שהייתה מסורת משותפת ליהודים ולנוצרים שאיוב ישב במקום שנקרא קרניים .
גרר אצל חלקם גם את זיהוי האובלון שבמדרש עם העיר אבל

גם את זיהויה של מגדל צבעיה בעבר הירדן המזרחי .

43

) (Abela

42

תיקון זה

שבעבר הירדן המזרחי  ,ומכאן

לבד מכך שבמסורת היהודית אין קרניים

נזכרת כלל כמקומו של איוב  ,עובדה שכבר פרס עמד עליה ,

44

יש לדחות הצעות

אלו מפני שהגרסה ' כפר קרנוס ' ( ' קרניס ' '/קרינוס ' ) מתאשרת מכל כתבי  -היד של
הנוסח בפסיקתא דרב כהנא ומרובם המוחלט של כתבי  -היד וקטעי הגניזה של
ויקרא רבה  ,וחשוב מכך  -מפני שהמדרש מציין כי הנערים יצאו מכפר קרנוס

בדרכם אל איוב  ,ולפיכך לא ייתכן שכפר קרנוס ( או כל שם דומה ) היה מקום
מושבו של איוב עצמו על פי המדרש .
שיבוש זה לפיו המסורת בויקרא רבה רואה את מקום מושבו של איוב בכפר
קרנוס/קרניים  ,הוליד שיבוש נוסף  .הנוסע מבורדו ציין את ביתו של איוב במקום
הקרוי אסר ) , (Aserעל הדרך מבית  -שאן לשכם ,
ו 15 -

מיל לפני שכם .

16

מיל

( כ 23 -

ק " מ ) מבית  -שאן ,
,

45

בניסיון להסביר כיצד נתגלגל איוב למקום יישוב זה

.

ולהתיר את סבך המסורות  ,הציע קליין כי הכפר אסר עמד ' בודאי על יד העיירה

כפר קרניים '  .לדבריו יושבי המקום היהודים העתיקו את המסורות בדבר מושבו של איוב בקרניים
שבבשן אל מקום בשם דומה מדרום לבית  -שאן בשביל ' אותם התיירים אשר לא רצו לכתת את רגליהם
למרחקים לעבר

הירדן ' .

46

בעקבות קליין נולדו זיהויים שונים של כפר קרניים מדרום לבית  -שאן ,

47

אך לאמתו של דבר אין בידינו ולו מסורת עברית אחת המציינת כי מושבו של איוב היה באזור

בית  -שאן או במקום הקרוי קרניים  ,כפר קרניים ,

כפר קרנוס או כיוצא באלה .

48

 . 113יש המזהים קיניה זו שב ' אונומסטיקת ' עם תל שיח '  -סע ' ד ( נ " צ ) 247 /250
שניהם בבשן  ,מדרום לנווה  .ראו  :מ ' אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל  ,ירושלים תשי " א  ,עמ '

או עם תל עשתרה ( נ " צ , ) 245 / 246

,

Caesarea , Terusalem 2003

115

0

Onomasticon by Eusebius

 T~ E . Taylor, Theש

R . L. Chapman

,

G . S . P. ; 154

, Freeman-Grenville

 .ק  .בהערה בגיליון של כתב  -היד של ה ' אונומסטיקון ' סמוך לערך ' יבוק ' נאמר  ' :לפי אחדים זאת היא ארץ איוב  ,לפי

אחרים ערביה  iapa talהיא ארצו של איוב ואחרים אומרים שארצו של סיחון היא ארצו של איוב '  .ראו  :קלוסטרמן

( שם )  ,עמ '

102

הערה  . 22ראו גם  :ע " צ מלמד  ,ספר האונומאסטיקון לאבסביוס  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ '
~

מלמד סבר שמקומה המקורי של הערה זו היה בערך
42

, 54

הערה

;4

' קרניים ' .

להחלפה של כפר קרנוס ב ' קרניים ' תרמה גם הגרסה המשובשת ברשימת העיירות הפטורות ממצוות התלויות בארץ
שבכ " י ליידן של ירושלמי  ,דמאי ב  ,א ( כב

ע " ג) ;

נאמר שם ' כפר קרניים '  ,אך הגרסה המקורית הייתה ללא ספק ' כפר

קרנוס ' ( ראו בהרחבה להלן ) .
43

44

45

קליין ( לעיל  ,הערה

,) 5

עמ '

ד ( עמ ' שעט  ,הערה

;)3

מאק

; 59

מפראי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 85

כך גם מרגליות בפירושו במהדורתו לוויקרא רבה יז ,

(לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 92

פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 167
המרחקים מתאימים לזיהוי המקובל עם הכפר תיאסיר ( נ " צ  , ) 187 / 194ראו  :אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '  . 124גס
( זו  ,הנמצאת ' ברדתך מניאפוליס לסקיתופוליס במיל החמישה  -עשר ' ,
אוסביוס הזכיר ב ' אונומסטיקון ' את אסר )
ללא אזכור של איוב כאן  ,ראו  :קלוסטרמן

( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 26
(תרצ "ד )  ,עמ ' סו  -טז .

46

ש ' קליין  ' ,ספר המסע  Itinerarium Burdigalenseעל ארץ ישראל '  ,מאסף ציון  ,ו

47

ראו לדוגמה  :ש ' גולדשמידט  ' ,שרידי בית הכנסת בתל של כפר  -קרגיים '  ,ארץ  -ישראל  ,יא ( תשל " ג )  ,עמ '

48

על שיבוש זה והטעויות שגרר עד שנתקבל כעובדה  ,ראו בהרחבה  :י ' זוסמן  ' ,כתובת הלכתית מעמק בית שאן '  ,תרביץ ,
מג

(תשל " ד)  ,עמ '  , 116הערה . 164

. 40 - 39

מנורת שבעה

קנים ,

פסיפס מן האתר
המכונה וללא

ביסוס )

קרניים ' -
כפרפרגי
'אבו

תל

ץתדרה

46

עוזי ליבור

שאלה מעניינת היא מניין נולדה המסורת הנוצרית על מושבו של איוב בקרניים שבבשן  .עוץ או

ארץ עוץ  ,שהייתה על פי הנאמר במקרא מקום מושבו של איוב ( איוב א  ,א )  ,נזכרת במקומות נוספים
במקרא  ,ולפחות את חלקם ניתן אכן לזהות בעבר הירדן הצפוני  -מזרחי .

49

אך דומה כי יש ביכולתנו

להתחקות ביתר דיוק אחר מקורה של המסורת המזהה את מקום מושבו של איוב בעבר הירדן  .בפסקה
בחיבורה העוסקת במסעה לקרניים אשר בארץ עוץ סיפרה הצליינית אגריה על התגלות שהייתה
לנזיר מקומי קדוש  ,התגלות שבעקבותיה חפרו אנשי כמורה באתר וחשפו מערת קבורה ובה ארונו
של איוב עצמו .

50

לא ברור אימתי ' גילה ' הנזיר את קברו של איוב  ,אך כאמור המסורת על מושבו של

איוב בקרניים נזכרת ב ' אונומסטיקון ' של אוסביוס  ,שנתחבר כנראה כבר בראשית המאה הרביעית ,
וגם מדבריה של אגריה על כנסייה בלתי גמורה הניצבת במקום ' ער עצם היום הזה ' עולה הרושם כי

הדבר היה זמן רב קודם זמנה ( המחצית השנייה של המאה הרביעית) .
יש בידינו אפוא מסורות אחדות מן העת העתיקה על מקומו של איוב  -מסורת יהודית אחת

( טבריה )  ,וללא כל זיקה אליה מספר מסורות נוצריות ( אסר שבצפון  -מזרח הרי השומרון אצל הנוסע

מבורדו ; קרנאה שבבשן ב ' אונומסטיקון ' ; ו ' אזור נחל יבוק '  ' ,אזור ערביה ' ו ' ארצו של סיחון ' הנזכרים

בהערה בשולי הגיליון ה ' אונומסטיקון ' ) .

מסורות מאוחרות בהרבה  ,מן התקופה המוסלמית  ,מצביעות

הן על אזור נוה והן על אזור דמשק כמקום מושבו של איוב ,

פיהן היה מקום מושבו באזור ירושלים ובעמק איילון .

51

וזאת נוסף על המסורות הערביות שעל

52

ילהול המקומות במדרש על מסעם של בערל אלוט
הגרסה ' כפר קרנוס ' ( ' קרניס  '/קרינוס ' ) מתאשרת כאמור מקטעי הגניזה ומכתבי  -היד הטובים  .והנה
ברשימה המפורסמת של העיירות החייבות במצוות התלויות בארץ ואלה הפטורוה מהן  ,נזכר בפירוש
יישוב זה בצירוף איתור מדויק של מקומו  .וכך נאמר
המינין האסורין בבית שן  :הקצה והשומשום והחרדל

[. . .

]

בירושלמי :

עד היכן [ נחשב תחום בית  -שאלן ? פרשתא [ כנראה צומת

דרכים ] ורציפתא [ האזור המרוצף ] ונפשה דפנוטיה [ מצבתו של פנוטיהן עד כפר קרנים וכפר קרנים כבית שן .

כך נוסח כ " י ליידן  ,ספריית האוניברסיטה
האפוסטולית

, Vat . ebr. 133

Cod . Or. 4720

53

( סקליגר  . ) 3ואילו בכ " י וטיקן  ,הספרייה

במקום ' קרנים ' הנוסח הוא ' קרנוס '  .הכרעה בין נוסחי כתבי  -היד השונים

49

לסוגיית מקומה של ארץ עוץ ולהצעות השונות בדבר מושבו של איוב ראו  :מאק ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '

50

ראו  :א ' לימור  ,מסעות ארץ הקודש  :עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ '  . 76לימור ציינה כי

. 94 - 87

זהו ' תיאור טיפוסי של גילוי עצמות קדושים בעקבות חזיונות שהיו לנזירים פשוטים ' ( שם  ,הערה . ) 146
51

לדוגמא רב סעדיה גאון הביא בשם ' אחד המפרשים '  ,את זיהוי ארץ עוץ עם ' אלגוטה '  ,המזוהה עם המישור שליד

דמשק  ,אולם דחה זיהוי זה ( ראה  :איוב א  ,א

בתוך  :תרגום ופירוש רב סעדיה גאון

לאיוב  ,מתורגם ומפורש על ידי הרב

י ' קאפח  ,ירושלים ב ' רפ " ד לשטרות ] תשל " ג ] )  .וראו אצל הגיאוגרפים הערבים מסעודי  ,מקרסי
 .עק

,

ויאקות Le Saange , :

.ם

 A .D 650 10 1500 , Beirut 1965 .תופז  Description o( Syria and the: Holy .Landן Palestine under the .Moslems :

427 , 515 -516
52

מאק ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 94

53

דמאי ב  ,א ( כב ע " ג ) .

מדרש גאוגרפי גלילי על מסע נערי איוב

47

מקדרה

פרוטומה של דמות
אישה שנמצאה

טמ 71לבית  -שאן,
המאה השלישית

,

קטע מכתובת רחוב שבו מהכר כפר קרנות צתים ,

1ח 3רדובן )

פרוטומה מאבן גיר
ששימשה כמצבת
קבורה ; נמצאה
בח ' רבת א  -טואל
התמוכה לבית  -שאן

מצפון  ,ואשר יש
המזהים אוהה עם
כפר קרנות

הערה

( ראו

) 52

מתקבלת מעד נוסח בלתי צפוי  ,כמעט בן זמנו של התלמוד הירושלמי  -רשימה זו מופיעה בשינויים
מסוימים בכתובת רצפת הפסיפס של בית הכנסת ברחוב  ,המתוארכת לסוף המאה החמישית או למאה
השישית :
אילו המקומות המותרין סביבות בית שאן

וכפר קרנוס כבית שאן .

...1

]

מן הצפון שהיא פילי

געה

[

= שער ] דסכותה

עד כפר קרנוס

~

54

כידוע  ,רבי יהודה הנשיא פטר את בית  -שאן ממצוות התלויות בארץ ,
בשרטוט גבולותיה של העיר שהותרה מן הס צוות

55

( ' המקומות המותרין ' ) .

56

ופסקה זו ברשימה עוסקת

בירושלם י מופיעה ה פסקה

בקיצור נמרץ  ,ואילו בנוסח שבכתובת  -בהרחבה ניכרת  ,כיאה לכתובת הקבועה ברצפת בית כנסת

הסמוך לבית  -שאן  ,והפונה לבני הסביבה  .האזור שהותר מן המצוות התלויות בארץ כולל מלבד בית -
שאן עצמה גם שטח מצפון לעיר  ,מן השער המכונה סכותה עד כפר קרנוס ועד בכלל  ,ומסתבר כי כפר

קרנוס שכן בצמוד לבית  -שאן מצפון .
54

הנוסח הוא על פי פרסומו של זוסמז

רחוב '  ,קדמוניות ,

32

57

(לעיל  ,הערה  , ) 48עמ ' . 158

לזמנו של בית הכנסת ראו  :פ ' ויטו  ' ,בית  -הכנסת של

( תשל " ו )  ,עמ ' . 123 - 119

ע "ג) .

55

ירושלמי  ,דמאי ב  ,א ( כב

56

זוסמן ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ ' . 119

57

שם  ,עמ '  . 116מן העובדה שכפר קרנוס נפטר מן המצוות יחד עם בית  -שאן מסתבר שהיה מיושב בנכרים או על כל
פגים בעיקר בנכרים  ,שכן נראה שזה היה הקריטריון להתרת יישוב מן המצוות התלויות בארץ  ,ראו  :שם  ,עמ '

. 103 - 99

ץתדרה

עוזי ליבנר

48

מהו אם כן אותו אובלון שאת כולו הלכו נעריו של איוב ? מן הלשון משמע שמדובר באזור  ,ולכן
קשה לקבל את הצעותיהם של שלמה בובר ופרס כי מדובר באתר נקודתי ובסביבתו .

58

גם כאן התשובה מתקבלת ממקור בלתי צפוי  .ב ' אונומסטיקון ' של אוסביוס ( שהתחבר סמוך לזמנה

המשוער של הדרשה בוויקרא רבה ) נאמר בפירוש ל ' חצרות ' המקראית ( דברים א ,
שפלה גדולה ארוכה הנקראת עד

היום

iv

A' D

,

א) :

ולוןו  ,והיא מוקפת הרים מכל צד  ,משתרעים מן הלבנון

~
מפורסמות [ טיבריהן 59והאגם שעל ידה  ,בית שאן  ,יריחו וים המוות
ומעלה עד מדבר פארן  .ויש באולון ערים
~

והמחוזות שסביבותיהם  ,בתוכם עובר הירדן יוצא מהמעיינות על פני פניאס ונעלם בים

המוות .

60

תיאורו של אוסביוס מתאים למשתמע מן המדרש  ,היינו שהאובלון הוא שם אזור  ,ומסתבר כי שם זה
שימש ככינוי לאזור המכונה כיום בקעת הירדן .
לא מצאתי עדות נוספת לשם זה במקורות העבריים  ,אך עדות כזאת מופיעה אצל אב הכנסייה

היירונימוס  ,שכידוע למד את כתבי הקודש ואת השפה העברית אצל חכמים יהודים .
הלטיני ל ' אונומסטיקון ' של אוסביוס ציין היירונימוס
sed Hebraeum uocabulum est

הוא ) .

putant ,

במפורש quidam ' :

יט

61

בתרגומו

 Graecum ,תסב

Aulon :

( אולרן  :לא יווני כפי שאחדים משערים  ,כי אם מונח עברי

62

הזיהוי של אובלון עם בקעת הירדן הולם את תוואי המסע המוצע  :נערי איוב יצאו מכפר קרנוס ,
הסמוכה לבית  -שאן  ,הלכו דרך בקעת הירדן  ,ומגמת פניהם הייתה מקום מושבו של איוב בטבריה  ,אך
כמעט כולם מתו במגדל צבעיה בטרם הגיעו לטבריה .
אם שחזור זה נכון  ,הרי יש לבקש את מגדל צבעיה מדרום לטבריה  ,על הדרך בינה ובין בית  -שאן .

63

היה זה כאמור יישוב כפרי גדול ועשיר יחסית  ,יהודי כמובן  ,שהתקיים בתקופה הרומית  ,לפחות עד
אילן הציע לזהות את כפר קרנוס עם ח ' רבת א  -טואל  ,מצפון לבית  -שאן  ,בינה ובין קיבוץ חמדיה  ,אך הציע גם ששרידי
מבנה ציבורי באתר שייכים לבית כנסת קדום  ,כלומר שהיישוב היה דווקא יהודי  ,ראו  :צ ' אילן  ,בתי כנסת קדומים בארץ

ישראל  ,תל  -אביב תשנ " א  ,עמ '  . 184אתר זה נזכר גם בוויקרא רבה כח  ,ו  ,ושם גורסים רוב כתבי  -היד ' קרינוס ' ,
מהדורת מרגליות  ,עמ ' תרסו  ,ומהדורת מיליקובסקי שבהכנה

( לעיל הערה . ) 30

ראו :

המדרש מפליג שם אגב התיאור המקראי

של בגדי המלכות שנאלץ המן להלביש את מרדכי  ,ומספר כי המן נאלץ גם לשמש כבלן וכספר של מרדכי  .כאשר

נאנח המן עקב הפגיעה במעמדו עונה לו מרדכי  ' :לא אנא חכים ליה לאבוך מכפר קרינוס דהוא ספר ובלניי והוא עביר
סטוכטון פכי איני מכיר את אביך מכפר קרינוס שהיה ספר ובלן והיה עושה תמרוקימן '  .כפר קרנוס כמקומו של המן

נזכר גמ בפיוט ארמי ארץ  -ישראלי לפורים מן התקופה הביזנטית שנתגלה בגניזת קהיר  ,וגם מכאן עולה זיקה ברורה
בין כפר קרנוס לבית  -שאן  .שכן המן מכונה בשורה אחת ' שטייה דביישן ' ( השוטה של בית  -שאן )  ,ובשורה אחרת ' טפשא

דכפר קרנוס '  .ראו  :י ' יהלום ומ ' סוקולוף  ,שירת בני מערבא  :שירים ארמיים של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית ,
ירושלים תשנ " ט  ,עמ '  . 210 - 208תודתי לפרופ ' ח ' מאק שהסב את תשומת לבי למקור זה .
58

ראו לעיל  ,הערה . 34

59

במהדורת קלוסטרמן של ה ' אונומסטיקון ' של אוסביוס הושלמה המילה ' טבריה ' על פי המקבילה מחיבורו של
היירונימוס  ,ראו  :קלוסטרמן ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ ' . 15

60

קלוסטרמן ( לעיל  ,הערה

61

ראו  :הר  ,התקופה ( לעיל  ,הערה

, ) 41

עמ '

; 14

,) 1

מובא כאן על פי תרגומו של מלמד ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 6

עמ '

; 226 - 225

ה ' ניומן  ' ,היירונימוס והיהודים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים  ,תשנ " ז  ,עמ ' . 123 - 103

( לעיל ,הערה  , )41עמ ' . 15

62

קלוסטרמן

63

מכאן עולה כי הנוסח ' מגדל צבעיה ' בסיפור מסעו של רשב " י בבראשית רבה ( ראו לעיל הערה

לגרוס באותו הסיפור ' מגדלא ' סתם  ,כנוסח כתבי  -היד של הירושלמי והפסיקתא ררב כהנא .

) 27

הוא אכן שיבוש  ,ויש

מדרש גאות  -פי גלילי על מסע נערי איוב

49

סוף המאה השלישית או ראשית המאה הרביעית ( התקופה שבה פעל ר ' חנניה חברהון דרבנן  ,שנשאל

על ידי אנשי המקום ) .

ונדרה
-

כל הרצועה בין בית  -שאן לטבריה מתאימה מבחינה אקלימית לגידול השיטה

המלבינה  ,ולפיכך אין בנתון זה לסייע באיתור היישוב  ,אולם מן המקורות נראה כאמור כי היישוב

נפגע בזמן מן הזמנים לפני אמצע המאה הרביעית  .מלבד הרושם הכללי העולה מסיפור מסעם של
נערי איוב  ,שהאתר היה קרוב יחסית למקומו של איוב בטבריה  ,העובדה שהגיעו למגדל צבעיה
לאחר ש ' הילכו כל האובלון כולו ' רומזת שיש לחפש את היישוב סמוך לקצה של היחידה הגאוגרפית

המכונה אובלון  ,היינו כנראה בגבולה הצפוני של בקעת הירדן .

64

הזרד לטבריה
מדרום

הצעה לזיהוי מגדל צבעיה
בחיפושים אחר אתר הולם לזהות בו את מגדל צבעיה באזור צפון בקעת הירדן או דרום הכינרת ,
סמוך לדרך מבית  -שאן לטבריה  ,יש להוריד מן הפרק את האתרים הרומיים ששמם הערבי משמר

שמות המוכרים מן המקורות הקדומים ( סינ  -א  -נברה [ צינבריי  /בית  -ירח ]  ,אום  -ג ' וני [ כפר אגון ] וח ' רבת
א  -סמח ' [ כפר

צמח ] ) .

בח ' רבת א  -דויר ( תל

64

לעומת זאת אתר רומי גדול ועשיר ששמו הקדום לא נשתמר  ,נחשף לאחרונה

65

דובר ) כ 4 . 5 -

המונח שלון ( ע14מ  :ו

)

ק " מ מדרום  -מזרח

לצמח .

66

משמש ב ' אוגומסטיקון ' כשם כולל לבקעת הירדן כולה וגם לציון יחידות גאוגרפיות ספציפיות
ראו :

בתוכה  .כך לדוגמה בערך ' עין  -גדי ' ציין אוסביוס כי היא נמצאת באולרן של יריחו
~
גאוגרפית מוגדרת ,
קלוסטרמן ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '  . 86נראה כי גם במדרשנו השימוש במונח זה בא לציין יחידה
, ( AD

( 1% 0 ~ 1קevl ' [ 8

והיא האזור של צפון בקעת הירדן במרחב שבין בית  -שאן
65

ביבליוגרפיה על אתרים אלו ראו בערכיהם
161 , 165 , 203 , 226

 .קק

לכנרת .

אצל Green , Tabula Imperii Romani . ludaea :

Jerusalem 1994 ,

 7 .ש Segni

]( 1

.

]

Tsahir,

ר

"

 . Palaestina ,על כפר אגון ראו לאחרונה  :א ' דבורז ' צקי  ' ,שמותיו של כפר

אגון ( אום ג ' וני ) ומשמעותם הגיאוגרפית  -היסטורית '  ,א ' דמסקי ( עורך )  ,ואלה שמות  :מחקרים באוצר השמות היהודיים ,

ג  ,רמת  -גן תשס " ב  ,עמ ' מה  -עה .
66

דיווח ראשוני על ממצאי החפירה שנערכה בשטחה של העיר התחתית  ,לרגלי התל ,
773 , 790 , 796

 .קק

( 102 ) 1998

ראו  :תן 'Archaeology

Wolff,

S .R.

ג7ג  ; Israel ' ,י ' רפיואנו  ' ,תל דובר '  ,ח " א  ,קיר ( תשס " ב )  ,עמ '  . 23 - 21בשל שמו הערבי
.
,

י
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54

זהו למעשה האתר הרומי המשמעותי ביותר באזור
ועובדה זו  ,יחד עם קרבתו של האתר לדרך הרומית

,-

מטבעות וכלי חרס מתקופה זו  .כלי אבן ממגוון טיפוסים
שנמצאו בשכבות המתוארכות לתקופה הרומית  ,מעידים

על אוכלוסייה יהודית ועל הקפדה על דיני טהרה  .שרידים
מסופקים של מגדל מתקופה זו שנחשפו באתר ,

השנייה והשלישית הייתה תקופת פריחה והתרחבות של
האתר  ,והחופרים ציינו כי בתקופה זו הפך היישוב לעיירה
משגשגת ובה מבני ציבור לצד מבני מגורים  .עוד ציינו
החופרים רחוב שמשני עבריו נפתחו אליו חדרים  ,ואשר
שימש כנראה כרחוב חנויות ורחוב ראשי  ,מעין טיילת
על שפת נהר הירמוך  .מתקני טחינה רבים מעידים כנראה
שטחינת הקמח הייתה מרכיב חשוב בכלכלת האתר .
בחינה של תוואי הדרכים הרומיות באזור יכולה
להבהיר כיצד עשוי היה האתר להשתלב במסע בקו בית -

 -יייי -

ו

--

68

קשורים

אולי לשמו של היישוב אם זו אכן מגדל צבעיה  .במאה

ן

--י

67

באתר שרידי בנייה רבים מן התקופה הרומית ושפע של

-

..

( להלן )

הופכים אותו למועמד ראוי לזיהויה של מגדל צבעיא .

אא

ש ~[5ת

[ ירר

עוזי ליבור

שאן  -טבריה  ,המצוי לכאורה ממערב לו  .עדויות לתוואי

ס

הדרך הרומית מבית  -שאן צפונה נתגלו בתשע נקודות

מ

של האתר ושרידי יישוב מתקופת הברונזה והברזל שנמצאו בו  ,הציעו החופרים לזהות במקום את ' לדבר "  ' /לו  -דבר '

מפה אזור תל דובר

המקראית ( יהושע יג ,

ומערך הדרכים בסביבה

כו ; שמואל ב

אולברייט וגליק  ,ראו  . Glueck , :א
140 - 141

 .קץ

25 -28 ) 1951 ( ,

.,

"

ט  ,ר -ה) .

; 31

.ק

, ,

ראו  :וולף ( שם )  ,עמ '  . 773ידיעות ראשונות על האתר הובאו על ידי

AASOR , 6 ) 1926 ( ,

"

ש the Bronze 48תן W. E AlbHght, 'The Tordan Valley

)  ' , 5ץ  Eastern Palestine ,תן  . ' Explorationsגם

ייביז

ומ " זלך ערכו פקך במקום ,

בשנים  , 1944 - 1943ראו  :ש ' ייבין וב ' מייזלר  ' ,רשמי סיור בעמק הירדן הצפוני '  ,ידיעות  ,י ( תש " ג )  ,עמ '  ; 100 - 99יא
( תש " ד )  ,עמ '  . 21 - 20ייבין ומייזלר תיארו בעיקר את התל עצמו ואת ביצוריו  ,וכן תיארו מעלה מדרגות  ,לדבריהם מן
התקופה הרומית  ,העולה מן הנהר אל התל  .לדבריהם בשיאו של התל  ,בצדו המערבי  ,יש שרידי הקרא בת חמש צלעות ,
כנראה מן התקופה הרומית  .מייזלר הציע לזהות את האתר עם מגדל גדר הנזכר בספרות
45 .ט Period: Historical Studies ,

 . Early Biblicalראוי להעיר כי

כ 1 .2 -ק "מ

ממנה )  ,מרחק שאינו הולם את

תל דובר  ,ואין כאן מקום להאריך  ,ראו  :תוספתא  ,עירובין ד  ,טז ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

ארליך ( לעיל  ,הערה , ) 3

116

.ץ

 B . A. Levine , Terusalemש "

חז " ל  ,ראו 8 . Mazar, The :

1986 ,

A1
hih

5.

מן המקורות נראה כי מגדל גדר היה בתחום השבת של חמת  -גדר ( היינו עד

עמ '

. 46 - 45

; ) 110

לדברי ייבין  ,מזר הציע ( בעל  -פה ) לזהות את האתר עם מגדל צבעיה  .ייבין מצא סימוכין לדעה זו במסורת

על חורבנה של מגדל צבעיה ( לעיל  ,הערה

)2

הקשורה לדבריו למרד בר  -כוכבא  ,ולדעתו מגדל צבעיה שימשה כמבצר

שתפקידו היה למנוע בזמן המרד מן הצבא הרומי לחדור לארץ  -ישראל מכיוון אגן הירמוך  .ראו  :ש ' ייבין  ,מלחמת

בר  -כוכבאי  ,ירושלים  , 1957עמ '
67

. 92 - 90

עם זאת ראוי לציין כי טרם פורסם סקר ארכאולוגי שיטתי של האזור  ,וההצעה מבוססת על המידע הארכאולוגי הקיים .
אתרים רומיים נוספים באזור יש כנראה בתל עובדיה ולמרגלותיו ואולי גם בתל דלהמיה  ,אולם שני האתרים אינם על
תוואי הדרך המוצעת מבית  -שאן לטבריה ( ראו להלן )  .על האתרים ראו  :י ' אהרוני  ,התנחלות שבטי ישראל בגליל העליון ,
ירושלים תשי " ז  ,עמ '

68

; 129 - 126

רפיואנו ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

ז ' וינוגרדוב  ,בקעת כנרות  :אדם  ,אתרים ונוף  ,ירושלים  , 1998עמ ' . 74 , 56 - 55

. 22

מדרש גאוגרפי גלילי על מסע נערי איוב

בהן נמצאו אבני מיל בין בית  -שאן

לג ' סר  -אלמגמע ( אזור קיבוץ גשר ) .

69

51

ץונדרה

מאזור זה ישירות צפונה

לכיוון צמח לא נתגלו כלל אבני מיל או שרידי דרך ממערב לירדן  ,ואין תמה בכך  ,שכן הערוצים
הרבים היורדים מן ההרים שבמערב וקרבתו של הירדן להרים אלו יוצרים כאן תוואי טופוגרפי קשה
מאוד לתנועה  .מסתבר אם כן כי הדרך הרומית לטבריה חצתה כאן את הירדן מזרחה על גבי הגשר

תל דובר במבט
ממזרח 1997 ,
( באדיבות אלכסנדר

און  ,רשות העתיקות
צילום  :אלבטרוס )

הרומי ,

70

ונמשכה באזורים המישוריים והנוחים שבין הירדן לירמוך  ,ולמעשה חפפה כאן את תוואי

הדרך הרומית בית  -שאן  -סוסיתא .

71

ראוי לציין כי מאותן סיבות טופוגרפיות ממש חוצה גם הכביש

המודרני ונמשך מצדו המזרחי של הירדן  ,וחוצה שוב את הירדן מערבה באזור בית  -ירח

/

צינבריי .

ממש למרגלות תל דובר מצוי צומת דרכים מרכזי שבו הצטלבה הדרך בית  -שאן  -סוסיתא עם הדרך
טבריה  -גדרה .

69

ראו  :נ '

72

מכאן פנו ההולכים מבית  -שאן לטבריה לכיוון צפון  -מערב תוך שהם חוצים שוב את

צויי  , ,סקי

תשכ " ב  ,עמ '

ארכיאולוגי בעמק בית  -שאן '  ,בקעת בית  -שאן  :הכנוס הארצי השבעה  -עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים

198 - 135

ובמפה המצורפת  .אבן המיל ליד ג ' סר  -אלמג ' מע היא כנראה המיל האחד  -עשר מבית  -שאן ( שם ,

עמ ' . ) 183
70

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 182

71

בשחזור תוואי הדרכים הרומיות באזור הסתייעתי רבות בידידי דוד כהן ממכללת עמק הירדן  ,אשר עסק במחקר הדרכים

באזור  ,ותודתי לו על עזרתו  .אבי  -יונה ורול שחזרו את תוואי הדרך הרומית בית  -שאן  -טבריה לכל אורכה ממערב לירדן ,

אף שמצפון לקו ג ' סר  -אלמג ' מע ( קיבוץ גשר ) לא נמצאו אבני מיל או שרידי דרך  ,וכאמור התוואי ממערב לירדן קשה
כאן מבחינה טופוגרפית  .ראו  :אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 41במפה המצורפת ; מפת הדרכים הרומיות של י ' רול המצורפת

לספרם של צפריר  ,די  -סגני וגדין ( לעיל  ,הערה . ) 65
72

הדרך טבריה  -גדרה מופיעה במפת פויטינגר  ,שנערכה כנראה במאה הרביעית ( אך משקפת נתונים ושמות השייכים
בחלקם עוד למאה

השנייה ) .

ראו  :י ' פינקלשטיין  ' ,הערות גיאוגרפיות  -היסטוריות לתיאורה של ארץ ישראל במפת

חדרה

52

עווי ליבנר

~

הירדן באזור צינבריי ( ראו מפה מצורפת)  .מיקומו של היישוב בתל דובר מעל צומת הדרכים הנזכר
תרם כנראה לפיתוחו ולשגשוגו הכלכלי  ,כפי שעולה מן העושר הנומיסמטי הבלתי רגיל שהתגלה

בחפירות האתר .

73

ראוי לציין את הצעת החופרים שמבנה גדול מן התקופה הביזנטית  ,הכולל חצר

קטורה מוקפת חדרים  ,מגדל וכנראה גם אורוות  ,שימש כמבצר או כתחנת משמר  ,ושתפקידו היה
להגן על הדרך החשובה שעברה למרגלות האתר .
כמעט ללא שינוי בתקופה הביזנטית ,

75

74

מאחר שמערך הדרכים של התקופה הרומית נותר

ניתן להניח שגם בתקופה הרומית הייתה זיקה בין היישוב

ובין הדרך שלמרגלותיו
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מטבעות שנמצאו בהל דובר ( ראו הערה
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לסה " נ  ,בעריך של פוייס

8

מטבע ברונזה של מאוריקיוס  ,שנת

מ4
א4

מטבע ברונזה של קונסטנטיוס השני  346 - 341 ,לסה " נ  ,נטבע בקיזיקוס

591 / 2

( 40

גומיות ),

נטבע באנטיוכיה

מטבע ברונזה של תאודוסיוס הראשון  395 - 393 ,לסה " נ  ,נטבע באנטיוכיה
( באדיבות ר ביכובסקי  ,רשות העתיקות )
פויטינגר '  ,קתדרה  ( 8 ,תמוז תשל " ח )  ,עמ '  ; 79 - 71י ' אלסטר ונ ' קדמון  ' ,טבלת פויטינגר '  ,אטלס ישראל  ,ירושלים
תשט " ז ,
73

. us
מטבעות נתגלו בחפירה  ,וראוי לציין את מקורן המגוון של המטבעות מן התקופה הרומית  .נוסף על מטבעות

מעל
קרובות  ,כגון גדרה  ,בית  -שאן וגרש  ,מיוצגות בממצא גם מטבעות מירושלים  ,קיסריה  ,שכם  ,אנטיוכיה ( הרבה )  ,ארסה ,
280

בצרה  ,צור  ,אלכסנדריה  ,קיזיקוס  ,רומא ועוד  .מגוון זה עולה בקנה אחד עם ההצעה לקשור את עושרו של האתר לצומת
הדרכים שלמרגלותיו  .תודתי ליהודה רפיואנו  ,דונלד צבי אריאל ובמיוחד לגבריאלה ביכובסקי מרשות העתיקות על

הרשות לעיין בכרטסת המטבעות מן האתר ועל עזרתם  .ידידי

,

דוד כהן העלה את ההצעה כי ההתפתחות של האתר

במאה השנייה  -השלישית  ,שעליה עמדו החופרים ( רפיואנו לעיל  ,הערה  , ] 66עמ '  , ) 22קשורה להתפתחות מערך
הדרכים הרומיות בקרבתו באותה התקופה .

. 23
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רפיואנו ( שם ) עמ '

75

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 83

מדרש גאות  -פי גלילי על מסע נערי איוב

53

בין אם ח ' רבת א  -דויר היא אכן מגדל צבעיה ובין אם יש לזהות יישוב זה באתר אחר באזור  ,עדיין
נותרה לפתחנו השאלה מדוע בחר הדרשן לדרשתו דווקא באתרים גאוגרפיים אלו  .כאמור נראה כי
המוטיב האגדי שאיוב ישב בטבריה היה מוכר לציבור הגלילי שבפניו נישאה הדרשה  ,והרעיון של
מעגלי הענישה ההולכים וקרבים לאיוב הביא את הדרשן לבחור באתרים בסדר גאוגרפי ההולך וקרב

לטבריה  .אולם באותה המידה יכול היה הדרשן לבחור ברצף אתרים אחר באזור טבריה  ,ונראה על כן
כי האתרים שנבחרו קשורים כאמור לאירועים מסוימים שפשרם נעלם מעינינו אך היו מוכרים לציבור

שלפניו עמד הדרשן .
מדוע נבחר כפר קרנוס לנקודת מוצאם של נערי איוב לא אדע  ,אולם בגדר השערה ניתן להציע
כי אירוע טראומטי שהתחולל במגדל צבעיה  ,ואשר היה מוכר לאוכלוסיית הסביבה  ,הביא את הדרשן
לבחור ביישוב זה כאתר שבו הסתיים בצורה טרגית מסעם של נערי איוב  .בתלמוד הירושלמי יש
כאמור מסורת על חורבנו של היישוב ,

76

אם כי נסיבותיו של חורבן זה וזמנו אינם ברורים לגמרי מתוך

המסורת  .נוסף על כך לקראת סוף המדרש על איוב בוויקרא רבה  ,לאחר שנודע לאיוב כי כשדים
פשטו על עדריו ,

נאמר :

כיון ששמע איוב את הדבר הזה התחיל מגייס כל חיילותיו

 . . . 1ן כיון שאמרו לו ' אש אלהים נפלה מן השמים

1ותבער בצאן ובנערים ותאכלסן ' ( איוב א  ,טז ) אסר  :ואם מן השמים היא מה 1אני יכול ] לעשות .

ייתכן כי חורבן או פגיעה כלשהי במגדל צבעיה עקב אסון טבע ( רעש

אדמה ? )

עוררו בדמיונו של

הדרשן את האסוציאציה ל ' אש האלוהים ' שנפלה מן השמים ופגעה בנערי איוב  .בקשר לכך ראוי
לציין רובד חורבן עבה שנתגלה בחפירות תל דובר  ,והמיוחס על פי החופרים לראשית המאה הרביעית

לסה " נ  ,תקופה המקבילה לזמן פעילותם של בעלי המדרש ר ' לוי ור ' אבא בר כהנא  .על פי החופרים
נראה כי שכבת חורבן זו מסמנת את סופה של העיירה ששגשגה באתר במאה השנייה והשלישית ,
ומדבריהם עולה כי היישוב שנתחדש במקום בהמשך המאה הרביעית ובמאה החמישית היה מצומצם

וצנוע בהרבה .
כמנזר ,

77

עוד ראוי לציין את הצעת החופרים שמבנה ציבורי גדול מן התקופה הביזנטית שימש

דבר היכול לרמוז לחילופים אתניים ולהפסקת ההיאחזות היהודית ביישוב  .מכל מקום

78

לתיארוכה המדויק של שכבת החורבן ולפירוט ההיסטוריה היישובית של האתר יש להמתין לפרסום
הסופי של החפירות .
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77

ראו לעיל  ,הערה . 2
רפיואגו ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ ' . 23

רפיואנו הציע לייחס את רובד החורבן העבה והשחור לרעש אדמה שהתחולל בשנת
ראו  Israel and :תן Turcotte , 'Earthquakes

 , 306רעש אדמה הנזכר בקטלוג של עמירן ,
 . 265ק Observations since 100 8 . ] . 5 12 44 ) 1994 ( ,

" "

.ז ש

.

] Arieh

 . Amiran ,א  .א  .ס

 . Adjacent .Areas : Macroseismicקיומו של רעש אדמה בשנה

זו נתון במחלוקת בין ארכאולוגים  ,ואין ראיות ארכאולוגיות חד  -משמעיות לרעש זה באתרים אחרים  ,ראו
Field

,

0

Shema' , Israel ' , lournal

211 -220

 .עק

24 , 1 ) 1997 ( ,

IQlirbet

.Archaeology,

לדוגמה :

M8
agness, ' Synagogue nTolo Y and Earthquake Chronology 81

גם מטבעות האתר שנבדקו ( ראו לעיל  ,הערה

) 73

.נ

אינן מצביעות באופן

מובהק על נקודת שבר בשנה זו דווקא  ,אם כי ניתן אולי להצביע על חולשה יחסית של מטבעות ראשית המאה הרביעית
באתר  .ברם תקופה זו  ,שלאחר הרפורמה המוניטרית של דיוקלטיינוס  ,מאופיינת באופן כללי במיעוט מטבעות  ,וקשה
לפיכך להכריע בעניין זה  .תודתי לג ' ביכובסקי  ,ד " צ אריאל ור ' קול שעמם התייעצתי
78

וולף

( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ ' . 796

בעניין .

"

וקדרה
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עוזי ליבנר

סיכום
מדרש האגדה על מסעם של נערי איוב המופיע בוויקרא רבה ובפסיקתא דרב כהנא  ,מבוסס כנראה

על דרשה שנאמרה בפני ציבור גלילי בסוף המאה השלישית או בראשית המאה הרביעית לסה " נ .
הדרשן השתמש בשמות יישובים בני זמנו ואולי גם באירועים שהתרחשו סמוך לזמנו כדי להמחיש
את המסר הדידקטי של הפורענויות ההולכות וקרבות אל איוב  .זיהוים של האתרים הנזכרים במדרש
מלמד כי הדרשן התווה לנערי איוב מסלול שיצא מאזור בית  -שאן לכיוון טבריה  ,שבה על פי המסורת

ישב איוב  .מגדל צבעיה  ,שהיא הנקודה הסמוכה ביותר למקומו של איוב  ,שכנה אפוא על הררך

מבית  -שאן לטבריה באזור צפון בקעת הירדן  .האתר הרומי שנחשף בח ' רבת א  -דויר ( תל דובר )  ,בצפון
בקעת הירדן  ,מתאים לרמזים העולים מן המקורות הספרותיים הן באשר למיקומה של מגדל צבעיה ,
הן באשר לגודלה ולעושרה והן באשר לקרבתה לדרך הרומית  .אם זו אכן מגדל צבעיה  ,אזי ייתכן כי
חורבן האתר  ,המיוחס על ידי החופרים לראשית המאה הרביעית  ,קשור להחלטתו של הדרשן לסיים
את מסעם הטרגי של נערי איוב דווקא ביישוב זה וקשור אולי גם למסורת נוספת בספרות חז " ל
המזכירה את חורבנה של מגדל צבעיה .

כשלרב בנדף

נורית ליסובסק'

שימוש במקורות היסטוריים ,
בממצא הארכאולוגי ובמופע
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החזותי לשחזור התמורות שחלו
במקומות קדושים בגליל
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 ,איכא דאמרי רבי אליעזר בל יעקב קב ונקי ואיכא
דאמרי רבי ישמעאל כהן גדול ואיכא דאמרי נביא  .בין

למר ובין למר איש קרוש הוא ' ( ר ' אברהם ישמעאל
חי סנגויניטי  , 1742 ,להלן  ,הערה

) 57

פולחן מקומות קדושים בארץ  -ישראל מתועד במכלול רחב של מקורות היסטוריים  ,ארכאולוגיים
וספרותיים  1 .מטבע הדברים במשך השנים התחוללו בכל אחד מן המקומות הללו שינויים  ,לעתים
מרחיקי לכת  ,הקשורים להיבטים שונים שלו  ,בין השאר למקומו  ,להקשריו הנופיים וכן למסורות

שיוחסו לו ולפולחנים שנהגו בו  .על חלק מן השינויים הפיזיים במקום הקדוש מעיד הממצא
הארכאולוגי  ,ועל שינויים אחרים  -כמו המופע החזותי והתמורות בסדרי הפולחן ובמסורות -

מעידים המקורות הספרותיים  ,המעטים יחסית  ,ששרדו  .אף שמקורות אלו מתייחסים באופן ישיר
למקום עצמו ומתארים אותו תכופות בפירוט רב  ,בדרך כלל הם משקפים את השינויים שהתחוללו
בו באופן עקיף בלבד .
אג' אסירת תודה למערכת ' קתדרה ' ולחבריי נדב נאמן  ,עודד עיר  -שי ואלחנן ריינר  ,שידיעותיהם ונדיבותם עמדו לי

בכל עת ותרסו רבות לנוסח הנדפס כאן .
1

למחקרים המקבצים וממיינים את המקורות העוסקים במקום הקדוש ראו  :מ ' איש  -שלוס  ,קברי אבות  :לחקר מסורות
הקברים העבריים בארץ ישראל  ,ירושלים תש " ח ; ז ' וילנאי  ,מצבות קודש בארץ ישראלי  ,א  -ב  ,ירושלים תשמ " ה  -תשמ " ו ;

כמו כן עמד לרשותי כתב  -היד ' מדור מקומות קדושים '  ,ספר הישוב ג  ,העתיד לצאת לאור ביד בן  -צבי  .אני מודה
לאלחנן ריינר שהעמיד לרשותי את כתב היד  .על המקומות הקדושים ראו גם  :א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,תל  -אביב
תש " ג ; הנ " ל  ,מסעות ארץ ישראל  ,רמת  -גן חש " ו ; א ' ריינר  ' ,עלייה ועלייה לרגל לארץ ישראל

דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

תשמ " ח ; צ '

קתדרה

, ' 1517 - 1099

אילן  ,קברי צדיקים בארץ ישראל  ,ירושלים תשנ " ז .

, 120

תמוז

תשס " ו ,

עמי

78 - 55

עבודת

דייה

יי
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ת ל סיבסק

עניינו של מאמר זה ( א ) לבחון את המגוון הרחב של תיאורי הנוסעים העומדים לרשותנו לחקר
המקומות הקדושים שהתקיימו במתחם מקודש אחד  ,לעמוד על השינויים שחלו בו במרוצת הזמן

ולנסות לקבוע את הסיבות שהביאו לשינויים אלה ; ( ב ) להשוות בין התיאורים הקדומים של האתרים
השונים המרכיבים את המקום הקרוש לבין המצב באתרים אלה כיום ; ( ג ) בעקבות דיון זה לנסות

לעמוד על היסודות היציבים המרכיבים את המתחם המקורש לעומת אלו החשופים לשינויים .
א  .המקורות שעליהם יסתמך הדיון הם רשימות וחיבורי מסע עבריים שנכתבו בעיקר מן המחצית
השנייה של המאה השתים  -עשרה ואילך  .רק למן אותה עת הגיעו לידינו מקורות המוסרים תיאור
מספיק ורצוף של המקומות הקדושים בדרך המאפשרת את הדיון שאני מתכוונת לו כאן  .בתחילת
התקופה הנזכרת מופיעים תיאורים קצרים ותמציתיים  ,ובהררגה  ,בעיקר למן אמצע המאה החמש -

עשרה והלאה  ,הולכים התיאורים ומתארכים ונעשים מפורטים יותר .

2

חלק קטן מן המקומות הקדושים

בארץ  -ישראל מתוארים גם במקורות עבריים קדומים יותר  ,אבל אלה חסרים את הרציפות האופיינית

למצב המקורות בתקופה הנזכרת  ,ואשר בלעדיה דיון השוואתי כזה הנדרש כאן אינו יכול להתקיים .
ספרות הנוסעים היהודית שהתחברה למן המאה השתים  -עשרה אכן מספקת מידע רצוף פחות או יותר ,

בררך המשרתת את מטרותיו של מחקר זה .
השימוש בתיאורי נוסעים למחקר המקומות הקדושים אינו נקי מקשיים  .רבים מהם נכתבו על ידי
נוסעים שביקרו באותם המקומות ולאחר זמן רשמו את מה שנחרת בזיכרונם  .יש ביניהם תיאורים
מדויקים  ,שנכתבו זמן קצר לאחר הביקור  ,או שהועלו על הכתב לאחר זמן בידי מחברים בעלי
זיכרון בהיר וחד ; אבל לצדם יש תיאורים שנכתבו שנים רבות לאחר הביקור  ,בעת שפרטי האתרים

היטשטשו בזיכרונם של הנוסעים  .לצר מקורות ראשוניים אלה יש חיבורים של נוסעים שאמנם הגיעו

לארץ  -ישראל  ,אבל ביקרו רק במקצת המקומות  ,וכדי להציג תמונה שלמה השתמשו בכתבי נוסעים
שקדמו להם ושיקעו אותם בחיבוריהם  .עיקר תרומתם של מקורות אלה היא בשיקוף המקור שעמד
לנגד עיני מחבריהם  .שאלת אמינות המקורות חורגת מהמסגרת המצומצמת של המאמר  ,ובדבריי
אסתמך על מסקנות החוקרים שדנו בהם ואבחן בהרחבה את המקורות המספרים על כל אחד מן

האתרים הקדושים .
ב  .עם ראשית המחקר המודרני של ארץ  -ישראל  ,באמצע המאה התשע  -עשרה  ,החלו להתפרסם

תיאורים מפורטים של אתרים ארכאולוגיים והיסטוריים  ,ובכללם של מקומות קדושים  .לצד התיאור
הפיזי של האתרים החלו להתפרסם תצלומים שסיפקו תמונה מדויקת של מצב המקומות המופיעים
בהם בפרק זמן מוגרר  .מלבד תיעוד המצב באתרים עצמם נערכה  ,בעיקר במאה העשרים  ,גם עבודה
אתנוגרפית  ,שתיעדה את המתרחש במקום הקדוש במשך השנה ובזמן העלייה לרגל וכן את סדרי
2

לדיון מפורט בשאלה זו

ראו ord :
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The History

 . 169 -250קע  ; 1988 ,י ' פראווך ~ ,
תולדות היהודים בממלכת הצלבנים  ,ירושלים תשס " א  ,עמ '

Prawer,

; 241 - 175

.ן

א ' ריינר ,

' מפיהם ולא מפי כתבם  :על דרכי רישומה של מסורת המקומות הקדושים בארץ ישראל בימי הביניים '  ,י ' בן  -אריה
וא ' ריינר ( עורכים )  ,וזאת ליהודה  :מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה מוגשים ליהודה בן פורת  ,ירושלים תשס " ג ,
עמ '

. 345 - 308
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כתוב בנוף

הפולחן

בו .

3

אחדים מן המקומות הקדושים שנודעו מהמקורות הקדומים נעלמו או שמקומם אינו

ידוע  ,אבל זיהוים של רוב המקומות ברור  ,והם נגישים למבקר גם היום  .ההיכרות עם המקומות
הקדושים הללו על מכלול מרכיביהם ובחינתם מקרוב  ,מאפשרות להשוות את המצב הקיים עתה
לתיאורים הקדומים ולסקרים המודרניים  ,ולעמור בדרך זו על השינויים שהתחוללו בהם במרוצת

הזמן .
המכשול העיקרי העומד בפני החוקר המתכוון להשתמש כיום במקורות הקדומים ובתיעוד המודרני

לשם בחינת המקומות הקדושים  ,הוא הפיתוח המואץ  ,והנלהב מדי  ,של רבים מן המקומות הללו .
תהליך הפיתוח  ,שנעשה תכופות ללא כל פיקוח רשמי או מקצועי  ,שינה בשנים האחרונות ללא הכר

את פני נוף המקומות הקדושים הארץ  -ישראלי  ,ובעיקר הגלילי  ,כפי שהתקיים עד לשנים האחרונות
ממש  ,וכפי שניתן לשחזרו על פי המקורות הנזכרים  .במהלך פיתוח מהיר כזה משתנה תדיר תכניתו
המקורית של המקום ונהרסים שרידים ארכיטקטוניים שהיו בתוכו  .אין צריך לומר כי פיתוח מסוג זה
אינו נותן דעתו כלל למעמדו של המקום הקדוש בסביבתו או להיבטים נופיים אחרים שלו  .שינויים
מפליגים אלה מעלים את חשיבותם של התיאורים הספרותיים ושל התצלומים והרישומים שנעשו

בידי חוקרים מודרניים .
ג  .בספרות המחקר ידועות דוגמאות של אתרים קדושים שנדדו ממקום למקום סמוך  ,לעתים יותר
מפעם אחת  4 .בדרך כלל מתרחשת תנועה זו בתוך גבולות המתחם המקודש או ממש בסמוך לו  ,והיא

עשויה לשקף עלייה או ירידה יחסית במעמדם הציבורי והדתי של יסודות מקודשים בתוכו  .תנועה זו
יכולה להתרחש גם כתוצאה מהיעלמותם או מהופעתם של יסודות הממלאים תפקיד בתכנית המקום
הקדוש  .בהמשך המאמר נראה דוגמה כיצד היעלמות של עץ שיוחסה לו קדושה  ,בשל זקנה  ,שרפה
או גדיעה  ,עשויה להביא לשינוי במקומו של המקום הקדוש  ,ולחילופין נראה גם כיצד עץ נישא עשוי

למשוך אל מתחת נופו מוקד קדושה שזוהה בעבר במקום סמוך במתחם ; בררך דומה עשוי קבר אחד
בתוך קבוצת קברים לאבד מקדושתו וזו תעבור לקבר סמוך  .אבל יש לזכור כי בצד היסודות המשתנים
פועלים כל העת יסודות יציבים  ,שאינם חשופים לתנודות  ,ושמבטיחים את רציפות קדושתו של
האתר  .כזוהי למשל מערת קברים גדולה  ,חצובה  ,המזוהה כמקום קבורתו של צדיק בעל שם  .כזהו
גם סלע איתן הניצב בלב המתחם  ,והמבטיח אף הוא את רציפותן של מסורות הקדושה במקום  ,או
מעיין  ,שכל עוד הוא מפכה וכל עוד החורש שלצדו רענן  ,הוא משמר את מעמדו של המקום הקדוש
הסמוך

3

לו .

ראו במייחד תיאוריו המפורטים של י ' ביסלבסקי  ' ,לבירור מקומות הקברים הקדישים בכפר דלאתה '  ,הנ " ל  ,לחקי

ארצנו  :עבר ושרידים  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '
עמ '
4

; 318 - 315

הנ " ל  ' ,לתולדות הישוב היהודי המאוחר בכפר חנניה '  ,שם ,

. 222 - 216

דוגמה נאה לכך הוא קבר יוסף  ,השוכן ממזרח לשכם  ,וששינה את מקומו פעמים אחדות במרוצת השנים .

ראו :

H . M. Schenke , 'Takobsbrunnen - losephsgrab - Sychar: Topographische Untersuchungen und En~igungen

159 - 184

 .קע

ZDPV, 84 ) 1968 ( ,

"

der Perspekdve von loh . 4 , 5 . 6

הראתה כי במקום אין שרידים קדומים ,
7- 9

 .עק

180 ) 1965 ( ,

תן  .להפירה שנערכה לא הרחק מהקבר  ,ואשר

ראו  Balitah (Shechem) ' , BASOR , :זב  81 . , ' The Fifth Campaignוט Bull
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במתחם מקודש אחד הנזכר במקורות
רבים די הצורך לעשותו מקרה מבחן .

.

/

בעזרת רצף המקורות אנסה לזהות את
היסודות היציבים  ,המבססים את המקום

,

,)2%11

11

'

,

אחרי שתי התופעות תוך שימוש ברצף

מקיררתמפרקזמן ארוך  .לצורךזהבחרתי

ששחיפת "

הקדוש באתרו  ,ואת אלו המשתנים ,

/

%
ע

ימעד

הייצרים דינמיקה שבכוחה לשנות את

סררי החיים בתוכו .

,

המקום שנבחר לצורך הדיון הוא מכלול המקומות הקדושים בכפר חנניה  ,על גבול הגליל העליון
לי בקעת בית  -הכרם  .בשולי הכפר החרב מצוי מכלול אתרים שהתקדשו בתקופות

איור ג  :מפת

המקומות הקדושים
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התהוות מתחם מקודש סביב עצם
שנתקדש  :עץ  ,מעיין  ,סלע  ,מערה וכיוצא

קדוחות שתוארן שוב ושוב ברשימדיז ובחיבורי נוסע למן ימי הביניים והלאה  ,ושגלגולם האחרון
מזוהה וידוע דיו  ,וראוי לשמש את צורכי המחקר שלהלן  .על פי הייחוס המסורתי אתרים אלה הם
קברי התנאים והתנאים לכאורה ר ' חלפתא ובניו  ,ר ' אליעזר בן יעקב ' קב ונקי ' ו ' אביו ' ר ' יעקב  ,ר '
חנניה בן עקשיא וזכריה בן

הקצב .

6

בדיון בכל אתר אציג תחילה את המקורות העומדים לרשותנו

ולאחר מכן אנתח אותם ואשווה אותם למה שנראה באתר כיום  ,ולאור נתונים אלה אנסה לשרטט את

תולדותיו של כל אחד ממרכיבי המקום הקדוש ולבחון את היציב והמשתנה בתולדותיו ( איור . ) 1

לשאלת רצלפות

הללשונך

היהודל בכפר חנתה

נפתח הדיון בתמורות שחלו באתרים הקדושים של כפר חנניה אציג בקצרה את תולדות היישוב היהודי
במקום  .במסגרת זו אעמוד על הזיקה בין זיכרון ( או לחילופין השתכחות) של מקומות קדושים או של
5

יוצא דופן הוא הדיץ של ריינר על מירון  ,שבו תיאר בהרחבה את התופעה של נדידת המרכז הפולחני ממערת הלל

ושמאי לקבר הרשב " י  .ראו  :ריינר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 305 - 295
6

תושבי כפר ענאן כינו את המקומות הקדושים בשמות משלהם  ,אך שלא כמקובל במקומות אחרים בארץ  ,העניקו להם
שמות תואר כלליים  ,ולא שמות של קדושים מוסלמים  .קבר ר ' חלפתא נקרא בפיהם אבו חג ' ר אלאזרק ( אבי האבן
הכחולה ) וקברי בניו נקראו בנאת יעקוב ( בנות

יעקב ) ;

קבר ר ' אליעזר בן יעקב כונה בשם אבו אלבית ( אבי הביה ) ,

והמתחם המיוחס לו ולאביו  ,ר ' יעקב  ,נקרא אבו זינה ( אבי
קרויה אלמג ' נזר ( הסגור בשרשרת) .

היופי ) ;

ואילו מערת הקבר של ר ' חנניה בן עקשיא הייתה

כתובבנוף

59

ץוודרה

איור  : 2שרידי בית
הכנסת החצוב בסלע
(

תתרום בעמוד זה

והתצלומים בעמ '

, 66

6 , 75ן  78 ,מעשת

ידי

המחם -תן

מרכיבים פנימיים בתוכם  ,לבין הימצאותן ( או העלמותן ) של קהילות יהודיות שישבו סמוך להם  ,דאגו

לתחזוקתם וטיפחו את פולחנם  .לבירור שאלת רציפות היישוב היהודי בכפר חנניה אשתמש במקורות
ראשוניים ובממצאי מחקרים קודמים ואנתח אותם תוך התבוננות מחודשת בממצאים ובנתוני הסביבה

כיום .
היישוב

היהודי בכפר חנניה עורר את תשומת לבם של חוקרי ארץ  -ישראל לדורותיהם  .הן תולדותיו

הן שרידיו הראליים נדונו ותועדו היטב .

7

המקום נזכר לראשונה במקורות יהודיים מן התקופה הרומית

והביזנטית ( המאה הראשונה /השנייה עד הרביעית לסה " נ )  ,ואלה מלמדים שהיה זה כפר משגשג ,
שהתפרסם בעיקר בכלי החרס המעולים שיוצרו בו  ,ואשר נפוצו בכפרים סביבו  8 .בתקופה הביזנטית ,
7

לתולדות היישוב היהודי בכפי חנניה ראו  :י ' כנעני  ' ,החיים הכלכליים בצפת ובסביבותיה במאה השש  -עשרה וחצי

המאה השבע  -עשרה '  ,מאסף ציון  ,ו ( תרצ " ד )  ,עמ ' רטו  -רטז ; ברסלבסקי  ,לתולדות ( לעיל  ,הערה
וכפר חנניה '  ,הנ " ל  ,שאר ישוב  ,בעריכת מ ' איש  -שלום  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ '

ושרידיו '  ,טבע וארץ  ,כב
276 - 278

וק

(

תשמ " א  ,עמ ' " 4 . ( , The ; 242 - 238
)

"

4 1997 ,ז0 10

לספרות קודמת .
8

ש

"

; 131 - 123

צ ' אילן  ' ,כפר חנניה  -תולדותיו

) Hananyah' , E . M . Meyers

ז0ץ the Near ] 051 , 111 , New

"

; )3

י ' בן  -צבי  ' ,פרוד

~ 01: Archaeolog]l

,

 . Adan-Bayewitz 'Kefarס
' , Ox(ordושם הפניות

למקורות היהודיים מתקופת המשנה והתלמוד ראו  :ש ' קליין ( עורך )  ,ספר הישוב  ,א  :הישוב למקומותיו מימי חרבן

בית שני עד כבוש ארץ  -ישראל על  -ידי הערבים  ,ירושלים

תרצ " ט  ,עמ '  ; 92ש ' מפראי ,

מלמד ( עורך )  ,ספר זכרון לבנימין דה  -פריס  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '
Green , Tabula Imperii

.ו מ
)

Segni

]( 1

 . Tsafrir, ] .ן ; 342 - 343

 .קק

' עניינים ארצישראליים '  ,ע " צ

)[ . Reeg . Die Ortsnamen Israels nach ; 109
der rabbinischen Literatur, Wiesbaden 1989 ,

,

4 Byzantine Periods . lerusalem 1994חם  the Hellenistic , Romanת ,Romani: Maps and GaJetteer: Eretz Israel
 . 163ק  ,ושם הפניות לספרות קודמת  .על

כלי החרס

ראו  :ם Roman Galilee :

 . 23 - 41 , 228 -249קק Study o( Local T ade, Ramat Gan 1993 ,
~

ש

Common Pottery

,

Adan-Bayewitz

.ס

, 71

די"

"

ביית ייסיבסקי
אל נכון במאה החמישית  ,נבנה במקום בית כנסת  ,וחלק מקירותיו נחצבו בסלע ; הוא נזכר בכתבי

נוסעים מן המאה השלוש  -עשרה עד החמש  -עשרה  ,ושרידיו עומדים היום חשופים בשטח ממזרח לכפר

( איור . ) 2

9

נוסף על השרידים הארכאולוגיים באתר  ,המאפשרים לשחזר את מתארו בקווים כלליים

( ראו להלן )  ,שרדה ממנו גם נברשת ( כלילה ) מפוארת מברונזה ( שנמצאה בכפר אלמכר ) ועליה חרותה
כתובת הקרשה בארמית המזכירה את ' אתרה קדישה דכפר חנניה '  ,תואר שיכול להתייחס לבית כנסת

או למקום קדוש .

10

מהתקופה המוסלמית הראשונה

( ) 1099 - 634

אין ידיעות על יהודים בכפר חנניה  ,למעט אזכור

יחיד של ' אלמנת בן אלענאני ' בתעודה מן הגניזה מן המאה האחת  -עשרה  .אבל לא ניתן לקבוע אם
ענאני היה פליט מכפר ענאן או קראי מחסידי ענן  ,והשאלה אם היה אז יישוב יהודי במקום נשארת

בלי הכרעה .

11

בשנות השלושים של המאה הקודמת נחלקו בן  -צבי וברסלבסקי בשאלת רציפות היישוב בכפר
חנניה .

12

בן  -צבי טען שכבר במאה השתים  -עשרה היה בכפר חנניה ישוב יהודי  ,ושהוא התקיים

ברציפות מן התקופה הביזנטית ועד לתקופת מסעי הצלב  .ואילו ברסלבסקי טען שהייתה הפסקה
ביישוב היהודי לאחר התקופה הביזנטית  ,וכי הוא חודש רק במאה השש  -עשרה ( או זמן לא רב קודם

לכן ) .
על הפסקת היישוב היהודי בכפר חנניה מלמדת בראש ובראשונה העובדה שבית הכנסת הקדום היה
חרב בעת שעולי הרגל הראשונים הגיעו למקום במאה השתים  -עשרה  .כך כתב ר ' יעקב בן נתנאל הכהן
השתים  -עשרה ) :

( המחצית השנייה של המאה

מן ההר  ,אין כי אם דופן אחת בנוי ' .

13

,

' בכפר חנניה כנסת שלו של ר ' שמעון בן יוחאי ]  ,נחצבה

שרידי בית הכנסת  -שכאמור שניים מקירותיו חצובים בצלע

ההר  ,אחד מהם באופן חלקי בלבד  -נראים גם כיום בשטח  .כדי לקרות את המבנה צריך היה להשלים
את הקיר החצוב למחצה ולבנות מן היסוד את שני הקירות האחרים  .עדות הראייה של הנוסע שרק ' דופן

9

י ' ברסלבסקי  ' ,בית כנסת חצוב בסלע בכפר  -חנניה '  ,הנ " ל  ,לחקר ארצנו ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 273 - 271

הנ " ל  ' ,סמלים

ודמויות מיתולוגיות בבתי  -הכנסת הקדומים בגליל '  ,ח " ז הירשברג ( עורך )  ,כל ארץ נפתלי  :הכינוס הארצי הכ " ד לידיעת
הארץ  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '

; 115 - 114

צ ' אילן  ,בתי כנסת בגליל ובגולן  ,ירושלים  , 1987עמ '

קדומים בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשג " א  ,עמ '

תצטמג Levine , The
,
):

: The First Thousand Years ,
 . 143מ 198 , 220 -221 , 320

10

11

; 154 - 153

"

ן Reeg, Die antiken Synagogen

 .עק

2000 ,

 Londonש

1 .].

; 256 -258 , 526 -527

 .קק

; 28 - 24

.ם ש

הנ " ל  ,בתי כנסת

HUttenmeister

ו

Israel, Wiesbaden 1977 ,

New Haven

היטנמייסטך וריג ( שם )  ,עמ '  ; 527 , 258 - 257אילן  ,בתי כנסת בארץ  -ישראל ( שם )  ,עמ '
הכתובות הארמיות והעבריות מבתי  -הכנסת העתיקים  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ ' . 36 - 34

; 154

י ' ברסלבסקי  ' ,רשימת עניים בגניזה וכפר חנניה '  ,הנ " ל  ,לחקר ארצנו ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

י ' נוה  ,על פסיפס ואבן :

80 , 78

ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה (  , ) 1099 - 624א  :עיונים היסטוריים  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

שורה

; 37

179 - 178

מ ' גיל  ,ארץ

והערה

. 329

ברסלבסקי סבר שמדובר באיש מכפר חנניה ( כפר ענאן )  ,וגיל העלה את האפשרות שהאיש היה קראי מחסידי ענן .
12

י ' בן  -צבי  ' ,קבר ר ' תנחום דמן פרוד '  ,ידיעות  ,א ,

שם  ,ב ,

2

( תמוז תרצ " ב )  ,עמ '

; 60 - 57

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' , 125 - 123

יסוד פרטים שנאספו בעת סיור '  ,ידיעות  ,א ,
חנניה '  ,שם  ,ג ,
13

2

( תמוז תרצ " ה )  ,עמ '

1

( ניסן תרצ " ג )  ,עמ '

; 17

הנ " ל  ' ,לקדמות הישוב העברי בכפר  -חנניה ' ,

; 69 - 67

2

( תמוז תרצ " ג )  ,עמ '

; 23 - 18

; 131 - 128

י ' ברסלבסקי  ' ,כפר חנניה  :על

הנ " ל  ' ,ושוב לשאלת קדמות הישוב בכפר

הנ " ל  ,לתולדות ( לעיל  ,הערה . ) 3

א ' הלוי גרינהוט ( מהדיר )  ' ,ספור מסעות של יעקב בן נתנאל כהן '  ,נספח בתוך  :סבוב הרב רבי פתחיה מרעגנשפורג ,
פרנקפורט וירושלים  , 1905עמ '

;7

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ ' . 58

כתובבנוף

61

אחת בנוי ' נשארה על תלה מלמדת שבית הכנסת היה חרב בזמנו  14 .באיגרת ' יחוס הצדיקים והחסידים '
 15ברשימת
משנת  1489נאמר  ' :ושם בית כנסת קדמון  ,וכן יש בית הכנסת לר ' שמעון בן יוחאי ע " ה ' .
 16ואילו
ר ' וייבלין ירושלמי ( המחצית השנייה של המאה החמש  -עשרה ? ) נאמר  ' :ושם ביית ] ה [ כנסת ] ' ,

ברשימת אילן א ( שלהי המאה

החמש  -עשרה ? )

נאמר  ' :ובכפר בית  -הכנסת ח [ רבהח [ צוב ] לר ' שמעון בן

יוחאי חוץ מהכפר  .וה [ יון [ מת] פללים היהודים [  ] . . .ש

בית  -הכנסת שמתפללים

בו ' .

17

[...

]

ו [  ]. . .ה

[. . .

]

הישמעאלים בחזק [ תם ? ]  ,ולהם

המקורות מסוף המאה החמש  -עשרה מלמדים אפוא על מציאותם של

שני בתי כנסת במקום  ,האחד קדום  ,שעמד בחורבותיו אבל היה מקודש על בני המקום ובשל מתארו

החצוב בהר ניתן היה לקיים בו תפילה  ,והאחר פעיל  ,ששירת את בני הקהילה  .לבית הכנסת הקדום
כוונו אולי גם דבריו של מנחם בן פרץ החברוני
לו בחייו  ,ושם מתפללין בני העיר עדיין ' ;

18

( : ) 1215

' ובתוך העיר בית הכנסת שלו  ,אשר בנה

ואילו לבית הכנסת המאוחר כוונו דבריו של בעל ' אלה
19

המסעות ' [ = 'תוצאות ארץ  -ישראלק

( : ) 1291 - 1270

' ושם בית הכנסת לר ' שמעון בן יוחי ' .

ניתן אפוא להסכים עם עמדתו של ברסלבסקי שבתקופה המוסלמית הקדומה הייתה הפסקה

ביישוב היהודי בכפר חנניה  ,ומכאן שאין רציפות במסורות הקבורה בין התקופה הביזנטית ( או ראשית

התקופה המוסלמית הקדומה ) למועד ביקורם של עולי הרגל הראשונים במקום  .התושבים שחידשו את
היישוב היהודי בכפר חנניה  ,אולי כבר במאה השתים  -עשרה ,

20

הם אשר זיהו את הקברים עם אישים

בולטים שמוצאם מן המקום  ,ובדרך זו העמיקו את שורשיהם וקשרו עצמם ליישוב היהודי שהיה בכפר

חנניה בתקופת המשנה והתלמוד .

14

21

בן  -צבי טען כי שלושה קירות של בית הכנסת היו חצובים בהר  ,וכי דברי

ר ' יעקב בן נתנאל על ' דופן אחת בנוי ' באו

להדגיש שרק אחת מדפנות בית הכנסת הייתה בנויה  ,זאת בניגוד לשלושת הקירות האחרים  ,שנחצבו בסלע .

ראו :

בן  -צבי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 129טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם המציאות בשטח ( כפי שהעיר נכונה ברסלבסקי ,

' ושוב ' [ לעיל  ,הערה  , ] 12עמ ' . ) 67
15

א ' דוד  ' ,איגרת " יחוס הצדיקים והחסידים ע " ה הנקברים בארץ הקדושה בארץ ישראל " משנת רמ " ט '  ,קבץ על יד ,

,

טז כו ] ( תשס " ב )  ,עמ '
עמ '

; 27 - 24

. 216

למציאותם של שני בתי כנסת בכפר חנניה ראו  :אילן  ,בתי כנסת בגליל ( לעיל  ,הערה , ) 9

הנ " ל  ,בתי כנסת בארץ ישראל

( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 154 - 153

ידיעות על שני בתי כנסת בכפר חנניה

נזכרות בשתי רשימות נוספות  ,שיש לתארכן למאה השש  -עשרה  :בכ " י מוסקווה  ,ספריית המדינה  ,אוסף גינצבורג
נאמר  ' :כפר ענן
עמ ' ; 170

[. . .

]

579

שם בית הכנסת קדמון וכן יש בית הכנסת לר ' שמעון בן יוחאי ז " ל '  ,ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה , ) 1

בכ " י מוסקווה  ,ספריית המדינה  ,אוסף גינצבורג

 258נאמר  ' :כפר ענן הוא כפר חנינא  . . 1ל ובתוך הכפר בית

מימי הקדמונים שבו מתפללים היהודים אשר שם דרים  .וסמוך לשם בית הכנסת לעיתים מזומנים '  ,ראו  :ז ' עמר  ' ,ציוני
קברים בארץ ישראל '  ,קבץ על יד  ,יד כד ] ( תשנ " ח )  ,עמ '  , 292 - 291שורות  . 114 - 113 , 106 - 105לתיארוך החיבור ראו :

,

א ' ריינר  " ' ,מפי בני מערבא " על דרכי רישומה של מסורת המקומות הקדושים בארץ  -ישראל בימי הביניים '  ,ר ' צרפתי
( עורכת)  ,מנחה שלוחה  :תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודיים  ,ירושלים  , 2002עמ '
16

אילן ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '  , 116שורה

.4

17

שם  ,עמ '  , 95דף  , 4שורה

18

' מכתב מר ' מנחם ב " ר פרץ החברוני '  ,א " ב לונץ

19

א'

- 13

. 17

דף  , 5שורה

.2
( עורך )  ,המעמר  ,ג  ,ירושלים תר " ף  ,עמ ' . 39 - 38

הלוי גרינהולט ( מהדיר )  ' ,אלה המסעות '  ,נספח בתוך  :ספר מסעות ר ' בנימין מטודילו  ,פרנקפורט וירושלים , 1903

עמ '  . 153ראו גם  :ש ' אסף  ' ,תוצאות ארץ ישראל לפלוני אלמוני תלמיד הרמב " ן '  ,ירושלים  :קובץ החברה העבריה
לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה מוקדש לזכר לונץ  ,ירושלים תרפ " ח  ,עמ ' נט .
20

על ישיבתם של יהודים בכפר חנניה בראשית המאה השלוש  -עשרה ראו  :א ' ריינר  ' ,יהודי כפר חנניה בימי הביניים '  ,טבל
וארץ  ,בג

21

( תשמ " א )  ,עמ ' . 181

לדיון בכל אחד מן האישים שנקברו בכפר חנניה ראו בסעיפים הבאים .

שקדרה

ץתדרה

62

נורית ליסובסקי

העדויות המאוחרות ביותר על ישיבתם של יהודים בכפר חנניה הן מן המאה השש  -עשרה .
ר ' משה באסולה  ,שביקר במקום בשנת  , 1523הזכיר שלושים משפחות יהודיות  ,רובן כוהנים  ,שחיו
שם ; ובמפקד העות ' מאני שנערך שנתיים לאחר מכן

( ) 1525

נרשמו ארבע  -עשרה משפחות  .יש אי

התאמה בולטת בין הנתונים של באסולה לבין אלה המוצגים במפקדים העות ' מאניים מאותן שנים ,
וקשה לקבוע אם היא נובעת מכך שיהודים התחמקו מלהימנות במפקדים או שבאסולה הגזים במספר
המשפחות שנקב  .לפי המפקד שנערך בשנת
ובמפקד שנערך בשנת
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היו במקום שבע  -עשרה משפחות יהודיות ,

נרשמו שמונה  -עשרה משפחות .

יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל ' ( נכתב בשנת

) 1626

22

במקור המכונה ' אגרת מספרת

נזכר ' בית הכנסת בנוי ' שהיה בכפר ענן .

23

ואולם חיבור זה נשען בעיקרו על כתבי נוסעים קדומים שביקרו באתר  ,ואין להביא ממנו ראיה
לישיבתם של יהודים בכפר חנניה במועד מאוחר זה .

במאה השבע  -עשרה חלה ירידה ביישוב בצפת ובעקבות זאת ביישוב היהודי בגליל .

24

נראה שבמועד

לא ידוע במרוצת מאה זו עזבו אחרוני היהודים את כפר חנניה  ,ומאז לא נתקיים יישוב יהודי

במקום .

דמוה ומקום
לעניינו של מאמר זה חשובות הדמויות שמוצאן היה  ,על פי הכתוב בספרות חז " ל  ,מכפר חנניה .
עם אלה יש למנות את ר ' חלפתא ' איש כפר חנניה '  ,תנא בן המאה השנייה הנזכר לראשונה במסכת
אבות  ,שכינויו קשר אותו במפורש למקום  .חכם אחר שמסורת המקומות הקדושים זיהתה אותו עם
כפר חנניה  ,וקרוב לוודאי שבדין  ,היה יעקב דכפר חנן או כפר הנין  ,הנזכר פעמים אחדות במדרש  .אף

שהיה מי שערער על שיוכו של ר ' יעקב לכפר חנניה  ,אין ספק שהשיוך מוצדק  ,ושכל השמות  -כפר
חנן או כפר חנין -

כוונו לאותו מקום עצמו  ,היינו לכפר חנניה .

במרוצת הזמן  ,בעקבות הכללת כפר חנניה במסלול עולי הרגל וריבוי הביקורים במקום  ,נדחקו
מקצת האישים המקומיים ופינו את מקומם לאישים בעלי מעמד נכבר יותר במסורת היהודית  .דמותו
של ר ' חלפתא מכפר חנניה נדחקה על ידי ר ' ( אבא ) חלפתא  ,אביו של התנא הידוע ר ' יוסי מציפורי ,
ואילו ר ' יעקב דכפר חנן זוהה עם אביו של ר ' אליעזר בן יעקב ( המכונה בתלמוד ' קב ונקי ' ) אף כי אין

ביניהם כל קשר היסטורי  .זכריה בן הקצב היה כוהן בירושלים בדור החורבן  .לדברי ר ' משה באסולה רוב
22

כנעני ( לעיל  ,הערה

; )7

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

י ' ברסלבסקי  ' ,הישוב החקלאי היהודי

 ; 158 - 155א '

בא " י במאה

הט " ז ושאלת קדמותו '  ,הנ " ל  ,לחקר ארצנו

ריינר  ' ,הקהילה היהודית בשנות הדמדומים של שלטון הצלבנים '  ,א ' כהן ( עורך ) ,

ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ז  :שלטון הממלוכים והעות ' מאנים (  , ) 1804 - 1260ירושלים  , 1981עמ '
' צמיחתו של היישוב היהודי והתפרוסת היישובית שלו '  ,שם  ,עמ ' , 204 - 202

; 211

; 64

מ ' רוזן ,

ב ' לואיס  ' ,הארכיונים העות ' מאגיים

כמקור לתולדות היהודים בארץ  -ישראל '  ,הנ " ל  ,עלי היסטוריה  :קובץ מחקרים  ,ירושלים תשמ " ח  ,טבלה ב  ,עמ '

,

"

 theח Palestine, Thnsjordan and Southern S] ia

178

.ק

Century, Erlangen 1977 ,

"

161

. Late

,

0

Geography

Abdulfattah , Historical
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תשעים יהודים .

י ' בן  -צבי ( מהדיר )  ,גרשון בן אליעזר סגל  ,גלילות ארץ ישראל עם תרגום לעברית בשם אגרת הקודש  ,ירושלים תשי " ג ,
עמ ' לט .

24

 .ס, -

ן

במפקדים העות ' מאניים נמנו התושבים על פי בתי אב  ,ולכן ~
יש להכפיל

את מספרם פי חמישה בקירוב  .לסי חישוב זה ישבו בכפר חנניה בשנת
23

.א ש

H tteroth

; 116

רוזן ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '

, 205 - 203

. 246 - 244

63

כתוב בעף

תושבי כפר חנניה בימיו היו כוהנים
בית הכנסת ' ) ,

25

( ' ושם קהל מסתערבים כמו שלשים בעלי בתים  ,רובם כהנים  ,ולהם

וניתן לשער שמשפחות הכוהנים שהתיישבו במקום ייחסו עצמן לכוהן זכריה וזיהו את

קברו סמוך לכפר  .ואילו ר ' חנניה בן עקשיא נקשר למקום בשל הדמיון בצליל שמו לשם הכפר .
ר ' חלפתא
בתיאורי הנוסעים לכפר חנניה נזכר קברו של ר ' חלפתא  ,המכונה גם אבא חלפתא  ,ולצדו קברי אשתו
ובניו  .ביסוד מסורת הקבורה נמצאת בלא ספק דמותו ההיסטורית של ר ' חלפתא איש כפר חנניה ,
תנא שחי בדור החמישי  ,ושנודע כמוסרן של המימרה ' עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה
ביניהם '

26

ושל מספר מסורות הלכתיות  .ייחוסו המפורש לכפר חנניה הוא שהביא בזמן מן הזמנים

לזיהוי קברו בסמוך לכפר ולהתקדשותו  ,אך דמותו נמזגה כבר בתקופות קדומות עם דמותו של ר '
( אבא ) חלפתא  ,אביו של התנא המפורסם איש ציפורי ר ' יוסי  ,שחי בדור השלישי  .בעקבות הזיהוי
בין שני האישים הלכה והתפתחה המסורת הקושרת לכפר חנניה את ר ' אבא חלפתא ואת מקום
קבורתו  .כמקובל במסורת המקומות הקדושים בגליל במקום זוהה גם קבר אשתו  ,שאין עליה כל
מידע בספרות  ,וכן זוהו בו ' בניו ' בהסתמך על השם ' חלפתא '  ,אף כי לאמתו של דבר אין דבר בינם

לבין התנא הנזכר  .למשפחה המורחבת שזוהתה בכפר חנניה לא הייתה אחיזה במסורת הכתובה  ,אך

היה לה מקום בנרטיבים שיצרה הסביבה ובמסורות עולי הרגל  .העיסוק במסורת הקבורה של אבא
חלפתא אינו קשור אפוא בדמות היסטורית  ,אלא בדמות שנוצרה ובדמויות שנלוו אליה במרוצת
הזמן  ,בהתאם לדינמיקה האופיינית להתהוותן של מסורות בעל  -פה .

קברו של ר ' חלפתא מזוהה כיום נשולי בקעת בית  -הכרם  ,במפגש הדרכים המקשרות את עכו והחוף

במערב לצפת בצפון ולטבריה ובקעת כנרות במזרח  .ליד הקבר צומח עץ ענף ( אלון תבור )  ,מעליו
נבנה מבנה בעל כיפה  ,ובסמוך לו הוקם מבנה קבר דומה  ,המיוחס
בחיבור ' סימני כתבי

הקברות ' לר '

ל ' בניו '  ,ר '

יוסי ור ' שמעון .

27

יעקב שליח הישיבה  ,שיש לתארכו לפני שנת  , 1257מזוהה קברו

של אבא חלפתא במערה לצד קברי אשתו ו ' ארבעה ועשרים תלמידים ' .

28

גם בעל ' אלה המסעות '

( = ' תוצאות ארץ ישראל ' )  ,חיבור שנכתב במחצית המאה השלוש  -עשרה  ,הציג זה לצד זה את קבריהם
של ר ' חלפתא  ,בנו ואשתו ' ותלמידיו קרוב להם '  ,תיאור המכוון למערה ובה מספר נקברים .
25

י ' בל  -צבי ( מהדיר )  ,מסעות ארץ ישראל לר ' משה באסולה  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ '  . 69גם
מסע בשנת  , 1541כתב  ' :ותוסיף מעט ותמצא מקוס אחד שאין בו

י " מ טולידאנו  ' ,תעודות מכתבי  -יר ' ,

 , ) 1927 ( 4 , HUCAעמ '

ר ' יצחק בר מוסא  ,שערך

כי אם כהנים '  ,וכוונתו בלי ספק לכפר חנניה .

26

משנה  ,אבות ג  ,ו

27

ר ' חלפתא בכפר חנניה '  ,קתדרה ,
28

29

קברו " :

קבר

( ניסן תשס " ה )  ,עמ ' . 56 - 31

' כפר ענן בסער ברזו  ,ארבעה ועשרים תלמידים ואבא חלפתא ואשתו '  .ראו  :י ' בן  -צבי  ' ,סימני הקברות
מפרישי  ,מזרח ומערב ,

ראו :

. 461

לדיון מפורט במקום הקדוש המיוחס לר ' דלפתא ראו  :נ ' ליסובסקי  " ' ,והוא כמישור ואילן גדול על
115

29

ר ' יעקב

לר ' יעקב

ג  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '  . 5לתיארוך הטקסט ראו  :ריינר ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 11 - 10

' משם כשלש פרסאות לכפר חנן  ] . . . 1ושם ר ' חלפתא ובנו ר ' יוסף ואשתו זה אצל זה ותלמידיו קרוב להם '  .ראו  :גרינהוט

( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ ' . 153 - 152

במדריך המסע ' אלה המסעות '

(=

' תוצאות ארץ

ישראל ' ) ( ) 1291 - 1270

מופיע התיאור

הבא  ' :משם כשלשה פרסאות לכפר הנין [  ] . . .שם ר ' חלפתא ובנו ר ' יוסי בן חלפתא ואשתו זה אצל זה ותלמיד [ י ] ו קרוב

להם  .ושם בהר בית הקברות ושם ר ' זכריה  .ושם למטה מערה ויש בה כ " ד תלמידים '  .ראו  :אסף ( לעיל  ,הערה
נט  .לתאריך החיבור ראו  :פראוור  ,תולדות ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 229 - 228

 , ) 19עמ '

ץתדרה

נירית

ץתדרה 64

ליסובסקי

בן נתנאל  ,שביקר בכפר חנניה במחצית השנייה של המאה השתים  -עשרה  ,הזכיר את קבריהם של ר '
חלפתא ובנו ' ואחרים רבים אינן ידועין '  ,ניסוח המכוון לאתר קבורה שסמוך לו היו קברים

נוספים .

30

גם מנחם בן פרץ החברוני  ,שביקר באתר בשנת  , 1215הזכיר מערה ובה קבריהם של ר ' חלפתא

ואשתו ובניו .

תיאורים אלה  ,שנכתבו במאה השתים  -עשרה והשלוש  -עשרה  ,אינם הולמים את מקום

31

קבורתם הנוכחי של ר ' חלפתא ובניו  ,השוכן הרחק מן הכפר  ,במישור מעובד שאין בו מערות קבורה ,
אבל הם מתאימים היטב למדרון ההר שבו מזוהים כיום קבריהם של ר ' חנניה בן עקשיא ותלמידיו ,

בתוך מערה חצובה המכילה עשרים וחמישה קברים  ,ושסביבה נראים שרידים של קברים רבים .
עניין רב יש בדברי מנחם החברוני  ,אשר לצד קבריהם של ר ' חלפתא ואשתו ובניו הזכיר מערה

ובה קבורים ר ' שמעון בן יוחי ואשתו ובניו .
גם

32

ההפרדה בין קבריהם של ר ' חלפתא

ור ' שמעון נזכרת

ברשימת ר ' וייבלין ירושלמי ( מהמחצית השנייה של המאה החמש  -עשרה ? )  ,אלא ששמעון מוצג

בה כבן יוסי .

33

נראה שמנחם החברוני  ,או מה שסביר יותר סופר טועה  ,שגה וכתב ' בן יוחי '  ,שלפי

המסורת יסד את בתי הכנסת בגליל  ,כולל זה שהזכיר בכפר חנניה  ,במקום ' בן יוסי '  ,התנא הנודע

מציפורי  ,בנו של ר ' ( אבא ) חלפתא  .יש

לשער שמי שהראה לשני עולי הרגל את הקברים זיהה את

קבריהם של ר ' חלפתא ושל ר ' שמעון בן יוסי בשני מקומות שונים  .באופן זה יש גם להסביר את דברי

ר ' יצחק בר מוסא (  , ) 1541שהזכיר רק את קברו של ר ' שמעון בן חלפתא .

34

שונה מאלה הוא התיאור של ר ' שמואל בן שמשון (  , ) 1210שהגיע לכפר חנניה מדרום ( מכיוון

חוקק )  ,ובדרכו  ,עוד קודם שהגיע ליישוב  ,מצא בשדה את קבריהם של ר ' חלפתא  ,בנו ובן בנו .

35

דומה

שר ' שמואל זיהה את קברו של ר ' חלפתא במקום שבו הוא מוכר לנו כיום .
למן המאה השש  -עשרה התייצבה המסורת בדבר מקום קברו של ר ' חלפתא  .לצדו נזכרים קברי שני

בניו  ,ר ' יוסי ור ' שמעון  ,ולידם נמצא עץ עתיר נוף  .התיאור המפורט ביותר של העץ והקברים מופיע
אצל ר ' משה באסולה

( : ) 1523

,

בחול המועד של פסח הלכתי בכפר ענן  ] . . .והמקום שמן ודשן  ,מלא כל טוב ומעין מים טובים  .שם התפללתי
על קבר ר ' אבא חלפתא  ,והוא במישור  ,ואילן גדול על קברו  ,אין רשום הקבר ; כר רק במעט  ,מרזב אבנים
סביב  .וקרוב לו שני בניו בשני ארונות של אבן עם המכסה זה אצל זה ; אותו שהוא גדול מעט מחברו הוא ר '
יוסי והאחר ר '

30

,

' בכפר חנניה  ] . . .ור ' חלפתא עם בנו יש להם ציונים  ,ואחרים רבים אינן ידועין '  .ראו  :גרינהוט ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
;7

31

שמעון .

36

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 58

' ומשם הלכתי לכפר חנניה ולשם מערה אחת ולתוך המערה ונכנסתי ולשם קברו של ר ' חלפתא ואשתו ובניו '  .ראו  :לונץ

(לעיל  ,הערה . ) 18
32

33

' וגם בכפר חנניה ראיתי מערה אחת ובה קבר ר ' שמעון בן יוחי ואשתו ובניו '  .ראו :

' כפר ענן נקבר ר '

שמעו 'ת

]

,

שם .

בן יוסי ושם בנית ] ה כנסת ]  .לפניה נקבר ר ' חלפתא ואשתו ובניו ור ' יעקב ור ' אלעזר

ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 116טור א  ,שורות

ובנו ' .

. 6 -4

34

' ותלך מעט ותמצא גליל תחתון ובו קבר רבי שמעון בן חלפתא '  .ראו  :טולידאנו ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

35

' וטרם בואנו העיר מצאנו בשדה קבר ר ' חלפתא ובנו ובן בנו ולנינו שם '  .ראו  :ש ' עולץ ( מהדיר )  ,מכתב מרבי שמואל
ב " ר שמשון  ,וויצען תרפ " ט  ,עמ '  ; 9יערי ,

36

איגרות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 80

. 461

למסלול מסעו של ר ' שמואל בן שמשון ראו :

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 80פראוור  ,תולדות ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 217 - 216
בן  -צבי ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '  ; 69יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 154 - 153

65

כתוב בנוף

אף במקורות מהמאה השש  -עשרה  ,ובהם ספרי המסעות המכונים ' ציוני קברים בארץ  -ישראל ' ,
 39נזכרים אותם
' כתב יד ייחוס הצדיקים '  38ו ' אגרת מספרת יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל ' ( , ) 1626

37

יסודות  ,קרי קבר  ,ציון ואילן גדול  .לפי מקורות מן המאה השבע  -עשרה ואילך שכן הקבר בתוך כרם

זיתים והוקף בגדר שחצצה בינו לבין השטח המעובד .

40

תיאורו של יוסף ברסלבסקי  ,שביקר במקום בשנת  , 1933מאשש את תיאורי הנוסעים שפקדו את
האתר מאז המאה השש  -עשרה ומלמד על הרציפות במקומו

ובמראהו :

מדרום  -מערב לכפר ענאן  ' ,בשדה ' או ' במישור '  ,מצאתי ציון קבר קדוש  ,שהיה ספק מצבת אבנים הרוסה ספק
גל  -אבנים מרובע  ,אך ערוך נדבכים נדבכים [  . . .ו ' שני הארונות של אבן עם המכסה זה אצל זה '  ,קבריהם של

בני ר ' חלפתא  ,שהיו בימי ר ' משה באסולה בקרבת קבר אביהם  ,היו בימי ביקורי סמוכים לאבו  -חג ' ר  -אל  -אזרק

ואישרו את הזיהוי אלא שכיסוייהם היו שמוטים מעליהם [  . . .ו עתה עומד שם עץ אלון תבור ענק .

41

תיאור חריג של קבר ר ' חלפתא ואשתו  ,שאינו עולה בקנה אחר עם תיאוריהם של כל הנוסעים

האחרים  ,מופיע אצל ר ' משה ירושלמי ( . ) 1769

42

ר ' משה ציין כפר על ראש הר  ,ובסמיכות לו קבר

ר ' חלפתא ואשתו ועליו ציון  ,שני עצים גדולים  ,ולידם שני קברים חצובים בסלע וקברים הרבה של

קדושים ותנאים  .נראה לי שלמרות אזכור שמו של ר ' חלפתא  ,דבריו של ר ' ירושלמי מכוונים למעשה
למקום אחר  ,ואנסה לבסס זאת בהמשך  ,במסגרת הדיון באתר הקבורה המיוחס לר ' אליעזר בן יעקב
ולר ' יעקב .

מאז קום המדינה חלו בתמונת האתר שינויים ניכרים  .את כרמי הזיתים שגדלו בשולי הקברים

החליף שדה מעובד  ,והמתחם המקודש הוקף בגדר בטון ונותק מסביבתו  .מעל לקבר שבעבר יוחס
לר ' חלפתא הוקם מבנה בעל כיפה  ,ונכתב עליו  ' :ציון התנא ר ' חלפתא '  .מבנה דומה נבנה מעל שני
ארונות הקבורה שיוחסו לר ' יוסי ולר ' שמעון  ,ונכתב עליו  ' :ר ' אבא חלפתא ובניו ( ר ' יוסי ור ' שמעון ) ' .

37

' כפר ענן הוא כפר חנינא  .שם סמוך לכפר קבר אבא חלפתא ובניו ז " ל ואשתו סמוכים זה לזה  ,ועל ציון אבא חלפתא

אילן בוסם מצל עליו '  .ראו  :עמר ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  , 291שורות  . 107 - 105תיארוך החיבור על פי  :ריינר ( לעיל ,
הערה  , ) 15עמ ' . 17
38

' כפר עגאן  ,שם קבורת ר ' הלפתה ואשתו ושני בניו ר ' שמעון ור ' יוסי תחת הזיתים למטה מהכפר לצד מערב ועליהם
אילן גדול סנדיאן '  .ראו  :ב ' טולידאנו  ' ,הוספות ושינויים בס ' יחוס הצדיקימ '  ,תרביץ  ,ה ( תרצ " ד )  ,עמ '

החיבור

ראו :

ריינר ( שם )  ,עמ ' . 15 - 14

; 374

לתאריך

ב ' יחוס האבות ' מופיע נוסח שונה במקצת  ' :כפר ענן  ,שם קבור אבא חלפתא ובניו

תחת הזתים '  .ראו  :מהדורת ג " ה הוטינגר  ,היידלברג

 , 1659עמ ' . 59

לתאריך החיבור ( לאחר שנת

) 1537

ראו  :ריינר

( שם ) .
39

' ולצפון הכפר בין הזיתים ר ' חלפתא איש כפר חנניה ועליו ציון ואילן גדול סינדיאן  .וסביבו גדר וחוץ לגדר כנגד הפתח

40

שני כזכין מאבן והם שני בניו רבי יוסי בן חלפתא ור ' שמעון בן חלפתא '  .ראו  :בן  -צבי (לעיל  ,הערה . ) 23
משה רישר (  ) 1868הציג את הקבר כך  ' :כפר ענן  :שם קבר ר ' אבא חלפתא וגדר סביבו ועץ גדול עליו '  .ראו :

מ ' רישר ,

ספר שערי ירושלים  ,ורשה תרל " ד  ,עמ ' . 35

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 308 - 307

41

ברסלבסקי  ' ,לבירור מקומות הקברים הקדושים בכפר חנניה '  ,הנ " ל  ,לחקר ארצנו

42

' כפר על ראש ההר  .שם קבורים ר ' חלפתא ואשתו  ,ועליהם בנוי ציון  .על יד הציון שני עצים גדולים הקרויים " מעלה "
בערבית  .לידו שני קברים חצובים בסלע ובהם קבורים ר ' יוסי ור ' שמעון  ,וכל קבר מכוסה אבן גדולה  .שם בית חיים

ישן  ,ובו קברים הרבה של קדושים ותנאים '  .ראו  ' :מסעות ר ' משה ירושלמי '  ,תרגם י " ד וילהלם  ,בתוך  :יערי  ,מסעות

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 437
ירושלמי " '  ,קתדרה ,

34

על חיבורו של ירושלמי ראו  :ח ' גורן  ' ,ידיעת הארץ במאה הי " ח  " :ספר ידי משה ' לר ' משה

( טבת תשמ " ה )  ,עמ '  . 96 - 75לדיון בכפר חנניה ראו  :שם  ,עמ '

. 83 - 82

ץתדרה

ץתדרה

( צית ליסובסקי

66

צירופו של ר ' חלפתא לקברי בניו טשטש את המצב שנתקיים בעבר  ,שבו הייתה הפרדה בין קבר
ר ' חלפתא

לקברי ' בניו ' .

43

ניתוח המקורות הקדומים על קברי ר ' חלפתא ובניו מלמד אפוא שמסורת הקבורה של ר ' חלפתא
ובניו נדדה במהלך ימי הביניים בתוך המתחם של כפר חנניה ממקום למקום  ,ושנוסעים שביקרו
במקום במאה השתים  -עשרה והשלוש  -עשרה זיהו את הקבר במערה חצובה סמוך לכפר או במישור
מדרום לו  .נראה לי כי מקום קבורתו של אבא חלפתא זוהה תחילה ב ' מערת עשרים וארבעה התלמידים ' ,
שהיא מערת הקבורה הבולטת ביותר בכפר חנניה  ,זאת משום שהמסורת הקשורה בו היא החשובה
ביותר בין מסורות הקברים של כפר חנניה  ,ואולי אף השפיעה על ההתפתחות של המתחם המקודש

שצמח סמוך לכפר  .קישורה של מסורת הקבורה לאילן הגדול שעמד במישור  ,מדרום לכפר  ,היא
,, ,:

, , : , , , , ,, , , , , , ,
י י
1 , ,

,

,, ,

שהביאה לכך שנדדה  ,אל נכון

במועד מאוחר  ,ונתקבעה סמוך לו .
מסורת זו על

מקום

קברו של

ר ' חלפתא מתחת לעץ הגדול ועל
קבורתם של שני בניו  ,יוסי ושמעון ,
בשני הסרקופגים

שלידו ,

נזכרת

לראשונה בראשית המאה השש -
עשרה

והשתמרה

במקום

במשך

מאות שנים ועד לימינו אלה ( איורים
,,

.

,

איור

,,

,,

 ( 3למעלה ) :

,

,

.

,

.

. )4 - 3

קברי

ר ' חלפתא  ' 1בניו ' ,

שנות

השבעים של המאה
העשרים
( ארכיון קרן קיימת

איור

לישראל)

 ( 4משמאל ) :

קברי

ר ' חלפתא ו ' בניו '  ,לאחר
פעולות הבינוי

והשיפוץ ,

שנות התשעים של
חמאה העשרים

43

ראו  :ליסובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 27ושם תצלומים המתעדים שלבים שונים בפיתוח האתר ; מ ' הכהן  ,המקומות הקדושים

בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

; 115

וילנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 1ב  ,עמ '

על מקומות הקדושים בארץ ישראל  ,ירושלים תשס " ד  ,עמ ' . 413 - 412

; 246

י " מ שטרן  ,המקומות הקדושים  :סקירה

67
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יעקב מכפר חנז ואליעזר בז יעקב

' קב ונקיי

בתיאורי הנוסעים לכפר חנניה נזכרים קבריהם של ר ' יעקב ושל ר ' אליעזר ' בנו '  .ביסוד מסורת

הקבורה נמצאת בלא ספק דמותו ההיסטורית של ר ' יעקב דכפר חנן  ,אמורא שפעל בדור השלישי .
בדומה לר ' חלפתא  ,גם ייחוסו המפורש של ר ' יעקב לכפר חנניה הוא שהביא לזיהוי קברו סמוך לכפר
ולהתקדשותו  .בעקבות זאת הלכה דמותו וקיבלה מעמד עצמאי  ,בלתי תלוי במסורת הספרותית ,
והתפתחה כמסורת שבעל  -פה  .וכך ר ' יעקב  ,אמורא שחי בדור השלישי  ,הפך לאביו של ר ' אליעזר בן
44

יעקב  ,תנא שחי בדור השני  ,ושכינויו ' קב ונקי ' בא לו משום שהלכותיו מעטות אבל הן כסולת נקייה .

בעקבות הזיהוי של יעקב אביו של ר ' אליעזר עם יעקב מכפר חנן נקשר ר ' אליעזר לכפר חנניה  ,וקברי
' האב ' ו ' הבן ' זוהו סמוך זה לזה  .מסורת הקבורה של ר ' יעקב ושל ר ' אליעזר ' בנו ' אינה קשורה אפוא
לדמויות היסטוריות  ,אלא נוצרה במרוצת הזמן בדרך שבה מתהוות מסורות מעין אלה .
מתחם הקבורה של שני האישים נמצא

כ 300 -

מ ' מצפון  -מזרח לקבר אבא חלפתא  ,על מדרון

ההר בסמוך לכביש עמיעד  -צומת חנניה  .קברו של ר ' אליעזר בן יעקב מזוהה כיום במערה עמוקה

שנחפרה במדרון הררומי  -מזרחי של גבעה שבמורדותיה נמצאות חורבות כפר ענאן  .המערה נחצבה

במחשוף סלע וסמוך לה נמצאות מערות רבות נוספות  .אין ספק שמדובר במערת קבורה קרומה  ,אל
נכון מהתקופה הרומית או הביזנטית  .מעל למערה נבנה מבנה אבן  ,ומשני צדדיו  ,בתוך מתחם מוגבה ,

עומדים שני עצים גדולים ( אלון מצוי )  .קברו של ר ' יעקב  ,שזוהה בעבר סמוך לקברו של ר ' אליעזר ,

אינו נראה כיום בשטח .
קברו של ר ' אליעזר נזכר לראשונה בחיבור המסע של ר ' שמואל בן שמשון  ,מראשית המאה
השלוש  -עשרה

( : ) 1210

[ . . .ו

' ומשם חזרנו והלכנו לכפר חנניה

קבר ר ' אלעזר בן יעקב ' .

45

ומשם באנו לכפר לוד  ,ומצאנו שם

עניין רב יש בתיאור של מנחם בן פרץ החברוני (  , ) 1215שסיפר כי נכנס

למערה בכפר חנניה  ' ,ושם מצאתי קבר ר ' אליעזר בל יעקב ובית דינו ' .

משמעות הכתוב מתבהרת

46

מתוך התבוננות במתחם הקבר כיום  .גרם מדרגות יורד מרחבת הקבר אל חדר הקבורה  ,וממנו נמשכת
מחילה המוליכה לאולם גדול שמשלושת צדדיו דרגשים ובהם שנים  -עשר קברים  .מסתבר שמנחם
החברוני ראה הן את הקבר היחיד שבחלל הכניסה והן את מערכת הקברים המסתעפת ממנו  ,וזיהה
47

בקבר היחיד את קברו של ר ' אליעזר בל יעקב ובמערכת הקברים הסמוכה את קברי ' בית

בפיוט המכונה ' קברי

44

נזכרת מערה בולטת שמקומה בכפר

בבלי  ,יבמות מט ע " ב  .ראו  :מ ' מרגליות  ,אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' 104 - 103
( ר ' אליעזר בן יעקב )  ( 575 ,ר ' יעקב מכפר חנן ) ; א ' היימן  ,ספר תולדות תנאים ואמוראים  ,א  -ג  ,ירושלים השכ " ד  ,עמ '

184 - 182
45

אבות ' ( נכתב

בין השנים

) 1244 - 1236

דינו ' .

( ר ' אליעזר בן יעקב )  ( 780 ,ר ' יעקב מכפר חנן )  ,בערכיהם .

שולץ ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '

;9

יערי  ,איגרות (לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 80

מקום בשם ' כפר לוד ' אינו מוכר בין חקוק לכפר

חנניה  .כדי להתגבר על הקושי הוצעו תיקונים שונים  .ראו  :י ' ברסלבסקי  ' ,ההיה מקום בשם " כפר לוד " ע " י כפר חנניה ' ,
.

הנ " ל  ,לחקר ארצנו ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

_

. 122

איש  -שלום ( לעיל  ,העהה  , ) 1עמ '

. 162

46

לונץ ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '

47

במשפט מוסגד ניתן להוסיף שפרט זה מאשש את מהימנות חיבורו של מנחס החברוני  ,שעל מקוריותו יש מחלוקת בין

; 39

חוקרים  .על מחלוקת זו ראו למשל  :פראוור  ,תולדות ( לעיל  ,הערה
החברוני '  ,ידיעות  ,ו ,

 ( 3תרצ " ט ) ; 30 - 19 ,

,)2

ריינר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

עמ '

42 - 41

; 223 - 218

ש ' קליין  ' ,מכתבו של ר ' מנחם

והערה . 45

ץתדרז

ץתדרה

68

נורית ליסובסקי

חנניה .

48

אבל המשפט ' ועל יעקב בנו כמכמורת ' אינו מובן  ,ותיקון הטקסט שהוצע ( ' יעקב

( ו ) בנו ' )

אינו מסייע להבנת הכתוב  .גם בחיבור ' קבלת צדיקי ארץ ישראל '  ,הקרוב לפיוט זה  ,ושנכתב שנים לא
רבות אחריו  ,נזכר יעקב בלבד ( אמנם בצירוף תואר לא לו  ' :קב ונקי ' ) ,

49

ומוטב אפוא להימנע מלהסיק

ממנו מסקנות כלשהן .
בחיבור ' אלה המסעות ' [ = ' תוצאות ארץ ישראלה נזכרים לראשונה שני קברים המרוחקים זה מזה
כשישים אמה

( שלושים מטר בקירוב ) .

50

את קברו של ר ' אליעזר ניתן לזהות במקומו כיום  ,ואת מקום

קברו של ר ' יעקב יש לבקש על מדרגת הסלע ממערב לו  ,שלאורכה נראית גם כיום שורה של פתחי
כוכים

חצובים .

ר ' משה באסולה  ,שביקר במקום בשנת  , 1523תיאר אותו

כך :

רחוק מעט ממקום ר ' אבא חלפתא יש קבר ר ' יעקב אביו של ר ' אליעזר בן יעקב קב ונקי ויש גל אבנים על

קברו לציון והיה שם אילן גדול ונפל ועדין הוא שם [  . . .ן קרוב לו ר ' אליעזר בנו במערה סתומה ובית גדול
בנוי לפניה ושם נכנסים

להתפלל .

51

מהתיאור עולה שבאתר הקבורה חלו מספר שינויים  :מערת הקבורה של ר ' אליעזר נסתמה ובמקומה
הוקם מבנה

אבן ;

ואילו האילן שהיה סמוך לקברו של ר ' יעקב נפל ובמקום הקבר נותר גל אבנים .

בשני חיבורים שנכתבו בשלהי המאה החמש  -עשרה ובראשית המאה השש  -עשרה  ' ,לוח קברות
צדיקי ארץ ישראל ' ו ' ציוני קברים בארץ ישראל '  ,נזכרים קבריהם של ר ' אליעזר ושל ' אביו '  ,ונאמר

שליד כל אחד מהם עומד עץ גדול .
קברים בארץ

52

להלן תיאור האתר כפי שהוא מופיע במקור המכונה ' ציוני

ישראל ' :

במערב בתחתית הכפר הסמוך לשם קבר ר ' יעקב איש כפר חנינא ועליו מצבה גדולה של אבן אחת ואילן אלה

מסך עליו וסמוך לו [  ] . . .ציון של ר ' אליעזר בן יעקב קב ונקי ובתוך המערה סתומה ועל גבי המערה מצבה
גדולה מאבן שלימה  .ומפי המערה יוצא אילן אלה גדול עד מאד סותם פי המערה ומסך עליה מנתוך ] ההר

בענפים הגדולים .
48

53

' מערת כפר ענן ועל יעקב בנו כמכמורת '  .ראו  :א ' מרמורשטיין  ' ,קברי אבות '  ,מאסף ציון  ,א ( תרפ " ו )  ,עמ '

,

. 37

איש -

שלום הציע תיקון קל  ' :ועל יעקב ( ו בנו '  ,ראו  :איש  -שלום ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 161לתיארוך החיבור ראו  :פראוור
( שם )  ,עמ '
49

; 182 - 181

ריינר ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ ' . 327 - 324

' ובגליל העליון בכפר ענן ר ' יעקב קב ונקי '  .מחבר הטקסט צירף אפוא לשמו של ר ' יעקב את התואר של ' בנו '  ,ר '

אליעזר ' קב ונקי '  .ראו  ' :קבלת צדיקי ארץ ישראל '  ,לונץ ( לעיל  ,הערה
( שם )  ,עמ '
50

; 14

ריינר ( שם )  ,עמ ' , 324 - 323

, ) 18

עמ '

. 84

לתאריך החיבור ראו  :איש  -שלום

. 328 - 327

' ומשם כשלש פרסאות לכפר חנן  ,שם קברו של ר ' יעקב דמן כפר חנן ור ' אליעזר בנו  ,כששים אמה בידיהם  ,הוא אליעזר

בן יעקב קב ונקי '  .ראו  :גרינהוט ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  . 153 - 152בחיבור תוצאות ארץ ישראל מופיע הנוסח

' משם כשלשה פרסאות לכפר הנין  ,שם ר ' יעקב דמן כפר ( ש ) חנין ור ' אליעזר בנו כששים אמה בין שניהם ' .
( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' נט .
51

בן  -צבי ( לעיל  ,הערה

52

' בכפר ענאן אבא חלפתא

, ) 25

עמ '

; 71

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 154

ואשתו [ . . .

]

הבא :

ראו  :אסף

,

והם [ ק ] בורים במקום אחד  .ורחוק מהם מעט  ,ממזרח של הכפר  ,ר ' י עק ] ב איש כפר

,

הנניא  ,ועליו אילן  ] . . . 1ן  ,ואצלו ציון ב נון אליעזר ועליו אילן '  .ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 95שורות

. 13 - 8

לתיאור

ב ' ציוני קברים בארץ ישראל ' ראו להלן בגוף המאמר .
53

( בכתב  -יד )

עמר ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  , 292 - 291שורות . 113 - 108
שני הקברים שכנו במרחק זה מזה  ' :כפר ענאן  ] . . . 1ולשם ר ' יעקב במזרח הכפר על אם הדרך ועליו אילן גדול בסם ,
ורחוק ממנו לצד הכפר מעט ר ' אל [ י ] עזר בגו קב ונקי  .ועליו אילן בסם גם כן '  .ראו  :טולידאנו ( לעיל  ,הערה  ' ; ) 38אגרת
בניגוד לשני מקורות אלה  ,לפי ' ייחוס הצדיקים '

( יחוס האבות) מאת אלמוני '  ,לונץ ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 220 - 219

69
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נראה שקברו של יעקב זוהה בשלב זה סמוך לקברו של אליעזר  ,תחת עץ גדול הניצב שם גם כיום .
השינוי במקומו של הקבר מוסבר במה שסיפר באסולה על נפילת העץ שקודם לכן עמד ליד קברו של
ר ' יעקב ; עם היעלמות העץ נשמט אחד היסודות שקשרו את הקבר למקומו  ,והוא ' נדד ' לעץ שעמד לא

הרחק משם  ,סמוך לקברו של ר ' אליעזר  ,באופן שקברי ' האב ' ו ' בנו ' נצמדו כעת זה לזה  ,ומכאן ואילך

הם נזכרים ביחד בכל תיאורי המסע שנכתבו למן המאה השש  -עשרה ואילך ( ביניהם ' ייחוס האבות ' ,
' אגרת מספרת יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל '

55

וספרו של משה

54

רישר. ) 56

שני חיבורים מפורטים יחסית שנכתבו באמצע המאה השמונה  -עשרה  ,האחד של ר ' אברהם

ישמעאל חי סנגויניטי (  , ) 1742האחר של ר ' משה ירושלמי (  , ) 1769ואשר מתייחסים  ,כל אחד בדרכו ,

לקבר ר ' אליעזר בן יעקב ו ' אביו '  ,מחייבים בחינה מחודשת .
במחקר מקובל להניח שקברו של ר ' אליעזר בן יעקב נזכר בתיאור המסע מעכו לצפת שכתב ר '
אברהם ישמעאל חי סנגויניטי  ,תלמידו של ר ' חיים בן

עטר :

אחר כך הלכנו משם [ מקבר ר ' חנניה בן עקשיא ] כמו רביע פרסה והגענו למערה אחת סתומה  ,ויש לה חלונות .
איכא דאמרי רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי ואיבא דאמרי רבי ישמעאל כהן גדול ואיכא דאמרי

נביא  .בין למר

ובין למר איש קדוש הוא  ,עשינו עליו סליחות ובקשת רחמים [  ] . . .הלכנו משם מעט הגענו לבנין טוב  .אמרו
יש שם צדיקים קבורים ולא ניקבו ויש שם צורת קברות  .הלכנו מעט מצאנו מערה גדולה מלאה עצמות ולא
נודע מי המה .

57

לפי הטקסט הפריד מרחק של רבע פרסה  ,היינו קילומטר וחצי בקירוב  ,בין קברו של ר ' חנניה למערה
הסתומה בעלת החלונות  .לא ייתכן אפוא שמדובר בקברו של אליעזר בן יעקב  ,השוכן סמוך לקברו
של ר ' חנניה  .המרחק הנקוב מלמד שהקבר שהזכיר התלמיד שכן בפראדיה  ,ומסורות עולי הרגל אכן

מאששות זאת .

58

במסורות אלו מופיעים שלושת היסודות הנזכרים בתיאור  :קברים אחדים  ,מערה

סתומה ובניין נאה  .מתיאורו של התלמיד ניתן להסיק שבמסעם מעכו לצפת לא היה לו ולחבורתו
מורה דרך שהכיר את המקומות הקדושים  .בשל חוסר הוודאות בזיהוי המקומות שבהם עברו הוא

54

' כפר ענז  ] . . . 1וסמוך לו ר ' יעקוב ועליו אילן סגדיאן  ,ור ' אלעזר בנו קב ונקי ועליו אילן בוטם '  .ראו  ' :יחוס האבות ' ,
מהדורת הוטינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ '  . 59נוסח שונה במקצת מופיע ב ' אגרת הקודש ' של שמעון בן יעקב  ' :ותחת
אילן סנדיאן קבור ר ' יעקב ותחת אילן בטנים ר ' אלעזר בריה קב ונקי '  .ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

55

. 262

' כפר ענן  :בכפר בית הכנסת בנוי  ,ולצד דרוס על אם הדרך שם ר ' יעקב איש כפר חנני [ ה ] ועליו אילני סנדיאן  .ובסמוך

,

שם בית חרב וסביבו בית החיים ושם ר ' אליעז רן בן יעקב קב ונקי '  .ראו  :בן  -צבי ( לעיל  ,הערה . ) 23
56

' ואצלו [ ר ' חלפתא ] קבר ר ' יעקב איש כפר חנניה אבי ר ' אליעזר בן יעקב  .ואצלו מערה סתומ ' [ ה ] ובה קבר ר ' אליעזר בן

יעקב ובית גדול לפניה ומתפללי ' בו '  .ראו  :רישר ( לעיל  ,הערה . ) 40
57

ב ' קלאר ( עורך ומהדיר )  ,ר ' חיים אבן עטר  ,עלייתו לארץ ישראל  ,ירושלים תשי " א  ,עמ ' מ ; ראו גם  :ברסלבסקי ( לעיל ,

הערה  , ) 41עמ ' . 309
58

המקורות שעליהם אני מסתמכת הם  ( :א ) מכתב ר ' מנחם החברוני ( : ) 1215
איש גם זו  ,ובית נאה עליו  ,והוא בתוך הבית  ,ואין בבית לא פתח ולא חלון '  ,ראו  :לונץ ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '

' וקרוב לכפר הנניא  ,מהלך מיל  ,קבר נחום

איש  -שלום ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

; 170

; 39

( ב ) ' תוצאות ארץ ישראל '  ' :ועל הדרך  ,סמוך לכפר הנין כחצי פרסה  ,נחום

איש גם זו  ,ציון שעליו נאה מאד  .ופתח המערה סתום ואמת מים עוברת לפניו '  ,ראו  :אסף ( לעיל  ,הערה

עמ '

נט ;

( ג ) רשימת אילן א  ' :בפראדה נחום איש גם זו ועליו ציון גדול בנוי בנין יפה אבני גזית '  ,ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

, 95

דף  , 4שורות

(לעיל  ,הערה . ) 38

; 7-6

, ) 19

( ד ) ' ייחוס הצדיקים '  ' :פראדיה  ,שם קבורת נחום איש גם זו ור ' ישמעאל '  ,ראו  :טולידאנ1

למקור נוסף המזכיר את קבריהם של ר ' נחום ור ' ישמעאל בפראדיה ראו  :בן צבי

( לעיל  ,הערה . ) 23

ץז1דרה

תדדה

סרית ליסובסקי

70

~

איור  : 5קבריהם של
ר ' אליעזר בן יעקב

גר ' יעקב

מכפר חנן

זה לצד זה  ,שנות
תשבעים של המאה
העשרים
( אוסף צבי אילן  ,בית ס  -ל )

השתמש במיפים ' אמרו שזאת ' בדברו עד מערת ר ' חנניה בן עקשיא  ,דילג על קברו של

ר ' חלפתא

השוכן מדרום לדרך  ,לא ידע בבטחה מי קבור במערה הסתומה בעלת החלונות  ,ומנה שלושה שמות ,
ששמע בוודאי מעוברי אורח  .נראה שהגיע לפראדיה  ,ושהמערה הסתומה והמבנה הסמוך לה שבהם
ביקר הם קבריהם של ר ' ישמעאל ושל נחום איש גם זו .
ר ' משה ירושלמי תיאר את הקברים בכפר חנניה
כפר על ראש

עצים

כדלקמן :

ההר  .לצפון עצי זית רבים  .שם קבורים ר ' חלפתא ואשתו  ,ועליהם בנוי ציון  .על יד הציון שני

גדולים  ,הקרויים ' מעלה ' בערבית  .לידו שני קברים חצובים בסלע ובהם קבורים ר ' יוסי ור ' שמעון  ,וכל

קבר מכוסה אבן גדולה  .שם בית חיים ישן  ,ובו קברים הרבה של קדושים ותנאים  .לדרום שלש מערות (  . . .ו

לצד מערב קבור ר ' אליעזר בן יעקב קב ונקי ועליו ציון הקרוי בערבית ' מעסי ' " .

5

כפי שכבר נרמז  ,התיאור המציג כביכול את קבריהם של ר ' חלפתא ובניו  ,הוא לאמתו של דבר תיאור

מפורט רמדויק של קבריהם של ר ' אליעזר ור ' יעקב  .ליר קבריהם אכן עמדו שני עצים גדולים  ,אם כי
אין אלה עצי ' מעלה ' ( מל הוא השם הערבי של אלון תולע ) אלא עצי אלון מצוי  .הקברים כוסו במכסה
אבן  ,ועל קברו של ר ' אליעזר נבנה ציון  .שני הקברים בנויים במחשוף סלע שבהמשכו ומעליו נכרו

קברים רבים נוספים  ,ההולמים את התיאור של ' בית חיים ישן ובו קברים הרבה '  .ייתכן

שהקבר הנמצא

' לצד מערב '  ,והמיוחס לר ' אליעזר בן יעקב  ,אינו אלא קברו של ר ' חלפתא  .ברור שר ' ירושלמי ביקר
59

,

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 437

נתוב בגוף

71

ץדגדרה

איור

 : 6לאחר

עבודות השיפוץ

בכפר חנניה  ,אלא שהוא כתב את תיאור המסע שנים רבות לאחר מכן ובלבל בין תיאורי הקברים לבין
שמות האישים שנקברו

בהם .

ברסלבסקי  ,שביקר במקום בשנת  , 1933מצא שציון גל האבנים שהיה על קברו של ר ' יעקב פוזר
שנים לא רבות קודם לכן  ,אך האבנים עדין נותרו בסמוך לו  .וכן מצא שהמבנה על קברו של ר ' אליעזר
בן יעקב נהרס ברובו .

60

תצלום מאמצע המאה העשרים בקירוב מלמד שהמבנה דמוי הבית  ,שבשנות

השלושים עוד היה חרב  ,שוקם  ,וששני עצים גדולים הצלו עליו  .לרגלי העץ התחתון נראים בבירור

שרידי קברו של ר ' יעקב ( איור . ) 5
באמצע שנות השמונים של המאה העשרים שופץ מתחם הקבר באופן ששינה כליל את פניו  .המדרון
שעליו ניצבו הקברים פולס  ,וסביב המבנה נבנתה רחבה המסתיימת בקיר תמך גבוה  .במהלך עבודות
החציבה והמילוי כוסה קברו של ר ' יעקב ונעלם כלא היה  ,וגזעי שני העצים כוסו אף הם בעפר ונכלאו

ברחבת הבטון  .מערת הקבר של ר ' אליעזר  ,שמאז המאה השלוש  -עשרה הייתה סתומה  ,נוקתה והפכה

נגישה לקהל ההחב  ,וכך גם המערה החצובה בעלת שנים  -עשר הקברים הנמשכת ממנה  .על מבנה הקבר
המשופץ כתוב  ' :ר ' אליעזר בן יעקב קב ונקי ועוד צדיקים '  ,ויש בכך מעין סגירת מעגל לתיאורו של

מנחם החברוני  ' :קבר ר ' אליעזר בן יעקב ובית דינו '  .לקברו של ר ' יעקב איש כפר חנן  ,הנזכר בהבים מן

המקורות הקדומים  ,והמופיע אף בשלט גדול של משרד הדתות הקבוע במקום  ,אין כיום זכר ( איור . ) 6
60

ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '

. 309

שקדרה

72

נורית ליס ( בסקי

ניתוח המקורות מלמד שמקום קבורתו של ר ' אליעזר לא השתנה במרוצת הדורות  ,בעוד שבמקום

קבורתו של ' אביו '  ,ר ' יעקב  ,חלו תמורות רבות  .התיאור של מנחם החברוני מלמד שמערת הקברים
התת  -קרקעית שזוהתה כמקום קברו של ר ' אליעזר  ,הייתה עדיין פתוחה בראשית המאה השלוש -

עשרה  .במועד לא ידוע לאחר מכן נסתמה המערה  ,והיא שבה ונפתחה רק בשנות השמונים של המאה
העשרים  .ומשנחשפה מערת הקברים נתחדש גם הפירוש הישן למציאות הארכאולוגית  ,ור ' אליעזר

שב ונקשר ל ' עוד צדיקים ' הקבורים סמוך לו .
לעומת זאת במקום קבורתו של ' אביו ' של ר ' אליעזר חלו כאמור תמורות רבות  .תחילה זוהה קברו
כשלושים מטר מקברו של ר ' אליעזר  ,ונראה שנפילת העץ הקדוש שעמד סמוך לו הביאה לנדידתו
אל עץ שעמד סמוך לקברו של ר ' אליעזר  ,ובמשך שנים רבות זוהו שני הקברים זה לצד זה  .הרס הציון
שעמד על קברו של ר ' יעקב  ,אל נכון בראשית המאה העשרים  ,הביא לכך שמעמדו בנוף התערער ,
ובמסגרת פיתוח האתר התעלם ' הוועד להצלת קברי הקדמונים ' מהמקורות המזכירים אותו וכיסהו
בשכבת מילוי  .באופן זה הביא הפיתוח המואץ להכחדתה של מסורת קבורה הידועה במקורות למן
המאה

השלוש  -עשרה ואילך  ,ושראשיתה ודאי עוד קודם לכן .

חנניה בן עקשיא

ר ' חנניה בן עקשיא היה תנא בדור הרביעי .

61

רק מעט ידוע עליו  ,ונראה שקברו זוהה בכפר חנניה בשל

הדמיון בצליל בין שמו לשם הכפר  .הקבר המיוחס לו נמצא במערה חצובה במדרון הדרומי  -מזרחי של
גבעה שבמורדותיה נמצאות חורבות כפר ענאן  .המערה שוכנת סמוך לשולי הכפר ונחצבה במחשוף
סלע שלאורכו ומעליו נמצאות מערות רבות נוספות  .נראה שנחצבה בתקופה הרומית או הביזנטית
ושימשה לקבורת בני משפחה אמידה שהיה ביכולתה לממן את החציבה  ,ואשר קברה את בניה במקום
במשך דורות

אחדים .

המערה המיוחסת כיום לר ' חנניה בן עקשיא הייתה מוכרת לנוסעים מן המאה השלוש  -עשרה כמערת

עשרים וארבעה התלמידים  ,ונקשרה תחילה לר ' חלפתא (ראו לעיל ) .

62

ר ' משה באסולה  ,שביקר במקום

בראשית המאה השש  -עשרה  ,הוא הנוסע הראשון שבתיאורו יוחסה המערה לר '

חנניה :

כפר ענן  1 . . . 1למעלה ממנו מערה  ,שם ר ' חנינא בן עקשיא ותלמידיו  .נכנסתי בתוכה להתפלל  ,ויש בה ה ' כפות
ובכל כפה ה ' קברים  ,זה לפנים מזה  ,ויש לפתח המערה דלת של אבן לסגור .

המערה שבה ונקשרה לר ' חנניה
תלמידו של ר ' חיים בן עטר

כ 200 -

63

שנה מאוחר יותר  ,בתיאור של ר ' אברהם ישמעאל ח ' סנגויניטי

( : ) 1742

ובשיפולי ההר מערה גדולה ויש לה פתח של אבן ופתחנו ונכנסנו למערה  .יש בה הארה גדולה ויש בה כמה
קדושה ויש בה חמישה כוכים ובכל כוך ה ' קברות  .אמרו שזאת מערת ר ' חנניה בן עקשיא  .ובתוך הכוכין אבן
גדולה אמרו של רבנו חנניה והשאר תלמידיו ואשתו קבורה עמו .
61

62

64

ראו  :מרגליות (לעיל  ,הערה  , )44עמ '  ; 365 - 364היימן ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ ' . 507
' סימני כתבי הקברות ' ( לפני שנת  . ) 1257ראו  :לונץ ( לעיל  ,הערה . ) 27

63

בן  -צבי ( לעיל  ,הערה

64

ראו  :קלאר ( לעיל  ,הערה

, ) 25

עמ '

; ) 57

; 71

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 154

ראו גם  :ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' . 309

73

כתוב בנוף

גם ר ' משה רישר

( ) 1868

ותלמידיו .

קשר את המערה לר ' חנניה

65

לעומת זאת מקורות אחרים הזכירו
66

את קברו של ר ' חנניה  ,אך לא קשרו אותו במפורש ל ' מערת כ " ד התלמידים '  .כך ב ' ייחוס הצדיקים ' ,
 68ובדברי ר ' משה ירושלמי
' ייחוס האבות '  ' 67 ,אגרת מספרת יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל ' ( ) 1626

( . ) 1769

69

חוסר הבהירות המשתקף בכתבי הנוסעים נובע אולי ממציאותן של מערות קבורה נוספות
71

באותה הסביבה  ,כפי שמלמדים החיבורים ' תוצאות ארץ ישראל '

70

וכתב היד ' ייחוס הצדיקים ' .

מנחם החברוני ציין שקרוב לבית הכנסת ראה את קבריהם של אבא חזקיה ואשתו ,

72

ומערות קבורה

נוספות נזכרות ב ' אגרת מספרת יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל ' ( ' ויש מערו ' [ת] סגורו ' [ ת] ומערה
קורין לה " מגארת אל עיש " ויש בה תשעה

כוכין ' ) 73

ובתיאורו של ר ' משה ירושלמי ( ' שם בית חיים

ישן  ,ובו קברים הרבה של קדושים ותנאים  .לדרום שלש מערות ' ) .

74

הצגת הקברים כמקום קבורתם של ר ' חלפתא  ,אשתו ועשרים וארבעה תלמידיו  ,ומאוחר יותר

של ר ' חנניה ועשרים וארבעה תלמידיו ( ולפי אחת המסורות  ,ר ' חנניה  ,אשתו ותלמידיו , ) 75נובעת
ממציאותם של חמישה חדרי קבורה  ,שבכל אחד מהם חמישה קברים  .לתפיסה המזהה את הקברים
הרבים כקברי תלמידיו של החכם הקדמון יש ביטויים נוספים בספרות הנוסעים  ,וכבר הזכרתי את
76

זיהוי המערה בעלת שנים  -עשר הקברים כמקום קבורתם של

ר'

אליעזר ובית רינו .

בעיה מיוחדת מעוררים הכינויים שנתנו למערת ' כ " ד התלמידים ' שניים מהנוסעים  :בעל ' סימני
כתבי הקברות ' כינה אותה ' מער ברזו '  ,ואילו בעל ' ייחוס הצדיקים ' כינה אותה ' מערת אלכיזראן

אלבוזראן ] '  .משמעותם של כינויים אלה נסתרת מאתנו .
65

77

' ולהלאה משם מערה ובה קבר ר ' חנניה כן עקשיא ותלמידיו ובה כיפות ובכל כיפה חמשים קברים זה לפנים מזה '  .ראו :
רישר

66

[ או :

( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ ' . 35

רשימת אילן ג  [ ' :כפר ענן ] קבר ר ' יעקב וקבר ר ' אליעזר בן יעקב קב ונקי  .נקבר ר ' אבא חלפתא וב ' בניו ר ' יוסי ור '
שמעון ור ' ח [ ננ ] יא בן עקשיא '  .ראו  :אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 126שורות

. 5 -3

תיארוך החיבור על פי  :ריינר ( לעיל ,

הערה  , ) 15עמ ' . 17
67

' כפר ענן  ] . . . 1שם קבור אבא חלפתא ובניו תחת הזיתים ור ' חנניה בן עקשיא ע " ה '  .ראו  ' :יחוס האבות '  ,מהדורת הוטינגר

( לעיל  ,הערה . ) 38
ציון ' .

בן  -צבי (לעיל  ,הערה . ) 23

68

ו ' למעלץה ] ממנו ר ' זכריה הקצב וסמוך לכפר ר ' חנניה בן עקשי ' ועליו

69

' לדרום שלש מערות  ,שם האחת עלאינשנזר  ,ובה עשרים וארבע כוכין של קברי תנאים  .במערה השניה נקבר נביא ,

ראו :

והמערה השלישית מלאה עצמות  .לא הרחק משם בית חרב ובו קבורים ר ' יוסי ור ' זכריה [  ] . . .לא הרחק משם קבורים ר '

זכריה בן הקצב ור ' הנניא בן עקשיא '  .ראו  :יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 437
70

' ושם

בהר בית הקברות  ,ושם ר ' זכריה  .ושם למטה מערה  ,ויש בה כ " ד תלמידים  .ושם שתי מערות סמוכות זו לזו  ,האחת

פתוחה והאחת סתומה '  .ראו  :אסף ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' נט ; ראו גם  :גרינהוט
71

' כפר ענאן

[. . .

]

( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' . 153

ויש שם שלש מערות  .אחת קורין לה מערת ' אלכיזראן [ או  :אלבוזראןן ויש שם כ " ד כוכין של אבנים ,

ואחרת שיש שם קבור נביא ושכחו שמו  ,ואחת קורין לה מערת העצמות  ,ולשם רבי חנניה בן עקשיא והכל ממזרח הכפר

סמוך למבואי של היהודים '  .ראו  :טולידאנו ( לעיל  ,הערה
72

לונץ ( לעיל  ,הערה

, ) 18

עמ '

; ) 38

לונץ

( לעיל  ,הערה . ) 53

. 39

73

בן  -צבי ( לעיל  ,הערה . ) 23

74

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 437

75

ראו לעיל  ,הערה . 63

76

דוגמה נוספת לכך מופיעה בתיאור מסעו של ר ' חיים בן עטר למירון  ' :עלינו משם לראש ההר  ,מערה גדולה הפלא ופלא .
קבור שם הלל הזקן ושלשים תלמידים  .יש במערה ח ' כוכין ובכל כוך ד ' אבני שיש וכל אבן ד ' אמות אורכה ושתי אמות

רחבה ומרוקה כל אבן  .ויש למקצת מהאבנים כתב עליהן אבל נטשטש שאינו ניכר '  .ראו  :קלאר ( לעיל  ,הערה . ) 57
77

לניסיונות לפרש את הכינוי אלכיזראן ראו  :ש " ח קוק  ,עיונים ומחקרים  ,ב  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '  , 94הערות , 1

.2

ץתדרה

דיה

ניצת י

74

(

סובסקי

ברסלבסקי  ,שביקר במערה בשנת  , 1933הוסיף מספר פרטים שאינם מופיעים בספרות עולי
הרגל :

אכן  ,למערה ה ' חדרים מקומרים  ,שניים מימין  ,שניים משמאל והאחד בירכתיה  ,מול הפתח  .בכל
איור
הקבורה של
ר ' חנניה בן עקשיא
צייצי יסף ~ -סלבסקי )
 : 7מערה

,

' כיפה ' ה '

קברים חצובים לרוחב החדרים  ,קבר לפנים מקבר  .בשעת ביקורי עדיין שמרו כמה מהם על כיסויי  -האבן
אשר להם  ,שהיו שבורים  .בכמה מהם אפשר היה לראות שרידי עצמות ושברי חרס  .את פתח המערה משלים

בנייז  -אבן קטן ולו ' דלת של אבן לסגור '  ,כמו בימי ר ' משה באסולה  .על
נקרא המקום בפי תושבי כפר  -ענאן ' אל מג ' נזר '  ,היינו ' הסגור בשרשרת ' .

שום שרשרת שהיתה נועלת דלת זו
78

לפי תיאור זה הוקם לפני פתח המערה בניין אבן קטן  ,שנסגר
באמצעות דלת  .בהקשר זה הסביר ברסלבסקי את הכינוי
' עלאינשנזר '  ,הנזכר אצל ר ' משה ירושלמי  ,כשיבוש של
' אלמג ' נזר ' ,

המילה הערבית

כינוי שניתן למערה על שום

השרשרת שסגרה את הכניסה אליה  .ברסלבסקי גם הצביע על
הדמיון בין המצב בזמנו לתיאורו של באסולה  ,אף שבאסולה
קדם לו

ב 400 -

שנה  .התיאור של ברסלבסקי נתמך בתמונה

שנתפרסמה בספרו  ,ושבה נראה המבנה הקדמי הבנוי אבנים

.

'" ,הששש",רי"214441
1

' ,.נ'.יע

.

ןלל

" לךיל " , ,
:

(;

.ן, -

,

.: ' ' -

,,". " ,י ,
,

גדולות לא מסותתות ובפתחו ניצבות שתי אבני מזוזה  ,ביניהן
" ' 11

)

דלת אבן מסותתת ומעליהן אבן ראשה ( איור . ) 7

79

בתצלום מראשית שנות השבעים של המאה העשרים נראית מערת
-

הקבורה לאחר שהמבנה הקדמי הוסר ומעל המערה נבנה ציון ובראשו

כיפה  .לפתח המערה מוליכות מדרגות חצובות בסלע  ,ובחזיתה חצובה

קשת שבמרכזה נפער פתח המוליך לחלל המערה  .האבנים הגדולות
שכיסו את הקבר שימשו ליצירת פרוזדור הכניסה  ,ובצדו שוחזר

פתח הכניסה המקורי ובו דלת האבן .

80

מעל הקבר נבנה ציון מאבנים

מסותתות  ,ובארבע פינותיו קרניים הבאות לחקות מזבח קרניים  .בראש
הציון יש כיפה לבנה ובקדמתו משוקע לוח אבן שעליו נכתב ' קבר התנא

ר ' חנניה בן עקשיא ' ( איור . ) 8
בשנים שחלפו מאז  ,חלו באתר שינויים שהרחיקו אותו אף יותר
מחזותו הקדומה  .המבקר במערת הקבורה כיום מגיע אליה בשביל מרוצף
אבן המוביל אל פתחה ומכסה כליל את המדרגות החצובות שנחשפו
איור
ר חנניה

 : 8קבר

בן עקשיא

לאחר עבודות

הפיתוח הראשונות

בפיתוח הקידם  .גם פתח הכניסה המשוחזר אינו נראה עוד  .בתוך המערה יש חמישה חדרים  ,שפתחם

מקימי ' שניים מימין  ,שניים משמאל ואחד בירכתי החלל המרכזי  .חדרי הקבורה מוגבהים בחצי מטר
78

ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ

' . 310
79

שם  ,צילום בין עמ ' . 321 - 320

80

לתצלומים של מערת הקבר לפני הפיתוח
עמ ' . 246

ראו  :שם ; הכהן

( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ '

; 116

וילנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 1ב ,

כתוב בנוף

חדרה

75
-

בקירוב מהרחבה הנמצאת בתווך
ביביהם  .המראה הפנימי של המערה
דומה למה

שתיארו ר ' באסולה

ותלמידו של ר ' בן עטר  ,אך רצפת
המערה וחדרי הקבורה כוסו ביציקת

בטון שמקנה להם חזות לא טבעית .
כל הפריטים הקדומים  ,מהם כאלו
שעדיין נראו בשנות השלושים של

המאה העשרים ( כיסויי האבן של
הקברים  ,שברי החרס והעצמות) ,
נעלמו  ,ואת מקומם תפסו ספסלי עץ
מאולתרים  ,ויחר עם יציקות הבטון
והלכלוך הם יוצרים רושם של הזנחה

ועליבות ( איור . ) 9
ניתוח המקורות מלמד כי התקדשות אתר הקבורה קשורה קשר בל יינתק למערת הקברים הקדומה
שפתחה החצוב והמעוצב נותר חשוף במשך מאות שנים  .בשל מקומה על הדרך לכפר וקרבתה לבית

איור
ר ' חנניה בן עקשיא,
 : 9קבר

לאחר שיפוץ
המהחם בשנות

הכנסת הקדום הייתה נגישה לעולי הרגל שעברו במקום  ,ומתארה הפנימי והחיצוני הביא לזיהויה

השמונים של המאה

כמקום קבורה של אישיות מן העבר  .מסיבה זו היא נזכרת בתיאוריהם של רבים מן הנוסעים שביקרו

העשרים

בכפר חנניה .

אולם המסורת של זיהוי המערה כמקום קבורתו של חנניה בן עקשיא היא מאוחרת ולא יציבה .
במאה השלוש  -עשרה זוהתה המערה כמקום קבורתו של אבא חלפתא  ,החשוב מבין האישים שעל
פי מסורות שונות נקברו בכפר חנניה  ,ועל כן נקשר לקבר הבולט ביותר שהיה במקום  .רק לאחר
ש ' נדר ' קברו של ר ' חלפתא למישור והמערה נותרה ללא בעלים  ,נפתח פתח לזיהויה כמקום קבורתה

של אישיות אחרת  .אבל גם לאחר שבראשית המאה השש  -עשרה ( או קודם לכן ) נקשרה לר ' חנניה ,
נשאר הזיהוי נזיל  ,ונראה שאחדים מן הנוסעים היססו בעניין  ,זאת בשל ריבוי הנקברים במערה ובשל

מציאותן של מערות קבורה נוספות סמוך לה  .בייחוד מעוררת עניין אחת המערות הסמוכות שנקשרה

ל ' נביא '  ,כינוי המכוון ודאי לקדוש מוסלמי שזהותו אינה ידועה לנו .

81

זכריה בז הקצב
זכריה בן הקצב היה כוהן בירושלים בדור החורבן .

82

הקבר המיוחס לו נמצא בראש ההר  ,בתוך מערה

טבעית אשר נחצבה והפכה למערת קבורה  ,במקום גבוה ומנותק מן

הכפר .

בהשוואה למקומות האחרים בולט מיעוט המקורות המזכירים את קברו של ר ' זכריה  .דבר זה
81

ראו הציטוטים לעיל  ,הערות . 71 , 69

82

מרגליות ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '

; 271 - 270

היימן ( לעיל  ,הערה  , )44עמ ' . 402

שקדרה

76

נורית ליסובסקי

נובע ממקומו בראש ההר  ,באתר שלא היה נגיש לנוסעים ולעולי הרגל שהגיעו לכפר חנניה ( איור

. ) 10

.

,

מדובר אפוא במסורת קבורה מקומית  ,וכבר העליתי את ההשערה שמשפחות הכוהנים שישבו
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בכפר חננ ה חסי עצמן לזכייה הכוהן
וזיהו את קברו בראש ההר  .הקבר נזכר

'

לראשונה בכתבי נוסעים מן המחצית

יקו

השנייה של המאה השלוש  -עשרה ,

83

אבל אף אחד מהנוסעים שביקרו בו לא
תיאר אותו באופן מפורט  ,ונראה שלא
היה בו שום פרט שמשך את תשומת
לבם  .מסביב לקבר נמצאות מערות
קבורה רבות  ,ואליהן כוונו דברי הנוסעים

שציינו ששכן בבית קברות .
ר ' משה ירושלמי ייחס את הקבר
שבראש ההר לר ' שמעון  ,וכבר עמדתי
על כך שכתב את תיאור מסעו שנים רבות
לאחר שביקר במקום  ,ושבשגגה ייחס את
שמות הנקברים לקברים לא להם .

84

איור  : 10קבר
ר ' זכריה בן הקצב

דיור מסכם
מן המפורסמות הוא כי הזיכרון של מקום קדוש משתמר הן באמצעות עולי הרגל הפוקדים אותו מדי
שנה הן באמצעות הקהילה היושבת במקום ובסביבתו הקרובה  ,ומשמרת את האתר ואת פולחן הקדוש

הקשור בו  .ספרות הנוסעים הארץ  -ישראלית  ,שנכתבה על ידי מקצת עולי הרגל לאחר ששבו למקומם ,
שימשה את עולי הרגל שבאו בעקבותיהם  ,סייעה להפיץ את הזיכרון של המקומות הקדושים בקהל
רחב  ,שימרה את מסורת המקומות הקדושים לכל הזמנים  ,ועד ימינו  ,ואף אפשרה לאחר קום המדינה
לחדש רבים מן המקומות שנעזבו ונשכחו במרוצת הזמן .
עיון בתיאורי הנוסעים שביקרו בכפר חנניה מלמד על ריבוי המקומות הקדושים שהיו בכפר מאז

המחצית השנייה של המאה השתים  -עשרה ואילך  .ניתוח תיאורים אלה תוך התבוננות בשטח כיום
מאפשר להצביע על האתרים שאליהם כיוונו הנוסעים שביקרו במקום בתקופות שונות ולעמוד על
השינויים שחלו במיקומם ובמרכיביהם  .ההבדלים בתיאורים של כל אחד מן האתרים הללו נובעים
83

' תוצאות ארץ ישראל ' (  ' : ) 1291 - 1270ושם בהי
המסעות ' ( אמצע המאה

השלוש  -עשרה ) :

י

בית הקבעת  ,ושם ' זכייה '  .ראו  :אסף ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' נט ; ' אלה

' ושם בהר בית הקברות  ,ושם זכריה בן הקצב '  .ראו  :גרינהוט ( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ ' . 153
' על ראש ההר קבור ר ' שמעון  ,ועליו בנוי ציון  ,ולידו עץ גדול הקרוי " סינדיאן " בערבית  ] . . . 1לא הרחק משם קבורים ר
זכריה בן הקצב ור ' הנניא בן עקשיא '  .ראו  :יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 437

נתוב עוף

ץתדרה

77

לדעתי משני גורמים עיקריים  :חוסר היציבות של מרכיבי המקום הקדוש שהביא לתזוזות באתריהם ,
 ,ט .ב

ע  ,חנם ש הנוסע  ,ם
/

שב  ,ק  , ,במצם .

[נך": :נ :

=5א48148

"

עשויים להבטיח רציפות במקום אחד .
לעומת זאת מרכיבים

יציבים

פחות ,

דוגמת גל אבנים או מעיין שחדל לפכות ,
או בולטים פחות דוגמת מערה קטנה ,
עשויים להביא לנדידת האתר למקום
שכן  .ואכן  ,מציאותן של מערות קבורה
רבות הסמוכות זו לזו עשויה לגרום לאי
ודאות באשר למקום קבורתו של האיש
הקדוש ;

ואילו מערת קברים בולטת ,

בעלת סממנים ייחודיים  ,מסייעת לקבע
את מקום קברו  .מרכיב ייחודי בהיותו בולט אך לא יציב הוא העץ הקדוש  .עץ נישא או חורשה

עשויים למשוך אליהם קדושה  ,כך שקבר שזוהה תחילה באתר סמוך  ,עשוי לנדוד אל מתחת לעץ .
ואילו היעלמותו של העץ  ,עקב שרפה או זקנה  ,עשויה להביא להיעלמותו של המקום הקדוש או
לנדידתו לאתר חדש  .כך לדוגמה קיבוע מקום קברם של אבא חלפתא ובניו במישור עקב מציאותו של

אילן גדול שם ממחיש היטב כיצד עץ קדוש עשוי לגרור עמו קדושה  .ואילו נדידת קברו של ר ' יעקב
ממקומו עקב היעלמותו של העץ הקדוש שעמד סמוך לו וקיבועו מתחת לעץ שכן שעמד סמוך לקבר

' אביו '  ,ממחישים היטב את אי היציבות שבעץ הקדוש ( איור . ) 11
הגורם השני להבדלים בין תיאורים שונים של מקום קדוש הוא רמת ידיעותיו של הנוסע בעת

שביקר במקום ולאחר מכן בעת שכתב את זיכרונותיו  .ספרות הנוסעים היהודית נכתבה כדי לסייע
לעולי הרגל המבקרים במקומות הקדושים  ,אבל היא לבדה לא יכלה להבטיח זיהוי מדויק של המקום
הקדוש  .לשם איתור מדויק נדרשה עזרתם של מורי דרך מנוסים או מציאותה של קהילה יהודית

מקומית  .עולי הרגל ראו את מה שהראה להם מורה הדרך שנלווה אליהם  ,או את מה שהראו להם
התושבים המקומיים  ,וכתביהם משקפים את מה שהוסבר להם ואת מה שזכרו בעת שהעלו את
זיכרונותיהם על הכתב  .חסרונם של מורה דרך ושל קהילה מקומית והסתמכות על עוברי אורח
מזדמנים עשויים היו להביא לטעויות בזיהוי  ,כך שעולה הרגל שסבר כי הוא נמצא באתר קדוש

מסוים  ,עשוי היה לתאר אתר שנמצא בשכנות לו .
בהקשר זה ראוי לשוב ולהדגיש את חשיבותה של קהילה יהודית בשימור המקום הקדוש

איור
:11י
ייםן ע"
צ

'

אילן גדם
ה ארין

ץתדרה

נירית
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ליסובסק

איור  : 12חשיבותה
של קהילה בשימור
הזיכרון של המקום
הקדוש

ובטיפוח פולחנו ( איור  . ) 12כל עוד התקיימו העליות לרגל שכללו ביקור במכלול רחב של מקומות
קדושים והשתתפות בשורה ארוכה של טקסים  ,נשמר זכר המקומות שנכללו במסלול המסע בלי
קשר למציאותה של קהילה יהודית במקום  .אבל עם התמעטות המסעות השנתיים  ,בייחוד מן המאה

השבע  -עשרה ואילך  ,עלתה חשיבותה של הקהילה המקומית בשימור הזיכרון של המקום הקדוש .
היעלמותה של הקהילה היהודית שישבה סמוך לו  ,טיפחה את פולחנו וראגה לתחזוקתו  ,עשויה הייתה
להביא להשתכחות הדרגתית של המקום הקדוש  ,או אפילו להפיכתו לאתר פולחן של עדה דתית
אחרת  .עמדתי על כך שהיישוב היהודי בכפר חנניה נפסק  ,אל נכון בראשית המאה השבע  -עשרה ,
ודבריו של ר ' יהוסף שווארץ הם דוגמה לידיעות הלקויות של נוסע שביקר במקום בסוף המאה

,

התשע  -עשרה  ' :כפר חנינה  ] . . .ונמצא שם בהכ " נ חרבה  .ובצד הדרום הכפר קבר ר ' י ' [ הושע ] איש כפר

סכני ועוד הרבה צדיקים ' .

85

ברור ששווארץ ידע מעט על הקברים ועל הנקברים בכפר חנניה ואף שגה

בזיהוי ה ' צדיק ' שנקבר במקום  ,כנראה בשל ההדרכה שקיבל בעת ביקורו .
הדיון במאמר בא להעמיד את החוקרים על הצורך לבחון מקרוב את ספרות עולי הרגל  ,תוך
השוואה פנימית של תיאורי כל אתר זה עם זה והצלבת הידע העולה מהם עם מה שמתגלה מתיאורי
חוקרים מודרנים וממבט מקרוב על האתרים כיום  .מסורת עולי הרגל מקיפה מאות שנים  ,שבמהלכן

חלו שינויים  ,לעתים גדולים  ,במרכיבי המקומות הקדושים  .תמורות אלה וכן שגיאות שמקורן בזיהויים
מוטעים ובזיכרון לא מדויק  ,באו לידי ביטוי בכתבי הנוסעים  ,ועל החוקר להיות קשוב להם  .במסגרת

זו יש להדגיש במיוחד את מרכיבי האתר המתועדים בכתבי חוקרים  ,והמתגלים בשטח כיום  -אלה
חייבים לשמש נקודת מוצא לחקר התמורות שחלו במקומות הקדושים במרוצת הזמן
85

י ' שהארץ  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים  ( 1979ירושלים

תר " ס )  ,עמ ' ככד  -רכה .

ה ורלסדר 1בסגירה

אנת נקלביץ

"

"

דגם להתיישבות החקלאית היהודית

בארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים

א  .מבוא
עוד משחר ההיסטוריה נקשר המונח אריסות לעבודת האדמה  .האריסות ( באנגלית , Sharecropping
בצרפתית

( Ad tayage

הייתה אחת מדרכי עיבוד הקרקע  :בשיטה זו בעל הקרקע החכיר את השטח

~

שבבעלותו בתמורה לחלק מן היבול  .בעת העתיקה ובימי הביניים הייתה האריסות אמצעי לשעבוד

האיכרים  ,בשל התלות הבלחי מוגבלת של האריס בבעל הקרקע  .האריסות התקיימה מאות בשנים ,
1

כשהיא משנה צורה  ,נעלמת ושבה לפעול  ,עד שנעלמה כליל עם צמיחת הקפיטליזם .
בארץ  -ישראל פעלה שיטת האריסות  ,ה ' אמפיטוסיס '  ,בתקופה הרומית  ,כאשר השלטון ביקש
להשפיע על התושבים לחדש את עיבוד האדמה והציע תנאי חכירה נוחים ומושכים  ,שכמוהם כבעלות
על הקרקע  2 .בתלמוד מוגדר האריס ' כמקבל שדה מחברו לעבדה  ,בשכר חלק ידוע מהפירות שתוציא

השדה ' .
1

3

סקירה היסטורית על התפתחות שיטת האריסות בעולם מהעת העתיקה ועד המאה העשרים ראו . 1 . Byers , 'Historical :ז
7- 40
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. The fournal

' Sharecropping

ת . Perspectives 0באימפריה הרומית

הופעלה השיטה כשלב מעבר מהעבדות לפאודליזם הקלסי  .האריסות הופעלה במגוון צורות באזורים שונים באירופה

ובאסיה .
הלניסטיים  -רומיים המשתקפים במקורות הז " ל '  ,ציון  ,לט ( תשל " ד )  ,עמ ' . 233 - 217

2

י ' שורק ,

3

הערך ' אריס '  ,אנציקלופדיה תלמודית  ,ב  ,עמ ' קפו  .שני סוגי אריסות מוזכרים בתלמוד  .באחד קיבל האריס מבעל

' מנהגי אריסות

הקרקע את ההוצאות  ,הזרעים ושכר עבודה בגובה מחצית  ,שליש או רבע מהיבול  ,כפי שהותנה  .בסוג האחר מימן
האריס בעצמו את ההוצאות והזרעים  ,ואילו בעל הקרקע קיבל חלק מן היבול  ,שליש או רבע כפי שהותנה .
קתדרה

, 120

תמוז

תשם "

(

,

עם ,

106 - 79

ץתדרה

80

אסתי ינקלביץ

בהקשר של היישוב היהודי המתחדש בארץ  -ישראל הוזכר רעיון האריסות לראשונה

בתחילת תרס " א (  4 . ) 1900חיים מרגלית קלווריסקי  ,מנהל חוות ההכשרה של

יק " א

( החברה להתיישבות יהודית) בסג ' רה שבגליל התחתון  ,החל בניסיון האריסות בהמלצתו
של הפקיר הממונה פרנק פריינטה

( ט ) תט

.

8ק ) 5

קבוצות פועלים הוחתמו על חוזים

"
עונתיים  ,וקיבלו עליהם לעבד את הקרקעות  ,והחווה סיפקה להם את אמצעי הייצור
בתמורה לחלק משווי היבול  .היה זה חלק מתקופת המבחן שהנהיגה יק " א למיון
הפועלים המיועדים להתיישבות במפעלה

בארץ  -ישראל .

בזיכרונותיהם של בני התקופה נכתב  ' :נסתכמה שנתה הראשונה של סג ' רה
בגירעון -

ואז נצנץ לראשונה רעיון האריסות  -ובקבוצה [ ! ] ' .

הביל " ויי כתב במאמר שפרסם בשנת

6

מנשה מאירוביץ

: 1905

בהתלהבות של קודש ניגשו הפועלים הצעירים

בשנת  1901נתקבלה פקודה מפריס להתחיל בנסיון אריסות [ ] . . .
לעבודתם  ,מתוך ביטחון גמור בהצלחת מפעלם  .נזדמן לי לראות את אורח חייהם של בני המולדת הללו [ . . .

חייט מרגלית

קלוורייקי

]

בראותי את בני החיל הללו [  . . .ן צצה לפני תמונת האוהל ' ההיסטורי ' והאורווה עם קבוצת הבילויים הראשונה

.

בראשון לציון [  . .ן אותו מרץ ואותה

אמונה .

7

מדברים אלה ניתן להתרשם כי להבדיל מהאריסות באירופה ובמזרח התיכון  ,נתפסה האריסות ביישוב
היהודי כחלק מתהליך התחייה וגאולת האדם והקרקע  .ברם יוסף ויתקין  ,שהכתיר את האריסים
בתואר ' גיבורי ישראל '  ,הנלחמים את מלחמתם בטבע ובאנשים  ,עמד על המציאות הקשה שהביאה
אותם לשקוע בייאוש ולראות עצמם ' עבדים לפקידי יק " א ' .

8

האריסות בהתיישבות היהודית לא החלה על פי ' הפקודה מפריז ' ; דומה כי היה זה רעיון שהתגבש
לכלל מעשה מתוך המציאות שבה מחד גימא הפקידות חיפשה דרך להכשיר את הפועלים  ,ומאידך

גיסא הפועלים ביקשו אמצעים לקיום תוך כדי הכשרה  ' .פריז '  ,קרי יק " א  ,אימצה את הרעיון במתכונתו
החדשה  ,שכן הוא עלה בקנה אחד עם תפיסת עולמם של מנהליה .
במאמר זה אבחן את המקורות לאריסות כשיטת התיישבות ביישוב המתחדש בארץ  -ישראל ,
את הסיבות לאימוצה ואת תהליך התפתחותה  .אבקש לברר כיצד התפתחו חוזי האריסות מחוזה
ספורדי שהתהווה תוך ניסוי וטעייה  ,או ' תוך כדי פעולה '  9 ,לחוזה מגובש שהיווה בהמשך את הבסיס
4

ע ' עמית  ' ,מקומו של חיים מוגלית קלווריסקי ביישוב הגליל התחתל  , ' 1905 - 1898עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים  , 1981עמ ' . 42 - 39
5

פריינטה היה מנהל המשרד האזורי של יק " א בביירות ומנהל בדימוס של בתי הספר של כי " ח אליאנס בסמרנה  ,באיזמיר
ובתוניס .

6

עבר הדני  ,ההתישבות בגליל התחתון  :חמישים שנות קורותיה  ,רמת  -גן תשט " ו  ,עמ '

7

מ ' מאירוביץ  ' ,פרשת סג ' רה '  ,הנ " ל  ,חבלי תחיה  ,תל  -אביב תרצ " א  ,עמ '
ב ' יברייסקייה זשיזן '

8

. 50

. 24

המאמר פורסם לראשונה בשנת

1905

פטרבורג .

י ' ויתקין  ' ,מגיבורי ישראל '  ,המליץ  ( 77 ,י " ס בניסן תרס " ג )  .הגיבורים האמתיים כדברי ויתקין היו האריסים  ,אלה
שמלאכת כפיים הייתה פרנסתם והווייתם  ,זאת בניגוד ל ' גיבורים ' שהונצחו בפנתיאון הלאומי  .ראו

גם  :מ ' חזן  ' ,הנצחת

מגשימי הציונות  -גרסת יוסף אהרונוביץ '  ,ציון  ,ע ( השס " ה )  ,עמ ' . 93 - 61
9

ר ' אהרנסון  ' ,שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,א ,

ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 76

האריסות בסג ' רה

81

להתקשרות חוזית פרטנית בין החברה המיישבת לאריסים במושבות  ,ומה היו הגורמים שהביאו

לכישלון הניסוי  .כמו כן אבחן את הקשר הרעיוני בין החוזים בסג ' רה לחוזי האריסות של ראשית

ההתיישבות השיתופית .

ב  .האריסוה כשלטה חכלרה לעלבוני קרקע
מהמאה השלוש  -עשרה ואילד ,

יאחר

קריסת הפאודליזם הקלסי  ,התפתחו במערב אירופה דגמים

שונים של אריסות  .בבסיס השיטה היה יתרון כלכלי יחסי

לבעלי הקרקע

) ( Surplus Appropriation

ולמעבדיה  ,בזכות חלוקת הסיכונים  .בחברה המסורתית האירופית הייתה האיכרות ממוקמת בתחתית

הסולם החברתי  ,והאריסים ניצבו שלב אחד מעל הפרולטריון הכפרי  .האריסים היו שקועים כמעט
תמיד בחובות כלפי האדון  ,בעל הקרקע  ,התקיימו ברמת קיום מינימלית  ,ובלית בררה קיבלו את תנאי
החכירה שהוצעו להם  .האריס עיבד את הקרקע  ,ובתמורה קיבל חלק מוסכם מערך היבול  ,בניכוי

ההוצאות לרכישת זרעים  ,זבלים  ,בהמות העבודה  ,ציוד  ,מגורים ומזון  ,שמומנו על ידי בעל הקרקע .
אם עלה בידי האריס לצבור הון כלשהו  ,הוא רכש בו קרקע או שהפך לאיכר שכיר או חוכר בעצמו
)tenant

ferm~ ef

lo

במקור התבססה שיטת האריסות על חלוקה שוויונית  ,חצי  -חצי  ,בין האריס לבעל הקרקעות
) mitayage

משמעו מחצית

= moitii; medietas

חצי )  .לעתים ניתן לבעל הקרקע חלק גדול יותר ,

ובמקרים יוצאי דופן  ,למשל כשהקרקע הייתה דלה  ,הסתפקו בעלי הקרקעות בהכנסה נמוכה מן
המקובל  ,והיו מקרים שבהם קיבל האריס שני שלישים עד שלושה רבעים מההכנסה .

האריסות הייתה נפוצה בארצות מערב אירופה  ,בעיקר בארצות השפלה  ,עד המאה השמונה  -עשרה .
המעבר ההדרגתי באירופה ממבנה החברה המסורתית שנהגה על פי הסדר הישן לחברה המודרנית ,

שהחל בעקבות תהליך האמנציפציה של האיכרים  ,הביא לירידה הדרגתית במספרם של האריסים .
מקצתם נהנו מהשגשוג הכלכלי של אמצע המאה

11

השמונה  -עשרה והפכו בעצמם לאיכרים חוכרים .

בצרפת הייתה האריסות דגם חכירה שכיח עד למהפכה

הצרפתית .

12

בשנת

1882

הייתה האריסות

נהוגה בעיקר באזור הדרומי  -מערבי של המדינה  ,האזור הנחשל יחסית  ,בעוד שבצפון המדינה לא היו

כלל אריסים .

כלכלנים חקלאיים ומתקני חברה ראו באריסות הזדמנות לקידומו של הפועל העני  ,אך

13

בפועל היה האריס עני מרוד  ,והשלכותיה של השיטה על החקלאות היו בדרך כלל שליליות  .האריס ,
שעיבד בדרך כלל את האדמה על בסיס חוזה מילולי או חוזה כתוב לטווח קצר  ,נמנע מלהשקיע
10

15 , Sharecroppers, and French Agricultral Depression 01 the Late Nineteenth Century ' ,ת8תין ' Liebowitz ,
429 - 445

 .קק

ATinter 1989 ( ,

History , 19

of

.fournal

 .ו .ו

א ' כך שכיך מעבך אדמה שאינה בבעלותו

תמורת דמי שכירות מוסכמים~ המשולמים בכסף או בתבואות  .בארץ  -ישראל היו מרבית הפלאחים הערבים פלאחים
חוכרים  ,שנדרשו לשלם לבעלי הקרקע דמי חכירה בגובה
11

40 - 33

אחוז מן היבולים .

דיון מקיף בתהליך המעבר מהסדר הישן באירופה הכפרית לחברה המודרנית
1978

' Rural Europe, Newמ

 .קע

,

- Politics ~ Oiord
Ambition, Love and
1973 ,

12

160- 162

13

ליבוביץ ( לעיל  ,הערה . ) 10

ראו the Old Order :

45 :ע Zeldin, France 1848- 1

.ז

,

] Blum , The End
0

ץתדרה
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אסתי יגקלביץ

בקרקע בשל הארעיות  ,ואף בעל הקרקע נמנע מהשקעה  ,בשל חוסר הוודאות וההכנסה הזעומה .
בארצות המזרח התיכון הייתה האריסות תופעה שכיחה  ,ובכלל זה בארץ  -ישראל .

14

מצוקתם

הכלכלית של הפלאחים בארץ  -ישראל החמירה בשנות השבעים של המאה התשע  -עשרה  ,בעקבות
התרחבות הקשרים בין הכלכלה המקומית לכלכלה העולמית  .הקרקע החקלאית הפכה למוצר מבוקש
בקרב בעלי הון עירונים ונכבדים כפריים  ,ואלה הפכו לספקי האשראי של הפלאחים  ,והקרקע ויבולה

שימשו כביטחונות .

האריסות השכיחה ביותר הייתה אריסות תמיד  ,ללא הסכם  ,המבוססת על נוהג

15

ומסורת  .האריסות הייתה שיטה מקובלת לניצול הקרקעות של ה ' בעלים הנעדרים '  .לרוב לא היו
האריסים מתחלפים  ,אלא ישבו על הקרקע כל חייהם  ,והקשר עם בעלי הקרקע התקיים בעיקר בעת

תשלום דמי האריסות .

16

בסוריה  ,שבה היו מרבית הקרקעות בידי בעלי האחוזות הגדולים  ,עובדו הקרקעות בידי אריסים .
חלקו של האריס ביבול היה שונה בהתאם לטיב הקרקע ולמידת הקושי בעיבודה  ,ונע משישית ועד

לשליש מהיבול  .סוגי האריסות נבדלו בהתאם למידת ההשתתפות של שני הצדדים באמצעי הייצור .

17

ניתן לומר בהכללה שבכל אזור התפתח דגם אריסות בהתאם לתנאי המקום ומנהג המקום  ,וכי מרבית
ההסכמים או החוזים היו מילוליים בלבד  ,חלקם חד  -שנתיים וחלקם ארוכי טווח .
הנהלת יק " א ופקידיה בארץ  -ישראל  ,שחלקם חיו או קיבלו את הכשרתם החקלאית בצרפת  ,הכירו את
דגם האריסות הצרפתי  ,ועל כן יש להניח שדגם זה עמד לנגד עיניהם שעה שתכננו את מפעל ההתיישבות

שלהם בארץ  -ישראל  .האריסים עצמם  ,שחלקם הגדול היו ממוצא מזרח אירופי  ,לא הכירו את האריסות
כשיטת עיבוד  ,שכן האריסות בארצות אלה הייתה מזערית לכל היותר .

18

יש להניח אפוא כי האריסות

שיושמה בחוות סג ' רה שילבה בין הידע של הפקידות בנושא לבין הביצוע במשק הערבי  .אולם דגם
אריסות זה נבדל מכל אלה שסקרתי לעיל  ,שבהם עיבדו האריסים קרקעות שהיו בידיים פרטית  -במקרה

הארץ  -ישראלי הייתה הבעלות על הקרקע בידי החברה להתיישבות יהודים  ,יק " א  ,שמרכזה בפריז .

ג  .האריסות במפעל ההתילשבות של

.1

לקאא

בסגירה

שלב גיבוש הרעיון

בשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה התחדש היישוב היהודי החקלאי בארץ  -ישראל והוקמו
המושבות הראשונות  .קשיי ההתמודדות והקיום של המתיישבים החדשים הובילו עד מהרה למעורבותו

של הברון רוטשילד ולפרישת חסותו על חלק מן המושבות שנקלעו למשבר .
. 435

14

שם  ,עמ '

15

מ ' יזבק  ' ,מפלאחים

למורדים :

גורמים כלכליים להתפרצות המרד הערבי ב  , ' 1936 -הציונות  ,כב ( תשס " א )  ,עמ '

. 187 - 186
16

א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ט  ,עמ ' . 281

17

ג ' בר  ,מבוא לתולדות היחסים האגרריים במזרח התיכון  , 1970 - 1800ירושלים תשל " ב  ,עמ '

; 101 - 99

גרנובסקי ( שם ) ,

עמ '  . 293ההחכרה הנפוצה הייתה תמורת חלק מן היבול  -על פי שיטה זו  ,מראב ה  ,קיבל המלאח רבע מן היבול .
18

בעיראק הייתה מקובלת שיטת המהאצה  ,שעל פיה התחלק היבול בין גורמים שונים  ,בהתאם לשיטת העיבוד .
~
באיירם ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 25

האריסות בסג ' רה
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ץתדרה

לאחר פטירתו של הברון מוריס דה  -הירש ) ) 1896 - 1831 , de Hirschוהעברת הניהול של יק " א  ,שחירש
יסד ועמד בראשה  ,לידי מועצה אדמיניסטרטיווית חרשה  ,החלה החברה להתוות תחומי פעולה
עתידיים  .באוקטובר

1896

התבקש אמיל מאירסון ) (Meyersonעל ידי נרסיס לוון (מ "

ע)]

4ן
פבב

;-

1

ע ןמ:ג..-

עיןוי

'

),

א

ך

--

נייגו התבקש להמליץ על סמך ניסיונו על אופן הטיפול הרצוי במתיישבים  ,כדי להכשירם להיות
עובדים ראויים אך למנוע ציפיות מופרזות ותלות בחברה  ,כפי שקרה במושבות הברון רוטשילד .
על פי חזונו בתזכיר שהגיש ליק " א סקר מאירסון את לקחי השיטות שננקטו עד אז בהתיישבות
בארץ  -ישראל ואת הצעתו למיון פועלים והכשרתם .

21

הוא הציע שפעולת המיון תתבצע באחוזה

שתוקם ותופעל על ידי יק " א  .הפועלים באחוזה יידרשו לעמוד בחובות שיוטלו עליהם בתנאי העבודה

והשכר המקובלים בארץ  -ישראל  ,וליק " א לא תהיה כל מחויבות כלפיהם  .המיון יתנהל בשיטת הבררה
הטבעית  -המצטיינים  ,שיצליחו לשרוד  ,יהוו את הגרעין להתיישבות בריאה בארץ  -ישראל  .אלה
שיוכיחו את כישוריהם יוכלו לעבור למעמד של ' מתיישבים למחצה '  ,שהוא שלב ביניים בין פועלים

לאיכרים ( מתיישבים עצמאים ' שאינם נאלצים לעבוד אצל אחרים ' ) .

' מתיישב למחצה ' יקבל אמצעי

מחיה  ,משק ואינוונטר  ,שיינתנו כהלוואה שיחזיר בתנאים המקובלים  .בדרך זו לא תסכן החברה את
השקעתה  ,שכן הקרקע והאינוונטר יישארו בבעלותה .

22

השלב הראשון של מפעלה של יק " א בארץ  -ישראל היה רכישת אדמות סג ' רה והקמת חוות הכשרה
במקום  .האריסות כשיטה לעיבוד הקרקע הועלתה גם בתכנית העבודה שהגיש ליק " א דוד חיים ,

הפקיד שהיה ממונה מטעמה על הקמת החווה .
19

לקראת העונה החקלאית

1900/ 1

העריך חיים כי

מאירמה (  , ) 1933 - 1859יליד לובליז שבפוליז  ,היה כימאי בהשכלתי  ,עיתונאי ופילוסוף  ,עבר לצרפת  ,שימש כמזכיר
הוועד המרכזי של ' חובבי ציון ' ומנהלה של יק " א (  . ) 1923 - 1900ראו  :י ' מיורק  ' ,אמיל מאירסון וראשית המעורבות של
חברת יק " א בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

62

( טבת וכשנ " ב )  ,עמ ' . 79 - 67

 , 1896אצ " מ . 141/ 105 ,

20

מאירסון אל נייגו ,

21

מאירסון אל לוון  ,אוקטובר  , 1896אצ " מ ,

22

23

4

בספטמבר

מאירסון אל נייגו ( לעיל  ,הערה

; ) 20

( 1408/152העתק ) .

על גיבוש רעיון החווה ראו  :מיורק ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

; 72

הנ " ל  ' ,המקורות

הרעיוניים של חוות הפועלים בסג ' רה '  ,י ' בן  -ארצי  ,י ' ברטל וא ' ריינר ( עורכים )  ,נוף מולדתו  :מחקרים בגיאוגרפיה של

ארץ ישראל ובתולדותיה מוגשים ליהושע בן  -אריה  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '

; 384 - 376

( טבת תשס " א )  ,עמ '

. 102 - 101

ש " נעלם "  ,והקמת חוות ההכשרה בסג ' רה '  ,קתדרה ,
23

ינקלביץ ( שם )  ,עמ '

. 122 - 97

98

:

א ' ינקלביץ  ' ,דוד חיים  ,הפקיד

.-

נרסיס לוון

ץתדרה
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לרשות החברה יעמדו  5 , 000דונם מאדמות סג ' רה  ,שרכישתם הושלמה בשנת  ' . 1899אם תאמצו את

פרויקט הקמת החווה כפי שאנו מציגים אותו יהיה מקום ליישב לצד החווה עוד

מתיישבים [ . . .

20

]

מה שדוחק לפי שעה הוא הצורך להחליט על האופן שבו תעובד הקרקע הפנויה  .הקמה וארגון של
החווה ידרשו זמן רב מדי  ,ובינתיים יש להתקדם בעבודה '  .הצעתו התבססה על יישוב של עשרים
פועלים ומשפחותיהם בעלות של

7 , 000

פרנק למשפחה  ,סך הכול

140 , 000

פרנק .

24

את עשרים

הפועלים ביקש לגייס מקרב ' הפועלים החקלאיים הטובים ביותר שניתן למצוא בארץ  -ישראל ' .

25

במסגרת ההתקשרות עם הפועלים אמורה הייתה יק " א להעמיד לרשותם את אמצעי הייצור והתמיכה

החודשית  ,וזאת בתמורה לחלק מן היבול  .הצעה זו נועדה לאפשר את מימוש רכישת הקרקע  ,למנוע
השתלטות מחודשת של האריסים הערבים על הקרקעות  ,ולחסוך את תשלום המסים עבור קרקע

לא מעובדת  .לצד גאולת הקרקע ראה חיים אפשרות לגבש קבוצה של מתיישבים שיקבלו תמריץ
להצטיינות בעבודתם  ,ללא סיכון כספי החברה  .ואולם תכניתו נותרה בגדר הצעה בלבד ולא עוררה
עניין או תגובה בקרב מועצת יק " א  ,שכן בשלב זה סר חנו בעיני הממונים עליו  ,ובמרס

1900

הורחק

מסג 'רה ומהפקידות .
במקביל לתחילת העבודה בסג ' רה פעל מטעמה של יק " א בארץ  -ישראל הפקיד קלווריסקי  ,שעסק
ב ' שכלול ' משמר  -הירדן  ,המושבה הראשונה בארץ שבה קיימה יק " א פעולה יישובית  .ה ' שכלול ' כלל
השלמת משבצת קרקע לאיכרים שנמצאו ראויים להמשיך כאיכרים במושבה  ,ושהיה סיכוי כי יצליחו
בחקלאות

פלחה .

26

התנסות זו תרמה לגיבוש התפיסה ההתיישבותית של יק " א ושל

קלווריסקי :

' בבואי בררתי את שאלות הבעלות על הקרקע וניגשתי להקמת הבתים ולבנין המשק  ,על מנת שיוכלו
האיכרים להתקיים על עבודתם בלבד  ,מבלי לסמוך על הקצבה השנתית

של יק " א ' .

27

במשמר  -הירדן

הגיע קלווריסקי להכרה כי התיישבות יש להתחיל בהכשרה חקלאית ובמיון מתיישבים  ,לפני המעבר
להתיישבות קבע  ,וכי רק אחריות ומעורבות ישירה של החקלאי בקבלת החלטות הנוגעות לחייו

ולענייני הציבור  ,יביאו להתפתחות חיי ציבור תקינים וליצירת הקשר הרצוי בין האיכר לאדמתו .

28

בדיעבד ניתן להצביע על התנסות זו כעל מבחן שעל פי תוצאותיו גובשה שיטת התיישבות כוללנית
שיושמה לימים בסג ' רה  ,קרי  :עבודה עצמית  ,קבלת אחריות  ,יצירת קשר בין האיכר לאדמתו והרחקת
המתיישבים שלא הוכיחו את יכולתם להתקיים מעבודתם כלבר  .כל זאת בניגוד לתמיכה במתיישב

במפעל ההתיישבות של הברון רוטשילד .

בחוות סג ' רה השלים קלווריסקי שיטה זו באמצעות

האריסות .

24

התחשיב למשפחה
וחמור ) ; 480

היה 3 , 000 :

פרנק עלות בנייה ,

פרנק למחרשה ולציוד ,

המשותפות  .חיים אל יק " א

18

600

 1 , 260פרנק

פרנק לזרעים ,

600

לבעלי חיים ( שישה שוורים  ,ארבע פרות  ,עזים  ,כבשים

פרנק להוצאות המשפחה  1 , 000 ,פרנק השתתפות בהוצאות

באוקטובר  , 1899אמתע " י  ,ארכיון

יק " א ,

" . 257

" . 257

25

חיים אל יק " א ,

26

על עבודתו של קלווריסקי במשמר  -הירדן ועל גיבוש תפיסתו ההתיישבותית ראו  :עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 27 - 13

27

ה " מ קלווריסקי  ' ,כיצד נוצרו הקבוצות בגליל העליון ' ( ללא תאריך )  ,אצ " מ . 11113 / 1 ,

28

ע ' עמית  ' ,חיים מרגלית קלווריסקי יוצר ההתיישבות היהודית בגליל התחתון המזרחי '  ,יהדות זמננו ,

3

בדצמבר  , 1899אמתע " י  ,ארכיון

יק " א ,

5

( תשמ " ט )  ,עמ '

האריסות בסג ' רה

85

הנה כי כן עם ראשית פעילותה של יק " א בארץ  -ישראל עדיין לא התגבשה סופית שיטת
ההתיישבות  ,אך הותוו קווי יסוד  ,ועל פיהם היה ברור כי מעתה ואילך יצטרך המתיישב להיות אחראי

למעשיו  .לא עוד פעילות פילנתרופית  ,אלא תכנית אנטי  -פילנתרופית שבאמצעותה יגיע להתיישבות

רק ' החומר האנושי המובחר ' ובעזרתם יוקם מפעל בר קיימא למען עתיד טוב יותר .

29

השיטה יושמה

בסגרה באמצעות הפקידות המקומית והאריסים  ,ובמרוצת השנים  ,עד מכירת החווה בשנת , 1913
חלו בה שינויים .

 . 2קלווריסקי והאריסות בסג ' רה
באפריל

1900

מונה קלווריסקי למנהל חוות סג ' רה .

הטיפול במושבות הברון רוטשילד  ,וחוות
מאירסון  ,מנהל יק " א  ,כתב ביוני

1900

30

בינואר באותה שנה קיבלה עליה יק " א את

סטרה המשיכה

להתנהל בניהולה הישיר של יק " א .

31

לקלווריסקי  ' :איני צריך לומר לך עד כמה חשוב המפעל

שהופקד בידיך  .אתה יודע שמרובר כאן במשהו חדש לחלוטין  ,שהחלטות חשובות בחברתנו תלויות

במידת הצלחתו ' .

32

ראשי יק " א ציפו אפוא שקלווריסקי ימצא את הדרך הנכונה להצלחת המפעל .

בדוח הראשון שהעביר למועצת יק " א שרטט קלווריסקי את תכנית ההתיישבות שלו  .בהתאם
לשטח הקרקע שעמד לרשות החברה המליץ להקים שתי מושבות ובהן כארבעים איכרים ובעלי

מקצוע  ,האחת באדמות סמרה והאחרת באדמות מסחה  .הוא ציין כי ' על פי מומחים משפחה זקוקה
ליחידה של

300

7ונם ' .

33

לצד תכנית זו פירט את תכנית ה ' חווה לדוגמה '  .הצורך בחוות לימוד נבע

מהמציאות בארץ  -ישראל  ,שבה חיקו המתיישבים היהודים את שיטות העבודה הנחשלות של הפלאה

המקומי  ,שהשתמש במחרשה פרימיטיווית  ,לא דישן את הקרקע  ,ולא הכיר את שיטת מחזור הזרעים .
קלווריסקי הסביר כי חוות לימוד שתנוהל היטב תוכל להציג לפני המתיישבים דרכים להצליח

בחקלאות  ,והיא תיצור יסוד טוב להתיישבות בארץ  -ישראל  .קלווריסקי הציע להעסיק ארבעים
פועלים  ,שיתמחו בחווה במשך ארבע שנים  ,ובעתיד  ,כשתסתיים רכישת הקרקעות  ' ,אז במקום גיוס

מתיישבים בצורה עיוורת [ . . .

]

נוכל לגייסם מתוך פועלי החווה '  .הפועלים בחווה אמורים היו לעבור

תהליך הכשרה מעשי ובמסגרת זו להתמחות בגידול תבואות  ,מחזור זרעים  ,דישון  ,גידולי שורש וכן
בגידול בעלי חיים  :צאן  ,פרות

29

ועופות .

במדיניותה של יק " א במושבות היהידיות באיגנטיגה בשלהי המאה התשע  -עשרה ניכרות המגמות שכי11נ 1את מדיניותה
של יק " א  .בשנת

ביקש הברון דה  -הירש להסדיר את המצב החוקי בין המתיישבים במושבות ובין חברת יק " א ,

1893

ולאחר התדיינות ממושכת בינו לבין הפקידות המקומית גובש לבסוף הנוסח הסופי של החוזים  .עיון בחוזה מלמד על
רצון להוציא לפועל את מטרות הברון בתחום הקולוניזציה והפרודוקטיוויזציה ועל שאיפה לשמור על האינטרסים ועל
רכושה של חברת יק " א  .מדיניות זו הנחתה כאמור גם את מפעלה של יק " א בארץ  -ישראל  .ח ' אבני  ,ארגנטינה ' הארץ
היעודה '  ,ירושלים

תשל " ג  ,עמ ' . 248 - 239 , 36 - 32
באפריל  , 1900בסל " א כי " א ,

. 40791 /653

30

קלווריסקי אל אחד העם ,

31

הניהול הועבר לידי הוועדה הארץ  -ישראלית של יק " א  ,בראשותו ובמימונו של הברון רוטשילד  .א ' ינקלביץ  ' ,סג ' רה

11

ומקומה בוויכוח על אופייה של ההתיישבות בארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה ,

 , 1996עמ ' . 23 - 12
32

מאירסון אל קלווריסקי ,

33

דוח קלווריסקי ליק " א ,

29

15

ביוני  , 1900אצ " מ . [ 15/7141 ,

באפריל  , 1900אצ " מ ,

. [ 15/6552

ץתדרה

תדדה

86

אסתי ינקלביץ

~

בדצמבר

1900

כתב קלווריסקי לממונה עליו

בסג ' רה  ,הרשימה כוללת
בסך הכול יש בחווה

60

6

פריינטה :

' מצורפת רשימת הפועלים העובדים

אריסים שיישבנו על בסיס חוזה ניסיוני על פי המלצתך  ,לא באופן קבוע .

פועלים ' .

34

במסמך זה הוזכר לראשונה המונח אריסות )  , ( Mitayageוהוא

ליווה מעתה ואילך את ההתיישבות היהודית בגליל התחתון  .עוד הוסיף כי מכיוון שמשק החווה זקוק
לחמישים פועלים  ,יהיה צורך לשלח כמה מהם  ,וזאת יעשה לאחר שיתרשם מעבודתם ' בזמן החריש ,
אלה שרואים שהם לא כל כך

בשלהי

1900

טובים ' .

35

חתמה האדמיניסטרציה בסג ' רה על חוזי אריסות עם שתי קבוצות פועלים  .חוזה

אחד נחתם עם שני האחים טייטלבאום  ,שהגיעו לסג ' רה ממשמר  -הירדן וקיבלו

576

דונם לעיבוד .

36

בתמורה לאינוונטר שקיבלו התחייבו לשלם שבעים פרנק לחודש  -שיעור המס נקבע על ידי
האדמיניסטרציה  .את המקדמות התחייבו לשלם במזומן או בתוצרת חקלאית  .החלוקה בהכנסות
הייתה

25

אחוז לאדמיניסטרציה ( במקרה שהיבול יהיה פי חמישה מהזריעה ,

יותר ) ו 75 -

ו 20 -

אחוז אם יהיה נמוך

אחוז לאריסים .

החוזה האחר נחתם עם קבוצה בת שלושה אריסים  -יעקב כהן  ,שמואל רדלינסקי ומשה רוזנצוויג ,

שהוחלף בהמשך על ידי מנחם קליין .

37

הקבוצה קיבלה לעיבוד

439

דונם  .על פי החוזה התחייבו

האריסים להחזיר את התמיכה החודשית שקיבלו בסך שלושים פרנק  ,לשלם עבור אמצעי הייצור ,

להחזיר את המקדמות שקיבלו ( זרעים ומספוא )  ,לשלם .

12 5

אחוז מס ולתקן את הכלים בשעת הצורך .

עם הקציר  ,נאמר בחוזה  ,יחולקו ההכנסות בין האריסים לאדמיניסטרציה באופן שווה  .וכן נקבע
כי כל אריס יקבל חמישה פרנקים לחודש  .קבוצת פועלים זו הגיעה לסג ' רה עם תחילת העבודה
בחווה  ,חלקם נשארו במקום רק עד תום החוזה  ,ואחרים המשיכו לעבוד כאריסים במושבות

סג ' רה

ויבנאל .
קלווריסקי הציע כי בתום העונה החקלאית יבחנו איזה מבין החוזים היה טוב יותר לאדמיניסטרציה
ולאריסים ויאמצו אותו  .קבוצות אריסים אלה  ,כמו אלה שבאו בעקבותיהן  ,התארגנו ככל הנראה לצורך
השעה  ,חלק מאנשי הקבוצה אמנם הכירו זה את זה טרם בואם למקום  ,אך לא ניתן להצביע על קבוצה

מלוכדת בעלת אוריינטציה אידאולוגית שביקשה לפעול בשיתוף  .עם זאת חלק מהאריסים הראשונים
השתלבו לימים במסגרות חברתיות שהתהוו במקום  ,כמו ' ועד פועלי סג ' רה ' וארגון ' החורש '  ,ארגון
הפועלים החקלאיים .

34

קלווריסקי אל פייינטה ,

14

בדצמבר  , 1900אצ " מ  . [ 15/6552 ,בהתייחסה למתיישבים במושבות נהגה פקידות יק " א

להשתמש חליפות במונחים  ( colonמתיישב ) ו  ( mEtayer -אריס )  ,וההבחנה הלשונית ביניהם אינה ברורה  .בשני המקרים
מדובר במי שמעבד קרקע שאינה בבעלותו תמורת אחוז מסוים מן היבול .
35

שם .

36

האחים טייטלבאום היו במקור מצפת  .הם עבדו כפועלים במשמר  -הירדן ועברו לסג ' רה בעקבות קריאתו של קלווריסקי .
אחד האחים היה אחר כך לאריס בסג ' רה  ,אך נפטר מחולירע ואלמנתו נותרה לעבד את המשק באריסות .

37

כהן הגיע לסג ' רה מצפת  ,הצטרף בהמשך ל ' ועד פועלי סג ' רה '  ,אך עזב את סג ' רה ככל הנראה בתום העונה

מוצאו של רדלינסקי מרוסיה  ,הוא המשיך לעבוד כאריס בחווה כשש שנים  ,ומשם עבר ליבנאל ואף שם

החקלאית .
היה אריס .

רוזנצוויג שהה בחווה פרק זמן קצר  ,והוחלף כאמור על ידי קליין  ,שהיה בהמשך לאריס במושבה סג ' רה  .פרטים מתוך

,

רשימת סטטיסטית של פועלי החווה משנת  , 1908 - 1900אצ " מ . 15 / 6559 ,

האריסות בסגרה

87

בהתייחסו לקבוצות האריסים הראשונות כתב ויתקין  ' :המה ניגשו אל עבודתם בשמחה רבה  ,כי
זכו לעמוד ברשות עצמם ולהראות את כוחה של העבודה והאהבה '  .ולמרות הייסורים הקשים שהיו
מנת חלקם  ,הוא האמין ' שמאות ואלפים יצאו בעקבותיכם  ,והיו מעשיכם אלה לעמוד  -אש להאיר
להם את דרכם ולחמם את לבם '  .ואכן נראה כי כפרטים היו אותם אריסים חדורים ברוח השליחות
הלאומית .

38

כדי לעמוד על טיבו של דגם האריסות שהונהג בסג ' רה אביא את החוזה שנחתם עם כהן  ,רדלינסקי
ורוזנצוויג ( ואחר כך קליין )  .חוזה זה היווה את הבסיס לחוזים שיבואו מכאן

ואילך :

אנחנו הח " מ [ החתומים מטהן מקבלים באריסות ארבעה פדן 39קרקע מאדמת סעדזערא על התנאים הבאים :

~,

נכל-מקום ן .

א

האדמיניסטרציון דסעדזערא נותנת לנו האדמה על משך שנה אחת לחרוש ולזרוע

ב

האדמיניסטרציון

ג

האדמיניסטרציון תתן לנו כל מיני זריעה כמה שנצטרך לזרוע על הקרקע כמו פול  .חיטים  .שעורים .
כרטינה  .ועוד .

תתן לנו שמונה שורים וכלי

חרישה  .כמו מחרשות וכלי רתימה טמה,שנבחו .

ד

האדמיניסטרציון תתן לנו מספוא להבהמות כמה שנצטרך ונכקניגושוק הבהמות הנ " ל

ה

האדמיניסטרציון תתן לנו שלושים פראנק לכל אחד מאתנו היינו סך הכול תשעים פ " ר

,

( ) 90

תיקון ]

לכל חודש

וחודש עד עת האסיף .
ו

האדמיניסטרציון תתן לנו מעות על הוצאות היינו עבור חמורים ודהקאוא,

ן

ובעבור פועל אחד במשך שנים

שלושה ירחים [ תיקון ק  ] .ודיש לבהמות ואם נקנה תבן וכדומה .
ז

בעת האסיף עלינו ליחן
חק הממשלה 1

ח

,

12

להאדמיניסטרציון ע,ציזייימאה

האחוזים כמו [ . . .

ושח נפליה

וכמטיט-להמ
~

-

] [ תיקון ] 40

העשור כמו

אחר המס הנ " ל עלינו לשלם להאדמיניסטרציון כל מה שלקחנו בהקפה  -כמו מספוא לבהמות
תבואה כנגד תבואה [  ] . . .ומעות

מזים-,

וזריעה .

עבור מזומן החאראט  .ותקון כלי חרישה  .וכל ההלואות שלקחנו

עבור הוצאות
ט

אחר התשלום הנ " ל האדמיניסטרציון תגבה מאיתנו התשעים פ " ר הנ " ל שנתנה לנו בכל חודש וחודש

י

אחר כי יסולקו כל החובות להאדמיניסטרציון נקבל אנחנו חמישה פ " ר לכל אחד ואחד היינו חמישה עשר
פ " ר לכל חודש וחודש

יא

אחר כל הסילוק הנ " ל כל מה שיעלה האסיף יותר מהנ " ל יהיה לחצאין היינו כי האדמיניסטרציון תקח
החצי מהנשאר בתור שכר אריסות הקרקע

( לעיל  ,הערה . ) 8

38

ויתקין

39

פדאן הוא יחידת שטח שהייתה ידועה בקרב הפלאחים  .בכפרים הערביים נהגו לציין בשם פדאן את שיעורה הממוצע
של נחלת הפלאה  .הדונם שהונהג על ידי התורכים בשנות השישים של המאה התשע  -עשרה ( דונם תורכי

דונם מטרי )  ,לא שימש כאמת מידה מקובלת בארץ  -ישראל  .שיעור הפראן המקובל היה

כ 120 -

= 0 . 9193

דונם בממוצע  .מקורה

של המילה הוא המילה העברית ' פדן '  ,שמשמעותה העול ששמים על השוורים  ,ומכאן ' חלקת האדמה שצמד בקר יכול
לחרוש ביום אחד '  -שלושה דונם בקירוב  -או במשך חודש אחד  .אם כן הפדאן אינו מידה קבועה  ,אלא משתנה לפי

סוג הקרקעות וקודם כול לפי טיבן  .בגליל היה שטחו של הפדאן
קיבלה לעיבוד
40

439

דונם ( ראו

בהמשך ) .

כ 110 -

דונם  ,זאת ניתן להסיק מכך שקבוצת רדלינסקי

גרנובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' , 179 - 177

 , 341הערה . 15

מס המעשר  ,היינו לכאורה עשירית מן היבול  ,היה למעשה גבוה מכך  .בתקופה העות ' מאנית היו גובים את עשירית

היבול ( עשור ) בעין  .בפועל היה המעשר לא עשירית אלא שמינית
1886

אחוז וחצי למימון צורכי החינוך והצבא  .בשנת

1897

,

( 12 1

אחוז ) .

המחוקק העות ' מאני הוסיף למס בשנת

הוגרל מס העושר לשיעור כולל של

12 . 63

אחוז מהיבול ,

ונועד למימון הוצאות הבנק החקלאי  ,שירותים כלליים וחימוש הצבא  .מ ' דוכן  ,דיני קרקעות בארץ  -ישראל  ,ירושלים
תרפ " ה  ,עמ '

18 -21 ; 180

 .קק

,

 Palestine, London 1927 ,ת Granovsky, Land Taxation

.ג

ץזזדרה

דעה

אסתי יגקלביד

88
יב

תיקון כלי החרישה ועוד יסולק בתור הוצאות החרישה

יג

אם ניקח מקצרה ומכונת הדישה עלינו לשלם להאדמיניסטרציון כמו שנשוה עמה ויסולק מהאסיף בתור
הוצאות

יד

אנחנו צריכים להשיב להאדמיניסטרציון סכום הקראב ( שדה בו נזרעו צמחים משביחי קרקע -

א "י)

שלקחנו ואם יהיה יותר או לא לא נקבל כלום קראב האדמיניסטרציון תשלם לנו בעד החרישה השלישית
כל הקראב שנשיב לה
סו אחר הקציר האדמיניסטרציון תתן לנו מקום לתבואות עד משך חודש ימים
טז

כל הסילוקים הנ " ל יסולקו בתבואות עובר לסוחר

יז

הבהמות וכל הכלים שנקח מהאדמיניסטרציון עלינו להשיב במצב טוב  .ואם נשיב לה במצב גרוע או

שבור  -ישולם מהאסיף ההבדל ע " פ אומדנא
יה

אם ח " ו [ חס ושלומן לא יעלה האסיף לכל הסילוקין הנ " ל  .באנו בשכרנו השלושים פ " ר הנ " ל לחודש ואי
לזה על זה כלום

על זה באנו על החתום יום ג '
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האריסוהבסג ' רה

אני הח " מ אלי זשעליבו

[? ]

89

השויתי עם השלושה האנשים היינו יעקב כהן ו " כ שמואל ראדלינסקי ו " כ משה

רוזנצווייג לעבוד אתם עבודת האדמה אשר קבלו באריסות מהאדמיניסטרציון וקבלתי עלי לעבוד כל העבודות
השייכים לאדמה היינו לחרוש ולזרוע .
[ ובהמשך ] :

אני הח " מ נכנסתי במקום משה רוזנצווייג וקיבלתי עלי כל חובת הקונטראקט לכל פרטיה ובאתי

על החתום מנחם קליין .

41

מעיון במסמך זה ניתן להתרשם כי רעיון האריסות צמח מהשטח  .הפועלים החקלאיים שהגיעו לחוות
סג ' רה ביקשו להיות עצמאים ולייעל את שיטות העבודה שלהם ובד בבד להבטיח את הכנסתם  .שטח
העיבוד שניתן לקבוצה היה כאמור

439

דונם

(4

פראן )  ,וממנו אמורים היו להתקיים שלושה אריסים .

התחשיב לקיומו של אריס בודד באותה העת עמד על

קיבלו על פי החוזה שמונה שוורים ,

42

כ 150 -

דונם

( 300

דונם למשפחה )  .האריסים

והועמדו לרשותם עגלת משא  ,מחרשה  ,מזרעה  ,מקצרה ושאר

האינוונטר  .אין בחוזה התייחסות להדרכה המעשית שהייתה חלק מההכשרה שקיבלו כלל הפועלים
בחווה  ,זו ניתנה תחילה על ידי מפקח העבודה  ,האגרונום חיים בוסקילה  ,והיא כללה הוראת גידולי
תבואות ובעלי חיים  ,מחזור זרעים  ,דישון וגידולי שורש  ,בהתאם לתנאי האקלים והשטח  .קלווריסקי

נהג גם הוא להרצות בפני הפועלים בשעות הפנאי .
ממבנה החוזה  ,מנוסחו ומן התיקונים שהוכנסו בו עולה כי הוא חובר בידי הפועלים עצמם  .הנוסח

הראשוני נכתב בכתב יד בעברית וביידיש  ,והוא תוקן על ידי קלווריסקי  .החוזה כולל ניסוחים בגוף

ראשון כמו  ' :תתן לנו '  ' ,בכל מקום שנבחר '  ' ,סמה שנבחר '  ' ,בכל עת שנצטרך '  ' ,עלינו ליתן '  .בסעיף
העוסק בתשלום המסים תיקן קלווריסקי את הרשום

מ 10 -

ל  12 % -אחוזים  ,שהיה שיעור המס בפועל .

43

מכאן שמחברי החוזה לא היו בקיאים ככל הנראה בשיעורי המס .
בניגוד להערכתה של עמית כי היה זה חוזה נוקשה  ,ניתן להתרשם כי בשלב זה נטה החוזה דווקא
לטובת האריסים .

44

ייחודו בכך שהוא נחתם עם קבוצת אריסים  ,ולא עם בודדים  ,ושהקרקע הייתה

בבעלות חברה ולא בעל קרקעות .
לדברי קלווריסקי  ,פריינטה היה הוגה רעיון האריסות בסג ' רה  ,אך כאמור האריסות במקרה זה
לא הייתה מבוססת על התנסות מוקדמת ולא על שיטת האריסות שפעלה במשק הערבי או האירופי .
האריסות במשק היהודי נוצרה מכורח הנסיבות והתנאים המיוחדים שהתהוו  ,ומתוך ההכרה שזו

עשויה להיות שיטה שתשתלם לשני הצדדים ושלא תסכן את נכסי החברה .
בראשית שנת

1901

הגיש נייגו ליק " א רוח על הנעשה בחוות סג ' רה  ,ובו פירט את יתרונות השיטה .

הוא טען כי הזכות לבעלות על נחלה ועל רכוש צריכה להיות גמול לעובד טוב  ,שעבד קשה כל חייו

41

42

אצ " מ  . 115 289 ,מהשוואת כתב ידו של האריס יעקב כהן  ,על פי מסמכים שמצויים בידי משפחתו  ,לחוזה עולה כי
שהיה ~
כהן ~ ,
סופר סת " ם  ,הוא שכתב את החוזה ; התיקונים שהוכנסו בכתב החוזה הם כנראה בכתב ידו של קלווריסקי .
בחווה היו בסך הכול שלושים ושישה צמדי שוורים ושתים  -עשרה פרדות  .קלווריסקי אל יק " א ,

19

באוגוסט , 1900

אצ " מ  415/6552 ,צמד בקר יכול היה לחרוש כשלושה דונם ביום  ,מכאן שעבודת החריש הייתה אמורה להתבצע במשך
כשלושים ושישה ימי

עבודה .

43

שיעור המס שנגבה בפועל היה גבוה בהרבה מכיוון שהוא נגבה מהיבול

44

עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 41

ברוטו .

שמגדרה

דוה

אסתי ינקלביץ

90

על מנת לרכוש רכוש זה  ,ושאין לתת זכות זו למי שעבד אך מספר שנים בחקלאות  .אריס שיוכיח
את כישוריו  ,ושתוצאותיו יהיו משביעות רצון  ,יוכל לקבל לחכירה לטווח ארוך את הקרקע
בד וחובו יוחזר בצורה ובמועד אפשריים .

45

האריסים  ,קבע נייגו  ,הם ' המעמד

כחקלאי האמיתי '  .הוא הציע כי הפועלים החקלאיים שהוכשרו בחוות יק " א ישוכנו

כאריסים על קרקעות יק " א ; אחרי שיחסכו בשקדנות יוכלו להתקדם למעמד של

משלמי דמי שכירות  -חוכרים )  , ( Fermiersועם הזמן יוכלו להגיע למעמד
הגבוה ביותר  -להיות בעלי אדמה בעצמם  .העבודה צריכה להתבצע אפוא
בשלושה

שלבים :

פועל המועסק בעבודה יומית ; אריסות ; איכרות  .את

השלב הראשון ניתן לבצע בחווה  ,והשלב השני והשלישי יתבצעו בשטחים

1

שיירכשו באזור  .שיטה זו  ,הבהיר נייגו  ,תפתור את השאלות ' כיצד הופכים
אנשים למתיישבים אם אינם יודעים לעבד את האדמה ? וכיצד יוצרים מעמד

של פועלים יהודים המחוברים בקביעות לקרקע ? ' .

46

נייגו דן בסוגיה של נטישת החקלאות בעולם לטובת התעשייה  ,והבהיר כי
תדרך לפעול לתיקון המצב שבו נתונים היהודים בארץ  -ישראל היא באמצעות
האריסות :

יוסף נייגו

העובדים הטובים ביותר היוצאים מבתי הספר המיוחדים היודעים את מלאכתם היטב צריכים להיות אריסים
או

איכרים  .מצב שבו

להיות איכר

בעל הקרקע מעבד את אדמתו הוא יוצא דופן  . . . 1ן אך טרם היות החקלאי איכר מלא עליו

חלקי  .זה ביטוי

שיתקשר לרעיון שאני מבקש לפתח  .ובדרך זו לא תאבדו את כספיכם  ,והחקלאים

יכשירו עצמם בעבודה קשה עד שתהיה להם הזכות להיות לבעלי נכס בעצמם  .ולכם תהיה הזכות לדרוש
מהחקלאים האלה  ,הפועלים בזכות ההון שאתם השקעתם  ,שיכסו את הוצאות האדמיניסטרציה והמסים  .בכל
מקרה אל תוותרו על הנכסים שלכם  ,ובמקום שאלה יחמקו מידיכם ערכם ילך ויעלה .

47

האריסות על פי הצעתו של נייגו אמורה הייתה להתבסס על מרכז אדמיניסטרטיווי שיעמיד לרשות
האריסים ציוד  ,מיכון חקלאי שאין ביכולתם לרכוש והדרכה  .באמצעות הציוד והמכונות החקלאיות
יבוצעו הכשרת הקרקע ועבודות החריש  ,הזריעה  ,הקציר והדיש  ,והעבודה בחווה תהווה דוגמה לעבודה

החקלאית  .נייגו ציין כי יש להתאים את חוזי האריסות והאיכרות לחוקי המדינה  ,לאקלים  ,לפוריות
הקרקע ולהון של המשתתפים  .הוא המליץ בפני יק " א לבחון מהו החוזה שראוי לאמץ בהתאם למציאות
בשטח  .עוד הוסיף  ' :המתיישבים האלה אוהבים את העבודה  .הם מעבדים חלקות קטנות  ,ללא סדר  ,פה

ושם בין ההרים  .אם אתם רוצים לבצע עבודת אריסות רצינית עליכם לתת לאריסים האלה אדמה טובה
במישור  .הניסיון צריך להתבצע בתנאים שיאפשרו הצלחה ולא כישלון ידוע

קלווריסקי כתב בדוח שבו סיכם את ניסיונות האריסות

מראש ' .

48

הראשונים :

שאמה  ,בית רוטשילד וארץ  -ישראל  :מפעלם של אדמונד וג ' יימס יוטשילד בארץ  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

45

ש'

46

ביסקילה  ,שהיה אגרונום ופעל בשירותה של
וב ' מקווה

ישראל '  ,היה אחראי להכשרה

47

דוח נייגו ליק " א ,

48

שם .

6

יק " א כמנהל

. 145

העיבודים החקלאיים בבית הספר החקלאיים בג ' דידה

בפועל  .ראו  :ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' . 76 , 64

בפברואר  , 1901אמתע " י  ,ארכיון יק " א . 270 ) ,

האריסות בסג ' רה

91

סיכמנו את החשבונות  .קבוצת טייטלבוים החזירה לנו את כל המקדמות שניתנו להם  ,ואף הפיקה רווח קטן

,

לעצמה  ,למרות שהשנה הייתה גרועה  .הקבוצה השנייה רדלינסקי ] נתנה תוצאות טובות פחות  .אף שהתוצאות

לא היו מבריקות כדאי להרחיב את שיטת האריסות  .האריסים מגלים יזמה

אישית  ,ותקופה זו תוכל להיחשב

כשלב ביניים  ,כתקופת מבחן  ,לפני שקובעים סופית אם האיש ייעשה איכר קבוע  .אפשר שיהיה זה הפתרון
לשאלת הפועל היהודי וההתיישבות העתידה בארץ 49 .

בדיווח נוסף ציין כי התוצאות הבינוניות שהשיגו האריסים נבעו מהשנה החקלאית הגרועה .

50

ניסיונות האריסות הראשונים קיבלו ביטוי גם בדוח השנתי של יק " א  ,והדבר משקף את החשיבות

שייחסה החברה לניסיונות אלה ולתוצאותיהם ' .

5

ניתן להתרשם כי מבחינתה של יק " א נתפסה שיטת האריסות כחלק מתהליך חינוכי  ,כשלב ביניים
בין עבודה חקלאית כפועלים לבין איכרות קבע בנחלה  .גם היועץ החקלאי של יק " א  ,אלבר ברבייה

) , ( Barbiirתמך בשיטה .

52

מאירסון העדיף גם הוא את ' השיטה המאפשרת למתיישבים יותר חופש

ויזמה '  ,ואת תהליך הבררה הטבעית שבו הפועלים שאינם מתאימים להיות מועמדים להתיישבות קבע
עוזבים  ,ורק הטובים ביותר זוכים לכך .

53

ככלל ביקש מאירסון לבסס את ההתיישבות בארץ  -ישראל

על תהליך הדרגתי ומבוקר  .שיטת האריסות עלתה אם כן בקנה אחד עם תפיסתה הכלכלית  -החברתית
של יק " א  ,ועל כן אושרה ואומצה על ידה  ,וזאת אף שבאותה התקופה התנהל במועצת יק " א מאבק

בין המצדדים בהתיישבות בארץ  -ישראל לבין המתנגדים לכך .

54

כאן המקום לציין ששיטת האריסות בחוות סג ' רה  ,ולימים גם במושבות הגליל ההחתון  ,פעלה
במשק חקלאי שהיה מבוסס בעיקרו על גידולי תבואות  ,שנמשכו עונה חקלאית אחת  ,מן החריש
והזריעה בסתיו ועד הקציר והדיש בתחילת הקיץ  .מבנה משק זה תאם את השקפתם של חיים  ,נייגו
וקלווריסקי כי רק גידול נמרץ של יבולי שדה ומספוא יכול להילחם במנטליות של ה ' שנור ' שאפיינה
את מושבות הברון רוטשילר  ,ושהביאה לכישלונן

המוסרי .

55

בדרך זו ניתן כבר בתום עונה חקלאית

אחת להבחין אם האריס ראוי לאמון החברה לעונה נוספת  ,או שעדיף להרחיקו ולסיים את ההתקשרות

עמו  .לעומת זאת משק חקלאי המבוסס על מטעים מחייב השקעה רבה יותר וממושכת  ,ואינו מאפשר
מיון בטווח קצר  .אריס שיק " א האריכה את החוזה אתו עלה מעמדו בקרב חבריו הפועלים  ,וקלווריסקי
התייחס לכך בחיוב  ,שכן קיווה למשוך בדרך זו פועלים נוספים מיהודה ומהגליל העליון להתיישבות

בגליל התחתון  ,למרות המלצת מנהיגי הפועלים להתנגד ליזמות ההתיישבות של יק " א  ,כתגובה על
העברת הטיפול במושבות הברון רוטשילד לידיה .
49

דוח קלווריסקי ליק " א ,

50

קלווריסקי ליק " א ,

51

דוח שנתי של יק " א לשנת

52

באוקטובר , 1901

29

דוח ברבייה ליק " א ,

 22בספטמבר , 1901

4

1900

56

שם .

שם .

( אמתע " י ) .

ביוני  , 1904אצ " מ  . [ 15/6542 / 1 ,ברבייה  ,אגרונום צרפתי נוצרי  ,שימש משנת

הכללי על החקלאות מטעמו של הברון רוטשילד  ,ולאחר מכן היה היועץ החקלאי למושבות

,

מיורק ( לעיל  ,הערה

1897

כמפקח

יק " א .

עמ '

. 78

53

א ' מאירסון אל א ' שטרקמט  26 ,בינואר  , 1900אצ " מ 15 / 5987 ,

54

י ' מיורק  ' ,התגבשות המדיניות ההתיישבותית של יק " א בארץ  -ישראל  , ' 1899 - 1896 ,י ' כץ ( עורך )  ,החברה להתיישבות
יהודים

55

56

( יק " א ) מאה שנות פעילות , 1991 - 1891 ,

;

ירושלים תשנ " ה ; מיורק ( לעיל  ,הערה

ד " י פנסלר  ,תכנון האוטופיה הציונית  ,ירושלים תשס " א  ,עמ ' . 43
קלווריסקי אל שליט ,

14

בדצמבר  , 1900אצ " מ . [ 15/6552 ,

, ) 19

, ) 22

עמ ' . 384 - 376

ץתדרה

שקדרה

אסתי י ( קלביץ

92

להעברת מושבות הברון רוטשילד לידי יק " א היו השלכות מרחיקות לכת על פעילותה  -מהלך
זה הביא באחת לשינוי המדיניות ההתיישבותית של יק " א  .מתוקף תפקידו כמנהל חוות סג ' רה היה
קלווריסקי אחראי בתחילה במקביל גם למפעל ההתיישבות הכולל שתכננה יק " א להקים בגליל
התחתון  ,ועם מעבר המושבות לאחריותה של יק " א הועמד בפני עובדות מוגמרות באשר לפועלים

שאולץ לקבל להתיישבות  .במושבות החדשות מסחה ( כפר  -תבור )  ,ימה ( יבנאל ) ומלחמיה ( מנחמיה ) ,
שהוקמו על ידי הוועדה הארץ  -ישראלית של יק " א בשנים  , 1902 - 1901התיישבו איכרים שהברון
היה ' בעל חוב כלפיהם '  .עוזבי החורן ( סאחים  -גיולן )  ,מטולה  ,בני איכרי זיכרון  -יעקב וראש  -פינה

התיישבו במושבות וקיבלו לבעלותם את הקרקע החקלאית .

57

ההנחיה שקיבל קלווריסקי הייתה

' שהטריטוריה החדשה נשמרת עבור המתיישבים הוותיקים '  .במושבות אלה היו למעשה עירוב של
איכרים ( קולוניסטים ) ואריסים  .התיישבות זאת הייתה למורת רוחו של קלווריסקי  ,שאמר עליהם כי
אינם ' איכרים אמתיים '  ,מכיוון שלא עברו את שלבי ההכשרה והאריסות  .קבלת החסות על מושבות
הברון שיבשה אפוא את הכוונות המקוריות של מאירסון  ,שדגל בהתפתחות אטית ואורגנית במהלך
דורות מספר  .יק " א נדרשה ליצור באחת התיישבות חדשה  ,ועל כן לא יכלה ליישב במושבות רק את
האריסים שעמרו

במבחן .

58

עם זאת למושבה בית  -גן  ,שהוקמה בשנת

אריסים שסיימו את הכשרתם

בסג ' רה .

1903

סמוך ליבנאל  ,נשלחו

59

מספר חוקרים ייחסו את הנהגת האריסות בארץ  -ישראל לחיקוי דגמים מזרח אירופיים או
ערביים ארץ  -ישראליים .

60

לעומתם הצביע יונתן פנסלר על האריסות של הרפובליקה השלישית

כמקור ההשראה לדגם הארץ  -ישראלי  .הדגם הצרפתי קשר לקרקע אנשים חסרי אמצעים  ,העניק
לבעל הקרקע שליטה חברתית רבה באריסיו  ,ומנע נהירה מהכפר לעיר  ' .ייתכן מאוד ששילוב זה
של פוטנציאל חינוכי וכדאיות כלכלית הוא שמשך את מתכנני ההתיישבות של יק " א

לאריסות ' .

61

אולם כאמור  ,נראה שהדגם הארץ  -ישראלי של האריסות לא היה פרי תכנון מוקדם או יזמה של

מתכנני ההתיישבות אלא פרי השראה ממספר מקורות  .יק " א  ,בהכירה את הדגם הצרפתי  ,ניאותה
לאמץ את האריסות כשיטת עיבוד בעקבות המלצותיהם של נייגו  ,פריינטה וברבייה  ,ששימשו
כפקידים ויועצים מקומיים של החברה  ,וזאת בעיקר בשל יתרונות השיטה הארץ  -ישראלית  .דגם

האריסות הארץ  -ישראלית התפתח אם כן ממניעים שונים מן הדגמים האחרים  ,קהל היעד שלו
היה שונה ובעל צרכים אחרים  ,והוא בא לתת מענה לצורך שעה  ,ועל כן היו לו מאפיינים
ייחודיים  .יק " א ביקשה לנפות באמצעות האריסות בשלב מוקדם את המתאימים לעבודה חקלאית

מאלה שכל מעייניהם רק בהבטחת קיומם .

העבודה החקלאית בגליל  ,שהתבססה על גידולי

57

עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 72 - 66

58

מיורק ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

59

י ' רגב  ,בית  -גן  :מושבה בגליל התחתון  ,נתניה  , 2005עמ '  . 49 - 46חוזי אריסות נמצאים באצ " מ בתיקים
, [ 15 / 1744

60

, [ 15 / 1741

 , [ 15 / 1745ועוד  .וראו  :עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 78

א ' ביין  ,תולדות ההתיישבות הציונית  ,רמת  -גן  , 1970עמ '
ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

61

. 78

; 25

א ' ביתן  ,תמורות יישוביות בגליל התחתון המזרחי ,

 , 85הערה . 8

ד " י פנסלר  ' ,השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ  -ישראל (  , ' ) 1914 - 1870קתדרה  ( 62 ,טבת
תשנ " ב )  ,עמ '

. 65 - 64

האריסות בסגרה

93

תבואות עונתיים  ,בניגוד לזו שבמושבות יהודה והשומרון  ,שהתבססה על גידולי מטעים  ,אפשרה
ליק " א לאתר מהר את המועמדים המוכשרים פחות ולהביא במקומם פועלים אחרים שהיו להוטים
להצטרף למושבות .

.3

62

האריסות בתקופת הניהול של אליהו קראוזה

במהלך

1901

החליטה מועצת יק " א על שינוי במבנה המנגנון הארץ  -ישראלי של החברה  .הגירעון

שהצטבר בתקציב חוות סג ' רה  ,ויחסיו העכורים של קלווריסקי עם הנהלת יק " א בארץ  -ישראל  ,הביאו

להעברתו מתפקידו כמנהל החווה ולמינויו למנהל מושבות הגליל התחתון .
קראוזה לנהל את חוות סג ' רה .

64

63

בקיץ

1901

הגיע אליהו

קראוזה  ,בוגר ' מקווה ישראל '  ,השלים את לימודי האגרונומיה

שלו בצרפת ואחר כך שימש כמנהל בית  -הספר החקלאי של כי " ח באור  -יהודה שבאסיה הקטנה .
הוא התבקש לארגן מחדש את העבודה בחווה ולדווח ליק " א על התרשמותו מהמפעל בסג ' רה ועל
השקפתו באשר לשיטת הניהול וביצוע העבודה  .בדוח שהגיש המליץ קראוזה לפעול לקידום הפועל
ברמה החינוכית

) : ( moral ed~ cation

על מנת להשיג חינוך ערכי יש לטפח את רוחו של הפועל  ,להעביר אליו אחריות מלאה למעשיו [  ] . . .כדי
לבצע זאת בהצלחה יש צורך לספק לו עבודה שבה יוכל להרוויח את לחמו  ,לתגמל את הטובים ולהוציא את

העצלים [  ] . . .ויש צורך לשפר מדי פעם את תנאי המגורים  ,המזון והשכר  ] . . . 1אין לתת דבר ללא תמורה  ,אך
יש לספק צרכים חיוניים .

65

במכתב לפריינטה הסביר  ' :בנקודה זו הרשה לי לומר לך כי על מנת שסג ' רה תישא פרי אנו חייבים
לעורר מדי שנה מעבר של פועלים מצטיינים לאריסים בקרקעות הסובבות את החווה  ,תוך מתן

אפשרות להפכם בעתיד לאיכרים  ,בתנאי שירוויחו זאת בעבודתם ' .

66

קראוזה האמין בעידוד הפועלים

המצטיינים באמצעות תגמול כספי וסירורם כאריסים בסג ' רה  .יק " א סמכה יריה על גישה זו ואישרה

מדי פעם תקציב מיוחד כתמריץ לפועלים המצטיינים .

67

קראוזה הכיר את שיטת האריסות מביקוריו בתוניסיה ובצרפת ומעבודתו באור  -יהודה  ,אלא

שבארץ  -ישראל  ,שלא כבשאר המקומות  ,קיבל האריס

80

אחוז מן התוצרת  ,וזאת בגלל מצבה של

החקלאות בארץ  -ישראל  .קראוזה הודה כי קשה להפוך יהודי לפלאה  ,ועל כן יש לטפח פועלים
מצטיינים וללמדם את עבודת החקלאות  ,אך הפועל חסר את תחושת הקשר והשייכות לאדמה ,
קשר שעתיד להיווצר רק לאחר שנים של עבודה חקלאית  .קראוזה סבר שלאחר תקופת הכשרה

בחווה בסג ' רה אפשר יהיה להעביר מדי שנה חמישה  -עשר עד עשרים פועלים לאריסות  .הוא ציין כי

הפועל העברי אינו בשל עריין להתיישבות קבע  ,אך אינו מעוניין להישאר במעמד של פועל  .על פ '

62

שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ ' . 145

63

ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' . 79 - 75

64

שם  ,עמ ' . 82

65

קראוזה אל יק " א ,

66

קראוזה אל פריינטה ,

67

פרוטוקולים של יק " א  ,ג ,

10

בספטמבר  , 1901אמתע " י  ,ארכיון יק " א ,
10

". 270

בפברואר  , 1902אנ " מ 15/ 7071 ,ן .
27

באפריל

ו 25 -

ביולי  , 1903עמ '

 24ו 42 -

( אמתע " י ) .

ץתדרה

ץתדרה

94

אסתי ינקלב

התחשיב המקובל  ,על מנת להתקיים מחקלאות נזקקה משפחה

ל 300 - 200 -

דונם ולשני זוגות שוורים

לעבודה  .אולם היקף קרקעות זה חייב את האריס להיעזר בכוח עבודה נוסף  ,ועל כן המליץ קראוזה
להקצות לאריס

120 - 100

היה על האריסים לשלם

דונם בלבד  ,זוג שוורים וארבעים עד חמישים עזים למרעה  .על פי הצעתו
20

אחוז מהיבול שייאסף על חשבון רכישת הקרקע . ,

12 5

אחוז מס עושר

ו7 . 5 -

אחוזים מס קרקע  .לפי הצעתו של קראוזה עלות ההתיישבות של אריס במשק פלחה הייתה

6 , 600

פרנק  ,ובמשק משולב עם משק חי

במתכונת הראשונה
7500 - 7000

( 300 - 200

5 , 659

פרנק .

68

אך בפועל המשיכו לחתום על חוזי אריסות

דונם למתיישב )  ,ובמקרה זה עלות ההתיישבות של כל אריס נעה בין

פרנק .
בסתיו

תרס " ב

חתם

( ) 1901

קראוזה  ,בא כוחה של יק " א  ,על
חוזים עם אברהם סזונוב ועם קבוצת
ה ' ארבעה ' ,

קבוצת

לייב ברוורמן

ויצחק קרמר  ,האחים פרץ וראובן
פיליפוב

והאחים

ישראל

ואהרן

טייטלבאום  .חברי קבוצת ה ' ארבעה ' ,
היו שמואל שמשוני  ,זבולון

( זימל )

ריקלין  ,שמואל סלוצקי ודוד

(? )

רייניש  .בחוזה שנחתם אתם בדצמבר
 , 1901לעונה החקלאית , 1901 /2
נמסרו לקבוצה זו אדמות מול הכפר
טורעאן .

קבוצות אלה התארגנו ביזמה משותפת להקמת ' אגודת הפועלים בסעדזשערא '  ,ושלושה מהאריסים

מאהל קבוצת

,ערי

טורעאו
באליטת אביה

השמשמי י " ל

69

שהיזכרו לעיל  ,סלוצקי  ,שמשוני וכהן  ,נבחרו לעמוד בראש האגודה  .במכתב ששלחו לוועד הפועל
שביפן בט " ך בשבט תרס " א כתבך :

)

ט.

בכלל אל לנו הפועלים לדחות את הקץ ולבקש שיעשו את כולנו תכף לאכרים  .עלינו לעבוד ולעבוד ,

ומובטחים אנו שחו " ד [ שחובבי

ציון

בכל מקום יתמכו בידינו כשהדבר יהיה אפשר בידם  ,ואם לא בשבילנו

יעשו זאת בשביל הישוב היקר להם ולנו .
י.

הפועלים דורשים שיעשו

אותם לקולוניסטים  ,כלומר  ,שיעמידו אותם על הקרקע  ,אבל היתכן שיתנו כלי

עבודה לאנשים שלא למדו את
ה 11 -

מלאכתם ? 70

בספטמבר  , 1903אמתע " י ~ . 270

68

קראוזה ליק " א ,

69

שמשוני נולד ברומניה בשנת  , 1879עלה לארץ  -ישראל בתרנ " ו  ,עבד תחילה כפועל חקלאי בראשון  -לציון  ,הגיע לסג ' רה
לעבוד בה כפועל ואחר כך הצטרף לקבוצת האריסים והיה למשך זמן קצר אריס במושבה  .ריקלין הגיע לסג ' רה ביולי
1900

מצפת  ,והיה לימים מהאריסים הראשונים המושבה  .סלוצקי  ,יליד רומניה  ,הגיע לסג ' רה בנובמבר  , 1900והיה אף

הוא לאחד האריסים הראשונים במושבה  ,ולאחר מכן עזב למצרים  .רייניש  ,גם הוא יליד רומניה  ,הגיע לחווה בנובמבר

 , 1900עבד בה עונה חקלאית אחת  ,ולאחר מכן עזב את הארץ והיה לסוחר בלונדון .
70

העתקה מדויקת ממכתב פועלי סעדזרה לוועד הפועל ביפו  ,הצפירה ,

3

במרס . 1901

האריסות

בספרה

95

להדרה

גם הפועלים הכירו אפוא בצורך בשלב ביניים לפני האיכרות  ,ועל כן נכונים היו לאמץ את האריסות
כשלב בתכנית ההכשרה  ,שלב שישלימו במסגרת החווה  .אך מתיאוריהם של בני התקופה ניתן

להתרשם כי תהליך ההכשרה לא היה מובנה ורציף  .לעתים נטו קבוצות האריסים את אוהליהם בחלקה
חקלאית מרוחקת  ,ו ' באוהל הזה נשכחו מאדם כמת מלב ' .

71

הלימור היה בעיקרו עצמי  .עם זאת הועמד

לרשות האריסים הציוד החקלאי של החווה  ,והיה בכך יתרון משמעותי .
בסוף

1901

בבקשה לאפשר להם לעבוד כאריסים על אדמת סג ' רה  .הפועלים הסבירו כי במהלך עבודתם למדו
להעריך את שיטת העבודה שפעלה במקום  ,וכי הם חדורי התלהבות לעבודה החקלאית ומאמינים
כתבו :

אין אנו מתעלמים מכך שהאריס מטופל בדאגות ואחריות
גדולה יותר מהפועל  ,ואם בכל זאת אנו רואים את האריסות
כחסד מיוחד שיעניקו לנו  ,הרי זה משום שבטוחים אנו
בעצמנו

וברצוננו

הטוב

ובכוחנו

בחקלאות .

נכון

הוא

שהרצון להיות בלתי תלוי  ,מלבד הקיום  ,הוא המניע

העיקרי לבקשתנו .

אך האין זו גם משאלתה של החברה

לראות יהודים החיים באופן עצמאי מיגיע כפיהם ? בהיותנו
אריסים אנו מקבלים עלינו להגשים משאלה זו .

72

SEDSCHERA .

71

ויתקין ( לעיל  ,הערה . ) 8

72

פועלי סג ' רה אל קראוזה  ( ,ללא תאריך  ,התקבל בשנת

 , ) 1902אנ " מ . [ 15/6576 ,

סגרה . 1912 ,
המכלול הצפוני

פנתה קבוצה של עשרה פועלים מהחווה לקראוזה  ,ובהמשך גם ליועץ החקלאי ברבייה ,

בהצלחתה  .עוד

למעלה  :המושבה

) LON

,

הוקם בשנת

1902 / 3

צילומן ליאו קאהןן

למטה :
( פילוסן

סג' רה ,

1937

~ ולטן קלסר )

ץתדרה
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באותה תקופה אישרה הנהלת יק " א את הקמתם של שישה בתים עבור האריסים בסג ' רה  .שישה בתים
הוקמו לעשרים וארבעה אריסים במורד הגבעה שממזרח לחווה  .בדיעבד הפכו בתים אלה למכלול

הראשון של המושבה סג ' רה .

73

בדוח המסכם שלו ליק " א מסר קראוזה כי הוא מרוצה מתוצאות עבודת האריסים  ,אך ציין כי מצבם

בארץ  -ישראל נחות בהרבה ממצב האריסים בצרפת  .הוא ביקש רשות מיק " א להסמיך אותו לשנות
את חוזי האריסות ולהתאימם לארץ  .על פי המלצתו אמור היה כל אריס לקבל את האשראי הנחוץ לו
להתיישבות  ,לקיום משפחתו ובעלי החיים עד הקציר  ,בממוצע

יק " א בתום העונה

20

2 , 500 - 2 , 000

אחוז מהיבול כדמי חכירה ומסים ועוד תשלום שנתי בסך

פרנק  .בתמורה תקבל
250 - 200

פרנק .

74

בשלב זה הסתיימה העסקת קבוצות אריסים בחווה  .אריסים נבחרים עברו למושבה סג ' רה  ,וחוזים
פרטניים נחתמו בינם לבין בא כוח הפקידות  .בדוח השנתי של יק " א לשנת

 1903נרשם :

שישה אריסים חדשים מתוך הפועלים המצטיינים בחווה יושבו בסג ' רה  ,בסה " כ יש בסג ' רה  12אריסים  .הם

זרעו  2 , 400דונם מתוכם  1 , 000דונם חיטה ,

330

דונם שיבולת

160

דונם שעורה

ו 190 -

דונם ירקות  .הם השיגו

רווח נמוך מזה שבחווה אך עם זאת הם עבדו היטב ולשביעות רצוננו  ,ומצאו את הדרך  ,למרות היבול הנמוך ,
להחזיר את ההוצאות  ,פרט למקדמות השנתיות ומסי המעשר והקרקע  .אנחנו מתכוונים לפתח יותר ויותר את
האריסות בסג ' רה .
ב 1904 -

75

סיימה יק " א לעבד את חוזה האריסות החדש על פי ההמלצות שהגישו קראוזה  ,פריינטה

ונייגו  .החוזה כלל תשעה סעיפים  .בסעיף הראשון נרשמו משך החוזה  ,נכסי הניידי והדלא ניידי
שנמסרו לאריס  -שטח הקרקע  ,בית המגורים  ,מבנה המשק וכו '  ,הציוד ובהמות העבודה  .בהמשך
נרשמו דמי הקיום  ,הוצאות העיבוד  ,המיסים ותשלומי ההחזר השנתיים  .החוזה כלל הנחיות לתחזוקת

הנחלה  ,הבית  ,הציוד ושיטת עבודה  .אי עמידה באחד מסעיפי החוזה הקנה ליק " א את הזכות לבטלו
תוך דרישה מן האריס להשיב לה את הקרקע  ,בעלי החיים והמבנים במצב טוב  ,ולשלם לחברה את

הסכומים עליהם התחייב  .היה זה חוזה מקיף ומפורט  ,שהבטיח את נכסי החברה  .יק " א ביקשה מפריינטה

להעביר את החוזה לעיונו של עורך דין מקומי שיבחן את ההיבטים המשפטיים המקומיים .
בחוות סג ' רה היו גם אריסים מקרב משפחות עולים מכורדיסטן  ,שהיו מן הפועלים הראשונים
שנענו לקריאתו של קלווריסקי לבוא ולהכשיר עצמם בחווה  .משפחות אלה התגוררו בכפר הערבי
יוסף לוריא תיאר את חייהם  ' :הם יושבים בבתי הערבים שאין להם חלונות ושאין בהם כלים

סג ' רה .
[  ] . . .לא כל כך נעים  ,רק יהודים ערבים יכולים לחיות בתנאי חיים כאלה  .הם הולכים כל בוקר לעבודה
76

אל המושבה העברית ושבים בערב [ . . .
תלונה ' .
73
74

75
76

77

תחילה הועסקו פועלים אלה נוסף על העבודות החקלאיות גם בשמירה ובסלילת הדרכים .

יק " א אל פריינטה ,

 6באוקטובר , 1902

אמתע " י  ,ארכיון יק " א . 2624 ,

קראוזה ליק " א  28 ,בנובמבר  , 1903אמתע " י יק " א . 2708
דו " ח שנתי יק " א לשנת  , 1903אמתע " י .
עם הקמת החווה התגוררו חלק מן המשפחות בכפר הערבי  ,אלא שבתוך פרק זמן קצר יצאו מרבית המשפחות מהכפר
ורק הכורדים נותרו לשבת במקום עד

77

]

אני ביקרתי את היהודים האלה ולתימהוני לא שמעתי מהם שום

. 1922

י ' לוריא  ' ,המושבות שבמחוז טבריה '  ,העולם  23 ,ביולי

. 1909

האריסות בסג ' רה

למורת רוחם דחה קראוזה את בקשותיהם להתקבל כאריסים במושבה  ,ובצר להם פנו בדצמבר

97

"

דר

"

1907

ישירות להנהלת יק " א בפריז  .במכתבם הסבירו כי הם מועסקים זה שבע שנים כפועלים חקלאיים

בחווה לשביעות רצון הממונים עליהם  .הם ציינו כי ההכנסה מעבורה זו לא אפשרה להם לפרנס את
משפחותיהם הגדולות  ,ולמרות זאת ' מעולם לא התלוננו ומעולם לא הפסקנו לעבוד  ,מכיוון שתמיד
הייתה לנו תקווה שהאדמיניסטרציה תראה את עבודתנו  ,מאמצינו ומצבנו העגום  ,שירחמו עלינו
וימליצו עלינו לאריסות '  .לדבריהם לא התקבלו לאריסות בטענה כי אין ברשות החווה די
קרקע פנויה  ,אך בפועל העדיפה האדמיניסטרציה למסור את הקרקע לידי בחורים צעירים
בוגרי ' מקווה ישראל ' ובחורים אחרים  ,המתקבלים לאריסות ואחר כך נוטשים אותה  ,ואז

מועברות הנחלות לידי אנשים חסרי ניסיון בחקלאות .
בעקבות פנייה זו החכיר קראוזה בשנת
פראן אחד

( כ 110 -

1909

לשלוש משפחות מקרב עולי כורדיסטן

דונם ) אדמת ' מושע ' ( קרקע שאינה ניתנת לחלוקה ) שהייתה בבעלות

יק " א בכפר הערבי  ,וזאת בין השאר מחשש שהערבים ינסו לשוב ולהשתלט על הקרקע .
קראוזה הסביר כי הקצאת הקרקע הזאת מתאימה
למשפחות אלה  -כל בני המשפחה יכולים להשתתף
בעבודה ,

הערבי .

78

ובדרך

זו

לחסוך

את

עלות

החראת '

לכל משפחה ניתנו זוג שוורים ומחרשה

,

ייינ

'ן

"

 - Eoת  , ,ני

י%

אחת  .המשפחות נשארו בכפר הערבי סג ' רה  ' ,בבית בן

ש

חדר אחד ואורוה הבנוים על פי שיטת הערבים עם גג

%

שטוח '  79 .המשך המגורים בכפר היה רצוי לדברי קראוזה ,

"א

שכן שהיה בכך להקטין את הוצאות המשפחה  .הוא ציין
כי ' היהודים הכורדים מבין כל היהודים הם חקלאים

בדמם  .טיפוס של חקלאים בעלי דרישות מינימאליות .
הם ערבים בעלי דת יהודית  ,בעלי משפחות גדולות ,

המשפחות כולן  ,הנשים והילדים עובדים בשדה ' .
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חוזי אוקטובר
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קראוזה אל יק " א ,
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חוזי משפחות מאוקטובר
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ועד ספטמבר  , 1914בין קראוזה  ,בא כוח בעלי האחוזה סג ' רה  ,לבין האריסים מצליח

מזרחי הקורדי  ,חיים מלימן ימני  ,אצ " מ  . ; 15 / 6542 ,חוזים אלה היו היחידים שנכתבו בעברית  ,בעוד החוזים האחרים
נכתבו בצרפתית .
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חוזה האריסות עם משפחות אלה  ,הדומה לחוזי
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לאריס ' מצליח

מזרחי הקורדי ' ,
אוקטובר
( מקיי  " :צ מ '

1909
15 / 6542ח
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בתקופתו של קראוזה בסג ' רה התפתחו חוזי
ןנפרקש של דנ2טהת מבירה
ישנה

- ---

centrat de pr naesse de vente
~
-- -
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להנהלת החווה לחוזה התקשרות אחיד ופרטני ,
בנוסח קבוע  ,מודפס ( בדרך כלל בצרפתית) ,
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ולבסס את מצבם העגום של האריסים  .הוא ביקש
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קראוזה  ,חדור אמונה בדרך ובמטרה  ,לשפר

coan

ופעל להסדרת הספקת מים  ,לחפירת תעלות
מקון ולסלילת דרכים  .הוא אף דאג לטיפול

da

hge
~s

רפואי  ,לחינוך ולשירותי דת למתיישבים  ,אך
,

ההצלחה הייתה חלקית בלבד  .הפועלים מצדם

גילו נחישות בניסיונם להשתלב בהתיישבות באמצעות האריסות  ,וזאת מתוך אמונה כי בדרך של

' עבודה יהסהפקות במועטל 8יצליחו לממש את שאיפתם להיות איכרים בארץ  -ישראל .
מכיוון שסגירה הייתה מפעלה העצמאי היחיד של הזרוע הישירה של יק " א  ,התפתח בה דגם
אריסית

שונה מאשך במושבות האחרות  .תנאיך של האריס בסג ' רה היו נחותים מאלה שבמושבות

יק " א  .ורק עם יציאתה של יק " א מסג ' רה ( דצמבר
הבטחת מכירה ' בדומה לאריסים במושבות

.4

מדוע כשלה האריסות

) 1913

הושוו התנאים והאריסים חתמו על ' חוזה

האחרות .

בסגירה ?

ניסיון האריסות נטע תקוות רבות בקרב המתיישבים החדשים  ,אך כגודל הציפייה כן הייתה האכזבה .
את הירידה במצבה החומרי של סג ' רה ייחסו בני התקופה
שהיו

בה ' 83 ,

' לתנאי ההתאכרות וההשתכללות

בקמצנותה של יק " א ובדרכי התנהלותה  .מלבד הניסיון להבין את הסיבות לכישלון

ממבט רטרוספקטיבי יש לבחון את הדברים גם לנוכח הביקורת שהתפרסמה במקורות באותה

התקופה .
ועד פועלי מג ' רב  ,ט " ו נשבט תרס " א ; הצפירה  , 1901גליון
אחד מרבים  ,סג ' רא  ,הפועל הצעיר ה  ,גליון  , 5 - 4עמ ' . 13

, 42

י " ב באדר

תרס " א .

האריסות בסגרה

שלוש שנות ניסוי ( תרס " א  -תרס " ג )  ,סיכם מנשה מאירוביץ  ,הסתיימו בגירעון של

1 , 080

99

פרנק ,

' מבלי שיהיה לעובדים החרוצים הללו זרע לזריעה או מספוא לבקר  ,ומבלי שיהיה להם אף לחם

למחיתם '  .וזאת אף שלדבריו הפועלים הרווקים ' הורידו את רמת חייהם למדרגת הפלח ועבדו
במסיררת רבה '  .עובדה זו הוכיחה בעליל ' שמן הנמנע הוא לבסס את עובד האדמה על גדול תבואות
בלבד  ,בשעה שנטל המסים בולע

25 %

מיבולו ' .

84

משה סמילנסקי הסביר  ' :דימינו  ,שהאריסות תתן יכולת לכונן את ההתיישבות בזול יותר גדול ' .
לדבריו אנשים בעלי אמצעים לא היוו ' חומר של אימיגרציה '  ,ואילו אנשים חסרי אמצעים אינם יכולים
להתיישב ללא תמיכה  .ומכיוון שתמיכה משחיתה את הנעורים  ,היה צורך למצוא פתרון ' שגם אנשים

בעלי אמצעים קטנים יוכלו לעמוד בו '  .ועל כן האריסות נתפסה כדרך טובה להשגת יעד ההתיישבות .
' קלווריסקי הבטיח כי באלפים פרנק שמספיקים לקניית אינוונטאר החי והמת  ,יכול אריס להתנחל ,

אם יתנו לו אדמה בחכירה '  .אולם התוצאות בפועל היו מאכזבות .

' 14

אריסים החלו לעבוד במושבה

זו במשך ארבע השנים האחרונות  ,ואף אחד מהם לא הצליח  .כולם חייבים כסף להפקידות גם זולת

שני אלפי הפרנק הראשונים שלקחו בהלואה לצרכי קנית האינווינטאר [ . . .

]

ולכן התוצאות מוכיחות ,

כי האריסים לא רק שאין להם תקוה לסלק את חובם אלא הולכים הם ומשתקעים בחובות חדשים ' .
ומכאן מסקנתו של סמילנסקי שהשיטה בצורתה הנוכחית כשלה  .האיכות הירודה של האדמה שניתנה
לאריסים בסגירה  ,המחסור בדיור ובתנאי קיום מינימליים וחתימת החוזים לשנה אחת בלבד  ,היו
בעוכרי השיטה  .הוא ציין כי ניתן להתרשם שהאריסים אוהבים את עבודתם ואוהבים את אדמתם  ,אף

על פי שאיננה שלהם  .הוא עדיין תלה תקווה בשיטה אך המליץ לשנות את התנאים .

85

יצחק וילקנסקי ביקר אף הוא את האריסות וטען כי הכישלון אינו ' אלא תוצאה הכרחית של

התנאים היחידים והמיוחדים  ,שבהם נמצא כל ישובנו '  -תנאי רכישת הקרקע  ,איכותה  ,שיטות

העיבוד  ,מבנה המשק וכדומה .

, ,

האכר שלנו הוא איפוא רש ודל ברוב מקומות ההתיישבות החדשים אפילו לגבי הפלח המסכן  ] . . .לו אין
 ] . . .כי
אדמה  ,שתתן יבול  ,אין דרכים להעבירו לסוחר  ] . . .פרה כי תמות במגפה  ,אין ידו משגת לקנות אחרה

,

תשוטטו בכל המושבות לא תמצאו אפילו חלקה אחת של ' אדמת חורבה '  -זוהי האדמה המובחרת לירקות ,

,

הנמצאת ליד כל כפר וכפר  ] . . .אין האדמה הנמסרת לאכר מסגלה ע " פ טבעה ל ' התרומם ' ע " פ הדבור לשיטת
העבודה האירופית .

86

גם האריסים וגם יק " א היו נכונים לבחון שינויים בתנאי האריסות  .פגעי מזג האוויר  ,העלויות
הגבוהות  ,המיסוי הכבד וגורמים נוספים העמידו מדי שנה את האריסים ואת יק " א בפני מציאות
חדשה  ,ומדי שנה נבחנו החוזים מחדש  .שנה אחת ביקשו האריסים לשלם את ' החימש ' בלבד ולדחות
את תשלום שאר ההוצאות  ,וכן ביקשו לקבל

500

פרנק לקניית פרות ושייבנו להם בתים על חשבון

החברה  ' .לבסוף נתנה להם הפקידות גם בתים ובזה התגשמו כל איראליו של האריס  :בית  ,אורוה ,

84

מאירוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

85

מ ' סמילנסקי  ' ,המצב הנוכחי של הישוב החדש בארץ  -ישראל '  ,השלח ,

86

י ' וילקנסקי

. 50 - 49
15

( תרס " ה ) ,

עמ ' . 267 - 264

(א ' ציוני)  ' ,אריסות'  ,הפועל הצעיר  ,ב' בשבט תרע " ג  ,י "ר בשבט תרע " ג ,כ" ג בשבט תרע " ג .

ץתדרה

דייה

אסתי ינקלביץ

100

חצר מגדרה  ,שטח אדמה לגנת ירק  ,והסג ' ראים החלו להביט על עצמם כעל " משוכללים "  .ואולם יחד

עם זה החלו לבוא עליהם פגעים  ,פורענויות ומכות בידי הטבע ושלא בידי הטבע ' .

87

לדברי הכותב

הפקידות התייחסה בשוויון נפש להידרדרות במצבם של האריסים  .אמנם ה ' פקיד ' ביקש לטכס עצה
עם האריסים כדי להיטיב עם מצבם  ,והועלו פתרונות כמו טיפול בניקוז הקרקעות  ,הקצאת קרקעות
ומימון נטיעות  ,פתרון למצוקת המים באמצעות הנחת צינור ממקור מים מרוחק מן המושבה ומתן
מקדמה משמעותית לשיפור מצבם של האריסים  .הצעות אלו שבחלקן בוצעו ובחלקן נדחו לא הביאו
להטבה המיוחלת במצבם של האריסים  .כותב אחר מאנשי סג ' רה טען כי ' הפקידות מצדה מתייחסת
בשלילה גמורה לכל הצעה של תמיכה  ,באומרה כי מוטב ליק " א להפסיד עוד חמישים אלף פר ' זנקו ' ,

בנפילתם של האריסים הללו  ,מאשר לתמוך שוב ב ' אלמנט הרקוב הזה אכול הדמורליזציון ' .
של דבר ערב יציאתה של יק " א מסג ' רה נותרו האריסים בחוסר

88

ב סופו

כול .

הסיבות לכישלון היו אם כן רבות ומגוונות  .ייתכן כי בטווח הקצר הפעלת האריסות כניסוי חד  -שנתי
לשם מיון המתיישבים הייתה יעילה  .האריסים באו חדורי רצון להצליח  ,אך במרבית המקרים יכולתם
המקצועית והתנאים בשטח לא אפשרו זאת  .ביסוס המשק החקלאי על פלחה חרבה  ,פיזור החלקות על
פני מרחב גדול  ,רמת סיכונים גבוהה שנבעה מפגעי הטבע וממעשה ידי אדם  ,תנאי אשראי מגבילים ,

מיסוי גבוה  ,היעדר ידע חקלאי על תנאי המקום ( וזאת גם בקרב המדריכים החקלאיים ) והיעדר מיכון
מתאים  -כל אלה תרמו לכישלון

השיטה .

89

ביסוס ההתיישבות בגליל התחתון בכלל ובסג ' רה בפרט על משק מונוקולטורי של פלחה חרבה ,
חייב הקצאת משבצות קרקע גדולות והכתיב הקמת יישוב שמספר המשקים בו מצומצם  .מבנה זה

יצר מושבה קטנה  ,שמבנה החברתי מוגבל ובעייתי  ,והעזרה ההדדית בה מצומצמת  .מה שהיה נחוץ
להצלחה היה משק מעורב  ,השבחת הקרקע ובדיקתה מראש  ,חריש עמוק  ,השקיה אינטנסיווית  ,דשנים

וחומרי הדברה  ,אך כל אלה איחרו להגיע  .לדברי שמעון שאמה  ,סג ' רה  ,שקלווריסקי ראה בה בשנת

' משק לדוגמה ' ומופת ליישוב העברי בארץ  -ישראל  ,או ' ספינת הדגל ' של יק " א כדברי פנסלר ,

90

הייתה קרובה יותר ' למצב של כפר בצרפת התיכונה או באיטליה  -והדבר לא היה לה לברכה דווקא ' .

91

1900

כישלונה ניכר בעליל  ,והחברה המיישבת הייתה נכונה להניח לה להתחסל מאליה .

ד  .חתי הארלסות בסהרה כבסלט לחתי הארלסות בההילשבוה השלהופיה
לאחר חוזי האריסות שהיו בסיס להתקשרות בין פקידות יק " א ובין המתעתדים להתאכרות  ,התגבשו

חוזי אריסות נוספים  ,הראשון מביניהם בסג ' רה  .אלה היוו בתוך פרק זמן קצר את הבסיס הניסיוני

להתיישבות השיתופית על קרקע הלאום במסגרת ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' .
87

אחד מרבים  ,סג ' רא  ,הפועל הצעיר  ,ב " ה בכסלו תיע " ב  ,עמ '

. 14 - 13

.6

88

אחד מרבים  ,סג ' רא  ,שם  ,ו ' בטבת תרע " ב  ,עמ '

89

לראיה  ,עם קידום הידע החקלאי ושיטות העיבוד  ,הצליחו לאחר עשרות שנים להגיע בגליל התחתון לרמת יבולים

מרשימה .
90

91

פנסלר ( לעיל  ,הערה  , ) 61עמ ' . 64
שאמה ( לעיל  ,הערה  , )45עמ ' . 280

האריסות בסג ' רה

פועלי העלייה השנייה  ,שהגיעו לסמרה משנת

1905

101

ץתדרה

ואילך  ,מצאו בה כר פעולה שאפשר להם

לממש את רעיונות השיתוף וה ' כיבוש '  .אף שהחווה הייתה למצער מסגרת לא ראויה מבחינתה

אידאולוגית  ,היא היוותה עבורם חממה רעיונית  .אין זה המקום לדון במקומה של סג ' רה בהוויה של
אנשי העלייה השנייה או לבחון את תהליך גיבוש רעיון ההתיישבות השיתופית  ,עם זאת אני סבורה

כי אפשר לראות באריסות בסמרה מקור השפעה אפשרי על ניסיונות אלה .

אליהו קראטה בסגירה
( באדיבות משפחתו של עמיצור
קראוזה

בעקבות כישלונן של המושבות הגיעה מניה וילבושביץ למסקנה כי התיישבות חקלאית של פועלים

צריכה להיבנות על בסיס קולקטיבי  .לאחר ביקורה הראשון בארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1905החלה להטיף

למען ' אריסות שיתופית '  ,אך ניסיונותיה הראשונים למצוא תמיכה לרעיון לא צלחו  .בקיץ

1907

שבה

מסיור לימודי בארצות  -הברית ופנתה לקראוזה  ,בתמיכתו של יהושע חנקין  ,בבקשה שימסור באריסות

לידי קבוצה בהנהגתה את עבודת הפלחה בחווה  ,וקראוזה  ,למרות חששותיו  ,נענה .

92

ההסכם בין

קבוצת הפועלים  ,תחילה עשרה במספר ואחר כך עשרים  ,בכללם שש נשים  ,לבין הנהלת החווה  ,דומה

בבסיסו לחוזי האריסות שהוזכרו לעיל  .אלא שנוספו בו סעיפים המדגישים את אחריותה ועצמאותה

92

חנקין היה גיסו של קראוזה  .על הקולקטיב ראו

ספר השומר  :דברי חברים  ,עמ '

; 394 - 385

בהרחבה ' :

שוחט  " ,דרכי ב ' שומר ' "  ,בתוך  :י ' בן  -צבי וי ' שוחט ( עורכים ) ,

ר ' ינאית בן  -צבי  ,מניה שוחט  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '

; 78 - 44

פנסלר ( לעיל ,

הערה  , ) 55עמ '  . 48 - 46חששותיו של קראוזה נבעו בין היתר מתגובתה של יק " א  ,וייתכן שמשום כך לא דיווח על קיומה
של הקבוצה ליק " א ועל העסקתה של מניה כמנהלת החשבונות של החווה  .משנודע ליק " א כי קראוזה שכר את שירותיה
של אישה כמנהלת חשבונות  ,לאחר שמנהל החשבונות הקודם מזרחי פוטר מתוך רצון לקצץ בהוצאות  ,נדרש קראוזה
לפטר את

מניה .

ז " ל)

חדרה 102

אסתי ינקלביץ

~

האריס אליהו
שמואלי
על

( פרוטופופוב )

גבי המגוב

( משמאל ) ,
המחרשה

ועל גבי

(בעמ '

ממול )
( באדיברת משפחת שמואלי )

של הקבוצה  .ניתן להניח שהחוזים שנערכו בין הפקידות לאריסים בסמרה היו מוכרים למניה  .קראוזה
התנה את עבודת הקולקטיב בחווה בקבלת ליווי מקצועי של הפועלים הוותיקים יוסף שפירא ודוד

רובין  .החוזה הרשמי שנחתם עם הקולקטיב לא נמצא  ,אך על תוכנו ניתן ללמוד מהפרסום שהופיע
בעיתון ' הפועל
1

הצעיר ' :

,

הפקידות מוסרת לפועלים מאה הקטר כ  1 , 000 -דונם ] אדמת זריעה  ,עשר מחרשות עם צמד פרדות או שני
צמדי בקר לכל מחרשה  ,זריעה וכל מכשירי העבודה .

2

הפקידות משלמת לפועלים תשעה גרוש בעד כל יום של עבודה  ,וכשיעשה חשבון השנה  ,יקבלו חלק מן

ההכנסה הנקיה  .בערך  . 20 %למטרה זו עושים חשבון מיוחד לחלקה הזו תחת בקרת ה ' קולקטיב ' .
3

הפועלים עושים את כל העבודה על אחריות עצמם  .מבלי שתפקיד הפקידות עליהם משגיחים ונוגשים
ומבלי להשגיח לא על זמן עבודתם ולא על איכותם  .הכל  -על

4

אחריותם .

פועלי הקולקטיב עושים רק עבודת השדה  .אין הפקידות יכולה לשלחם לעבודה אחרת  ,ואינה מחויבת
להמציא להם עבודה אחרת  ,בימים שאין עבודה בשדה  ,כי אם בהסכמת שני הצדדים  .וכשאין הפועלים
מספיקים לעשות את כל העבודה בזמנה  ,הרי הם לוקחים פועלים עוזרים על חשבון הפקידות  ,ולאלה
האחרונים אין חלק בהכנסה .

5

כל ההוצאות של האינוונטר החי והמת  ,הנמסר לידי הפועלים הנ " ל  ,יחשבו על חשבון חלקת השדה שהם
עובדים  ,וכשהפקידות צריכה לזוג סוסים או בקר למטרת עבודה אחרת  ,יחשב שכרם על זכות החלקה
הנ " ל .

6

שנים מהקולקטיב מנהלים את כל העבודה  -יחד עם זה עובדים הם בעצמם  ,כמובן  -מתיעצים כל העת

עם הפקיד שהוא גם אגרונום " .
3

93

בן  -חוה  ,הפועל הגלילי  ,ניסן  -אייר תרס " ח  ,עמ ' . 8 - 7

 103לקדרה

האריסות בסג ' רה

סעיפים , 2 , 1

5

עוסקים בצדרים המעשיים של העבודה  -שטח הקרקע  ,האינוונטר  ,ההכנסה ,

ההוצאות וחלקה של הקבוצה ברווחים הצפויים  .סעיפים אלה דומים במהותם לסעיפים בחוזי

האריסות הקודמים  .הסעיפים בהסכם הנוגעים בצד האידאולוגי אפשרו לחברי הקבוצה להתנסות
בעבודה חקלאית במסגרת חדשה שתאמה את מאווייהם השיתופיים  .הקולקטיב איגד בחוזה זה
פועלים ופועלות שהתחייבו להעביר את רווחיהם למאגר משותף אחד  ,לקבל על עצמם מסגרת
מאוחדת של אחריות הדדית לכל צורכיהם  ,ולהעמיד את עבודתם וכישוריהם לרשות מסגרת שתפעל
בשירות המעמד והאומה  .לחברים ניתנה האפשרות להתמחות בכל ענפי החקלאות  ,זאת להבדיל

מהכשרת הפועל היומי בחווה  ,שהתמחה בדרך כלל רק בתחום אחד  .האחריות שקיבלו על עצמם
מתוקף החוזה נבעה מרצונם להוכיח את כישוריהם  ,את האמונה בפועל העברי ואת יכולתם להתפרנס

מעבודה חקלאית אף ללא משגיחים .
94

הקבוצה סיימה את השנה בגירעון קטן  ,אך היה בכך שיפור בהשוואה להישגי החווה בשנים הקודמות .
שטח הקרקע היחסי שהוקצה לכל אחד מחברי הקולקטיב היה קטן מהשטח שהוקצה לאריסים  ,וייתכן
שבזה היה נעוץ היתרון של קבוצה זו ושל שתי הקבוצות שיוצגו להלן על

בשנת

1907

קודמותיהן .

הקימה קבוצה של פועלי העלייה השנייה בסג ' רה  ,ביזמתם של אליעזר שוחט ושלמה

צמח  ,את ארגון ' החורש '  ,שמטרתו הייתה  ' :לפתח בארצנו אלימנט של פועלים פלחים בריאים
בגופם וברוחם ' .

95

היה זה ארגון בלתי מפלגתי של פועלים חקלאיים  ,שביקש ללכד את פועלי הגליל

ל ' כיבוש ' האדמה והיאחזות בה .
פנסלר ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ ' . 47 - 46

94

שם ; ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

95

תכנית ' החרש '  ,הפועל הצעיר  ,גיליון  , 5כסלו תרס " ט  ,עמ '

; 108 - 106

. 14

קדרה 104

אסתי ינקלביץ

בשנת

1908

הוקמה חוות הלימוד בכינרת על הבסיס הרעיוני של תכנית הקואופרציה של פרנץ

אופנהיימר ועל פי הצעתו של האגרונום משה ברמן  .באוקטובר

1909

פרצה שביתה בחוות הלימוד

בכינרת בשל סכסוך שנתגלע בין ברמן לפועלי החווה  ,ושביתה זו הובילה בסופו של דבר להקמת

דגניה .

96

בעקבות הסכסוך בכינרת ננטשה אדמת אום  -ג ' וני  -שהייתה חלק מן החווה  ,ושעליה הוקמה

לימים דגניה  -ועל כן פנה ארתור רופין אל ארגון ' החורש ' בהצעה לקבל עליהם את האחריות לעיבוד
הקרקע לשנה הבאה  .הארגון נענה לבקשה  ,ובי " ח בכסלו תר " ע

(1

בדצמבר

שבעה פועלים  ,שישה בחורים ובחורה  ,עם רופין על חוזה העסקה .

97

) 1909

חתמה קבוצה של

שילוני כינה קבוצה זו בשם

' קבוצת האריסים '  ,בשל אופיו של החוזה שנחתם עמה  .בחוזה נקבע כי נוסף על שכרם של הפועלים
תקבל הקבוצה חלק מן היבול  ,כמנהג

האריסים .

בעוד שבסג ' רה היוו הפועלים קבוצה קבלנית שעבדה בשיתוף  ,בדגניה הועבר המשק כולו
לאחריותם של הפועלים  ' ,עבודה בלא מנהל ומשגיחים '  .בחוזה צוין שהם מתחייבים בתור פועלי

ה ' חברה להכשרת היישוב בפלשתינה ' למלא את פקודות הנהלת החברה  .עיקרו של החוזה קבע
שהפועלים יעבדו כשכירים של ' חברת הכשרת היישוב ' בתמורה לשכר חודשי קבוע של ארבעים
וחמישה פרנק לאיש  ,שהם מתחייבים לכסות מאמצעיהם את הנזקים העלולים להיגרם לאינוונטר
בתקופת עבודתם  ,ושהרווח הנקי מן המשק  ,לאחר תשלום ההוצאות  ,יתחלק בסוף השנה שווה בשווה
בינם לבין ' חברת הכשרת היישוב ' ; על החוזה חתמו כל החברים  .הקבוצה קיבלה  1 , 500דונם לעיבוד
וצריף ושתי חושות בכפר הערבי אום  -ג ' וני  .למרות התנאים הקשים הסתיימה השנה ברווח של יותר
מ 4 , 000 -

פרנק  .לראשונה הניב משק שהוקם על אדמות ה ' קרן קיימת לישראל ' רווחים  ,והייתה זו גם

הוכחה ניצחת ליעילותו של פועל העובד באופן עצמאי ללא

מנהלים .

98

לאחר שעזבה ' קבוצת האריסים ' את אום  -ג ' וני בחר רופין בחברי ' הקבוצה החדרתית ' להמשיך
את העבודה

במקום .

99

בכ " ה בתשרי תרע " א

( 28

באוקטובר

) 1910

באו חברי הקומונה  ,עשרה חברים

ושתי חברות  ,לאום  -ג ' וני  ,קיבלו את האינוונטר והחלו בעבודה  .חוזה החכירה שלהם היה זהה בכול
לחוזה הקודם  ,להוציא עלייה קטנה בשכר .

100

שטח הקרקע לעיבוד פי שניים ויותר והגיע

עם השלמת קביעת זכויות הבעלות על הקרקע גדל

ל 3 , 200 -

דונם  .ה ' קבוצה החדרתית ' נבדלה מ ' קבוצת

האריסים ' במידת הגיבוש החברתי  ,במעמר הנשים בתוכה ובעמדתה האידאולוגית המוסרית ששללה
העסקת פועלים שכירים  .הקשרים בין חברי הקבוצה היו מבוססים על היכרות ממושכת ועל קרבה

אידאולוגית .
96

מ ' שילה  ,נסיונות בהתיישבות  ,המשרד הארצישראלי  , 1914 - 1908ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

; 128 - 127

צ ' שילוני  ,הקרן

הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית  , 1914 - 1903 ,ירושלים  , 1990עמ ' . 235 - 209
97

הנוסח המלא של החוזה  :דרכה של דגניה  :סיפור חמישים שנות הקבוצה  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '
בעשור הראשון  ,מן הארכיון  [ ,חמ " ד ] תשל " א  ,עמ '

.6

; 17

ראשית  :דגניה

חברי הקבוצה היו ישראל בלוך  ,ישראל בצר  ,נתן ברגמן  ,חיים

צימרתן  ,משה קריגסר  ,אליעזר שוחט ושפרה שטורמן  ,והיו לקבוצה זו לכינויים רבים  ,ובהם  ' :קבוצת החוכרים '  ' ,קבוצת

98

אום  -ג 'וני '  ' ,קבוצת הכיבוש ' .
שילוכי ( לעיל  ,הערה  , ) 91עמ ' . 235 - 231
שם .

100

נוסח החוזה עם הקומונה החדרתית ראו  :ראשית ( לעיל  ,הערה

99

, ) 92

עמ '

.7

האריסות בסגרה

105

ההיכרות המוקדמת של חברי שתי הקבוצות והגיבוש האידאולוגי שלהן נרקמו עוד בתקופת

התהוותן בסג ' רה  ,אם כפועלים בודדים ואם כחברי ארגון ' החורש '  .על כן ניתן להצביע על סג ' רה

כמקור השפעה אפשרי להמשך פעילותם באום  -ג ' וני  .ניתן להניח כי בבסיס החוזים עם קבוצות אום -
ג ' וני עמדו חוזי האריסות הקבוצתיים וחוזה הקולקטיב שהוצגו לעיל  .אך שלא כבסג ' רה הסתיימו

העונות החקלאיות של הקבוצות באום  -ג ' וני בהצלחה משקית  .והצלחה זו הייתה בסיס למפעל

ההתיישבות השיתופית בארץ  -ישראל .
להצלחה של הקבוצות באום  -ג ' וני היו סיבות

רבות :

מבנה הקבוצה והקשרים החברתיים

והאידאולוגיים בין חבריה  ,חלוקת הנטל והתמיכה ההדדית  ,להבדיל מהבדידות ומחוסר האונים

בסג ' רה  ,תהליך ההכשרה והידע שרכשו חברי הקבוצה בשנים שבהן עבדו בחוות החקלאיות  .ייתכן
כי גם המאפיינים הפיזיים של המקום  -איכות הקרקע  ,רמת המשקעים  ,מקורות המים הזמינים

ועוד  -תרמו להצלחה .

ה  .אחרלת דבר
ערב עזיבתה את סג ' רה  ,בסתיו  , 1911וכתוצאה מכישלון האריסות  ,הנהיגה יק " א חוזה ' הבטחת
מכירה '  .בחוזה זה נכללו כמה מהסעיפים המרכזיים בחוזה האריסות הראשוני  -עבודה עצמית ,
חובת תשלום המסים  ,שמירה על נכסים ציבוריים ועוד  .הבעלות על המשקים נותרה בידי החברה ,
וכל זמן שהאיכר לא סילק את חובותיו עמדה ליק " א הזכות ' להפקיע לעצמה על ידי העובדה הזאת
את האדמה  ,הבניינים אשר עליה  ,מטעיה ויתר השבוחים שנעשו על האדמה על ידי האכר  ,בלי שום

ערעור ופורמליות ' .

101

חוזה זה  ,שבא להחליף את חוזי האריסות  ,אמור היה לתת בידי המתיישבים שטר ביטחון לעתידם ,
אך בפועל הוא היווה אמצעי להגנה על נכסיה של יק " א  .שלא כחוזה האריסות הראשון  ,שנטה לטובת

האריסים ונוסח באופן חובבני  ,היה זה חוזה משפטי לכל דבר ועניין  ,מפורט ונוקשה  .החוזה היה אחיד ,
מורפס  ,בצרפתית ובעברית  ,וכלל שלושה  -עשר סעיפים ולוח סילוקין של הקרן והריבית  -הסכום
הכולל שהיה על כל אריס לשלם עמד על

.

20 , 346 70

פרנק  ,לפירעון עד שנת

. 1963

הלקח שהפיקה

יק " א משלוש  -עשרה שנות אריסות בסג ' רה היה שאל לה לסמוך על האיכר  ,שאין היא מחויבת כלפיו ,
ושעליה לעגן בחוזה מפורט וחתום את יחסיה אתו  ,באופן שיבטיח לה פיקוח הדוק על נכסיה .
להיכן נעלמה הכוונה הראשונית שהאריסות תהיה שלב ביניים לקראת התיישבות קבע  ,ושבניגוד
לאריסות המקומית תיתן למתיישב תקווה

ומטרה ?

נראה כי המציאות בשטח הביאה להתפכחות

ביק " א  ,או אולי גברה ידם של המתנגדים להתיישבות בארץ  -ישראל על התומכים בכך ; המתנגדים
להתיישבות ביקרו ובחנו כל העת את ההשקעות  ,שהיו לדעתם חסרות תכלית  ,וכל עניינם מכאן ואילך

היה להבטיח יציאה מסג ' רה ללא הפסדים כבדים  .האריסות הוקרבה אפוא על מזבח הרווחיות .
101

חיזה

הבטחת מכירה  ,אוקטובר  , 1911אמתע " י  ,ארכיון יק " א  . 274 ,ראו גם  :י ' וילקנסקי  ,בדרך  ,יפו תרע " ח ,

עמ ' . 447 - 445

ץז דרה
~

ץתדרה 106

אסתי ינקלביץ

בחינת האריסות בסג ' רה בהשוואה לדגמי האריסות האחרים שהוצגו לעיל מלמדת על ייחודה
של האריסות במשק היהודי  .באירופה ובמזרח התיכון ביקשו בעלי הקרקע להשיג רווח מרבי מן
השטח שבבעלותם  ,וגורלו  ,עתידו או רווחתו של האריס לא עמדו לנגד עיניהם  .הקרקע נוצלה עד
תום  ,הן על ידי האריסים  ,שנמנעו מלהשקיע בה בשל העלויות ותחושת הארעיות  ,והן על ידי בעלי
הקרקע  ,שנמנעו מהשקעה  ,שכן זו לא יכלה להניב הכנסות נוספות  .לעומת זאת יק " א כבעלת הקרקע
הייתה מעוניינת בקידומו ובהכשרתו של האריס  ,שהרי לטווח ארוך הייתה כוונתה שהאריס יפדה את
הנחלה מידיה  .אך היא לא הייתה נכונה להפסיד את השקעתה או להמשיך ולתמוך באריסים ללא

תכלית .
האריס היהודי  ,בניגוד לפלאה או לאריס האירופי  ,שעבודת האדמה הייתה מקור מחייתם מדורי

דורות  ,היה חסר ניסיון וידע  .האריסות הייתה עבורו חידוש  ,ואמורה הייתה להכשירו להיות איכר
עצמאי כחלק מתהליך השיבה לקרקע  .שיטת האריסות של יק " א בסג ' רה  ,שנתנה מענה לצורכי

השעה  ,לא הוכיחה את עצמה כפי שקיוו הוגיה ומיישמיה .

07

'

חובות האריסים הלכו ותפחו  ,ברם

בהתחשב בתנאים ובנתונים התוצאות לא יכלו להיות שונות בהרבה  .ההתבססות על גידולי שדה לא
אפשרה יציאה לעצמאות ויצרה תלות בגורם המיישב  .אף התיקונים והשיפורים לא הובילו לתוצאות

משמעותיות .
בראשית שנות הארבעים של המאה העשרים הסתיים תהליך העברת הנחלות לידי האיכרים ,
ופיק " א  ,שירשה את יק " א ( משנת  , ) 1924ויתרה בשלב זה על חלק ניכר מתשלומי

האיכרים .

רן אהרנסון הצביע על עקרון עמידתם של האיכרים ברשות עצמם  ,עיקרון שפותח בעזרת רעיון

האריסות  ,כעל התרומה המקורית היחידה של יק " א במפעל ההתיישבות שלה בארץ  -ישראל .

103

לאור

עמדה זו בחנתי כאן את מהותו ותרומתו של רעיון האריסות  .הרעיון  ,כפי שהוצג במאמר זה  ,התפתח

במציאות הארץ  -ישראלית  ,שהכתיבה דעות ומעשים כאחד .

104

ולמרות כישלונו  ,ייתכן שהיה זה מקור

השפעה והשראה שממנו צמח לימים דגם התיישבות אחר  ,ייחודי  ,שהתווה את דרכה של ההתיישבות

השיתופית בארץ  -ישראל בהמשך הדרך .

102

פנסלי ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ ' . 44

103

אהרנסון ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 76

104

ראו הדיון המתמשך בסוגיה זו  :ר ' פרנקל  ,המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה בימי העלייה

דיון  ,קתדרה ,

18

( טבת תשמ " א )  ,עמ '

השנייה לעבודה עצמית  ,שם  ,עמ '

; 117 - 111

; 123 - 118

ב ' בן  -אברם  ,צמיחתה של הקבוצה מתוך מאווייהם של בני העלייה

ה ' גיר  ,אידיאולוגיה ואנטי אידיאולוגיה  ,שם  ,עמ '

הקבוצה  -יצירה ארץ ישראלית שנוצרה מן החיים  ,קתדרה ,
' נוצרה מן החיים ' ?  ,שם  ,עמ ' . 191 - 189

השנייה :

23

( ניסן השמ " ב )  ,עמ '

; 129 - 124

; 189 - 187

ב ' בן  -אברם ,

ה ' ניר  ,האם הקבוצה

בפגשו ר1רבולורנ7

יאק זלטנרייך

1 1

מושבות הגליל

התחתון בשם
פידי יק"א ושקיא

מבוא
גולת הכותרת של פעילותן של חברת יק " א וחברת פיק " א בארץ בתקופת היישוב הייתה מפעל
הקמתו והחזקתו של חבל התיישבות במזרח הגליל התחתון  .כמה מושבות תוכננו  ,הוקמו ונוהלו
בחבל זה  ,תחילה בידי

יק " א ומשנת 1924

בידי פיק " א  ,והמפעל התאפיין בדקדקנות שכמותה לא

נראתה בארץ קודם לכן  .בחקר היישוב יוחד מטבע הדברים מקום רב להתיישבות בגליל

התחתון .

המחקרים הקיימים ראו את פעילותן של יק " א ופיק " א בהקשר הרחב של מכלול ההתיישבות בארץ ,

והתמקדו בעיקר בהיבטים הארגוניים  ,כגון שיטת הניהול שנקטו החברות  .מאפיין נוסף של המחקרים
הקיימים הוא הנטייה להתמקד בשנים הראשונות של התהליך ולמעט לעסוק בסוגיות הקשורות
להמשך התפתחותו .

1

המאמר נכתב בסיוע רשות המחקר במכללה האקדמית תל  -חי .
1

המחקר הרחב ביותר הוא של ש ' שאמה  ,בית רוטשילד וארץ ישראל  :מפעלם של אדמונד וג ' יימס רוטשילד בארץ ,

ירושלים תש " מ  .ראו גם  :י ' מרגלית וי ' גולדשטיין  ' ,מפעלו של הברון אדמונד דה  -רוטשילד  , ' 1899 - 1882 ,מ ' ליסק

( עורך )  ,תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז העלייה
; 498 - 491

הראשונה  :התקופה

א ' אבנרי  ,ההתישבות היהודית וטענת הנישול  , 1948 - 1878 ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '

התישבות  ,א  ,תל  -אביב תשמ " א  ,עמ '

 ; 92 - 77ר '

התחתון המזרחי  , 1978 - 1800 ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

 , 1914 - 1903ירושלים  , 1990עמ ' , 149 - 130 , 65 - 53
59

( גיסן תשנ " א )  ,עמ '

; 125 - 103

ן

; 91 - 83

ח ' גבתי  ,מאה שנות

אהרנסון  ' ,שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן ' ,

מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העלייה הראשונה  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

קתדרה ,

העות ' מאנית  ,א  ,ירושלים תש " ן  ,עמ '

; 88 - 81

; 80 - 74

א ' ביתן  ,תמורות יישוביות בגליל

צ ' שילוני  ,הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית ,

; 181 - 176

י ' גולדשטיין וב ' שטרן  ' ,פיק " א  -ארגונה ומטרותיה ' ,

י ' כ " ץ  ' ,דיון '  ,הנ " ל ( עורך )  ,החברה להתיישבות יהודים

קתדרה

, 120

תמוז

תשסעו

,

עמי

( יק " א ) :

מאה שנוח

134 - 107

ץתדרה 108

החברתית  .אני

במאמר זה אני מבקש להשלים את המחקרים הקיימים מהזווית של ההיסטוריה

סבור כי לצד ההיבטים רבי החשיבות הקשורים למימון ולארגון  ,יש לעסוק גם במרכיבים התרבותיים
והחברתיים של תהליך המפגש בין פקידי החברה המיישבת לאיכרי המושבות  ,ולבחון את פעולותיהם
ואת תגובותיהם של שני הצדדים כנגזרות מתוך תפיסת עולמם  .נוסף על המרכיב הארגוני הצר ,

זה שבין חברה מנהלת לאיכרים מנוהלים  ,אבחן את המרכיב האנושי  -כדוגמת
רגשות והלכי רוח גלויים או סמויים  ,ובאופן רחב יותר גורמים לא רציונליים  -ואת
חלקו של מרכיב זה בשיקולים ובקבלת החלטות כפי שהתפתחו והבשילו במהלך

התקופה .
חשוב להדגיש שלא בכדי אני מצטמצם במחקר זה למושבות הגליל התחתון
בלבד  .הן היוו סביבה בפני עצמה בנוף התקופה  ,שכן היו מראשיתן יצירתה של
יק " א לבדה ועוצבו בצלמה ובדמותה  ,בניגוד למושבות אחרות  ,שהגיעו לניהולה
אחרי שעברו גלגולים חברתיים וכלכליים לא פשוטים  .כך תורם המחקר עוד נדבך
לחקר ההיסטוריה המקומית  ,תחום שהולך וקונה לו חשיבות בשנים האחרונות .

2

ייחוד נוסף של המחקר הוא הישענותו על שני אוספים פרטיים שטרם השתקפו
במחקרים קודמים  ,והמאפשרים מבט רחב וחדשני הן על מכלול המגעים שהתקיימו
והן על שנאמר ונהגה בחדרי חדרים  ,במיוחד בתוככי הקבוצה האיכרית הסגורה .
בלהה ויצחק שרפסן מיבנאל הואילו להעמיד לרשותי כמות גדולה של פרוטוקולים
מישיבות ' התאחדות האיכרים בגליל התחתון ' וכן פרוטוקולים של ועד יבנאל  .יומנו

יהודה ענתבי

האישי של יהודה ענתבי  ,מנהל בית הספר בכפר  -תבור בשנים  , 1925 - 1911נמסר לעיוני באדיבות
בנו  ,שלומי ענתבי

מאיילת  -השחר .

3

כוונתי להפוך במאמר זה את יק " א ופיק " א מצופות לנצפות

ולהאיר אותן בעיקר מכיוון המושבות  ,הביאה אותי להתרכז בעיקר בשני אוספי מקורות אלו  ,ובייחוד

בפרוטוקולים של ' התאחדות האיכרים בגליל התחתון ' ושל ועד יבנאל .
יק " א

) ewish Colonization Association

הוקמה על ידי הברון מוריס הירש בשנת

ועסקה

1891

~
יהודים מזרח אירופים  ,במיוחד בארגנטינה  .בשנת
בעיקר בסיוע להתיישבות חקלאית של

הופרד הטיפול במושבות הגליל התחתון מחברת יק " א והועבר לחברה בת  :פיק " א

1924

) Palestine Tewish

פעילות  , 1991 - 1891 ,ירושלים השס " ה  ,עמ '  ; 62א ' ינקלביץ  ' ,סג ' רה ומקומה בוויכוח על אופיה של ההתיישבות בא " י
בראשית המאה העשרים '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  , 1996 ,עמ '

; 31 - 4

י ' בן  -ארצי  ' ,התפתחות מושבות העלייה

הראשונה והקמת מושבות חדשות בתקופת העלייה השגייה '  ,י ' ברטל ( עורך )  ,העלייה השנייה  ,א  :מחקרים  ,ירושלים
תשנ " ח  ,עמ '

; 141 - 136

י ' קניאל  ,במעבר  :היהודים בארץ  -ישראל במאה הי " ט בין ישן לחדש ובין יישוב ארץ הקודש

לבין ציונות  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '

; 366 - 364

ד " י פנסלר  ,תכנון האוטופיה הציונית  :עיצוב ההתיישבות היהודית בארץ -

ישראל  , 1918 - 1870 ,ירושלים ושדה  -בוקר תשס " א  ,עמ '  . 49 - 38כמה מחקרים הוקדשו לפקידים ספציפיים ,
י ' מיורק  ' ,אמיל מאירסון וראשית המעורבות של יק " א בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

62

' חיים מרגלית קלווריסקי יוצר ההתיישבות בגליל התחתון המזרחי '  ,יהדות זמננו ,
2
3

; 79 - 67

ע ' עמית ,

; 152 - 137

ע ' עמית ,

( טבת תשנ " ב )  ,עמ '
5

( תשמ " ט )  ,עמ '

בידיהם :

' חיים מרגלית קלווריסקי '  ,ז ' צחור ( עורך )  ,העלייה השנייה  ,ב  :אישים  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ ' . 307 - 303
י ' בן  -ארצי  ' ,דרכים וכיוונים בחקר ארץ  -ישראל ויישובה '  ,קתדרה  ( 100 ,מנחם  -אב וכשס " א )  ,במיוחד עמ ' . 376 - 371
להלן  :אוסף שרתמן ; יומני

ענתבי .

מפגשי תרבויות ! מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיך ' א

Association
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בשנת  , 1896סמוך לפטירת הברון הירש  ,הביאו נרסיס לוון ובמיוחד

אמיל מאירסון  ,שהיו מבכירי החברה  ,להגברת מעורבותה של יק " א בארץ  .בשנת

1900

קיבלה יק " א

לידיה את ניהול המושבות שהיו עד אז בחסות הברון רוטשילד  ,והקימה לשם כך את ה ' ועדה הארץ -
ישראלית ' )  ; ( Commission palestinienneבוועדה היו שישה חברים  ,שלושה מטעם יק " א ושלושה
מטעם הברון  ,שמינה את עצמו ליושב ראש הוועדה  .בעוד הוועדה עסקה בניהול הקיים  ,יזמה יק " א
עצמה פעילויות חדשות  ,וכך יצרה שנה אחר כך חבל התיישבות חדש בגליל התחתון ובו כמה מושבות

חדשות  .יק " א עסקה רק בניהולו של החבל החדש ולא השקיעה בו מכספיה  .פעילותה ניזונה מטרות
קרן של חמישה  -עשר מיליון פרנקים שהעמיד לרשותה רוטשילד  5 .החברה עסקה בניהול בלבד משום
ששללה גמילות חסדים גרדא  ,וזו נקודת המוצא לניתוח יחסיה של יק " א עם איכרי

המושבות .

את החברה ניתן להציג בשני נרטיבים שונים  .לפי הנרטיב של החברה  ,העולה מדוחותיה השנתיים ,
חפצו יק " א ופיק " א לתרום מניסיונן גם בארץ  -ישראל  .הקמת המושבות על בסיס תכנון קפדני נועדה

להביא מאות משפחות לקיום עצמאי ומכובד המתבסס על חקלאות  .ואולם עצלנותם ונצלנותם של

האיכרים מנעה מהם לבסס את עצמם  ,למרות כל מה שנעשה למענם  .לפי הנרטיב של האיכרים ,
המשתקף בפרוטוקולים של המושבות השונות ושל ' התאחדות האיכרים '  ,הכתיבו יק " א ופיק " א ,
באצטלה של חדשנות ותכנון  ,תנאים בלתי אפשריים ונקטו עמדה מתנשאת ואטומה  .כך נמנעה
מהאיכרים  ,אשר השקיעו במושבות את מיטב שנותיהם  ,כל אפשרות לקדם את

עצמם .

כיצד נוצרו שני נרטיבים מנוגדים  ,שבהם כל צד מציג את רצונו הטוב  ,המתנפץ על סלע מגרעותיו

של האחר ? כדי להשיב על כך יש לברר מה היה תפקידה של תפיסתם התרבותית של המשתתפים
בתהליך הקמת המושבות  .האומנם מדובר רק בתהליך ביורוקרטי במובנו המודרני  ,תהליך המבוסס
על יחס אנונימי וענייני  ,או שמא במערכת השיקולים שביסוד תהליך זה באה לידי ביטוי מורכבות

המגע שבין שתי אוכלוסיות יהודיות זרות ומרוחקות  :בני מעמד הביניים המעודנים של יהדות צרפת

ב ' תקופה היפה ' ) " belle ipoque

 ) 1מכאן

ויוצאי עיירות וכפרים מזרח אירופים מחוספסים

מכאן ?

לצורך בירור זה יש לתת משקל  ,הגם שלא משקל בלעדי כמובן  ,לשיח של הקבוצות החברתיות

שקיימו ביניהן מפגש תרבותי  :פקידי החברה מכאן ואיכרי המושבות מכאן  .השיח  ,היינו המילים
הנאמרות ואופני בניית התכנים  ,ההקשרים והמשמעויות  ,הוא כלי שבאמצעותו מבטאים אנשים

ממשויות  .השפה שבה משתמשת קבוצה חברתית משקפת באופן משמעותי את תפיסת עולמה .
השיח הוא שמאחד סביבה חברתית בכך שהוא מבטא דרך ראייה משותפת ( שאופני הביטוי משקפים

אותה )  .מכאן החשיבות שיש לייחס לטקסטים הישירים הרבים שהמקורות משופעים בהם  .לא בהכרח
4

לשם נוחות אשתמש להלן במונח ' החברה '  ,למעט מקרים של התייחסות ספציפית לאחת משתי החברות  .עם זאת

חשוב לציין שלצד הדומה רב השונה בין יק " א לפיק " א  ,והמחקרים שהוזכרו לעיל  ,בהערה  , 1שופכים על כך אור רב .
פיק " א הייתה קטנה מיק " א הן במספר פקידיה  ,הן בגודל תקציבה והן בתחום פעילותה  .היא פעלה בתקופה שונה ,
אחרי מלחמת העולם הראשונה  ,תקופה שבה השתנו נתונים בסיסיים רבים  ,כגון השלטון בארץ  .תפיסות התיישבותיות
חדשות דחקו את המושבות  ,בייחוד את מושבות הגליל הקטנות  ,לקרן זווית  .עוד השתנו היחס לקרקע  ,לעבודה העברית
ולתפיסת החקלאות  .כתוצאה מכך לא קיבלו המושבות תמיכה ממוסדות לאומיים כמו ההתיישבות הקולקטיבית  ,והדבר
העמיק את תלותן בפיק " א וב ' התאחדות האיכרים '  ,תלות שמקורה באונס ולא ברצון .
5

ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 23 - 22

ץתדרה

יאיר

שקדרה 110

זלטנרייד

מבטאים הפרוטוקולים והכתבים האחרים בדקדקנות מושלמת את שנאמר  .כך למשל הותיר אברהם
קוסטיצקי  ,מראשוני יבנאל  ,זיכרונות הכתובים בלשון החדה כתער  6 ,ובהם נהג כמעשה תוקידידס
ושחזר טקסטים ; ואף על פי כן דבריו משקפים את
הלכי הרוח האותנטיים של בעלי הדבר ,

האיכרים .

כך מעבה השיח שאלה כגון מה היו מטרותיהן של
יק " א ופיק " א  ,ומבהיר את האופנים שבהם הבין
כל צד אותן

מטרות .

7

חשוב להבהיר כאן שמחקר זה מסתייע בעיקרו
במקורות מקומיים  ,ולא אפנה למשל לדוחות
המפורטים שהותירו פקידי יק " א לאחר סיורים
שערכו במושבות  .הסיבה לדבר היא  ,כפי שכבר
צוין  ,הכוונה להדגיש את ההיבט של ההיסטוריה
החברתית  ,הצופה בהתרחשויות ' מלמטה למעלה ' ,
מתוך עיניהם של בני המושבה  .הנחתי היא כי
אברהם ושרה
( באדיבות יותן קוסטיצקי ,
יבנאל )

בבואנו לבחון צד אחד במפגש תרבויות  ,ובמיוחד כשמדובר בצד הדומיננטי  ,דווקא הצפייה בו מן

הצד האחר תיטיב לשפוך אור על דקויות ורגישויות .
בחלקו הראשון של המאמר אשרטט את תהליך המפגש בין הפקידים לאיכרים  ,ובשני אבדוק
משמעויות שלו .

תהללך המפגש בלז הפקידים

לאלכרלם

התקווה  -שנת הקמתן של המושבות
החל משנת

1898

כ 80 , 000 -

רכשה יק " א

דונם קרקעות בגליל התחתון  .גם אם לא יצרו רצף  ,הפכו

קרקעות אלו את המרחב למעין טריטוריה של יק " א  .על פי קלווריסקי  ,מבכירי יק " א  ,נועדה הקמת
המושבות באזור זה לשרת בראש ובראשונה צרכים של יק " א עצמה  :לממש את חזקתה על הקרקעות

החדשות ולצמצם את מספר האיכרים במושבות הברון הוותיקות  ,ממטולה ועד שפייה  8 .הבהילות
שבהקמת המושבות החדשות מנעה מהחווה שהוקמה מעט קודם בסג ' רה לשמש למטרתה המקורית ,

הכשרת אריסים שיהפכו לאיכרים עצמאיים ברבות הימים  .המתיישבים שהגיעו כבר רכשו לעצמם

הכשרה במקומות אחרים  ,כגון בית הספר החקלאי שקיים בזמנו הברון בזיכרון  -יעקב .

9

6

א ' קוסטיצקי  ,בטרם האיר הבוקר  :מסיפורי ראשונים בגליל  ,תל  -אביב ( תשמ " ב ? ן .

7

לדיון נרחב בשאלת מקומו של השיח במחקר ההיסטורי ראו  :א ' וינריב  ,היסטוריה  :מיתוס או מציאות ? מחשבות על מצב

המקצוע  ,תל  -אביב תשס " ג  ,עמ '
8

9

ביתן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
חשוב

. 118 - 108

 ; 143א '

עבר  -הדני  ,ההתישבות בגליל התחתון  :חמישים שגות קורותיה  ,רמת  -גן , ] 19561

להבחין בין המונחים השונים  .יק " א השתמשה חליפות במונחים

~ 0010

עמ ' . 58

ו ~ , metayer -ובצרפתית אלו מילים כמעט

נרדפות  ,וההבחנה הלשונית ביניהן אינה ברורה  :בשני המקרים מדובר במי שמעבד אדמה שאינה בבעלותו תמורת

מפגשי תרבויות ? מרשבךת הגליל המהתוך בעיני פקידי יק " א ופיק " א

111

הקמתן של המושבות קשורה בשתי דמויות של פקידים  :אמיל מאירסון וחיים קלווריסקי  .מאירסון ,

"

חדרה

יש הנהלת יק " א  ,הגה את רעיון ההתיישבות בארץ  -ישראל ועיצב את עקרונותיה  .קלווריסקי  ,פקיד
יק " א בגליל  ,היה מקימן בפועל של המושבות  .שניהם היו יהודים מזרח אירופים
שהפנימו את הערכים  ,המושגים והמנטליות של התרבות הצרפתית  ,אלא שדומה
כי קלווריסקי נותר בעל נפש יהודי רוסי הומייה  ,הגם שהאיכרים התייחסו אליו
בחשדנות ובעוינות  .יק " א נותרה אמביוולנטית כלפיו  :מצד אחד גישתו האמפתית
הייתה זרה לרוחה  ,ומצד אחר הוא היה איש ארגון  ,תכנון ומומחה בזיהוי בעיות מאין
כמוהו  .הפתרון נמצא בהעברתו לסביבה של מושבות ותיקות בגליל העליון ( אף כי

היו סיבות נוספות להעברתו ) .
מאירסון לעומתו  ,אם בשל היותו איש מנהל בכיר ומרוחק מהגליל ואם בשל תווי
אישיותו  ,היה טכנוקרט שהגן על השיטה כחומה בצורה  .לנגד עיניו עמדה רק טובת

החברה והוא התעלם מתוך עיקרון ממצוקותיהם של הפרטים  .מאירסון נתן את
מימון  ,חקלאות ויחסי הגומלין בין יק " א לאיכר  .העיקרון

י
היה שאיפה לשליטה
והפיקוח אך לא ברמת הביצוע  ,עיקרון שעלה בקנה אחד עם תפיסתה הקיימת של

דעתו לשלושה תחומים :
שהנחה את פעילותו  -שכן מאירסון היה איש עקרונות -

ברמות התכנון

'

%

החברה  .מאירסון  ,בקשיחות  ,העמיד את הקרקע כמטרה מרכזית והתעלם מרגישותו ומצרכיו של

הגורם האנושי  .כדבריו  ' ,שיטה זו מבוססת על רכישת אחוזה [  ] . . .והתייחסות אליה כאל רכוש המיועד
להביא רווחים '  .הוא גרס כי יש להעדיף פועלים יהודים  ,אך ' מבלי לדאוג להם בצורה כלשהי פרט

לתשלום השכר [ . . .
ארעי לחלוטין ' .

10

]

מובן שאין להבטיח להם דבר

[. . .

אך יש

]

[...

]

להבהיר להם היטב שמעמדם הוא

במילים אחרות  ,הסיוע של יק " א התבטא רק במתן דחיפה ראשונית  ,ובשום פנים

לא במתן תמיכה באופן שהתקיים בימי פקידות הברון  ,תמיכה אשר נתפסה כמנוונת  .מאירסון הקפיד

עקרונית על חיסכון בהוצאות  .בסיור מקדים שערך בארץ בשנת

1899

עמד על הסיבות לגירעונותיהן

של המושבות הקיימות  ,וביביהן שימוש שלא לצורך בציוד טכני יקר  ,וגרס שאין להירתע מאימוץ
שיטות זולות הנהוגות בחקלאות הערבית המקומית .

11

לימים טענו אנשי יבנאל כלפי קלווריסקי שידו

הקפוצה של מאירסון הביאה לקריסת בתיהם כחלוף שנים בודדות .

2

'

על יסוד עקרונות אלו התווה קלווריסקי  ,אמנם רגיש ואוהב אדם אך נאמן לתפיסת יק " א  ,את
אחוז מסוים מהיבול  ,שבדרך כלל אינו משולם בכסף  .כותבים כגון עבר  -הדני נטו לתרגם את המונח  - colonאיכר ,
ואת  - metayerאריס  ,ראו למשל  :עבר  -הדני ( שם )  ,עמ '

. 116 - 114

יק " א פרסמה מדי שנה דוח בצרפתית ( התרגומים

שלי ) שבו סקרה את כלל פעילותה העולמית בשנה הקודמת  ,וכותרתו :
 , Parisם4תת[ ' 8

centrale au Conseil d'adnlinistration pour

Rapport

iewish Colonization Association :

de l 'administration

ו  . ] . . .מדיחות אלו עולה כי המונח

אריס ביטא שלב מעבר  ,וציין פועלים חקלאיים חסרי ניסיון מעשי  ,במטרה לתת להם חוזה חכירה קבוע אם יוכיחו אח
יכולתם  ' :שיטת האריסות תהיה לכל איכר התנסות ראשונה בעיבוד  ,ותאפשר לבצע סלקצייה  ,לפני התיישבותו כאיכר

לכל דבר ' ( דוח יק " א לשנת  , 1903עמ '  . ) 79אני בחרתי להשתמש במונח איכר  ,משום שהן החברה והן אנשי המושבוח

10

השתמשו אך ורק במונח זה לאורך כל התקופה .
מצוטט אצל מיורק ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 72

11

שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

12

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 142

; 149

ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 21 - 20

. 30

ג
אמיל מאירגון

"

יאיר זלטנרייך

קדרה 112

תכנית הפעלתן של המושבות ( 13ובהיותו איש הקשר מטעמה ספג הוא  ,ולא מאירסון  ,את טרוניות

האיכרים בשנים הבאות)  .פרטי השיטה הוצגו בדוח השנתי של יק " א לשנת
מתבצע לפי העקרונות הבאים  :לכל איכר מקצים
[ ממשפחת האיכר] בנוסף לראש המשפחה ,

ו 20 -

300

דונם קרקע ; בנוסף

דונם לנפש מעל גיל . ' 5

: 1902

60

' סידור האיכרים

דונם עבור כל עובד

בהמשך הדברים נמנו פרטי

האינוונטר שסופק לכל איכר  .לכל איכר ניתנה אפשרות לבנות לעצמו משק חקלאי עצמאי  ,חברת

יק " א סיפקה לו את התשתית לכך  ,והאיכר עתיד היה לפדות אותה כאשר יגיע לאיזון כלכלי נאות .

14

התכנית כללה אפוא שני מרכיבים  :שיטת עבודה וגורמי הייצור  .השיטה הותירה בידי האיכר את
האחריות בכל הנוגע לדרך עבודתו והכתיבה את חובות התשלום שלו ליק " א  .גורמי הייצור הגדירו
את גודל החלקה

( 300 - 250

דונם )  ,הרכב האינוונטר  ,סוג הגידולים ( פלחה ) ואופן ההשקיה

( בעל ) .

כאן היו טמונים זרעי הכשל העתידי והמתיחות הרבה שהתפתחה בין האיכרים ליק " א  ,שכן הנוקשות
המוחלטת שהוכתבה באמצעות גורמי הייצור רוקנה מתוכן את העצמאות שהוענקה לאיכר  .הדברים

התחדדו כאשר התברר שהערכות מהותיות של יק " א לא היו מציאותיות  :כמות המים לא הספיקה ,
ואיכר בודד לא יכול היה להשתלט על עיבוד חלקה גדולה כל

כך .

15

חשוב לשים לב למהירות הביצוע ולקשיחותו  ,דבר המעיד על יעילותה של יק " א אך אולי גם על

זחיחות דעתה  .ההתיישבות החלה באוקטובר  . 1901בכל מושבה חדשה שוכנו האיכרים תחילה בחושות
שפינו התושבים הקודמים  ,ואחר כך בצריף דו  -קומתי  ,שקומתו התחתונה הוקצתה לבהמות והעליונה
למגורי אדם  .המשפחות נותרו במושבות האם  ,ואולם כבר בשנת 1902
מתחילות להיראות )  16האיכרים נטלו חלק נכבד בבנייה  ,לפי תפיסתו של קלווריסקי ש ' הכול

תמה בניית הבתים ו ' המושבות

בשביל האיכרים ועל ידי האיכרים '  .ההשקעה תוכננה תחילה לפי

10 , 000

פרנק בקירוב לאיכר  ,סכום

שלפי חישובי החברה השתווה להכנסה ברוטו מ ' איכרות ' במשך חמש עד שמונה שנים  ,אך בפועל
הסתכמה ב  8 , 000 -פרנק ואף בפחות מכך ,

17

כמחציתה לבנייה והיתרה לתשתיות .

18

במקביל ניכרה כבר

ידה הקפוצה של יק " א  ,שתכננה כמות מפליגה של מבני ציבור  ,אך הקימה רק את המעט ההכרחי .

19

ההסתגלות  -שנות ההתבססות הראשונות
נבר בשנים הראשונות הלך ונתגלע פער בין התכניות לבין ביצוען  .המקור העיקרי לאותן שנים
הוא הדוחות השנתיים של חברת

13

בז  -ארצי ( לעיל  ,הערה

14

דוח יק " א לשנת  , 1902עמ '

15

על כד עמד בק השאי

;)1

יק " א  ,אשר ניסוחיהם חושפים את קשיי ההתמודדות של הפקידות

ובז  :י ' בז  -ארצי  ,המושבה העברית בנוף א " י  , 1914 - 1882 ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 44 - 39

. 47

שאמה  ,שלדבריו יק " א אכז השקיעה מאמצים מקצועיים בעיציב תכניתה  ,אד דבקה בה בעקשנית

ולא ביצעה תהליכי בקרה והפקת לקחים  .ראו  :שאמה ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

. 148

. 47

16

שם  ,עמ '

17

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 110 , 66

18

א ' שטרקמט אל י ' וייל ,

19

במקור תוכננו בכל מושבה בית פקידות  ,בית רופא  ,בית פקיד  ,בית כנסת  ,בית ספר  ,בית מנהל ובית מרקחת  .כך בימה ,

25

ביולי  , 1902אצ " מ ,

היא יבנאל  ,דובר בהשקעה של

49 , 900

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 63 - 61

115 6541

( צרפתית) .

פרנק במבני ציבור  .שטרקמט אל וייל

( שם ) ;

דוח יק " א לשנת  , 1903עמ '

; 48

,

תרבויות מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

תדדה

113
~

מלחמיה

( מנחמיה ) ;

ילדי מנחמיה
בתצלוט של ליאו
קאהן
תצלומיו של ליאו קאהן
בעמוד זה ובעמ ' , 135
68 , 142ג  , 176 ,באדיבות
שילר  ,הוצאת אריאל ,
ירושלים )
אלי

תדדה 114

יאק זלט ( רייד

~

המקומית עם המצב  .הפקידות החלה להבין שהקשיים נובעים מבעיה מהותית ולא מתקלות חולפות ,

אך חשה צורך להגן על תכניתה הבסיסית  ,כדי להצדיק את המשך הפרויקט  .כך נכתב  ' :אנו מתקדמים
אט אט לעבר מטרתנו  ,שהיא להפוך את המתיישב לבלתי תלוי 20ולשחרר אותו מחסותנו ' .

21

ובמקום

אחר  ' :השתדלנו  ,במידת האפשר  ,מאז ראשית ההתיישבות  ,לצמצם את תפקיד המנהל שלנו  .אנו

מקווים שתוך כמה שנים נצליח לוותר עליו כמעט לחלוטין בסביבת התיישבות זו ' .

22

תחילה נתלתה האשמה בנסיבות חיצוניות  ,ואכן היה לכך על מה לסמוך  ,אך עד מהרה התפתחה
נטייה להאשים גם את האיכרים  .זו הייתה תחילתו של תהליך שבו נטתה הפקידות להמעיט בהשפעתם
של גורמים חיצוניים ובלתי תלויים  ,ולייחס את התקלות בעיקר לסיבות מקומיות  ,הנוגעות לאופיים
של האיכרים  .עם זאת הפקידות נזהרה שלא להרחיק לכת  ,שכן האחריות לבחירת האיכרים להתיישבות
נפלה בסופו של דבר על כתפיה  .בהיותה גוף מנהלי שנדרש לבקר את עצמו נמנעה הפקידות מבדיקת
שורשי הבעיות או מנטילת אחריות  ,וכך גרמה להנצחת מצב שבשלביו הראשונים ניתן היה בקלות

לזהות את מגבלותיו ולבצע בו שינויים של ממש  .על כך העיר גם קוסטיצקי  ,ששחזר את העשור
הראשון של יבנאל מנקודת ראותו של

,

ברור לנו שאלה אשר בפאריז

...

]

איכר :

רוצים בטובת הישוב [  . . .ן אבל [  . . .ן לזה צריכים הם את חוות דעתם של

הפקידים המקומיים  .ואלה כותבים ומציעים [  ] . . .כל אחד לפי דעתו [  ] . . .ולא איכפת לו אם הוא עושה שגיאה ,

כי מה ממנו יהלוך  ,משכורתו שלמה וכבודו אתו .
והשגיאה יתקנו  -אין דבר  ,אלא
יתרגלו

לסבול .

הדוח לשנת

במיוחד .

24

מאי ?

אם הרפורט ימצא חן בעיני הגבוהים אשר ממעל לו

בינתיים יסבלו האכרים  .זה לא חשוב

[  . . .ן האכרים יסבלו  ,אין דבר ,

23

1901

התייחס רק לחודשיים הראשונים של ההתיישבות והוער בו בקצרה על יובש חריג

שנה אחר כך כבר הייתה הסקירה על ראשית ההתיישבות מסודרת ומלאת

אופטימיות :

' הקמת המושבות החדשות באזור טבריה מתנהלת כסדרה  .המבנים מסתיימים  .הציוד הולך ונשלם .
תוצאות שנת העיבוד הראשונה מעודדות  .כמה מתיישבים הגיעו להכנסה נטו המבטיחה להם קיום
ברווחה  .עוד מעט קט יוכלו להתחיל בהחזרת החוב שיש להם כלפי המנהל שלנו ' .

התאחרה  ,מאחר שהמושבות עלו על הקרקע רק בסוף אוקטובר . 1901
בימה ( יבנאל ) הייתה בשווי
221

פרנק .

26

1 , 891

פרנק ( לפני מס )  ,במסחה

25

זאת אף שהזריעה

ההכנסה הממוצעת לאיכר

( כפר  -תבור ) 1 , 508

פרנק ורק בדלייקה

כותבי הדוח לא יכלו לשער ששנים רבות לא יחזרו שוב ההישגים הללו  .מתוך אופוריה

ציינו ש ' מס העשור ' התורכית אמנם יצר בעיה קשה  ' ,אבל בכל זאת אין אנו מתייאשים ונפתור את
20

 , indipendentלהבדיל

21

דוח יק " א לעגת  , 1903עמ '  . 40תרגמתי כך אף שהמונח

מ ~tlibre -

חופשי  .הבחירה בביטוי מדגישה את יחסי התלות של
 tutelleמשמעו אפוטרופסות ,

האיכרים .
להבדיל מחסות ) . (patronage

עמ ' . 48

22

דוח יק " א לשנת

23

קוסטיצקי ( לעיל  ,הערה

24

דוח יק " א לשנת  , 1901עמ '

25

דוח יק " א לסגת  , 1902עמ ' . 40

26

שם  ,עמ '  . 49לשם אומדן ניתן לציין שחוקרים רבים מעריכים את שוויו של פרנק אחד באותם הימים

, 1902

,) 6

עמ ' . 113

. 51
בכ 1 5 -

.

אירו

בימינו .
27

למרות הנרמז בשמו עלה מס זה בהרבה על
מהיבול  .דוח יק " א לשנת  , 1904עמ '

. 89

10

אחוזים  .בשנת

1904

הגיע ביבנאל

ל 22 -

אחוז ובמלחמיה

ל 26 -

אחוז

תהומיות ! מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

דרה

115
-

הבעיה לתועלתם המרבית של מתיישבינו ' .

28

השנה הבאה  ,תרס " ג  ,לא דמתה לקודמתה  .מגפת חולירע שהשתוללה באזור מאוקטובר  1902עד
 29שווי היבול הממוצע נימה
ינואר  1903קטפה שבעה קרבנות  ,מהם שלושה איכרים  ,ופגעה בזריעה .

ירד לממוצע של

582

פרנק לאיכר

( 30

אחוז מתוצאות השנה הקודמת)  ,ומחברי הדוח ספק נזפו  ,ספק

הצטדקו  ' :התוצאה אינה קשורה בקרקע  ,שהיא טובה בהחלט  ,אלא באיכרים עצמם ; הם איחרו מאוד

לחזור למושבה שנטשו עם פרוץ מגפת החולירע '  30 .התוצאות היו רעות גם במלחמיה ( ממוצע של
 31שלב התיישבות מוקדם זה אופיין
 202פרנק )  ,ששם הסתיימה באיחור חלוקת הקרקעות לאיכרים .
גם בניידות רבה  ,שכן המושבות טרם עוצבו בגודלן הסופי  .בסג ' רה המושבה ' סודרו עוד שישה
איכרים שנבחרו מתוך הפועלים הטובים ביותר '  ,מסחה גדלה

איכרים  ,ובבית  -גן התגלו

מ  22 -ל 29 -

האריסים החדשים כ ' חרוצים ' ( מילת שבח שגורה בפי הפקידותן -

32

שנת תרס " ד הייתה עתירת פגעים  :בצורת  ,ארבה  ,מחלת הפה והטלפיים

( כמלחמיה )  ,עכברים ועוד .

' לכן תוצאות השנה החקלאית היו בינוניות ביותר  ,וההתקדמות שצריכה הייתה להתרחש

[  . . .ו כמעט ואיננה ניכרת עדיין לעין ' .

המושבות
בימה

.

( 2 70

פרנק הכנסה לדונם ) ,

(  2 . 70פרנק לדונם ) .

34

800

33

במסחה ,

ההכנסה הממוצעת לאיכר הגיעה רק

450

בבית  -גן

( 1 . 80

פרנק

במרבית

ל 968 -

לדונם ) ו 422 -

פרנק

במלחמיה

לצד ההצטדקות הופיעה הפעם נזיפה  ,אמנם מרוככת  ,באיכרים  ' :גם אם יש

לייחס חלק מהיבול לנסיבות האקלימיות הקשות  ,הרי יש גם להכיר באחריותם החלקית של האיכרים

לדבר ' .

35

גם שנת תרס " ה הייתה מאכזבת  ,ולמרות הנגעים הרבים שפגעו במתיישבים  ,כגון עכברים ומגיפת
האפיזואוטאה  ,הפכה נימת הדוח לסבלנית פחות

ופחות .

36

הייתה זו כנראה תוצאה של ביקורו של

מאירסון במושבות בשלהי חודש מרס  .בביקור זה חזר מאירסון על עיקרי תפיסתו לגבי ההתיישבות ,
ודבריו ביטאו בבהירות רבה את המרחק המנטלי והחברתי ששרר בין פקידות יק " א הבכירה  ,זו שישבה
בנכר  ,לבין האיכרים  .לדעתו לא עמדו האיכרים בציפיות ומטרתם הסמויה הייתה לחזור לשיטת
התמיכה של ימי הברון  .לאיכרי מלחמיה אמר כי ' המשלחת איננה מעוניינת לדעת אם האיכרות
מאפשרת לכם לתירת  .אתם פה שלוש

שנים  .הייתה

לכם שנה טובה ושנה רעה  .אתם יכולים כבר

להעריך אם תוכלו להישאר בעתיד  [ .ארן בארגנטינה יש ליק " א

איכרים :

חלקם הולכים וחלקם

נשארים  .יש איכרים המשלמים את חובותיהם '  .את מטרת ביקורו הגדיר  ' :לראות מה מצב המושבות
ולא יותר '  .על הטענה כי ההשקעה הכספית  ,אף שנוצלה כיאות  ,לא הספיקה  ,השיב  ' :למה זה יוביל

28
29
30

31
32

דוח יק " א לשנת  , 1902עמ ' . 40
שם  ,עמ '

; 49

דוח יק " א לשנת  , 1903עמ ' . 78 - 77

שם  ,עמ ' . 78
שם  ,עמ ' . 79 - 78
שם  ,עמ ' . 79 , 67
. 82

33

דוח יק " א לשנת  , 1904עמ '

34

מחושב על פי נתוני דוח יק " א לשנת  , 1904עמ ' . 89

 , 1903עמ ' . 89

35

דוח יק " א לשנת

36

דוח יק " א לשנת  , 1905עמ ' . 138 - 136
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אתכם ?

זלטנרייד

למסקנה שצריך לתת לכם כסף  .אבל אף אחד לא ייתן לכם '  .על הטעויות שעשתה יק " א

אמר מאירסון  ' :אתם צריכים לתקן את הטעויות שלכם וגם את שלנו '  ,היינו החסד שעשתה יק " א עם

האיכרים  ,בכך שנתנה להם מנוף לקידום אישי  ,די היה בו כדי למחוק כל טעות שעשתה החברה  .אף
שיחסי יק " א והאיכרים היו למעשה יחסי מלווה ולווה  ,הרי היחס אל האיכרים היה כאל אוכלי לחם
חסד  .באנשי ימה הטיח מאירסון  ' :אנחנו לא רצים אחרי אף אחד  .תמיד נמצא אנשים להחליף אתכם ' ,
ועל טרוניית האיכר סובוטיצקי על כי בזבז את מיטב שנותיו בארץ  -ישראל  ,ענה  ' :גם הברון בזבז את
הכסף

שלו ' .

37

מאירסון לא היה היחיד שנקט גישה זו  .קוסטיצקי שם בפי הפקיד ז ' יל רוזנהק  ,מחליפו של

קלווריסקי  ,את הדברים הבאים  ' :אני גנן  ,ודרך הגנן שהוא נוטע הרבה גפנים בכרם  ,ואחר כך הוא
רואה  ,אלה שנקלטו  ,נותן להם עבודתם כדי שישתרשו בארץ ויגדילו לעשות פרי  ,ואלו שלא נקלטו ,
מעקר הוא אותם ונוטע אחרים על מקומם  .כך אתנהג גם עם האכרים ' .

38

ואולם התנסחויות משפילות אלו היו שמורות רק לשיח הישיר עם האיכרים  .כלפי ההנהלה הייתה
ההתנסחות מעודנת יותר  ' :לרשותם של איכרי אזור זה עומדות אדמות פלחה בכמות מספקת  ,אך

למרבה הצער אין הם עושים את כל מה שנדרש כדי להצליח  .גם השנה לא עלו התוצאות בקנה

אחד עם ציפיותינו '  .הטענה לוותה בנימוקים אשר שרטטו לראשונה שני מחנות נבדלים  -האיכרים
הנרפים לעומת המנהל

המסור :

האשמה באי ההצלחה נופלת בחלקה על כתפי האיכרים  ,המשוללים התלהבות ורצון להתמיד  ,והנוקטים
שיטות עיבוד שאינן עונות על

הדרוש  .לצערנו

ברוב המקרים לא יכולנו לבחור את האלמנטים שמיקמנו

במושבות  :הם הוכתבו לנו על ידי הנסיבות  .עם זאת יש מקום לקוות שאם המנהל שלנו ינקוט גישה תקיפה
דיה  ,ישתנה המצב במהירות  .איכרים מסוימים  ,שממש אינם יכולים להסתגל לתנאי העבודה החקלאית ,
יעזבו ודאי אט אט את המקום  .אחרים לעומתם  ,המבינים שאין להם לסמוך אלא על עצמם  ,יתמסרו לעבודה
ברצינות39

כדי להראות מהי הדרך הנכונה להצלחה  ,הציג הדוח את האיכרים החיוביים  :ימה עלתה על ררך
המלך  ,והגיעה להכנסה שנתית ממוצעת של

1 , 521

פרנק לאיכר  ,וזאת אף שהזריעה התאחרה בחודש .

במלחמיה התעשתו האיכרים למרות השנים הרעות והגיעו להכנסה ממוצעת של

1 , 588

פרנק .

845

פרנק ) ,

במסחה  ,אף שנפגעה משלוש שנים גרועות ברצף ( בתרס " ה הרוויח כל איכר בממוצע

' האיכרים בכללותם לא נשברו והם מלאי תקווה לעתיד  .אותם יסודות גרועים המצויים במושבה
כבר סולקו ברובם הגרול '  .אף אריסי בית  -גן  ' ,יסודות חרוצים '  ,לא נשברו מההתחלה הקשה והרוויחו
בתרס " ה

1 , 046

פרנק בממוצע  .חריצותם השתקפה בכך שהחזירו

את האינוונטר  ,ועשרה מהם אף קנו במשותף מכונת

ריש .

3 , 000

פרנק שהיו חייבים  ,הגדילו

40

שנת תרס " ה הייתה נקודת מפנה ביחסי המושבות והפקידות  :בסופה עזב קלווריסקי ותחתיו הגיע
במרס

, 1905

אצ " מ ,

( צרפתית) .

37

23

38

קוסטיצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 290

39

דוח יק " א לשנת  , 1905עמ ' . 136

40

דוח יק " א לשנת  , 1905עמ ' . 138 - 137

( 15 6250 2

,
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בית  -גן
( צילום  :ליאו

.

DIE KOLONE BED -~ SCHEN

רוזנהק  ,ובינו לבין המתיישבים התפתחו יחסים עכורים  .הוא העביר בהמות מאיכרים ביבנאל לסג ' רה

במטרה לחסל סופית משקים נרפים ; הוא גירש מיבנאל שלושה איכרים שלא יצאו לחרוש  ,לטענתם
בגלל חוסר אמצעים  ,כיוון שראה בצעדם התרסה ; הוא ניהל סכסוך אלים עם שלמה  ,הנגר של

מנחמיה  ,והביא למאסרו .

41

ניתן להבחין כיצד התפתח בדוחות דפוס חשיבה קבוע  ,שבו עצלות מול חריצות וצייתנות כנגד
מרדנות והתרסה שימשו כהסבר היחיד לכל התרחשות חיובית או שלילית  .פקידות יק " א ראתה עצמה

בעלת מונופול על דרכי ההתנהלות והחשיבה הראויות ועל הפתרונות הנאותים  .תפיסה זו רווחה
יגניסטית  ,גישה שרווחה אז
כאמור בקרב הפקידים  ,ובייחוד אצל מאירסון  ,שנקט במוצהר גישה

"

בחלק מהקבוצות האינטלקטואליות בצרפת  ,ואשר גרסה שיש לסייע לחזקים לשרוד בתהליך הבררה
הטבעית  ,כדי שהאיכות האנושית הממוצעת תשתבח  .למעשה התמודדו האיכרים עם קשיים לא

שגרתיים  ,החל מפגעי טבע  ,אם בצורת ואם מחלות קשות  ,המשך במאמצים החד  -פעמיים והשוחקים
שנדרשו לבניית הבתים וכלה במצוקות האינטימיות  ,למשל עקב הפרדה מהמשפחות בשנה הראשונה .
כל זאת מבלי להזכיר את בעיות הביטחון שכבר הלכו והסתמנו .
עם כל זאת נותרה אמונה בלב האיכרים  .יחסה הבוטה של יק " א לא היה שונה מזה של בעלי בתים

בכלל באותם ימים  ,ולאיכרים לא הייתה סיבה לפקפק בתבונת דרכה  .ניסיונם הקצר טרם הוכיח להם

מה עמוקות הבעיות שטמנו בחובן חקלאות הבעל והצורך לעבד חלקות ענק  .לצד המצוקות היו גם
תגמולים רגשיים חיוביים ותקווה לשילוב עתידי של הגשמה ערכית ורווחה כלכלית  .לכן באותם ימים
העדיפו מרביתם להישאר במושבות  ,ורבים אף התדפקו על דלתותיה של יק " א במטרה

41

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 168 - 162

' להתאכר ' .

קאתן )

יאיר
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זלט ( רייך

ההתפכחות  -אחרי מלחמת העולם הראשונה
הברון רוטשילד

ערב מלחמת העולם הראשונה ,

בעת ביקורו האחרון

כולה היו מעולים  .הכנסתן של מושבות הגליל התחתון שגשגה אף היא  .הרווח עלה

בארץ  ,עם אזרי
פרנק ( מימין) וז ' יל
רוזנהק

ביוני  , 1914פורסם דוח יק " א לשנת

ב 27 -

ברוטו לעומת שנת  , 1912וזאת למרות מכת ארבה  ,שנזקה הוערך

( במרכז )

הממוצעת למתיישב הגיעה
ו

ן

ל 2 , 760 -

פרנק בכפר  -תבור ,

3 , 030

ב 20 - 15 -

במנחמיה ,

913
ב 16 -

אחוז

אחוז מהיבול  .ההכנסה

3 , 078

בבית  -גן

ו 3 , 117 -

ביבנאל  ,ששם נוספו שטחי עיבוד חדשים  .במקביל עלה הרווח

,,

*

הממוצע לכל 7ונם .

42

מיד אחר כך התרגשה המלחמה והמיטה על האיכרים מכה
אחרי מכה  .אימת הגיוס רדפה אותם במשך שנות כל המלחמה ,
ולמרות השתדלנות  ,מעשי הערמה והשוחד  ,היו שלא נמלטו מכך .
התורכים הנהיגו את חובת ה ' סוכרה '  ,גיוס כפוי של עגלות ופרדות
להובלה וגיוס גברים לעבודות כפייה  ,וכך פגעו אנושות ביכולתם
של המתיישבים לעבד את אדמותיהם באופן מסודר  .וההיעדרות

הממושכת של איכרים הביאה לא פעם להרס משפחותיהם .

43

על

זאת נוספו סכנה מתמדת של טיפוס  ,מכת ארבה קשה במיוחד בשנת
1916

וחקירה אלימה ומשפילה של גברי המושבות בשנת , 1917

כדי לברר את מקום המסתור של יוסף לישנסקי  ,איש ניל " י .

44

גולי

תל  -אביב שהגיעו למושבות הוסיפו והכבידו על הכלכלה הרעועה .
יק " א  ,שהייתה רשומה בארץ אויב  ,הפסיקה את פעילותה בארץ
עם פרוץ המלחמה וחידשה אותה רק בשנת  . 1919החידוש היה צפוי ,

ולו בשל אחזקותיה הרבות של החברה בקרקעות ובנכסים אחרים .
לכאורה לא השתנתה תפיסתה של יק " א כמלוא הנימה במשך שנות
המלחמה  .ראובן פיקוביץ  ,ראש הוועד של כפר  -תבור  ,העיד על
ביקורו של אנרי פרנק מיק " א מעט אחרי בוא האנגלים  ' :סיפרתי
לו על האכרים שמצבם קשה  ,ומוכרחים לספק להם את החסר
פרנק קצף וצעק [  . . .ן " לא אעשה מאום ! "

[. . .

]

[. . .

]

אמרתי לו  " :מסייה

פרנק  ,בארץ זו [  ] . . .נשארו רק אידיאליסטים " [  . . .ן פרנק בכעסו

השיב  " :וויר זינד קיינע אידיאלי ס טן ! "

[ אנו א יננו אידאלי סטים ] ' .

45

עם זאת יק " א נרתמה באופן חד  -פעמי לשיקומם של המשקים ,
כדי למנוע את קריסת מפעלה  .כבר בדצמבר

1918

הלוותה ל ' משרד

הגלילי ' ( לימים ' התאחדות האיכרים בגליל התחתון ' ) סכום של
42
43

שם  ,עמ ' . 91 - 87
יומני עשבי  ,יומן א  ,דפים . 54 - 52

44

תרע " ט  ,ארכיון כפר  -תבור  ,מכל
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45

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 433

מס '

47

יות ! מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

100 , 000

119

ץתדרה

פרנק  :שני שלישים למתיישבים ושליש לוועדי המושבות  .ההלוואה שיקפה את רצונה של

יק " א להימנע מהתערבות ברמה הפרטנית  ,אף כי העמידה כמה הלוואות אישיות נוחות למי שמצבם

האישי היה קשה במיוחד .

46

אכן דפוסי מחשבה חדשים החלו להנץ ביק " א  .כחלוף כעשרים שנה מהקמת המושבות לא יכלה
עוד החברה להתעלם מכך שבעיות מקומיות הנובעות מעצם המבנה הארגוני  ,הכלכלי והחברתי  ,מנעו
מהמושבות לפרוץ קדימה לעבר עצמאות כלכלית  ,וכי

הבעיות הללו נעוצות בחלקן בה עצמה ולא רק באיכרים .
במקביל ניתן היה לצפות שיק " א תתמודד מעתה ביתר
קלות עם המושבות וזאת משני טעמים  .ראשית  ,מאירסון
וקלווריסקי  ,שעיצבו את תפיסתה המקורית של יק " א ,

כבר לא היו מעורבים שנים ארוכות בזירת הגליל התחתון .
שנית  ,הגם שהבעיות ראשיתן הייתה בתקופה שקרמה

לשנת  , 1914הרי המלחמה סיפקה תירוץ נוח לשני
הצדדים  ,שיכלו להציג כל שינוי בתפיסה כצעד שנועד
לתקן את נזקי המלחמה ולא את נזקי השיטה  .ברוח זו
ניתן להבין את הנאמר בדוח הראשון שפורסם אחרי
המלחמה  ,בעת שהמושבות עדיין ליקקו את

פצעיהן :

' מתיישבי ארץ  -ישראל מעודדים בגלל המשטר החדש

[  . . .ן והם חרורים בכוונות חיוביות ביותר ' .

47

ההוכחה

לכך שיק " א הפנימה את טעויות תפיסתה באה לידי
ביטוי באופן שבו הן תוקנו במושבה החדשה בנימינה ,
שהוקמה בשנת  , 1922ושם ' שטח האדמות שניתנו לכל

איכר הוגבל באופן יוכל להבטיח את עיבודן בכוחותיו הוא  ,מבלי שיזדקק לעבודה שכירה '  .נוסף על
כך הושלמך התשתיות בטרם נמסרה הקרקע לאיכר  ,ולא במהלך השנים הראשונות כפי שהיה בגליל
48

התחתון  .לבסוף  ,שיטת העיבוד אפשרה לאיכר להוציא את מחיית בני ביתו כדי צורכם .

החשדנות  -שנות הטבק ושיטת העיבוד החדשה
בשנת  , 1924כמה שנים אחרי המלחמה  ,הועברה ביזמת הברון רוטשילד מרבית פעילותה של יק " א

בארץ  -ישראל לגוף חדש  ,פיק " א  .תהליך זה הבשיל במשך כמה שנים והיו לו סיבות מורכבות  ,ביניהן
השינוי ביחסו של הברון רוטשילד לציונות  ,שהפך אוהד יותר  ,והשינוי בתפיסתו הכלכלית  ,שהעניקה

עתה עדיפות לפיתוח התעשייה על פני החקלאות  .סיבה נוספת הייתה ההבנה שהיו פגמים בדרך

46

שם  ,עמ ' . 419

47

דוח יק " א לשנת  , 1919עמ '

48

דוח יק " א לשנת  , 1923עמ ' . 140 - 139

. 51

יאובן פיקוביץ

ץתדרה 120

(

איר זלט ( רייד

ההתנהלות הקודמת  ,אבל קשה לומר שהחברה ה ' חדשה ' פיק " א פעלה על פי הנחיות חדשות או
שהועמד בראשה צוות ניהולי בעל פתיחות  .רובם של עשרים עובדי החברה עברו אליה היישר מן

ה ' ועדה הארץ  -ישראלית '  ,וביניהם פרנק ורוזנהק  .יחסי הגומלין בין הפקידות בארץ לבין ראשות
החברה בפריז נותרו רשמיים ונוקשים  .לפקידות הוענקה סמכות דיווח וייעוץ אך היא נותרה מוגבלת
ביזמותיה  .תהליך קבלת ההחלטות נותר מסורבל ואטי ונמשך לעתים שנים  .חשוב לציין גם שלצד
הפרויקטים החדשים שנטלה פיק " א על עצמה נותרו מושבות הגליל התחתון כשריד מן העבר  ,על

איכריהן ובעיותיהן  .בנסיבות אלו קשה להניח שהפקידות החדשה  -ישנה של פיק " א גיבשה לעצמה

ראייה חדשה של המרכיב האנושי במושבות .

49

היה בכל זאת שוני מהותי אחד  ,שלמעשה ראשיתו עוד בתקופת יק " א  ,בימים שאחרי המלחמה .
יק " א ובמיוחד פיק " א נסמכו באופן לא רשמי אך הדוק על גורם חדש שהופיע בימי מלחמת העולם
הראשונה  ' :התאחדות האיכרים בגליל התחתון ' .

50

מוסד זה  ,הראוי מסיבות רבות למחקר בפני עצמו ,

שימש רשמית כעין ועד  -על של המושבות ודאג לאינטרסים קיבוציים שלהם  ,כגון הקמת ' אוסם '

( קואופרטיב לשיווק תוצרת חקלאית בחיפה ) בסיועה של יק " א .

51

למעשה במשך השנים קנתה לה

ההתאחדות סמכות רבה במיוחד כלפי המושבות  ,בעיקר בשל אישיותו של היושב ראש שלה  ,שמואל
צימרמן מיבנאל  ,ונתפסה בעיני מרביתן כגורם חיצוני וזר יותר מאשר כגוף אורגני שלהן  .מערכת

היחסים בין פיק " א להתאחדות הייתה מורכבת  ,ובכוונה לא הוגדרה מעולם באופן רשמי  .היו

בה

חליפות נקודות קרבה ונקודות מתח  ,אך שני הצדדים היטיבו בדרך כלל להבין את האינטרס המשותף

שלהם  .ההתאחדות שימשה בשעת הצורך גוף מתווך בין החברה לאיכרים  .הדבר הניח לחברה להתערב
באופן לא מוצהר בעולמם של האיכרים ולהתנער מתפיסתה המקורית  ,שלפיה הותירה לאיכרים חופש

מוחלט בניהול ענייניהם .
שנות העשרים המאוחרות עמדו במושבות בסימן של שני פרויקטים חקלאיים כלכליים חסרי

תקדים :

הניסיון להפוך את הטבק לענף מוביל והניסיון להנהיג שיטת עיבוד חקלאית חדשה  .הפרויקטים הללו
שפכו אור על האופי השונה שלבשו יחסי פיק " א והמושבות  .למעשה ' התאחדות האיכרים בגליל
התחתון ' היא שיזמה וניהלה את הפרויקטים  ,אבל אין להתעלם מנוכחותה הצופה והעוקבת של פיק " א

ומהתמיכה שהעניקה להתאחדות  ,תמיכה שמשמעויותיה לא נעלמו מעיני האיכרים .
גידול טבק בהיקפים קטנים התקיים שנים ארוכות במושבות הגליל אך בשנות העשרים זכה לפתע
לתנופה רבה  ,בעיקר עקב ארבע שנות בצורת מתמשכות וירידת מחירי התבואה אחרי המלחמה -
התפתחויות אלה דרדרו מושבות שונות  ,ובמיוחד את כפר  -תבור  ,אל סף פשיטת רגל .

52

לטבק היו כמה

יתרונות  :הוא התאים לשיטת השקיית הבעל  ,נתפס כמניב תשואה גבוהה ביחס להשקעה הראשונית ,
והמונופול שהיה לשלטונות התורכיים על מכירתו בוטל עם עזיבתם את הארץ  .שטח העיבוד הטבק
49

לניתוח מפורט ומאיר עיניים של תהליך הקמתה של פיק " א ראו  :גולדשטיע ושטרז ( לעיל  ,העפה  , ) 1במייחד
, 110 - 106

. 119 - 114

50

לשם זה קדמי

51

דוח יק " א לשנת

52

דוח יק " א לשנת  , 1922עמ '

כמה גלגולים שלא כאז המקום לפיטם .
, 1923

עמ '

; 142

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 484

; 98 - 97

דוח יק " א לשנת  , 1924עמ ' . 142 , 127

עמ '

יותז מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

היה בתרפ " ב

50

דונם וגדל בתרפ " ג

וחמישה תוך שנתיים .

ל 238 -

דונם ובתרפ "ד

ל 2 , 220 -

121

ארבעים

דונם  ,גידול של פי

53

' התאחדות האיכרים ' השתלטה על ארגון הפרויקט  .היא מכרה מראש

ליצרן סיגריות  ,לובלינר  ,את

כל היבול הצפוי  ,והכתיבה תעריפים  ,שכר עבודה ותנאי שיווק והתקשרות עם פועלים .

מעולם לא

הופעלו המשקים החקלאיים במושבות בהיקף כה גרול ( מספר הפועלים העבריים בלבד עלה
54

בשנת

הפקידים המנוסים

 1924על  1 , 000איש ! )  ,ביעילות ארגונית כה רבה ובחוסר עצמאות בולט כל כך .
 55ואולם החברה תמכה בפעולותיה של
צפו בעיות אפשריות בגלל הביקוש המוגבל או עלות הייצור ,
ההתאחדות  .היא

אפשרה לה להכתיב את מחירי הטבק בשנות השיא של הענף  ,ובספטמבר

1924

אף

.

העמידה לרשותה מבנה במנחמיה לצורך אחסון הטבק  56 .באותה שנה  , 1924 ,החלה הדעיכה המהירה
  25אחוז  ,וירדראשיתה בחודש אפריל יבש שפגע בהבשלת העלים ברגע קריטי  .היבול לדונם ירד ב
 ,ותוך
ב  20 -אחוז נוספים בשנה הבאה  .לובלינר משך את ידיו  ,שטחי העיבוד התכווצו במהירות

שנתיים נמוג הענף מאדמת המושבות .

57

מצבן הקשה המתמשך של המושבות אחרי ' שנות הטבק ' הניע את ההתאחדות להגות פתרון רדיקלי

למצבן  .הרעיון היה לשנות מן היסוד את שיטת העיבור החקלאי על ידי איחוד השטחים החקלאיים
קרקע
בכל מושבה ותכנון משותף של הייצור החקלאי  .כך  ,צפו  ,יגדל היבול וישתחררו עודפי
לתוספת מתיישבים  .הנהגת השיטה החדשה דרשה שינוי בדפוסי החשיבה המקובלים
של האיכרים בנושאים רבים  ,החל מאופי הגידולים וטכניקות העיבוד וכלה בחלוקת
האדמות והיחס לעבודה שכירה  .ההתאחדות  ,שחששה לעצם קיומן של המושבות  ,גמרה
אומר לכפות עליהן את השיטה חרף התנגדותן

הצפויה .

מקומה של פיק " א בתהליך ראוי לבריקה מעמיקה  .ההתאחדות הקפידה להשיג מראש

את תמיכתה בשיטה  .פיק " א אכן התייצבה בחזית אחת עם ההתאחדות  ,והתנתה למשל
מתן סיוע לאיכרים בהנהגת השיטה  .הד לכך מופיע בדבריו הבוטים של צימרמן  ,מזכיר
ההתאחדות  ,לאיכר דוד צפירה מכפר  -תבור  ' :התקציב לא קבלת בשביל שאתה מתנגד
58

להפיק " א ברבר הרעיון  ,ואם תתפשר אתה עבור הרעיון  ,תקבל גם את התקציב ' .

משום

פיק " א חשה שאפשרות הקריסה של המושבות  ,ושל השקעותיה יחד עמן  ,קרובה מתמיד ,
 60חוסר האונים
שחובו הממוצע של כל איכר עלה לכדי  400 - 300לא " י  59 ,נוסף על חובותיו לפיק " א .
של פיק " א וכניעתה לתכתיבי ההתאחדות השתקפו במיוחד בהסכמתה לדרישה העקרונית והבלחי

53

שם .

54

ביתן ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ ' . 181 - 179

55

דוח יק " א לשנת  , 1923עמ ' . 128

56

אה " ע ,

312 8 147

rv

57

דוח יק " א לשנת  , 1924עמ '

58

ב " ו באדר תרצ " א  ,אכ " ת  ,מכל  , 3 / 39פרוטוקול . 84

59

בתקופת המנדט פסק החישוב בפרנקים צרפתיים  .שער החליפין אחרי המלחמה עמד על

( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 110
60

שם  ,עמ ' . 536

; 129 - 128

דוח יק " א לשנת  , 1925עמ ' , 117

; 120

דוח יק " א לשנת  , 1926עמ '

. 169
עבר  -הדג,

25

פרנק ללירה .

וקתדרה

חדרה 122

יאש זלטנרייד

~

מתפשרת להנהיג במושבות עבודה עברית  .העבודה העברית הייתה עניין ערכי ולא כלכלי  ,הגם
שעדיין הוצגה לפעמים כעניין כלכלי  ,וזאת בטענה שהכרחי להנהיג חקלאות ממוכנת  ,ושהפועל

הערבי אינו מתוחכם דיו להפעלתה .

61

השיטה המוצעת עוררה ויכוחים עזים במושבות  .היו שקיבלו את הדעה כי במצבן הנואש של
המושבות חייבים לנסות כל מוצא  ,למרות הסיכונים  .אצל איכרים אחרים  ,למודי אכזבות  ,ניעורו

חששות כמוסים  ,ובמיוחד חוסר אמון כלפי פיק " א  ,שהפעם הופיעה בצלמה של ' התאחדות האיכרים ' .

62

אחרי כרבע מאה חשו איכרי המושבות שלא התקרמו כלל מבחינה חברתית וכלכלית ואף נסוגו  ,וראו

ביק " א ובפיק " א את האחראיות לכך  .ניסיון ההתיישבות המבטיח מתחילת המאה נתפס עתה בעיניהם
כהרפתקה שממצוקותיה לא נחלצו לעולם  .אם בראשית הדרך האמינו האיכרים שיק " א היא חברה
רצינית  ,משום שלא היססה לגבות את תכניתה בהשקעה כספית  ,הרי עתה ראו בפיק " א ממשיכתה

חברה ספקולטיווית וחסרת רגישות  ,שעושה על גבם ניסיונות כלכליים  ,ושתפקיר אותם אם אלה

ייכשלו  .האיכרים חששו פן השיטה החדשה תסבך אותם בחובות כספיים ללא מוצא ותשנה את הרגלי
חייהם  .מרביתם היו כבר בני חמישים ויותר  ,וחפצם העיקרי היה להבטיח קיום מכובד לבניהם  ,לאחר
שנואשו מכך שישיגו אי פעם רווחה כלכלית לעצמם  .גם הנהגת העבודה העברית עוררה התנגדות
עזה  ,בין השאר מתוך חשש שהפועלים העבריים ידחקו את רגליהם של בני האיכרים כאשר תורחבנה

המושבות .
הנהגת השיטה התנהלה בעצלתיים והעלתה חרס  .בשנת

1932

כתבו איכרים לפיק " א שהם מוכנים

להחזיר לה את כל שקיבלו והשביחו  -אדמה  ,ציוד ומבנים  -ובתמורה לקבל עזרה בהתיישבות באזור
מושקה ואמון על משק מעורב  ,דוגמת השרון או השומרון  .אחרים כתבו לפרנק  ' :במשך שלוש השנים
האחרונות הורע מצבנו ע " י השיטה החקלאית החדשה [  1 . . .שהרסה אותנו כמעט עד היסוד '  ,וביקשו
את שמיטת החוב שנוצר

בגין אותן שנים קשות  ,וכן שישאירו בידיהם את הציוד הממוכן שקיבלו .

היו שהלינו כי פקידי ההתאחדות ' מבזים את האכרים לפני עיני בניהם ופיק " א  ,עד שדלתות
סגורות לפנינו והבנים

עוזבים ' .

64

63

הפיק " א

כישלון השיטה נטע בלבות שני הצדדים את ההכרה כי אין בכוחה

של פיק " א להושיע את מושבותיה  ,ישירות או בעקיפין .
המיאוס  -הדיונים על סיום החוזה
בשנות השלושים התחוור לפיק " א שאין עוד לפרויקט ההתיישבות שלה בגליל התחתון משמעות

כלכלית  .את תנופת ההתיישבות החקלאית הובילו זה שנים ארוכות ' קרן קיימת לישראל ' והמוסדות
הלאומיים  ,והיא הלכה ולבשה היבטים ערכיים שהתבטאו בעצם האחיזה בקרקע ובאורחות החיים

ב ' כפר ' יותר מאשר בצד הרווחי שגלום בתוצרת החקלאית  .פיק " א  ,שבידיה היו אדמות רבות  ,הבינה
. 515 - 509

61

שם  ,עמ '

62

י ' זלטנרייד וא ' מנוי' ,אספה  ,יעד
הש " ס )  ,עמ '

63

64

ומוכתר בכפי  -תבור ,

. 90

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 534
שם  ,עמ '

. 535

: 1933 - 1901

מקרה חקי

בהיסטוריה חביתית '  ,קתדרה ,

95

( ניסז

שי תרבויות

!

מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

תדדה
123
~

שאופי פעולתה במושבות הגליל לא עלה עוד בקנה אחד עם תפיסת העולם של מרבית הציבור היהודי .
היא נטתה לייעד את יתרת קרקעותיה למטרות לאומיות  ,ובאותם ימים החלה לתמוך בהתיישבות של
קולקטיבים ולא עוד בהתיישבותם של בודדים  .כך הוקמה בשנת

לבית  -גן כמושב שיתופי .

65

1937

משמר  -השלושה בין יבנאל

בד בבר חיפשה פיק " א דרך להיפרד ממושבותיה בגליל התחתון אולם

היא ניהלה אתן שיח קשוח  .מגמתה של פיק " א השתלבה עם פעולות

Settlement~ n

 , Landתהליך

שראשיתו עוד בשנת  , 1922ושממשלת המנדט הובילה בתנופה באותה העת  ,כדי להנהיג סדר ברישום
הבעלויות על קרקעות  .ה ' סטלמנט ' אילץ להכריע אם לא הגיעה העת לרשום את הקרקעות על שם
כל איכר בנפרד  ,שכן לו נרשמו על שם פיק " א הייתה העברתן העתידית כרוכה בעלויות גבוהות

ומיותרות .

66

באותה עת נקעה נפשם של האיכרים מהקשר עם פיק " א  ,שלדעת רבים מהם הכביד בצורה קריטית
על יכולתן של המושבות להתפתח  ,ובתנאי שנות השלושים לא היה לו עוד מקום  .נושאת הדגל

הייתה לא אחרת מאשר ' התאחדות האיכרים '  .ניסיונה של ההתאחדות לבוא בדברים באופן מסודר עם
פיק " א נתקל בסירוב  ,שכן החברה דרשה לדון עם כל איכר בנפרד  .עור העמידה כתנאי מקדים את

פירעון כל חובותיו אליה  ,בלי קשר ליכולתו ו ' בלי כל בירור ודיון מוקדם '  .תנאי זה ביטא את מלוא
החשדנות וההתנשאות של פיק " א כלפי מתיישביה  ,שכן מרבית החובות היו תוצאה של דיונים שלא
תמו על החזרים כספיים שתבעו מתיישבים שונים  .נוסף על כך רצתה פיק " א להפקיע מהמושבות את
67

בתנאי אותה שעה ביטאה פיק " א

מפעלי המים שהקימה  ,למעשה כדי לאלצן לרכוש את המפעלים .
בעצם סירוב מוחלט להיפרד אם יגרום לה הדבר הפסד כלשהו  .במכתב ששיגרה בשנת  1937אל נשיא
פיק " א הברון רוטשילד ציינה ' התאחדות האיכרים ' את ' היחס המרכא והמתנכר מצד הנהלת פיק " א

[ ה ] מעכב ומכשיל את התפתחות משקינו וגדול מושבותינו  ,ודוחף אותנו לזרועות היאוש  ,הדכאון

וההתפוררות ' .

68

ההתאחדות הציעה פשרה  :המתיישבים יאשרו את חובותיהם לפי רישומי פיק " א תמורת הבטחה
של פיק " א לנהל אחר כך משא ומתן מרוכז  .ההתאחדות קיוותה שבמשא ומתן כזה תצליח להביא את
פיק " א לפשרות כספיות גלובליות  .פיק " א סירבה בתוקף  .נראה שחשה את מצוקת האיכרים  ,שבאה
לידי ביטוי בדבריו של משה דוד רוזנצוייג  ,חבר ועד ההתאחדות  ' :אנו צריכים להתבונן אם נוכל זמן

רב להתעקש [  ] . . .כמה זמן נוכל לעמוד במערכה ? '  69 .משה טריפון  ,חבר אחר  ,הסביר שאין בררה שכן
 70עלה אף
מדובר בשעבוד  ,מפני שהחותם לא ידע ' באיזה עפן יסדרו את סלוק החוב ובאיזה תנאים ' .
חשש כי יימצאו מושבות שימרדו בהתאחדות וינהלו משא ומתן עצמאי עם פיק " א  .המסקנה הייתה

שאין בררה  ' :המחלה ידועה ואין ערך לדבר עליה  .יש רק לחפש את התרופה '  .הוחלט לשקול פנייה

65

66
67

68

69
70

שם  ,עמ ' . 599

,

הנהלת התאחדות האיכרים  18 ,במאי  , ] 1942אוסף שרתמן .
הנהלת התאחדות האיכרים  ,] ? 1937 [ ,שם .
שם .
מועצת התאחדות האיכרים  18 ,ביוני  , 1937שם .
מועצת התאחדות האיכרים  13 ,ביוני  , 1937שם .

קתדרה 124
לעורך דין  ,וכל מתיישב נררש לשלם

לא " י למטרה זו .

2

71

עוד הוחלט לראות בהעברת הבעלות

חלק ממהלך פרדה במובנו הרחב  ,ולדרוש מפיק " א גם את הרחבת המושבות ובניית תשתית ארגונית

עבורן .

72

במקביל הגבירה פיק " א את לחצה ובלמה העברת כספים שונים  ,אפילו למטרות ביטחון ,

וזאת בעצם ימי המאורעות .

73

אחרי הצגת עמדות הפתיחה התרככו מעט הצדדים  .רובר גוטליב  ,מנכ " ל

ראשי ההתאחדות  ,לכאורה לשם הבהרה ולא לשיחה תכליתית .

כלל יותר נוח ויותר חיובי לשאלות המושבות ' .

75

74

פיק " א  ,הזמין אליו את

גוטליב נתפס כמי ש ' מתיחס בדרך

בפגישה ביקשה ההתאחדות לברר אם תיאות פיק " א

לוותר על ' חובות לרגלי אסונות ופגעי טבע '  .בכך אותתה שהיא מסכימה לדרישת פיק " א שהיא לבדה
תקבע את שיעור חובותיו של כל איכר  ,ואכן ' הוברר בפגישה עם גוטליב שחל שנוי לטובה ביחסים
וניכר רצון לגמר ' .

76

התקבלה הצעתו כי כמה

איכרים  ,שאתם אין מחלוקת  ,יאשרו באופן
סמלי את חובותיהם כדרישת פיק " א  ' ,וזה ישמש

לפתח למו " מ ולדיון ' .

77

בפגישה נוספת הציג

גוטליב את עמדת פיק " א בשאלו

,

שהעלתה

יוגדר

שבו
,
ההתאחדות  .השאלות נגעו לאופן
, ,, , ,,,, ,, ,, , 1
השטח השייך לכל איכר ,
המחןה  ,לןונם יסכום
החוב  .פיק " א ביקשה לקבוע את המחיר  ,לדונם

,

,

,

באופן אחיד לכל המושבות והאדמות  ,והרבר
ביטא את נכונותה להתדיין על ממוצעים ולא
על שווי ןאלי ודיפרנציאלי של הקרקעות  ,וכן
מצפה

ביקשה לקבוע את סכום החוב  ,אולם אחרי ויתור על חלק מהחובות לפי דגם סטנדרטי .

78

בשלב זה

ניכרה בבירור נסיגתה של פיק " א  ,אשר הקפידה על מראית עין  ,ועריין ררשה טיפול בכל איכר בנפרד ,

אך הסכימה לאמץ גישה אחידה לסוגיות העיקריות  ,מה שהפך את ההתדיינות הסופית למהלך טכני .
בהתאם לדרישת פיק " א שהחשבונות יאושרו קודם להתקדמות בהסדר הסופי  ,סוכם שהחשבונות
יהיו מפורטים  ,ויכללו פרטי קרקע ומחיר  ,כך שאפשר יהיה לברר באופן מסודר נקודות מחלוקת ,
וכן שהתהליך יהיה מדורג  :מושבה אחרי מושבה  ,וכך יתאפשר למתיישבים לעמוד בפועל על אופן

הביצוע ולהפיק לקחים  .כחלוצה נקבעה מצפה  ,המושבה הקטנה מכולן  .גוטליב חש צורך להעיר
ש ' אחרי שהם נוכחו היום כי פיק " א רוצה לגמור אתם מתוך רצון טוב והנחות גדולות [  . . .ן האכרים
71

שם .

72

הנהלת התאחדות האיכרים ,

4

ביולי [  , ] 1937שם .

73

מועצת התאחדות האיכרים ,

8

באוגוסט  , 1937שם .

74

הנהלת התאחדות האיכרים ,

22

75

הנהלת התאחדות האיכרים ,

15

76

הנהלת התאחדות האיכרים ,

22

בנובמבר

77

הנהלת התאחדות האיכרים ,

24

בנובמבר  , 1937שם .

78

הנהלת התאחדות האיכרים  ,דצמבר , 1937

בנובמבר  , 1937שם .
במאי  , ] 19381שם .
, 1937

שם .

שם .

פגשי תרבויות ! מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

[  ] . . .סו " ס [ סוף סוף ] יתנו אמון בפיק " א ' .
מראש של המרכז בפריז .

79

ברי שההחלטות הללו והבאות אחריהן התקבלו באישורו

הדרה

125
-

80

ואולם האמון בושש לבוא  .במקביל למגעים נותרה תלויה ועומדת תביעה משפטית של ההתאחדות ,

,

שהחליטה ' להמשיך את המשפט [  . . .ן כ " ז כל זמן ] שהחוזה לא יהיה חתום בהסכם הדדי '  .ההסדר
הסופי קבע שכל איכר ישלם

650

לא " י עבור אדמותיו  ,כלומר סכום אחיד  ,והעוקץ  ' :מזה על פיק " א

להחזיר חזרה להתאחדות מאה לא " י בשטרות לפתוח מפעלים

קואופרטיביים ' .

81

היה כאן ניצחון ברור

להתאחדות  ,מפני שההסדר נשא אופי גלובלי  ,יצר האחדה בתשלומי האיכרים  ,עיגן את מעמדה של
ההתאחדות כמייצגת שלהם בפועל  ,ומימש את דרישתה להמשך סיוע ברוח תפיסותיה  -קואופרציה
( דבר שהעלה את חינה של ההתאחדות בעיני המוסדות הלאומיים  ,שזו הייתה שיטתם  ,והקל עליה

לשלוט במערכות הכלכליות) .

נוסף על כך

תבעה ההתאחדות להרחיב את המימון לשמירה
ולהעביר את מבני הציבור למושבות ללא

תמורה .

82

פיק " א ניאותה להעביר את המבנים

' בסכומים מתקבלים על הדעת ' לרשויות
החוקיות שיקומו בכל מושבה .

83

בה בעת כבר

החל המשא ומתן הבא  ,עם בית  -גן .

84

במקביל להתקדמות המשא ומתן עם בית -
גן ועם כינרת פעלה ההתאחדות  ,במסגרת
הגלובליזציה

של

ההסדר ,

חלק

למחיקת

מחובותיה שלה לפיק " א  .כאן התפתח תהליך

מעניין  ,שבו ש למה למעשה פיק " א מכספיה תמורת שמירה על עקרונותיה למראית עין  .היא מחקה
להתאחדות  " 60אחוז  1וב של יותר

מ 39 , 000 -

"

-

לא " י  .והיתרה ,

16 , 000

לא " י  ,חולקה לסכומים של

100

לא " י  .שגולגלו על כל איכף באופן אישי  ,כדי שפיק " א תוכל לטעון שהגיעה אתו להסדר פרטני בגין

אותו סכום סמלי .

85

יתרה מזו  ,כנראה מתוך רצון לעודד את ההתאחדות ללחוץ לסיום ההסדרים עם

המושבות  ,שנפשה נקעה מהן  ,ולבצע צעד פתטי
לאיכרים בתנאים סמליים את אותם

,

16 , 000

י ".

לא

חרון לשיפור תדמיתה הציבורית  ,הלוותה פיק " א
8

 ,ליתר

קל  .תמורה ' ממשית לנכסיה  .כך לדוגמה נשאה

אכדבשל,' 5זה ,לרור היה שפיק " א החליט , , , ,, , , , , , , ,
' - -
הצעתה הסופית  ,לאדכהך ציחןגד  ,אושל ל6 4מל יעד ' "שלדיר ה ) ה ' שמרובי במענק  :כל איכר ישלם
,
, , , , , ,, , , ,

,

,

,

.

",

,

"

(

79

שמל

80

מועצת התאחדות האיכרים ;

24

ביולי

81

מועצת התאחדות האיכרים ,

13

בפברואר

82

שם .

, 1941

שטי ,

; 1938

,

,

שם .

83

הנהלת התאחדות האיכרים ,

10

בנובמבר  , 1942שם .

84

הנהלת התאחדות האיכרים ,

17

באפריל  , 1938שם .

85

הנהלת התאחדות האיכרים ,

18

86

שם .

בדצמבר , 1938

שם .

,

,

,

,

, ,, ,

,,

,,

,

המושבה כינרת

שנ ?:
.

1
קאהן )

יאיר
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 725לא " י ( שכללו את

הלא " י ' של ההתאחדות ' ) וההחזר ייפרש ( ללא הצמדה  ,כמנהג הימים

100

ההם ) לחמישים ושלוש שנים  ,בריבית שבין .

 1 5ל2 -

אחוזים  .עם זאת פיק " א הקפידה שלא ' לשחרר

חלקות ' לרישום על שם האיכרים עד שלא קיבלה התחייבות רשמית לתשלום התמורות הסמליות

שדרשה .

87

ההתאחדות חשה עתה כה חזקה עד שדרשה שליטה גם על ייעוד האדמות העודפות

של פיק " א  ' :מחליטים להקדיש [  . . .ן את מיטב מרצנו ולחנו עד שיוחלט בדבר העליות על האדמות
הנ " ל גופים מגובשים לעבודה ולשמירה

בסביבתנו ' .

88

[. . .

]

הוחלט להתנגד לכל אפשרות של התישבות בית " ר

החוזים של כינרת ובית  -גן אושרו הדדית בסוף יוני

הגדולות  :מנחמיה ויבנאל ,

1939

ואז החל הדיון על המושבות

ועדיין לא כפר  -תבור  .זו נקטה עמדה עוינת להתאחרות  ,אשר הכתיבה

89

עתה לחלוטין את סדר פעולותיה של פיק " א  ,ולכן נדחה הטיפול בעניינה עד  . 1941בעיה מיוחדת

נוצרה לגבי סג ' רה  ,ששם ' למרות המצב הבלחי מבוסס [  ] . . .יש בדעת האכרים לגשת לחתימת חוזים ' ,

כי לא היה ברור ' למי שיכת סג ' רה ? ליק " א או לפיק " א ? ' .

90

בניגוד להתנהגותה הבוטחת ולהישגיה הנאים של ההתאחדות ניהלו איכרי המושבות את ענייניהם
מול פיק " א מתוך מבוכה רבה  .כך ביבנאל  ,מושבתו של צימרמן  ,מזכיר ההתאחדות  ,הסתבך מאוד

תהליך מדידת החלקות השונות והתאמתה למפות שבידי פיק " א  .הפרוטוקולים של ישיבות הוועד

המקומי משקפים את חוסר האונים של האיכרים  ' :עד עכשיו אנו לא עשינו שום דבר מעשי  .אנו צריכים

ללכת ולהתיעץ עם עורך דין אחרת אנו נהיה אבודים  ,היות ופיק " א תעשה מה שהיא רוצה ' .
שהאיכרים לא היו מורגלים בכגון אלו  .משלחת שיצאה להתייעצות משפטית עברה תלאות

91

אלא

רבות :

הבקור הראשון עשינו אצל עליאש שחיפה ] ולצערנו הוא היה חולה אבל נפגשנו שם עם העוזר שלו [  . . .ן הוא

דרש מאתנו כל מיני מסמכים [  . . .ן מכל זה היה אצלנו רק חוזה של הבטחת מכירה [  ] . . .אחרי הבקור הזה היינו
אצל דוכן [ בירושלים ]  ,והיות והוא עמד לנסוע לטבריה [  ] . . .החלטנו לבקר עורך דין אחד ונסענו לתל אביב על
מנת להפגש עם פלדמן  ,והיות והוא לא היה בבית החלטנו ללכת ליוסף92

להפתעתם גילו שמצבם המשפטי טוב בהרבה משסברו  ,וכי פיק " א ניצלה את אי ידיעתם כדי ללחוץ
עליהם  .התברר למשל שאחרי עשר שנים של עיבוד רצוף הקנה החוק לחוכר בעלות על האדמה  .הם

חשו בעליבותם  ' :יצאנו לדרך כמו פלחים  ,בלי נירות ומסמכים  ,כך שלא יכולנו לברר שום דבר סופי

[  ] . . .יוסף עשה עלי רושם של בלופר אבל יש לי הרושם שהוא האיש אשר מסוגל לסדר את הפקק ' .
בביקור נוסף משך עליאש את ידיו ' היות שלפי דעתו יש לפיק " א [ אולי בשל היותה רשומה

93

בלונרון ]

קשרים עם כל מוסדות הסטלמנט '  ,והוא הציע להתפשר אתה  .יוסף הסכים לטפל במשפט אך דרש
150

לא " י בתוספת אחוזים במקרה של הצלחה  .בדיון שהתנהל חשו האיכרים כי בעצם הם נתונים

בידיה של פיק " א ושעריף להתפשר אתה  ,אם כי בהליכה למשפט היו יתרונות טקטיים  .אך האם יכלו
87

מועצת התאחדות האיכרים

באוגוסט

31

; 1941

הנהלת התאחדות האיכיימ ,

88

הנהלת התאחדות האיכרים ,

29

במרס  , 1939שם .

89

מועצת התאחדות האיכרים ,

26

ביוני  , 1939שם .

90

הנהלת התאחדות האיכרים ,

11

בנובמבר  , 1941שם .

91

ועדת הסטלמנט של יבנאל ,

92
93

יעדת
שם .

הסטלמנט של יבנאל ,

8

ביולי  , 1942שם .

15

ביולי  , 1942שם .

14

בספטמבר , 1941

שם .
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נשף פקיד ה ' סטלמנט ' בעורפם ועמד לרשום את הרכוש על שם
בעליו הנוכחי  ,חברת פיק " א  .משה אליוביץ ביטא את מרי לבם  ' :פיק " א צריכה להבין סוף סוף
מצבנו והיא מוכרחה לגמור אתנו בלי משפט ' .

94

לבסוף הוחלט ' לברר במושבה אם יש בערך

 20אכרים אשר מוכנים להשפט עם פיק " א  ,להתקשר עם עורך דין ' .

95

התחושה הייתה ש ' המצב

שלנו עם ח ' גרתן פיק " א הוא כזה שרק עורך דין יכול להיות השליח שלנו ' .

96

כעבור חודשיים

הסתדרו בכל זאת העניינים ללא התדיינות משפטית והרכוש הציבורי נרשם על שם האגודה
' יבנאל '  ,פרט למחלבה  ,שנרשמה על שם פיק " א .

97

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הועמד תקציבה של פיק " א ' על בלימה '  98 .למרות זאת התאמצה
עדיין ההתאחדות לחלץ מפיק " א סיוע לפרויקטים ארוכי טווח  ,כגון סיום מפעל ההשקיה של
 100באספה
בית  -גן ומשמר  -השלושה 99והקמת מחלקה חקלאית על שם פרנק לבוגרי בתי הספר .
של ההתאחדות בתש " א התייחס צימרמן לפיק " א בפטרונות ברורה של מי שאך הערכים

הלאומיים נר לרגליו  ,ושרק באמצעותם הוא בוחן בנדיבות של מנצח את יריבו

המובס :

יש לנו הרבה טענות לחברת פיק " א של היום  ,אבל בני המושבות שלנו מכירים את המוסד הזה כמוסד מישב ,

שגאל מאות אלפים דונמים בארץ ונתן לנו האפשרות להתקשר לקרקע המולדת  ,ומי יודע אם לא יבוא יום
ואנו נצטער שלא עשינו את הכל [  ] . . .כדי להציל את המוסד משתוק  .אי אפשר לנו לחשוב שהמוסד כבר אבוד

[  . . .ן המוסד הזה עשה גדולות בארצנו ואסור לנו לעזוב אותו  .יחד עם זה על האכרים לדאוג

לעתידמ101

זהו שיח שהתנהל במושגים של כבוד  ,שכן האיכרים שהאזינו לצימרמן זכרו גם זכרו את ההשפלה

וחוסר האמפתיה שליוו אפילו את פעולות העזרה של פיק " א  .צימרמן  ,בציניות רבה  ,הרעיף על פיק " א
בדיוק את היחס שמנעה מהאיכרים במשך כל השנים  ,ואף שטרם היה ביבנאל בשנת  , 1905ודאי ידע
היטב כיצד דיבר מאירסון אל האיכרים באותה העת .
בתחילת

1944

כבר יכול היה צימרמן לדווח למועצת ההתאחדות כי ' בכל המושבות הולכות

ונגמרות פעולות הלנר

סטלמנט  .האדמה והבנינים וכו ' נרשמו ע " ש [ על שמן האכרים [ . . .

]

בהתאם

לתנאים שנקבעו בינינו ופיק " א אחר דיון ארוך וקשה  .כל חברינו חתמו על החוזים ונעשו אכרים
עומדים ברשות עצמם  ,מלבד

8

אכרים במנחמיה שעדין עומדים במרדם ' .

102

החובות נפרשו לחמישים

שנה ובפועל סולקו הרבה קודם  ,מאחר שהאינפלציה שחקה אותם לחלוטין .
דומה שמשעה שהתנערה פיק " א מעולן של מושבותיה שבה ונמלכה בדעתה ומכאן ואילך נשאה
פעילותה אופי חדש ומעניק בעליל  ,אולי כדי לשאת חן בעיני המוסדות הלאומיים ואולי מתחושת

94

ועדת הסטלמנט של יבנאל ,

26

95

ועדת הסטלמנט של יבנאל ,

19

ביולי  , 1942שם .
באוגוסט  , 1942שם .

96

ועדת הסטלמנט של יבנאל ,

21

באוגוסט  , 1942שם .

97

ועדת הסטלמנט של יבנאל ,

12

באוקטובר  , 1942שם .
בדצמבר  , 1939שם .

98

הנהלת מועצת ההתאחדות ,

17

99

הנהלת מועצת ההתאחדות ,

12

בנובמבר , 1939

הנהלת מועצת ההתאחדות ,

26

בינואר  , 1940שם .

100

שם .

.4

101

שם  ,דף

102

מועצת התאחדות האיכרים ,

3

בפברואר , 1944

שם .

משת אליוביד

יאיר
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פטרונות שלא נמוגה מעולמה המנטלי של הפקידות בארץ ובלונדון  .היא נטלה על עצמה את הטיפול
בהרחבתן של מרבית המושבות  ,בררך כלל על ידי יישוב בנים ממשיכים על אדמות שהפרישו

ההורים .

103

גוטליב השיג אישור ממרכז פיק " א בלונדון ' וכצעד מעשי ראשון של פיק " א במושבות

היא עומדת לשלוח לסג ' רה מכונות קידוח מודרניות כדי לגלות מים '  .בתוך כך סוכם בין גוטליב
לצימרמן לפעול למניעת מכירה ספקולטיווית של שליש מאדמת מצפה  ,שהפכה לרכושם הפרטי של

האיכרים .

104

אשר למנחמיה  ,שבה עדיין לא הושלם הסטלמנט  ,הוחלט לחפש ' קונה בצורת חברה

,

לאומית כגון קק " ל  .הסכם זה יתן פקוח על האכרים ויבטיח בקור צ " ל  :ביקורתו על חיסול זכויות

החברים הנכשלים העוזבים בכבוד ' .

105

אינטרפרטצלות של מהות המפגש

בעלף הפקלדלם ( ) 1944 - 1901

מהן התפיסות התרבותיות שהולידו את יחסה של הפקידות לאיכרים  ,ושיצקו את דפוסי

התנהגותה ?

אברר תחילה כיצד נתפסו בעיני הפקידים תפקידה של החברה והאיכרים שמולם פעלה  ,ומתוך כך

אקיש לעקרונות הניהול והשליטה שיישמה במושבות  .לצד תהליכים ברורים של שינוי בתנאים ,
הכלכליים למשל  ,ובתגובות עליהם מצד החברה והאיכרים  ,נגזר כאמור יחסם של הפקידים לאיכרים

מקונצפציות הקשורות בתרבותם  ,שהיו נטועות בהם עוד קודם למפגש עם האיכרים  .התפיסות
התרבותיות  -המנטליות השתנו לאט מאוד  ,בין השאר משום שמדובר בדרך כלל באותם הפקידים
ובאותם האיכרים  ,ויש לבחון את השינויים הללו בנפרד מהתהליכים ההיסטוריים של בניין היישוב

בכלל והמושבות בפרט .
התפתחות תפיסת התפקיד בעיני הפקידים
את אופי הסיוע שהעניקה החברה לאיכרים במהלך השנים  ,הן ככלל והן לפרטים  ,יש לבחון בשני

מישורים  .בנושאי מפתח כגון חינוך  ,בריאות ומים  ,חשה החברה כי עליה להיות פעילה ויוזמת  ,ולהציע

מתווה עקרוני שהגדירה מראש  .בתחומים אחרים הגיבה החברה על צרכים שונים שנוצרו במהלך הזמן .
מתוך תפיסה זו החזיקה החברה באורח קבוע רופא אזורי במושבות וסיפקה שירותי רוקחות מסודרים .

את החינוך  ,כמו את הרפואה  ,מימנה החברה ישירות  .גם כאשר עברו בתי הספר מידי יק " א לחזקת

ועד החינוך  ,בשנת תרפ " א  ,נותרה האחריות התקציבית בידיה .

106

המים היוו בעיה מתמדת במושבות ,

והן לחצו מאוד על החברה לקדוח בארות  ,אבל הקידוחים הרציניים החלו הרבה אחרי מלחמת העולם
הראשונה  .עד אז התעקשה יק " א לדבוק בהשקיית הבעל  ,אף שזו סיפקה מעט מים ובמועדים לא
סדירים  ,ובלמה פיתוח ענפים עתירי הכנסה כגון מטעים  .רק במנחמיה ובכינרת נעשה שימוש במי
103

מועצת התאחדות האיכרים ,

16

ביוני

; 1944

הנהלת התאחדות האיכרים ,

9

ביולי ,

13

באוגוסט

ו  12 -בספטמבר

, 1944

שם .
104

מועצת התאחרות האיכרים ,

105

שם .

 106א '

28

בדצמבר , 1944

שם .

קרון  ' ,בתי  -הספר במושבות יק " א '  ,ד ' קמחי ( עורך )  ,ספר היובל של הסתדרות המורים  ,תרס " ג  -תרפ " ח  ,ירושלים

תרפ " ט  ,עמ '

. 170

,

מפגשי תרבויות מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

חדרה

129
~

הירדן

והכינרת .

107

בכל המקרים נאלצו המושבות להיאבק כדי לזכות במימון של קידוחים  .בשנת

 1933עדיין מיאנה פיק " א לסייע למצפה בנושא זה  ,ושבה לדון בו רק בשנות הארבעים .
נכשל קירות בשנת

 , 1933נאלצה להמתין למימון קידוח חדש עד לימי ה ' סטלמנט ' .

108

סג ' רה  ,שבה

109

הביטחון הוא דוגמה לתחום שבו הגיבה החברה על צרכים אך לא יזמה פתרונות  .עזרתה נדרשה
בשני עניינים  :שתדלנות אצל השלטונות  ,במיותר במאורעות תרצ " ו  -תרצ " ט  ,ומימון עלויות
כך כתבו האיכרים לפקידות בחיפה בתרצ " ט  ,אחרי רצח האיכר מיכאל עדין

שמירה .

:

שהחקירה של הממשלה היא [  ] . . .לא לטובתנו  ,היות והאופיצרים הערבים שמנהלים אותה לקחו את הכיוון הלא
נכון [ ] . . .
נשק למושבה  .ושנית  ,היות שידוע לו מצבנו הרע השנה  ,שאי אפשר לנו על חשבוננו להגביר את השמירה [ . . .

הננו [  ] . . .מבקשים ודורשים ממנו שיתערב אצל הממשלה המחוזית בענין זה ובענין אפשרת השגת

הננו מבקשים ממנו

[. . .

]

תקציב להחזקת שני שומרים במושבה עד שמצב הבטחון בסביבה יוטב .

]

110

המכתב ביטא הבנה ברורה שלא היה זה תפקידה השגרתי של פיק " א לממן שמירה  .שנים ארוכות
תפסו שני הצדדים את עניין הביטחון בהקשר הכלכלי  ,כצורך לשמור על שלמות הרכוש והיבולים ,
בדומה לצורכיהן של אוכלוסיות כפריות לא יהודיות במרחב  .לכן שילמה יק " א עד

לחמדי שהב  ,בריון בדווי שאיים על שדות

מסחה .

111

1906

דמי חסות

כאשר השתלב עניין הביטחון בהקשר הלאומי ,

נוצרה התפיסה שהמענה צריך להינתן על ידי המוסדות הלאומיים ולא על ידי החברה  ,שלא היוותה
גורם

פוליטי .

112

בעיה נוספת  ,שחזרה כמעט מדי שנה  ,הייתה חוסר בזרעים לזריעה  .החברה סיפקה אותם בדרך
כלל כהלוואה ,

113

תוך שטרחה להדגיש בעניין זה ביובש  ' :אתם יכולים להסתמך עלינו שאנו משגיחים

על האינטרסים של מושבותינו ' .

114

באשר לסיוע כספי  ,העדיפה החברה מתן ערבויות על פני מימון ישיר  ,ואף זאת רק ברגעי מצוקה

כללית  ,כגון אחרי מלחמת העולם הראשונה  .המשבר הכלכלי של שנות העשרים גרר את האיכרים
למצוקת חובות קשה  .ואז  ,לאחר שבנק אפ " ק ויתר על

פיק " א לערוב להסדר  ,ובצעד יוצא דופן אף שילמה

האיכרים .

115

30

1 , 000

אחוז מהחוב ופרש את יתרתו  ,ניאותה
לא " י לממשלה על חשבון חובם של

נראה שהחברה חפצה לסייע ל ' התאחדות האיכרים ' וליצור תחושת רווחה יחסית לקראת

העלאת הרעיון של שיטת העיבוד החקלאית החדשה .

107

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 509

108

אספה כללית שנתית של התאחדות האיכריה ,

109

עבר  -הדני ( שם )  ,עמ '

; 530

16

ביולי  , 1933אוסף שרפסן ; עבר  -הדני ( שם )  ,עמ '

מועצת התאחדות האיכרים ,

28

בדצמבר  , 1944אוסף

. 600

שרפסן .

110

ארכיון המושבה מנחמיה .

111

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה

112

מאלפת בהקשר זה הערתו של עבר  -הדני ש ' היה ברור  ,כי אין להרגיל את האכר לחשוב שפיק " א נושאת בדאגה ' .
עבר  -הדני ( שם )  ,עמ '

113

. 554

הנהלת התאחדות האיכרים ,

13 114

115

,)8

עמ ' . 156 - 155 , 109

17

בספטמבר  , 1939אוסף שרפסן .

בנובמבר  , 1936אכ " ת  ,מכל  , 3 /22מסמך . 35

ועד התאחדות האיכרים ,

10

בפברואר

 , 1930אוסף שרפתן .

יאיר

חדרה 130
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במפתח העמודים :
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התפתחות תפלסת האיכרים בעלני הפקידים
הנטייה לבחון קבוצות אתניות באמצעות דעות קדומות ומזווית ריבודית הייתה מקובלת בתקופה
הנדונה  .כך נהגו אף האיכרים כלפי בני עדות המזרח והערבים  .מבחינה זאת דבריו של מאירסון בעת
ביקורו במושבות בשנת

1905

הם נקודת מוצא להבנת אופן המחשבה של הפקידים  .מאירסון ראה

באיכרים מכלול של יהודים בני עיירות מזרח אירופיות  ,וייחס להם את הסטראוטיפים המקובלים
בסביבתו ה ' מתקדמת '  :פשוטים וחסרי תרבות מערבית של ממש ; מורגלים לעסקי אוויר  ' ,שנור '

ונצלנות ; בעלי מנטליות כפרית  ,חסרי תחכום והרגלי היגיינה וכיוצא באלה  .איכרי הגליל התחתון
היו בעיני מאירסון אוכלוסייה עודפת שנפלטה ממושבות ותיקות  .מבחינתו כל פעולה שנקטה החברה
נטתה חסד לאיכרים  ,וכל תלונה או בקשה מצדם ביטאה את כפיות הטובה שלהם וחיזקה את תדמיתם
השלילית  .מאירסון האמין באמת ובתמים שדי לאיכרים בתנאים דומים לאלו של פלאה ערבי  .תפיסה
זו של מזרח אירופה כמרחב נידח ופרימיטיווי הייתה נטועה בעולמה התרבותי של אירופה המערבית

של ראשית המאה העשרים  .מאירסון סבר שהאיכרים התכוונו לנצל את יק " א כמנוף לחיי מותרות
לעצמם  .הוא מעולם לא ירד לשורשי הנסיבות שיצרו את העבודה השכירה במושבות  ,שביטאה צורך
קיומי ולא רדיפת מותרות  ,ומיאן לייחס איזושהי כוונה קונסטרוקטיווית לבקשות העזרה שהציגו

האיכרים  .הוא התעלם לחלוטין מההשקעה והמסירות שגילו .

מפגשי תרבויות ! מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א
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ראיית עולם זו הייתה כאמור נחלתם של כלל פקידי יק " א  .קלווריסקי  ,ככל שהיה רגיש
למצוקת האיכרים  ,הצהיר לדברי קוסטיצקי  ' :עליכם לדעת כי החברה יק " א חברה פילנטרופית היא
ורוצה לעזור לעובדי אדמה בארץ ישראל  ,אבל בשום אופן אין בדעתה להעשיר אתכם ' .

16

'

קלווריסקי

עקב אחרי הסתבכותם הפיננסית ההולכת וגוברת של האיכרים  ,אך סירב לחלצם  ,שכן לדעתו ' אין

לרפא בני אדם משנוררות  ,אלא על  -ידי שיאלצום ללוות בריבית ' .

7

'

1

היה זה מסר רווי אדנות

תרבותית .
ראייה זו  ,ובמיוחד תפיסת עצלותם של

ה ' אוסט יודן ' כתכונה אינהרנטית  ,רווחה בקרב הבורגנות
118

היהודית הצרפתית עוד בימיו של אליהו שייר  ,ששימש כפקיד הראשי במושבות הברון .

התפיסה

שהחריצות היא הפתרון לכל בעיה ושנכון לנקוט גישה אויגניסטית המשביחה את הממוצע
האנושי  ,השתקף בדברים שכתב אלבר ברבייה בשלב תכנון הקמתה של כפר  -תבור  ' :שיכונם של

האיכרים באופן זמני בשנה הראשונה יניח לנו לזהות בקרבם יסודות לא מוכשרים או שליליים .

116
117

118

קוסטיצקי ( לעיל  ,העדה  , ) 6עמ ' . 202
שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 158

א ' סייד  ,זכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ  -ישראל ובסוריה  , 1889 - 1883 ,תרגם א ' אמיר  ,ירושלים
תשמ " ג .

ץתדרה

יאיר

קתדרה 132

זלטנרייד

רק כשנראה אותם עובדים נדע מה הם שווים באמת ' .
רוזנהק  ,שהחליף בשנת

הרעיון הועלה שוב בימי פקידותו של

119

את קלווריסקי  ' :אלה שרוצים לעבוד ולהתקיים  ,ניתן להם אפשרות

1905

לנהל עבודתם  ,ואלה שרוצים לעזוב המושבה  -לא נעכב אותם  .ילכו ואנחנו נביא אחרים על

מקומם ' .

120

מבחינת החברה  ,ההוכחה החותכת לעצלותם של האיכרים הייתה העובדה שהעסיקו פועלים ,

ערבים בעיקר  ,שחלקם גרו בתנאי אריסות מתמשכים בחצרות האיכרים ובמיותר בכפר  -תבור  .בעיניה
היה זה ניסיון למניפולציה  ,לקידום אישי על חשבונה  .יק " א חששה שעקב שהייתם הממושכת של
הערבים במושבות היא עלולה לאבד את החזקה על אדמותיה  ,וזאת בעטיים של האיכרים  ,שהעמידו
לנגד עיניהם רק את טובת עצמם  ,והפקירו את החברה מיטיבתם  .החברה התעלמה מהצורך בעבודה

שכירה אף כאשר התברר שהאיכר לא היה מסוגל לעבד בכוחות עצמו את כל אדמותיו  .היא התעלמה
גם מכך שהאיכרים לא היו באמת עצלים  ,ושבעונות המתות עסקו בכל עבודה שהזדמנה  ,החל מבניית
בתי המושבות  ,עבודה שיק " א עצמה סיפקה  ,המשך בסלילת כבישים אזוריים וכלה בעבודות ההקמה
של מפעל החשמל בנהריים  ,שבה השתתפו בני מנחמיה  ,והקמת בית הספר ' כדורי '  ,שבה נטלו חלק

בני כפר  -תבור .

121

עמדת הפקידים התמתנה כאמור במידת מה אחרי מלחמת העולם הראשונה  .פיק " א קיבלה את

' התאחדות האיכרים ' כגורם שניתן לסמוך על פעולתו ועצתו  ,תוך שהקפידה לשמור על מעמדה .
בשנת  1933עדיין הוזכר ' הוטו שיש לח ' פיק " א על העניינים הכספיים בהתאחדות '  122 .עם זאת דעתם
השלילית של הפקידים על האיכרים לא נעלמה מעולם  ' :הובע תמהון מצד ה ' גוטליב על אדישותה

של כפר תבור ביחס לשאלותיה החיוניות ביותר ' .

משום כך הוסיפו הפקידים לקיים פיקוח הדוק

123

על המושבות ולהתערב  ,כביכול בעצה  ,אף בנושאים שוליים .

124

עקרונות הניהול והשליטה של הפקידים
הדברים שנאמרו עד כה ממחישים את היקפה ועצמתה של השליטה שקיימה החברה במושבות  .למען
האמת  ,השליטה לא הייתה מטרה או ערך בעיני החברה כי אם מכשיר  .רצונה היה להביא את האיכרים
לעצמאות  ,אלא שלגרסתה  ,כל עוד לא הגיעו אליה  ,היה הכרח להכפיפם לשליטה  ,וזאת משתי

סיבות :

סיבה כלכלית  -הם קיבלו לידיהם חזקה על נכסים יקרי ערך שהיו שייכים לחברה  ,וסיבה תרבותית  -הם
טרם הוכיחו יכולת מנטלית לעמוד ברשות עצמם  ,מטרה שהותוותה בתכנית ההתיישבות של

15נ ( צרפתית) .

119

אצ " מ

120

קוסטיצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 290

121

לשאלת היחסים בע האיכרים לפועלים השכירים ראו

 .עק
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Social Histoly , 49 ) 2004 ( ,

,

מאמרי :

Inner

Israel ' ,

0

International Review

4

במאי  , 1933אוסף שרפמן .

? HiredWorkers
Pre-State

,

~Seltenreich , 'Iewish or

ת Jewish Settlement

8

ור

תו Tensions

225 -247
122

הוועדה המתמדת של ההתאחדות ,

בימי  , 1939שם .

123

מועצת ההתאחדות ,

124

ראו למשל כמה מקרים לגבי כפר  -תבור :

 , 3 / 22מסמך

12 ; 29

26

14

בספטמבר  , 1927אכ " ת  ,מכל

ביוני  , 1936שם  ,מסמך . 32

, 2/22

מסמך

30 ; 5

בינואר  , 1936שם  ,מכל

,

מפגשי תרבויות מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק " א ופיק " א

133

השליטה התבטאה בהצבת גדרות סמליות שקבעו את ממדי התלות בחברה  .משום כך הורגשה
השליטה בדרך כלל רק בשעה שהאיכר נאלץ לגעת באותן גדרות  ,היינו ברגעי משבר  .הגדרות יצרו

ארבעה סוגי תלות  :חומרית  ,מנטלית  ,אישית ויישובית  .אסכם אותן בקצרה .
תלות

חומרית

שהעמקה לו

,

12

החברה מרה את מעמדו האישי של האיר מהיתו בעל חזקה על הנכס

:

במלים אחרוך המעמד הכלכלי הכתו את המעמד החברתך מצב שהגבי את

שליטת החברה  .התחשיב הבסיך המח קום תנאי עביה

תקימם ורמת ח " ם מזעמת  .הפתרך לכל

הרעה  ,החל משנת במרת וכלה בפצעה באעתנטר  ,קל וחומר פצעה אמשה כגק טוה וכן במקרה

של אסון אישי כגון מחלה או מות מפרנס  ,דרש סיוע שמקורו היחיד היה החברה  .בדרך זו הפכה

החברה לחורצת גורלות  ,שכן החלטותיה קבעו את עתידן של משפחות שלמות ואף של מושבות .
פיק " א סירבה בתוקף למשל להתיר מצב ביניים שבו איכר יחפש לזמן מה את מזלו מחוץ למושבה

ויה כיר בינתיים את אדמתו  ,וטענה כי 'דבר שכזה הוא בנגוד גמור לשטת ההתישבות ' .
תלות מ נטלית

126

מצב זה נגזר מקודמו והתבטא בתחושות פחד וחוסר ודאות ובחוסר יזמה  .איכרים

:

גאים התרפסו לפני החברה  ,ועדים שקלו החלטות לפי תגובתה האפשרית  ,והחרדה מפני הפקרתם על
ידי החברה הרתיעה איכרים ממתן ביטוי לכעסיהם  .התלות המנטלית ניזונה מן ההשפלה המתמדת
שהפגינה החברה כלפי האיכרים  .ברוח זו דחתה יק " א שתי פניות של ועד כפר  -תבור לקבל לשימושו

חדר בבית הפקידות שעמד ריק בדרך כלל .

27

'

פיק " א לא נרתעה אף מהשפלה פומבית של תומכיה

כאשר פגעו בעקרונותיה  .כשנכנס זלמן אשבל מכפר  -תבור לבית נטוש כתבה פיק " א לוועד המושבה
כי ' הוא עשה לא כהוגן להכנס בבית בלי רשות בעלו [לאמור פיק " או  .אולם היות שהוא מבקש סליחה ' ,
128

נעתרה פיק " א להפצרותיו  ,התירה לו להישאר שם כמה ימים  ,ודרשה מהוועד לוודא את הפינוי .

תל ו ת אי שי ת

:

השיטה אפשרה לחברה לנקוט  ,עת חפצה בכך  ,גישה של הפרד ומשול  ,באמצעות

מערכת תגמולים אישית שהייתה תלויה ברצונו של הפקיד  .כך ניהל רוזנהק מאבקים אישיים שנועדו
להוציא ממנחמיה או מיבנאל את מי שחנם סר

תלות יישובית

:

בעיניו .

129

החברה ייחסה למושבות אופי קהילתי רק במובן הארגוני  ,ותפסה את הוועדים

כגופים מתווכים בינה לבין האיכרים  ,וכעוסקים בעניינים ארגוניים ופיננסיים שלא היו נוחים לחברה ,

כגון סידורי שמירה או סי פול בס סים ממשלתיים .

130

החברה התייח מה אל הוועדי ם כאל זרוע השליטה

הארוכה שלה  ,אם כי החל משנות העשרים  ,עת השתנו התנאים  ,העדיפה להשתמש למטרותיה
ב ' התאחרות האיכרים ' והניחה לכוחם של ועדי המושבות לדעוך  .לקראת סיום ההתקשרות שבה

הפקידות להפעיל לחץ מסיווי ואיומים על מושבות שלמות .
125

זלטנרייך ומנור ( לעיל  ,הערה

23 126

17 127
21 128

, ) 62

עמ ' . 74

בספטמבר  , 1928אכ " ת .

במאי  , 1921שם .
באוגוסט

 , 1925אכ " ת  ,מכל  , 11 /73מס ' . 54
 , ) 8עמ ' ; 170 - 166

קוסטיצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 309 - 287

129

עבר  -הדני ( לעיל  ,הערה

130

זלטנרייך ומנור ( לעיל  ,הערה  , ) 62עמ ' . 74 - 73
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יאיר

זלטנרייד

סיכום
אין לראות בחברות המיישבות יק " א ופיק " א גופים ארגוניים בלבד  ,מפני שלמעשה קיימו מעורבות
אינטנסיווית ומתמשכת בחיי האיכרים  .מרתק לראות כיצד הניסיון לנקוט גישה טכנוקרטית ויבשה
פינה את מקומו עד מהרה למערכת שבה קראו שני הצדדים דרור לעולמם הרגשי  ,אולי משום

שמלכתחילה נדחקו ציפיותיהם מפני אכזבותיהם  ,ואלו התבטאו בהטחת אשמות וכעסים בזולת  .אם

כך  ,כדי להבין במלואו את מקומה של החברה בנוף ההתיישבות בארץ  -ישראל בכלל ובגליל התחתון
בפרט  ,יש צורך לעמוד גם על ההיבט האנושי שבפעולתה ולזהות את העולם המנטלי והתרבותי

שבמסגרתו התרחשו המגעים בין הפקידות למתיישבים  .במאמר זה ניסיתי לפתוח צוהר לעולם זה .
לפנינו תהליך שכינה מישל פוקו הגנאלוגיה של השיח ,

131

כלומר שינוי באופי השיח ובתכניו על ציר

הזמן  ,שינוי אשר במהלכו בונה לעצמה הסביבה הדומיננטית דימויים  ,קובעת באמצעותם תוויות

ומתייגת בהן את הקבוצה האחרת .

1 les choses : Archiologie des .sciences humaines, Paris [ 966 131

)

11 . Foucault, Les mots

גור אלרואי

גולים בארצמו
פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו
בגליל התחתון 918 - 1917 ,נ
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גור אלרואי

-

מבוא
בואשית שנת תר " ף  ,עם שוך הקרבות והשלמת כיבוש ארץ  -ישראל בידי הבריטים  ,פרסם מנחם

קליונר  ,מזכיר ועד ההגירה בחדרה  ,ספרון המגולל את מסכת ייסוריהם של מגורשי תל  -אביב ויפו
בכפר  -סבא במהלך מלחמת העולם הראשונה  .קליונר ביקש להעלות על הכתב סמוך ככל האפשר
לאירועים המסעירים של שלהי מלחמת העולם הראשונה  ,בטרם יישכחו הפרטים וייטשטשו העובדות ,
את קורותיהם של הגולים במושבה  .זאת מחשש כי בעתיד לא יעמוד לרשות ההיסטוריון ' שום מקור

לשאוב ממנו את ידיעותיו בנוגע לחיים הגולים '  .מתוך מודעות היסטורית ציין קליונר  ' :עלה על
דעתי לכתוב המחברת הלזו  ,היות ואני הייתי בין המהגרים ויודע את כל השתלשלות ההגירה בכ " מ

[בכפר  -סבאן מראש ועד סוף [  . . .ן ובכן בתור עד ראיה הכינותי עבור ההסטוריון חומר בעד פרק

אחד ' .

1

קליונר לא היה מזכיר ועד ההגירה היחיד שהעלה על הכתב את זיכרונותיו מימי הגירוש  .גם

מזכירי ועדים אחרים ו ' פליטים מן השורה ' חשו צורך לתעד את שמונה  -עשר החודשים הקשים שעברו

עליהם מיום הגירוש ועד יום חזרתם לבתיהם בתל  -אביב  .תקופת הגירוש  ,שהחלה בערב פסח  ,ה '
בניסן תרע " ז

( 28

במרס

) 1917

והסתיימה באוקטובר  , 1918עם השלמת הכיבוש הבריטי של ארץ -

ישראל  ,הייתה אחד האירועים הטראומטיים שעברו על היישוב היהודי בארץ  .נראה היה כי המפעל
הציוני  ,שהתפתח ונבנה בעמל רב בשלושים וחמש השנים שחלפו  ,נמצא בסכנת קיום של

ממש .

הייתה זו אחת מתקופות השפל של היישוב  .קביעתו של בנימין זאב הרצל עשרים שנה קודם לכן כי
ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל ללא חסות אחת המעצמות עלולה להמיט אסון על המתיישבים ,
עמדה להתברר כנכונה  ' .הסתננות '  -כך כינה הרצל את הקמת המושבות בארץ  -ישראל ' -בהכרח
שתסתיים תמיד

ברע ' .

2

מנקודת המבט של בני הזמן גירושה של אוכלוסיית תל  -אביב ויפו צפונה ,

אל הפריפריה היישובית  ,נתפס כאסון והעלה סימני שאלה רבים באשר לסיכויי הצלחתו של המפעל
הציוני בארץ  -ישראל  .ואכן
בשער המאמר :
טבריה ,תמוד

ב 25 -

באפריל  , 1917חודש לאחר הגירוש  ,ביטא ארתור רופין ביומנו את

חששותיו  ' :היום בא לכאן המתיישב טריידיל מכנרת  ,והוא מודיע על פינוי יפו שכבר הוצא לפועל

למלחמת העולט

ועל פינויה של ירושלים הממשמש ובא  .כן הביא לי מכתב מעציב מאוד מאת דוד ילין  ,שמת עליו

הראשונה ; מצבה

אחד מבניו בגלות דמשק  .אני

על קבר

פליט ,בית

העלמין בכינרת
( צי ( וסן ( יאי קאהןן צילום

מיואש מאוד  .כלום נגזר שתבוא כליה תוך כמה ימים על כל שטיפחנו

וריבינו במשך שנים ועשרות שנים ? [ההדגשה שליו ' .

3

במאמר זה אני מבקש להתחקות אחר אלה מבין המגורשים היהודים מתל  -אביב ויפו שהגיעו

המצבויי ( וו אלרואי )

אם מבקש להודות לשמוליק חדש מקבוצת כינרת על עזרתו והערותיו המועילות  .כאחראי על בית העלמין המיתולוגי
בכינרת חשף שמואל הדש את שמותיהם של עשרה אלמונים ממגורשי
1

2
3

תל  -אביב ויפו והעמיד לזנרם מצבת זיכרון .

מ " י קליונר  ,מגלת כפר סבא  :קורות הגולים בכ " ס תרע " ז  -תרע " ח  ,יפו תר " ף  ,עמ '

ב "ז הרצל ,מדינת היהודים (תרגום מרדכי יואלי )  ,חדרה תשל " ח  ,עמ ' . 27
א ' רופין  ,פרקי חיי  ,ספר שני (  , ) 1920 - 1907תל  -אביב תש " ז  ,עמ '  . 289מלבד

.4

החשש לקריסת המפעל הציוני היה פחד

גדול שבכוונת התורכים לפגוע ביישוב היהודי כשם שפגעו בארמנים ורצחו בהם  .על הקשר בין הגירוש לבין הטבח של
הארמנים ראו  :י ' אורון  ,הבנאליות של האדישות  :יחס הישוב והתנועה הציונית לרצח העם הארמני  ,תל  -אביב תשנ " ה ,
עמ '

 , 97 - 60במיוחד עמ ' . 84 - 74
קתדרה

20

!,

תמוז

תשסעו

,

עמי

- 135

160

גולים בארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

1918 - 1917
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באביב  1917אל הגליל התחתון  .ספרים ומאמרים רבים עסקו מנקודות מבט מגוונות וחשובות בגירוש
וביישוב

היהודי בארץ  -ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה .

4

עם זאת רק מקצתם התמקדו

בפליטים עצמם ובדרכי התמודדותם היומיומית עם המציאות הבלחי אפשרית שאליה נקלעו  .למרבית

המגורשים הייתה זו הפעם הראשונה שהם יצאו את גבולות העיר תל  -אביב  .הייתה

זו אוכלוסייה

עירונית זעיר בורגנית בעיקרה  ,והמפגש עם הפריפריה הארץ  -ישראלית על כל גווניה  -החברתיים ,

התרבותיים ואף האקלימיים  -הותיר בה רושם עמוק וצלקות רבות  .ניסיונות ההתמודדות של
המגורשים עם הסביבה הבלתי מוכרת ולעתים העוינת שפגשו  ,שיעורי התמותה הגבוהים והמפגש עם

האוכלוסייה המקומית בספר הארץ  -ישראלי יעמדו במוקד המאמר .

הגלרו ,

2

ביום חמישי  ,ו ' בניסן תרע " ז

( 29

במרס

) 1917

פנה מאיר דיזנגוף למושבות הגליל בקריאה נרגשת

ובבקשת עזרה דחופה לתושבי תל  -אביב ויפו  ' .אחים ! '  ,כתב דיזנגוף ,
על הישוב העברי ביהודה נגזרה גזרת גירוש ובשעה חמורה זו נאלצים אנו לפנות אליכם ולבקש את עזרתכם .

היישוב הגלילי עומד לע " ע [ לעת עתה ] מחוצה לאסון ועכשיו ע " כ [ על כן ] בידו למלאות חובה היסטורית
חשובה של הצלה  .צריך לשער שחלק חשוב מגולי יהודה יהיה מוכרח להכנס לתוך ערי ומושבות הגליל
והישוב הגלילי צריך איפוא להתכונן בהקדם לקראת הכניסה הזאת  .אפשר מאוד שהוצאת התושבים תוכרח
לצאת לפועל בזמן קצר מאוד והננו זקוקים ע " כ לאמצעי הובלה מרובים שיהיו ברשותנו
בהקדם הכי אפשרי  .ובכן אחים

!

הכנות להכנסת אורחים והספקה של עגלות

להובלת הנודדים אלה הן הדרישות ההכרחיות של הרגע  ,ובכדי שי
המצב ושתוכלו לעזור באופן מתאים הננו ממלאים ידי שליחנו מר :

[  ] . . .אין אנו מפקפקים אף לרגע ברגש האחוה וההתעוררות מצד אד
והננו אסירי תודה למפרע  .בכבוד רב  ,בשם ועד ההגירה וועד הע
מ ' דיזינגוף  ,שמעון רוקח ובצלאל יפה .

5

צו הגירוש לאוכלוסיית תל  -אביב ויפו הוצא יום קודם לכן  .את נ
הגירוש הקריא הקאימקם של יפו ביום ה ' בניסן בשעות הבוקר
בפני הנאספים היהודים והערבים בסראיה שליד הנמל  .בפקודה
נאמר שעל כל תושבי יפו ' לעזוב את מקומות מושבותיהם ,
וללכת אל אשר ילכו  ,אך לא לירושלים ולא לחיפה  ,מפני

מאיר דיזנגוף

שהיא יושבת על חוף הים '  .צו הגירוש לא כלל את הפלאחים

' שלהם שדות זרועים '  ,את פועלי היקב בראשון  -לציון ואת
ראו  :מ ' אליאב ( עורך )  ,במצור ובמצוק  :ארץ  -ישראל בתקופת מלחמת העולס הראשונה  ,ירושלים תשנ " א ; נ ' אפרתי ,
ממשבר לתקווה  :היישוב היהודי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים תשנ " א ; י ' שביט וג ' ביגר ,

ההיסטוריה של תל  -אביב  ,א  :משכונות לעיר (  , ) 1936 - 1909תל  -אביב תשס " א ; ח ' רם  ,היישוב היהודי ביפו בעת

מקהילה ספרדית למרכז ציוני  ,ירושלים

תשנ " ו ; א '

שחורי  ,חלום שהפך לכרך  :תל  -אביב  ,לידה וצמיחה  :העיר שהולידה

מדינה  ,תל  -אביב תש " ן .
מ ' דיזנגוף אל הסתדרות מושבות

החדשה :

הגליל  ,ו ' בניסן תרע " ז  ,אצ " מ  , [ 90 ,תיק . 141

דוה

ייי

138

אלר ~ אי

המורים והתלמידים של בית הספר ' מקווה ישראל ' ואשר באחוזת לטרון  .מועד הגירוש היה מידי .
לתושבי העיר לא ניתן זמן להתארגנות והפקודה הוצאה אל הפועל עוד באותו היום .

6

את ההחלטה על גירוש האוכלוסייה הערבית והיהודית מתל  -אביב ויפו יש לראות על רקע אירועי
מלחמת העולם הראשונה  .בספטמבר

1916

נכשלה המתקפה התורכית  -הגרמנית על תעלת סואץ ,

וזו הייתה נקודת המפנה בחזית הארץ  -ישראלית  .בראשית שנת

1917

כבש הצבא הבריטי את רפיה

והתייצב בשערי ארץ  -ישראל  .מעתה היה כיבוש ארץ  -ישראל עניין של זמן  .חודש ימים לאחר מכן ,
ב 22 -

בפברואר  , 1917החלו אניות בעלות הברית להפגיז את יפו  .בית החרושת הגרמני למכונות של

האחים וגנר ניזוק וכך גם השכונה נווה  -צדק ואולם הראינוע ' עדן ' .

7

הפגזת יפו הייתה העילה לגירוש האוכלוסייה היהודית מתל  -אביב במסווה של פינוי הכרחי של
האוכלוסייה האזרחית מתוך דאגה לשלומה  .לאמתו של דבר היה זה גירוש לכל דבר ועניין  ,שהיה

מכוון כלפי האוכלוסייה היהודית  ,ושנועד לפגוע בפעילות הציונית בארץ  -ישראל .

8

הראיה הבולטת

ביותר לכך הייתה ההקלות שניתנו לאוכלוסייה הערבית בלבד  .למשל הממשל העות ' מאני העלים עין
מן הבריחה של תושבים ערבים לפרדסים בקרבת יפו  ,בעוד שה ' דאגה ' לאוכלוסייה היהודית הייתה כה

גדולה עד שהעות ' מאנים ביקשו להרחיקם צפונה מעבר לסנג ' ק ירושלים .

9

זאת ועוד  ,נתיני מעצמות

זרות ששהו בארץ  -ישראל בתקופת הגירוש ' הרשו להשאר באזור האיבאקואציה '  ,אך ' אסרו את הדבר

על היהודים אשר בין הנתינים הללו ' .

10

פקודת הגירוש חלה כאמור על האוכלוסייה היהודית והערבית

בתל  -אביב ויפו  ,אך נאכפה בפועל על היהודים בלבד  .הסיבה לאיפה ואיפה ברורה  .הממשל העות ' מאני
חשש  -ויש לומר שבצדק מנקודת מבטו  -שברגע שיפלוש הצבא הבריטי לארץ  -ישראל תחבור אליו

האוכלוסייה היהודית  .חשש זה היה מבוסס על גילויים של חוסר נאמנות של היישוב לעות ' מאנים  :היו
חשדות ברשת ריגול הפועלת בארץ ומסייעת לבריטים  ,הגדודים העבריים לקחו חלק פעיל בלחימה

נגד הצבא העות ' מאני  ,ונשמעו התבטאויות שונות בגנות האימפריה העות ' מאנית .
מיד לאחר שהקריא הקאימקם של יפו את פקודת הגירוש החלו יהודי תל  -אביב ויפו בהכנות
לקראת המסע צפונה  .ועד ההגירה  ,שנוסד ימים ספורים לפני הוצאת פקודת הגירוש  ,עשה מאמצים

לשנות את רוע הגזרה  ,אך מאמציו עלו בתוהו  ,והמהומה בעיר הייתה רבה  .חברי הוועד  :דיזנגוף ,
שמעון רוקח  ,אברהם לב  ,שמואל אשכנזי  ,בצלאל יפה  ,יוסף דוד הורביץ והמורה אליהו גרינפילד
מפתח  -תקווה  ,ניסו להכניס סדר ביציאה  ,אך ללא הועיל .

11

' רבים המראות והמחזות הקורעים לבי

מראות הגלות הנוראה מכל עברתה '  ,כתב הכהן ביומנו :

6

מ ' בז הלל הכהן  ,מלחמת העמיס  :יומן  ,ב  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  . 527ראו גם  :אפרתי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
שביט וביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

7

מ'

. 111

דיזנגוף  ,עם תל  -אביב בגולה  :פרקי זכרונות מן העבר הקרוב  ,בצרוף תמונות  ,תל  -אביב תרצ " א  ,עמ '  . 49ראו

שביט וביגר ( שם )  ,עמ '
8

; 285 - 284

גם :

. 111 - 110

לדעת שביט וביגר הגירוש היה ' פינוי כפוי של אוכלוסייה אזרחית שנבע משיקולים צבאיים ואסטרטגיים והיה אמור

להיות זמני ' ( שביט וביגר ושם ]  ,עמ ' . ) 111
9

דיזנגוף ( לעיל  ,הערה

10

שם .

11

קליונר ( לעיל  ,הערה

,) 7

,) 1

עמ ' . 52 - 51
עמ ' . 5

מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,
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4, 7
א

ש

1

.יי
%

%41

תל  -אביב לאחר
הגירוש ברישום
של נחום גשמן

ש
,
יוצאים בגולה אנשים  ,יוצאים רגלי וכל רכושם לפניהם בעגלת יד  ,עגלת ערש  ,שקנו לילדם בהיותו עולל

,

ועתה הוא הולך אחוז בידי הוריו . . .

רכים

]

קרון אחד היה עמוס חבילות אין מספר  ,ועל החבילות ישבו ילדים

קטנים  ,רובם לבושים סמרטוטים  ,ועיניהם חולות  .סבבתי

את העגלה פעם ושתים  ,ולא יכולתי לספור

ביניהן גם שתים נשים זקנות .
את מספר הנפשות שישבו בעגלה זו  ,אך יותר מעשרים נפש היו בתוכה ,
12

בדיוק

בעמל

רב טפסה אשה זקנה אחת על הקרון  ,שמדרגות אין לו לעלות בהן ולא יכלה .
אף שוועד ההגירה קיבל על עצמו את מלאכת ארגון היציאה  ,בחרו חלק ניכר מתושבי תל

 -אביב ויפך

לצאת צפונה במסגרת הארגונית שאליה השתייכו ולא בחסות הוועד  .בתקופת העלייה השנייה

 ,עם

התגברות גלי ההגירה לארץ  -ישראל  ,החלו מהגרים שזה מקרוב באו והתיישבו ביפו  ,להקים אגודות
מקצועיות שנועדו להקל עליהם את ההתמודדות עם התנאים הקשים של הארץ  .בשנת

1905

נוסדה

אגודת ' מלווה '  ,אשר מנתה  172סוחרים ואומנים שונים  .זמן קצר לאחר מכן נוסדו ' אגודת הפקידים '
והחשובה
ו ' אגודת המסגרים '  .ובשנת  1907נוסד ' מרכז בעלי מלאכה '  ,אשר היה האגודה הגדולה

מבין האגודות המקצועיות שפעלו ביפו באותה העת  .המטרה המרכזית של אגודות אלו הייתה לעזור

לחברים נזקקים ולתמוך בהם בשעת מצוקה  .האגודות היו מושתתות במידה רבה על עזרה סוציאלית
12

הכהן

(לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 555

חדרה 140

גור אלרואי

-

ועל עזרה הדדית בין חברי האגודה  .הן סייעו לרעבים  ,נתנו הלוואות נוחות  ,עזרו לחברים שלא

יכלו מסיבות שונות לפרנס את משפחותיהם  ,ייסדו קרנות לאלמנות ויתומים וכיוצא באלה  .גירוש
היהודים מיפו היה שעת מבחן עבור האגודות המקצועיות  .ואכן המגורשים בחרו לצאת ' קבוצות
קבוצות  ,סניף המורים  ,מרכז בעלי מלאכה  ,אגודת הפקידים  ,אגודת הנשים ' .

13

התמיכה והעזרה של

כל אגודה נועדה לחבריה בלבד  ,ופניות של מגורשים שלא השחייכו לאגודה נדחו על הסף  .אחד
המגורשים  ,יוסף צבי פאלק  ,אשר לא היה חבר אף באחת מהאגודות או ההסתדרויות שפעלו ביפו ,
תיאר בזיכרונותיו כיצד נרחתה פנייתו

לעזרה :

הלכתי להועד שיקחו החפצים אמרו שלא יקחו יותר מרוטעל [ שלושה ק " ג לערך ] לנפש  ,והיינו אז תשע
נפשות  .לקחו לערך עשרה רוטעל  ,והשאר הלכתי להמרכז בעלי מלאכה לבקש מהם  ,אולי יקחו גם הם מעט

מחפצי  .ענו אותי שלא יקחו שום חפצי זרים  ,רק מחברי המרכז  .החזרתי
והשאר שכרתי עגלה עם הר ' אלטער ליפשיץ 14 .

לביתי  .שק אחד נשאתי להועד העיר

מהיום שהקריא הקאימקם של יפו את פקודת הגירוש ועד שהתרוקנו תל  -אביב והשכונות היהודיות
ביפו  -נווה  -צדק ונווה  -שלום  -מתושביהן חלף שבוע ימים בלבד  .ב  5 -באפריל כתב הכהן

ביומנו :

חדל השאון ברחובות  ,חלפה הלכה לה המהומה  ,אך מעט מספר האנשים  ,אשר פגשתי היום בצאתי החוצה

בשעות הבוקר  .התושבים הלכו להם  ,עזבו את יפו  ,את תל אביב [  . . .ן אין לנו עוד ביפו לא ועד העיר הכללי ,
ולא ועד תל אביב  ,ולא בנק עברי ולא משרד ארצישראלי  ,ולא ועד אמריקאי  ,ולא ועד מכולת  ,לא קופת
מלוה ולא בית חולים  ,לא בתי כנסיות ולא תלמוד תורה  ,לא בית חנוך ולא בתי חסד  - ,על הכל עלה הכורת .
ובמקום כל המוסדות הצבוריים האלה עומד ומשמש ' ועד ההגירה '  ,הממלא תפקידה של ' חברת קדישא '
לסתום את כל הגולל על חיי בני ישראל ביפו .

15

יש לציין שמלבד מספר ניסיונות של ועד ההגירה לשנות את רוע הגזרה לא נקטו תושבי העיר שום
פעולות התנגדות לגירוש  .נראה כי האוכלוסייה היהודית קיבלה בהשלמה ובהכנעה את פקודת הפינוי
והיציאה צפונה  .התנהגות צייתנית זו מעוררת פליאה במיוחד משום שהאוכלוסייה הערבית שגורשה
מצאה דרכים לחזור תוך ימים מספר לבתים שנעזבו  .הכהן מתח ביקורת על החיפזון בנטישת העיר ,
ולא ראה בעין יפה את אופן ניהול המשבר על ידי ההנהגה היהודית המקומית .

' טוב עשינו כי מהרנו

לעזוב את יפו אמר מר דיזינהוף '  ,ציטט הכהן את דיזנגוף ,
ואני מסופק בזה  ,אם באמת טוב עשינו כי מהרנו לשמוע בקול פקודת הזדון הזאת  .הנה אנחנו מהרנו ,
והערבים ויתר בני הנכר  ,שגם עליהם חלה הפקודה הזאת  ,אינם ממהרים  ,אינם נחפזים לברוח  .בדרך אחד
הם יוצאים ובדרך אחר הם שבים העירה  ,נתרוקנה יפו היהודית  ,אבל יפו הערבית כמו עוד על תלה יושבת .
מכריזה הממשלה  ,ושוב מכריזה  ,וקובעת זמן ומודיעה ע " ד [ על דברן עונשין וקנסות למפגרים  - ,ורוב
החנויות של הערבים פתוחות והערבים יושבים להם בבתי הקהוה  ,ומעשנים את הנרגילות במנוחה  .אולי אדון
דיזינהוף  ,הננו לויאלים יותר מדאי  ,יותר מכפי המדה הדרושה בטורקיה ? כמה גזרות כבר גזרה הממשלה ולא
נתקיימו ? 16

13
14
15

16

שם .
י " צ פאלק  ,הגרוש  :ימי שני חיי  ,ירושלים  , 2003עמ ' . 10
הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 557 - 556
שם  ,עמ ' . 567

בארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

1918 - 1917
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הכהן הסביר את ההבדל בתגובה על פקודת הגירוש בשוני התרבותי בין שתי האוכלוסיות בעיר ,

היהודים האירופים והממושמעים מצד אחד והערבים בני הארץ  ,היודעים את הממשלה וסרריה  ,מהצד
האחר :
בני המזרח אמרו גזרה עבידא דבטלא

[. . .

]

יודעים [ הם ] את הסוד הזה ומתאימים את מעשיהם למצב כזה  .הם

ממהרים להבטיח  ,אבל מאחרים לקיים [  ] . . .ג ' מל פחה מבטיח ואינו מקיים  ,אינו שומר את הבטחותיו לעולם

[  . . .ן היום הוא גוזר  ,ומחר יבטל  ,אבל אנחנו  -אירופים  ,לויאלים  ,הרגילים לשמור על הפקודות ולמלאותן
בדיוק ובזמנן  .הלא ג ' מל פחה גזר  ,ואיך לא

יקיים ? 17

ואולם הייתה סיבה נוספת לצייתנות של האוכלוסייה היהודית  ,שהכהן לא ציין ביומנו  .שלא כמו

האוכלוסייה הערבית  ,רבים מתושבי תל  -אביב ויפו כבר חוו במזרח אירופה תוויית גירוש  ,ולא הייתה
זו הפעם הראשונה שהשלטונות דרשו מהם לצאת מבתיהם  .רבים הגיעו לארץ  -ישראל בראשית המאה
העשרים לאחר הפוגרומים של השנים  1906 - 1903והגירושים ההמוניים מהעיירות של דרום  -מערב
בהם
' תחום המושב '  18 .היו אלה מהגרים ששהו בארץ זמן לא רב  ,ושמשקעי העבר היו טבועים

עמוק כל כך וחזק כל כך  ,שמנקודת מבטם היה זה אירוע כואב נוסף במסכת חייו של העם היהודי .
גירושים וגזרות מטעם השלטון היו במזרח אירופה וגם בארץ  -ישראל  .ואכן במכתב לברית העולמית
של ' פועלי ציון ' ציינו חברי ' השומר ' כי הגירוש מיפו מזכיר להם את הפרעות והפגיעה ברכוש יהודי

ברוסיה הצארית  .הפגיעה בלב לבו של היישוב היהודי בארץ  -ישראל החזירה אותם לראשית ימי
ההגנה העצמית

בגולה :

הגרוש הידוע מיפו היה הגורם להתעוררות דעת הקהל הרבולוציונית שלנו שהלכה הלך והתישן  ,הרגשנו
הרכוש
אי בטחון בסביבתנו וההרגשה הזאת התגלמה במעשה  ,כמו ברוסיה בעת הפרעות  ,בתנועת הגנה על
והנפש  .בא הגרוש היפואי והכניס תוכן קצת אחר  ,גוון יותר רבולוציוני  -לאומי בתנועה הזאת  .הרגשנו כי
למרות הבטחת הממשלה התורכית  ,כוון הגרוש בעיקר לנו  ,היהודים  ,וכי זה היה התחלת החשבון שהממשלה
19

רצתה לעשות אתנו ושהסך הכל שלו היה יכול להיות הריסה גמורה של הישוב העברי בארץ .

לעומת ה ' אימיגרנטים ' של תקופת העלייה השנייה וה ' רבולוציונרים ' של אגודת ' השומר '  ,שהגירוש
הזכיר להם את ימי הפוגרומים וההגנה העצמית  ,לאוכלוסייה הערבית ילידת הארץ לא היו ' משקעים '

מסוג זה כלל ועיקר  .רבים מביניהם הסתתרו בקרבת בתיהם  ,ובהזמנות הראשונה שנקרתה לפניהם
חזרו כאילו לא היה גירוש  .בתגובה על דברי דיזנגוף  ' ,טוב עשינו כי מהרנו לעזוב את יפו '  ,כתב הכהן
ביומנו :

ואולי עוד יותר טוב ממנו עשו יתר התושבים שאינם בני

ברית [ . . .

,
]

הנה גם מהם עוד טרם הוציאו להורג איש

לא הכו את אחד מהם  ,לא גרשו את אחד מהם ברצועות וברובים  ,ולא ביד חזקה  .עשרות 20מהם  ,אולי מאות

יצאו  -יצאו אל הפרדסים שלהם הקרובים ליפו  ,יצאו אל הכפרים ולעומת שיצאו שבים .

17

18

שם  ,עמ '

. 568

על הרכב אוכלוסיית המהגרים שהגיעה לארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים והסיבות להגעתה ,
אימיגרנטים  :ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה העשרים  ,ירושלים תשס " ד .

19

ועד ' פועלי ציון ' ב ' השומר ' אל הכרית העולמית של ' פועלי ציון ' [ ללא תאריך ]  ,אה " ע ,

20

ראו  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 569

112

ראו  :ג ' אלרואי ,

)ע  ,תיק . 10

חדרה 142

גור אלרואי

~

בגליל ההחתוז
קריאתו הנרגשת של דיזנגוף אל אנשי הגליל לא הושבה ריקם  .ברגע שהתקבלה הקריאה נשלחו

עגלות מכל מושבות הגליל התחתון  ' .מן הגליל באו כל העגלות  ,גם ממגדל  ,היותר רחוקה בגליל
התחתון  ,שלח מר גליקין שתי עגלות לרשותנו ' ציין הכהן ביומנו .

21

גם ממושבות יהודה הגיעו

עגלות  ,וועד ההגירה פעל לקבוע מחירים אחידים  ,למנוע הפקעת מחירים מצד העגלונים  ,ולהסדיר
את היציאה צפונה  ' .כל אלה שרוצים להוציא מהעיר יפו את חפציהם '  ,ציין ועד ההגירה במודעה
שהפיץ  ' ,צריכים לחבשם היטב  ,לקשרם בחבלים היטב ולרשום באותיות בהירות את שם בעל החפצים
וגם המקום שרוצה ללכת

שמה ' .

22

עם זאת למרות ניסיונות הפיקוח החלה הפקעת

מחירים  ,ועלות המעבר מ' יפו לפתח  -תקווה הייתה מעבר ליכולתם הכלכלית של

המגורשים  .לעתים ניזוקה העגלה או שהבהמה לא עמדה בעומס והתפגרה  ,ועל ועד
ההגירה היה לפצות את האיכר  .כך למשל קיבל האיכר צימרמן מהמושבה יבנאל
סכום

660

פרנק עבור עגלה שהתהפכה ונשברה ופרד שנהרג ליד הכפר הערבי

א  -פולה בשעה שהעביר את חפצי ה ' גליקמן צפונה .

23

עקב ההוצאות הכבדות

שהיו כרוכות בהובלת המגורשים וחפציהם הוחלט להימנע ככל האפשר משימוש
בעגלות  ,והווער החל להפנות את המגורשים אל תחנת הרכבת בראס אלעין (ראש

העין ) ומשם צפונה עד צומת

צמח :

למעלה  :ד " ר חיים
חיטין
משמאל :

מגדל ,

שער המושבה
ששם  ,לשו

קאהן )

21

שם  ,עמ ' . 553

22

מודעה של ועד ההגירה ( ללא תאריך )  ,אצ " מ ,

23

יבנאל אל ועד ההגירה בטבריה  ,ד ' באייר תרע " ז  ,שם .

90ן,

תיק

141

פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

143

1918 - 1917

אחרי שהוברר שהעגלות עולות לנו בכסף נורא הרבה יותר מכפי כחותינו הכספיים וגם נותנות מקום
לדמורליזציה גם מצד העגלונים וגם מצד הגולים ההלט לבלי השתמש עוד בעגלות בשביל הנסיעות  .הודענו
להקהל שכל הגולים צריכים לנסוע ברכבת או ללכת רגלי  .הננו מתחילים לסדר את דבר הנסיעות האלה
ונראה מה יעלה בנתיים לעשות .

24

המסע של המגורשים צפונה התנהל בשלבים  .התחנה הראשונה שאליה הגיעו הייתה פתח  -תקווה .

בעלי האמצעים מבין מגורשי תל  -אביב עשו ככל יכולתם כדי להישאר במושבה ולא להתרחק עוד
מיפו צפונה .

הגליל התחתון היה עבורם אזור ספר נגוע במחלות המרוחק מלב לבו של היישוב

25

היהודי הארץ  -ישראלי  .הכהן ציין ביומנו כי הד " ר חיים חיסין הזהירו ' לבלי שבת כל הקיץ במגדל
במקום שהקדחת שוררת תמיד ' .

26

הכהן קיבל את המלצתו של חיסין ונמנע מלהגיע לגליל

ואולם לרבים מבין המגורשים לא הייתה כל אפשרות להשתקע בפתח  -תקווה

וכ 2 , 400 -

,

התחתון .

איש הגיעו

לגליל התחתון .
לוח

:1

התפלגות המגורשים במושבות הגליל

אזור ההיישבות
טבריה

346

1 , 212

צפת

227

724

יבנאל

56

137

כינרת

13

52

סג ' רה

9

41

ראש  -פינה

9

26

מלחמיה

2

6

פוריה

2

12

2

7

2

9

668

21226

מסחה

ו

סד טל "מגוי"

מספר המשפחות

חודי
כגו ק

וע ,

התחתון27

ףא ; ולו

,,
ו  ,המוו  ,בטבו

ו"

טבנ סןימג

'

יט

השם .

ראו למשל משפחת שלוש  .י " א שלוש  ,פרשת ח "  ,תל אבע  , 2005עמ '

. 228 - 227

הכהן (לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 553
ראו אצ " מ  , ] 2 ,תיק . 191

טבלה זו מתייחסת להתפלגות המהגרים לאחר פיזורם בגליל התחתון  .בתחילה התיישבו

מגורשים רבים באופן מקרי באחד מאזורי ההתיישבות  ,ורק לאחר התערבותו של ועד ההגירה פוזרו בין

אל

2 , 226

המגורשים יש להוסיף

השונים בגליל התחתון .

183

מגורשים

( 48

היישובים .

משפחוס) חברי מרכז בעלי מלאכה שהתפזרו באזורי ההתיישבות

"

חדרה

ץתדרה 144

גור אלרואי

רוב מגורשי תל  -אביב ויפו שהגיעו לגליל התחתון השחייכו למעמד הנמוך  .הייתה

זו אוכלוסייה

חלשה  ,שהייתה מורכבת בעיקרה ממעוטי יכולת  ,זקנים  ,נשים וטף  ,ואשר התקשתה להתמודד עם
תנאי החיים בגליל  ,ועל כן סבלה היה רב  .למגדל למשל הגיעו באמצע מאי כ  130 -מגורשים  ' .נתנו

להם אתמול לאכול לחם ונזידים  ,החולים והילדים קבלו גם מעט

חלב '  ,כתב מנהל החווה משה גליקין

לוועד ההגירה בטבריה  .גם ' היום נוסיף לתת את ארוחתם וגם
תה נעשה להם '  ,כתב  ,אבל ' הפרודוקטים אצלנו הם מצומצמים
ואין אנחנו יכולים להמשיך את כלכלתם  .מהרו לשלוח כל
הנחוץ  ,גם מחצלות נחוצות מאד הרבה שוכבים על הרצפה

בלי שום מצע '  .הקושי העיקרי שעליו הצביע מנהל החווה ,
מלבד המחסור במוצרי קיום בסיסיים  ,היה ההרכב הבעייתי של
אוכלוסיית המגורשים

במגדל :

האלמנט הזה איננו כל כך רצוי  :כמעט שאיל ביניהם מסוגלים לעבודה
כלל  .עשינו אתמול את הספירה על פי הסדר הזה  .ונמצאו לפי שנותיהם :

פחות
= 96

מ 15 -

15

שנה =

51

נפש ;

מ 15 -

עד

64 = 54

נפש ; למעלה מזה עד

נפש  .יוצא שלגיל העבודה נחשבים

64

נפש שמהם

43

אשה  ,שהרבה מהן אמות [ אימהותן לילדים קטנים וגם מיניקות .
הכלל עובדים ביניהם ישנם מעט מאד וכמדומה לי שקשה יהיה
לסדר אותם .

28

שיעורי התמותה של מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון היו
גבוהים במיוחד  .ערב
הגירוש טען המפקח
על ההיגיינה מטעם
למעלה  :יד למגורשי

השירות הרפואי בארץ  -ישראל  ,ד " ר קריגר  ,כי ' לפי השערתו

יפו ותל  -אביב בבית
העלמין בכינרת

ירבו החלשים והחולים עד מאד בדרך '  .על פי חישוביו

משמאל  :זאב

לייבוביך

' תאכלנה המחלות בקרב מחנה הגולים כעשרים וחמישה
אחוזים מן הגולים ! '  29 .ואכן תחזיתו הפסימית של קרער

התממשה  .שיעורי התמותה היו גבוהים  ,ונראה כי לא הייתה
משפחה מתל  -אביב שלא איבדה לפחות אחד מיקיריה במהלך
תקופת הגירוש  .הסיבות לתמותה היו רבות  :אוכלוסייה
עירונית חלשה ופגיעה  ,פגעי האקלים ובעיקר תנאי היגיינה
ירודים  ,שסייעו להפצת מחלות רבות בקרב המגורשים .

 , 1916אצ " מ  ,190 ,תיק . 141

28

גליקין אל ועד ההגירה בטבריה ,

29

הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 550ראו מאמרם של ד ' בר  -אל וז ' גרינברג  ' ,חולי וכולרה בטבריה במלחמת העולם
הראשונה  ,להלן  ,עמ '

. 182 - 161

17

במאי

! ארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

1918 - ! 917

 145דדרה

האחראי מטעם ועד ההגירה למגורשים בגליל התחתון היה זאב לייבוביץ  .בין רשימותיו יש דוחות
מפורטים ומדויקים המתעדים את סבל המגורשים  .מתוך מודעות לגודל השעה ולאסון שפקד את
היישוב היהודי  ,ריכז לייבוביץ רשימות של הנפטרים ותיאר את סבלם  .ליבוביץ נולד בווילנה בשנת
1884

ועלה לארץ  -ישראל ערב חג הפסח

בשנת . 1906

זמן קצר לאחר הגעתו ייסד בירושלים יחד עם

דוד ילין ויהושע אייזנשטדט  -ברזילי ' לשכת מודיעין מתנדבת ' שסייעה למהגרים שזה מקרוב באו .
לשכת המודיעין יעצה למהגרים החדשים כיצד להתגונן מפני נגישות השלטון העות ' מאני וביקשה
להקל עליהם למצוא דירה ומקום עבודה  .כאשר נפתחה לשכת המודיעין של ' חובבי ציון ' ביפו

נתמנה לייבוביץ לפקיד בלשכה  ,והמשיך לעבוד בה עד מלחמת העולם הראשונה  .עם פרוץ המלחמה
התמנה לייבוביץ למזכיר ועד הסיוע האמריקני  ,ובד בבד היה חבר ההנהלה וגזבר בסניף הירושלמי
של ה ' משרד הארץ  -ישראלי '  .משנודעה פעילותו לשלטונות ביקשו לעצרו  ,אך לייבוביץ הקדים וברח

לטבריה  ,ועבד שם בהתנדבות כמזכיר ראשי של ועד ההגירה .
לוח

30

התפלגות תמותת המגורשים במושבות הגליל התחתון

:2

מרס

,

1917

 -אוקטובר

311918

'", ,
,,

,

שיעור הנפטרים

מספד המגורשים ' , ,

מספר הנפטרים ' ,

טבריה

1 , 212

275

.

צפת

724

104

.

יבנאל

137

33

.

כינרת

52

10

19 2

.

סג ' רה

41

4

10 . 0

ראש  -פינה

26

?

-

מלחמיה

6

?

-

פוריה

12

?

-

מגדל

7

?

-

מסחה

9

4

44 4

.

סך הכול

2 , 226

440

.

אזור התיישבות

מלוח

2

,

'

'

( באחוזים )

22 7

14 3
24 0

19 3

עולה שמספר הנפטרים הגבוה ביותר היה בטבריה  -שכמעט מחצית מאוכלוסיית המגורשים

התרכזה בה  -וביישובים סמוכים אליה  :כינרת ויבנאל  .חלק מן המגורשים שהגיעו לטבריה שוכנו
30

על לייבוביץ ראו  :ד ' תדהר  ,האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו  ,ב  ,תל  -אביב  , 1947עמ ' . 815

31

ראו  :ז ' לייבוביץ  ' ,חללי ההגירה '  ,אנ " מ  , ] 2 ,תיק . 191

קדרה 146

מר אלר

בדירות קטנות ומחניקות בעיר  ,ואחרים שהו על שפת הכינרת סמוך לעיר  ' .אין לגמור את ההלל עם

אקלימה של טבריה ובפרט בקיץ הארוך שלה '  ,כתב לייבוביץ  ' ,לא תמיד אפשר למצוא ריפוי בפני
השמש הלוהטת  ,גדול הוא החום השורר בה הדירות והבניינים הצפופים מעכבים בעד הרוח שלא יחדור
שאולי היה יכול להשיב מעט את הנפש

העיפה ' .

32

מרשימותיו של לייבוביץ עולה כי בחודשים יוני  -יולי

ונובמבר  -דצמבר היה מספר הנפטרים גבוה במיוחד  .שיעור תמותת המגורשים היה נמוך באופן יחסי

בצפת  .לעיר הועברו מגורשים שוועד ההגירה ביקש להרחיקם ממוקדי המחלות שליד הכינרת  ,ולאחר
שהתיישבו בעיר ' הושם עליהם שמירה מעולה והייתה השתרלות מיוחדה להבריאם ולהחלימם  .הוגדל

מנת הלחם  ,הרבו בחלוקה החלב לחלשים ולעזרה בא האוויר הטוב והנחמד שצפת מצוינת בו ' .
לוח

,

:3

גיל, , , , ' , ,, , , ,,, ,, , , , , , , ,
'
,

, ,,

(

עד שנה

.

התפלגות תמותת המגורשים לפי גיל
 ,מספה

"

הנפטי ? 9

, , ',, ,

' ,ז

? עוה '

10

2 4

.

84

.

11

עד

20

36

8 4

.

21

עד

30

24

5 6

.

31

עד

40

48

.

41

עד

50

63

.

51

עד

60

59

.

61

עד

70

44

.

70

ומעלה

58

.

4

.

שנה עד

10

ההפקיןם,

ם)

ןבאחוז
-

19 5

11 1

14 8

13 7
10 3
13 3

 ,מ11,יי4יש ,,יני,,,,, ,שש,י,' , ' , , , , ,, ,

גיל לא ידוע

0 9

%81 14

מרשימותיו של לייבוביץ עולה

33

ש 21 9 -

מגיל חמישים ומעלה  .כלומר כמעט

.

60

ן

ל, 1 ,
ל' ,

'

אחוז מהנפטרים היו ילרים עד גיל עשר ,

(

'

ו 35 8 -

.

אחוז היו

אחוז מהנפטרים מהמחלות השונות שפקדו את אוכלוסיית

המגורשים בגליל התחתון היו ילדים או מבוגרים  ' .כשמתעניינים אנחנו בנוגע לגיל של המתים '  ,כתב
לייבוביץ  ' ,הננו רואים ובאים לידי המסקנה שבייחוד נפגעו שתי הקצוות  ,הפעוטים והזקנים ' .

מעט משפחות איבדו כמה וכמה מיקיריהן :
32

ז ' לייבוביץ  ' ,חללי ההגירה '  ,אנ " מ  , 190 ,תיק

33

שם .

34

שם  ,עמ '

.7

, 117

עמ ' . 4 - 3

34

לא

גולים בארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

1918 - 1917

בחודש חשוון הגיעה הנה מהגירוש השני מפתח תקווה אישה  -מרגובסקי וארבעה ילדים  .בכ " א כסליו מת

ילד אחד  ,בכ " ג בו מת ילד שני וב  -א ' טבת מתה האם  .ב -

14

לינואר מת הילד השלישי והילד הרביעי היה

חולה וניצל והזכר של המשפחה מתחנך עכשיו במעון של ילדי המהגרים שבסג ' רה  .שני נפטרים הננו מוצאים
ב ' ימה ' ( יבנאל ) ממשפחת רחמן והנה ברשימה הזאת שבטבריה הננו קוראים שילד מאותה המשפחה מת ביום
כ "ה

תשרי  .למחרתו היינו ביום

כ " ו תשרי נפטרו בפעם אחת שני ילדים וב  -י " א חשוון מת ילד רביעי  .כמעט

שכולה נשארה המשפחה וציונים וקברות הגדילה .

לוח

:4

35

התפלגות הנפטרים לפי מחלות

חולשת זקנה

65

דיזנטריה

43

כולרה

39

טיפוס הבהרות

33

מלריה

32

חולשה כללית וחוסר מזון מבריא

31

מחלת קיבה

18

טיפוס הבטן

16

חולשה כללית

14

טיפוס החוזר

12

רלקת ריאות

12

שחפת

11

שלשולים

9

דלקת במעיים

8

..

אדמת

מחלות לא ברורות

34

אחרים

45

,

, , , ,,, , , , ,, , , , ,, .י , ,י  , , ,י ,

;,, 6

35

שם  ,עמ ' . 5

8

"

,

; ,

11

1

1

" *

,

, ,,,1, , ,ל , , ,
,
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-

ציי" "

1

התפשטות המחלות בקרב מגורשי הגליל התחתון החלה כבר סמוך להגעתם  .בי ' באייר

תרע " ז

הזהיר מזכיר המושבה יבנאל את ועד ההגירה בטבריה מפני הסכנות :

הננו דורשים מכם בזה בכל תקף למהר לשלוח לנו לכל הפחות מאתיים מחצלאות  -יש פה עוד שני מקרים
טיפוס הבהרות  .מוכרחים לסדר את המהגרים פה באהלים בשביל [ כך ] פרוץ המחלה ביניהם  .במחסן המושבה

ובבית המרחץ נמצאים יותר ממאה נפש  .כמו כן בחצרות ישנם יותר מחמישים נפש תחת כפת השמים [  ] . . .אל
תזניחו את הדבר  ,ראו הזהרנוכם  ,בשם הועדה מזכיר המושבה  ,פ ' קצנלסון .

36

מהמחלות שמהן נפטרו מגורשים ניתן ללמוד על מצוקתם ועל קשייהם בגליל  .כאמור האוכלוסייה

המבוגרת התקשתה להתמודד עם תנאי החיים החדשים ולא החזיקה מעמד ומתה מתשישות  .רבים

נפטרו מדיזנטריה  ,ממחלות קיבה למיניהן  ,מטיפוס ומכולרה  .ההידבקות במחלות אלו הייתה תוצאה

של לכלוך  ,מזון מקולקל ותנאי היגיינה קשים  .הסוגים שונים של הטיפוס מעידים על תנאי החיים

הקשים של המגורשים  .טיפוס הבטן הוא מחלה זיהומית קשה במערכת העיכול הנגרמת על ידי
חיידק הסלמונלה  .מאחר שחלק ניכר מהמגורשים התגוררו על שפת הכינרת והשתמשו במי האגם
לצורכיהם השונים  ,הם נדבקו בקלות יחסית באותו חיידק  ,המועבר במזון או במי שתייה  ,וההידבקות
במחלה הייתה בעיקר בימי הקיץ החמים  ' .מי האגם הנקרא בשם מצלצל " ים " משמשים לשתייה ' ,
כתב לייבוביץ  ' ,באותו הזמן כובסים ומתרחצים בהם ואי הניקיון והצחנה מפיצים מחלות שונות
שהתרגלו אליהן המקומיים וסובלים אותן בנקל  ,אבל על החדשים שמקרוב באו פועלת לרע וגם
מפילה חללים ' .

37

לעומת זאת טיפוס הבהרות מועבר על ידי כינים  ,עקיצות פרעושים וחרקים שונים .

מאחר שלא עמדו לרשות המגורשים מקלחות או מקוואות והם מיעטו להחליף את בגדיהם ולכבסם ,

התרבו החרקים הללו והמחלה התפשטה .
ב 18 -

ביולי

1917

נראה היה לחברי ועד ההגירה כי תושבי טבריה ואוכלוסיית המגורשים עומדים

בפני סכנה קיומית של ממש  .באותו היום התגלה המקרה הראשון של כולרה אצל הנערה בת שבע

שחור ( ראו איור בעמ '  ' . ) 158הנערה הזאת '  ,כתב

ד " ר אריה פוחובסקי  ' ,חלתה זמן קצר לפני זה

במחלת טפוס הבהרות ונמצאה עוד תחת השגחתי  .ההופעות היו כל כך אופיות [אופייניות ] שתיכף

חשדתי במקרה חולירע ' .

38

ואכן כבר ביום המחרת נדבקה במחלה אחותה ושכנה שטיפלה בה  .בבדיקה

מיקרוסקופית של צואת החולים על ידי איטה חיסין נקבע באופן חד  -משמעי כי זוהי מחלת כולרה .
מכיוון שהיה חשש להתפרצות המגפה באזור נשלחו מברקים לביירות ולנצרת  ,וועד ההגירה נקט

אמצעים כדי למנוע את התפשטות המחלה .

ב 19 -

ביולי בודדו החולים בחדרים מיוחדים שנועדו לכך ,

נעשה חיטוי בבתים שבהם שהו  ,וניתנו למגורשים חיסונים נגד כולרה .
בדוחות שחיבר זאב לייבוביץ  ,הוא לא הסתפק בנתונים מספריים  ,אלא גם תיאר את מצבם הנפשי
של המגורשים  .בתמוז

תרע " ח כתב דוח מעודכן על מצב המגורשים :

ארוכה היא הרשימה השחורה מאילו שמצאו מנוחתם האחרונה בנכר יושב לו האיש במקומו  ,מסתגל לתנאים ,

36

מזכיר המושבה יבנאל אל ועד ההגירה בטבריה  ,י ' באייר תרע " ז  ,אנ " מ  , 190 ,תיק . 141

37

לייבוביץ ( לעיל  ,הערה

38

א ' פוחובסקי  ' ,לשאלת מגפת החולי  -רע בטבריה ' ,

, ) 32

עמ '

.4
12
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גור אלרואי

בנקל או בקושי  ,זה

עניין אחר  ,ועל פי הדרישות המיוחדות שסידר לו את חייו  .ממלחמת החיים התדירה ,

רוכש הוא לו ומזדיין בכוחות  ,שעל ידם אפשר לעמוד גם נגד רוח של מצויה  .עניין אחר  ,כשהאיש נעקר
ואנוס הוא לעזוב במהירות את המקום וכל מה שהוא רכש בעמלו וזעת אפו וללכת בלי הכנה ומטרה מוקדמת
למקום חדש וזר  ,והסביבה שהגיע אליה נמצאת גם כן במצב יוצא מהכלל  ,ששינויים מתהווים ומתחלפים
קודם שמספיק לתפוס ולהעריך .

39

המגורשים  ,שהיו עירוניים שניהלו את חייהם במרכז היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,התקשו להסתגל

למציאות החדשה ולאורחות החיים בספר הארץ  -ישראלי  .לריחוק של המגורש מסביבתו הטבעית
ולהזדקקותו לתמיכה מצד האוכלוסייה המקומית היו השפעות

קשות :

תש כוחו הרוחני והגופני של זה  ,שנהיה מהגר מההכרח  ,עף לו המרץ  ,והשינוי הפתאומי נוסך עליו לאות
ועייפות רוחנית  .בייחוד כשמביט על המקום החדש במובל של שוכר  -דירה ארעית להסתתר בה עד יעבור זעם .
אי אפשר כלל להכיר את האיש שקודם היה עומד נגד גלי ים הזמן .

40

' יישוב לשד " ,ישוב חדשי
גירוש תושבי תל  -אביב ויפו הביא למפגש כפוי אך מעניין בין תושבי מרכז היישוב היהודי בארץ -
ישראל לבין תושבי הפריפריה  ,שנחלקו לשלוש קבוצות אוכלוסייה  :אנשי ' היישוב הישן '  ,שהיו
מרוכזים בעיקר בטבריה ובצפת  ,הקהילה הספרדית הוותיקה בטבריה וציבור הפועלים והאיכרים
במושבות הגליל התחתון  ,ציבור שיש לראות בו בהקשר זה קבוצה אחת  .בואם של המגורשים לגליל
התחתון היווה בעיה עבור האוכלוסייה המקומית  ,שהתקשתה לקלוט מספר כה גדול של אנשים

בזמנים רגילים ועל אחת כמה וכמה בתקופת מלחמה  .עם זאת דווקא מתוך המצוקה והקשיים ניתן
לבחון באופן ממוקד אם הייתה סולידריות בין המגורשים לבין האוכלוסייה המקומית או שמא שררו

ביניהם ניכור ואיבה  ,ואם מוצדקת הייתה תחושתם של המגורשים כי הם בעצם ' גולים בארצם ' .
מבין תושבי הגליל התחתון הייתה הקהילה היהודית החרדית בטבריה המתנכרת והעוינת ביותר
כלפי ציבור המגורשים  .הסיבה ליחס זה נעוצה בראש ובראשונה בקושי הגדול של אוכלוסייה זו
לקיים את עצמה בתקופת המלחמה  .כספי החלוקה בוששו להגיע ומצבה הידרדר מיום ליום  .בואם

של מגורשים לטבריה ולצפת יצר בעיה כפולה  :התושבים חששו שייאלצו להתחלק במעט שיש להם
עם הציבור חסר האונים שהסתובב ברחובות העיר ושיווע לעזרה  ,ואילו ועד ההגירה שפעל בערים
אלה עזר לאוכלוסיית המגורשים בלבד והתעלם ממצוקות האוכלוסייה המקומית  .מציאות זו יצרה
איבה בין נציגי המגורשים לבין האוכלוסייה החרדית  ,וזו לא עזרה ולא תרמה את חלקה למאמץ

הכלל  .יתרה מזו  ' ,היישוב הישן ' לא הבין מדוע נעשית הפרדה בין עניי המגורשים מתל  -אביב ויפו
לבין העניים בטבריה ובצפת  .מנקודת מבטם צריכה הייתה העזרה להתחלק שווה בשווה בין

כולם :

בצפת שכל עשרה וקיומה היא ' החלוקה ' שאינה נותנת עכשיו כלום  ,בצפת ששלשת רבעי העיר גוועת מרעב
במלא מובן המלה ויתרם עומדים בקושי על רגליהם  ,במקום שהאמידים האחדים שלא הורגלו מעולם לתת
39

ז ' לייבוביץ  ' ,חללי ההגירה '  ,תמוז תרע " ח  ,אצ " מ  , 190 ,תיק

40

שם .

 , 117עמ ' . 1

גולים בארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

 151ץתדרה
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ולא לשאת את טרחם ועמלם של מאות הנפשות הצווחות מן הבקר עד שעה מאוחרת בלילה לעזרה והצלה ,
במקום כזה האפשר לחשב ע " ד תמיכה כל שהיא לתמחוי בשביל ילדי

אנשי צפת מביטים בקנאה

המהגרים ?

על התמיכה הגדולה שמקבלים המהגרים ומתמרמרים ומדברים בחריקת שן על אי הצדק שביחס העוזרים
להבדיל בין עניי העיר לעניי עיר אחרת  -האל אנשי צפת אלו נפנה לעזרה בשביל הנתמכים המאושרים לפי
דעתם ? 41

רבים מבני ' היישוב הישן ' בצפת רעבו ללחם בתקופת המלחמה  ,והרעב וטיפוס הבהרות עשו שמות
בעיר  .יתומים וקבצנים נפוצו ברחובות צפת תוך שהם ' מנקשים בדלתות וקוראים  " :א הארס שטיקלע

,

ברויט ! " [ חתיכת לחם יבשה ואין מזדעזע '  ,כתב אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ( אז "ר ) בזיכרונותיו

מתקופת הגירוש  .התוצאות של קשיים אלה היו הרות גורל  :שיעורי

'

תמותה גבוהים בקרב תושבי צפת וטבריה  ,רעב וכתוצאה ממנו התפשטות

,

,

.

, , , ,י ',יי ,,, , ,,
' " "' '" " " ,
'

,

1

' הפריצות באופן מבהיל '  ,ער כרי כך ש ' הערבים היו באים לבתי היהודים
בעלי פאות ושטרימל ' אשר מכרו את בנותיהן

לבושת .

42

בנסיבות עגומות אלה נתפס ועד ההגירה בעיני הציבור החררי כבעל

'

,1

לזו
אלא גם י
לאוכלוסיית המגורשים י
1
1
לא רק
1
לעזור
1
שביכולתו
י
ממון

'"

המקומית  .דימוי זה הביא לשמועות שווא שהמצב החומרי במושבות

(,

ן
להיחלץ מהרעב מוטב י
טוב באופן יחסי  ,ושכדי י י
ירושלים
לעזוב את

ן

ולהגיע לאחת המושבות שבהן מתפקד ועד הגירה  .יציאתם
ן

י

של בני

' היישוב הישן ' למושבות הביאה להפצתן של ' מודעות אזהרה ' בערי

הקודש ובהן

הפצרה :

,

,

['
1

"

לבל יתנו אמון בשמועות  -השוא  .אמנם לא נעלם ממנו דבר המצב
אחינו הירושלמים המכריח והמבריח

,,,

הקשה של

את בני ירושלים לנוד לכל עבר אשר

ישאם הרוח אבל צריך להתחשב עם העבדה כי ועד ההגירה שנוסד במטרה

, ,_, , , , ' ,
.

, ,, ,,, , , - , , . , . , . ,, , , ,
, , ,

 ,, %,% ,, ,ך- ,,,

טש ג ' 'גק "ל',,
' 1
,

'

לדאג למהגרים [ ההדגשות במקורו  ,שנעקרו ממקומם בעל כרחם של מניעים

,

, ,,

"

ל

,

(

-

,

-

שאין ברשותו וביכולתו לעזור אף במשהו לאלה שאינם ממהגרי יפו  .ולכן בני ירושלים שהתפזרו למאותיהם
בחדשים האחרונים במושבות השונות  ,נמצאים במצב יותר גרוע מזה שבירושלים  ,מתגוללים וסובלים מחסר
בתים וגם אינם מקבלים שום תמיכה ע " י ועד ההגירה  ,המחויב לתת את תמיכתו רק למהגרי יפו  ,שבידיהם
43

ציפיותיהם של פליטי ' היישוב הישן ' כי במושבות יש סיכוי להיחלץ מהרעב נכזבו  ,וכתוצאה מכך

גבר הכעס על ועד ההגירה ועל המגורשים  .הביטוי

לכך היה התעלמות ממצוקות המגורשים בהצדקה

שהוועד יטפל בהם  .לעתים נבעו חוסר הרצון לעזור וההתעלמות ממצוקות המגורשים מקשיות לב

ומאטימות  .למשל במושבה יבנאל מלה הציבור החרדי  -בניגוד לאיכרים  -יחס מתנכר למגורשים .
41
42
43

"

מכתב ממקוי לא ידוע אל ועד ההגיר בטבריה  ,כ " א באייר תרע " ח ,אצ " מ  ,;90 ,תיק . 258
א " ז רבינוביץ  ' ,מעט זכיונות מהעבר הקיוב '  ,הנ "ל ( עורך)  ,הגליל  ,טבריה תרע " ט ,עמ ' . 185
הודעה ואזהרה (ללא תאריך )  ,אצ " מ  ,;90 ,תיק . 141

",

 ?-/ivול; " ,

חיצוניים  ,אינו מספיק באמצעים אשר ברשותו להחזיק ולכלכל אף את המהגרים נתמכיו הוא  ,ומכל  -שכן

נתונות מטעם ועדנו תעודות מיוחדות בתור מהגרים .

, , , ,, ,,

זיסקינד
אלכסנדר
רביניב ' ץ ( אזיר )

שקדרה 152

גור אלרואי

המקרה של מושבה זו מעניין במיוחד מפני שכמעט מראשיתה היו בה מאבקים וסכסוכים בין האיכרים
לציבור הדתי  .בחורף תרע " ד יצאה משלחת של רבנים בראשות הרב אברהם יצחק הכהן קוק לסיור

במושבות הגליל התחתון  .מטרת המסע הייתה להרים את ' קרן הדת והיהדות באה " ק [ ארץ הקודשו ,
להתחקות אחר אורח החיים במושבות ולבחון את קיום שמירת המצוות

לחברי המשלחת בסג ' רה  ,כינרת  ,מגדל  ,פוריה ומלחמיה ( מנחמיה ) .

בהן ' .

44

אכזבות רבות היו

בשיחות עם המתיישבים התברר

כי המצב הדתי בכי רע  :המטבחים אינם כשרים  ,השבת אינה נשמרת  ,בפסח אוכלים חמץ וכיוצא

באלה .

45

רק ביבנאל ציפתה לרבנים קבלת פנים חגיגית  ' .רבים מבני המושבה '  ,כתב הרב קוק בדוח

שלו ' אלה מסעי '  ' ,יהודים כשרים  ,התאוננו על מצב החינוך ורוצים לבקש מיק " א שתמסור להם את
ביה " ס  ,ומבקשים את הרבנים לעזור להם בענין

זה ' .

46

ראשי ועד המושבה  ,חיים צימרמן וחיים יפה ,

הסתייגו מהמשלחת ולא שיתפו עמה פעולה .
על רקע מערכת יחסים עכורה זו יש להבין את היחס למגורשים במושבה  .האיכרים ניסו ככל
יכולתם לעזור למגורשים  ,ואילו החרדים במושבה התנכלו להם  .עם בואם של המגורשים למושבה
החליט הוועד לשכן אותם במבנים הציבוריים  ,בניגוד לדעתם של החרדים  .חברי ועד המושבה כתבו
לוועד ההגירה

בטבריה :

העסקנו את בית הפקידות בשביל בית חולים  ,בית ספר בשביל מקום לינה

לגולים  .אתמול אחרי שבית

הספר

היה מלא אנשים והאהלים לא היו מוכנים  ,המחסן הצבורי לא היה פנוי בשביל קבלת אורחים  .נגשו חברי
הועדה ורצו להכניס

את האנשים שבאו לבית הכנסת  .קמו אחדים מ ' חרדי ' המושבה [  . . .ן והתנפלו בזלזולים על

אלו מחברי הועדה שרצו למלא [ זן לאחינו הגולים לתת להם מקום מחסה מצנת הליל .

47

המפגש בין אוכלוסיית המגורשים לבין ' היישוב הישן ' בגליל התחתון במהלך מלחמת העולם

הראשונה היה בעצם המשכו של מפגש טעון ששורשיו כבר בתקופת העלייה הראשונה .

48

בתקופת

העלייה השנייה החריף הסכסוך והעמיק הקרע  ,ונראה שהגיע לשיא בתקופת הגירוש מיפו  ,בשעה
ששתי האוכלוסיות נקלעו למציאות קשה מאוד .

גם הציבור הספרדי בטבריה לא נחלץ לטובת אוכלוסיית המגורשים  .בניגוד ל ' יישוב הישן ' ,
שהתפרנס בדוחק מכספי החלוקה  ,מצבה של הקהילה היהודית הספרדית היה טוב באופן יחסי  .ועם

זאת היא לא תרמה את חלקה לטובת אוכלוסיית המגורשים ואף לא לטובת הספרדים שביניהם .
במכתב שנשלח מטעם ועד ההגירה בטבריה לראשי העדה בעיר

44

נאמר :

על מסע הרבנים למושבות הגליל בשנת תרע " ד  ,ראו  :מ ' אליאב  ' ,מסע הרבנים למושבות הגליל בשנת תרע " ד  :נסיון
להידברות ולקחיו '  ,ע ' אסקס וי ' שלמון ( עורכים )  ,פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה ,

ירושלים תש " ם  ,עמ ' שעט  -שצו  .על סיכום המסע ראו הדוח של הרב קוק  ' ,אלה מסעי  -רשימת מסע הרבנים מחברי
הועידה להרמת קרן הדת והיהדות באה " ק  ,פרנקפורט תרע " ו '  ,סיני  ,צז ( ניסן  -אלול תשמ " ה )  ,עמ '

כ-ס.

45

אליאב ( שם )  ,עמ ' שפט  -שצא .

46

אלה מסעי ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '

47

ועד מושבת יבנאל אל ועד ההגירה בטבריה ( ללא תאריך )  ,אצ " מ  , 190 ,תיק . 141

48

לבעיית ההגדרות של ' היישוב הישן ' ו ' היישוב החדש ' ראו  :י ' ברטל  ' ,ישוב ישן וישוב חדש  -הדימוי והמציאות ,
קתדרה ,

2

( חשוון תשל " ז )  ,עמ '

ובעיני ההיסטוריוגרפיה '  ,שם ,

6

מה .

. 19 - 3

ראו גם  :י ' קניאל  ' ,המונחים ישוב ישן וישוב חדש בעיני הדור

( טבת תשל " ח )  ,עמ '

. 19 - 3

( ) 1914 - 1882
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הרבה התמרמרות גרם לנו אי השתתפותם של האמידים הספרדים בהמצאת עזרה לסובלים  .הפליאה אותנו
שתיקתם של הקרובים להחלטה שלא נענו לכל הקריאות שנשמעו באופנים וצורות שונים וגם אלו שהתעשרו
בימי המשבר  ,לא מצאו לנחוץ להפריש סכומים קטנים בשביל אלו שנדלדלו וסובלים באופן נורא מפגעי
הזמן .

49

כרי להפעיל לחץ על נכבדי העדה הוחלט בהתייעצות עם דיזנגוף ' להפסיק כל תמיכה הנתונה לאחינו
הספרדים עד שלא ישתתפו האמידים בעזרה וכל האחריות של התוצאות תפול על אלו שיכלו לעזור
ולא עזרו '  .יחסם של אמידי הקהילה הספרדית לאוכלוסיית המגורשים בכלל ולבני עדתם בפרט
50

' משאיר כתם שלא ימחה ויעטה קלון על בני הקהילה '  ,טענו חברי ועד ההגירה בטבריה .
בניגוד ל ' יישוב הישן ' ולערה הספרדית בטבריה ניסו הפועלים והאיכרים בגליל התחתון לעזור
למגורשים ככל יכולתם ולשתף פעולה עם ועד ההגירה בטבריה  .עם בואם של חברי ועד ההגירה
לגליל התחתון יצרו נציגי המתיישבים קשר עם נציגיו והעמידו את עצמם לרשותם  .במכתב
למ ' ארליך  ,נציג ועד ההגירה בטבריה ,

כתבו :

,

כפי שנודע לנו הסתדרה ועדה מיוחדת בשביל לעזור המהגרים הבאים הנה מיפו ומהמושבות  ,ישנם פה אצלנו
אחדים שהיו גם כן יכולים לעזור לוועדה במבוכת העזרה אבל לא יודעים במה להתחיל

...

]

אם יש לכם צרך
51

בעזרה שלנו הודיעו לנו מה לנו לעשות ואנחנו נשתדל להוציא לפועל עד כמה שכוחותינו ירשו לנו .

ואכן תוך זמן קצר נוצר שיתוף פעולה  .מתיישבי הגליל התחתון ייסדו ועד שהיו חברים בו נציגי
המושבות  -משה גליקין ממגדל  ,חיים צימרמן מיבנאל  ,יוסף ברץ מדגניה  ,נחמן קרניאל מכפר  -תבור
52

ושלמה ויינשטיין מסג ' רה  -והם עמדו בקשר עם ועד ההגירה המרכזי בטבריה .

8מפ1
משה גליקין

ייסף

שלמה ויינשטיין

ברץ

נחמן קרניאל

י

חיים צימרמן

אחת הפעולות הראשונות שנעשו הייתה שליחתן של כשישים עגלות לפתח  -תקווה כדי להקל

ולזרז את פיזור המגורשים בגליל התחתון  .פנייתו של דיזנגוף למתיישבי הגליל נענתה ללא כל
התנגדות  ,אף שהעגלות ובהמות המשא היו עבורם אמצעי עבודה חשובים ביותר  .עגלה שניזוקה
או בעל חי שהתפגר יכלו להוריד לטמיון עונה חקלאית שלמה  .אם סירב איכר לקחת חלק במאמץ

49

50
51
52

לייבוביץ אל הקהילה הספרדית בטבריה ,

'1

בתמוז תרע " ח  ,אצ " מ  , 190 ,תיק

שם .

גליקק אל מ ' אסליד  ,בר יעד הגייה בטברי

עבר הדני  ,ההתישבות"בגליל הת"" תיז

:

"

פס

"' "

. 117

תרע " ז ' אצ " מ '  , 190תיק . 141

מישים שנית קוריתיה  ,רמת  -גז
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גור אלרואי

הכללי  ,קבע ועד המושב כי יש להעמיד ' את עגלתו ובהמותיו של הסרבן בחצר פרטית ולא ישתמש

בהן עד שתשובנה העגלות שהלכו ' .

53

עם זאת למרות הרצון הטוב של המתיישבים  ,המפגש הראשוני עם אוכלוסיית המגורשים לא היה

קל והיה מלווה באי נעימויות רבות  .כאמור תושבי תל  -אביב שהגיעו לגליל התחתון השתייכו לשכבת
האוכלוסייה הענייה והחלשה ביותר  .מתחנת הרכבת בצמח עברו המגורשים לכינרת  ,והשתקעו בה

עד להעברתם לטבריה  .בחצר כינרת לא ניתן היה לשכנם  ,ולפיכך שהו על חוף הכינרת  ,חשופים

לפגעי האקלים  .נוכחותם של מגורשים כה רבים בתנאים קשים הביאה למכת גנבות מחצר המושבה .
אנשי כינרת התלוננו לפני אנשי ועד ההגירה  ,ואלה פנו לוועד המרכזי בפתח  -תקווה ומסרו להם על
הבעיה  ' .אצלינו כידוע לכם נמצאו עכשיו יותר

מ 1 , 200 -

נפש '  ,כתבו חברי ועד ההגירה בכינרת ,

' ביניהם גם חולים בלי עזרה מדיצינית וגם בלי רופא או רוקח  .כולם נמצאים תחת הגשם חוץ 1 . . . 1

יחד עם זה אנכי שולח לכם מכתב מבן ציון על אודות הגנבות ' שבזמן האחרון הולכות ומתפשטות
בחצר .

54

גם יוסף בוסל מכינרת התייחס למכת הגנבות במכתבו אל א ' ארליך  ,נציג ועד ההגירה

בטבריה  .בוסל הוריע לוועד ההגירה בטבריה כי בין המגורשים יש מי שיש להם ממון  ,ושיכולים
לדאוג לעצמם  ,ויש עניים חסרי כול  ,שיש לעשות כל שאפשר כדי להיטיב את מצבם  .מאחר שהייתה
זו תקופת משבר חששו המגורשים בעלי האמצעים להוציא את כספם שלא לצורך  ,ובעשותם כך  ,טען
בוסל  ,הם לוקחים

מהחלשים :

חלק מהמהגרים שבאו אלינו הם אנשים אמידים ויכולים להסתדר על חשבון

עצמם  .ואלה הלכו לטבריה

לראות להם מקום ומשלח יד  .אבל הם תמיד רוצים ונכונים לשקר בכדי לקבל בכל מקום שיתנו  .תדעו שאנחנו

לא מוציאים אנשים עניים בעל כרחם למרות זה שכבר הספיקו הרבה לגנוב בחצרנו ולגצם לנו הרבה צרות .
האנשים האלה

כאשר הם באים לטבריה לא צריכים לקבל כלום מאת הצבור הם יתלים לשכר להם דירות

וחנויות ולהסתדר על חשבון עצמם  .אצלנו ישארו

כ 70 -

נפש זקנים ילדים ועניים מאד .

55

למרות מכת הגנבות נקטו מתיישבי הגליל התחתון שורה של צעדים כדי להקל על המגורשים

את השהייה באזור  .מלבד שליחת העגלות  ,חייב ועד המושבות את האיכרים להפריש

מהיבול עבור המגורשים .

2

אחוזים

נוסף על כך סודרו המבנים הציבוריים במושבות לקליטתם  ,איכרי

המושבות סיפקו עבודה לאלה מביניהם שיכלו לעבוד בשדה  ,הוקמה ועדת נשים שלקחה על עצמה
את נושא העזרה הראשונה  ,ונקבעו מחירים אחידים לחיטה כדי למנוע ספסרות ועליית מחירים בלתי
מבוקרת :
אם היו אכרים שעיניהם היו לרווח מגרנם  ,ועד המושבה יבנאל הקפיד יותר מבשנים כתיקונן  :בעת ההובלה

לא יכניסו תבואה למושבה אלא ברחוב הראשי ( מחשש העלמה )  ,והשומר היומי מהגורל מוסר את השמירה

לשומרי הלילה  ,ומקבל אותה מידיהם ( כדי שלא תשאר הגורל אף שעה בלי השגחה ) .
המוסרית של הישוב 56 .
53

שם .

54

ועד ההגירה בכינרת אל ועד ההגירה המרכזי ( ללא תאריך )  ,אצ " מ ,

55

56

בוסל אל א ' ארליך ( ללא תאריך )  ,אצ " מ  ,;90 ,תיק . 141
עבר הדני ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ ' . 388

 390תיק
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שמרו גם על הרמה
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בימות הקציר הקפידו אנשי המושבות על מצוות לקט  ,שכחה ופאה  .המתיישבים התבקשו להשאיר
את הלקט לנצרכים  ,וכך אפשרו לעשרות רבות של משפחות מגורשים להתקיים ממר שנותר בימי

הקציר .
מלבד גילויי הסולידריות שצוינו ושיתוף הפעולה המוצלח בין אנשי המושבות לבין ועד ההגירה ,

נעשו ניסיונות כנים ואמיצים לעזור לילדי המגורשים ובמיוחד ליתומים שביניהם  .יוסף בוסל מדגניה

.

לקח על עצמו משימה זו בביקורו בטבריה עם הד " ר אריה ( ליאון ) פוחובסקי הזדעזע בוסל ממצב
ללא
ילדי המגורשים בעיר  .הוא ראה יתומים רבים וילדים רעבים ללחם המתגלגלים ברחובות טבריה
מעש  .מצוקתם הביאה אותו למסקנה כי יש להוציאם מהעיר בדחיפות  ,למצוא להם דיור הולם ולדאוג

לכל מחסורם  .בעגלה שלקח מדגניה אסף את ילדי המגורשים והובילם

למנחמיה :

על יד חמי טבריה הייתה תחנתם הראשונה  .הובא לשם ספר אשר גילח את ראשי הילדים  .הם הופשטו ובמים
החמים נוקו מן הזוהמה שדבקה בהם בתנאי הדיור האיומים  .את בגדיהם המזוהמים העלו

באש  ,במדורה

שערכו על יד חמי טבריה .

57

תחנתם השנייה של הילדים הייתה דגניה  .שם קיבלו אותן הפועלות  ,הכינו להם תה ' ובמקום סוכר

נתנו להם צימוקים '  .מדגניה המשיכו למנחמיה  ,ובשיתוף עם מורה המושבה  ,ז ' כרמי  ,יסדו באחד
לא
ממבני הציבור במושבה מעון עבור ילדי המגורשים  .מעון נוסף נפתח בסג ' רה  ,אך בשני אלה
היה די  ,וילדים רבים מקרב המגורשים בגליל התחתון עדיין נותרו ללא מסגרת  .בכ ' בתמוז תרע " ח
התקיימה בכינרת אספה משותפת של מתיישבי הגליל התחתון עם נציגי ועד ההגירה ובה עסקו
ב ' סידור בתי מעון ליתומי חללי המשבר '  .בוסל פתח את האספה והשמיע דברי ביקורת על ועד
ההגירה  ,שלא עשה די לטובת

הילדים :

לקויה היא עבודת ועד ההגירה  ,ולא שלימה

ומקיפה  .נתקיימה הנבואה שחזו מראש ואחוז גדול שנעקרו

ממקום למקום מתו בגולה  .ולמרות ההכרה שצריכים לדאוג לחינוך וטיפול היתומים שנשארו אחריהם  ,יסוד
בתי המעון הייתה רק מקרית .

58

מטרת האספה הייתה להסדיר את הטיפול בילדי המגורשים ולמצוא להם סידור הולם במושבות

הגליל התחתון  .דרישתו המרכזית של בוסל הייתה לקבוע מדיניות לטיפול בילדים בכלל וביתומים
בפרט ולהקצות משאבים לטובת העניין  .ואולם מעבר להיבט החומרי ביקש בוסל לראות את הטיפול

בילדים כחוב מוסרי  -ולא כעזרה פילנתרופית  -של נציגי היישוב ל ' הוריהם אשר נסחפו על ירי

זרם המשבר ' .

59

המפגש בין המגורשים למתיישבי הגליל התחתון היה כאמור מפגש בין נזקקים לבין מי שיכלו

לתת  .עם זאת הייתה למגורשים השפעה גרולה על האוכלוסייה המקומית שקלטה אותם  .המרכז
העט
הרוחני של היישוב ערב מלחמת העולם הראשונה היה ביפו  .גדולי הסופרים  ,המורים ומושכי

( עירד )  ,ספר ביסל ' תל  -אביב  , 1960עמ ' . 298

57

ח ' בוסל  ' ,פסקי חיים '  ,ש ' יופם

58

פרוטוקול אספת סידור בתי המעון ליתומי חללי המשבר שהייתה בכינרת  ,כ ' בתמוז תרע " ח  ,אצ " מ  , 190 ,תיק . 117

59

שם .

יר

השדרה 156

אלרו

)

של התקופה יצרו  ,כתבו ולימדו בתל  -אביב ובשכונות היהודיות של יפו  ,נווה  -צדק ונווה  -שלום  .בואם

.

לגליל התחתון וכניסתם אל המערכות הקיימות השפיעו לטובה על האוכלוסייה המקומית ' ואולם

אין רע מחלט בעולם '  ,כתב אז " ר בזיכרונותיו על תקופת הגירוש  ' ,לרגלי הגרושים מיפו בא זרם חי
אל הגליל  ,בין המהגרים באו הרבה אנשים אינטליגנטים  ,מורים וסופרים  .נוסדו בתי ספר בטבריה

ובצפת  .נשמע צלצול השפה העברית והשירה העברית ' .

60

מורים שבאו לגליל התחתון נכנסו יחד עם

ילדי המגורשים לבתי הספר והחלו ללמד שם  .כבר בימים הראשונים של הגירוש פנה ועד המורים של

המגורשים  ,שישב בפתח  -תקווה  ,למושבות הגליל בבקשה שיעזרו להם ' בסדור למודי בי " ס ועבודה
בשדה לילדי המהגרים '  .בקשתם הייתה שבתי הספר הקיימים יקלטו ' מספר ידוע של תלמידים חדשים
מילדי המהגרים '  ,למצוא סידור לילדים שבגילאי הגן ' ובכל מקם של קבוץ מהגרים חשוב צריך
להתיסד על ידיהם ועד אשר עליו לפקח על סדור עניני החנוך

בסביבתו ' .

61

מלבד כניסתם של מורים לבתי הספר המקומיים נעשו ניסיונות לחדש גם את היצירה הספרותית
שנקטעה בעקבות הגירוש  .אז " ר למשל הוציא לאור  -למרות הקשיים והמחסור בנייר  -קובץ

ספרותי בשם ' הגליל '  .בהקדמה לקובץ

כתב :

בשעת חרום וחרדה בחדש תמוז התרע " ח נולד בלבות אחדים ממושבות הגליל הרעיון לנסות לחם ביצירה

ספרותית  .הם ידעו שהמכשולים גדולים

מאד  ,כי לא היה אז חבור דרכים בין הגליל ובין יהודה  .קשה היה

לבוא בדברים אפילו עם הסופרים שבחיפה  ,אבל חשבו  -ובצדק  -שכדאי להתגבר על המכשולים ולא יחרב
מעין הספרות  .בהשתתפות ועד המושבות של הגליל התחתון ונדבות יחידים נאסף איזה סכום ונגשו להוצאת
העלץ הספרותי הזה  .בצפת לא היה ניר  .השיגו ניר מדמשק במחיר יקר  .זכרון הוא הקבץ הספרותי הזה לכלות
ימי החשך של גלותנו ולבקיעת השחר של גאלתנו .

62

ניסיונותיהם של אנשי מושבות הגליל התחתון לעזור לאוכלוסיית המגורשים מעידים על אחריות ,
הזדהות ואף שותפות גורל  .בניגור לאנשי ' היישוב הישן ' והעדה הספרדית בטבריה  ,חשו האיכרים כי
מוטלת עליהם חובה מוסרית לעזור למי שהיו רחוקים מבתיהם ללא קורת גג  .אף שהימים היו ימים

של מחסור  ,בחרו אנשי המושבות להתחלק במעט שהיה להם .
עם זאת אין לראות את עזרתם של אנשי המושבות רק על רקע השותפות במעשה הציוני והקשר
שבין שתי אוכלוסיות ' היישוב החדש ' בעיר ובכפר  .אם נשווה את דפוסי ההתיחסות של מתיישבי
מושבות יהודה אל המגורשים  ,נמצא שבמקרים רבים הם לא היו שונים בהרבה מאלה של ' היישוב
הישן ' והעדה הספרדית בגליל

התחתון .

כאמור לגליל התחתון הגיעו

כ 2 , 400 -

מתוך

10 , 000

המגורשים מתל  -אביב ויפו ערב חג הפסח .

חלק ניכר מהמגורשים ביקשו להישאר סמוך לתל  -אביב  ,בתקווה שכאשר תסתיים המלחמה
יוכלו לחזור לבתיהם במהרה  .בעלי הממון שכרו דירות בפתח  -תקווה ונשארו שם  .האחרים מצאו
עצמם  -בדומה למגורשים בגליל התחתון  -תחת כיפת השמים בתנאים קשים ביותר  ' .צללי אדם

( לעיל  ,הערה . )42

60

רבינוביץ

61

ועד המורים המהגרים אל מושבות הגליל התחתון  ,י " מ בניסן תרע " ז  ,אצ " מ  , 190 ,תיק

62

רבינוביץ ( לעיל  ,הערה

, ) 42

פתח

דבר .

. 141

גולים בארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

1918 - 1917

 157ץתדרה

זקנים  ,זקנות  .שוכבים על יד צרורות מפוזרים  .נשים פרומות  -כותנות  ,חשופות חזה  .פני בתולות
שכוחי מים  ,שצלם הנוער מלפנים סר מעליהם  .שבעה  -שמונה יתומים בלים '  -כך תיאר יוסף חיים
ברנר את המגורשים שפגש

בחדרה .

63

לעומת הרצון הטוב והאהדה שבהם התקבלו המגורשים בגליל התחתון  ,היו במושבות

יהודה לא מעט ביטויי עוינות וניכור כלפיהם  .אין באמירה זו כדי להכליל את כל בני
מושבות יהודה ולהסיק מסקנות גורפות  ,למשל  ,משפחת גיסין מפתח  -תקווה שנהגה

אחרת .

אך טוב ליבה של משפחת גיסין אינו משקף את הלך הרוח הכללי של בני

64

המושבות למגורשים  .לא מעטים מביניהם ניצלו את המצב הקשה לתועלתם האישית ולא

גילו שום הבנה ועזרה הדדית  ' .מבני פתח תקווה '  ,ציין הכהן ביומנו  ,נמצאו כאלה
העלו את מחיר החדרים בבתיהם עד למעלה מראש ' .

65

' אשר

אחרים גבו מחירים גבוהים במיוחד

עבור הובלת החפצים מתל  -אביב וספסרו במחירי החיטה  ,והיו מי שנהגו במגורשים בגסות
וברשעות :
אכרי חדרה  ,רובם גילו את קשיות לבם לגבי

המהגרים .

כבר הזכרתי את שכר

הדירה .

אולם

גרועה מזה היתה העלאת המחירים של התבואה  .בחדרה נפתח סניף ' המשביר ' שהשביר תבואה
ממשקי עמק הירדן וכן גם צרכי כלכלה אחרים במחירים נמוכים לפועלים למורים וכו '  .אכרי
חדרה מכרו חיטה ודורה במחירים גבוהים פי שניים ופי שלושה  .הדבר גרם להתרגזות גדולה בין

המהגרים  ,ואחד מעובדי ועד ההגירה  ,חנוני מיפו ק  -ר  ,שעבר מכפר סבא לחדרה  ,איש ישר לבב ,
פירסם כרוז על כותל בית הועד בצעקה על ' החמס ' אשר שאננים בחדרה חומסים את המהגרים
שהמושבה היתה כמרקחה .

66

מעשי נבלה כלפי מגורשי יפו נעשו גם מצד איכרי זיכרון  -יעקב  .רופא המושבה  ,הד " ר

הלל יפה  ,יצא בגלוי כנגד מעשי האיכרים והביע את מורת רוחו מהתנהגותם  .במרס
כתב לוועד

1917

המושבה :

אני מוחה נמרצות נגד מעשיכם ומעשי אכרי

המושבה  .לאחר

כל ההסברות על המצב ביפו  ,יצאו

עגלות רק לשם רוחים  ,ומלבד עגלת ד " ר לויטה ועגלתי אני לא יצאה אף עגלה אחת  -למרות

הבטחתכם ! איני חפץ להיות שותף לאחריות עבור התנהגותכם זו  ,ובוודאי אצטרך להעיד על זאת

בזמנו  .כבר עתה מדברים ביפו על היחס הזה ומזכירים את מעשי . 0170

67

מקרים מסוג זה לא היו במושבות הגליל התחתון  .במסמכים הרבים בארכיון הציוני המרכזי הנוגעים
לתקופת

63
64

י " ח ברנר  ' ,המוצא '  ,כל כתבי ביני  ,תל  -אביב  , 1951עמ '

על כד
עמ '

65

66

הגירוש וכן בזיכרונות ובמכתבים מתקופה זו  ,לא הוזכרו תופעות מסוג זה  .מיד

ראי

. 451

י ' עצמכן  ,היסטוריה בשר ודם  :הציונות מנקודת כאותם של מנהיגי מושבת ראשונים  ,ירושלים תשס " ה ,

. 171 - 143

הכהז ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 537
א'

עם בוא

ציזלינג ,

' עם

פליטי מלחמה בחדרה '  ,עבר הדני

(

עודד " ,
)

דרה  :תינ " א  -תשי " א

: 1951 - 1891 /

ששים שנות קורותיה ,

תל  -אביב תשי " א  ,עמ ' . 94
67

ה ' יפה  ,דור מעפילים  :זכרונות  ,מכתבים ויומן  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '

. 515

אביב קרניאל בעבודתו הסמינריונית ' גירוש

יהודי יפו  -תל  -אביב וקליטתם בזכרון ' הראה כי המציאות במושבה הייתה מורכבת מכפי שתוארה אצל הלל

יפה .

ד " ה הלל יפה
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המהגרים הציעו המתיישבים את עזרתם  ,הקימו ועד מיוחד שפעל לצד ועד ההגירה  ,ושיתוף הפעולה
היה מלא  .מובן מאליו שנתגלעו קשיים ומחלוקות  ,אך אלה לא גלשו להתנהגות עוינת ומנוכרת
מצד המתיישבים כלפי המגורשים  .הסיבה לסולידריות של מתיישבי הגליל התחתון עם אוכלוסיית
המגורשים נעוצה ככל הנראה בעובדה שהייתה זו התיישבות חדשה יחסית באזור  .שלושים וחמש שנות
התיישבות בארץ הפכו את אנשי מושבות שומרון ויהודה לקהי חושים למצוקותיה של האוכלוסייה
היהודית בארץ  .את התנהגותם העוינת ואת חוסר רצונם לעזור לאוכלוסיית המגורשים יש לראות
כהמשך לתמיכתם בתכנית אוגנדה  ,למלחמתם בחלוצי העלייה השנייה ולהתנגדותם לרעיון העבודה

העברית .

גולים בארצם  :פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,

1918 - 1917
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לעומת זאת ההתיישבות בגליל התחתון

הייתה חדשה באופן יחסי .
מהמתיישבים

שהגיעו

חלק ניכר

לגליל

התחתון

בראשית המאה העשרים עזבו את המושבות
הוותיקות בשל

אותן

בעיות

חברתיות

ומערכות יחסים עכורות שעמדו ברקע

היחס למגורשים .

לאוכלוסיית האיכרים

הזו יש להוסיף את חלוצי העלייה השנייה
בכינרת  ,דגניה ומגדל  ,שהיו חדורי שליחות

והכרה לאומית  .בניגוד לאיכרים במושבות
יהודה ושומרון  ,חשו מתיישבי הגליל
התחתון כי היישוב עומד בפתחה של
תקופה הרת גורל של להיות או לחדול  .הם
נקטו גישה חיובית וגילו אחריות לאומית
משום

שהבינו

שללא

שיתוף

פעולה

וסולידריות עלול המפעל הציוני לקרוס ,
ופעילות ציונית של שלושים וחמש שנה תרד לטמיון  .בפעולתם  ,האמינו מתיישבי הגליל התחתון ,

יש כדי לדחוק את הקץ  -לפחות עד סוף

המלחמה .

זיכרו :
בג
לפליטים
מצבת

העלמין בכיו
לרגליה קבר
מן הפליטים

,

צילומן גור אלפא

סיכום
מלחמת העולם הראשונה  ,שפרצה באוגוסט

1914

והסתיימה באוקטובר  , 1918הותירה צלקות רבות ,

בין השאר גם ביישוב היהודי בארץ  -ישראל  .את גירוש יהודי תל  -אביב ויפו יש לראות על רקע מעשי
גירוש אחרים שנעשו בתקופת המלחמה  .בהקשר היסטורי רחב זה נראה כי היישוב היהודי לא סבל

יותר מעמים אחרים  .מיליוני בני אדם נהרגו במלחמה קשה ואכזרית זו  ,וחללי הגירוש היו חלק בלתי
נפרד ממנה  .באוקטובר

 , 1918שנה וחצי לאחר שגורשו  ,החלו המגורשים לחזור בהדרגה לבתיהם .

הלם הגירוש של החוזרים היה קשה  .רבים קברו קרובים ובני משפחה בבתי עלמין רחוקים  ,והחזרה

לתל  -אביב לא הייתה חזרה של מנצחים  .יתרה מזו  ,בראשית שנת

1919

עמד יישוב היהודי בפתחה

של תקופה חדשה  .מנהיגי היישוב שגלו וחזרו לארץ לא נתנו דעתם על שהתרחש בארץ בזמן היעדרם
ממנה  .סיפור המגורשים לא היה סיפור גבורה  ,וסבלם היה פרוזאי מכדי להפוך לנקודת ציון בתולדות

ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל בשנות מלחמת העולם הראשונה  .ביישוב לא נמצא איש שהיה

מוכן לספר את סיפור תלאותיהם בזמן המלחמה .
במאמר זה ביקשתי לבחון את המפגש בין האוכלוסייה היהודית מתל  -אביב ויפו  -מרכז היישוב

היהודי בארץ  -ישראל  -לבין האוכלוסייה היהודית בפריפריה  .ניסיתי

לברר כיצד באה לידי ביטוי

שקדרה 160

גור אלרואי

בנסיבות הבלתי שגרתיות שנוצרו בעקבות הגירוש  ,הלכידות החברתית ביישוב היהודי שהלך והתגבש

בארץ  -ישראל מסוף שנות השמונים של המאה התשע  -עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה  .גירושה
של האוכלוסייה היהודית מתל  -אביב ומיפו העמיד את ראשי היישוב בפני אתגר כפול  :לנסות ולמנוע
את הגירוש באמצעות לחץ ושכנוע ; ואם ניסיונות השכנוע ייכשלו  ,לארגן מחדש את היישוב ולדאוג

ככל האפשר לצורכי המגורשים  .ראשי תל  -אביב ויפו לא הצליחו כאמור למנוע את הגירוש ,

וכ 10 , 000 -

איש נאלצו לעזוב את בתיהם ולנדוד צפונה  .ואולם דווקא מהצייתנות ומההשלמה עם צו הפינוי ניתן

ללמוד עד כמה התקשתה האוכלוסייה היהודית הארץ  -ישראלית  ,שהגיעה זה לא כבר  ,להשתחרר
מאימת הפרעות והגירושים שאפיינו את שגרת חייהם של יהודי מזרח אירופה  .נטישת יישוב באופן
כה צייתני כפי שהתרחשה בערב פסח

1917

לא חזרה על עצמה בתקופות מאוחרות יותר .

לעומת זאת נראה כי עם אתגר ההתארגנות מחדש והדאגה לצורכי המגורשים הצליח ' היישוב
החדש ' להתמודד בהצלחה יחסית  .רעב  ,מחלות ושיעורי התמותה הגבוהים הכו במגורשים העירוניים ,
שהתקשו להתקיים במרחב הזר והפראי שאליו נקלעו בגליל התחתון  .תוך זמן קצר קם ועד הגירה

מרכזי  ,וועדים מקומיים שנוסדו בכל מקום ומקום שהגיעו אליו המגורשים  ,היו כפופים לו  .שיתוף
הפעולה בין ועד ההגירה בטבריה לבין המתיישבים החקלאיים בגליל התחתון היה מוצלח  .אך מערכת
היחסים עם ' היישוב הישן ' ועם העדה הספרדית בטבריה הייתה מורכבת יותר  .אלה בחרו להתעלם
מסבל המגורשים ולהתכחש לו ולא השתתפו במאמץ

הכללי .

תקופת הגירוש הייתה אחת השעות הקשות של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .לעומת זאת עבור
התנועה הציונית הייתה תקופה זו אחת מרגעי השיא בתולדותיה  -ב  2 -בנובמבר

1917

הכירה בריטניה

בזכותו של העם היהודי על ארץ  -ישראל  .בשורה אופטימית זו ספק אם הגיעה לאוזניהם של מגורשי

תל  -אביב ויפו  ,שהיו שקועים בייאושם  .עם זאת העזרה שקיבלו המגורשים ממתיישבי הגליל התחתון

אפשרה להם לשרוד  -אמנם בקושי  -תקופה קשה זו  .הסולידריות והאחריות שגילו מתיישבי הגליל

התחתון כלפי תושבי תל  -אביב ויפו הפכה אותם למגורשים מבתיהם אך לא לגולים בארצם .

חולל וכולרה
בטבריה במלחמת
י
העולם הראשונה

דן בר  -אל
וזלמן גרינברג
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' מי יספר ויתנה פרשת הצרות והעינויים שעברו על
ראשי המהגרים בהיותם בנכר ' (זאב ליבוביץ '  ,יושב

ראש ועד ההגירה של גולי יפו בטבריה ) .

1

מבוא
המשבר הפוליטי  ,החברתי  ,הכלכלי ובעיקר הבריאותי שפקד את היישוב היהודי בארץ  -ישראל
בתקופת מלחמת העולם הראשונה  ,היה אחד הקשים ביותר שעמם נאלץ להתמודד היישוב בארץ מאז
ועד היום  .באחד משיאי המשבר  ,בשלהי המלחמה  ,גורשו

כ 10 , 000 -

מתושבי יפו ותל  -אביב  ,רובם

יהודים  ,צפונה  .על מנת לטפל במגורשים ולסייע להם בכל תחומי החיים הוקם ועד הגירה מיוחד ,

בראשות מאיר דיזנגוף  .למעלה מ  1 , 000 -מגורשים קבעו את משכנם הזמני בטבריה  ,שכלל לא הייתה
ערוכה לתוספת האוכלוסייה  .התנאים הקשים בטבריה גרמו למותם של

כ 300 -

מהמגורשים  ,כשבעים

מהם נספו בשתי התפרצויות כולרה במהלך אותה תקופה  .הכולרה ומחלות מעיים נוספות היו גורם
התמותה העיקרי בטבריה  ,ומגפות הכולרה יצרו בעיר תחושת חרדה  ,האשמות הדדיות ומתח חברתי .
חקירת מגפות הכולרה שהתפרצו בטבריה שופכת אור על מרקם היחסים שהתפתחו בין התושבים
המקומיים למהגרים  ,ומאפשרת לבחון את תנאי הקיום בכלל ואת איכות הטיפול הרפואי בפרט

מאמר זה מבוסס על פרק מעבודת דוקטור של דן בר  -אל באוניברסיטת בר  -אילן בהנחיית פרופ ' שפרה קוורץ וד " ר
נח עפרון .
1

מתוך דוח סיכום הפעילות הבריאותית של ועד ההגירה  ,ראו  :ז ' ליבוביץ '  ' ,חללי ההגירה '  ,תמוז תרע " ח  ,עמ '  , 89אצ " מ ,

. [ 90/ 118
קתדרה

, 120

תמוז

תשס " ו ,

עמ '

61נ -

182
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דן ט - -אל וזלמן

בתקופת הגירוש  .מעטות הן העבודות שבדקו את מערכת היחסים שהתפתחה בין המגורשים לתושבי
הגליל במשך שמונה  -עשר חודשי החיים המשותפים ובמיוחד את מאפייני התחלואה של אוכלוסיית
פליטים זו  .המאמר מבוסס על דיווחי ועד ההגירה  ,שתיעדו את הקשיים של המגורשים  ,ובמיוחד על
התיעוד הרפואי הנרחב שעוסק בתחלואה ובתמותה בקרב המגורשים ותושבי העיר  ,ושנכתב בידי

הערסקים ברפואה בטבריה ובראשם ד " ר אריה פוחובסקי  ,רופא ועד ההגירה בעיר .

היגללבה  ,תחלואה ומגפות כולרה בפטרלה לפמ מלחמה העולם הראשונה
מרק טוויין  ,שביקר בטבריה במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  ,התרשם כי ' הסחי והעוני הם
גאוותה של

טבריה ' .

2

ואכן טבריה הייתה ידועה במאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה העשרים כעיר

צפופה  ,שסמטאותיה צרות ומזוהמות  .הבתים בתוך העיר מוקפת החומה היו דלים ועלובים  ,ונעדרו
תנאים תברואתיים בסיסיים  .כתוצאה מחוסר הניקיון ובעיקר בגלל שאיבת מי השתייה באזור של

הזרמת מי שפכים  ,היו בעיר התפרצויות רבות של זיהומי מעיים  ,כגון דיזנטריה וטיפוס המעיים .
מחלת המלריה פגעה דרך קבע בתושבי העיר  ,ותמותת הילדים הייתה גבההה .

4

3

תוצאה נוספת של

התנאים ההיגייניים  ,העירוניים והאישיים הירודים בטבריה הייתה השכיחות הרבה של מחלת העיניים

גרענת  ,הנגרמת על ידי חיידק ועלולה לגרום לעיוורון .

5

מגפות כולרה היו נפוצות ברחבי המזרח התיכון במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה ובתחילת

המאה העשרים  .עד מלחמת העולם הראשונה היו בארץ  -ישראל שתי התפרצויות משמעותיות
וקטלניות של כולרה  .ההתפרצות הראשונה התרחשה בשנת  , 1865במהלך הפנדמיה ( מגפה

עולמית)

הרביעית  ,ופגעה בעיקר בירושלים וביפו  .בטבריה מתו באותה התפרצות מאות מתושבי העיר  .המגפה
עוררה אצל פרנסי הקהילה הכרה בצורך בהקמת בית חולים  ,אך בשל מחלוקות פנימיות נדחתה

הקמתו של בית חולים יהודי בשלושים שנה .

6

בורדת ואמונות עממיות מנעו באותה עת הכנסת

שיפורים תברואתיים שכבר היו מוכרים באירופה  .למשל החברה קדישא המשיכה במנהגה לרחוץ

ולטהר את גופות המתים על גדות הכינרת .

7

גם בואו לטבריה של הרופא היהודי הראשון  ,ר " ר הלל

יפה  ,בשנת  ' , 1891לא תרם לשיפור בריאות הציבור  .מזיכרונותיו ניתן ללמוד עד כמה מועט היה

מ ' טווין  ,מסע תענוגות לארץ הקודש  ,תרגם א ' בן  -נחום  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '

. 79

לתיאור גהחב של מצב הרפואה בטבריה במאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה העשרים ראו  :נ ' לוי  ,פרקים בתולדות
הרפואה בארץ  -ישראל , 1948 - 1799
55 -59

 .עע

תל  -אביב  , 1998עמ ' . 325 - 314

 London 1925 ,ח )0ש0ם  Galileeן Livingstone ,

w. p.

י ' ברגרט  ' ,טבריה ואקלימה '  ,הפועל הצעיר  7 ,באוגוסט  , 1914עמ ' . 15 - 13
י ' פריידין  ' ,ניסיונות ראשונים להקמת בית חולים בטבריה במאה הי " ט '  ,קתדרה ,

22

( טבת תשמ " ב )  ,עמ ' . 112 - 91

א " ר מלאכי  ' ,לתולדות הישוב בטבריה '  ,י " ל הכהן מימון ( עורך )  ,ספר היובל לסרב ד " ר ב ' אלפנביין  ,ירושלים תשכ " ד ,
עמ '

קמט  -קצה .

בשנת

1890

הגיע הרומא ד " ר יהודה הולצמן לטבריה למשך שנה אחת  ,אך נהוג לראות בד " ר יפה את מייסד הרפואה

העברית בעיר  .עוד על הרופאים בגליל בסוף המאה התשע  -עשרה ראו  :י ' בראל ונ ' לוי  ' ,ראשיתה של הרפואה המודרנית

בגליל  , ' 1900 - 1860קתדרה ,

 ( 54טבת

חש " ן )  ,עמ ' . 106 - 96

חולי וכולרה בטנו -יה במלחמת העולם הראשונה

163

הידע של תושבי העיר על אותה מגפה קטלנית  .אלה שאלוהו  ' :האומנם אמת הדבר  ,שאפשר להכיר

את הכולירה מרחוק לפי הריח ? ' .

תדרה
-

9

ההתפרצות השנייה של הכולרה בארץ  -ישראל חלה במהלך הפנדמיה השישית של המחלה  ,בשנת

. 1902

אז התפרצה המחלה בכל רחבי המזרח התיכון  ,בעקבות חזרתם של עולי הרגל ממכה למקומות

מגוריהם  .בטבריה מתו לפחות

600

מתושבי העיר  .המנעותם של תושבי טבריה משמירה על

ההיגיינה  ,הדהימה את הרופא האנגלי ד " ר ארנסט ויליאם גרני מסטרמן  .לדבריו אף שבעת
המגפה בשנת

1902

הרופא הסקוסי שהתגורר בעיר 10סיפק לתושבים מים רתוחים חינם  ,הם

נמנעו מלשתות מים אלה והעדיפו את מי האגם המזוהמים .

11

אותו רופא סקוסי  ,ד " ר דייוויד

ווט טורנס  ,תיאר בספר המבוסס על זיכרונותיו את התנאים ההיגייניים הקשים בטבריה  ,וציין
כי מי ביוב זרמו ברחובות  ,שררה צפיפות רבה  ,והשלטון המקומי התעלם מאזהרותיו בדבר
המגפה המתקרבת ובדבר האמצעים התברואתיים שיש לנקוט כדי לצמצם את

פגיעתה .

השלטון העות ' מאני נהג להטיל סגר על עיר נגועה בכולרה כדי למנוע את הפצת המגפה
לערים אחרות  .במגפה בשנת

1902

הוטל הסגר באיחור ניכר  ,וחולים שברחו מהעיר הפיצו
למעלה  :ד " ר דייוויד
רוס טורנה
מימין  :מגט

מבית

הקברות בטבריה
לעבר הכינרת
וצילום  :דן ה - -אל )

ה ' יפה  ,דור מעפילים  :זכרונות מכתבים ויומך  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '  . 22עוד על אמונות עממיות ומחלות בטבריה
ראו  :ליווינגסטון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 57
הכוונה לרופא הסקוטי ד " ר דייוויד ווט טורנס  ,שפעל כרופא בטבריה משנות השמונים של המאה התשע  -עשרה ועד

שנת  . 1923הוא ניהל את בית החולים של המיסיון בטבריה  ,שהיה מוסד האשפוז היחיד בגליל התחתון בפרוץ מלחמת
העולם הראשונה  .בתקופת המלחמה נאלץ לעזוב את הארץ מפני שהיה נתין של מעצמה עוינת  ,ובית החולים הפך לבית
חולים צבאי ועירוני בניהול רופאים

 .קק

1919 [ ,ן London

15 - 16

גרמנים .
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את המחלה ביישובים אחרים בגליל  .גם לאחר הטלת הסגר ניתן היה לצאת מטבריה הנצורה ולהיכנס
אליה בעבור

שוחד .

בסוף שנת

1912

12

החלה בטבריה התפרצות נוספת של כולרה  ,שלא התפשטה לאזורים אחרים של

ארץ  -ישראל  .גם הפעם הטיל השלטון העות ' מאני סגר ונמנע ממתן עזרה רפואית  .עד להטלת הסגר

7

- ,-

הגיבה האוכלוסייה  ,כהרגלה במגפות קודמות ,

=

בבריחה המונית -

--

עברו לצפת .

13

200

משפחות מתושבי העיר

בגלל הפחד מהסגר שיטיל השלטון ,

לא דיווחו על חולים  ,ואין נתוני תחלואה מדויקים .
על פי הערכה למעלה

מתושבי העיר

מ 100 -

היהודים מתו במגפה  .הטלת הסגר על העיר פגעה
בהספקה של מצרכי מזון ופחם  ,וגרמה לעליית
מחיריהם וכן לפגיעה כלכלית קשה  ,בגלל שיתוק
המסחר והשבתת העבודה מחוץ לעיר .

14

מגפת

הכולרה הביאה להתארגנות הקהילה לעזרה הדרית .
טבריה ,

19 % 8

מתנדבים חילקו מצרכי מזון בבתי החולים  ,טיהרו וניקו בתים של חולים  ,וסייעו לחברה קדישא לקבור

את המתים במהירות  .יהודים מכל רחבי הארץ נרתמו לסייע לתושבי טבריה והעלו תרומות כדי להקל

את המשבר הכלכלי .

15

בעת המגפה נוצר שיתוף פעולה בין תחנת הבריאות העברית על שם שטראוס

בירושלים לבין תושבי טבריה  .במעברת תחנת הבריאות הוכנו חיסונים נגד הכולרה ומנהל התחנה ,
ד " ר זאב ברין ,

16

הגיע לטבריה  ,אך בעת הגיעו כבר דעכה המגפה והחיסון לא ניתן .

7

'

לאחר המגפה נעשה ניסיון להפיק לקחים ולהציע דרכים למניעת הישנותה  .ד " ר יצחק ברגרט ,

רופא בטבריה  ,טען בקיץ

1914

18

שהיה

כי ניתן לפתור את בעיות הצפיפות וההיגיינה בטבריה על ידי הקמת

פרוור על הר כנען ועל ידי הקמת בית ספר בעיר שינחיל את יסודות ההיגיינה לילדים  ' .הסברא כי המחלה
חולירע באה ע " י מיקרובים המתפתחים במים ורפש איננה כבר מוזרה ומצחיקה כמו שהייתה בעיני הדור
הזקן  .דעות משובשות ואמונות תפלות  ,תולדות הבערות והפראות ישנן פה די והותר ומשמשות מקור

12

ליווינגסטון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 192 - 185

,

ראו גס  :עבר הדני א ' פלדמן ]  ,ההתישבות בגליל התחתון  :חמישים שנות

קורותיה  [ ,רמת  -גן  , ] 1955עמ ' . 91 - 89
13

לוי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 323 - 322ראו גם  ' :טבריה '  ,הפועל הצעיר ,

14

י " ש  ' ,מכתב מטבריה '  ,החרות  11 ,בדצמבר  , 1912עמ '  . 2התנהגות השלטונות בטבריה במהלך המגפה בשנת תרע " ג וכן

31

בדצמבר  , 1912עמ ' . 14 - 13

דפוס התגובה של האוכלוסייה בעיר על מהלכי השלטונות  ,חזרו על עצמם במהלך מגפות הכולרה שהיו בעיר בתקופת
המלחמה .
15

( ללא מחבר )  ,על מגיפת החולירע בגליל  ,החרות ,

16

ד " ר זאב ברין (  , ) 1949 - 1884רופא יהודי  -גרמני  ,התמחה ברפואה טרופית בפרייבורג  ,גרמניה והתמנה בשנת

30

בדצמבר  , 1912עמ ' . 2
1912

למנהל תחנת הבריאות על שם נתן ולינה שטראוס בירושלים  .במלחמת העולם הראשונה גויס לצבא הגרמני באירופה ,
וכשחזר לארץ עבר להתגורר בחדרה ושם הוא

קבור .

17

האור  ,י " ג בטבת תרע " ג .

18

ד " ר יצחק ברגרט  ,יליד רוסיה  ,החל ללמוד רפואה בברן והשלים את לימודיו בביירות  .שירת לפני המלחמה בטבריה
ובמושבות הגליל התחתון  ,התגייס לצבא העות ' מאני ונפל בחפירות חזית הדרום ליד עזה בשנת

. 1917

תולי וכולרה בטת  -יה במלחמת העולם הראשונה

לכל רע ופגע ' .

9

'

ד " ר יפה  ,שסקר את מצב הבריאות של יישובי הארץ באמצע מלחמת העולם הראשונה ,

דיווח כי מגפות כולרה פוגעות בטבריה לעתים קרובות  ,ויש בעיר מקרי דיזנטריה רבים  .לעומת זאת ,
ציין  ,מספר מקרי המלריה בעיר נמוך יחסית למספרם ביישובים אחרים באזור  .הוא טען כי הבעיה

המרכזית של טבריה היא מי האגם המזוהמים  ,ומכאן החשיבות בהספקת מים באיכות גבוהה לעיר .
מגפת הכולרה של שנת

העתיקה .

21

20

בירושלים תרמה ליציאת היישוב היהודי מחוץ לחומות העיר

1865

גם בעקבות מגפות הכולרה בטבריה בשנים

נעשו ניסיונות להקים שכונה

 1902ו 1912 -

יהודית מחוץ לחומות העיר  ,אולם ניסיונות אלה לא צלחו  ,והמצב התברואתי לא השתפר מהותית כל

אותה תקופה .

22

הזרמת מי השפכים לכינרת נמשכה  ,האשפה פונתה אל מעבר לחומות העיר  ,והעיר

סבלה ממכת זבובים ויתושים .

23

 , , ' , ,מגפות '  ,כולרה
,

מחלת הכולרה נגרמת ,על ,יי

.

, ,

~ ,Vibrioואאי ' , 6היא הנשא היחיד של החיידק .

החיידק

החיידק מועבר לע4קר  ,על די צליעת מזון או שתיית מים המזוהמים בחיידק  .תקופת הדגירה

,

של החיידק בגוף האד ' 6קצרהל ונ6שצת ' ממספר שעות עד יומיים תלוי בכמות החיידקים
שנבלעה  .לאחר מכן מופיעים

,

שלשול64

' חיקינו

והקאות  ,הגורמים להתייבשות קשה ולאבדן

אלקטרוליטיט  .ללא טיפול מתאים  ,הכולל עירוי להחזרה של הנוזלים והאלקטרוליטים לגוף ,
ימותו

60 - 50

אחוזים ' מהחולים תוך יומיים  .מי ששורר את המחלה מחוסן מהידבקות נוספת

'

בחיידק הכולרה למשך

מטפי

,

שניסי מקום מוצאן של המגפות הכלל  -עולמיות  ,הנקראות

פנדמיות  ,בתת  -היבשת ההודית הפנדמיות הגיעו למערב על ידי עולי רגל  ,סחר ימי ותנועה
של כוחות צבאיים  .עד היום היו שבע פנדמיות ; הראשונה החלה בשנת  , 1817ובמהלכה
התוודע העולם המערבי למחלה זו  .הפנדמיה השישית ( שבמסגרתה היו התפרצויות הכולרה

בתקופת מלחמת העולם הראשונה ) החלה בשנת

1899

בהתפרצות בהודו  ,ומשם עברה לרחבי אסיה  .בשנת

ונמשכה עד שנת

1902

. 1923

תחילתה

הגיעה מגפת הכולרה באמצעות

עולי הרגל למכה שבחצי האי ערב  ,ומשם למצרים  .בהמשך התפשטה המגפה ברחבי המזרח
התיכון  ,ברוסיה ובמזרח אירופה  .כמה מהתפרצויות הכולרה במהלך מלחמת העולם הראשונה

נגרמו על ידי מעבר של חיילים מאזורים נגועים לאזורים אחרים .

24

( לעיל  ,הערה . ) 5

19

ברגרט

20

אצ " מ  . 1 99111 ,מתוך סקירה של ד " ר הלל יפה על מצב הבריאות בארץ ישראל בשנת . 1916

21

על הקשר בין מגפת הכולרה להקמתן של השכונות מחנה  -ישראל ונחלת  -שבעה בירושלים ראו  :י " מ ריבלין  ,ראשית

.

הישוב היהודי מחוץ לחומות  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' ; 78

י " י ילין ,

' פרקים בתולדות הישוב הישן '  ,חדשות מהארץ 20 ,

כאוגוסט  , 1918גיליון ל " ז עמ ' . 8
22

י ' כץ  ' ,ראשיתה של טבריה החדשה  :המאמצים להקמת שכונות יהודיות מחוץ לחומות טבריה בראשית המאה

מטוב טבריה ,
23
24

4

( כסלו תשמ " ז )  ,עמ ' . 30 - 23

מ ' אדרעי  ' ,אלו שירותים שאין להם שיעור '  ,ע ' אבישר ( עורך )  ,ספר טבריה  ,ירושלים וכשל " ג  ,עמ ' . 440 - 438
48 - 86
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מלחמת העולם והיישוב בארץ ובטבריה
באוגוסט

1914

פרצה מלחמת העולם הראשונה  .היישוב היהודי בארץ  -ישראל מנה ערב המלחמה

נפש  .בתחילת נובמבר

85 , 000

1914

הצטרפה תורכיה למעגל המלחמה  ,ומיד בוטלו זכויות היתר

והחסות של בעלי נתינות זרה ( קפיטולציות)  .הנתינים של מדינות האויב חויבו לקבל על עצמם את
מרות השלטון העות ' מאני או לעזוב את הארץ  25 .בשנות המלחמה פקדה את תושבי הארץ מסכת תלאות

ופורענויות  .מיד

עם תחילת המלחמה הופסק שיט אניות סוחר בים התיכון  ,ונפסקה הגעתם של כספי

החלוקה ותרומות שפרנסו את ' היישוב הישן '  .גם ' היישוב החדש ' נפגע קשות מבחינה כלכלית בעקבות
הפסקת הייצוא של התוצרת החקלאית לאירופה והמחסור בדלק .

26

יהודי ארצות  -הברית והממשל

האמריקני נרתמו לסייע ליישוב שנקלע למצוקה  ,ובאמצעות אניות מלחמה אמריקניות ששייטו במי
הים התיכון שלחו משלוחים של מצרכי מזון בסיסיים וכסף  ,ובכך אפשרו ליישוב להתקיים .

27

בשנת

 , 1915עם השלמת סלילת מסילת הברזל מעפולה לבאר  -שבע  ,החלו התורכים להעביר כוחות דרומה ,

לכיוון סיני  ,על מנת לכבוש את תעלת סואץ  .הצבא התורכי החרים מן התושבים בארץ ציוד רפואי ,
ציוד חקלאי  ,מוצרי מזון ובהמות עבודה  .נוסף על כך גויסו צעירי היישוב לגדודי העבודה שסופחו
ליחידות הצבאיות ועבדו בתנאי כפייה  .מכלול הצעדים האלה פגע בכלכלת ' היישוב החדש '  .במרס
1915

בארץ .

הופיעו נחילי ארבה בשמי הארץ  ,השמידו חלק גדול מיבולי השנה והחמירו מאוד את הרעב
28

תנועות של יהירות הצבא התורכי  ,שהיה נגוע במחלות זיהומיות שונות  ,הביאו להתפרצות

מגפות באוכלוסייה האזרחית בארץ  ,וביניהן מגפת טיפוס הבהרות  ,שפרצה כבר בשנת  , 1915ועליה
נוספה בשנת

1916

מגפת כולרה  .כיוון שחלק ניכר מהסגל הרפואי היהודי שהיה בארץ גויס לצבא

התורכי  ,לא יכלה האוכלוסייה האזרחית המיוסרת  ,מוכת המחסור ודלת הסיוע הרפואי  ,להתמודד
עם המגפות  .תמותה חריגה החלה כבר בשנת  , 1915ושיאה היה בשנת  , 1916השנה הגרועה ביותר
במהלך

המלחמה .

29

האוכלוסייה היהודית בטבריה מנתה ערב המלחמה

שחיו בעיר .

30

6 , 000

נפש מתוך סך של

כ 9 , 000 -

תושבים

כאשר בוטלו הקפיטולציות בשלבי המלחמה הראשונים  ,בחרו כ  1 , 000 -מתושבי טבריה

היהודים לעזוב את הארץ ,

31

וכ 600 -

מתוכם נרדו

לקורסיקה .

32

בשנה השלישית של המלחמה  ,בסוף

25

א ' אלמאליח  ,ארץ  -ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם  ,ב  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ ' . 26 - 25

26

על ארץ  -ישראל בזמן משבר מלחמת העולם הראשונה ראו  :מ ' נאור וד ' גלעיני  ,ארץ ישראל במאה העשרים  :מישוב

למדינה  , 1950 - 1900 ,תל  -אביב חש " ן  ,עמ '
 , 1978עמ '

; 457 - 437

; 104 - 82

מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט  , 1917 - 1777ירושלים

נ ' אפרתי  ,ממשבר לתקווה  :היישוב היהודי בארץ  -ישראל במלחמת  -העולם הראשונה  ,ירושלים

תשנ " א .

(לעיל  ,הערה  , ) 25עמ ' . 196 - 185

27

אלמאליח

28

שם  ,עמ ' . 169 - 137

29

שם  ,עמ '

. 217 - 213

אלמאליח ציין שעה רבים היו החולים בשנת תרע " ו עד שארץ  -ישראל נהפכה לבית חולים גדול

וביחוד ירושלים ' .

( ניסן תשמ " ח )  ,עמ ' . 14 - 9

30

נ ' שור  ' ,קווים להתפתחותה של אוכלוסיית טבריה בתקופה העות ' מאנית '  ,מטוב טבריה ,

31

אלמאליח ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ ' . 254

32

המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית  ,ספירת יהודי ארץ  -ישראל  ,ב  ,יפו תרע " ט  ,עמ ' . 12

6

חולי וכולרה בשם  -יה במלחמת העולם הראשונה
מרס  , 1917פקד מפקד

חזית ארץ  -ישראל  ,ג ' מאל פאשא  ,לגרש את תושבי יפו ותל  -אביב .

יהודים ולמעלה מ  1 , 000 -ערבים גורשו צפונה .

33

 167ץוגדרה

כ 9 , 000 -

מאיר דיזנגוף  ,שהיה ראש ועד תל  -אביב  ,התמנה

על ידי ג ' מאל פאשא לעמוד בראש ועד ההגירה  .ועד זה טיפל בהעברת הגולים מיפו והסביבה
לצפון הארץ ופיזורם ביישובים  ,במתן שירותים רפואיים  ,במציאת מקורות כספיים למימון השהייה ,

במציאת מקורות תעסוקה ובהספקה ראשונית של מוצרי מזון ותרופות .

34

תחנתם הראשונה של

המהגרים ( הפליטים מגורשי תל  -אביב ויפו כונו בלשון התקופה מהגרים ) הייתה פתח  -תקווה  ,שלא
הייתה ערוכה לקלוט זרם כה גדול של אנשים  .כעבור זמן קצר הוכרחו המהגרים לעבור צפונה ,

וקרוב

ל 3 , 000 -

מהם עברו להתיישב בערי הגליל

ובמושבותיו .

36

באמצע מאי

19 17

35

קבע דיזנגוף את

מקום מושבו של ועד ההגירה המרכזי בטבריה  .במהלך גל ההגירה הראשון  ,עד רצמבר  , 1917הגיעו
לטבריה

ל . 1 , 161 -

643
37

מגורשים יהודים

ו 220 -

ערבים  ,וער סוף המלחמה הגיע מספרם של המגורשים בעיר

לקראת סיום מלחמת העולם ועם כיבוש הגליל על ידי הצבא הבריטי מיהרו המגורשים

לחזור ליפו ולתל  -אביב  .במפקד שנערך בטבריה באדר תרע " ט ( מרס

יהודים .

) 1919

נמנו

3 , 066

תושבים

38

ההטלואה בקרב המגורשים בפטרלה בתקופה המלחמה
התחלואה בקרב המהגרים הייתה רבה כבר בימים הראשונים לשהייתם בפתח  -תקווה ובכפר  -סבא ,

נקודות הריכוז הראשונות שלאחר הגירוש  .המסע צפונה היה טראומטי  ,מאחר שהמגורשים נאלצו

לנוע במשך ימים ברכבת או בעגלות בתנאים קשים  ,ללא מים ומזון מספקים וללא קורת גג .
תושבי טבריה התכוננו לקראת בואם של המגורשים ואף העלו תרומה של

720

לירות תורכיות  .אך

חמישים החדרים שהכינו לקליטתם לא סיפקו את הצרכים והצפיפות במגורים הייתה קשה .

חלקי לצפיפות נמצא בהפניה של

כ 200 -

40

פתרון

מהגרים למבנים שבחצר קבר ר ' מאיר בעל הנס  ,הנמצאים

באזור חמי טבריה  ,כקילומטר מדרום לחומות העיר .

33

39

41

חלק מהמהגרים הגיעו לטבריה חולים בטיפוס

על פרשת הגירוש ראו בהרחבה במאמרו של ג ' אלרואי  ' ,גולים בארצם ? פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל התחתון ,
 , ' 1918 - 1917בחוברת זו  ,עמ '

ציוני  ,ירושלים תשנ " ו  ,עמ '

. 158 - 133

ראו גם  :ח ' רם  ,הישוב היהודי ביפו בעת החדשה  :מקהילה ספרדית למרכז

301 - 291

34

על פעולותיו של ועד ההגירה ראו  :אפרתי ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 330 - 284

35

מ ' דיזנגוף  ,עם תל  -אביב בגולה  ,תל  -אביב תרצ " א  ,עמ '

. 59 - 51

עוד על פעולותיו של דיזנגוף כראש ועד ההגירה

ראו :

י ' יערי  -פולסקין  ,מ ' דיזנגוף חייו ופעולותיו  ,תל  -אביב תרפ " ו  ,עמ '  , 104 - 69וכן  ,אלרואי ( לעיל  ,הערה . ) 33
36

דיזנגוף ( שם )  ,עמ '

37

ליבוביץ ' ( לעיל  ,הערה

38

שבטבריה בחודש תמוז תרע " ח  .תאריך  29 :באוגוסט  ( 1918אצ " מ  ,[ 90/ 117 ,עמ ' . ) 341
המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית (לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 13

. 73 - 72
;)1

א ' פוחובסקי  ,סקירה לדו " ח בנוגע להעבודה שנעשתה בהמצאת עזרה רפואית לגולי יפו

39

מ ' בן הלל הכהן  ,מלחמת העמים  :יומן  ,ב  ,ירושלים השס " ה  ,עמ ' . 590

40

שם  ,עמ ' . 562

41

' מספר החולים שהיו בהבנין של ר ' מאיר מא ' אייר עד ד ' סיוון '  ,ד ' בסיוון תרע " ז ( אכ " מ  . ) ] 265 - 2 ,מבני המגורים
הסמוכים לקבר ר ' מאיר בעל הנס הוקמו בשלהי המאה התשע  -עשרה  ,ביזמתו של אברהם ב " ק  ,ונועדו לשמש מגורים
לעניים שבאו להתרפא בחמי טבריה  ,ושידם לא השיגה להתארח בבית

מלון .
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דן מ  - -אל וזלמן גריניץ -ג

הבהרות ובמלריה  ,מחלות שבהן נדבקו בדרך ובתחנות ביניים  ,דוגמת המושבה כינרת  ,שבה רוכזו
באפריל

 1917כ 1 , 300 -

מגורשים  .אחרים חלו במחלות מעיים זמן קצר לאחר הגיעם לעיר  .ד " ר

איטה חיסין  ,אשת בנו של ד " ר חיים חיסין  ,טיפלה במהגרים מיד עם בואם לטבריה בבית חולים זמני

שנפתח במתחם קבר ר ' מאיר בעל הנס .

42

תחנת הבריאות על שם שטראוס שבירושלים מיהרה לשלוח

לגליל את ד " ר אריה פיגנבאום ,

43

כדי לפתוח שתי מרפאות לטיפול במהגרים  .הראשונה

נפתחה במושבה יבנאל  ,ובה ניתן טיפול גם למהגרים שהגיעו לכפר  -תבור  ,למנחמיה
ולסג ' רה  ,ובשנייה  ,שנפתחה בטבריה  ,טופלו מהגרים שהגיעו לעיר וכן למגדל  ,לדגניה

ולביתניה .

44

גם לעיר צפת זרמו מאות מהגרים  ,והרעב הכבד ומגפת טיפוס הבהרות קטלו רבים

מתושבי העיר והמהגרים וביניהם את הרופא שפעל בעיר ד " ר אברהם גרין  .תושבי צפת
טענו כי המהגרים מקבלים הקצבות גדולות מאלו הניתנות להם בעוד חלק מהתושבים
נאלצו לעקור מן העיר בשל תנאי העוני הבלחי נסבלים  ,ובין המהגרים לתושבים במקום

התפתחה מערכת יחסים עכורה .

45

למעלה  :ד " ר אברהם
גרין  ,שנפטר ממגפת
טיפוס הבהרות בצפת
משמאל  :טמא

,

לצפת ,

912נ
צילזס  ,ליאו

קאהן )

42

43

שם ,

שם .

ד " ר אריה פיגנבאום (  ) 1981 - 1885יליד לבוב  ,למד רפואה במינכן ובווינה  .עלה בשנת
לגרענת של תחנת הבריאות העברית בירושלים  .היה יזם ופעיל מרכזי במוסדות ובארגונים הרפואיים מתחילת היווסדם
בארץ  .ממקימי אגודת הרופאים העבריים בירושלים (  , ) 1913שקדמה להסתדרות הרפואית  ,ומייסד כתב  -העת ' הרפואה '
1913

כדי לנהל את המחלקה

( . ) 1920
44

45

פרוטוקול ישיבת אספת ועד ההגירה  ,ז ' בסיוון תרע " ז
אפרתי ( לעיל הערה  , ) 26עמ '

אוניברסיטת בר  -אילן  ,יולי

; 243 - 236

1999

( 28

במאי  , ) 1917אה " ע  - 126 - 19 ,ע. 1

ז ' פרל  ' ,המשבר בצפת היהודית במלחמת העולם הראשונה ' עבודת מוסמך ,

חולי וכולרה בטני -יה

במלחמת העולם הראשונה

התחלואה הרבה בקרב המגורשים בגליל ומצבם הכללי הקשה שכנעו את ג ' מאל פאשא להורות

לנדרה

169
-

על שחרורו של ד " ר אריה פוחובסקי 46משירותו כרופא צבאי  ,ולשלחו לטבריה כדי לתת טיפול רפואי
למגורשים ולתושבי העיר .

47

פוחובסקי הגיע לטבריה בתחילת חודש יוני  ,ולמראה התחלואה הקשה

בקרב המהגרים התרשם שרק חולים נשלחו לשם .

48

עוד קודם לכן הועלתה הצעה לפתוח בית חולים

קבוע לטיפול במהגרים  ,אך היא נדחתה מחוסר תקציב  ,ובמקום זאת הועברו כספים

לבית החולים העירוני .

49

החמרת התחלואה והתמותה 50שכנעו לבסוף את רוב חברי ועד

ההגירה בצורך להקים בעיר בית חולים נוסף ובו עשרים מיטות  ,ואילו מיעוט מחברי
הוועד התנגדו לכך וטענו כי רצוי להשקיע את הכספים בהספקת מזון לאוכלוסייה

הרעבה .

51

בסוף יוני

נפתח בטבריה בית חולים למהגרים בניהולו של ד " ר

1917

פוחובסקי .

סיבות האשפוז העיקריות היו מחלת המלריה וזיהומי מעיים  ,דיזנטריה וטיפוס הבטן .
חולים במחלות כרוניות היו מיעוט בקרב המאושפזים .

52

מצבו הכלכלי והתברואתי של

בית החולים היה קשה ביותר  ,ולא אחת הוא עמד בפני סגירה  .ה ' משרד הארץ  -ישראלי '
לא יכול היה לשאת לאורך זמן בעלויות של

400

לירות תורכיות מדי חודש  ,ודרש לשתף בנטל הכספי

הכבד את ועד ההגירה ואת משרד המושבות  .בסוף אוגוסט  , 1917בישיבה סוערת של ועד ההגירה
המרכזי שבטבריה  ,טען דיזנגוף שלקראת החורף ייאלץ ועד ההגירה לסגור את בית החולים משום
שאין תקציב לקניית מזון  .פוחובסקי התנגד נמרצות לסגירה  ,והעלה שאלה מוסרית קשה שעמה
נאלץ ועד ההגירה להתמודד במשך כל תקופת הגירוש  ' :בכמה מעריכים חיי איש שניצל הודות לעזרה

החולים ? ' ' .

מדיצינית על ידי בית

5

פוחובסקי פנה לד " ר יעקב טהון  ,ממלא מקום מנהל ה ' משרר

הארץ  -ישראלי '  ,וביקש לקבל עזרה תקציבית לבית החולים  ,ואיים שעלולה להתרחש קטסטרופה

ממחלות ' שביכולתן להשמיד את המהגרים ' .

ההשתדלויות לא עזרו  ,ובתחילת אוקטובר

1917

הודיע דיזנגוף לוועד ההגירה שבטבריה כי כפי שהחריע  ,עליהם לסגור את בית החולים .

בית

החולים סגר את שעריו
בו

185

חולים .

56

ב 21 -

אולם התחלואה שהלכה וגברה הביאה לפתיחה מחדש של בית החולים בטרם חלפו

46

ד " ר אריה פוחובסקי

47

48

50

( , ) 1965 - 1869

רופא מנתח  ,למד בחרקוב ועלה לארץ מרוסיה בשנת  , 1906התגורר תחילה

פרוטוקול ישיבת אספת ועד ההגירה  ,ב ' באלול תרע " ז

פרוטוקול
הכהן

55

באוקטובר  , 1917כארבעה חודשים לאחר פתיחתו  ,ובתקופה זו טופלו

ברחובות ולאחר שנתיים עבר לתל  -אביב .
הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 619

49

54

( 29

באוגוסט

 , ) 1917אה "ע - 126 - 19 ,ע. 1

(לעיל  ,הערה . )44

(לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 634
ביוני  , ) 1917אה " ע ,

,

ת.

51

פרוטוקול ישיבת אספת ועדי ההגירה  ,כ " א בסיוון תרע " ז

52

א ' פוחובסקי  ,סקירה ודין וחשבון מסידור העזרה המדיצינית לגולי יפו הנמצאים בטבריה בחודש נובמבר , 1917
2

בדצמבר

 1917ן

אצ " מ ,

. 090/ 133

53

פרוטוקול ( לעיל  ,הערה . ) 48

54

פוחובסקי אל טהון ,

55

דיזנגוף אל ועד ההגירה בטבריה ,

56

פוחובסקי אל ועד ההגירה  ,ב ' בחשוון תרע " ח

8

( 11

- 126 - 19

באוקטובר

 , 1917אצ " מ . ]265 - 4 ,
1

באוקטובר  , 1917אהת " א  ,חטיבה  , 1תיק
( 18

באוקטובר  , ) 1917אצ " מ ,

101ב .
. [ 90/ 133

ד " ר אריה פוחובסקי
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חודשיים מסגירתו ,

57

והוא נסגר סופית רק לאחר כיבוש טבריה על ידי הבריטים  .למרות דלות אמצעיו

ומצבו ההיגייני הירוד  ,היווה בית החולים מקור עידוד ותקווה לקהילת המהגרים  ' :אך לכל הפחות
יגול את החרפה ולא ימותו

ככלבים ' .

58

בשנות המלחמה התעצמה התחלואה במלריה בטבריה  ,ומספר החולים במחלה היה הגדול ביותר
בקרב המאושפזים  .מדי חודש אושפזו וטופלו בחינין כעשרים חולי קדחת  ,ועוד כארבעים חולים זכו

לביקורי בית של רופא  .חלק ניכר מחולי המלריה לקו גם במחלות מעיים  .ניתן לקשר את התפרצות
המלריה להידבקותם של מהגרים במחלה בזמן שהייתם במגורים ארעיים במושבה כינרת ולהידרדרות

נוספת במצב התברואתי בעיר  ,שאפשרה ליתושי האנופלס להתרבות .

59

מחלת טיפוס הבהרות ,

המועברת על ידי כינים ומתפרצת בתנאים של רעב וצפיפות  ,הכתה ללא רחם ברחבי הארץ בכל שנות

המלחמה  .המחלה פגעה קשות גם בטבריה  ,ומדי חודש אושפזו בבית החולים כעשרה חולים בטיפוס
הבהרות  .מחלות העיניים המשיכו להיות גורם תחלואה מרכזי בתקופת המלחמה  ,ובמשך חודש אחד
בלבד בקיץ

בשנת

1918

1917

בוצעו בבתיהם של החולים שבעיר  1 , 058טיפולי עיניים .

נפטרו

131

60

מהגרים בטבריה מסיבות שונות  :טיפוס  ,מחלות מעיים  ,מלריה  ,התקפי

לב ומחלות כרוניות  ,ובמגפת הכולרה שהייתה באותה שנה ( ראו להלן ) נפטרו עוד

המהגרים  .אוכלוסיית המהגרים בעיר מנתה בנובמבר
לשיעור מדהים של יותר

מ 20 -

643 1917

37

בני אדם מקרב

נפשות  ,כלומר התמותה הגיעה

אחוז  .עם הגעת גל מהגרים נוסף לטבריה  ,בנובמבר  , 1917החמיר

המצב הבריאותי  .בדיקה של נתוני התמותה בנובמבר

1917

לבדו מראה כי מחלות המעיים

הזיהומיות :

כולרה  ,דיזנטריה וטיפוס המעיים  ,הביאו למותם של שבעה  -עשר מהגרים מסך כולל של עשרים

וארבעה מהגרים שנפטרו באותו חודש  .הדבר מצביע על כך שתנאי ההיגיינה הירודים ושתיית מים לא
נקיים תרמו לכך שבחודש אחד בלבד נפטרו

 , 1918ובסך הכול

321

מתוך

1 , 161

2

אחוזים מהמהגרים  .התמותה הרבה נמשכה גם בשנת

המהגרים שהגיעו לטבריה

( כ 28 -

אחוז ) לא זכו לחזור לבתיהם

( תרשים . ) 1

ההפרצות הכולרה בטבריה בשנה

1917

בתחילת יוני  , 1917לאחר בואם של המהגרים לטבריה  ,החלה עלייה תלולה במספר החולים בזיהומי
מעיים  ,ופוחובסקי ייחס את הדבר למי הכינרת המזוהמים  .לכינרת הוזרמו מי שפכים והיא שימשה כמקום

לכביסה  .על כן עלתה צחנה ממימיה  ,והמים שנשאבו ממנה לצורכי שתייה היו באיכות ירודה .
ב 18 -

ביולי

1917

התגלה מקרה הכולרה הראשון בין המהגרים  .אצל המהגרת בת  -שבע שוחט

בדצמבר (  , ) 1917אה " ע . rv - 126 - 19 ,

57

פרוטוקול ישיבת אספת ועדי ההגירה ,

58

ליבוביץ '  ' ,חללי ההגירה '  ,תמוז תרע " ח  ,עמ '  , 115אצ " מ ,

59

פרוטוקול ישיבת אספת ועדי ההגירה  ,כ ' בסיוון תרע " ז

13

490 / 117
( 11

ביוני

, ) 1917

שמגורשים רבים הועברו ביזמת ועד ההגירה לאזור עמק הירדן  ,שהיה נגוע
60
61

61

פוחובסקי  ,אנ " מ  ,[ 90/ 133 ,עמ ' . 344
ליבוביץ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '  , 126אצ " מ . ; 90/ 164 ,

אה " ע ) - 126 - 19 ,ע  .דיזנגוף הצר על כך

במלריה .

חולי וכולרה בטס  -יה במלחמת העולם הראשונה

תרשים

:1

- 62

-

, ,,

.

11

, ,,,,
1

גורמי תמותה עיקריים בקרב מהגרים בטבריה בשנים

ןן

4י

-

מחלות

- --

,-

-

-

56

טיסת

-

" , ,-
36

1
'

,,

ל

"

_ 30

,, ,

23

זקנה

כולרה

-

-

"

המוות כפי שנרשמו לגבי  224מתגרים

( מקור הנתונים :

-

60
50

מוות

-- -

מלריה

( מת71

"

ן

מעיים

אצ " מ ,

70

מספר
מקרי

,, ,,1,

_

1918 - 1917

סד של

טיפוס

תת -

הבהרות

תזונה

321

טיפוס- -

תוזר

מקרי מוות ) שהגיעו לטבריה בשנים

1918 - 1917

90 / 118ן)

מיפו  ,שהייתה בשלבי החלמה ממחלת טיפוס הבהרות  ,ניכרו סימנים של מחלת מעיים חריפה  .בדוח
שכתב על התפרצות המגפה ציין פוחובסקי בגילוי לב שאף שחשד כי לקתה בכולרה  ,כלל לא היה

בטוח בדיאגנוזה  ,משום שלא בוצעה בדיקה מיקרוסקופית של הצואה  .החולה טופלה על ידי אחותה

וידה  ,ואף היא חלתה  ,ושתיהן מתו כעבור כמה ימים  .האחיות היו ילידות ירושלים מוכת

המגפות .

נראה שהן נשלחו ליפו בתקווה להינצל  ,אך נפלו מן הפח אל הפחת  .המקרה דווח לרופא העירייה ,
ד " ר דז ' ט  ,שכבר ידע על מספר מקרי מחלה באזור טבריה  ,והוא הורה שלא לשתות מים שנשאבו

.

מהכינרת אלא לאחר טיהורם בי " ד באב תרע " ז

(2

באוגוסט

) 1917

הוטל סגר על טבריה  ,וצוות רפואי

ממשלתי מביירות נשלח לעיר  .לאחר הופעת מקרה המחלה השני בוצעה בדיקה מיקרוסקופית על
ידי חיסין  ,והיא קבעה כי גורם המחלה הוא אכן חיידק הכולרה  .חלק מחולי הכולרה אושפזו בבית
החולים העירוני  ,שנותר ללא מנהלו הד " ר טורנס  ,שגורש בתחילת המלחמה  ,ופוחובסקי קיבל עליו

את הטיפול בהם נוסף על עבודתו בבית החולים של המהגרים .

62

עם פרוץ המגפה כונסה ישיבה בנוכחות המושל ( הקאימקם ) של טבריה  ,כראמה ביי  ,רופא העירייה ,
רופא של בית החולים הצבאי  ,רופא המהגרים פוחובסקי  ,הרב הראשי בטבריה יוסף אבולעפיה
ודיזנגוף  .המושל טען כי המהגרים היהודים הפיצו את המחלה  ,ולכן יש להעבירם למושבות העבריות

בגליל  .דרישה זו עמדה בניגוד לדרך ההתמודדות הרגילה של השלטון העות ' מאני עם מחלת הכולרה ,

שכללה סגר מוחלט על מקום היישוב הנגוע  .דיזנגוף ופוחובסקי הצליחו לשכנע את משתתפי הישיבה

כי הסיכון שבפיזור המהגרים ברחבי הגליל גבוה  ,ולא בטוח שימנע את התפשטות הכולרה בעיר .
הרעיון של הרחקת המהגרים לא מומש .
62

שם .

63

שם  ,עמ ' . 143

63
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מבין המהגרים בטבריה בכולרה ,

יעשרה מהם נפטיי ' מספי

ן

המת ם

הכולל במגפה בעיר עד סוף אותו
הגיע

א9999ץ999י99ץ999י9י8999999919999999999999ה -

בכילרה י

לשבעה  -עשר איש .

ט לספק לתושבים מים

רתוחים  ,חומרי חיטת כגק קרבוליום ופורמלי 4ואמצעים כלכליים להתמודד עם הרעב  .הוא הוסיף
כי לאחר שוך המגפה יהיה צורך לפנות מטבריה חלק מהמהגרים  ,כדי לצמצם את הצפיפות הסלתי

נסבלת בעיר .

64

באמצעים שהושגו חוטאו וסוידו בתים שבהם גרו חולים בכולרה  .הבתים נסגרו למשך

שבוע  ,ורק לאחר חיטוי נוסף הורשו הדיירים לחזור לבתיהם  .נוסף על כך הבגדים והמצעים של
החולה ושל בני משפחתו הועלו באש  ,כדי שלא יכבסו אותם במי הכינרת ובכך יפיצו את המחלה  ,כפי
שקרה במגפות כולרה

קודמות  .על כן נותרו לעתים בני משפחת הנפטר חסרי בגרים .

על העיר פגע בהספקת מצרכי המזון  ,בדומה למה שקרה בזמן המגפה בשנת . 1912

65

הסגר שהוטל

חמור מכך היה

משבר המים  .בתוך העיר היו רק שני מאגרים נקיים שהותר לשתות ממימיהם  ,ויומם ולילה השתרכו
לידם תורים ארוכים של תושבים צמאים

ומותשים  .חיילים

האגם  ,ופיזרו סיד במים כדי לפסול אותם לשתייה .
במהלך אוגוסט

1917

הוצבו ליד הכינרת למנוע את שאיבת מי

66

הורע המצב הכלכלי של ועד ההגירה בטבריה בשל ההוצאות המרובות

על מזון וטיפול רפואי בעת מגפת הכולרה  .עקב מספר המתים הגדול היה צורך בתקציב מיוחד
לקניית תכריכים  ,וראשי ועד ההגירה בטבריה נדרשו להכריע בשאלה אם ניתן להשתמש למטרה זו
בכספי קופות הצדקה
64
65

66
67

לעניים .

67

לקראת סוף אוגוסט נחלשה המגפה  ,והסגר הוסר מעל טבריה  .חלק

א ' פוחובסקי ' ,על אודות החולירע ' 20 ,באוקטובר  , 1917אצ " מ 90/ 133 ,נ.
י " ג פאלק  ,הגייש  :ימי שני חיי  ,בעייכת א ' סימק  , :ירישלים  , 2003עמ ' . 43 - 33

י

ז ' ליבוביץ '  ,מכתב לד " פיחובסקי ,
הכהז ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 699 , 693
10

ביולי

1917

( אצ " מ . ) 1265 - 3 ,

חולי וכולרה בטש  -יה במלחמת העולם הראשונה

הממשל .

מהמגורשים ניצלו את הסרת הסגר ונמלטו דרומה  ,חזרה לפתח  -תקווה  ,בניגוד לפקודות
באוקטובר

1917

 173ץתדרה

הגיעו לטבריה עוד מהגרים מפתח  -תקווה  ,לאחר מבצע גירוש נוסף של הצבא

התורכי  ,שלא התיר להם לעבור לחיפה .

68

בחודש זה חשף השלטון התורכי את פרשת הריגול של

מחתרת ניל " י והחל גל מעצרים ברחבי הארץ ; בטבריה לבדה נעצרו

בני ארם .

300

בתחילת נובמבר

69

 , 1917בעת כיבוש דרום הארץ על ידי הבריטים  ,החלו גירושים בצפון הארץ  ,והמהגרים ששהו

בזיכרון  -יעקב ובחיפה נאלצו להמשיך לנדוד  .חלקם הגיע לטבריה הצפופה ומוכת המחלות .

ייתכן

70

שנדודיהם של המגורשים שוב צפונה ותנועות של כוחות הצבא התורכי גרמו להתפרצות מחודשת של
מגפת הכולרה בטבריה  .מכל מקום בשלושת השבועות הראשונים של אוקטובר

1917

גבתה המגפה

עשרים ושניים קרבנות מקרב התושבים והמהגרים בטבריה  ,והתפשטה גם לכפרים הערביים שבסביבות

העיר  .פוחובסקי ציין בדיווחו כי אלו שחלו בכולרה

היו חולים במחלות כרוניות או שמצבם הגופני

היה ירוד  ,וכי כל תושבי העיר שחלו  ,מתו  .על כן
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- ,,

4

8

יש

iT

L

הדגיש את החשיבות הרבה בהמשך פעילותו של בית
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המגפה והחמירה את תוצאותיה .
ההיחידיות נמצנ הבריאות נמשן נס ננ נמגי
71

' המוריס

ההוגלל

גבת ,הס  -הדויהם
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שהקיאו ומהיציאה שלהם  ,אכולי הזבובים והרמשים השונים  ,שלא היה בכוחותיהם לגרשם  .בכל
חלו יותר
1
במהלך נובמבר
1
72
המובנים מהגרי יפו הנמצאים בטבריה נמצאים במצב של 1בני חורגים ' ; 2 .

68

לוועד ההגירה בפתח  -תקווה בתאריך ז ' בחשוון תרע " ח
ן
מכתב מוועד ההגירה בחיפה

הטיבה  , 1תיק
69
70

; 106

ראו גס  :הכהן

נ,

4

ג )-

,

( 23

באוקטובר  , ) 1918אהת " א ,

הכהן ( שם )  ,עמ ' . 723
שם  ,עמ ' . 734 - 732
(לעיל  ,הערה . ) 64

71

72

מתוך דין וחשבון שכתב פוחובסקי על העזרה הרפואית בנובמבר  , 1917אנ " מ ,

,

דיייח

מאה ד " ר

אריה פיחיבסקי
על
התפרצות הכולרה
תנאיי

'

באוקטובר ן191
; מתיד

"

( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 717 - 716
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174

ממחצית המהגרים  ,ונוסף על הכולרה נמנו

140

הולים בזיהומי מעיים אחרים

בדצמבר נחלשה מגפת הכולרה  ,אך בכל זאת נפטרו ארבעה חולים .

ו 450 -

חולי מלריה .

73

חיסון תושפל טבריה והטיפול הריטואל בחולים
עיד

לפני התפרצות מגפת הכולרה היה חשש מפניה והוחלט לחסן את תושבי טבריה  .מבצע החיסון

החל

ב 26 -

 , 1917רק

ביוני  , 1917אך בשל חוסר ההיענות מצד התושבים חוסנו עד פרוץ המגפה  ,בסוף יולי
367

איש מכלל אלפי תושבי העיר  ,ותיקים כמהגרים .

74

כשפרצה מגפת כולרה בארץ שנה

קודם לכן  ,ביולי  , 1916חוסנו תושבי יפו בפני המחלה  ,וייתכן שהמהגרים העריכו שאותו חיסון עדיין
מקנה להם הגנה .

75

לאחר פרוץ המגפה בטבריה הורחב מבצע החיסון  ,ולמהגרים ניתנו חיסונים

במרפאה ( אמבולטוריום ) שליד בית החולים  .ההיענות הפעם הייתה טובה  ,ובשבועיים הראשונים

למגפה חוסנו  2 , 249מתושבי העיר  -יהודים  ,מוסלמים ונוצרים .
נתבקש ד " ר חיים חיסין ,

76

לאחר שאזלו מנות החיסון ,

ששימש רופא המושבה יבנאל שבגליל  ,לשלוח לטבריה מנות חיסון בפני

77

כולרה שנמצאו ברשותו  .אך לא ברור אם אכן העביר את מנות החיסון  ,מפני שהוא עצמו פתח באותה
עת במבצע במושבות הגליל וחיסן

700

מתושביהן  .מבצע החיסון בטבריה נמשך בנובמבר  ,ועד סוף

החודש הגיע מספר המחוסנים במרפאת המהגרים ל . 3 , 100 -
בבית החולים העירוני  ,ועד סוף שנת

1917

במקביל פתחה העירייה במבצע חיסון

חוסנה כמעט כל אוכלוסיית העיר הקבועה  ,שהצטמצמה

מאוד בעת המלחמה  ,בגלל הגירה ותמותה  ,ומנתה עתה רק  4 , 000תושבים .

78

החיסון בפני כולרה

בוצע בשני שלבים  :מנת החיסון הראשונה הייתה בנפח של  !1סמ " ק  ,ולאחר כשבועיים ניתנה מנת
חיסון שנייה ( דחף ) של
תמיכה כספית מועד

1

סמ " ק  ,וזו זיכתה את המחוסנים באישור מיוחד שהקנה להם את הזכות לקבל

ההגירה .

79

בחודש דצמבר  ,שבו נפטרו ארבעת החולים האחרונים מהתפרצות

הכולרה  ,לא נותרו עוד מנות חיסון בטבריה .
מבצע החיסון בטבריה היה הצלחה ארגונית של וער ההגירה  ,אך יעילותו הרפואית הייתה מוגבלת ,

וקשה לאמוד את תרומתו להקטנת התחלואה ולעצירת המגפה  .מרבית החיסונים ניתנו ביולי  ,וכעבור
אלה על היחס הרע אל המהגרים בטבריה בהשוואה ליחס לאחיהם שהגיעו לפתח  -תקווה  ,לחיפה ולצפת  ,שתנאי חייהם
היו טובים יותר והם טופלו בשעת הצורך בבתי חולים קבועים .

בינואר  , ) 1918אנ " מ . [ 90 / 139 ,

73

דוח מי " ז בטבת תרע " ח

74

פוחובסקי ( לעיל  ,הערה . ) 64

75

(1

מפתחי התרכיב לכולרה שחיסכו בהודו העריכו שהוא יעיל במניעת הידבקות במחלה עד ארבעה  -עשר חודש מזמן מתן
, The
ן אולם רופאים צבאיים בריטים דיווחו
'
Simpson, 'War ;and.
החיסון  ,ראו  . 741 -746 :עע 185 ) 1915 ( ,
שיעילות החיסון בקרב החיילים מתבלת לשלושה חורשים בלבד  .ראו 5 . ( , Medical Services, :נט )  8 ! .זט W. G . Macpherson

,

'

,

 . 127- 131קק  Official Documents , 1 , London 1922 ,תthe War, History 01 the Great liTar, based 0

( לעיל  ,הערה . ) 64

76

פוחובסקי

77

ד " ר חיים חיזוין

( ) 1932 - 1865

לארץ  -ישראל בשנת . 1905

עלה לארץ מליטא כאחד הביל " ויים בשנת

. 1882

,

Diseases 0

למד רפואה בברן  ,שווייץ  ,וחזר

היה ממייסדי תל  -אביב וראשון רופאיה  .כאשר גירש ג ' מאל פאשא את יהודי יפו ותל  -אביב

לגליל  ,הסכים להעמיד לרשות ועד ההגירה שלושה רופאים צבאיים יהודים  :ד " ר אריה פוחובסקי נשלח לטבריה  ,ד " ר
חיסין  -למושבות הגליל  ,ומקום מושבו היה במושבה יבנאל  ,וד " ר משה שרמן נשלח לחיפה .
78

פוחובסקי ( לעיל  ,הערה . ) 64

79

ליבוביץ ' ( לעיל  ,הערה . ) 66

חולי וכולרה בטש  -יה במלחמת העולם הראשונה

175

ידד1דרה

קטובר  ,תמה כנראה תקופת היעילות של החיסון  ,ובחודש זה נרשם מספר המתים
הגדול ביותר מכולרה  .פוחובסקי ציין כאמור  ,שחלו בעיקר תושבים שהיו חולים במחלות כרוניות
או במצב גופני ירוד  ,ונראה שיעילות החיסון שלהם הייתה נמוכה  .בחורף

1917

החמיר מאוד המצב

בטבריה  ,והבקשות לסיוע כלכלי הפכו לתחינה של ממש להצלת המהגרים מרעב ומתת  -חזונה .

80

לאחר שגילה רוברט קוך  ,בשנת  , 1883את החיידק המחולל את מחלת הכולרה  ,ובעקבות התרחבות
השימוש בחומרי חיטוי  ,הקפידו לטפל בחולי כולרה בסביבה היגיינית  ,אך הטיפול הרפואי עצמו
לא השתנה בארץ בהרבה מאז המחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  .מתוך חוברת הסבר
על הכולרה שפרסם בתקופת המלחמה ד " ר אריה בהם  ,מנהל המכון הפסטורי בירושלים  ,אנו
למדים שהטיפול המקובל כלל חוקנים  ,חומרים משלשלים  ,קמפור  ,אלכוהול וחומרים מעוררי

הקאה .

81

טיפולים אלה גרמו בדרך כלל לפגיעה נוספת בחולים  ,בשל איבוד נוזלים  ,וזירזו

את מותם .

82

אמנם בצבא הבריטית וכן בצבא האוסטרית נהגו כבר בתקופת מלחמת העולם

הראשונה לטפל בחולי כולרה על ידי מתן עירויי נוזלים ומלחים  ,טיפולים שיכולת הריפוי
שלהם הייתה טובה ודומה לזו של הטיפולים הניתנים בימינו  .אך בטבריה  ,בירושלים ולמעשה
בכל רחבי הארץ עדיין לא יושמו שיטות אלו באותה עת  .בקשר לכך מעניין להביא את המקרה

של החולה חיה רוטברג מהמושבה כינרת  .החולה נדבקה בכולרה בטבריה  .פוחובסקי  ,שהוזעק על ידי
רוקח המושבה יעקב חפץ  ,סבר שלא ניתן להצילה  .אך הרוקח לא אמר נואש והחליט לטפל בה לפי

הוראותיו של רופא אנגלי  -הוא נתן לה זריקות מלח  ,וכך כנראה הציל את חייה .

85

התנהגות האוכלוסייה בטבריה ותגובהה על מגפת הכולרה
פוחובסקי כתב בדיווחו ' על אודות החולירע ' שהחולים בכולרה ובני משפחותיהם לא דיווחו על מקרי
מחלה כל עוד לא היו קטלניים  ,בשל החשש כי הממשל הצבאי יטיל בירוד על בתיהם והם ייוותרו

ללא טיפול רפואי ובסיכון מוגבר להידבק במחלה .

86

התמודדות מערכת הבריאות העות ' מאנית עם

הכולרה הייתה משטרתית  -צבאית ולא רפואית  -טיפולית  .השלטונות התייחסו אל החולה ואל בני
משפחתו כמי שנגזר גורלם  ,וכל שנותר הוא להרחיקם מהקהילה  ,בלי להציע להם טיפול רפואי
80

במכתב אל

יעד

ההגירה המרכזי בדמשק ( כ " ט בשבט תרע " ח ) נאמר  ' :חברים בהעבודה ! הננו פונים אליכם בכל לשון

של בקשה להחיש ולמהר במשלוח הכסף  :כל יום ויום העובר מכביד על המצב הנורא שהננו נמצאים בו ' ( אנ " מ ,

. 090 / 232
81

א ' בהם  ,על החלירע  ,ירושלם

82

Medicine and Allied

373 -395

83
84

85

 .קע

,

תרע " ו .

the History 0

Sciences , 27 ) 1972 ( ,

מקפרסון ואהרימ ( לעיל  ,הערה  , ) 75עמ ' . 127 - 124

עלון של הצבא האוסטרי שעסק בטיפול בחולי כולרה  ,ושנשלח באמצעות ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' אל כל הרופאים
בארץ  ,אצ " מ . ] 2/ 100 - 1 ,
ח ' רוטבתי  ,ספר מאוחר  ,תל  -אביב תשמ " ח  ,עמ '
העליה השניה  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ '

הבריטים .
86
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פוחובסקי ( לעיל  ,הערה . ) 64

. 435

; 41 - 37

י ' חפץ  ' ,מזכרונות חובש חלוץ '  ,ב ' הבס

( עורכים  ,ספר

האירוע התרחש כנראה בסתיו  , 1918זמן קצר לאחר כיבוש טבריה על ידי

ד " ר אריה בהם

תדי"

ין

176

מ - -אל וזלמן יינם  -ג

-

קבר

ר ' מאיר

בעל

הנט ואזור חמי
טבריה בשנת 1912
( צילומי ליא ( קאתן )

מקצועי  .גישה דומה של חוסר אמון כלפי השלטונות הייתה מקובלת באירופה במאה התשע  -עשרה
ובתחילת המאה העשרים  ,והיא מסבירה את הרתיעה מדיווח על מקרי כולרה

ביבשת .

87

זמן קצר לאחר בואם של המהגרים לגליל טענו תושבי טבריה וצפת כנגד ועד ההגירה שהוא
מפנה כספים רבים לטובת המהגרים  ,בעוד האוכלוסייה המקומית נמצאת עקב המלחמה במצב קשה

ביותר ואינה זוכה לתמיכה המגיעה לה  .יחסם השלילי של ראשי ועד ההגירה לבקשותיהם של תושבי
צפת וטבריה לקבל תמיכה החמיר את תחושת הקיפוח ואי השוויון  .המגפה שהתפרצה באותם ימים
של חילוקי דעות בין ועד ההגירה לראשי הכוללים בשתי הערים הקדושות  ,פגעה אף היא במערכת

היחסים בין המהגרים לתושבי טבריה .

88

תושבי טבריה הוותיקים הטילו על המהגרים את האחריות

להתפרצות הכולרה  ,וביקשו להרחיקם בטענה שהגבירו את הדוחק והצפיפות בעיר  ,שהיו קשים

ממילא .

89

התושבים ובמיוחד סוחרי העיר סברו שבידוד המהגרים מחוץ לחומות ימנע הטלת סגר על

העיר ויחסוך מהם את תוצאותיו הכלכליות הקשות .
מיד לאחר התפרצות המגפה ביקשו תושבי העיר מהשלטונות לפנות את החולים ובני משפחותיהם

להסגר מחוץ לעיר .

ב 24 -

ביולי

1917

פינו חיילים תורכים באלימות

394

מהגרים מבתיהם  .רבים

מהמהגרים התחבאו במקומות מסתור בעיר  .הנתפסים הובלו  ,מלווים בחיילים  ,חלקם ברגל וחלקם

87

" 45 . ( ,
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149 - 173

88
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חולי וכולרה בטש  -יה במלחמת העולם הראשונה

אחד ממבני המגורים
במתחם קבר ר ' מאיר
בעל הגס
( צילום  ,לן ט - -אלן

בסירות  ,להסגר תחת שמירה למשך עשרים יום במבנים שבחצר קבר ר ' מאיר בעל הנס  .רב העיר

אבולעפיה טען שהפחר הכבד של תושבי העיר מהכולרה המתפשטת גרם להם לנקוט צעד זה .
השינוי נעשה גם על דעת ועד ההגירה ובתמיכת

90

ד " ר משה שרמן  ,רופא המהגרים בחיפה  ,שסברו כי

יש להעביר חלק מהמהגרים לחיפה לאחר שיוכח כי אינם חולים בכולרה  .פוחובסקי התנגד למהלך
זה והביע את דעתו שהאינטרס המשותף של ועד ההגירה  ,של הממשל ושל תושבי טבריה עומד בניגוד
לטובת המהגרים  ,ושצפון בו נזק חמור  .הוא טען כי דווקא הישיבה של חולים ובני משפחותיהם
הבריאים יחדיו תגריל את מספר החולים ותמנע את יציאתם לעיר אחרת  .גם בין חברי וער ההגירה
היו ששמעו את תחנוני המהגרים והתנגדו לפינוי  ,אך לא נתנו לכך ביטוי מעשי ; אחד מחברי הוועד

שנכח בתהליך פינוי המהגרים  ,אמר ' סמרו שערות ראשי לקראת המחזה ' .

91

למהגרים לא הוסבר מדוע הוכנסו להסגר  ,נאמר להם רק כי זוהי החלטת הממשל העות ' מאני .

92

את קולם של המהגרים שהועברו להסגר השמיע חבר ועדת הביקורת בוועד ההגירה המרכזי  ,אברהם

90

פרוטוקול ישיבת אספת ועדי ההגירה  ,ב ' באלול תרע " ז

( 20

באוגוסט  , ) 1917אה " ע ) - 126 - 19 ,ע  .הפחד מפני מגפת

הכולרה נובע מהתפתחותה המהירה של המחלה בגופו של החולה  .לעתים עוברות שעות ספורות בלבד מהופעת סימני
המחלה הראשוניים ועד המוות המיוסר  ,המלווה בשינויים ניכרים בגופו של
91

פוחובסקי

( לעיל  ,הערה . ) 64

החולה .

ראשי ועד ההגירה אכן האמינו שמטרת ההסגר היא העברתם של המהגרים לתנאים

משופרים בחיפה  ,והראיה לכך היא שדיזנגוף  ,שהיה משוכנע שכעבור חמישה ימים יועברו חלק מהמהגרים שבהסגר

לחיפה  ,הזמין לטבריה עגלות רבות מיישובי הגליל  .אולם בשל התארכות תקופת ההסגר שוחררו העגלונים וועד
92

ההגירה נאלץ לשלם להם סכומי כסף גדולים  .ראו  :דיזנגוף ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 73 - 72
א ' ינובסקי  ' ,מקץ ארבעה חודשים '  ,פרקי הפועל הצעיר ( 6 ,תרצ " ו )  ,עמ ' . 278 - 273
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אל חלמן

יינם -

1

וייסר ; הוא האשים את תושבי טבריה בפגיעה במהגרים  ,ואת דיזנגוף  -בכך שלא מנע את ביצוע

הוראת ההסגר .

93

פוחובסקי ניסה לצנן את הרוחות על ידי חקירה אפידמיולוגית של הדרך שבה הגיעה

הכולרה לטבריה  ' :ובראש כל גורמי המחלות האשימו את המהגרים וזה גרם עבודה נוספת לרופאים

שלנו ולעיתים בחירוף נפש ממש עלה להם לגול את האשמה הכבדה הזאת ' .

פוחובסקי שלל את

94

הטענה של תושבי טבריה שהכולרה הובאה על ידי המהגרים  ,וקבע כי זו טענה בלתי הגיונית  ,משום
שלא נרשמו מקרי כולרה בערים אחרות בגליל שאליהן הגיעו מהגרים  .הוא ציין גם כי מי הכינרת
לא היו המקור לכולרה  ,משום שבדגניה  ,בצמח ובחוות כינרת לא נרשמו מקרי תחלואה  .פוחובסקי

התעלם בדבריו מהזרמת מי הביוב של טבריה לכינרת  ,שהייתה הגורם להפצת המחלה ; תופעה זו לא
הייתה קיימת ביישובים אחרים הסמוכים לכינרת  .כמו כן לא התייחס לעובדה שסמוך לטבריה שכן
מחנה צבאי גדול  ,ושרבים מן החיילים היו חולים בכולרה ויכלו להעביר את המחלה לאוכלוסייה

האזרחית .

95

לעומת זאת העלה פוחובסקי את ההשערה כי תוצרת חקלאית שהובאה לטבריה מאזור

רמשק הייתה נגועה בכולרה  ,וכך הופצה המחלה  .נראה כי יותר משניסה לקיים חקירה אפידמיולוגית

מבוססת  ,ביקש פוחובסקי להעלות השערות שישקיטו את הרוחות בעיר .
בסופו של דבר התברר שהמעבר לקבר ר ' מאיר בעל הנס היטיב עם המפונים  .ליושבים בהסגר
סופקו מצרכי מזון וארוחות חמות  ,והתנאים במקום שופרו עם הזמן  .החולים טופלו בעיקר על ידי
איטה חיסין  ,ופוחובסקי הגיע לבקרם ארבע פעמים במשך כל תקופת ההסגר  .לשוהים בהסגר צורפו
מהגרים תימנים שישבו על גדות הכינרת ; אלה העריפו לאחר המגפה להישאר במבני מתחם הקבר

ולא לחזור למקום מושבם  ,שהתנאים התברואתיים בו היו גרועים .

96

בסוף ספטמבר נדרשו המהגרים

שישבו במתחם הקבר לפנות את המקום כדי לאכלס גל מהגרים נוסף  .הם ניסו להתנגד  ,אך לבסוף

פונו בכוח בערב יום הכיפורים וטליתותיהם עליהם  ,והוחזרו לדירות הצפופות בעיר  .המהגרים זכרו
לטובה את החודשיים שבהם ישבו במבנים בחצר קבר ר ' מאיר בעל הנס .

97

טבריה סבלה יותר מכל עיר אחרת בארץ  -ישראל מהתפרצויות חוזרות ונשנות של כולרה בחמישים
השנים שקדמו לבואם של המהגרים במלחמת העולם הראשונה  .התנאים התברואתיים הירורים ומי
הכינרת המזוהמים הם שגרמו למגפות בעבר  .לכאורה מפתיע שדווקא המהגרים הואשמו בהתפרצות
הכולרה בעיר שידעה התפרצויות חוזרות ונשנות  ,אך האשמת מהגרים היא תופעה חברתית שכיחה
בערים בעולם שהיו בהן מגפות

כולרה .

98

סוציולוגים חקרו את הדינמיקה של התגובה החברתית בעת

93

פרוטוקול ( לעיל  ,הערה . ) 44

94

פוחובסקי

( לעיל  ,הערה . ) 53

95

על התייחסות הצבא הגרמני לאפשרות של העברת מחלות עקב תנועת יחידות צבאיות בקרבת ריכוזי אוכלוסייה

פ ' קרס פון קרסנשטיין  ,עם התורכית אל תעלת סואץ  ,תיגם
96

הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 693

97

ליבוביץ ' ( לעיל  ,הערה . ) 66

98

במגפת הכולרה של

1892

1910

",

1892

,

Hamburg: Socie r and Po tics

~
1 , Cambridge
הואשמו המהגרים בהפצת המגפה  ,ראו :

בניו  -יורק בשנת

תל  -אביב  , 2002עמ ' . 127

בעיר המבורג שבגרמניה הואשמו היהודים שהגיעו מרוסיה בהעברת המחלה  ,ראו R.T . :

the Cholera Years [ 830- [ 9 [ 0 , London 1987

. 1995

מ ' גוגנהיימר ,

ראו :

[ Cholera [ 884~- 19

0

",

Death

the Time

 . Evans ,בנפולי בשנת

",

Naples

Snowden ,

ן

היה השש מהתפרצות כולרה בעקבות בואן של אניות ועליהן מהגרים רבים שיצאו

מהמבורג מוכת המחלה  ,הדבר הוביל לגילויי אנטישמיות  ,והמהגר היהודי נכרך עם המחלה  ,הלכלוך והסיכון לבריאות

 179ץתדרה

חולי וכולרה בסם  -יה במלחמת העולם הראשונה

מגפה שגורמיה אינם ברורים דיים לציבור  ,ובשעה שאין טיפול רפואי יעיל והשלטון אינו מצליח
לעצור את המגפה  .מתברר שהמגפה מעוררת פתר  ,דעות קדומות ועוינות  ,והדבר מתבטא בהטחת

אשמה במי שנחשד כאחראי ובדרישה לבודד אותו על מנת ליצור סדר במצב של מתח ואי יציבות .
כאשר נוצרת תחושה כי האירוע יצא מכלל שליטה  ,והמערכת הרפואית או הפוליטית אינה מסוגלת
לתת פתרון למגפה  ,הציבור מנסה ליצור התארגנות משל עצמו  ,ולהקטין באמצעות קבוצת לחץ את
מידת פגיעותה של החברה לגורם המידבק  .הטלת אשמה מגדירה את הנורמלי ומקימה גבול ברור בין

החברה הבריאה לבין הגורמים למשבר  .הבידור הפיזי של קבוצה שנמצאת בסיכון גבוה ממזער את

הסיכון ובכך מרגיע את החברה המתוחה .

99

לאחר סיום מגפת הכולרה בסוף שנת

1917

כתבו חברי ועד ההגירה בטבריה מכתב למטה ועד

ההגירה המרכזי  ,שהועבר לדמשק על ידי דיזנגוף  .במכתב נמסר כי בעיר שורר רעב כבד  ,המלווה

בתחושות ייאוש ורוגז  .מסיכום נתוני התמותה של השנה הראשונה לשהיית המהגרים בטבריה עולה
תמונה קשה מאוד של חייהם  ' :והעת הצרה הקשיחה את הלב והאוזן כבר התרגלה לשמיעת אנחות
שהאוויר ספוג מהן ודבר מצוי הן הדמעות ולא מבחינים בין דמעות לדמעות '  .צרה רדפה צרה  ' :טרם

מחלה אחת שלקחה הרבה קורבנות עברה נפגעים ממחלה אחרת '  .התמותה הכוללת הגיעה לכדי רבע
מאוכלוסיית המהגרים בטבריה  ,וגרמה לפגיעה נפשית קשה בנותרים .

מגפת הכולרה בטבריה בשנת
בקיץ

1918

100

1918

חלה עלייה במספר מקרי המלריה החרשים  ,אך מה שהטריד את פוחובסקי היה חשש כבר

מהתפרצות נוספת של כולרה עם התקרבותה של חזית המלחמה  .כבר באפריל

1918

פנה פוחובסקי

לדיזנגוף בבקשה להעביר חלק מהמהגרים לצפת  ,בשל הסיכון המוגבר שבשתיית מי הכינרת בחודשי
הקיץ  .הבקשה לא התמלאה מפני שכעבור ימים ספורים החלה להתפשט מגפה נוספת של טיפוס

הבהרות בצפת וגרמה לבריחה המונית מהעיר  .במאי

1918

הגיעה לטבריה משלחת של רופאים

גרמנים ותורכים לבחון את המצב התברואתי בעיר  ,וועד ההגירה חשש שער מועד הביקורת הבאה

יתגלו מקרי כולרה בעיר  ,וכתוצאה מכך יגורשו המהגרים מטבריה .

101

באמבולטוריום בטבריה חזרו

לתת חיסונים נגד כולרה  .פוחובסקי  ,שנואש מהאפשרות שינקטו צעדים לשיפור המצב התברואתי

בעיר בשלב זה של המלחמה  ,ראה בחיסונים אפשרות טיפול בלעדית  ' :ובידינו נמצאת רק תרופה אחת

לאסור מלחמה נגדה  -הזריקות  -ועלינו להשתמש בה עד כמה שאפשר ' .
ב 24 -

צמח נכבשה

בספטמבר

1918

102

על ידי כוחות אוסטרליים  ,ונפתחה הדרך הראשית לטבריה .

למחרת היום החל הקרב על טבריה  .עד שעות אחר הצהריים נכבשה העיר על ידי הבריטים והאוסטרלים ,
הציבור ; ראו :
87- 90

 .קק

,

0

 Epidemicsשם

Markel, Quarantine: East European fewish Immigrants and the New York

1892 , Baltimore , Md . 1997 ,
' Research

 .קע

, 55 ) 1988 ( ,

99

331 -342

100

פוחובסקי ( לעיל  ,הערה

, ) 52

151א Foege , ' Plagues: Perceptions of

and Social Responses ' , Social

עמ '

. 114

101

מכתב מועד ההגירה בטבריה לדיזנגוף  ,מתאריך

102

פוחובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '

. 344
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ספטמבר

שנות שלטון מוסלמי בטבריה  .זמן

קצר לאחר כיבוש העיר מיהרו הכוחות האוסטרליים לעזבה מפחד הכולרה .

103

העיר ננטשה מכוחות

צבאיים  ,ותושביה החלו לבזוז את מחנות הצבא ומחסני הממשלה בחפשם אחר מזון .

104

תחושת

ההתעלות שחשו היושבים בטבריה לא ידעה גבולות  ' :הננו כחולמים ! כל העם מרגיש אהדה והכרת

טובה להמנצחים שהבטיחו לתקן את השגיאה ההיסטורית שנעשתה לפני אלף ותשע מאות שנה ' .

105

אולם שמחת השחרור מעול התורכים הייתה קצרה  ,משום שאכן פרצה מגפה וסגר הוטל על

העיר  ' :מי יודע צחוק השטן עוד מקרה של חולי  -רע ועוד פעם העינויים ויסורי הנפש ' .
בספטמבר

1918

106

החל

מ 29 -

דיווח ועד ההגירה על תחלואה ותמותה ממגפת כולרה חדשה  .כוחות רפואה בריטיים

בשיתוף צוות רפראי של הצלב האדום האמריקאי הקימו מחסומים לכל אורך שפת הכינרת למניעת
שאיבת מים ממקומות שבהם זרמו אליה השפכים  ,וסיפקו לתושבים מים מטוהרים .
עד

13

באוקטובר

1918

107

המגפה נמשכה

וגבתה שבעים ושישה קרבנות  ,עשרים ושבעה מהם היו מהגרים  ,והשאר

תושבי העיר  ,יהודים וערבים ( תרשים  . ) 2בין המתים במגפה נמנו גם שלושה ערבים מהגרים מיפו .
לאחר שיא המגפה ,

ב8 -

באוקטובר  ,חלה ירידה עקבית במספר החולים והמתים ,

וב 30 -

באוקטובר ,

לאחר כשבועיים ללא כולרה  ,הוסר הסגר מעל העיר  .החודש שעבר על המהגרים בטבריה מן השחרור
736 103

.ע

,

18 , Sydney 1936 ,ק 14 - 1ק  Sinai and Palestine 1ת Gullet, The .Australian Imperial Force

.א

104

עבר הדה ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

105

מזכיר ועד ההגירה בטבריה אל טהון  ,ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' בירושלים ,

106

מתוך סיכום התקופה שמאז כיבוש העיר על ' די הבריטים ועד לחזרת המהגריס ליפו  :מזכיר ועד ההגירה בטבריה אל
טהון ,

14

בנובמבר  , 1918אצ " מ ,

. 409

209

Health and the Nation 's Health , 25 107

992 - 993

 .קק

) 1935 ( ,

]2

8

באוקטובר  , 1918אצ " מ . ] 2 209 ,

.
( the Holy Land' , American fournal oת ) 1 . Mendelsohn , ' Sanitation

חולי וכולרה בטש  -יה במלחמת

העולם הראשונה

 181ץתדרה

מהשלטון התורכי עד הסרת הסגר מעל העיר היה קשה מנשוא  .מגפת הכולרה שהכתה שוב בעיר ,

ושעיכבה את החזרה לבתיהם  -לאחר שמונה  -עשר חודשים של מלחמת קיום ברעב ובמחלות  -הייתה
מעבר לכוחותיהם וסבלנותם פקעה  .רצונם של המהגרים לעזוב את טבריה היה עז ער כדי כך שהם
זעקו  ' :נמות אבל ביפו '  ,ותחושתם הייתה שהם חלק מדור

המדבר :

,
'ל

' מצב הבריאות רחוק מלהיות מזהיר ונפגשים לעיתים תכופות עם
מלאך המות המחבל ומה גדול היגון שעל כף הגאולה נפגשים עם
המות -

הטרגדיה של מרחוק תראה את הארץ ' .

,

108

עם הסרת הסגר יצאו מדי יום למרכז הארץ עשרות עגלות
שהעמידו איכרי המושבות לרשות המהגרים  .עלות הנסיעה שנקבעה
בין ועד שיבת הגולים לאיכרים עמדה על

9

לירות מצריות  .בין

ראשוני העוזבים היה פוחובסקי  ,ורק אחות בית החולים נותרה

ללוות את המהגרים החולים במסעם הקשה דרומה .
1918

ב2 -

בנובמבר

הסיר מעליו ועד ההגירה את האחריות לטיפול בחולים

והעבירה לד " ר הנרי קלר  ,שעמד בראש משלחת קבוצת העזרה

המדיצינית של ציוני אמריקה ' הדסה ' שהגיעה לעיר .

שנותרו ובניקוי שכונות העיר .

109

אנשי ' הדסה ' המשיכו לטפל בחולים המעטים

110

לאחר סיום המגפה  ,במהלך נובמבר  , 1918נותרה בטבריה קהילה יהודית של  3 , 066תושבים בלבד ,
כמחצית מגודלה ערב המלחמה  .במהלך המלחמה מתו

מקרב תושבי העיר הגיע ליותר
בקרב המהגרים  ,שעלה על

25

מ 10 -

כ 400 -

מתושבי העיר .

111

שיעור התמותה

אחוזים  ,אמנם שיעור גבוה  ,אך נמוך בהרבה משיעור התמותה

אחוז  .חודשי הגלות שעברו על מגורשי יפו ותל  -אביב בטבריה היו

קשים ביותר  ,והדבר בא לידי ביטוי בעיתונות  ' :בתי הקברות בכפר סבא ובטבריה  ,וביתר מרכזי
הגולים מלאים קרבנות הגרוש למאות ולאלפים  .השבים  -ברובם צללי בני אדם  ,צהובי פנים וצנומי

גו  ,נושאי חותם ענויי גלותם וסבלו [  . . .ן כאורחים בלתי קרואים  ,צפויים לעלבון ולזלזול  ,נכפפו תחת

סבל עשרים חודשי גלותם ' .

112

סלכן
גירושם של תושבי יפו ותל  -אביב מעירם באביב

1917

היה שיאו של משבר פוליטי  ,כלכלי ובריאותי

שפקד את היישוב היהודי בתקופת מלחמת העולם הראשונה  .קרוב

ל 10 , 000 -

מתושבי יפו ותל  -אביב

נעקרו ממקומם ונאלצו להפוך לפליטים ונוודים  ,ולעזרתם נוסד ועד ההגירה בראשות דיזנגוף .
108

מכתב מועד ההגירה בטבריה מתאריך כ " ד בחשוון תרע " ט  ,אצ " מ . [ 90 / 118

109

שם  ,עמ ' . 186

110

לוי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

111
112

. 179 - 178

המשרד הארץ  -ישראלי ( לעיל  ,הערה . ) 32
הפועל הצעיר  22 ,בנובמבר  , 1918עמ ' . 12 - 11

המצבה על קברם
של בגי משפחת
סובול  ,בית

העלמין בטבריה ,
אוקטובר 1918
( צילום  :דן בד  -אל )
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דן ה  - -אל וזלמן צינם  -ג

יכולתו של ועד זה לסייע בהעברת המגורשים לגליל וברכישת מזון ותרופות הייתה מצומצמת  ,ורבים

מהמגורשים נאלצו להתמודד עם קשיים פיזיים  ,בריאותיים ונפשיים בדרכם צפונה .
טבריה  ,שהייתה מוזנחת וצפופה  ,ושרמת ההיגיינה בה הייתה ירודה ביותר  ,נפגעה מבחינה כלכלית
בתקופת המלחמה  ,והקשיים בהספקת המזון הביאו את תושבי המקום לידי רעב  .מחלות הכולרה ,
הדיזנטריה  ,הטיפוס והמלריה שבהן נדבקו תושבי העיר והמהגרים  ,גברו מאוד בשנים , 1918 - 1917
הן בשל מצבה התברואתי הירוד של העיר  ,הן בשל חוסר ההקפדה על ניקיון הכינרת והן בשל

חוסר באמצעים לטיפול רפואי מתאים  .מבצעי החיסון לא מנעו שתי התפרצויות של מגפת כולרה

בטבריה .
תחילתה של מערכת היחסים בין המהגרים לתושבי טבריה הייתה חיובית והתאפיינה בעזרה
למהגרים ובשיתוף פעולה  ,אולם במהרה הורעו היחסים בשל טענות הטבריינים על חלוקת כספים
בלתי שוויונית של ועד ההגירה  .בעקבות התפרצות מגפת הכולרה בשנת  , 1917מגפה שגבתה קרבנות
רבים  ,האשימו תושבי העיר את אוכלוסיית המהגרים כי הם מפיצי המגפה וגורמים לפגיעה כלכלית
אנושה בעיר והמהגרים מנגד הטילו את האשמה על תושבי טבריה  ,ומרקם היחסים בין שתי הקבוצות
התערער קשות  .הכנסתם של חלק מהמהגרים להסגר מחוץ לחומות העיר  ,בעידודם של התושבים
המקומיים  ,החריפה את המשבר החברתי  ,והוא לא בא על פתרונו במשך כל תקופת השהייה של

המהגרים בטבריה  .מערכת היחסים העכורה הביאה לקיומה של חקירה אפידמיולוגית  ,וזו הסירה מכל

הצדדים את האשמה בהתפרצות המגפה .
מחסור בתנאי אשפוז נאותים והיעדר טיפול מהיר בחולי הכולרה הביאו לכך שחולים נפלו ומתו

ברחובותיה של טבריה  .הייאוש והאומללות הפיזית והנפשית שהייתה מנת חלקם של מגורשי טבריה
במשך שנה וחצי הפכה אותם ל ' צללים תועים '  .העקירה וההפיכה לפליט  ,היעדר תנאי קיום הולמים ,
התחלואה והאשמות תושבי העיר הם מרכיבי הטרגדיה שנאלצו לחוות המגורשים לטבריה  .תגובת
השלטון על המגפה ועל המצב ההיגייני כללה הטלת סגר  ,אך לא נכללו בה הספקת מים נקיים לעיר ,

טיפול רפואי הולם ומערך בדיקות יעיל  .תגובה זו מצביעה על חוסר היכולת של השלטון העות ' מאני

להתמודד עם משבר בריאותי .
עם סיומה של המלחמה וחזרת המגורשים לבתיהם לאחר מגפת הכולרה של  , 1918באה אל קצה

תקופה אפלה בחיי היישוב היהודי  .ההתנסות הקשה שבה עמדו היישוב בארץ  -ישראל בעת המלחמה
בכלל ויושבי העיר טבריה בשלהי המלחמה בפרט  ,הם מן התוצאות העגומות של מלחמה  ,שבה מתים

אזרחים רבים ממחלות וממגפות  ,ולאו דווקא בשרה הקרב .

מיסטפא עבאס '

משפחךנ טנךל

והנהגנה

הקהילה הערנית
בטבריה בשלהי
התקופה העותימאנית
רבתקופת המנדט
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מיסטפא עבאסי

הקרמה
מחקרים רבים עסקו בתולדות המשפחות הערביות בארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית ובשנות

המנדט הבריטי  .בין הראשונים שבהם היו אלה של עומר ברגותי  ,עזת דרוזה ואחסאן א  -נימר .

1

לאחר

מכן התפרסמו עבודות ממוקדות יותר  ,ביניהן אלה של מרים הקסטר  ,מרדכי אביר  ,בוטרוס אבו  -מנה ,

עאדל מנאע  ,אילן פפה  ,של כותב שורות אלה ואחרים  2 .מעניין כי המחקרים הללו התמקדו בעיקר
במעמדן ותפקידן של משפחות גדולות מאזור ירושלים והשומרון  ,ובמיוחד במשפחות חסייני  ,נימר ,
ג ' ראר וטוקאן  .לעומת זאת טרם נחקרו משפחות ידועות מאזור הגליל שמילאו תפקידים מנהליים
ודתיים במשך דורות  ,כמו למשל משפחות קדורה ונחוי מצפת  ,משפחת פאהום מנצרת  ,משפחות

שקירי וסעדי מעכו ומשפחת סברי מטבריה .
הנטייה להתמקד במשפחות המנהיגות בערים מרכזיות היא לגיטימית  ,שהרי הן אלה שהובילו
את החברה במשך מאות שנים מהבחינה הפוליטית והכלכלית  .עם זאת אני סבור כי הבנה רחבה של
ההיסטוריה החברתית של האוכלוסייה הערבית בארץ  ,ובמיוחד זו של החברה העירונית  ,מחייבת

התייחסות מעמיקה וממוקדת יותר גם לתפקידים שמילאו המשפחות המובילות בערי הפריפריה .
אף שמדובר בערים בינוניות  ,ששימשו מרכזים מנהליים  ,כלכליים וחברתיים לסביבתן הכפרית  ,הרי
בחינתן עשויה לאפשר לנו ראייה כוללת ומעמיקה של החברה הערבית בכללותה  .יש להביא בחשבון
גם כי תושבי ערי הפריפריה והנפות הכפריות היו חלק גדול מאוכלוסיית הארץ בתקופות

הנדונות .

אני מבקש למלא כאן חלק מחלל מחקרי זה באמצעות בחינת מעמדה ותפקידה של אחת המשפחות
המנהיגות בעיר פריפריאלית  .משפחות אלה לא נהנו אמנם מהעצמה שהייתה בידי משפחות הדרג
העירוני הראשון  ,אולם מחקר המקרה הייחודי של משפחת טברי עולה כי הן מילאו תפקיד מוביל
בעיר ובנפה בחלק זה של הגליל  ,והיו חוליה מקשרת בין המנהיגות הארצית לבני המעמדות הנמוכים
בעיר ובכפר  .מכאן ש ' הפוליטיקה של הנכבדים ' לא הייתה מנת חלקן של המשפחות בערים הגדולות
בשער

המאמר :

טבריה במבט מן
הכינרת  ,ראשית
המאה העשרים

בלבד  ,אלא פעלה היטב גם בטבריה ובעורף הכפרי הערבי שלה לאורך כל תקופת המנדט .
למרות מרכזיותה של תקופת המנדט בתולדות טבריה  ,ואף שהעיר עברה במהלכה תמורות רבות ,
'

המידע שיש לנו על מצבה באותם ימים הוא דל ביותר  .בין החיבורים המעטים שעסקו בה אפשר
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פוליטית  ,ירושלים תשס " ג ; מ ' אלעבאסי  ,תאריח ' אלטוקאן פי ג ' בל נאבלוס  ,שפרעם . 1990
קתדרה

, 120

תמוז

תשסה ,

עמי

- 183

200

משפחת טם  -י והנהגת הקהילה הערביה בטש  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

 185ץתדרה

למנות את החוברות ' מטוב טבריה '  3ופרק קצר מתוך ' ספר טבריה '  4וכן סקירות שונות על אישים
ומאורעות שהיו בעיר באותן שנים  ,בעיקר בימי המרד הערבי בשנים

. 1939 - 1936

5

מטבע הדברים

הושם הדגש במחקרים אלה על הקהילה היהודית  ,וההתייחסות לערבים בהם הייתה לרוב בהקשר של

הסכסוך היהודי  -הערבי בלבד .
מחקרים על טבריה בשפה הערבית כמעט ואין בידינו  :להוציא ספרו של אבראהים יחיא א  -שהאבי6

לא נכתב דבר בנושא  ,וגם ספר זה  -שהוא ברובו אוסף של קטעים מתוך אנציקלופדיות שונות  -דן
במורשת ובזיכרונות יותר מאשר בהיסטוריה חברתית ופוליטית  .בשל כך נותר הידע על אוכלוסיית
העיר הערבית ועל מנהיגותה חלקי ביותר  ,וכאן תרומתו של מאמר זה  .משפחת סברי היא מקרה חקר
מתוך המכלול הרחב של סוגיית מעמדן ותפקידיהן של משפחות הנכבדים בערי הפריפריה  .במאמר

זה אבחן כמה שאלות  ,ובהן  :מה היה תפקידה של המשפחה בשלהי תקופת השלטון העות ' מאני ? מה
הן התמורות שעברו עליה בתקופת המנדט  ,והאם הייתה המשכיות במעמדה או שחל בו שינוי לעומת
שלהי התקופה

העות ' מאנית ?

מה היו מקורות כוחה ובסיסה החברתי

שמילאה בתנועה הלאומית הערבית

והכלכלי ?

ומה היה התפקיד

הפלסטינית ?

הרקע החברהי ומעמד המשפחה בשלהי ההקופה העות ' מאניה
מרבית חוקרי ההיסטוריה החברתית בתקופה העות ' מאנית סבורים כי לקראת סוף התקופה היו משפחות

הנכבדים העילית החברתית  ,שהיה לה מעמד מוביל בערי האימפריה ובכלל זה בערי ארץ  -ישראל .
באופן מסורתי מילאו בני שכבה זו  ,עוד בתקופה שקדמה לרפורמות באימפריה העות ' מאנית  ,שורת
תפקידים דתיים  ,כמו מופתים  ,קאדים  ,נקיבים

(

העומדים בראשות משפחות ה ' אשראף '  ,המתייחסות

במוצאם למשפחת הנביא )  ,ח ' טיבים ( דרשנים ) וכיוצא באלה  ,והתפקידים נותרו בדרך כלל בידי אותן
משפחות במשך מספר דורות .
לאחר תהליך הרפורמות ( התניימאת)  ,שהחל במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  ,ושהקיף
שורת תחומים  ,כמנהל וחקיקה  ,כלכלה  ,צבא וקרקעות  ,נפתחו בפני המשפחות הנכבדות ברחבי
האימפריה אפשרויות חדשות  .רבים מבניהן המשכילים ובעלי הניסיון איישו מעתה גם את המשרות
החדשות שנוצרו כתוצאה מהרפורמות  ,והתמנו לחברים במועצות מנהליות  ,לראשי ערים  ,לשופטים

בבתי משפט אזרחיים  ,למנהלי מוסדות ולשכות ממשלתיות ולתפקידים בכירים אחרים  .תהליך זה
חיזק בצורה חסרת תקדים את מעמדן החברתי של המשפחות המובילות וביסס את הקשר בינן לבין

3

מ ' הילדסהיימר ( עורר ימלקט )  ' ,י " ז אגרות מתולדות טבריה  :ראיונות עם חמישה מוותיקי טבייה '  ,מטוב טבריה ,
( כסלו תשמ " ג )  ,עמ '  ; 60 - 1הנ " ל ( עורר ומלקט )  ' ,מאורעות תרצ " ו (  ) 1936בטבריה '  ,שם  ( 2 ,אב

1

תשמ " ג )  ,עמ ' . 89 - 43

טבריה :

עיר כינרות ויישובה בראי הדורות  ,ירושלים תשל " ג .

4

ע ' אבישר  ,ספר

5

מבין אלה אציין את  :א ' ארליר  ' ,מוסדות הציבור בטבריה בגליל '  ,ידיעות המשרד של הסתדרות המושבות  ,תרע " ט ; ב '
חבם ( עורכת)  ,ספר מאורעות תרצ " ו  ,תל  -אביב תרצ " ו ; י " א  ' ,הקהילה העברית בטבריה '  ,הד המזרח  ,ב  ,גיליון ד ( הש " ג ) ,
עמ '

6

; 14

מ ' רבי  ' ,בסמטאות טבריה '  ,שם  ,ד  ,גיליון מח ( חש " ו )  ,עמ '

א " י א  -שהאבי  ,טברייא ת ' וראת ' ולקריאת  ,דמשק

. 1999
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 הוא היטיב עמן והן שמרו לו אמונים וגייסו את תמיכת.  שראה בהן משענת לכוחו, השלטון המרכזי
7

. 1918  בשנת,  מצב זה נמשך ער סוף השלטון העות ' מאני. הציבור הרחב בו

גם לאחר חילופי השלטון ותחילת המנדט הבריטי הוסיפו אותן משפחות להיות גורם דומיננטי

.  וכוחן בלט בעיקר בשני העשורים הראשונים למנדט, בציבור הערבי בארץ
ג.

Hourani , ' Ottoman Reform
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ב פוצ העיר טבריה

ופת המנדט1בוצג

משפחת סם  -י והנהגת הקהילה הערבית בטס  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

דרה

187
-

הרובע העתיק

בטבריה  ,תחילת
המאה העשרים

בקהילה הערבית בטבריה לא הייתה שכבה רחבה של משפחות נכבדות כמו בערי הארץ הגדולות ,
ואפילו לא כמו באלה שדמו לה בגודל אוכלוסייתן כצפת ועכו  .הייתה בה רק משפחה מוסלמית
אחת שאפשר להתייחס אליה כאל משפחת נכבדים טיפוסית  ,והיא משפחת סברי  ,שרבים מבניה
מילאו תפקידי דת ומנהל במשך כמה דורות  .בתקופה העות ' מאנית היו אמנם כמה משפחות שהחזיקו
בתפקידים חשובים בעיר  -כמו משפחת חסין 8ומשפחות דרייב ומחתות  ,שאחדים מבניהן כיהנו

במועצה המנהלית ובמועצת העיר  -אולם לא היה בכוחן להתחרות במעמד  ,בהשפעה  ,בעושר
ובשטחי הקרקע הנרחבים של משפחת

טברי .

מצב זה נמשך גם בתקופת המנדט  .בד בבד עם ירידת מעמדה של משפחת חסין הטבריינית עלה

מעמדן של שתי משפחות חדשות  :משפחת ח ' רטביל המוסלמית  ,שעסקה בעיקר במסחר  ,ושראשה ,
חאג ' ח ' ליל עבד אלכרים ח ' רטביל  ,היה חבר מועצת העירייה שנים רבות ונחשב לאחד מעשירי
העירך ומשפחת חסיני הנוצרית  ,שמילאה בעיקר תפקידי מנהל  ,ושהונהגה על ידי עורך הדין יוסף
חביב אלחסיני  ,שכיהן בשנים

8

1948 - 1927

כסגן ראש העיר .

10

מקרב בני משפחה זי נבחר ראש העירייה הראשון של טבריה  ,עבדאללה חסין  ,שהחזיק בתפקיד משנת  1878עד 1900
ברציפות  .סאלנאמה ( השנתון העות ' מאני ) ילאית סוריה  , 1295 / 1878עמ '  ; 196סאלנאמה ילאית ביירות , 1310/ 1892

עמ '  , 1318 / 1900 ; 185עמ '  ( 303חלק גדול מהסאלנאמות מאותה תקופה שמורות במחלקה לספרים

נדירים בספריית

אוניברסיטת חיפה  .כמו כן צילומים של חלק נוסף מצויים בידי פרופ ' דוד קושניר  ,אשר העמיד אותם לרשותי ,
ובהזדמנות זו אני מבקש להביע את תודתי לו .

(לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 91

9

א  -שהאבי

10

שלמה דהן אל יוסף חסיני ,
 , 1936שם  ,מכל / 10 / 21ב .

13

בינואר  , 1941אמח " ט  ,מכל / 10/ 21א  .האז

גם  :ולסר גרוס אל

עיריית טבריה ,

31

במרץ

ץתדרה 188

מ ~ סטפא עבאסי

בראשה של קהילת טבריה הפריפריאלית עמדה אפוא משפחה אחת במשך יותר ממאה שנים

רצופות  .משפחה זו הנהיגה את הקהילה בכל תחומי החיים  -הדתי  ,החברתי  ,הפוליטי והכלכלי  -והיו
לה שליטה והשפעה גם בעורף הכפרי וברחבי הנפה בכלל .
אשר למוצאה של משפחת סברי יש שתי גרסאות  .על פי שירות הידיעות של ה ' הגנה ' מוצאה
מעג ' לון שבעבר הירדן ,

החורן .

11

אך אחד מנכבדי המשפחה שפגשתי ציין כי אבותיו באו לארץ מאזור

קשה לקבוע בוודאות איזו מהגרסאות נכונה  ,אבל עובדה היא ששני האזורים קרובים

12

גאוגרפית זה לזה .
יש לציין כי גם בדוחות ה ' הגנה ' וגם בעדות הנזכרת אין ציון מדויק של מועד ההגירה של המשפחה
ושל עלייתה לעמדת כוח בארץ  ,ובהיעדר כרוניקות מקומיות ותיעוד משפחתי נשאר נושא זה בגדר

ספקולציה  .עם זאת ידוע כי טבריה צמחה מחדש מיישוב קטן לעיר חשובה בגליל במהלך המחצית
הראשונה של המאה השמונה  -עשרה  ,ובמיוחד

כאשר נטל השיח ' יאהר

אלעמר את האחריות לגביית

המסים ( האלתזאם ) בעיר והפכה למרכזו השלטוני  ,קרוב לוודאי בשנת . 1730

13

מיכאיל נקולא

א  -צבאג ' ציין כי מיד לאחר השתלטותו על העיר זימן אליו דאהר אחדים מנכבדיה  ,ביניהם האסאם

והקאדי  ,וביקש את עזרתם בשכנוע השלטונות להעניק לו את חכירת המס של העיר .

צבאג ' אנו למרים שהיה כבר קאיי

14

מדברי א -

בטבריה באותם ימים  ,אם כי הוא לא הזכיר את שמו ושם משפחתו ,

ועל כן קשה לברר אם משפחת טברי היא שהחזיקה בתפקיד  ,או שהיא התיישבה בטבריה מאוחר יותר ,

לאחר שהעיר התבססה .
מכל מקום המנהיג הראשון ממשפחת טברי הנזכר במקורות הוא השיח ' עבדאללה א  -טברי  ,שהיה

הקאיי

של טבריה בתקופת הכיבוש המצרי של הארץ (  . ) 1840 - 1831אנו לומדים על כך ממכתב

של שיח ' עבד א  -סלאם א  -טברי להיסטוריון הלבנוני אסר רמתם  ,שחקר את תקופת השלטון המצרי
בסוריה  .עבד א  -סלאם ציין כי דורו  ,השיח ' עבדאללה  ,הוגלה על ידי אבראהים פאשא מטבריה
ליפו לתקופה קצרה בגלל אירועי המרד שפרץ בארץ כנגד השלטון המצרי בשנת

. 1834

כשהתברר

שהשיח ' עבדאללה לא השתתף במרד הרשו לו השלטונות לחזור לעירו ולתפקידו כקא י .

*

15

חיזוק

לדברים אלה אנו מוצאים ברישומי השנתון העות ' מאני ( הסאלנאמה ) של פרובינציית סוריה משנת
- 1868

צוין שם כי עבראללה הוא

הקאיי

של העיר .

16

הוא המשיך לכהן בתפקיד עד שנת , 1873

17

כלומר יותר מארבעה עשורים רצופים .
11

דוח על משפחת טברי ,

12

ריאיון עם אבו חוסני טברי  ,כפר מואר ,

13

להרחבה על תקופה זו ועל ראשית עלייתם של הזידאנים
Government

,
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ciel 1730- 1831 , New York 2001 ,
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 ? . 30 - 45 ; A . H .ק and Administration , Terusalem 1973 ,

ום  ; Era: ( Shaykh 2?ahirא ' הייט  ,דאהר אלעומר שליט הגליל במאה הי " ח  :פרשת
~ -Umar

חייו ופעולותיו  ,ירושלים תש " ל  ,עמ ' . 19 - 16
14

מ " ג אלצבאג '  ,תאריך א  -שיח ' דאהר אלעומר א  -זידאני  ,חריצא  , 1936עמ ' . 33

15

א ' רסתם  ,חרוב איבראהים פאשא אלמצרי פי סוריה ואלאנדול  , 1 ,אלמכתבה אלבולוסיה ביירות  , 1986עמ ' . 67 - 66

16

סאלנאמה ולאית סוריה

17

סאלנאמה ולאית סוריה

 , 1285/ 1868עמ ' . 90 - 89
 , 1288/ 1871עמ ' . 9

טס  -י והנהגת הקהילה הערבית בטת  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

 189ץתדרה

לצד שיח ' עבדאללה הוזכר באותה סאלנאמה גם השיח ' מחמד אפנדי א  -סברי  ,שהיה המופתי

של טבריה .

18

גם הוא כיהן בתפקידו עד  , 1873ואז מונה השיח ' עבר א  -סלאם א  -סברי להחליפו .

19

בהיעדר אילן יוחסין משפחתי ורישומים של בית הדין השרעי מאותן שנים  ,איננו יודעים מה הייתה

הקרבה המדויקת בין שיח ' עבדאללה לשיח ' מחמד  ,אך מסתבר כי הם היו בני דודים .
לאור האמור לעיל אפשר להניח כי מעמדה של המשפחה בטבריה
היה איתן ומבוסס עוד לפני הכיבוש המצרי  .אפשר גם לשער כי היא

הייתה גורם מרכזי בעיר כבר במאה השמונה  -עשרה  ,מאחר שאין
זה סביר שבניה הגיעו לתפקידים דתיים בכירים כה סמוך לתחילת
השלטון המצרי אם לא התבססו וצברו כוח עוד במאה השמונה -

עשרה .
כפי שידוע לנו מתולדותיהן של משפחות דומות בארץ  ,בערים
הגדולות כבערי השדה  ,הן שמרו את עמדות הכוח בידיהן והעבירו

בתוכן את המשרות הדתיות מדור לדור .

כך היה גם במקרה של

משפחת טברי  ,שהמשיכה להחזיק בעמדת מנהיגות עד סוף השלטון
העות ' מאני וגם בתקופת המנדט

הבריטי .

בעקבות שני המנהיגים  ,השיח ' ים עבראללה ומחמד  ,צמח דור
חדש של הנהגה  ,שהובילה את המשפחה לקראת שלהי השלטון

העות ' מאני ותחילת שלטון המנדט  .בדור זה בלט במיוחד סעיד ,
בנו של שיח ' מחמד הנזכר ,

20

שהפך לבן החזק והמוביל  .מרישומי

הסאלנאמות עולה כי הוא כיהן כחבר נבחר במועצה המנהלית של
העיר כמה פעמים  -בשנים , 1876
נבחר לראשות עירייה טבריה  ,ומהשנתונים

 1877ו - 211878 -

זה לפחות עד שנת

. 1908

23

וכמזכיר המועצה בשנת . 1884

22

בשנת

1900

עולה כי כיהן בתפקיד
;
לרשותנו
1
העות ' מאניים העומדים

הוא המשיך למלא תפקיד מוביל גם בעשור הראשון למנדט .

לצד סעיד בלט בין בני אותו דור השיח ' עבד א  -סלאם אמין א  -טברי  .אין בידינו מידע מוצק על
התפקיד שמילא אביו  ,אולם בצו הירושה שהוציא נכדו צודקי טברי  ,בנו של שיח ' עבד א  -סלאם  ,נזכר
שמו של אמין  ,הסב  ,בצירוף התואר
18

שיח ' .

סאלנאמה ולאית סוריה  , 1285 / 1868עמ '
ביירות  , 1997עמ '

24

; 90 - 89

לא ברור אם השימוש בתואר זה מעיד על מעמד דתי

ע ' מנאע  ,אעלאם פלסטין פי אוח ' ר אלעהד אלעות ' מאגי , 1800 - 910

. 243

19

סאלנאמה ולאית סוריה  , 1288 / 1871 ,עמ '

20

לשיח ' מחמד היה בן נוסף  ,שיח ' מחמוד שמו  .הוא מוזכר רק פעם אחת  ,ללא ציון תפקידו  ,בכרך היחיד שנשאר מהסג ' ל

; 79

 , 1290/ 1873עמ ' . 91

העות ' מאני של טבריה  ,כך שאין לדעת מה היה מעמדו  .ראו  :המג ' ל של בית הדין השרעי בטבריה ,

6

שואל  , 1335גה " מ ,

תיק ב. 6 /22418 /
21

סאלנאמה ולאית סוריה  , 1294/ 1877 ,עמ '

22

סאלנאמה ולאית ביירות  , 1302/ 1884 ,עמ ' . 161

23

סאלנאמה ולאית ביירות  , 1318 / 1900 ,עמ '

24

בקשת צו ירושה של צודקי א  -טברי ,

22

; 106

; 303

 , 1295 / 1877עמ ' ; 97

 , 1296/ 1878עמ ' . 95

 , 1326/ 1908עמ ' . 284

בנובמבר  , 1937המג ' ל של בית הדין השרעי בטבריה  ,מג ' ל  , 5עמ '  , 44גה " מ

( מיקרופילם של בית הדין השרעי בטבריה ) חטיבה

75

סל . 2532/ 1 -

שיח ' עבד א  -סלאם

טברי

דייה

מיקפא עבאסי

190

או שמא היה זה רק כינוי לראש משפחה או נכבד בולט  ,כפי שנהוג במקרים רבים  .מכל מקום שיח '

עבד א  -סלאם היה אחד האישים הבולטים בתולדות המשפחה  .לאחר שסיים את לימודיו הבסיסיים

בעירו נסע למצרים  ,ושם למד באוניברסיטת אלאזהר והיה למוסמך במדעי הדת ( עאלם ) .
התמנה לתפקיד המופתי של טבריה במקום מחמד אפנדי טברי .
מרישומי הסאלנאמות שבידינו מן השנים
בתפקיד ברציפות בשנים

שנת

1914

אלה .

26

1908 - 1874

בשנת

1873

25

עולה כי עבד א  -סלאם המשיך להחזיק

למועד פרישתו יש שתי גרסאות  :לדברי עאדל מנאע הוא כיהן עד

ואז פרש בגלל גילו המופלג והוריש את התפקיד לבן אחותו  ,השיח ' טאהר א  -טברי

ואילו אליזה רובין  -פלד ציינה כי השיח ' טאהר קיבל את התפקיד רק בשנת . 1918

28

; 27

כלומר עבד

א  -סלאם כיהן בתפקיד חשוב זה ארבעים או ארבעים וארבע שנים רצופות  .בין שאר תפקידיו כמופתי

הוא היה חבר כל התקופה הנזכרת במועצה המנהלית של הנפה ( מג ' לס אלאדארה .

) 29

המועצה הייתה

הגוף המנהלי העליון בעיר ובנפה  ,בראשה עמד מושל הנפה ( הקאימקם )  ,ולצדו שימשו
כמה חברים קבועים ומתחלפים  .עבד א  -סלאם האריך ימים ונפטר

תשעים וארבע .

ב 20 -

הקאיי

ועוד

בנובמבר  , 1930בהיותו בן

30

מתוך פרטים אלה אנו לומדים כי משפחת סברי הייתה המשפחה המובילה בעיר והחזיקה במשרות

הדתיות החשובות במשך רוב המאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה העשרים  .שני דורות של בניה

שימשו באופן קבוע וברציפות במשרת המופתי  ,ובמשך תקופות ממושכות גם בתפקיד הקאיי  .זאת
נוסף על שליטתה בכמה גופים מנהליים  ,כמו בעיריית טבריה משנת . 1900
צודקי טברי  ,בנו של שיח ' עבד א  -סלאם  ,ציין בזיכרונותיו לא פעם כי שלהי התקופה העות ' מאנית
היו ' תור הזהב ותקופת החיים השלווים  ,תקופת האושר והעושר של הנכבדים המוסלמים ובכללם
משפחת

טברי ' .

31

מעמדה ומנהלגותה של המשפחה בתקופה המבדש
השלטון העות ' מאני טיפח כאמור את משפחות הנכבדים ונעזר בהן לביסוס אחיזתו בארץ  ,במיוחד
בתקופת התמימאת  .לעומת זאת השלטון הבריטי לא ייחס להן אותה מידה של חשיבות  ,ולא היסס
לפעול כנגדן ולפגוע לעתים במעמדן  ,במיוחד כאשר אחדים מבניהן הצטרפו לשורות התנועה

הלאומית הפלסטינית .
25
26

27
28

סאלנאמה ולאית סוריה  , 1291/ 1874 ,עם . 79 - 78 ,
סאלנאמה ולאית ביירות  , 1326/ 1908 ,עמ ' . 283
מנאע ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 243

",
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,

0

" the fewish State: The Development
סאלנאמה ולאית ביירות ,

) Debating Islam

,

Rubin-Peled

11 .

29

סאלנאמה ולאית סוריה ,

30

בקשה ( לעיל  ,הערה

31

זיכרונותיו של צודקי טברי  ,השמורים בשתי קלטות בביתו של בן דודו מלאח א  -דין טאהר טברי בנצרת  .הדברים

; ) 24

, 1285 / 1868

עמ '

; 90 - 89

א  -סיראט אלמסתקים ,

21

בנובמבר

, 1908/ 1326

עמ ' . 283

. 1930

הוקלטו זמן קצר לפני מותו של צודקי בכוויית  ,בשנת  , 1993והם מכילים חומר רב על האיש  ,משפחתו ופעילותו

הפוליטית ( להלן  :זיכרונות צודקי טברי ) .

משפחת סם  -י והנהגת הקהילה הערבית בטם  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת
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המנדט

אולם בני משפחת סברי שמרו על מעמדם האיתן בטבריה בתחום המשרות הדתיות ובתחום
הכלכלי למרות חילופי השלטון  .רק בשליטתם בעירייה חלה נסיגה  ,מאחר שתפקיד ראש העיר עבר

לידי היהודים  ,שהיו הרוב בטבריה .
בשנת

1923

32

במקום ראש העיר הערבי האחרון  ,קדרי האפז אפנדי  ,מונה

זאכי אלחדיף היהודי  -תחילה כראש עיר בפועל ולאחר מכן כראש עיר נבחר .

33

העדויות על שמירת מעמדה של המשפחה בתקופת המנדט הן רבות  .כך למשל ציין הכומר הישועי
פרדינאן תותל  ,שביקר בארץ

בשנת  , 1924כי המוסלמים של טבריה מונהגים על ירי משפחת טברי .

34

עדות נוספת  ,משנת  , 1925מסר עורך העיתון ' אלכרמל ' נג ' יב נצאר  ,שסיפר כי  ' :משפחת טברי הייתה
בעלת מנהיגות ומעמד מוביל בנפה ובכל אזור העמק  ,היא התפרסמה בהכנסת אורחים ובנדיבות
יתרה  ,זאת נוסף על ניהול ענייני
1942

התושבים ' .

35

דוח

ה ' הגנה ' משנת

העיד על מעמדה של המשפחה לקראת סוף שלטון

המנדט :

' המשפחה השתלטה על כל הסביבה הערבית  ,ואם ישנם מתנגדים הם
לא מעיזים להביע התנגדות '  .בדוח צוין כי בני המשפחה מחזיקים
בכל המשרות החשובות בקהילה הערבית  ,כגון משרת המופתי  ,מנהל
הבנק הערבי  ,מנהל השוק הסיטונאי  ,וכן יש בהם רופאים  ,עורכי
דין ובעלי משרות מנהל אחרות .

למרות השוני בגישתם של בעלי

36

העדויות  ,שלושתם העידו שמעמדה של המשפחה בקרב האוכלוסייה
הערבית היה חזק ויציב  .תותל ונצאר השתמשו במילים
ומעמד

' מנהיגות '

מוביל  ,ואילו בדוח ה ' הגנה ' דובר על ' השתלטות '  ,ביטוי לא

מדויק  ,כפי שאראה להלן .
האיש החזק שהוביל את המשפחה בתחילת שלטון המנדט היה

סעיד מחמד א  -טברי  ,שהיה כאמור דומיננטי כבר בשלהי התקופה
העות ' מאנית  .באחד הדוחות הבריטיים הראשונים על טבריה  ,משנת
 , 1919הוא תואר במילים אלה  ' :נכבד זקן  ,עשיר מאוד מחזיק בשטחי

קרקע גדולים  ,אדם קשוח ושאפתן ' .

37

בדוח ה ' הגנה ' משנת

1941

תואר כך  ' :נכבד ומפורסם בכל סעיד יחמד

נפת טבריה וצפון הארץ בשל עושרו הרב  ,חכמתו ומידת הכנסת האורחים הגדולה  ,שהיה תמיד
מקיימה כלפי בני אד. ' 0

32

38

לפי נתוני המפקד של שנת

המפקד של שנת

1931

נראה כי כוחו ומעמדו של סעיד נבעו גם מכך שהיה אבי הפלג החזק

1922

מנתה איכליסיית טבריה

מנתה אוכלוסיית העיר

8 , 601

6 , 950

נפשות  ,מתיכן

נפשות  ,מתוכן

 5 , 381יהודים ו  3 , 220 -ערבים .

באוקטובר  , 1923אמח " ט  ,מכל ב . 3 / 14/

33

פרוטוקול של ישיבת נכבדי טבריה עם אלחדיף ,

34

פרדינאן תותל הישועי  ' ,רחלה רסוליה אלא בלאד בשארה '  ,אלמשרק ,

35

'

,

ם ] ;1 41ננ13 4 41כ

)

]?9

0

.1אנ

,1

ש

31נננ] ק

 , 1925עמ ' . 6
36

טבריה ,

11

בינואר  , 1942את " ה  ,תיק ה . 1 / 105 /

18

4 , 427

יהודים י -

 2 , 523ערבים  .לפי

,

15ננ נ ,

ati*giJil

4

10

( אוקטובר  , ) 1924עמ ' . 815
ננ 9כ ענ] , 3ם ' אלכרמל ,
19נ

"

,

י

,

'

6

במאי

 , ' Tiberias - The Leaders 01 the Arab National Movement' ,אצ " מ . ]4/766/ 10 ,

37

1919

38

דוח ( לעיל  ,הערה  . ) 11יש לציין שדוח זה עוסק בעברו של האיש  ,כי מרישומי המג ' ל של בית הדין השרעי בטבריה עולה
שסעיד נפטר לפני שנת  . 1934למרבה הצער לא צוין בסג ' ל תאריך פטירתו המדויק  .ראו  :המג ' ל של בית הדין השרעי

א  -טברי
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והגדול  ,שהייתה לו עמדה מכרעת בהנהגת המשפחה עד . 1948

הוא נשא ארבע נשים והן ילדו לו

כמה בנות ושמונה בנים  .אשתו הראשונה  ,זליח ' ה  ,הייתה אחותו של השיח ' עבד א  -סלאם  ,והיא ילדה

את הבנים שיח ' טאהר ומחמד אבו סעוד ; אשתו השנייה  ,בת שבט ערב

א  -צביה  ,ילדה את הבנים שיח ' נאיף ופאיז  ,שהיה עורך דין וחבר במועצת
העיר במשך שנים רבות ; האישה השלישית באה משבט ערב אלמשארקה

וממנה נולדו הבנים כאסל  -שהיה קצין בצבא העות ' מאני  -ורשיד  ,שהיה
רופא ; האישה הרביעית הייתה טבריינית  ,בת למשפחת ח ' רטביל העשירה ,
וגם היא ילדה שני בנים  :יוסף  ,שהתמחה במנהל עסקים באוניברסיטה
האמריקנית בביירות  ,וג ' מאל  ,שהיה רוקח .

39

משמונת בניו של סעיד מחמד א  -סברי בלטו במיוחד שיח ' טאהר
ושיח ' נאיף  .שיח ' טאהר היה לדמות מרכזית בטבריה  .הוא נולד בשנת
1897

וקיבל את הכשרתו הדתית הראשונית בעירו  .לאחר מכן המשיך את

לימודיו באוניברסיטת אלאזהר במצרים והוסמך כעאלם  .מסתבר כי לא
שהה באלאזהר תקופה ממושכת  ,וכבר בגיל שבע  -עשרה חזר לטבריה .

לפי הביוגרפיה שהביאה רובין  -פלד הוא נסע לאחר מכן לאיסתנבול ולמד
שם באוניברסיטה ארבע שנים נוספות  .רק אז חזר סופית לטבריה  ,ועם
שיח '

טאהר סברי

פרישת דודו השיח ' עבד א  -סלאם ממשרת המופתי נתמנה במקומו  .הוא היה אז בן עשרים ואחת

בלבד  ,ולדברי רובין  -פלד מינויו עורר התרגשות רבה  .במקביל עסק בהוראה בבית הספר הממשלתי

בעיר .

40

בדוח הבריטי האמור משנת

1919

כבר נזכר טאהר כמופתי של העיר  ,ועל אף גילו הצעיר מסתבר

כי הוא היה החבר הפעיל ביותר בקבוצת פעילי התנועה הלאומית הערבית בעיר .
היה האדם בעל ההשפעה הרבה ביותר באזור טבריה  42 .מעניין כי פעילות זו לא מנעה את מינויו
41

גם לתפקיד הקאקי השרעי של טבריה

ב 2-

בדצמבר

. 1924

הדתיים הבכירים בעיר בעת ובעונה אחת עד שנת . 1946

44

43

כן נמסר כי

הוא המשיך להחזיק בשני התפקידים

אז הועבר לנצרת לכהן כקאדי השרעי של

העיר  ,ובה בעת המשיך להחזיק במשרתו כמופתי של טבריה .
במהלך הקרב על טבריה במלחמת

הוועדה הלאומית שלה .
בטבריה  ,מג ' ל
39

25 , 5

דוח ( לעיל  ,הערה

45

בתום הקרב על העיר ועם פינוי האוכלוסייה הערבית ממנה חזר עם משפחתו

בינואר  , 1938עמ '  , 52גה " מ ( מיקרופילם של בית הדין השרעי בטבריה ) חטיבה

; ) 11

המג ' ל של בית הדין השרעי בטבריה  ,מג ' ל

של בית הדין השרעי בטבריה ) חטיבה
40
41

42

43

1948

חזר שיח ' טאהר לטבריה ועמד לתקופה קצרה בראש

75

25 , 5

באוקטובר

, 1937

עמ '

סל . 2532 / 1 -

רובין  -פלד ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  . 149ראו גם  :עג ' אג ' נויהד  ,ריג ' אל מן פלסטין  ,ביירות

שיח ' טאהר אל הוועד הפועל הפלסטיני ,

טבריה ( לעיל  ,הערה . ) 37
1928 , ? . 117 , PRO , ) 0 821 /3
co

487 , PRO ,

.ק

13

ביולי

, 1922

גה " מ  ,תיק פ. 3 /985 /

Palestine B
. lue Book ,

Palestine B
. lue Book , 1944 ,

44

821 / 17

45

צודקי א  -טברי אל חאג ' אמין ,

8

במרס

, 53 - 52

, 1948

גה " מ  ,תיק פ. 3293 /397/

. 1961

75

סל . 2532/ 1 -

גה " מ ( מיקרופילם

משפחת טם  -י ( הנהגת הקהילה הערבית בטש  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

לנצרת  .בינואר

1950

מונה שם שוב לקאקי  ,והמשיך לכהן בתפקיד עד מותו ,

ב 28 -

בפברואר . 1959

תדדה

193

46

-

בנו השני של סעיד מחמד א  -סברי  ,שיח ' נאיף  ,נולד כאמור לאישה בדווית משבט ערב א  -צבית  ,מה
שהעצים את כוחו בקרב שבטי הבדווים  .הוא קיבל לידיו את ניהול אדמות

המשפחה בכפרים נאצר א  -דין ומנארה  ,והשפעתו על האריסים שחיו בהם
הייתה גדולה במיוחד  .למעשה הוא היה האיש החזק של המשפחה בעורף
הכפרי .
באחד הדוחות של

ה ' הגנה ' תואר שיח ' נאיף כאישיות בולטת מאוד

ובעלת השפעה מקומית  -אדם צעיר  ,נועז ונמרץ המשתתף בכל האירועים

החברתיים  ,פרש ידוע ומתחרה במירוצי סוסים .
הוא השיח ' של כל הערבים שבמחוז

47

בדוח אחר תואר

טבריה  .השפעתו בולטת

כך :

בקרב הבדווים  ,וידו

בכל הפעולות הנעשות באזור  ,הוא השליט בכל מריבה  ,קטטה וסכסוך  ,הוא האיש
הפוסק  ,כמה פעמים איים שיאחז באמצעי הכוח באם לא יקיימו את פסק דינו ,

,

תושבי טבריה הערבית  ] . . .נכנעו למשפטו מבלי ערעור .

48

גם בני הנוער סרו למרותו  ,עוברה שהקנתה לו את התואר שיח ' א  -שבאב ,

כלומר השיח ' של הצעירים .

49

נוסף על כך היה השיח ' נאיף פעיל בעור תחומים רבים  .כך למשל ייסר
בשנת

1947

את האגודה הערבית לצדקה ( אלג ' מעיה אלח ' יריה אלערביה ) ועמד בראשה  .האגודה

נועדה לסייע לנזקקים שבבני העיר הערבים ,

50

והיא הייתה אמצעי נוסף לחיזוק מעמד המשפחה

בשכבה זו .
מכל המתואר עולה כי שני האחים  -שיח ' טאהר ושיח ' נאיף  -אכן היו מנהיגים בולטים של

ערביי העיר והסביבה  .הם המשיכו למלא את התפקידים של בני הדורות הקודמים של המשפחה ,

וקיימו מנהיגות מסורתית שהייתה מבוססת על אותם יסודות  ,וששילבה תפקידי דת ותפקידי מנהל .
אוסיף על כך את השליטה המשפחתית בקרקעות וכן את העיסוק במקצועות חופשיים  ,שהחל לאפיין

את בני המשפחה בתקופת המנדט ; שניים מבניו של סעיד עסקו בכך  -פאיז היה עורך הדין ורשיד
היה רופא ידוע בעיר .

הבסים הכלכלי של המשפחה
מעמדם של בני משפחת טברי והתפקיד שמילאו בחברה הערבית של טבריה לא נוצרו יש מאין  ,אלא
נבעו ישירות מכוחם הכלכלי הרב  .מאחר שהשתייכו לאחת המשפחות העשירות בצפון החזיקו בניה ,
46

תבע  -פלד ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  . 59ראו גם ריאיון עם בנו כלאח א  -דין א  -טברי  ,אלאיתחאד  ,חיפה ,

עמ ' . 7 - 6
47

טבריה ,

29

באפריל  , 1941דו " ח על משפחת טברי  ,את " ה תיק , 105 /222

48

טבריה ,

11

בינואר  , 1942את " ה  ,תיק

49

דוח מפי יפה על ידי בן  -נון ,

50

אגודת הצדקה הערבית אל ראש עיריית טבריה ,

8

עמ ' . 3 - 2

ה. 1 / 105 /

באוקטובר  , 1940את " ה  ,תיק ה / 1 /
29

. 105

במרס  , 1947אמח " ט  ,מכל

/ 3 /4

א.

26

ביוני , 1998

שיח ' נאיף סברי
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בדומה לשאר משפחות הנכבדים  ,בשטחי קרקע גדולים  .השיח ' עבד א  -סלאם תואר כבעל אדמות

רבות בסביבת טבריה גם אחרי שמכר חלק מהן לחברת פיק " א  .לפי מקורות ה ' הגנה ' כל האדמות
של שכונת קריית  -שמואל בטבריה ושל המושבה בית  -גן נרכשו ממנו  .לאחר מותו  ,בשנת  , 1930ירש
ממנו בנו צודקי שטחי קרקע ומגרשים רבים בסביבת קריית  -שמואל וכן סכום כסף גדול

במזומן .

51

צודקי היה גם הוא אמיד מאוד ונחשב לאחד מעשירי טבריה  .היו בבעלותו שישה מבנים מפוארים
שהשכיר לשלטונות המנדט ועוד נכסי דלא ניידי רבים  ,כחנויות  ,בתי מגורים וקרקעות  .נוסף על כך הוא
כיהן כמנהל סניף הבנק הערבי ' בנק האומה ' שפעל בעיר  .כך תואר מעמדו הכלכלי בדוח של

ה ' הגנה ' :

מעשירי העיר טבריה  ,ומנהל הבנק הערבי בטבריה  ,המוני ערבים עניים מבני דלת העם מצפים תמיד לחסדו
לקבל ממנו איזה עזרה המלצה וכו '  ,ולכן השפעתו רבה על המוני הערבים בסביבה ורבים מהם נתונים
להשפעתו  ,היות והאדם הוא אחד הגורמים הכלכליים החשובים בציבוריות הערבית בסביבה .

52

בני הפלג האחר של המשפחה  ,בני שיח ' סעיד  ,היו אף הם בעלי קרקעות  ,ובבעלותם היו כאמור

הכפרים נאצר א  -דין ומנארה  ,ששטחם היה 7 6 , 797ונם .

53

בעיר עצמה היו להם כמה מבנים  ,שתים -

עשרה חנויות  ,ח ' אן גדול ובית הארחה ( מדאפה )  ,שהיה מרכז הפעילות וקבלת ההחלטות של ערביי
העיר  ,ושרבים מענייה נהגו לסעוד בו  .כן היו למשפחה עדרי צאן ובקר רבים  .באדמות ובעסקים של
המשפחה הועסקו

לבני שיח ' סעיד .

כ 400 -

אריסים  ,שעיבדו את הקרקעות והעבירו תמורת זאת שני שלישים מהיבול

54

בשנת  1940דיווח מושל המחוז על שליטת משפחת סברי בשוק הירקות הסיטונאי של טבריה .
השוק היה קודם לכן בשליטת אבראהים חאג ' ח ' ליל ועבר אז לשליטת המשפחה  .נראה שהדבר נעשה
בתקיפות ובכוח ולכן עורר מתח בקהילה הערבית בעיר .
בשנת

1944

55

יזמו בני המשפחה הקמת לשכת מסחר ערבית בעיר  .היזמה באה מצדו של צודקי

טברי  ,והוא עצמו עמד בראש הלשכה וגיסו נאיף נבחר ליושב ראש של כבוד שלה  .חוץ משניהם היו
בלשכה עוד

שנים  -עשר חברים .

56

לאור כל האמור אפשר לסכם ולומר שבני משפחת טברי היו הגורם הכלכלי החזק בקהילה הערבית

בטבריה  ,בזכות המשרות שבהן החזיקו והקרקעות  ,המסחר והרכוש הרב שהיו בבעלותם  .למרות
קיומה של קהילה יהודית חזקה  ,יוזמת ומתחרה בעיר  ,וחרף היעדרה של מדיניות אוהדת ותומכת ,

כפי שהייתה בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,שמרו בני המשפחה על מעמדם הכלכלי האיתן עד . 1948
אמנם המנדט הבריטי פגע בהם  -הם איבדו את מעמדם המוביל בעירייה ובוטלו גופים ששימשו
להם כבסיס כוח מסורתי כמו המועצה המנהלית ולשכות אחרות  -אבל הם שמרו על מעמדם האיתן

בתחומי הבעלות על קרקע  ,נכסי דלא ניידי ומסחר .
51
52
53

דוח ( לעיל  ,הערה . ) 11
דוח ( שם ) .

ראו גם  :טבריה ( לעיל  ,הערה . ) 37

דוח על כפר נאצר א  -דין ודוח על כפר ערב אלמנארה  ,חורף  , 1944את " ה  ,תיק . 178 / 105

( לעיל  ,הערה . ) 11

54

דוח

55
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56

לשכת המסחר הערבית אל ראש עיריית טבריה ,

22

בנובמבר  , 1944אמח " ט  ,מכל /4 /3א .

משפחת

QU

י והנהגת הקהילה הערבית בטם  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

195
~

משפחת טברל וההבועה הלאומית הפלסטלינת
אף שטבריה הייתה עיר שדה מרוחקת  ,ואף שהיה בה רוב יהודי  ,בכל זאת השתתפו תושביה הערבים ,

נתנהגת משפחת מברי  ,בפעילות התנועה הלאומית הפלסטינית  .אך בהשוואה לערים מעורבות אחרות ,
כמו למשל צפת הסמוכה  ,התאפיינה פעילותם זו של ערביי טבריה במתינות ובריחוק

מאלימות .

למרות הקשר ההדוק שנוצר בין טבריה לבין הגופים הלאומיים השונים  -לא יצא מבין ערביי העיר
מנהיג מוביל שהשתלב בפעילות הלאומית הארצית  ,והמנהיגות שצמחה מקרב תושבי העיר הייתה

מנהיגות עירונית ואזורית בלבד .
אפשר לזהות שלושה שלבים בקשר שבין משפחת טברי לתנועה הלאומית הפלסטינית ובאופן שבו

הובילה את הפעילות הלאומית בעיר ובנפה  .השלב הראשון החל מיד לאחר הכיבוש הבריטי של הגליל ,

בסוף . 1918
למנדט .

57

כאמור המופתי שיח ' טאהר הוא שהנהיג את הפעולה הלאומית בשש השנים הראשונות

במסגרת פעילותו זו הוא השתתף בשנת

1919

בקונגרס הסורי הכללי ברמשק ; בהחלטותיו

של קונגרס זה הובעה תמיכה בממשלתו של האמיר פייצל  ,ועלתה תביעה לספח את ארץ  -ישראל

לסוריה בהיותה החלק הדרומי שלה .
הנוצרית בטבריה  ,ובשנת

1921

58

מאוחר יותר עמד שיח ' טאהר בראש האגודה המוסלמית -

ייצג את העיר בקונגרס הפלסטיני הרביעי  ,שנערך בירושלים .

מקריאת התכתובת של שיח ' טאהר ומלימוד דפוסי פעילותו בשנים

1922 - 1919

59

עולה בבירור כי

עיקר פעילותו בתחום הלאומי הייתה השתתפות בכינוסים  ,שיגור מחאות וארגון הפעילות הלאומית

בעיר  ,אך הוא מיעט לנקוט צעדי מחאה והתרסה כהפגנות או שביתות .

60

מסתבר שהדבר עורר ביקורת

מצד הוועד הפועל הערבי  ,ותגובתו של שיח ' טאהר על ביקורת זו מלמדת הרבה על המגבלות של

ערביי טבריה  :טענתו הייתה כי קשה מאוד להפגין ולשבות בעיר בעלת רוב יהודי  ,וכי שביתת מסחר

לא תהיה יעילה מאחר שענף המסחר נשלט ברובו על ידי יהודים .

61

לדברי יהושע פורת ייצוגה של

טבריה בוועידות הפלסטיניות הארציות היה רופף למדי  ,ובדרך כלל ויתרו בני המקום על זכות ייצוגם

למעט שליחת ציר אחד לוועידה הרביעית .

62

בדוחות שירות הידיעות של ה ' הגנה ' תואר שיח ' טאהר כמי שתמך במדיניות של המחנה החסיני
והיה נתון להשפעת המועצה המוסלמית העליונה בראשות המופתי הירושלמי חאג ' אמין אל חסיני .

63

הקביעה כי הוא נתון להשפעה כזו אינה נראית חריגה מאחר שמתוקף תפקידו סר למרותם של
המועצה ושל העומד בראשה  .עם זאת נראה כי מאז  , 1922ובמיוחד לאחר מינויו לקאקי  ,בשנת , 1924
חלה ירידה בפעילותו של שיח ' טאהר והוא התרחק מהזירה

הפוליטית .

( לעיל  ,הערה . ) 37

57

טבריה

58

י ' אלעודאת  ,מן אעלאם אלפקר ואלאדב פי פלסטין , 3ירושלים  , 1992עמ '  . 373ראו גם  :ב ' אלחות  ,אלקיאדת
ואלמאססאת א  -סיאסיה פי פלסטין  , 1948 - 1917עכו  , 1984עמ '

. 851

( שם)  ,עמ ' . 854

59

אלחות

60

מחאה משיח ' טאהר ונכבדי טבריה לחבר הלאומים  ,אפריל  , 1919גה " מ  ,תיק

ירושלים ,

7

61

שיח ' טאהר אל הוועד הפועל הפלסטיני ,

62

י ' פורת  ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית

63

דוח

פ; 958 /3 /

שיח ' טאהר אל המופתי שם

ביולי  , 1923שם .

ביולי

( לעיל  ,הערה . ) 11

13

, 1922

גה " מ  ,תיק

פ. 985/3/

, 2 1929 - 1918

חדרה

תל  -אביב תשל " ו  ,עמ '
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- 1929

בטבריה  ,שלא כבשאר הערים המעורבות בארץ  ,נשמרו

אז השקט והשלום ולא היו אירועים חריגים  .הדבר התאפשר בזכות
ף

ז
'
ע
זמת
נכבד הערבים והיהודים במדאפה של המשפחה  .בתום הכינוס
פירסם בע ך כריז בשת השפית שקיא לשמירה על

שקט

ורגיעה .

בין החותמים היו אחד  -עשר מנכבדי הערבים בטבריה ובראשם
השיח ' עבד א  -סלאם א  -טברי  ,סעיד א  -טברי והמופתי והקאקי

השיח ' טאהר א  -טברי  ,ועמם ראשי משפחות ח ' רטביל  ,המאד ,
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 8בתוך המשפחה עמדות הכוח שתפס והתפקידים שמילא  .שיח '
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טברי  ,בנך היחיד של שיח ' עבד א  -סלאם  ,התחזק  65 .בזה החל השלב השני של פעילותה הפוליטית
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של משפחת טברי .
צודקי נולד בטבריה בשנת  1899וקיבל את חינוכו היסודי והתיכוני בעיר  .לאחר מכן למד
לטבריה 66ובזכות
1י
באוניברסיטה האמריקנית בביירות והתמחה במדע המדינה  .בשנת  1927חזר
)

מעמדו המסורתי של אביו הצליח לבסס את השפעתו בעיר ובנפה  .תוך זמן קצר הפך לדמות הפעילה
ביותר בשורות התנועה הלאומית  ,הן בקרב משפחתו והן בכלל הציבור הערבי בעיר ובנפה  .את צעדיו

הראשונים בתחום הפוליטי עשה עוד בשנים הראשונות למנדט  ,תוך כדי לימודיו באוניברסיטה  .הוא

היה חבר במשלחת שייצגה את טבריה בשני קונגרסים פלסטיניים  -החמישי  ,שהתכנס בשנת , 1922

והשביעי  ,שנערך בשנת . 1928

67

למרות פעילותו הלאומית שררו יחסים טובים בינו לבין שלטונות

המנדט בשנים  . 1936 - 1929מעידות על כך התכתבותו עם נציגים בריטים שונים וכן העובדה שהוזמן

לא פעם למפגשים רשמיים שרק אורחים רמי דרג הוזמנו אליהם .
64

68

נוסח הכרוז בערבית  28 ,באוגוסט  , 1929את " ה  ,תיק  ; 1 / 84/ 37י ' נחמני  ,דוח על טבריה  28 ,בדצמבר  , 1937את " ה  ,תיק

66

א / 11 /פ ; 80 153הודעה כללית של נכבדי טבריה הערבים  28 ,באוגוסט  , 1929גה " מ  ,תיק פ. 49/987/
לשיח ' עבד א  -סלאם היה בן נוסף בשם מאמי  ,שנפטר בשנת  , 1919ושתי בנות  ,צדיקה ונפיסה  .לפרטים
המשפחה ראו  :בקשה ( לעיל  ,הערה . ) 24
זיכרונותיו של צודקי טברי .

67

אלחות ( לעיל  ,הערה  , ) 57עמ ' . 864 , 856

65

68

נוספים על בני

למשל ב  23 -בספטמבר  1932הוא סעד על שולחנו של מפקד הצי הבריטי בים התיכון  ,האדמירל ארנל צ ' טפילד
 , ( Chatfieldשבא לביקור בחיפה  .ראו District Commissioner :
:אל צודקי טברי  21 ,בספטמבר  , 1932גה " מ  ,תיק

) Ernel

משפחת סם -י והנהגת הקהילה הערבית בטת  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

197

מערכת היחסים הטובה עם הבריטים לא מנעה מצודקי להמשיך ולבסס את מעמדו בעיר ובסביבתה

הכפרית  .בשנת

1935

חדרה
-

ייסד את אגודת החקלאים הערבים בטבריה ובנפתה  ,והפרוטוקולים של האגודה

מלמדים כי מטרתה העיקרית הייתה מתן סיוע והדרכה לחקלאים ועידודם לאמץ שיטות גידול
מודרניות  .לצדו של צודקי פעלו באגודה כמה מגדולי השיח ' ים הכפריים  ,ובראשם
עאידי מכפר מגאר .

השיח ' עבדו

69

עם ההכרזה על השביתה ופרוץ המרד של שנת

1936

נפתח פרק חדש

בפעילות הפוליטית של משפחת סברי בכלל ושל צודקי בפרט  .עתה עמר
בפניהם אתגר קשה  -לראשונה מאז כינון השלטון הבריטי היה עליהם לבחור

בין שתי בררות בעייתיות  :להיענות לדרישה להורות על קיום שביתה  ,הוראה
שצפויה הייתה לסכן את קשריהם הטובים עם השכנים היהודים ועם השלטונות

הבריטיים  ,או להמשיך במדיניות המתונה שאימצו בזמן מאורעות . 1929
מסתבר שמערכת הקשרים שקיימו עם הגורמים הפלסטיניים השונים  -עם
הוועד הפועל הערבי  ,עם הוועד הערבי העליון ועם החסינים  -לא הותירה בידי
בני המשפחה בררה  ,והם נדחפו להתייצב לצד המחנה הלאומי הערבי  .הם השתדלו
לעשות זאת בזהירות מרבית  ,כדי למנוע משבר חמור עם השכנים היהודים ונתק
מוחלט עם הבריטים  .מעניין לציין שבמהלך תקופה קשה זו למשפחה העדיפו
אחדים ממנהיגיה המסורתיים  ,ובראשם שיח ' טאהר  ,להימנע מהבעת עמדה
מפורשת  ,והדבר חיזק

עוד יותר את מעמדו של צודקי  ,שהנהיג את הפעילות הלאומית .

צודקי סברי

מיד עם פרוץ המאורעות הקים צודקי עם כמה מבני המשפחה ומנכבדי העיר את הוועד הלאומי -
גוף פוליטי שעיקר תפקידו היה לארגן ולהוביל את הפעילות הפוליטית  ,לפקח על השביתה ועל החרם

הכלכלי כנגד היהודים ועוד  .בין החברים הבולטים בוועד היו שיח ' נאיף טברי ושני אחיו  ,ד " ר רשיד

ועורך הדין פאיז  ,מחמד סח ' ניני  ,רשיד אלעאקל  ,אליאס דיאב  ,השיח ' עבדו עאידי ומחמר סחתות .

70

הבחירה בצודקי לראש הוועד חיזקה את מעמדו  ,ומתוקף תפקידו החדש השתתף בכינוס הארצי של

הוועדים הלאומיים שנערך בירושלים ב  7 -במאי . 1936

71

כן עמד בראש ועדת החרם הכלכלי בטבריה

ובסביבה  .מסתבר שעיקר עיסוקו של צודקי בתפקידיו אלה היה בתחום הארגוני  .על פי רוחות שירות

הידיעות של ה ' הגנה ' הוא לא היה מעורב במעשי אלימות ועסק בעיקר בחלוקת כספים ובהספקה .
פ. 2923/387/

בשנת

1934

פנה אל מושל מחת הצפת קית  -רוש

) ( Keith-Roach

72

והביע נכונות לעמוד בראש משלחת

מנכבדי טבריה שתדון עם הבריטים בדרכים לשיפור שיתוף הפעולה בין ערביי העיר למשרד מושל המחוז  .ראו  :צודקי

טברי אל קית  -רוש  ,מושל מחוז הצפון  12 ,בנובמבר  , 1934גה " מ  ,תיק פ. 2923/ 387/
הטובים עם קית  -רוש  ,במיוחד בתקופה שקדמה לצאתו ללבנון .
69

חוקת אגודת החקלאים הערבים בנפת טבריה ,

, ' Society

25

בפברואר

6

בנובמבר

בזיכרונותיו סיפר צודקי על יחסיו

 , 1935גה " מ  ,תיק מ. 13 / 5000/

ראו

גם :

' The Arab Cultivator

 , 1936גה " מ  ,תיק פ. 445/321/
 , 1937גה " מ  ,תיק פ. 3241 / 315 /

70

מזכיר הוועד הלאומי  ,אסמאעיל קרה שולי  ,אל חברי הוועד ,

71

אלחות ( לעיל  ,הערה  , ) 57עמ '  . 889ז ' אכרם  ,אלחרקה אלוטניה אלפלסטיניה  , 1939 - 1935ביירות

72

דוח ( לעיל  ,הערה
 , 1940שם ; מפי ש ,

; ) 11

6

דוח מפי יפה על ידי בן  -נון ,

8

10

בינואר

באוקטובר  , 1940את " ה  ,תיק

בנובמבר  , 1941שם ;  2בינואר  , 1941שם .

ה ; 1 / 105 /

, 1992

מאת , 8

עמ ' . 94

16

בספטמבר
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עבא ,

מוסטפא
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צודקי סברי

פעילה יותר ומעורבות רבה בקרב הכפריים בנפת טבריה
ובפעילות הלאומית  .על פי הנאמר בדוחות הוא יכול היה
לרכז בעת הצורך צעירים רבים מקרב אריסיו  ,וכך ארגן את
אחת הקבוצות הגדולות והנועזות  ,שנודעה בשמו

נאיף ' ( עוצבת שיח ' נאיף ) .
התחתון ובעמק הירדן ,
שלה או כנגד מי

73

' חבורת

שיח '

חבורה זו הייתה לשם דבר בגליל

אך לא צוינו בדוחות פעולות מיוחדות

הופנו .

למרות התפקיד שמילא צודקי בשנתיים הראשונות למרד ,
מסתבר כי הוא ואחדים מראשי המשפחה עזבו את הארץ ביוני

. 1938 4

לכאורה צעד זה אינו מובן  ,כי צודקי לא היה מבוקש על

4

ידי הבריטים ולא היו איומים על חייו מצד המורדים  .נראה כי

4

הלחצים הגוברים והדרישות ההולכות ומתעצמות מצד ראשי
המרד לתשלום סכומים גדולים הם שאילצו אותו לעזוב  .הוא

במנ ,,

4

ןףץףץףץףקףץףקףץףץףץףץףץףץףץ4
מנשר מאה ג ' מאל

לעומת זאת לשיח ' נאיף מיוחסות בדוחות אלה עשייה

נסע לדמשק ומשם עבר לעיירה חמאנא שבלבנון .
ה9 -

צודקי שהה בלבנון עד

בינואר

1940

74

ואז חזר לטבריה

עירך  .בדוח של מועזל המחוז מאותו חודש הוגדר כ ' מהגר ' הטברייני החשוב ביותר ששב לעיר לאחר
5

'

ה עדיית ממישכת ' מ
המרד ושובו של צודקי הסתיים למעשה השלב השני בפעילות הפוליטית  -הלאומית הערבית בעיר ,
ך

עם חזיתו התמנה שנ ת לתפקיד מנהל הבנק הערבי בטבריה .

עם סיום

והחל השלב השלישי והאחרון  ,שנמשך עד לפרוץ מלחמת . 1948
בשלב השלישי בלטה מנהיגותו של צודקי עוד יותר  ,ולעומתה חלה נסיגה במעמדו ובמעורבותו
הפוליטית של שיח ' נאיף  ,שהתקשה להשתלב במערכות החיים המודרניות  ,שדרשו כישורים שונים
מאלה שאפיינו את מנהיגותו המסורתית  .שלב זה התאפיין גם בפעילות ענפה של הקמת אגודות ,
ארגונים וגופים אזוריים  ,לצר הידוק הקשר עם הגופים הפלסטיניים הארציים השונים .
צודקי היה מיוזמי הקמתם של כמה גופים ומוסדות בעיר וברוב המקרים גם עמד בראשם  .משד תפקידו

כמנהל הבנק הערב"

7

יזם והקים בעיר

ב 16 -

בנובמבר

73

דוח ( לעיל  ,הערה . ) 11

74

צודקי א  -טברי אל יושב ראש ועדת החלוקה בירושלים ,

31

1943

את סניף 'קופת האומה ' (צנדוק אלאמה ) ,

ביולי  , 1938גה " מ  ,תיק

פ. 3241 /395 /

77

בזיכרונותיו ציין

צודקי טברי כי עזב לאחר שנודע לו כי הבריטים עומדים לעצור אותו  .קשה לאמת טענה זו  ,בעיקר משום שיחסיו עם
הבריטים היו כאמור טובים בדרך כלל .
Foraightly Report , 31 Tanuary 1940 , PRO ,

75

) 0 733 / 420/ 22

76

הערבים שהשתתפו במרד  5 ,באוקטובר  , 1941את " ה  ,תיק ה  , 1 / 105 /עמ '
את " ה  ,תיק

77

;5

פגישות בטבריה ,

 28במרס

 , 1941עמ ' , 1

ב. 1 / 105/

פרוטוקול ייסוד סניף ' קופת האומה ' בטבריה  ,נובמבר  , 1943גה " מ  ,תיק פ . 326 / 16/ראו גם את תגובת הנהלת
הקופה ואישור בחירתו של צודקי למנהל הסניף בעיר  23 ,בנובמבר  . 1943בראש הקופה עמד אחמד חילמי פאשא ,
שהיה גם מראשי מפלגת ' אל סתקלאל '  .על פעילות הקופה ראו  :האנציקלופדיה הפלסטינית  ,א  ,דמשק  , 1984עמ '
. 306 - 305

"

טם  -י והנהגת הקהילה הערבית בשם  -יה בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת

משפחת

ובשנת  1944נבחר לחבר בדירקטוריון

שלו ,

78
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המנדט

ותפקיד זה העניק לו השפעה נוספת על כלכלת העיר .

הקופה עסקה בגיוס כסף וברכישת קרקעות מבעליהן הערבים במטרה למנוע את מכירתן לגופים הציוניים ,
ומדוחותיו של צודקי עולים נתובם מרשימים  :במהלך פעילותה בנפת טבריה בשנים

הצליחה 'להציל ' כלשונו

944

1947 - 1943

היא

דונם קרקע שעמדו להימכר ליהודים ; אדמות אלה נרכשו מבעליהן הערבים

ונרשמו בטאבו על שם הקופה .

79

עם ייסוד המפלגה הערבית הפלסטינית  ,מפלגתם של החסינים  ,בשנת  , 1935הצטרף אליה צודקי

והקים את סניפה בעירו  .הוא עמד בראש הסניף ופיקח על פעילותו בטבריה ונפתה  .בשנת

לחבר הלשכה המרכזית של המפלגה ,

80

1946

נבחר

וההתכתבויות בינו לבין מרכז המפלגה מעידות כי היה מקורב

מאוד למנהיגיה ובראשם החאג ' אמין אלחסיני .

81

לקראת סוף תקופת המנדט ובמיוחד לאחר החלטת החלוקה

מ 29 -

בנובמבר

את תפקידו הקשה ביותר  ,כשנבחר לעמוד בראש הוועדה הלאומית של ערביי

1947

טבריה .

מילא צודקי
זו הנהיגה

82

את תושבי העיר הערבים בחמשת החודשים הקשים והגורליים שעברו עליהם בתקופת העימות
וההתנגשויות עם שכניהם היהודים ועד נפילת העיר הערבית

אין זה המקום לדון בתקופת מלחמת . 1948

ב 18 -

באפריל . 1948

עם זאת יש לציין כי למרות הקו המתון שנקטה

משפחת סברי לאורך כל ההיסטוריה שלה  ,וחרף היחסים הטובים ששררו בין ראשיה לבין היהודים

והערבים בטבריה  -בהשוואה ליחסים שהיו בערים אחרות - 83הם פונו לירדן במהלך המלחמה
בסיוע השלטונות הבריטיים  .בכך בא הקץ על פרק זה בתולדות המשפחה ובתולדות ערביי

טבריה .

אחרי המלחמה נותרו אחדים מבני המשפחה בארץ  ,ביניהם שיח ' טאהר א  -טברי ומשפחתו  ,וכל שאר
בני המשפחה עברו למדינות השכנות  ,בעיקר

לירדן .

סלכן
מעטים המחקרים שנכתבו על ההיסטוריה החברתית והעירונית של האוכלוסייה הערבית בארץ -
ישראל בתקופת המנדט  ,במיוחד האוכלוסייה בערי פנים הארץ ובערי השדה  .המידע שיש לנו למשל
על החברה הערבית בערים כמו לוד  ,רמלה  ,ג ' נין  ,בית  -שאן  ,עכו וטבריה הוא עדיין מועט ,
78

יושב ראש הדירקטוריון של ' קופת האומה ' אל צודקי טברי ,

79

' קופת האומה ' בטבריה אל ראשות המועצה המנהלת של הקופה בירושלים ,
ראו גס דוח כספי על שנת , 1946

80

ג ' מאל אלחסיני אל צודקי א  -טברי ,
בנובמבר

81

, 1946

גה " מ  ,תיק

15

באוקטובר  , 1946גה " מ  ,תיק

פ; 3002 / 389 /

13

שואל

, 1365

בספטמבר  , 1944גה " מ  ,תיק פ . 657 / 326 /
20

.

ביוני  , 1947גה " מ תיק

. 3 /3002/389

 , 1947גה " מ  ,תיק פ. 2965 /387/

אלחות

חאג ' מחמד אמין אלחסיני אל צודקי א  -טברי ,
אל צודקי א  -טברי ,

82

12

בינואר

30

84

ואפילו

גה " מ  ,תיק

פרוטוקול הוועדה הלאומית הערבית בטבריה ,

9

פ ; 3002 / 389 /

צודקי טברי אל ג ' מאל אלחסיני ,

17

( לעיל  ,הערה  , ) 57עמ ' . 884
בפברואר  , 1947גה " מ  ,תיק

פ; 3241 / 315 /

חאג ' מחמד אמין אלחסיני

פ. 3002/389/
20

בדצמבר  , 1947גה " מ  ,תיק

פ; 326 /

וראו פרוטוקול נוסף

מ 28 -

בינואר

 , 1948שם .
83

העדויות על היחסים הטובים בין שתי הקהילות הן רבות  ,ביניהן עדותו של בכור שטרית ,
; 180 / 8

84

26

ביולי  , 1966את " ה  ,תיק

נחמני ( לעיל  ,הערה . ) 63

על לוד ראו  :א ' מנייר  ,א  -לד פי עהדי אלאנתדאב ואלאחתלאל  ,ביירות  . 1997על עכו ראו  :ס " ס בורי וי " א שיבל  ,עמא
ת ' וראת ו כראיאת , 2ביירות  ; 1994ז ' נאים  ,לוא עכא פי עהד א  -תנזימאת אלעות ' מאניה , 1918 - 1864 / 1337 - 1281
. 1999
ביירות ~

~
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מיסטפא עבאסי

חיבורים שנכתבו על נצרת וצפת 85טרם מיצו את כל התחומים  .יש לראות את תרומתו של מאמר זה
כחלק מניסיון להעמיק את הבנת ההיסטוריה החברתית בעיר מעורבת פריפריאלית .
יש להדגיש כי חקר מקרה אחד של משפחה אחת אין בו די כדי להכליל או להשליך על המצב
שהיה בשאר ערי הפריפריה  .דרושים אפוא מחקרים נוספים על תפקידן ומעמדן של משפחות דומות .
רק כך ניתן יהיה לקבוע אם הן עברו תהליך דומה לזה שעברה משפחת סברי  ,שהנהיגה את הקהילה
הערבית בטבריה  ,אם הייתה המשכיות או תמורה במעמדן בתקופת המנדט  ,ומה היו השלכותיהן על
החברה הערבית בארץ .
אשר למקרה החקר שלנו  ,מדובר במשפחת נכבדים ותיקה ומבוססת שהחלה את דרכה קרוב לוודאי
בעת בנייתה המחודשת של טבריה בידי הזידאנים במחצית הראשונה של המאה השמונה  -עשרה  .כבר

בזמן הכיבוש המצרי  ,בשנים  , 1840 - 1831החזיקו בני המשפחה במשרת המופתי של העיר  ,והם
הצליחו לשמור על רציפות מנהיגותם לאורך למעלה ממאה שנים  ,ללא תחרות מצד משפחות ערביות
מקומיות  .רק מלחמת

1948

קטעה את הרצף הזה .

המשפחה ביססה את כוחה ומעמדה על מספר יסודות  .יסוד אחד היה המשרות הדתיות שהחזיקו
בידיה באופן מסורתי  .מכל המשפחות הערביות בטבריה רק היא לבדה הייתה משפחת אנשי דת

( עלמא ) בולטת  .היא החזיקה בתפקיד המופתי באופן קבוע ורצוף לפחות מאז תחילת המאה התשע -
עשרה ,

וכן נשאה תקופות ארוכות במשרת הקאיי .

יסוד אחר למעמדה של המשפחה היה התפקידים המנהליים והמשרות הבכירות שבהם שימשו בני
המשפחה  ,כגון חברות במועצה המנהלית  ,ראשות העירייה  ,חברות בעירייה  ,עיסוק כרופאים ועורכי

דין ועוד .
יסוד נוסף לכוחה של המשפחה נבע מהתחום הכלכלי  ,בעיקר מן הבעלות על קרקעות ונכסי דלא
ניידי רבים בטבריה ובסביבתה הכפרית  .זאת נוסף על הרכוש העירוני הרב שהיה בידי המשפחה

 -מבנים  ,חנויות ובתי עסק שונים  .בכך לא הייתה שונה למעשה ממשפחות נכבדים אחרות שכבר

נחקרו .
לבסוף נשאלת השאלה מדוע כשלה המשפחה בהובלת הקהילה הערבית לחוף מבטחים במהלך

מלחמת  , 1948במיוחד בהתחשב בעובדה שמדובר במשפחה ובקהילה ששמרו על קשרים טובים עם
השכנים היהודים  .בדיקת שאלה זו מחייבת מחקר מקיף על אירועי המלחמה בעיר  ,אולם ניתן לומר כי
הקשר שנוצר בין משפחת טברי לחסינים  ,אף שהיה זהיר מאוד  ,נטל מהמנהיגות המקומית את יכולת
התמרון  ,במיוחד לאחר החלטת החלוקה בשנת  , 1947והיא נותרה חסרת אונים נוכח ההתפתחויות
המהירות שחלו בארץ  .נראה שאין זה מקרה כי הקהילה העירונית ה ' שקטה ' הזו  ,בהנהגת הסברים
הזהירים והמתונים  ,הייתה הראשונה מבין הקהילות הערביות בערים המעורבות בארץ שהתפנתה
מעירה .

85

על נצרת יאי

 :א ' מנצור  ,תאייח ' א  -נאצרה מז אקדם אזמאנהא אלא איאמנא אלחאדרה  ,נצית

והתפתחותה בשלהי התקופה העות ' מאנית '  ,עבודת מוסמר  ,אוניביסיטת חיפה ,

; 1983

 ; 1982על צפת ראי

בתקופת המנדט  :היבטים חברתיים ופוליטיים '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת חיפה . 1999 ,

:

ג ' מלאמה  ' ,נצרת

מ ' אלעבאסי  ' ,צפת

קתדרה 202

גד קריר

לבסוף ביקש שנכין כמה מטרים של גדר לדוגמה
ולניסוי בסביבות חיפה והוסיף שייתכן אומנם
שהניסוי יצדיק את חששות המפקפקים בממשלה

החלטתו .

אך זה לא ישפיע על

( עדות דוד הכהן  ,יושב ראש ' סולל בונה ' ,
על דברי טגארט לפני ניסוי

הגדר ) 1

הקדמה
בשער

גדר הצפון הייתה אחד המיזמים הגדולים שבנה שלטון המנדט בארץ  -ישראל  .הגדר כונתה ' חומת

המאמר :

מבט ממזרח לעבר
הכפר טעטע והר

טגארט '  ,על שמו של סר צ ' רלס טגארט ) , (Tegartמומחה אימפריאלי למשטרה וטרור שהגיע לארץ -

אדיר בתצלום אויר

ישראל במחצית השנייה של המרד הערבי ( דצמבר

הצפון לאחר זיפותו

והמלחמה בטרור .

פברואר  , 1939ראו
הערה 4

שבהן הייתה להקים מערכת גדר בצפון הארץ  .הגדר נוערה להוות מכשול בפני הברחות נשק וחבורות

של קטע מכביש

( תודת המערכת למר

עמרי

ב 24 -

בינואר

1938

) 1937

כדי לייעץ בנושא ארגון מחדש של המשטרה

הגיש טגארט דוח שכלל עשרים ושמונה המלצות  ,והשלישית

מורדים ערביות שנהגו לחצות את הגבול הפרוץ מארץ  -ישראל לסוריה כדי להתארגן מחדש ולחזור

וו מקיבוץ אילון על הזיהו

,

אכ " מ 41ן1ן1 12ב] א

)

ולתקוף בארץ  -ישראל .

2

טגארט לא היה הראשון שהעלה את רעיון הגדר  .רוי ספייסר ) , ( Spicerמפכ " ל המשטרה  ,הוא שהעלה
את הרעיון בסדרת דיונים שקיים הנציב העליון ארתור ווקופ

 eבחודשים נובמבר  -דצמבר

) lauchope

~

 , 1936לאחר סיום השלב הראשון של המרד  ,מתוך הערכה שהמרד יתחדש  .ספייסר הציע להקים

מערכת שתכלול גדר וכוח מחיל הספר העבר ירדני שיסייר לאורכה .

3

ווקופ דחה את רעיון הגדר בטענה

שהיא יקרה מדי  ,ושלא ניתן יהיה להגן עליה כראוי  .הוא אישר רעיון אחר  -סלילת דרך פטרולים

( כביש

הצפון ) 4

ובניית תחנות משטרה חדשות לאורכה  ,ואלה אכן נבנו בחודשים פברואר  -אוקטובר

אני מודה לקק מוסקוביץ ' שתמכה במחקר  ,וכן לעובדי הארכיונים הבאים ל סיועם המסור באיתור מסמכים
לראובן קופלר מאצ " מ  ,למר אילן שטייר ולגב ' אורלי לוי מארכיון תולדות ה ' הגנה ' .
1
2

ר ' הכהן  ,עת לספר  ] ,תל  -אביב ] תשל " ד  ,עמ ' . 69
Palestine Police ' ,

.ס

Sir

טגארט ; הכותרת רשומה בכתב

יד ) .

 the Reorganisation ofת1938 , ' 0

 ( chap . 3 , PRO , ) 0 733 /383 /75742להלן  :דוח
3

ותמונות :

זיכרון דברים מישיבה עם ספייסר

מה 11 -

Tan .

Petrie of 24

ש

Repon by sir Charles Tegart

בדצמבר  , 1936אצ " מ  . 525 / 22764 ,בישיבות שערך הנציב העליון אחר

כך הועלה גם רעיון הקמת חיל ספר חדש ובניית בלוקהאוסים בקטעי גדר  ,אך לא ברור מי העלה את הרעיון .

( ללא תאריך  ,ככל הנראה המחצית השנייה של

'  Fonning 8 New Force of Frontier Policeז Proposals 10ת' Note 0

ינואר
4

ראו :

 , ) 1937אצ " מ . 525/22740 ,

להלן אכנה את דרך הפטרולים כביש הצפון  ,אף שהיא הייתה דרך כבושה בלבד  .זיפות של חלקים נרחבים ממנה

נעשה מינואר . 1939

ראו  :גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4116תיק Frontier Road ' , 17

 "1 ofthe Northernת181ק5ןי .

ווקופ

אישר את סלילת כביש הצפון רק אחרי שפרש את מעלותיו ומגרעותיו  ,לפי הרישת משרד המושבות  ,כיוון שראשי
המשרד על פי המלצת דאובגין סברו שניתן להיערך על כביש עכו  -צפת  .ראו  :י ' אייל  ,האינתיפאדה הראשונה  :דיכוי

המרד הערבי על  -ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל

, 1939 - 1936

הצפון  -גדר המערכת הראשונה בארץ ישראל '  ,חקרי

עמ ' . 113
מכל

אביב  -אביב ]  , 1998עמ ' , 264 - 263
ותל

מאסף
מלחמה :
-

אביב  -אביב ] , 1988
לזכרו של אלעזר ( למיה ) גלילי  ,ותל

בנוגע לתהליך סלילתו ראו  :מנהל מע " ץ אל המזכיר הראשי ,

 Malacha ' , 4109ת1נ rontier 2084 Bassa -

ומטוטן0א ' ,

; 331

ג ' בער  ' ,גדר

17

באוגוסט

, 1937

סעיף  , 3גה "-מ  ,חטיבה , 12

תיק . 2

~

קתדרה

20נ ,

תמוי

תשסעו

,

עמי

201

230

-
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הקמת נדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

 . 1937בדיון שנערך בראשית ינואר  , 1938לקראת פרסום הדוח של טגארט  ,התנגד הנציב העליון
להמלצתו המחודשת של טגארט למתוח גדר לאורך כביש הצפון  ,אך הסכים לבסוף לאשר בניית גדר

בחלקים הבעייתיים  ,כפי שהציעה וערת פיל .

5

למרות

זאת כלל טגארט בדוח הסופי שפרסם את ההמלצה

 -פ,

למתוח גדר לכל אורך הכביש והמליץ להוסיף לה
גלאים חשמליים  .הוא העריך את עלותה

ב 80 , 000 -

לא " י  .הנציב העליון והפקידות הבכירה  ,מפקד
הצבא ומפכ " ל המשטרה התנגדו להקמתה 6בטענה
שקל יהיה לחבל בה  ,ושלא ניתן יהיה להגן עליה
בלילה  ,והעריכו את עלותה

ב 300 , 000 -

לא " י  7 .בשל

המחלוקת הוחלט לעשות ניסוי כדי לבחון את עבירות
הגדר  .לפי עדות דוד הכהן  ,יושב ראש ' סולל בונה ' ,
טגארט טען בפניו ש ' ייתכן אומנם שהניסוי יצדיק את
חששות המפקפקים בממשלה אך זה לא ישפיע על

החלטתו ' .

8

ב 16 -

בפברואר עברה כיתה של פלסים

מה ' מהנדסים המלכותיים ' טיפוסים שונים של גדרות ,
כל אחד בתוך פחות משלוש דקות  .אך למרות כישלון הניסוי התעקש טגארט לבנות את הגדר  ,וזו
נבנתה בחודשים

מאי  -יולי . 1938

מדוע כפה טגארט את דעתו ? וכיצד זה הסכימה ממשלת בריטניה להשקיע משאבים יקרים באחד

המיזמים הגדולים שבנתה בארץ  -ישראל בניגוד לרוב חוות הרעת שקיבלה ולמרות כישלון הניסוי ,
וזאת בשעה שהייתה נתונה בתקופה קשה כל כך מבחינה כלכלית

המחקרים שעסקו בגדר הצפון לא עסקו בשאלות אלה .

9

וצבאית ?

הם תיארו את תהליכי הקמתה בעיקר

כרצף עובדות היסטוריות  ,ובחנו אותם בהקשר המקומי בלבד  .טענתי היא שכדי להבין את פרשת
5

סיכום ישיבת ועדת הביטחון  7 ,בינואר  , 1938סעיף , DS 126 . 6 , , 7
Tegart Private Papers

( להלן  :מסמכי טגארט )  ,קופסה

,2

:
Middle East

תיק  . 3וראו דוח ועדת

(  , Report (Peel Commission Report, Cmd . 5479 , London, Tuly 1937פרק
6

4 ,ז0י ( 51 . Antony's College , 0

פיל Palestine Royal Commission :

 , 7ביטהין הציבוך  ,סעיפים . 66 , 59

אייל ואורן טענו שווקופ אימץ מכל הדוה של טגארט ' במיוחד את ההמלצה להקים את גדר הצפון ' ( י ' אייל וע ' אורן ,

' מצודות טיגרט  -שלטון ובטחון בכפיפה אחת  ,הרעיון  ,המדיניות והיישומ '  ,קתדרה  104 ,ותמוז תשס " בן  ,עמ '  . ) 105אך
טענה זאת איננה תואמת את סיכומי הדיונים הפנימיים  .ראו לדוגמה ההערה הקודמת וההערה הבאה .
7

הדברים נאמרו בישיבה שנערכה

ב 27 -

בינואר  , 1938לאחר מסירת הדוח  ,ושבה נטלו חלק הנציב העליון ווקופ  ,טגארט ,

פיטרי  ,מפקד הצבא וייזול ומפכ " ל המשטרה החדש סונדרס  .ראו :
8
9

733/ 383 /75742/38

co

PRO ,

הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 69

אייל ( לעיל  ,הערה  ; ) 4ביגר ( לעיל  ,הערה  . ) 4ש ' סמפלר  ' ,הגדר בצפון '  ,מ ' נאור ( עורך )  ,ימי חומה ומגדל ,
( עידן  , ) 9 ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '  ; 164 - 157ר ' ארליך  ,בסבך הלבנון  :מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל
1939 - 1936

כלפי לבנון  , 1958 - 1918 -תל  -אביב  , 2000עמ '  ; 141 - 137י ' דקל  ,משטרה עברית  ,מצודת דקל  -מצודת כח  ,ירושלים
EC . Hof~ Galilee:
: The' Israel.
84 ,ע 16 - 1ק Lebanon .Frontier 2
 , 2003עמ ' Boulder and ;London 1985 , ; 34 - 18
English

"

917- 949

.

43 - 62 ; Ch Townshend, 'The Defence of Palestine: Insurrection and Public Secwity, 1936 - 1939

 .קע

Ifistorical Reviaf , 103 ) 1988 ( ,

 .קע

כביש הצפון

"

U1
p

ה  . 19 -בסלילה היה
צורך להתגבר על

הגבהים ,

הפרשי
וברקע מסומן בחץ
הק " מ ה  23 -במעלו

ההר  .כביש העפר
הכבוש הפל ביצי
בחורף

תיי" "

י קיייזי

20

-

הגדר יש לבחון את הפרשה בשלושה הקשרים  :האימפריאלי  ,ההודי והארץ  -ישראלי  ,ולאור שלוש
הנחות יסוד  .בהקשר האימפריאלי  -הגדר הועתקה משיטת הבלוקהאוס בדרום אפריקה ; בהקשר

ההודי  -לטגארט  ,מפכ " ל כלכותה לשעבר  ,הייתה ' תפיסת עולם ' בנושא המלחמה בטרור והוא

העתיק אותה לארץ  -ישראל ; ובהקשר הארץ  -ישראלי  -המלצתו של טגארט לבנות את גדר הצפון
הייתה אחת מתוך שורת המלצות בדוח כולל לארגון מחדש של המשטרה והמלחמה בטרור  ,דוח

שנכתב על רקע המבצעים הצבאיים שנערכו בארץ  -ישראל עם בואו בדצמבר . 1937
לצורך ניתוח הפרשה יש צורך לעסוק בשאלות העולות מן הזיקות שבין שלושת ההקשרים  .האם
תפיסתו של טגארט כמומחה אימפריאלי עלתה בקנה אחד עם תפיסתם של הנציב העליון והפקידות

הבכירה בארץ  -ישראל באשר לדיכוי המרד

הערבי ?

מה היה היחס בין תפיסותיו של טגארט לבין

מדיניות הביטחון הבריטית בארץ  -ישראל ? מה ניתן ללמוד מן ההשוואה בין גדר הצפון בארץ  -ישראל

לבין שיטת הבלוקהאוס מדרום אפריקה על חשיבתו הביטחונית של טגארט בנוגע לגדר הצפון ? כיצד
אמורה הייתה ההמלצה להקים את הגדר להשתלב עם המלצותיו לארגון מחדש של המשטרה ועם
המבצעים הצבאיים שהתנהלו באותה עת ? באיזו מידה השפיעו המוניטין של טגארט 10וההערכה אליו
על החלטת הממשלה הבריטית להקים את

הגדר ?

האם הייתה הגדר בסופו של דבר הצלחה או כישלון מבחינה צבאית ? החוקרים חלוקים ביניהם

בשאלה זו  :שמואל סטמפלר סבור שהיא נכשלה  ' ,ומחוסר הגנה עליה פירקוה הערבים ככל יכולתם ' .

11

ראובן ארליך סבור אף הוא שהיא הייתה כישלון  ,כיוון ' שהיתה חדירה מהבחינה הטכנית '  ,ואף על פי
כן ' כונתה בשם היומרני " חומת

טגארט " ' .

12

גדעון ביגר לעומתם סבור שהיא לא הייתה כישלון  ,שכן

' לאחר שהצבא נכנס לפעולה לא נמסר על כל חדירה דרך הגרר מהצפון אל ארץ ישראל ' .

13

בחינה

של כל ההקשרים תגלה את הסיפר של פרשת הגדר  ,ותאפשר לבחון את השאלה אם הייתה הגדר

הצלחה או כישלון .

10

טגארט היה קצין המשטרה הראשון שהתמנה לחבר בוועדה שליד השר לענייני הודו

)

of

 . ( Councilהיה זה מינוי

יוצא דופן בוועדה שבה השתתפו בעיקר הדרגים האזרחיים הגבוהים ביותר לשעבר בהודו  -המשנה למלך  ,שרים

ומושלי מחוזות  .ערב שליחותו לארץ  -ישראל סיים קדנצייה בת חמש שנים בוועדה  .ראו Palestine ' , :
22 October 1937

11

0ז ~ FIom India

Daily Telegraph ,

סטמפלר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 164מעניינת התייחסותם של מושלי מחוזות הגליל וירושלים  ,קירקברייד וקית  -רוש ,
בזיכרונותיהם לגדר  .קירקברייד  ,שתמך בהקמתה  ,כתב שספק אם עצרה את כל החדירות אך מכל מקום עצרה חלק
מהן ; ראו :

.

ק the Middle East, London 1956 ,

",

Seath ) ) 4 . ( , Experiences

 . 105קית  -רוש  ,שהתנגד לטגארט ולגדר  ,כתב שהגדר הייתה חסרת תועלת ,
 191ק 1994 ,

12

"

ז New 10ש " "40

]0

.ג

Kirkbride , '% Cracie of Thorns ' ,

ראו Pasha o(ferusalem : :

,

.ג

5 . Keith-Roach

 EeSe ,ן Memoirs o( a District Commissioner under the British Mandate, ec4 .

ארליך ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 140 - 139 , 137הוא הוסיף סיבות נוספות  :הגדר לא הקיפה את כל גבול הצפון  ,התושבים
המקומיים תקפו אותה כיוון שחצתה את אדמותיהם  ,הבריטים הציבו כוחות דלילים ונמנעו מלהגן עליה באופן יעיל ,
והצרפתים מהצד האחר של הגבול לא שיתפו פעולה  .ראו על סיבות אלה להלן .

13

ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 117

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

תפיסה המלחמה בטרור של טגארט כמומחה אימפריאל9
ניתוח פעולותיו של טגארט כמפכ " ל משטרת כלכותה

( ) 1931 - 1923

מלמד שהוא דגל בתפיסה שניתן

לנצח טרור בכוח  ,ולהשקיע לשם כך את כל המשאבים הדרושים הן בתחומי האמצעים  ,המודיעין

והמבצעים והן בתחום החקיקה .

14

טגארט התמנה למפכ " ל משטרת כלכותה בשנת  , 1923ערב השלב השלישי בהתפרצות הטרור
באזור בנגל ובעיר כלכותה  .הטרור ההינדי היה עירוני באופיו והוא כלל הסתה נגד השלטון הבריטי
באמצעות עיתונות וכרוזים  ,רכש וייצור של נשק בלתי לגלי  ,פגיעה במרכזי השלטון הבריטי בבנגל ,
התנקשות בפקידים בריטים בכירים ובבני משפחותיהם  ,פגיעה במשתפי פעולה עם השלטון הבריטי
וניהול משא ומתן עם גורמים עוינים

לבריטניה .

5

'

טגארט הפעיל מודיעין ומבצעים ופעל נגד ראשי

ארגוני הטרור ההינדי גם הרחק מכלכותה  .הוא רדף אחריהם עד הג ' ונגלים של מחוז אוריסה ), (Orissa
עד בורמה וכן עד השטחים הצרפתיים בהודו  ,ובתיאום ובשיתוף פעולה עם הממשל ועם הגורם
המשטרתי באותם אזורים נטרל אותם על ידי חיסול או מאסר .

16

טגארט בנה מערכת משטרתית יקרה

בתקני כוח אדם ותשתית  .למערכת היו בעיות ופגמים במיותר בתחום התביעה המשטרתית  ,בעיקר

בגלל חמקמקותו של הטרור  .כדי לפתור קושי זה הביא בשנת

1925

לאישורם של חוקי החירום של

בנגל  ,שהיו חוקים דרקוניים  .חוקים אלה כללו אישור למעצרים מנהליים ולגירושים וכן הקמת בתי

דין מיוחדים לשיפוט מהיר .

17

טגארט דיכא את הטרור ללא סיוע הצבא ובלא שהמשטרה התמוטטה  ,אף שרוב שוטריה היו הינדים .
הוא דיכא את הטרור בכלכותה לחמש שנים (  , ) 1929 - 1925ודימויו בעיני הטרוריסטים ההינדים
היה של מדכא אכזר של תנועת הטרור ,

18

ובעיני הבריטים  -של ' איש הברזל '

הטרור ' למרות התנאים הקיצוניים שבהם היה נתון לאורך תקופה ארוכה ' .

20

19

שהצליח לדכא את

תפיסתו שניתן לנצח

את הטרור בכוח ודימויו המצליח הם שהביאו את שר המושבות ויליאם אורמסבי  -גור
( Gore

14

לשלוח אותו כמומחה אימפריאלי לארץ  -ישראל .

the .Indian

,

.

0

curry, The hdhn Police, London 1932 ,

. ] .ן

~ . Police,וראו בספרון שהוציא קארי על טגארט  ,ושנדפס להפצה פרטית curry, :

[. ] .

[ the hdan Police, Wells ] 1960
כלכותה 5 Suburbs :

.

"

,

. Tegart

0

,

15

ז

"

17

Oriental and

"

1923 - 1930

,

,

9 - 65 ; D .M. Laushey, Bengal Terrorism 1 the Marxist 1 ) : Aspects ofRegional Nationalism

 .קק

 .קע

Simla 1937 ,

India , 1905- [ 942 , Calcutta [ 975 ,

222 -225 , IOR, MSS EUR ] 235

טגארט ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

18

מקורות לניתוח פעילותו של טגארט כמפכ " ל ראו סיכומים שנתיים

 the Intelligence Bureau , Home Depafiment Government ofתו  India [ 917- [ 936 , compiledח Terrorism

11 - 86

16

.ק

 the Police Administration of the Ta of Calcutta andת'Annual Reports 0

/ 2 3217ע 8 Office Collections, IOR ,שת1

"

טגארט יצא לשליחותו אף שידע שהטרור

309 ; 1 Griffiths , 70 Guard My .People: The:

~ London 1971
 . 409 - 411קק ,

של משטרת

21

( Ormsby-

 .קע

Indian Officer ' ,

Tegaa, ' Charles Tegart: Memoirs of

. 12

חוק בנגל היה בסיס לדיונים על החלת חוקי חירום בארץ  -ישראל  .החוק מצוי באצ " מ ,

:ש ~
Terrorism
 . 40 - 44קק " 2000 ( ,זת1יק 4

'

]  .א  .ראו גם  :קארי ,

;

'
Policeman" : Sirl

'

istory hland , 8 ,

, Yorkshire Observer

8

 Bengal' ,תן
~

: Suited

be

.

525/ 8225
;ש Afi Irishman

% 4 . Silvestri ,

~

'

19

, 26 October 1937

20

ציטוט מדברי שר המושבות  ,אורמסבי  -גור  ,בבית הנבחרים  ,ראו October 1937 :

21

בסיכום מיזם המבצרים ( הטגארטים ) נכתב שמשרד המושבות ביקש את שירותיו של טגארט בארץ  -ישראל כיוון שהוא

'

Man of
Times , 28

205

וקתדרה

ץתדרה 206

גד קרויזר

בארץ  -ישראל דומה למלחמת הגרילה בגבול הצפוני  -מערבי בהודו יותר מאשר לטרור העירוני

בכלכותה .

22

לא מן הנמנע גם שטגארט נשלח ארצה כיוון שייצג את האסכולה הביטחונית במשטרה
הקולוניאלית  ,אסכולה שעל פיה על המשטרה להילחם בכוח בטרור ובפשיעה כדי לשמור על
האינטרסים השלטוניים  .המשטרה ברוחו של טגארט הייתה שונה ואף מנוגדת לאופי האזרחי של

המשטרה הקולוניאלית הארץ  -ישראלית  ,אשר אורגנה מחדש לאחר מאורעות

דאוביגין ) ' , ( Dowbigginבכיר השוטרים הקולוניאליים ' .

1929

ברוחו של הרברט

משטרה זו התמוטטה עם ראשית המרד

23

הערבי .

נ1דיניווצ הביטחוז הברלטלה  -הוולכוח העקרוני על ריכול בכוח
של המרד הערבל
נבר מראשית המרד הערבי בארץ  -ישראל  ,שפרץ באפריל  , 1936התעורר ויכוח בין הנציב העליון
ווקופ לבין מפקד הכוח האווירי בארץ  -ישראל ובעבר הירדן  ,ריצ ' ארד פיירס )  , ( Peirseשהיה הממונה

על הביטחון בארץ  -ישראל  ,בנושא מדיניות הפעלת הכוח נגד המרד הערבי  .פיירס סבר שיש להכריע
את המרד בכוח  ,על ידי הטלת משטר צבאי  ,צעד שמשמעותו הייתה העברת סמכויות הנציב העליון
לידי הפיקוד הצבאי בארץ  -ישראל ונקיטת צעדים קיצוניים נגד המורדים  .ואילו הנציב העליון ווקופ ,
שהיה גנרל בעברו ועתה ראש המערכת האזרחית  ,דחה עמדה זו בטענה שנקיטת צעדים כאלה תגביר
את ההתמרמרות בקרב התושבים הערבים  ,תקשה מאוד להגיע לפתרון פוליטי וכן תקשה לשלוט
עליהם בטווח הארוך .
בספטמבר

24

על כן יישם ווקופ מדיניות של הפעלת כוח מוגבל .

החליט הקבינט הבריטי על דיכוי המרד בכוח  ,ולצורך כך שלח לארץ  -ישראל

1936

דיוויזיה בפיקודו של גנרל ג ' ון דיל (  , ) 0111וכן קיבל הקבינט החלטה עקרונית להחיל בארץ  -ישראל
משטר צבאי בשעת הצורך  .כאשר הגיע הגנרל דיל לארץ  -ישראל הוא העלה מחדש את הדרישה
להטיל משטר צבאי ולשנות את מדיניות הביטחון באופן דרסטי  ,כולל הקמת בתי דין צבאיים  .ווקופ
דחה את דרישתו בדחיות חוזרות ונשנות  ,אם כי החריף את הענישה וכלל בה עונשים קיבוציים ,
פיצוצי בתים ועונשי מוות על פעולות אלימות  ,אך הסמכות נותרה בידיו כרשות
' זכה לתהילה כמפכ " ל של בנגל בהודו '  .ראו  :לוק )  , ( Lukeסעיף , 3
תיק PRO , CO 733/ 134/75015/43
22

דוח טגארט  ,פרק

.1

21

בנובמבר

1941

( התאריך ליד חתימתו )  ,בתחילת

הוא ידע זאת כחודש לפני שיצא לשליחותו כיוון שקרא את דוח ועדת פיל ( לעיל  ,הערה

לו דאוני ( " ,

ש ע0ם )  ,ראש הדסק הארץ  -ישראלי במשרד המושבות  .ראו  :דאוגי אל טגארט ,

טגארט  ,קופסה  , 4תיק
23

בנובמבר  , 1937מסמכי

ן  Armyשמ7. Moreman , 1

19 -34

 .קק

 .קק

2 ( May 2004 ( ,

32 ,

ofimperial and Commonwealth History ,

,

The:

"

.ם

1930 '5

 Palestine , 1936 ' , MES , 9 ) 1973 ( ,ת  Arthur' Wauchope , the Army and the Rebellionש4 . Cohen , ' 5ג ;

אייל ( לעיל  ,הערה
25

.3

על אופי הלחימה בגבול הצפוני  -מערבי

ראו :

" hdia and the

10

)5

ששלח

' Development ( Frontier
 1998וזר - 1947 , Newק184
 the Colonialתן Kroizer, ' From Dowbiggin 10 Tegart: Revolutionarf Change
 Palestine during theחן ~ arePolice
115 - 133

24

האזרחית .

25

ווקופ

, )4

אייל ( שם )  ,עמ ' . 203

עמ ' . 137 - 136 , 90 - 88

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה ; בחינה מחודשת

207

ץתדרה

סבר שבהיותו גנרל לשעבר הוא מבין בנושא הביטחוני לא פחות ממפקד הצבא  ,מה עוד שדרגתו
הייתה גבוהה מזו של

דיל .

26

משרד המושבות חלק על ווקופ  ,בעיקר לאחר פרסום הדוח של ועדת

פיל  ,שביקרה את הנציב העליון על שלא קיים את חובתו להבטיח את ביטחון הציבור  .שר המושבות

אורמסבי  -גור צידד בנקיטת צעדים קשים נגד המורדים  ,כפי שדרש מפקד הצבא  ,ותמך בגישה שיש

לשים קץ לטרור ללא קשר לפתרון הפוליטי לבעיית ארץ  -ישראל .
ווקופ מתפקידו ולהביא במקומו נציב עליון חדש .

28

27

בקבינט הוחלט להעביר את

בכך הכריעה הממשלה הבריטית בשאלת מדימות

השימוש בכוח נגד הטרור  .שלושה חודשים לאחר אשרור המדיניות נשלח טגארט לארץ  -ישראל  .הוא
הגיע לשני ביקורים  ,מדצמבר

1937

עד יוני  , 1938ומספטמבר

 .י,

1938

עד מאי . 1939

הבלקורה של מבארס על מצב הביטחת כצפת
עם בואו לארץ  -ישראל יצא טגארט לסיור לימודי באזור הצפון  .כביש הצפון
כבר היה סלול  ,לאורכו נבנו תחנות משטרה  ,והוצבו בהן שוטרים ממשטרת

- -- 2י

,

ד?

,

בז 46

=

!8888

-

היו כעשרה שוטרים  -ארבעה בריטים  ,ארבעה יהודים ושני
ערבים  31 .הם היו חמושים באופן לא יעיל  ,בשמונה רובים  ,שני
אקדחים ומקלע לואיס  ,שהועלה בשעת הצורך לעמדה על גג
הצריף  ,וכן עמד לרשותם טנדר  .כך תיאר זאת

ביומנו :

,

העמדה בנויה מצריף המוגן בחזיתו בקיר גדר ] טיח בגובה החזה .
החלק העליון של הצריף [ מעל הדלת ועד הגג ] עשוי רשת נגד
יתושים  .צדי הצריף ואחוריו עשויים מלוחות עץ אורן בעובי
אינץ ' אחד  .אחורי הצריף מוגנים בקיר טיח בגובה החזה מרוחק

מ ' מהצריף  .בצד אחד של הצריף צלון עשוי פח מתחתיו

כדי

4

26

י ' פורת  ,ממהומות למרידה  :התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית , 1939 - 1929

27

אייל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

מבנה תחנת

תל  -אביב תשל " ט  ,עמ ' . 283

. 312

המשטרה

ביסוד  -המעלה ;

ן :מדתתגן

28

פורת ( לעיל  ,הערה

29

היה זה חלק מהרפורמות שעשו ווקופ וספייסר במשטרה  .הם גם הוסיפו דרגה כדי לאפשר לקצינים קידום נוסף  ,הקימו

עהעשל

את חטיבת הספר הצפונית ועוד  .ראו  :ג ' קרויזר  ' ,סר צ ' ארלס טגארט בא " י  ,עיצוב מדיניות ביטחון הפנים הבריטית בא " י

על הגג עמדת

, ) 26

עמ '

. 283

 , ' 1943 - 1937עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשס " ב  .עמ '
30

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,
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.4

. 60 - 56

,

' (  / 40- 16 12/47מ, Police PosG along the Northern Frontier ) 29
31

טגארט

( שם )

~

מקלע ; טגארט קבע

נוסף על הצריפים שכרה המשטרה מבנים

למשטרה בכפרים  .ראו רשימת מיקום עמדות המשטרה הישנות והחדשות לאורך הגבול

י

עץ יחלקו

הצפוני ' Construction 01 :

גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4070תיק . 2 :

כי מבנים כאלה

אינם מוגנים מפני
התקפת כנופיות

ץתירה

208

ך

קרייזי

מוסך ומחסנים  .מסביב לעמדה הייתה פרושה גדר תיל שבארבע פינותיה עמדות משקי חול  .באמצע הבניין

[ על הגג ] הוקם מגדל קטן להפעלת מקלע לואיס בשעת הצורך .

32

ברכה הבס  ,עיתונאית בעיתון ' דבר ' ואשתו של דוד הכהן סיירה לאורך כביש הצפון כמה שבועות

לאחר טגארט  ,ומצאה תחנות ' נדחות ומבודדות שאורגנו בקיץ האחרון '  .היא רשמה את מיקומן
ותיאורן של חלק מאותן עמדות שבהן ביקר גם טגארט  ,ואת התפעלותה תיארה בכתבה

שפרסמה :

,

מרביתן של תחנות המשטרהן  -בצריפים נאים  ,מצובעים יפה  ,בעלי יסוד מבוצר וחצר גדורה עם עמדות בכל
קצותיה  ,אף מגרש מסוקל יפה וגינה ערוכה בטוב טעם לכל אחת מהתחנות .

33

טגארט  ,שלא התרשם מיופיין של התחנות  ,מצא בהן בעיות חריפות  .תחנות המשטרה בגבול הצפון

לא התאימו לצרכים המיוחדים של המשטרה  :קירות העץ היו חדירי כדורים  ,והעמדה שעל הגג
הגבילה את ירי מקלע הלואיס  .חששו של טגארט היה שכנופיות שיבואו מסוריה יערכו התקפת לילה

על צריפי המשטרה  .התחושה של הצוות הייתה שהתחנה מוגנת  ,וטגארט ציין  ' :לא חשנו שאנו יכולים

לחלוק אתם תחושה זו של אופטימיות ' .

34

אף שהשוטרים בעמדות המשטרה אמורים היו למנוע

הברחות נשק וחדירת כנופיות  ' ,תחת פיקוחן של תחנות המשמר הקטנות [  ] . . .אנשי הטרור ומבריחי
הנשק הוסיפו לפעול את פעולתן במחשך  ,כשהם נעזרים בגאיות בסבכי היער ובתושבי הכפרים
הבקיאים בכל המעברים ' .

35

אחת הסיבות לכך הייתה שהחל מהשעה

18 : 00

לא סיירה המשטרה לאורך

הגבול  ' .עם פער כזה בתכנית ההגנה לא ניתן לומר שהגבול אטום או שמור באיזשהו מובן '  ,כתב
טגארט

ביומנו .

36

הכנופיות הצליחו להתאושש ולהתארגן כל פעם מחדש  ,ונוסף על כך הן המשיכו

לפגוע בתשתיות  ,לרצוח משתפי פעולה ולאיים על הכפריים  .טגארט סבר שהמכשול המרכזי שיסייע
לעצור את החדירות יהיה גדר יעילה  ,ועד שתוקם גדר המליץ לשפר את התשתית

הקיימת .

37

דרה טגארט  -ההמלצה לבהית הגדר
טגארט העלה מחדש את הרעיון של ספייסר למתוח גדר  .במהלך סיוריו בחן את הרעיון עם קציני
המחוזות  ,וכן שוחח על כך עם מפקדי הצבא והמשטרה בכל הדרגות  ,במיוחד עם אלק קירקברייד

)  , ( Kirkbrideמושל הגליל  .התגובות לא היו אחירות  .ווקופ  ,אלן סונדרס )  , ( Soundersמפכ " ל המשטרה
הנכנס  ,ארצ ' יבלד ווייוול
ממנו .

38

) (Wavell

מפקד הצבא מחליפו של דיל  ,התנגדו לרעיון או לפחות הסתייגו

קירקברייד וג ' ון אווטס )  , ( Evettsמפקד החטיבה הצפונית  ,קיבלו את הרעיון ותמכו בו .

39

32

שם .

33

היא מצאה שש  -עשרה תחנות  ,חלקן צריפים וחלקן שכורות  .ראו  :ב ' חבס  ,הגודרים בצפון  ,תל  -אביב תרצ " ט ,
עמ '

. 29 - 28
בדצמבר  , 1937מסמכי טגארט  ,קופסה . 4

34

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

35

י ' ברסלבסקי  ' ,גדר התיל וגבול הצפון '  ,בתוך  :חבס

20

( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ ' . 35

(לעיל  ,הערה . ) 34

36

טגארט

37

בטרשיל אל מפכ " ל המשטרה ,

38

סיכום ישיבה בענייני ביטחון ,

39

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

22

4
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מסמכי טגארט  ,קופסה
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 7בינואר  , 1938סעיף  , 7גדר הצפון  ,מסמכי טגארט  ,קופסה  , 2תיק . 3
בינואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה . 4

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

קירקברייד אף

כתב לנציב העליון שבאדמיניסטרציה הגזימו בקשיים הכרוכים בהקמת הגדר .

סבר שיש לגדר את הכול ב ' כל

מחיר ' .

41

וטגארט החליט להמליץ על מתיחת גדר לכל אורך

40

אווטס

הגבול :

מוסכם באופן כללי שעמדות הגבול כפי שתוכננו  . . .הם מלכודות מוות למאכלסים אותם במקרה של התקפה .
בנוסף לכך כיון שאין מסיירים בלילה אין כל מערכת בדיקה של יחידים או קבוצות  ,החוצים את הגבול

עשרים וארבע שעות ביממה  . . .באשר לעמדות החדשות  . . .תהיה זו הנחה בסיסית להניח שהן יהיו קרובות
אחת לשנייה ויכילו מספיק שוטרים שיאפשרו סיורים חזקים ומהירים היכולים לתת מענה במקום בכל נקודה
כשיזדקקו להם  .חוץ מן ההגנה של העמדות עצמן נשקלת האפשרות להעמיד במרחב שבין העמדות והדרכים
בין צפת ועכו סיורים חזקים של המשטרה הכפרית הרכובה החדשה  . . .אנו סבורים שהגנה אמיתית יכולה
להיות רק על ידי גדר תיל שתמתח פחות או יותר לכל האורך תהווה מכשול יעיל בלילה וביום והיא תכיל
גלאים חשמלאיים לכל אורכה  .כל נסיון לעבור אותה יעביר סימן לעמדה הקרובה בזמן קצר ביותר  .כל
נסיון פריצה יאותר באופן מדויק וידווח באלחוט לסיורים של כוח המשטרה הרכובה  .הגדר תהיה תוספת

,

יעילה ביותר בכל הנעה של כוחותי

נגד כנופיות חמושות  .מובן שמה שאירע ליד טבריה בחג המולד האחרון

כשטיפלנו ביד קשה בשרידי הכנופיות והם פרצו  ,נמלטו לגבול הסורי והתפזרו לא היה קורה לו היינו הודפים
אותם לעבר גדר יעילה .

42

נוסף על כך המליץ טגארט לחסום את הגבול המזרחי למעבר כנופיות ונשק על ידי הנחת גדרות

עכביש וגדרות תיל סביך במעברות הירדן ובקטעים עבירים  .כמו כן המליץ להקים כוח סיור מצפון
ים המלח ועד

הכינרת  .על הגידור החלקי בירדן לא התנהל כל ויכוח .

43

הבעיה המרכזית בלחימה מול המורדים הייתה מחסור במודיעין  .לפיכך ביקש טגארט גם לנסות
ולהגיע לשיתוף פעולה עם השלטון הצרפתי בסוריה  ,כדי להכות את המורדים כבר בבסיסם בדמשק ,

כפי שעשה לטרוריסטים בהודו  ,ולקבל מודיעין על התארגנות החבורות החמושות .

44

שיתוף פעולה

כזה התקיים בשלב הראשון של המרד הערבי  ,במחצית השנייה של שנת  , 1936אך הוא פסק  .טגארט
נפגש עם הנציב העליון הצרפתי דה מרסל

) ( De Martel

וכן עם קציני המודיעין הצרפתים הבכירים

ודרש מהם לשבש את התארגנותן של הכנופיות ברובע מיידן שבדמשק ולגרשן צפונה  ,לכיוון

אסכנדרון וחלב  .אלא שהדרישות של טגארט נגעו באותן נקודות רגישות שבהן התפשרו הצרפתים

עם הלאומנים הסורים בחוזה שחתמו עמם במרס  , 1936חוזה שבו הכירה צרפת בזכותה של סוריה
לעצמאות  .בהתאם להסכם לא נכנסו הצרפתים לרובע סיידן בדמשק  ,שבו התרכזו אנשי הכנופיות  ,ורק

המשטרה  ,שהייתה בשליטה סורית  ,פעלה שם ; הצרפתים הפעילו ברובע זה רק סוכנים  .הנציב העליון
הצרפתי אמר לטגארט  ' :אם רק ננסה לגעת באנשים שברובע תהיה מהפכה

בדמשק ' .

45

דה מרטל

לא התחייב להיענות לשום בקשה בעניין הגדר ורק העיר שאין הוא מבין מדוע מתקשה האימפריה
הבריטית  ' ,אחת המעצמות הגדולות '  ,לבנות גדר באורך
40

שם .

41

שם ,

42

דיה טגאיט  ,פיק

43

טגארט  ,מממד סכם בנוגע לגביל המזרחי

44
45

46
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יכז

 22 :ו 24 -

בינואר

ו2 -

בפברואר

60

ק " מ ולחסום אותה .

. 1938

.3

ראו לעיל  ,עמ ' "

והגדי  10 ,ביוני  , 1938עמ '

,2- 1

. 205

טגארט  ,יומז ארץ  -ישראל ,
שם  7 ,בפברואר

46

טגארט לא השיג

. 1938

 7 - 1 6בפברואר , 1938

מסמכי טגארט  ,קיפסה . 4

מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק . 5

תדדה

209

-

ץתדרה 210

גל קרויזר

הסכמה צרפתית לשיתוף פעולה  ,אך מן העיתונות עולה שכעבור מספר חודשים התחילו הצרפתים
להפעיל את הז ' נדרמריה הצרפתית לאורך הגבול ,

במטרה להקשות על החבורות החמושות הערביות

47

להבריח לארץ  -ישראל נשק ותחמושת  ,וייתכן שהדבר נעשה בעקבות הביקורת על כך בעיתונות

בבריטניה .

48

ניסךי הגדיך וכישלובו
בשל המחלוקת בין טגארט לבין הנציב העליון  ,מפקד הצבא  ,מפכ "ל המשטרה והפקידות הבכירה
בשאלה אם הגדר תהיה מכשול יעיל  ,הוחלט לערוך ניסוי ולבדוק את עבירותה  .הניסוי התקיים
ב 16 -

בפברואר

1938

ליד טבעון  .חבהת ' סולל בונה ' הקימה לצורך הניסוי גרר בסיסית באורך

40

מ'

שהייתה מורכבת משורות של ארבעה ברזלי זווית ברוחב מינימלי של  2 . 1מ '  .ברזלי הזווית החיצוניים

היו בגנבה של למעלה מ  2 -מ '  ,והפנימיים היו בגנבה .

1 5

מ '  ,וביניהם מתחו חוטי תיל  .את הגדר חילקו

לשלושה קטעים ובכל קטע הקימו גדר מסוג שונה  -גדר בסיסית  ,גדר דו  -שיפועית

) ( Apron

ממולאת

בקונצרטינה דלילה וגדר דו  -שיפועית ממולאת בקונצרטינה סבוכה  .כיתת פלסים אחת עשתה ניסוי
על כל אחד מסוגי הגדר בפחות משלוש דקות .

49

על פי עדותו של דוד הכהן טגארט צפה שהניסוי

ייכשל ואמר לו מראש שהגדר תיבנה למהות הכול .

50

על פי תפיסתו את המלחמה בטרור כמלחמה טוטלית התעקש טגארט לבנות את הגדר בכל מחיר ,

בגלל ' החדירות שהיו בלתי נסבלות מבחינת ביטחון הציבור ' .

51

הוא סבר כי ניתן לסתום כל פרצה

שדרכה יכול הטרור לחדור אם נחושים לעשות זאת  .בשיחה עם גרשון אגרונובסקי עורך ה ' פלסטיין
פוסט ' ערב חזרתו לאנגליה  ,בתום ביקורו הראשון  ,אמר לו טגארט שהמצב כפי שהוא חסר תקווה ,
ושניתן יהיה לחולל שינוי רק אם תחליט הממשלה ( המנדטורית) לפעול ולא תהיה רפת ידיים בשל
תפיסתה ' שזהו מצב אבוד ומעט מאוד ניתן לעשות ' .

52

במכתב אל הכהן הוסיף כי אין צורך ב ' פסימיזם

או ייאוש ' אם יחליפו במהירות אנשים בעמדות מפתח ויבצעו את התכניות האופרטיוויות ללא לאות .

53

טגארט סבר כי יש לגדר מעלות רבות  :כל כנופיה מכל גודל שתנסה לחצות את הגבול תהיה חייבת
47

' השגחה מעולה בגבולות '  ,הארל ,

29

ביולי . 1938

החל מסוף יולי עלו מספר התפיסות ואיכותן  .כך למשל נכתב כי

' נתפס נשק רב על גבול סוריה '  ,ראו  ' :הגברת הפיקוח הסורי של גבול הא " י  ,דבר ,
הצרפתי באזור הגבול עם לבנון ' ; שם ,

 . 1938ראו
48

גם 492 :

.ק

13

10

באוגוסט  ' , 1938הוגבר הפיקוח

בספטמבר  ' , 1938סוכל ניסיון להברחת נשק מסוריה ' ; הארץ ,

48 , London 1982 ,ק Police 7 920- 1

 History ofthe .Palestinianג

העיתונות הבריטית הדגישה את חוסר שיתוף הפעולה הצרפתי ,

Well Done :

16

באוגוסט

.ן ] . Horne ,

ראו ' Imperial and Foreign: Teggart's Wall French :

Indifference' , Times , 29 May 1938
49

'  16/2 /38ת Demonstration of Crossing Barbed Wire Entanglements Carried out 0חס , ' Notes

קופסה  , 3תיק

.2

מסמכי טגארט ,

אין מדובר בצנחנים כפי שכתב ה ' דן  ,בדרך לא סלולה  :הגדת סולל בונה  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

. 128
50

הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 69

51

טגארט אל המזכיר הראשי ,

52

הערות לשיחת אגהונובסקי עם טגארט ,

19

בפברואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק
12

.2

ביוני  , 1938אצ " מ  . 5254846 ,טגארט אף העיר  ' :אם הם חושבים שהעניינים

קשים בגליל הם היו צריכים לראות מה זאת הייתה לחימה בטרוריסטים בג ' ונגלים של הודו '
53

טגארט אל הכהן ,

8

באוגוסט  , 1938אנ " מ ,

. 525/4846

( שם ) .

קמת גדר הצפון במרר הערבי ושאלת כישלונה ; בחינה מחודשת

211

להתחשב בה ; המעבר יהיה  ,קשה יותר במקומות שבהם הצמחייה  ,עבותה ; הגדר תיתן לסיורים קד

"

תדדה

'

מוגדר לפיקוח ' ושליטה בשטח שעד כה היה פרוץ  ,ותספק תמיכה לעמדות המשטרה ( הישנותך שהיו
נתונות לסכנת התקפה מצד הכנופיות  .טגארט התווה ' פתרון גם לבעיה שהעלה ווקום ,היינו שלא מתן
יהיה לשמור על הגרר בלילה  .הוא הציע לשפר את התאורה על גבי הפילבוקסים ולהוסיף תאורה

לרכבי הסיור  .הות תכנן שסיורי הלילה הממונעים לאורך דרך הפטרולים יאירו כל חלק בגדר כל עשר
דקות ,

54

כך שגם אם תצליח כנופיה לחדור יוכלו לאתר את אזור הפריצה ומשם יעקבו אחר הפורצים

עם כלבים  .טגארט טען שיש לגדר יתרונות נוספים  :היא תעצור הברחות ועלייה בלתי לגלית  .הקמת
הגדר  ,ציין  ,תצביע על נחישות הממשלה להכריע את תופעת החדירות ולהגן על הטריטוריה שלה
מפני הכנופיות .

55

אולם ווקופ נשאר איתן בדעתו שהגדר לא תהיה יעילה  ,ולכד הסכים לבנות ,גרר רק בחלקים

הבעייתיים של הגבול  .רק הנציב העליון החדש  ,הרולד מקמייקל ) , ( MacMichaelשהחליף את ווקופ בייקהאיס בדמים

בראשית מרס  , 1938המליץ להקים את הגדר .
הגדר ולחפות בכך על חולשותיה כמערכת

56

טגארט ביקש בשלב זה להכניס שיפורים במערכת

:מיב

:

,

ימי

להגיל
המבג גיי
יחסית; וסעד
מבשי

בלוקהאוס .

מחלקה ויותר  .מבנים
קטנים יותר מסוג זה
,
,
,
בדרום
הבליקהאוס
ומערכת
גדר הבפיז
 ,ו
",
,

,
,
אפרלקה

בעקבות הרעיונות הראשונים שעלו בדיונים בסוף שנת
ן

כמערכת בלוקהאוס .

57

מערכת הבלוקהאוס

ש :בי:

1936

הציע טגארט להקים את גדר הצפון

) ( Blockhouse System

ח

ן

י

 .- ,700נ 1 , 000מישירך
"
שהגרה

:

ל

הגדי
מהילות הברזל בעת

הייתה טקטיקה שפיתחו הבריטים מיחמת הבירים

במלחמת הבורים (  , ) 1902 - 1899לאחר שכבשו מחרש את טרנסוואל

) ( ~hnswall

ונטאל (1ש8א ) .

לאחר הכיבוש הבריטי החלו הבורים במלחמת גרילה חמקמקה במרחב העצום רפגעו בצידי

ש

%

ך :ל בבונב:נ[:ןן  : . ::ן :ב :ן ")ש מ %ששק
,

_ "
 ::כבנ-ב: : -ננ

מערכת זו הוקמה לראשונה בתחילת שנת  . 1900היא כללה בעיקר מבגים מוגנים

שנבנו לאורך מסילות הברזל  ,וגדר תיל שנמתחה בין המבנים  .המרחק בין
מבנה למבנה היה כחצי מייל  ,וגדר התיל הייתה ברוחב
1

54

ראו את חישוביו של טגארט  :טגארט אל בטרשיל ,

21

3-1

-

. .גג .

"

55

56
57

ז
'

-,

88888

בינואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק  . 2וייוול התנגד

לחישוביו של טגארט  .ראו  :הערות וייוול  ,נספח למכתב טגארט אל המזכיר הראשי ,
קופסה

ש ,ש

19

בפברואר  , 1938מסמכי טגארט ,

 , 3תיק . 2

טגארט אל המזכיר הראשי

( שם ) .

מברק סודי מהנציב העליון אל שר המושבות  21 ,במרס  , 1938אצ " מ . 525/22762 ,
במפות המנדטוריות מופיע המתח בלוקהאוס  ,המרמז על המערכת  .לעתים קרובות

מתחלף מונח זה במפות ובמסמכים

עם המונח פילבוקס  .ביגר חש בבעיית החילופים ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 116ראו גם  :טאונסנד ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ ' . 943

ץתייה

גד קרויזר

212

מבנים מסוגים

שונים .

58

הצבא פרש בגזרות השונות לאורך קילומטרים רצופים טורים של יחידות

צבאיות  ,ודחף חבורות של בורים בשיטת ה ' הנעה ' כנגד הגררות  ,ושם נלכדו

הגדר  ,מבני הבלוקהאוס ויחידות הצבא .

ב ' שטח

ההריגה ' בין

59

מהשוואת מערכת הגדר בארץ  -ישראל למערכת הבלוקהאוס ניתן להסיק שטגארט סבר שמתיחת
גדר היא מרכיב מרכזי במערכת הבלוקהאוס  ,ושאין לוותר עליה  .הוא ביקש להפעיל בארץ  -ישראל
את טקטיקת הלחימה של מערכת הבלוקהאוס  ,לדחוף את המורדים אל הגדר ולנהל סמוך אליה קרבות
השמדה  .כפי שכתב בדוח לאור לקחיו מהמבצעים הצבאיים  ' :ברור לגמרי שמה שאירע בטבריה
בחג המולד האחרון שבה רדפנו לשווא אחרי שרידי הכנופיות לאזור סוריה לא היה קורה לו בדרך

הייתה בנויה גדר יעילה  .היינו הודפים אותם לעבר הגדר ' .
שבה הפעיל וייוול טורים ממונעים

) ( AJobile Columns

60

הדברים נכתבו בדצמבר  , 1937בתקופה

בשטחים ההרריים בגליל במטרה ל ' דחוף '

את הכנופיות לשטחים פתוחים כרי להשמידן  .לא בכל המקרים הצליח הצבא לחסל את הכנופיות ,
כיוון שהשורדים נמלטו לסוריה כמו באירוע של

ה 24 -

בדצמבר

. 1937

61

הגדר צפויה הייתה לדעת

טגארט להיות מכשול יעיל בדרך הנסיגה של המורדים ותאפשר ללכוד אותם ולהשמידם  .שניים
מסמלי הנוטרים באותם ימים  ,יגאל אלון ושלמה רבינוביץ ' ( שמיר )  ,סברו לימים ש ' ערכה של הגדר
היה בעיקר כמעצור לנסיגת כנופיות תוקפות '  ,ו ' כי ערכה של הגדר לא יהיה בעצם יצירת מחסום
קשה למעבר  ,כמו ביצירת אוביקט גדול ומוחשי  ,שעליו וסביבו יהיה אפשר לערוך את ההתנגשויות

הקרביות וההתמודדות עם ההסתננות הבלחי פוסקת ' .

62

מערכת הגדר ומרכלותיה בהמלצותיו של שבארם
טגארט המליץ על מערכת בלוקהאוס משופרת וכלל בה את כל המרכיבים  :גדר  ,מצודות גבול ,

פילבוקסים וכוח משטרה מיוחד לסיורים  .הוא הוציא את התכנית אל הפועל תוך התמודדות עם

הבעיות המורכבות שהציבה המציאות הביטחונית .

.1

הגדר  -תוואי  ,תכנת ובנייה

הבעיה הראשונה הייתה מה יהיה תוואי הגדר  .טגארט המליץ להצמיד את גדר הצפון עד כמה שניתן
לדרך הפטרולים  ,כדי לייעל את ההגנה מפני חדירות  .התוואי שנקבע היה לאורך דרך הצפון בגליל
העליון מראם  -נקורה ועד נבי  -יושע  .מנבי  -יושע ירדה הגדר מזרחה עד לכביש מטולה  -ראש  -פינה ליד
58
59

,

 . 25ק 72 Barbara , Calif. 2000 ,ת1 . Marix Evans , Encyclopedia 0 the Boer War, 1899- 1902 , 52ן
 . 346 - 347 ,קק  Cape Town 1969 ,י History o( South~ ( rica Pretoria 8ג 4 . ( , Five Hundred Years :
C
ולצורך
. E Muller
פשיטות
 . 354חמש  -עשרה שנה אחד כך  ,באוקטובר  , 1916הקימו הבריטים מערכת בלוקהאוס מוצלחת למניעת " )

,

מצור בגבול הצפוני  -מערבי בהודו  ,באזור שבט המוחמנד
37

.ק

2 ) 1970 ( ,

, " Afairs , 20 ,

) . ( Mohmandראו  :תן 51 Frontier

",

4ןLal Baha , 'The North -

ם 5ן the First World War ' ,

60

דוח טגארט  ,פרק . 3

61

תיאור האירוע ראו  :אייל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

62

אלון מצוטט אצל  :דן ( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '  . 129ורבינוביץ ( שמיר ) מצוטט אצל  :סטמפלר ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ ' . 164

. 342 - 341

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

213

קתדרה

הגדר  -בצדה
החיצוני ברזלי זוהת
גבוהים  ,בתוון
ברזלי

זווית נמוכים,

וביניהם נמתח התיל

גידור בשטח
קשה

'

,
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,

פועלים נועצים אח ברזלי הזוהה

שער בגדר הצפון

,
,,,

ליד קיבוץ אילון .

"

ליד השער הנוטר
דב ירמיה שהיה
שוטר
הנקודה
והמוכתר ,
מפקד

.

(

-

-

-

-

1

,

ץתדרה 214

גד קריין

עין  -מלחה  .משם נמשכה דרומה לאורך כביש מטולה  -ראש  -פינה ( הכביש היה בתוך שטח הגדר עד

משמר הירדן ומשם עד בית המכס בראש  -פינה  ,ושם חצתה הגדר את הכביש ועברה ליד מחנה חיל
הספר של עבר הירדן  ,שהיה מוקף גדר  ,וירדה דרומה ) עד למנזר הבנדיקטי בהר האושר  .מן ההר ירדה
הגדר אל הכינרת ממערב

לכפר  -נחום אך ללא דרך סלולה לצדה .

63

מניתוח הדוח עולה שהשיקול

הכלכלי היה מרכיב מרכזי ביישום דוח טגארט בכלל ובהקמת גדר הצפון בפרט  .לו הייתה הגדר
מקיפה את אצבע הגליל הייתה עלותה הכספית באמצעים ובכוח אדם גבוהה פי כמה וכמה והיה קשה

הרבה יותר לשמור לאורכה .

64

תוואי הגדר לא חפף את גבולות הכפרים ושטחיהם  ,לכן היה צורך לבנות שערים כדי לאפשר
לכפריים לצאת ולעבד את אדמותיהם מעבר לגבול .
ב 21 -

במרס

1938

65

ערך טגארט סיור עם קירקברייד ובו החליטו על חלוקת המבנה של הגדר  :טיפוס

ג ,גדר פשוטה לא שיפועית ברוחב

טבחה עד כביש מטולה ; טיפוס

5-3

,8

מ ' בלא מילוי של קונצרטינה  -מהירמוך לכינרת וממשטרת

גדר דו  -שיפועית ברוחב

5-3

מ ' ובתוכה מילוי של קונצרטינה

דלילה  -לאורך כביש מטולה  ,ממזרח לבסיס חיל הספר של עבר הירדן וסביב החולה עד למרגלות
63

על פי מפית דצמבר
הערה  , ) 4עמ '

64

1940

סדרה  , 1 : 20 , 000הדפסה מחדש יולי  , 1942גה " מ  ,חטיבת מפות

.

 313 - 301ראו  :ביגון

( לעיל ,

. 116

בער הדגיש שתוואי הגדר הצביע בבירור על ההחלטה להפריד בין בעיות הביטחון באצבע הגליל לבין הגליל העליון

ועמק החולה  .ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 113
65

טגארט ,

יומן ארץ  -ישראל ,

 7בפברואר

 , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה . 4

השערים  .במסמך המסכם של טגארט ( לעיל  ,הערה
באוגוסט

1938

 , )4עמ ' . 116

) 43

אף נקבע נוהל מסודר לפתיחה וסגירה של

מדובר על שלושה  -עשר שערים ; בחשבון של ' סולל בונה '

מוזכרים שמונה  -עשר שערים  ,ראו  :גה " מ  ,חטיבה  , 27מכל

 , 2644תיק . 0- 759

מ 20 -

וראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלה כישלונה  :בחינה מחודשת

נבי  -יושע ( צומת

כוח ) ;

טיפוס [)  ,גדר דו  -שיפועית ברוחב

סבוכה  -מעין  -מלחה שלמרגלות נבי  -יושע לבסה .
משטרת

נבי  -יושע .

66

215

מ ' ובתוכה מילוי של קונצרטינה

6 -4

כן הוחלט להתקין גלאים קילומטר מכל צד של

67

כדי להתגבר על הקושי לאבטח את הגדר במקומות בעייתיים תכנן טגארט למקש את הגדר במוקשי

גז ולהניח מלכודות פתאים .

68

הרעיון של טגארט היה שבעת חדירה יתפוצץ מוקש תאורה  ,ויגלה את

מקום החדירה  ,ובמקביל יתפוצץ מוקש גז שינטרל את החודר על ירי כך שיגרום לו להקיא ויעוור
אותו באופן זמני .

69

טגארט ערך ניסוי לילי למרחקים של עד

בבירור מעמדת המשטרה .
המלכותיים ' הניחו

400

70

המיקוש תוכנן לאורך

50

ק " מ מנבי  -יושע וכל ההילות נראו

5

ק " מ  ,והוקצו לכך

ליס " ט  .ה ' מהנדסים

כ 10 , 000 -

מוקשים בקטע הגדר שבין מלכייה לאקרית עור לפני סוף יולי . 1938

71

טגארט לא סמך על הפקידות הארץ  -ישראלית שתשלים את בניית הגדר בתוך זמן קצר  ,ולכן
נתן את העבודה ל ' סולל בונה ' ללא כל מכרז  .החוזה נחתם

הייתה להסתיים בתוך שלושה חודשים .

72

ב 21 -

כריסטופר וילסון  -בראון

באפריל  , 1938והבנייה אמורה

) Broim

ת50חלל)  ,מנהל המחלקה

לעבודות ציבוריות בארץ  -ישראל  ,אישר בדיעבד את מסירת המיזם להכהן ולא הטיל שום מגבלה

מבחינת המחלקה .

73

גם הנציב העליון תמך בדיעבד בסטייה מהנהלים והצדיק זאת בכך שזהו מיזם

בעל אופי שונה מאלו השגרתיים  ,מפני שיש להשלימו בתוך כשלושה חודשים .

.2

74

מצודות הגבול

הבעיה השנייה הייתה איזה סוג של תחנות משטרה ממוגנות לבנות והיכן להציב אותן  .צריפי התחנות
הישנות לא היו עמירים בפני התקפת כנופיות אפשרית  .בחודשים מרס  -אפריל

את תחנות המשטרה בגבול הצפוני לא רק בלילות אלא גם לאור היום .

75

1938

תקפו כנופיות

באפריל

החליטה

1938

הוועדה בראשות הנציב העליון להקים שבע מצודות משטרה  ,חמש בקו הקדמי על דרך הצפון ושתיים

0א '  28 ,במרס  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק . 2

66

'

67

טגארט  ,מממד מסכם ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ '  . 17 , 10הצלבה מדויקת למדי של סוגי הגדרות ביחס לפירוט החשבון של

"

' סולל בונה ' ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 117על הגלאים ראו  :סיכום ישיבת ועד ביטחון ,

26

במאי  , 1938סעיף , 5

אצ " מ . 525/ 22753 ,
68

'  Protective Booby Eapping - Frontier Fenceת, ' Notes 0

69

שם .

70

טגארט  ,מסמך מסכם ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ ' . 10

71

את המוקשים הניחה פלוגת ההנדסה מחטיבה , 16
תאריך  ,מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק  , 5עמ '

72

rontier Fence

-

' Trapping

'

~

.1

-

עבודות הגדר אינן מופיעות בהצעות למכרז בעיתון הרשמי של ארץ  -ישראל ,
מסירת העבודה ראו  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
8

בפברואר  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה

73

וילסון  -בראון אל מזכיר הממשלה ,

74

הנציב העליון אל שר המושבות ,

75

ראו ' :

ללא תאריך ,

חתום Jnus :

13

28

; 69 - 68

מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק

.

 Protective:ת, ' Notes 0

ראו 742 / 15 - 1938 :

דן ( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '

; 127 - 126

.5

ללא

 . PRO , coתיאור

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

.4

באפריל  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 3תיק . 2

ביולי , 1938

733 /383 /75742 / 2

CO

PRO ,

' בדרך צפת עכו החלו הכנופיות לפעול אף לאור יום '  ,הארץ  13 ,באפריל  ; 1938שם  ' ,הכנופיות משתוללות בצפון ' 15 ,
 20 ,במאי  ; 1938שם ,
באפריל  ; 1938שם  ' ,שוב הותקפה תחנת משטרה בגבול '  19 ,באפריל  ; 1938שם  ( ,ללא כותרו

' הוצתו שדות איילת השחר ' ,

14

ביוני

; 1938

' ליל התקפות כצפון '  ,דבר ,

1

ביולי . 1938

"
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גד קרויזר

-

בקו משני על כביש

עכו  -צפת .

76

ההחלטה הייתה לבנות את התחנות כמבנים מוגנים ( מצודות ,

למשטרת הספר ולא מבצרים של ממש .
-

77

נקבעו אף הדרישות הטקטיות  :יש לבנות את המבנים

כך שניתן יהיה להגן עליהם בקלות במינימום כוח אדם  ,המבנים יגנו

.

" ,י- ,

-

על כוח המשמר  ,ויתוכננו כך

1

"

, 17

ן , ,י~ *,
[

'37

*
.

ן

שןנ ן
מן

' "" '

. .

~חבא

.

.

~

ף

.- ,

.

'

נ1נהנ

"

76

שיאפשרו יציאה נוחה להתקפה  .בכל

מבנה יהיו מגדל מים  ,זרקור  ,מתקני תקשורת אלחוטית  ,מטבח ועוד .
התכנו 7היה להקים שתי תחנות גדולות  :אקרית וסעסע  ,שלוש תחנות
בינוניות  :נבי  -יושע  ,בסה  ( 2בסה אחת הייתה בנויה כצריף  ,בסה 2

78

(

.

( Posts

.

[-

,

1י !
יןו
ושש, %
ששש8ו
,
,%111ן%ישיש

,

~

מפכ " ל המשטרה אל מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ,

28

באפריל  , 1938סעיף  , 5גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4070תיק

. 2/ 15
77

78

פוסטר  -טרנר ' ,
ce Strongholds , Frontier Posts
ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 117

 ,מכל  , 4070תיק
~

 15 ,במרס  , 1938סעיף  , 2גה " מ  ,חטיבה 12

. 2/ 15

הקמת פדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

נבנתה כמצודה ) וסלחה  ,ושתי תחנות קטנות  :מג ' דל  -כרום וראמה ,
ש

:בן :ן:ני

ם

5

-

"

סיעינר

ל -.

,,

קיבל את הצעתו  ,והבריטים מסרו את שבע מצודות הגבול לבנייה

.

יקנלרס
1

.

"

 %ורם ולא

 .המצדיוה ,

,

4:י

)

,

הבעיה השלישית הייתה כמה בלוקהאוסים להציב והיכן .

.

הבלוקהאוס היה מבנה שנבנה מאבני גזית  ,ובו התמקמו כוחות

:4

,

0ן-שללילן
 ,ך

ימו - :נ

::ב יאשי " בייוןךי :ן;:.;:ננךן:
,

4

"י

,

,

,

!)

4

הפילבוקס ( 160 %חע ) הוא

_,

.4

;ynJ

לן

בלוקהאום /פילבוקס )

לוחמים מגודל של כיתה ועד פלוגה .

1
,

פן

)4

71יש,1
41ע;
1
נ-

.

79

'9

תחנות משטרה חדשות לאורך הגבול הצפוני '  ,הארץ ,

82

הוא

עם זאת  ,ייתכן שהכינוי הראשוני

מיקום המצדיות נקבע באותו

עולה שלפחות קבלן אחד היה ערבי מקומי  ,ראו  :מסמכי טגארט  ,קופסה

1938
מ8-

ממכתב של הכהז אל טגארט

באוגוסט

1938

 , 2תיק . 2

מ 22 -

ראו :

ביולי

במכתב תשובה אל הכהן

כתב טגארט שזו שערורייה לחלק את מרכיבי מערכת הגדר לקבלנים שונים ולא לתת את הבנייה

כולה ל ' סולל בונה ' כיוון שחיוני שיהיה תיאום בנושאים כמו תאורה וגדר  ,ראו  :אצ " מ  . 525/4846 ,מצודה אחת שלא

הצליחו לסיימה הועברה ל ' סולל בונה '  .היא השלימה את המצודה בפארדיה על כביש עכו  -צפת ששני קבלנים נטשו
את העבודה לאחר שהכנופיות שרפו את חומרי הבניין ,

ראו  :דן

( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '  . 130לא ברור מדוע הכלילו אייל

ועמירם את מצודות הגבול בצפון כחלק ממיזם מבצרי המשטרה ( הטגארטים )  ,השו  :אייל ועמירם ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

. 123 , 118 , 114

מבצרי המשטרה ( הטגארטים ) תוכננו כשנה מאוחר יותר והחלו להיבנות כשנתיים לאחר הגדר  ,ראו  :ג '

קרויזר  ' ,חזרה לשליטת התחנה  ,פרשת תכנון מבצרי המשטרה ( ' טגארטימ ' ) בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

עמ '
80

109

Boxes

8

.ע

"

והערה

!ע

62

Concrete

London 1995 ,

וכן עמ '

,

0

) 5ע

. 128
Construction and

,

 . 19 [ 4 - 19 [ 8 ,אולדהם ציטט

' theש
מתוך 1917 :

Times , 2,

"

,

ע  Oldham ,ו

. 7 -6

81

שם  ,עמ '

82

שם  ,עמ ' . 8 - 7

83

מפכ " ל המשטרה אל מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ,

. 2/ 15

Guide

.
ג

( ניסן תשס " ד ) ,

111

 the Western Front:תBoxes 0

מאוחר יותר הוסיפו ככל הנראה עוד עמדה .

28

1

4

ן

41

חברה קבלנית אנגלית וחברה צרפתית שהעסיקו פועלים מצרים קיבלו ככל הנראה את מצודות הגבול לידיהן ,
24

'

)

נותר  ,אף שצורת הפילבוקס השתנתה .

ביוני . 1938

_

ון, .

4444

איננו מקבל את הטענה ששמו של פילבוקס ניתן לו משום שדמה בצורתו לקופסת גלולות .

תחילה נבנו בגבול הצפון תשע מצדיות ( פילבוקס/בלוקהאוס ) .

]

,

ךןג מייבל)

"

בלוקהאוס ופילבוקס  .פיטר אולדהם  ,שחקר את הפילבוקסים ,

'

! ) . ! %ן

ךך

ן ( 4ל

4ד

בחזית  81 .עם סיום מלחמת העולם הראשונה חל בלבול בין המונחים

83

יל

ללק

7ך"

,

לתת מחסה מהפגזות  ,והם היו חלק ממערכת בונקרים ותצפיות

מצא שלרוב הפילבוקסים היו צורות מרובעות או מלבניות  .יחד

מיי
י שיי 4י
, ,:
'.
'-

שש ,-

,

ב  ,ךות ציב  ,ייות  .יי

)4

'

_

phft*li

"
הצפוני  -מערבי בהודו מתקופת שירותו כארכיטקט שם  .המפכ " ל

ימ"יקה י

ן'

), ( Fostel -JTurner

1ממימ . 3מ משהעד מט

?

יי

:ן
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_

י
,

44

'

4

ל

פתק בכתב ידי

של

פיסשר _ טימ מתכון

המצידית' ה

נכתב

להקים
מצודה
הצעתי
בקיטל
את
כדוגמת המצודות

בגבול הצפתי  -מערבי
של הודו  ,וסבר

,

ע " ' י' ' יתא ' ם  1ווע ח

לג ' ' "

צפ

"
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גדקרויזר

שלב שבו מיקמו את מצודות הגבול  .על פי תכנית גדר הצפון נועדה המצדית לצפות על הגדר
והסביבה  ,לשלוט ולנהל אש בשטח בעייתי  ,אלא שהמרחקים בין המצדיות היו גדולים  ,וכל מצדית

הייתה עצמאית והגנה על עצמה ועל סביבתה .

המצדיות שימשו כעמדות לילה לכוחות ובשעות

84

היום נותרו ריקות  ,ועל כן העיר טגארט שיש להתקין בהן מערכת נעילה חיצונית .
תוכנן להציב זרקורים נישאים בעלי אלומה באורך

השחר .

86

600

85

על גבי המצדיות

מ '  ,שיורכבו לעת ערב ויפורקו לאחר עלות

ההגנה על המצדית כללה גדר תיל היקפית  ,וטגארט המליץ למקש מצדיות מוערות לתקיפה

במקומות מפתח  ,כמו המצדית שבבירים ( ברעם ) .
עשר מצדיות למערכת הגדר  .במפה משנת

1941

87

בספטמבר

1938

ביקש הנציב העליון להוסיף עוד

מופיעות עשרים מצדיות  -ארבע מאגם הכינרת עד

למרגלות נבי  -יושע  ,ושש  -עשרה מנבי  -יושע מערבה  .כל מצדית אוישה בשניים עד ארבעה שוטרים ,
שהיו מצוידים ברובה ובמקלע לואיס וכן בכלי נשק הגנתיים בעיקר  ,על פי המלצתו של טגארט ,
כמו רימוני יד ורומה  .למרות הוספת המצדיות  ,נותר המרחק ביניהן גדול  .טגארט המליץ לקרב את
המצדיות זו לזו בקשר עין ולהתקין בכל מצדית תקשורת אלחוטית כדי שניתן יהיה להזעיק עזרה

בשעת הצורך .
.4

המשטרה הכפרית הרכובה וחטיבת הספר הצפובית

בעיה נוספת שטגארט התלבט בה הייתה איזה כוח לבנות שיהיה אחראי לגדר  .הוא קישר את הקמת
מערכת גדר הצפון לארגון מחרש של המשטרה  ,שבו עסק בדוח שהגיש  .בפרק השני בדוח המליץ
להקים משטרה כפרית רכובה

) ural Mounted Police

(  ,שתשלוט באזור הכפרי  ,ושתהיה בעלת

~

מאפיינים של ז ' נדרמריה אך לא ז ' נדרמריה של ממש  .המשטרה הכפרית הרכובה  ,שטגארט המליץ
להקימה מיד  ,נועדה לפעול בטווח הארוך בעיקר  ,ואילו בטווח הקצר הציע טגארט שהצבא ישתלט

על הכפרים  ,וכך אכן נעשה  .תפקיד נוסף של המשטרה הכפרית הרכובה היה להוות

' מסך '

( מעין

' מחסום נושם ' ) בין כביש הצפון לכביש עכו  -צפת כדי לתפוס את החודרים  .לצורך הקמת היחידה

המליץ טגארט לשנות את הפרופיל של השוטר המתגייס  ' :מה שזקוקים לו הוא טיפוס קשוח אשר

יודע על סוג זה של משחק לא פחות מהצד השני ' .

88

היה זה אחד השינויים הבולטים שהציע טגארט להכניס למשטרה הקולוניאלית בארץ  -ישראל

בסקצייה הרכובה בפריפריה  .עד בואו הייתה המשטרה אזרחית באופייה  ,ברוחו של דאוביגין  ,שגייס

את השוטר המשכיל  ,שעשה שימוש בפנקס מול הפשיעה .

89

כשבא טגארט לארץ  -ישראל שלט

פרופיל השוטר המשכיל לא רק במשטרה העירונית אלא גם במשטרה הרכובה בפריפריה הכפרית

84

רוב הפילבוקסים היו בנויים מעל פני האדמה כמו בלוקהאוס  .דגם יחיד במינו  ,שכונה

, Moir

הקרקע והייתה אפשרות לתצפית ולירי ממנו בקו האדמה  .ראו  :אולדהמ ( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ '
85

טגארט  ,מסמך מסכם

(לעיל  ,הערה  , )43עמ ' . 18

. 6- 5

86

שם  ,סעיפים

87

שם  ,עמ '

. 13

88

שם .

89

ראו  :קרויזר

( לעיל  ,הערה . ) 23

היה חפור ויצוק בתוך

. 56 - 52

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

משמאל  :פילבוקס מסוג  / Moirעל שם מתכננו

.

'

,

י '

ממשרד החימוש הבריטי הפילבוקס נועד
למקלע ( ראו שרטוט ) ולכן הוא נבנה בגובה פני
האדמה ומוקם במקום שיש בו הצפית

.,

" ,,, , ,
' ' '

"

, , ,1

!

219

קתדרה

"

טוגה .

שימש בחזית המערביה של מלחמת העולם
הראשונה באירופה
למטה  :פילבוקס דומה סמוך ליסוד  -המעלה
( צילומי גד קרוי ~ ר )

"
למטה מימין  :פילבוקס רב אשנבים

שאליו מולינוה מדרגוה אבן .

שימש כיתה בת שבעה נוטרים
משמאל  :פילבוקס אופייני משוחזר מתחת לנבי  -יושע  ,מצפור
הפילבוקס ע " ש יובל ניר  .בל הפילבוקסים היו מגודרים
( צענם ן קרויזר )

-

,ן

Stcr/ oN

נ

_
.

ן

י

דיי" מי

המוגות מהגבול

הצפוני  -מערבי

של הודו ( מימין
לשמאל )  :חפרים
בריטים כורים
תעלה לאורך
הגדר במערכה

וגם בחטיבת הספר הצפונית

( ח510ך

"

ם

Frontier

 , (Northemשהוקמו על ידי ספייסר באפריל , 1937

בתקופת הביניים שבין שני שלבי המרד  .חטיבת הספר הצפונית הוקמה מגרעין גיוס בריטי  -שישים

ואחד חיילים משוחררים  ,שחלקם שירתו בהודו  ,גויסו באנגליה והובאו לארץ  -ישראל .

90

למפקד

היחידה נתמנה ססיל טסימן ) , (Tesseymanשבתיקו האישי נכתב  ' :מפקד שטח באופיו  ,בעל אומץ

לב  ,אך מוגבל ביכולותיו '  .הוא לא עבר את הבחינות בערבית אך ידע לדבר את השפה והתמנה כיוון

הבלוקהאוי1
אנשי כוחות הצבא

לגדר ,

ההודי בסמוך
שימו לב לזקיף
הניצב כשומר על
דרך הפטרולים
והצופה אל הגדר
בשעה שמגריו כחיטו
קטע מגדר מערכה
הבלוקהאוט שגבנתה
בגבול הצפוני  -מערבי
בהודו  ,העתק
מהמערכת בדרום

לעיל ,

אפריקה ( ראו
הערה  . ) 59גדר
הצפון בארץ  -ישראל

נבנתה לימים האוהה
תבנית  ,למעט
התעלה לאורכה

שלא היה מועמד טוב ממנו .

91

טסימן קבע את מפקדתו בצפת  ,וצורפו אליה שוטרים בריטים מהערים

וכן שוטרים יהודים ארץ  -ישראלים .

92

בתכניתו הכפיף טגארט את חטיבת הספר הצפונית למשטרה

הכפרית הרכובה האמורה לקום .
בעבר הירדן הקימו הבריטים כוחות ספר דומים  ,כמו כוח הספר עבר הירדני
( Force

)Frontier

5 -Jordanח18ן

וכוח הסיור המדברי )  , ( The Desert Patrolשהיה חלק מן הלגיון הערבי  .הלגיון הערבי  ,ששימש

ככוח שיטור עד ראשית שנות הארבעים  ,נחלק לשניים  :כוח אזרחי  ,שאנשיו לבשו מדים כחולים
ועסקו באדמיניסטרציה ובתנועה  ,וכוח בעל אופי צבאי למחצה  ,שהיה רכוב  ,ושפעל גם בגבול אך

בעיקר באזור הכפרי  .בביקורו בעבר הירדן התרשם טגארט מהקשר של שוטרי הלגיון לכפריים  ,ומצא

כי קשר זה תרם למערכת המודיעין שלהם .

93

על כן המליץ למנות את מייג ' ור נורתפילד

)eld

, (North

~
להקים .
שהיה מפקד הסקציה הרכובה בלגיון הערבי למפקד המשטרה הכפרית הרכובה שביקש

94

לאחר שיקול דעת דחה נורתפילד את ההצעה  ,והמועמד לתפקיד במקומו היה לורנס הרינגטון

) , ( Harringtonששימש כממלא מקום מפקד משטרת מחוז נצרת .
שבעה חודשים לאחר שהגיש טגארט את המלצתו נראה היה שהמשטרה הכפרית הרכובה עומדת
לקום בפיקודו של הרינגטון  ,שהיה קצין לא מרשים וחסר יכולות .

95

אולם עם התעצמות המרד הערבי

גילו רוב השוטרים הערבים חוסר נאמנות מוחלט למשטרה ולממשלה  ,ולכן לא ניתן היה לשתף
90

סוכני הכתר אל תת שר המושבות ,

91

ווקופ אל שר המושבית ,

92

הורן ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ '

18

5

באפריל

במאי , 1937

. 489

PRO , ] 0 733 /325 /75015/ 15 , 1937

PRO , CO 733/ 325/75015

חלק מהשוטרים היהודים גויסו בפברואר

1938

מבין עולי גרמניה  ,ראו  :תיק ' ענייני

משטרה מול הספר '  ,אצ " מ . 525/8139 ,
93

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

94

הערות מישיבה על דוח טגארט ,

95

' העיתונות הערבית מודיעה '  ,דבר ,

8

בינואר
27

 , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה . 4
בינואר

, 1938

 3ביולי . 1938

פרק

PRO , ] 0 733/ 383 / 75742 , 2

בהערה לשר המושבות בתחילת התיק נכתב כי נוסף על כך שהרינגטון

הוא קצין לא מרשים קייימת בעיה מפני שאשתו יהודייה ,

29

באפריל , 1938

PRO , ] 0 733/383 / 75742/ 1

אותם בכוח  ,והוחלט לדחות את הקמת
הכפרית

המשטרה

מאוחר יותר .

הרכובה

למועד

96

היחם אל טגארט ואל
מערכת הגדר
טגארט  ,שהיה מומחה אימפריאלי  ,היה
עצמאי ולא כפוף לאדמיניסטרציה בארץ -

,

ישראל או למפקד הצבא  .הוא נשלח על
ידי שר המושבות והיה אמור להגיש את

המלצותיו לנציב העליון ולשר  .העובדה
שטגארט היה בטוח שהממשלה הבריטית

.

כישלון
למרות -יללליי -
ליף מיי  -ייי4י
הגדר
הקמת -
את י = -
* יין
תאשר
* * * *..

משוריין

ל

1

הניסוי  ,ויכולתו למסור את בניית הגדר ל ' סולל בונה ' ללא מכרז  ,מעידות על חופש הפעולה הנרחב

שניתן לו .

97

האדמיניסטרציה בארץ  -ישראל התנגדה לתפיסתו של טגארט ולדרך שבה ניהל את בניית הגדר .
הלל דן  ,ממנהלי ' סולל בונה '  ,העיד כי ' לא כל פקידי האדמיניסטרציה הבריטית בארץ קיבלו בעין

יפה את מרותו של האורח מהודו [ו] טינתם אליו

רבתה ' .

98

טגארט עצמו כתב אל הכהן בנוגע לגרר

כי ' הממשלה אינה מבינה ואין בה רוח של שיתוף פעולה בנושא חשוב כל כך [  ] . . .יש לסלק כל מי
שאיננו יכול להוציא אל הפועל ' .

99

ניתן לשער שטגארט עורר את התנגדות הפקידות הגבוהה לא

רק בתפיסותיו אלא גם בכך שכפה עליהם את המלצתו להקים את הגדר  ,ושעקף אותם ומסר את
בנייתה לידי ' סולל בונה ' ללא מכרז  .עם זאת כאשר סיים טגארט את שליחותו הראשונה  ,ביוני , 1938
בעיצומה של בניית הגדר  ,הכינה לו האדמיניסטרציה מסיבת פרדה יוצאת דופן במלון ' המלך דוד ' ,

ועל השולחנות פרשו את דגם גדר הצפון  .יש להניח שמיזם הגדר והוצאתו אל הפועל הרשימו אותם
למרות הכול  .הם כינו את הגדר  , Tegart's Wallביטוי המלמד גם הוא על הערכה אף שטגארט לא היה

אהוד עליהם  .יש להניח שעם עזיבתו את ארץ  -ישראל חשו אנשי האדמיניסטרציה והמשטרה הקלה

מהלחץ הבלחי פוסק שלו לקדם את המלצותיו .
96

קצין האדמיניסטרציה אל שר המושבות ,

9

באוקטובר , 1938

) 0 733/ 383/75742/ 1

 . PRO ,טגאיט

וסבר שניתן לחמש את השוטרים הערבים במשטרה הכפרית הרכובה  ,ראו  :טגארט אל שרתוק ,

23

חלק על הממשלה

בספטמבר , 1938

אצ " מ . 525/4846 ,
97

הממשלה לא אישרה בדרך כלל שום בקשה באופן גורף  ,כך למשל לא אושרה הוספת גלאים חשמליים  ,אולם טגארט
הביא לאישור גלאים נוספים ליד מצודת נבי

98
99

יושע .

דן ( לעיל  ,הערה  , )49עמ ' . 126
טגארט אל הכהן  8 ,באוגוסט  , 1938אצ " מ . 525/4846 ,
להמלצות טגארט  ,ראו  :הערות לפגישה

מדברי טגארט אלה עולה שהיה פער בין הנציב לממשלתו ביחס

( לעיל  ,הערה . ) 52

משצרת

עצמית יבי

ניטייט

מכוניות מסוג

' ה ייקש מגאי "
להפעיל בעיירים
הקבועים לאורל
הגדר

ץתדרה 222

גד קרותר

שר המושבות מלקולם מקדונלד

הפרידה מטגארט

)( MacDonald

ביקש לפגוש את טגארט מיד עם שובו מארץ -

:

יב עזיבתו הראשונה ישראל לאנגליה  ,כיוון ששיננו יכולים לאפשר לעצמנו לאבד ולו גם פיסה קטנה מהמתקפה שלנו
אח הארץ  ,יוני  .1938במלחמה בטרוריזם  .החובה העיקרית שלנך היא להכניע את הטרור '  100 .ואילו הנציב העליון ביקש
דגם גדר הצפון הוצב

,

על השולחן
מלוס  ,צמ אורון

( IVpWTINI

שטגארט יחזוך לארץ  -ישראל לסייע במלחמה בטרור  ,והשהה את כל תכניות הארגון מחדש של
הבשטרה עד בואן ליקורן השט בארץ  101גם מפקד הצבא החדש רוברט ( בגב ) היינינג 151ת81א ) ,
שנכנס לתפקידו באפריל  , 1938ראה בטגארט איש בעל סמכות מקצועית בתחומו  .הוא התכתב עם

טגארט כשזה שהה בלונדון וביקש ממנו שיחזור בכל דרך ' כאיש קשר עם עבר הירדן [ . . .

]

זה נשמע

דחוק אבל במחשבה שנייה צריכים למצוא איזשהו תפקיד להבטיח את שהייתך וכארץ  -ישראלי

זמן ' .

102

לפרק

סונדרס המפכ " ל הסתייג מחזרתו של טגארט לארץ  -ישראל  ,מחשש שיעמוד בצלו ויאבד

מעצמאותו .
הציבור היהודי התייחס בתחילה בחשדנות אל ' [ היועץ 1הבנגלי ' ,

103

כיוון שהוא סבר שיש לשוב

ולשלב שוטרים ערבים במשטרה  .אך משה שרתוק שהכיר היטב את טאגרט ואת גישתו הרגיע את
100

101
102

103

הערות שר המושבות בכתב יד ,

5

ביוני , 1938

10 , ) 0 733 / 383 /75742ע

שר המושבות אל הנציב העליון  31 ,באוגוסט  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 1תיק . 5
היינינג אל טגארט  8 ,באוגוסט  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 4תיק . 4 - 3
המילה נוקבה וההשלמה שלי  .ראובן זסלני אל דב יוסף  ,בכתב יד  19 ,בינואר  ( 1938חמישה
את הדוח )  ,בראש תיק אצ " מ . 525/22734 ,

ימים לפני שטגארט מסר

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

החששות .

104

223

מנהיגות היישוב לרבדיה השונים הכירה את ביקורתו על המשטרה והאדמיניסטרציה

משיחות רבות שניהלו עמו משה שרתוק  ,דב יוסף  ,גרשון אגרון  ,אבא חושי  ,הכהן ואחרים .
היו ערים לוויכוח הנוקב של טגארט עם צמרת הממשלה בנוגע לגדר ,

106

105

הם

ואף על פי כן דעתה של

האדמיניסטרציה בנוגע לגדר היא שהשפיעה עליהם  .הכהן היסס מאוד לפני שקיבל את העבודה
לבניית

הגדר  :רק

' לאחר הפגישות עם [ . . .

]

יוזמי הגדר וחסידיה  - ,מושל הגליל מר קירקברייד ובעיקר

היועץ המיוחד לענייני ביטחון שהתארח כמה חודשים בארץ  ,סר צ ' ארלס טגארט  ,נתמלאתי גם אני

הגשמתו ' .

אמונה בערך הדבר ואפשרות

כן פתרון שלם לימים ארוכים ' .

108

107

הציבור היהודי התרשם שטגארט ביקש ' בלב תמים וברצון

לכן עוד בטרם סיים טגארט את שליחותו הראשונה  ,כבר במהלך

בניית הגדר  ,ביקש חיים וייצמן מהלשכה הציונית בלונדון לפנות אל שר המושבות הנכנס מקדונלד
ולבקש להאריך את שליחותו .

109

כאשר הגיע זמנו של טגארט לסיים את שליחותו הראשונה כתב

ה ' פלסטיין פוסט ' שנוכחותו של ' צ ' רלס טגארט

הארץ  -ישראלי ' .

110

[. . .

]

השרתה ביטחון שניתן להכריע את הטרוריסט

לא פלא אפוא שהיישוב אימץ את המונח הבריטי ' חומת טגארט '  ,מה עוד שהוא

עצמו היה שותף מלא לבנייתה .
הערבים בארץ  -ישראל ובסביבותיה ראו בגדר ובטגארט עצמו איום  .הגדר  ,שכונתה אף בפיהם

' חומת טגארט '  ,נתפסה אצלם באור שלילי  ,כחיץ שנועד לנתק את צפון ארץ  -ישראל מסוריה ומלבנון
111

על ידי גדר ה ' מזכירה לנו את חומת

גדר היחפוז  -הבעיות המרכזלות
כבר מראשית הבנייה החלו חבורות ערבים חמושים לחבל בגדר  ,וזאת כיוון שראו בהקמתה לא רק
ניסיון בריטי למגר את המרד  ,אלא גם ניסית ליישם בפועל את תכנית החלוקה של ועדת

פיל .

פרסמו הצעות כיצד לחבל

בה .

העיתונים הערביים ' בירות '  ' ,אליום ' ו ' אלאסתקלאל '

( דמשק )

12

'

113

חבורות החמושים היו נתונות במאבקים פנימיים חריפים  ,וניסיונות שנעשו בדמשק לאחד את
הקבוצות השונות נכשלו ,

104

105

106

14

'

ועל כן פעלו החבורות נגד הגדר בנפרד  .בעזרת תושבי הכפרים הסמוכים

לגמיי '  ,שיתוק אל תוטבי ,

כד כתב שרתוק במכתבו לתשבי  ' :אני בקשי אמיץ עם טגארט תחסו אחי
 , 1938אצ " מ . 5254846 ,
במחלקה המדינית פתחו תיק מיוחד למגעים עם טגארט  .ראו  :אצ " מ ; 525/4846 ,
בדצמבר  , 1937מסמכי טגארט  ,קופסה . 4
הכהן ( לעיל  ,הערה

,) 1

23

טגארט  ,יומן ארץ  -ישראל ,

עמ ' . 68

107

הבס ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

108

מ ' בוגדן  ' ,עם הגודרימ '  ,דבר ,

109

וייצמן אל גב ' דוגדייל )  , ( Dugdaleמברק אל הלשכה המדינית בלונדון ,

. 12

alestine Postt 14 une 1938 110
.

19

ביולי

מאמר

; 1938

חבס

(שם )  ,עמ ' . 37
26

במאי

 , 1938אצ " מ . 525/4846 ,

המערכת הוקדש לטגארט .

Charles Tegart
~ Palestine Press~ Cuttings ' 111

"

 , ' 5מסמכי טגארט ,

במאי . 1938

ביוני  , 1938אצ " מ . 5254935 ,

112

פרוטוקול ישיבה במחנה הגדר במלכיה ,

113

הערה של שרתוק בכתב יד  ' ,הנדון  :גדר תיל ' ,

114

פרוטוקול ( לעיל  ,הערה . ) 112

11

' אל

דיפע ' ,

2

20

ביוני  , 1938אצ " מ . 5254395 ,

בספטמבר
 18ו 27 -

ץתדרה

שתייה

224

ך

קיזוזי

לגבול  ,שעל פי ידיעות מודיעיניות מיהרו בשל כך לסיים את הקציר ,

115

חיבלו בגדר ועקרו חלקים

גדולים ממנה  .הדבר לא נסתר מעין הציבור  ,והעיתונות דיווחה על כך באופן שוטף .

116

שרתוק  ,מנהל

המחלקה המדינית  ,שעסק באופן אישי בנושאי הביטחון והתיישבות ' חומה ומגדל '  ,קיבל דוחות
מפורטים על החבלות בגדר  ,שהגיעו במקרה אחד עד הרס של

ק "מ .

12

117

אין ספק שהמורדים הפגינו בהרס הגדר כושר ארגון וביצוע למרות הבעיות הפנימיות ביניהם .
עם זאת הם לא הצליחו להפסיק את בניית המיזם  ,והגדר הושלמה בתוך כשלושה חורשים  .הן
השלטונות האזרחיים והן המשטרה לא הגיבו כראוי על ניסיונות ההרס .

118

ראובן זסלני ( שילוח ) ,

שחיבר את אחד הדוחות המרכזיים בפרשה  ,דיווח שקצין המחוז הערבי בצפת ידע מראש על אחת
הפעולות שבמהלכה הרסו החבורות החמושות בסיוע כפריים

5

ק " מ של הגדר  .קצין המחוז הערבי

רמז לכפריים בפגישת המוח ' תארים הערבים עם השלטונות שהתקיימה במלכיה שבועיים קודם לכן ,

ש ' השלטונות בכללם אינם מביטים בעין יפה על הקמת גדר התיל ' .

119

האדמיניסטרציה ראתה בהקמת

הגדר את ' תכניתו של אנגלי מטורף ידיד היהודים  ,ועל כן לא תתרגש הממשלה יותר מדי אם יקרה

לגדר משהו ' .

120

אנשי החבורות והכפריים חיבלו בקטעים בגדר ללא קושי כיוון שהכוחות סיירו לאורך הגדר רק

פעם בשבוע  ,והמרווחים בין המצדיות ( הפילבוקסים ) ותחנות המשטרה היו גדולים  .בין הסיורים ערכו
הכנופיות תצפיות ואספו מודיעין  .קצין ששירת לאורך הגדר  ,ושהגיע לחופשה באנגליה  ,תיאר זאת
ב ' דיילי

הראלד ' :

כשהם יודעים שהסיור חלף והם לא יחזרו במשך שבוע הם פורצים את הגדר בנקודה שהם בוחרים [ מבצעים
את פעילותמן וחוזרים בחזרה לעבר האחר של הגדר  .עד שהכוחות מגיעים הכנופיות כבר נמצאות בשלווה
גמורה בטריטוריה שלהן .

121

תיאור זה עולה בקנה אחד עם מה ששמע שרתוק מפיו של טגארט  ,שאמר שכיוון שזמני הסיור קבועים
וידועים  ,החבורות הממתינות יכולות לחצות את הגבול ולהגיע למקום מקלט ללא קושי .

122

חולשת

המשטרה באה לידי ביטוי לא רק ביכולת המוגבלת של סיוריה לאורך הגדר אלא גם בחוסר רצונה
לטפל במסיתים ידועים בכפרים  .נטען כלפיה שלא עודדה אלמנטים מתונים  ,ושנכשלה בהרשעת מי
שחיבלו בגדר  ,ושזהותם הייתה

ידועה .

123

ישראל גלילי כתב בדוח שחיבר ש ' הערבים בראותם אפס

115

שם .

116

' התקפה על מחנה הפועלים של הגדר הדוקרנית '  ,הארץ ,
; 1938

' יריות על חניתה מעבר לגבול '  ,שם ,

3

ביולי

21

; 1938

ביוני

; 1938

' צבא ירוכז בצפת והסביבה '  ,שם ,

' הטלת קנסות כבידים על כפרים ערבים סוררים '  ,שם ,

117

באוגוסט . 1938
ר "ז (ראובן זסלני ) אל שרתוק  ' ,דוח בנדון  :חבלות בגדר התיל'  26 ,ביוני  , 1938אצ " מ . 5254935 ,
הכהן אל טגארט  22 ,ביולי  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה  , 2תיק . 2

119

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה  , ) 117עמ '

120

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה  , ) 117עמ ' . 2

118

;2

30

ביוני

הכהן אל ממלא מקומו של קירקברייד ,

23

ביוני

, 1938

29

אצ " מ . 525/4935 ,

' Tegart's "Wall" Helps Raiding Gangs' , Daily Herald , 27 Tune 1938 121
 122מ '
123

שרת  ,יומן מדיני  ,ג  :תרצ " ח  , 1938 -בעריכת א ' מלבין  ,תל  -אביב תשל " ב  ,עמ '

. 86

זסלני הביא כדוגמה למתונים בעלי השפעה שיש לטפחם את כאמל חסין מחלמה  ,שזוהה כרוצחו של טרומפלדור ,
ושהכנופיות הוציאו עליו גזר דין מוות  .חסין הפך למשתף פעולה עם היישוב ועמד בקשרים עם יהושע ( ג ' וש ) פלמון ,

הקמת נדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

פעולה מצד השלטון גילו נטיה לעזור למנהיגי

הכנופיות ' .

124

225

השוטרים הבריטים  ,שחלקם הועברו

מהערים הגדולות במסגרת הארגון מחדש של המשטרה  ,לא עמדו בתנאי הבידוד הקשים של הספר ,

שסחטו אותם מבחינה פיזית ומנטלית .

125

ראוי לציין שבאותה תקופה התמקם באזור הגדר אורד וינגייט  ,שעסק אז בהקמת יחידתו החדשה ,
' פלוגות הלילה '  .הוא ישב באיילת  -השחר ובחניתה וביקש להיות מעורב בשמירה על הגדר כדי למנוע
את הריסתה  .מושל מחוז הצפון סירב  ,למרות הצורך הדחוף בקצינים מסוגו  ,ודחה את בקשתו בטענה
הבריטיים127
שאין להכניס נוטרים יהודים לשטחים ערביים  126 .המושל חשש מפגיעה באינטרסים

ולא פחות מכך מיחסו של וינגייט לכפריים הערבים  .גם היישובים היהודיים שליד הגדר חששו מכך
 128לא
וסירבו להעמיד לרשותו כוח אדם וסיוע לוגיסטי נחוץ  ,למרות המצב הקשה שבו היו נתונים .
הייתה זו הפעם הראשונה שיישובים יהודיים סירבו לשתף פעולה עם וינגייט  ,למעשה כבר כשהגיע

לראשונה לקבוצת טירת  -צבי  ,במרס  , 1938לא נטו אנשי המקום לצאת אתו לפעילות מחוץ לגדר .
 129אנשי
אחת הסיבות הייתה שפעילותו נגד הערבים הייתה כוחנית ופגעה ביחסים עם ערביי הסביבה .
הגליל העליון העדיפו לבקש הגנה על שטחיהם ממפקח מחוז

צפון130

ולא לשתף פעולה עם וינגייט .
131

חששם היה שהשיטות הברוטליות שנקט וינגייט נגד הכפרים הערביים יפתחו מעגל

והוא נהרג בסופו של דבי
חזית בלי עורף  ,תל  -אביב  , 1979עמ ' . 256

על ידי הסורים בסוף מלחמת העצמאות  .ראו  :דוח זסלני ( לעיל  ,הערה

124

; ) 117

נ ' רוגל  ,תל חי :

גלילי התייחס בעיקר לחוסר הנוכחות הצבאית בשטח  ,ראו  :דוח גלילי ליולי  , 1938בכתב יד  ,בעברית וחלקו באנגלית ,
אצ " מ ,

125

דמים .

נציגי

. 525/22753

לדברי הורן השוטרים לא עמדו בפקודות הקבע  ,וזאת בעיקר בגלל השינויים התכופים שחלו בהן והשחיקה של תנאי
הספר  .ארבעה סמלים הורדו בדרגה  ,ארבעה שוטרים שוחררו מהשירות  ,סמל ושישה שוטרים התפטרו  .בעקבות זאת
היה צורך להגביר את המשמעת

126

והפיקוח .

ראו  :הורן

( לעיל  ,הערה

סייקס  ,אורד וינגייט  ,תרגם י ' גולדמן ,

תל  -אביב תשכ " א  ,עמ ' . 133

127

סטמפלר ( לעיל  ,הערה

128

' הוצתו שדות ראש פינה ואיילת השחר '  ,הארץ ,

,)9

עמ '

. 161
25

במאי

; 1938

פירות של אלף עצים  .בראש פינה של הד " ר ירוסלבסקי '  ,שם ,
129

, ) 47

עמ '

. 486

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה  . ) 117במפקדה נמנעו מפעולה העלולה להביא יהודים וערבים לידי סכסוך מזוין  .ראו  :כ '

8

' הותקפה יסוד המעלה '  ,שם ,

6

ביוני

; 1938

' הושחת גן

ביוני . 1938

הערת ראובן אור בסוף ' אפיזודות מתקופת שהותו של וינגייט בטירת צבי  ,ובסופו השאלה מדוע עזב וינגייט את

.

טירת צבי  ,מאת אבישי יורב  ,עבודת מחקר פנימית על ההיסטוריה של טירת  -צבי ,
hnn
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ההתנגדות לא הייתה דווקא בגלל ציות למדיניות ההבלגה של ה ' הגנה '  .נראה יותר כי

האינטרס המקומי להחזרת השקט גבר על האינטרס הביטחוני הלאומי  .עדויות אלה נותנות משקל רב לעדויות שהביא
שגב על שיטותיו האכזריות של וינגייט בכפרים הערביים  ,שיטות ש ' הלכו והחמירו עם הזמן ' עד כדי פגיעה בחייהם של
הכפריים  ,ראו  :ת ' שגב  ,ימי הכלניות  :ארץ ישראל בתקופת המנדט  ,ירושלים  , 1999עמ '  . 349אורן הסתיע מכך וטען כי
הארת צדדים אלה בפעילותו של וינגייט היא חלק ממתקפה של ה ' היסטוריונים החדשיס ' על דמותו של ' הידיד '  ,ראו :
מ ' אורן  ' ,אורד וינגייט  :ידידות במבחן '  ,תכלת ,

10

( חורף תשס " א )  ,עמ '  . 29 - 28אניטה שפירא האירה את אופי פעילותו

הבעייתי של וינגייט בכפרים הערביים  -על פי שמועות שציטטה נהג וינגייט להעמיד בשורה את הגברים של כפר
חשוד ולירות בכל עשירי למניין  .ראו  :א ' שפירא  ' ,חרב היונה  :הציונות והכח  , 1948 - 1881תל  -אביב  , 1993עמ ' , 343
וכן בספרה  :יגאל אלון  :אביב חלדו  ,ביוגרפיה  ,בני  -ברק תשס " ד  ,עמ '
130
131

' הגליל העליון תובע הגנה '  ,הארץ ,

9

152

והערה

. 49

ביוני . 1938

ראו גם  :י ' סלוצקי  ,ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,חלק ב  :מהגנה למאבק  ,תל  -אביב תשכ " ד ,

דוח זסלני ( לעיל  ,הערה . ) 117
עמ '  . 921להערכתנו במקרה של

גדר הצפון חוסר נכונותה של האדמיניסטרציה הבריטית להפעיל את וינגייט השתלנ

בעוינותה לגדר  .על עוינותו של וינגייט לאדמיניסטרציה בארץ  -ישראל ראו האירוע בגדר הצפון  :דן ( לעיל  ,הערה
עמ ' . 130 - 129

, ) 49

ץתדרה

11 fly

"

י

226

קר

המשקים בגליל העליון אף הרחיקו לכת והתלוננו בפני השלטונות בצפת על פעולותיו החריגות של

וינגייט .

132

לכן דרשו היישובים להכניס את הצבא לאזור .

שאלה ערכה הבב

ל

"

של גדר הצפת

רק כניסת הצבא לפעילות באזור הגדר לצד המשטרה  ,החל ביולי  , 1938הביאה לתחילת השיפור
בתפעול הגרר .

133

טגארט והגנרל היינינג ראו כמעט עין בעין את פתרון הבעיות בארץ  -ישראל ,

ועובדה זו תרמה להצלחת הפעילות הצבאית והמשטרתית המשותפת  ,שהחלה מיד לאחר כניסתו

של היינינג לתפקידו באפריל  . 1938כבר במאי פתח הצבא בהמלצת טגארט בכיבוש עשרים וחמישה
כפרים בשומרון ובגליל  ,במטרה לשלול מהמורדים בסיסי קבע  .פעילות זו הייתה צעד ראשון בלחץ
על המורדים והיא גרמה למגמת מעבר של החבורות החמושות מאזור הצפון לדרום  .עם כניסתו לאזור

גדר הצפון  ,ביולי  , 1938הכשיל הצבא ניסיון רחב היקף לחבל בעת ובעונה אחת בקטעים שונים של
הגדר בין מלכייה לתרביחא  ,אך כמה מאות מטרים ניזוקו בכל זאת באותו אירוע  .התיקונים של הגדר
בחודש יוני הסתכמו

ב 12 -

ק " מ  ,ולעומת זאת ביולי הגיעו

ל2 -

ק " מ בלבד .

134

אחת הפעולות שעשה

הצבא מיד עם כניסתו לפעילות המבצעית הייתה אזהרת המוח ' תארים בכפרים הערבים כי הם יהיו
אחראים לכל החבלות והיריות בסביבותיהם כיוון שהפושעים הם

עונשין בכפרים הערביים שפגעו בגדר או בכוחות המסיירים .

136

מקומיים .

135

הצבא ביצע פעולות

עם זאת הגדר עדיין לא סיפקה את

צורכי הביטחון  ,והיה צורך לתגבר את כוחות המשטרה והצבא בציוד ובכוח אדם  ,אך אלה לא הועברו

ככל הנראה לאזור הגדר בסופו של דבר .

137

מסוף אוגוסט החלה מגמת ירידה בפגיעות בגדר עקב פעילות הצבא  ,והמורדים נאלצו להביאה
בחשבון

כמכשול  .מיד

לאחר שהגיע טגארט לשליחותו השנייה בארץ  -ישראל  ,בספטמבר  , 1938אמר

לו שרתוק בשיחה ביניהם שההנחה שלו התאמתה  ,ושגדר הצפון אכן מהווה מכשול יעיל לתנועה

חופשית של כנופיות  ' ,אם כי אין זה אומר שהברחות נשק לא נמשכות ' .
132

זסלני הזכיר את ח " ש כאחד המתנגדים לווינגייט ,

ראו  :דוח

138

בנובמבר

1938

ירד היקף

זסלני ( לעיל  ,הערה  . ) 117ככל הנראה מדובר בחיים

שטורמן  ,המוח )זאר של עין  -חרוד וממייסדיה  .אף שהיה מיודד עם וינגייט חלק עליו בעניין היחס הראוי לערבים .

שטורמן נהרג כשעלה על מוקש  .וינגייט כתב על זר הפרחים שהניח על קברו  ' :יהודי גדול  ,ידיד הערבים  ,הוכרע בידי
ערביס '  .ראו  :סלוניקי ( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 872 - 871
133

הכהן ראה בסיוע הצבא שינוי דרמטי עד כדי כך שכתב לטגארט  ' :אין מקוס בטוח יותר בא " י מאשר גדר הצפון '  ,אך
נראה כי הוא הגזים  .ראו  :הכהן אל טגארט ,

22

ביולי  , 1938מסמכי טגארט  ,קופסה

,2

תיק  . 2גלילי

כתב  ' :בסוף החודש

חלה הטבה נוספה במצב הביטחון '  ,וקישר זאת לחזרת חיל הספר לתחנות הקבועות שלו  ,ראו  :דוח גלילי ( לעיל  ,הערה

. ) 124
134

בלקברן  ,ממלא מקום מפקח הגליל ועכו  ,אל המזכיר הראשי על תיקוני נזקים של גדר הצפון ,

22

באוגוסט  , 1938אנ " מ ,

. 525/22762
135

דוח גלילי ( לעיל  ,הערה  , ) 124עמ ' . 2

136

סלוצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 906

137

מכתב אל שר המושבות  ,ככל הנראה מהנציב העליון ,
הצפונית '  ,אצ " מ ,

138

19

ביולי

, 1938

סעיף  ' , 3להגדיל את התקנים לחטיבת הספר

. 525/22762

הערות על שיחת שרתוק עם טגארט ,

23

בספטמבר  , 1938אצ " מ . 525/4846 ,

בחודש זה עדיין הייתה לכנופיות השפעה

קמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

הפעילות החבלנית נגד הגדר והחדירות באופן המשמעותי ביותר עד

אז .

139

227

אמנם החבלות בגדר

לא פסקו והיו דיווחים על פגיעות בה  ,אך בהיקפים קטנים יותר  ,והן נעשו בעיקר על ידי ' בודדים

ולא כנופיות מאורגנות ' .

140

הפגיעות התגברו שוב עם התחלת מלאכת הזיפות של דרך הפטרולים ,

בראשית ינואר  , 1939ואז תקפו אנשים וציוד בעיקר מתוך ארץ  -ישראל  ,מכיוון בירים או מלכייה ,

ופחות מכך מכיוון לבנון .

141

במקביל לחץ הצבא  ,בהתאם לדרישת טגארט  ,על הכפרים בגליל העליון

בפעילות חיפושים אינטנסיווית אחר כנופיות ונשק וכן הגביר את הפיקוח על כביש עכו  -תרשיחא

ועל הצירים לכפרים .

142

כתוצאה מכך התרבו ההברחות דרך השערים  ,ועל כן ביקש טגארט לסגור

טגארט (משמאל) ,סונדרס (במדיט ) וקצין המשטרה ויליאם פרדריק ויינרייט ), (Wainlight
הגדר  ,בחלוקה פרסים ביום ספורט של המשטרה  ,הר הצופים 1938 ,
צילום  ,צבי אורון ( אר ~ שקס ) י  College , oxfordלןהב  ,תן ( courtesy of the Middle East Centre , Sr .

נציג המשטרה בצחת תכנון

(

רבה על הכפרים בגליל  ,ראו  :בלקברן אל מפקד חטיבה , 16

3

בספטמבר  , 1938אצ " מ  . 525/22761 ,ידיעות על מבריחי

נשק המסתובבים בכפרים בצפון ורושמים בקשות לרכוש נשק מסוריה ,
בחודש יולי  , ) 1938אצ " מ ,
139

ראו  ' :נושא  :הברחות נשק ' ( ללא

תאריך  ,מתויק

. 525/22762

דוח הנציב העליון לשר המושבות ,

19

בדצמבר  , 1938עמ '  , 35סעיף  , 17אצ " מ ,

. 525/22762

140

ציטוט מהדוח האדמיניסטרטיווי לנובמבר  , 1938מחוז הגליל ועכו ( ללא תאריך )  ,אצ " מ . 525/22761 ,

141

כ " ץ  ,פקיד העבודות ממחנה מלכייה  ,אל מהנדס מחוז נצרת  6 ,בפברואר  , 1939גה " מ  ,חטיבה  , 12מכל  , 4116תיק

142

דוח הנציב העליון ( לעיל  ,הערה  , ) 139סעיפים . 17 - 14
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גד קרויזר

חלק מהשערים .

143

הלחץ האינטנסיווי של הצבא על הכפרים בחסות הגדר  ,שהגבילה את יכולת

הכנופיות  ,הביא בסופו של דבר להעברת כובד המשקל של המרד לדרום .

44

'

סיכום
טגארט נשלח לארץ  -ישראל כמומחה אימפריאלי שהייתה לו ' תפיסת עולם ' מגובשת בנוגע לאופי
המשטרה הקולוניאלית והמלחמה בטרור  .הוא חלק על ווקופ ועל ממשלת ארץ  -ישראל בשני

מישורים :

במישור התפיסתי טען שניתן להכריע את המרד הערבי בכוח  ,ובמישור המבצעי טען שיש להפעיל את

כל האמצעים שיפגעו ביכולת הלחימה של המורדים  .שני

עקרונות אלה היו מונחים ביסוד המלצתו

להקים גדר  .כישלון ניסוי הגרר  ,שהצביע על יעילותה המוגבלת  ,לא השפיע על טגארט  ,כיוון שכוונתו
הייתה לשפר את מערכת הגדר במידה רבה בהיבטים של תשתית  ,כוח אדם  ,פיקוד ואמצעים  ,גם כחלק
מהארגון מחדש של המשטרה בדוח שכתב  .נוסף על כך ראה טגארט חשיבות בהשקעה במיזם שיעשה
רושם

בארץ  -ישראל ובסביבותיה  ,ושיעביר למורדים את המסר שהממשלה נחושה להכריע את המרד .

הנציב העליון לא היה מוכן להשקיע בגדר בעלת יעילות מוגבלת ולא בשיפורה  ,וזאת על רקע
תפיסתו שאי אפשר להכריע את המרד בכוח  .מפקד הצבא וייוול ומפכ " ל המשטרה סברו שניתן לדכא
את המרד בכוח אך טענו כי אין לעשות זאת ' בכל מחיר '  .לכן שאלת העלות הכלכלית מול התועלת

המוגבלת של הגדר היא שהכריעה מבחינתם .
טגארט חלק על הנציב העליון  ,על מפקד הצבא ועל מפכ " ל המשטרה גם בהיבט המבצעי של

מערכת הגדר  ,שהועתקה ממערכת הבלוקהאוס בדרום אפריקה  ,לאחר שיושמה שם בהצלחה  .בעוד

שהם העתיקו רק את המרכיבים של הבלוקהאוסים /פילבוקסים ודרך הפטרולים ופסלו את מרכיב
הגדר  ,סבר טגארט שמרכיב הגדר הוא תוספת חיונית  ,וזאת לא רק כמכשול שחבורות המוררים
שיבקשו לחדור מסוריה יהיו חייבות להתחשב בו  ,אלא כ ' אובייקט מוחשי '  ,כמו במערכת בלוקהאוס ,
אובייקט שסביבו ינהל הצבא ביתר קלות מבצעים יזומים וקרבות השמדה נגר המורדים  .הקמת הגדר
הייתה אחד הלקחים של טגארט מהמבצעים הצבאיים הגדולים שהתנהלו בצפון סמוך לבואו לארץ ,

בחג המולד של שנת . 1937

השיטה שננקטה באותה עת הייתה הנעת טורים שדחפו את החבורות

החמושות לשטחים פתוחים כרי לחסלם  .כיוון שלא הייתה גדר הצליחו חלק מאנשי הכנופיות להימלט
לסוריה  .טגארט תכנן מערכת בלוקהאוס מורכבת גם נגד חדירות  .הוא הוסיף גדר  ,מיקש חלקים ממנה ,

תכנן מצודות גבול  -חמש בקו הראשון ושתיים בקו השני  -הכפיל את מספר הפילבוקסים לעשרים
והוסיף להם תאורה  ,הכניס כלבים  ,תכנן את הקמת המשטרה הכפרית הרכובה  ,שהייתה אמורה לפעול
כ ' מסך ' בין גדר הצפון לכביש עכו  -צפת ולפקד על חטיבת הספר הצפונית  .גדר הצפון הייתה אחד

האמצעים להשגת סגירה כוללת של הגבולות  ,שעליה המליץ טגארט בעקבות דוח ועדת פיל .
143
144

הערות על שיחת שרתוק ( לעיל  ,הערה . ) 138
שם  .מתחילת שנת

1939

התגלע מחסור חמור בתחמושת  ,וזה היה אחד הגורמים שהביאו לדעיכת פעולותיהן של

,

הכנופיות  ,ראו  :י ' גלוברמן  ' ,שלכים בטקטיקה הערבית '  ,יהושע גלוברמן  :קובץ לזכרו  ,תל  -אביב ] תש " ט  ,עמ '
ראו  :סלוצקי

( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 767

. 38

וכן

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה  :בחינה מחודשת

229

הממשלה תמכה בטגארט והייתה מוכנה להשקיע בבניית הגדר למרות כישלון הניסוי והעלות
הגבוהה  ,וזאת משתי סיבות  :כיוון שטגארט סבר שניתן לדכא טרור בכוח ודיכוי המרד הערבי היה
חיוני לבריטניה ערב המלחמה הצפויה באירופה  ,ומפני שסמכה על יכולתו של טגארט לדכא את

המרד  .לכן קיבל טגארט חופש פעולה נרחב לבצע את המלצותיו  ,אם כי לא באופן בלתי מוגבל .
ווקופ הועבר מתפקידו בהחלטת הקבינט הבריטי בשל גישת ' היד הרכה ' שנקט  ,ובמקומו נבחר

נציב עליון חדש  ,מקמייקל  ,ונציב זה  ,שנכנס לתפקידו בראשית מרס  , 1938הוא שאישר את הקמת

הגדר  .אולם אף שווקופ הודח  ,הפקידות הבכירה בארץ  -ישראל נותרה על כנה  ,והיא המשיכה לראות
במרד ' מצב אבוד שמעט מאוד ניתן לעשות [ כדי לשנותה '  .אנשי הפקידות גם ראו בהקמת גדר הצפון

סכנה של פגיעה באינטרסים הבריטיים מול הערבים  ,ולכן היו חסרי מוטיווציה לקדם את בנייתה .
מסיבות אלה מסר טגארט את מיזם הגדר לידי ' סולל בונה ' ללא מכרז  ,בניגוד לכל הנהלים אך בגיבוי
מלא של משרד המושבות  .נוסף על כך הוא פעל לאתר קצין מתאים לפיקוד על המשטרה הכפרית
הרכובה  ,קצין שאמור היה להיות מופקד גם על הפעילות המבצעית השוטפת של חטיבת הספר
הצפונית ועל עיבוי הקו הצפוני על ידי שוטרים בריטים שהועברו

מהערים .

מכל המלצותיו של טגארט התקדם כראוי מימושן של שתיים בלבד  :הקמת הגרר בצפון וסגירת

הגבול המזרחי  .ההתקפות החוזרות ונשנות של המורדים על גרר הצפון והרס חלקים ממנה לא הצליחו

לעצור את בנייתה  .לעומת זאת בניית מצודות הגבול לא התקדמה באופן משביע רצון  ,טגארט נכשל
בניסיונו למנות את נורתפילד מהלגיון הערבי למפקד המשטרה הכפרית הרכובה  ,ובמקומו התמנה

בלית בררה הרינגטון  ,קצין חסר כישורים  .שוטרי הערים לא עמדו מבחינה מנטלית בתנאי הבידוד
בגדר הצפון  ,וחטיבת הספר הצפונית לא הצליחה לשמור על שלמות הגדר ולמנוע חדירות  .הממשל
לא שיתף את וינגייט בשמירה על הגדר למרות בקשותיו  ,כדי שלא לאפשר לו להשתמש בשיטותיו

האכזריות נגד הכפריים הערבים  .גם המתיישבים היהודים התלוננו על וינגייט בפני הרשויות והעדיפו

לבקש הגנה ממושל הצפון ולא מווינגייט  ,אף ששהה ביישובים עצמם  .אנשי היישובים ביקשו את
כניסת הצבא לאזור  .בחודשים מאי ויוני

1938

נפגעה הגדר פעמים רבות  ,והחדירות והחבלות בה

הגיעו לכדי עשרות קילומטרים  .מאחר שחטיבת הספר הצפונית של המשטרה לא עמדה במשימת

ההגנה על הגדר  ,הוטלה האחריות לגדר החל מחודש יולי על הצבא .
הטלת האחריות לשמירת הגדר על הצבא לא פתרה את כל הבעיות  .מניתוח שלוש אבני הבוחן

ליעילות הגדר עולה שהיא לא עמדה ביעדים שלשמם תוכננה  :היא הייתה חדירה  ,היא לא הצליחה
להגיע לרמת ההישגים של מערכת הבלוקהאוס בדרום אפריקה  ,ומאז סיום בנייתה לא נעשו בסמוך

אליה מבצעים צבאיים כפי שתכנן טגארט .
למרות זאת גדר הצפון לא הייתה כישלון  .חשיבותה הייתה בראש ובראשונה בעצם קיומה  ,ולא

ניתן היה לוותר עליה .
145

145

הגדר אמנם הייתה חדירה  ,אך הצבא הוריד את היקף החדירות לאורך גדר

דוגמה טובה להשוואה עכשווית היא ' ציר פילדלפי '  ,שנועד לעצור את ההברחות ממצרים לרפיה  .ההברחות נמשכו
ואף על פי כן תקופה ארוכה סירבה מדינת ישראל לוותר על הנוכחות בו  .רק עם הנסיגה מרצועת עזה היא העבירה את
האחריות לידי

המצרים .

ששדרה
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גדקרויזר

הצפון באופן קבוע לחדירות של בודדים ולא של חבורות חמושות גדולות  .די היה

בכך כדי ליצור

בחסות הגדר לחץ על הכפרים הערביים בגליל העליון ולמנוע את תגבורם מחדש על ידי חבורות
מורדים כפי שהיה

בעבר  .כתוצאה מכך עבר כובד המשקל של המרד לדרום .

הכינוי ' חומת טגארט ' איננו יומרני  ,הוא מעיד שמיזם הגדר עשה רושם רב על סביבתו  .הוא
אף משקף את מקומו המרכזי של טגארט ואת השפעתו הניכרת על דימוי המציאות הביטחונית

בתודעת כל הצדדים  .ערביי ארץ  -ישראל והארצות השכנות ראו בחומת טגארט כעין ' חומת סין ' ; היא
קבעה את גבול הצפון וסיכנה את עתידה של ארץ  -ישראל כארץ ערבית  .האדמיניסטרציה שהתנגדה
לטגארט כינתה את הגדר חומת טגארט מתוך הערכה לטגארט והכרה בכוחו הרב וביכולתו לאלץ את
המערכת להוציא אל הפועל את הגדר למרות כישלון הניסוי  ,העלות הגבוהה והתנגדות ראשי הצבא

והמשטרה  .היישוב היהודי כינה את הגדר חומת טגארט מתוך ביטחון מוצק שבנחישות ובאמונה ' ניתן

לנצח את הטרוריסט הארץ  -ישראלי ' .

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש

בתצלומים ובתעודות שם  -שותם  .בסוגרים מרובעים מצוין מספר

יונתן קוסטיצקי  ,יבנאל
גד

העמוד שבו מופיע האיור בחום -ת זו .

אלי( שילר ( הוצאת אריאל )  ,ירושלים
למטה )  ( 168 ,למטה ) ] 176 ,

ארכיון בית  -ם  -ל  ,אוסף צבי אילן [ ] 70

משפחת שמואלי ( באמצעות אסתי

ארכיון כפר תבור [ ] 108

ארכיון ציוני מרכזי  ,ירושלים [  ( 97 , 90 - 89 , 80למטה ) ,
( למטה )  ( 172 , 158 ,מימין )  , ] 173 -אכ " מ 1) [ / 1276741א

י

שם  ,אוסף אורון
ארכיון קרן קיימת לישראל

( הרושקס ) [ 213

ארכיון תולדות
492

( תכנית

144 , 98
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היהגנה '  ,תל  -אביב , 5411 , 5409 , 5408 , 1611 ,
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4070

תיק
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] 217

,

יוספה בר  -און
דן

במרכז ) 144 ,

( מימין ) ,
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העתיקה באשר למקומו של איוב וזיהויו של האזור המכונה

זאב וייס
טבריה וציפורי במאה הראשונה

לסה " נ :

טופוגרפיה עירונית ומפעלי הבנייה של הורדוס
אנטיפס בגליל
שתי ערים היו בגליל התחתון במאה הראשונה לסה " נ  :ציפורי ,
בירת הגליל  ,שנמצאה בה עדות להתיישבות מהתקופה הפרסית ,
וטת  -יה  ,שנוסדה ם  -אשית המאה הראשונה לסה " נ בידי הורדוס
אנטיפס ושימשה בירתו כמה עשרות שנים

' אובלון ' .
מסעם של נערי איוב במדרש מסתיים באופן טרגי ביישוב
מגדל צבעייה  ,וניתוח תוואי המסע ומקורות

חז " ליים

ארץ -

ישראליים נוספים שבהם נזכר יישוב זה  ,מלמד כי יש לאתרו
באזור צפון בקעת הירדן או דרום הכינרת  .ייתכן שיש לזהות
יישוב זה עם האתר הרומי הגדול שנחשף לאחרונה בתל דום -
( חירבת א  -דויר ) שבפתחת הירמוך .

בלבד .

במאמר זה דן המחם -בדמותן של טם  -יה וציפורי
הראשונה לסה " נ ומבקש לשחזר את הטופוגרפיה העירונית של

במאה

שתי הערים  ,שמילאו תפקיד מרכזי בהוויה הגלילית המתפתחת
בתקופה זו  .הדיון מתמקד במקורות הספרותיים על שתי הערים
ובוחן את העדות הכתובה לאור הממצא הארכאולוגי שנחשף

נורית ליסובסקי

כתוב בנוף  :שימוש במקורות היסטוריים  ,בממצא
הארכאולוגי ובמופע החזותי לשחזור התמורות
שחלו במקומות קדושים בגליל

שם בשנים האחרונות  .על פי המקורות טם  -יה נוסדה כפולים
יוונית  -רומית בעלת אוטונומיה פוליטית והתקיימו בה מוסדות

מקומית

השלטון שהיו דרושים לניהול סדיר של העיר  .באופן היפותטי

למן תקופת המקרא ועד ימינו  ,ופולחנם מתועד במכלול רחב

כך היה גם בציפורי  ,אלא שאין לנו כל מידע התומך באפשרות

של מקורות היסטוריים וספרותיים  .במשך השנים חלו תמורות

זו  .מבחינה ארכיטקטונית לכל עיר היה מראה שונה .

במקומות אלה  ,לעתים תמורות מרחיקות לכת  ,וניתן למצוא

קדושים התקיימו בכל תולדותיה של ארץ  -ישראל ,

להן ביטוי בתעודות  ,בממצא הארכאולוגי ובמופע החזותי .
תמורות אלה היו עשויות לחול במקומו של האתר ובהקשרו

הנופי וכן בכל אחד ממרכיביו  .עניינו של מאמר זה לבחון את
היסודות היציבים  ,הנתונים פחות לשינויים  ,באתריהם של

עוזי ליבנר

מדרש גאוגרפי  -גלילי על מסע נערי איוב

מקומות קדושים  ,ולעומתם את היסודות הנתונים לשינויים ,

אגדות רבות בספרות חז " ל מקורן בדרשות שנישאו בציבור
בבתי הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד  .לעתים משולבים
בדרשות שמות של מקומות או נתונים גאוגרפיים שהיו מוכרים
לקהל השומעים  ,ושהלמו את צרכיו הדידקטיים של

הדרשן .

בוויקרא רבה מצוי מדרש המתאר מסע של נערי איוב

ושהתמורה בהם עשויה להביא לשינוי במיקומו של האתר
המקודש .

כמקרה

מבחן

מוצג

במאמר

מכלול

המקומות

הקדושים בכפר חנניה  ,ונבחנים המקורות היהודיים שנכתבו
עליו ונתיני הסביבה הנראים בשטח

כיום .

במאמר מודגש הצורך לבחון מקרוב את ספרות

הנוסעים ,

בדרכם לספר לאדונם על האסונות שפגעו בעבדיו ום -בושו .

תוך השוואה פנימית של תיאורי כל אתר ואתר והצלבת הידע

המדרש  ,שנאמר בכל הנראה בפני ציבור גלילי בשלהי המאה

העולה מהם עם מה שמתגלה מתיאורי חוקרים מודרניים

השלישית או ם -אשית המאה הרביעית  ,מעתיק את זירת

עולי הרגל מקיפה

וממבט מקרוב על המקומות

כיום  .מסורת

ההתרחשות המקראית למרחב הגאוגרפי הגלילי  .במאמר

מאות שנים  ,שבמהלכן חלו שינויים  ,לעתים רחבים  ,במרכיבי

זה מוצג ניתוח ספרותי של המדרש ולאחריו ניתוח גאוגרפי

המקומות הקדושים  .תמורות אלה  ,וכן שגיאות שנבעו מזיהויים

וארכאולוגי והצעות לזיהוי המקומות שבהם עב  -ו נערי איוב .

מוטעים ומזיכרון לא מדויק  ,באו לידי ביטוי בהרחבה בכתבי

במסגרת זו נדונות המסורות היהודיות והנוצריות משלהי העת

הנוסעים  ,ועל החוקר להיות קשוב להם .

2 % rmny
במרחב הארץ  -ישראלי בכללותו  ,של תהליך שכינה מישל פוקו

אסתי ינקלביץ

האריסות בסג  /רה  :דגם להתיישבות החקלאית
יהודית בארץ  -ישראל  ,בראשית המאה העשרים
האריסות  ,שיטה שבה בעל הקרקע מסר את אדמתו בחכירה

הגנאלוגיה של השיח  ,כלומר שינוי על ציר הזמן באופי השיח
ובתכניו  ,שינוי אשר במהלכו בונה לעצמה הסביבה הדומיננטית
דימויים  ,קובעת באמצעותם תוויות ומתייגת בהן את הקבוצה
האחרת .

בתמורה לחלק מן היבול  ,הייתה אחת מדרכי עיבוד הקרקע
הקדומות והתקיימה מאות שנים בצורות שונות  ,עד שנעלמה

גור אלרואי

עם צמיחת הקפיטליזם .
ביישוב היהודי

המתחדש בארץ  -ישראל יושמה האריסות

מראשית מפעלה ההתיישבותי של יק " א בגליל התחתון ,

גולים בארצט ? פרשת מגורשי תל  -אביב ויפו בגליל
התחתון 1918 - 1917 ,

בתחילת המאה העשרים  .התנסות זו  ,להבדיל מהאריסות
שהייתה מקובלת במערב אירופה ובמזרח התיכון  ,נוצרה מתוך

תקופת מלחמת העולם הראשונה בארץ  -ישראל הייתה אחת

המציאות הארץ  -ישראלית וממניעים שונים  ,ועל כן היו לה

התקופות הקשות והמורכבות בתולדות היישוב היהודי בארץ .

מאפיינים ייחודיים  ,ואלה עומדים במוקד מחקר זה .

עם פרוץ המלחמה עזבו תושבים רבים את היישוב  ,אחרים גורשו ,

בהתקשרות בין בא כוח החם  -ה בחוות ההכשרה בסג ' רה

ואלה שנשארו גויסו לצבא העות ' מאני והשתתפו במלחמה לא

לבין הפועלים במקום  ,אומצה האריסות כשיטת מיון  -יק " א
ביקשה להכשיר פועלים לחקלאות מבלי ליצור מחויבות

להם  .בערב פסח תרע " ז הוציא המושל הצבאי של ארץ  -ישראל

כלפיהם ומבלי לסכן את הנכסים שבבעלותה  ,ואילו הפועלים
ביקשו לרכוש ניסיון בחקלאות ולהתקדם שלב נוסף לקראת
השגת מעמד של איכרים .

ג ' מאל פאשא פקודת גירוש לתושביה הערבים והיהודים של

תל  -אביב ויפו  .כ  10 , 000 -איש  ,נשים  ,גם  -ים וטף  ,החלו במסע
אל צפון הארץ והשאירו מאחור את בתיהם ורכושם  .מאמר
זה מבקש לבחון את הקשיים של

2 , 400

המגורשים שהגיעו

לכך שמתיישבים כרעו

לגליל התחתון ואת דרכי התמודדותם עם האקלים  ,הרעב ,

תחת עול הקיום וההתמודדות עם המציאות הקשה  .עם זאת

המחלות והמפגש עם האוכלוסייה המקומית שקלטה אותם .

ייתכן שהתנסות ייחודית זו הובילה להתהוות דגם ההתיישבות

כמו כן עולה לדיון השאלה מדוע מילאו היהודים בצייתנות

השיתופית .

אחר פקודת הגירוש  ,ואילו האוכלוסייה הערבית מצאה דרכים

 -5ם למרות

הכוונות  ,הנסיבות הובילו

לעקוף אותה  ,ומה ניתן ללמוד מכך על אופייה של החם  -ה

היישובית בארץ  -ישראל ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה .

יאיר זלטנרייך
מפגשי תרבויות ? מושבות הגליל התחתון בעיני
פקידי יק " א ופיק " א

דן בר  -אל וזלמן גרינם -ג

חולי וכולרה בטבריה במלחמת העולם הראשונה

המאמר דן במהות יחסי הגומלין בין פקידי יק " א ופיק " א לבין

איכרי מושבותיהם בגליל התחתון  .הנחת המוצא היא כי לצד
ההיבטים רבי החשיבות הקשורים למימון ולארגון של הפעילות

במושבות יש חשיבות גם למרכיבים התרבותיים והחם  -תיים של
המפגש בין פקידי החם  -ה המיישבת לאיכרי המושבות  ,וראוי
לבחון את פעולותיו ותגובותיו של כל אחד מהצדדים כנגזרים
מתוך תפיסת עולמו  .לכן מתמקד המחקר בזיהוי רגשות והלכי

גירוש יהודי יפו ותל  -אביב במרס  1917היה שיאו של המשם -
שפקד את

היישוב היהודי בארץ בשנות

הראשונה  .מתוך

כ 10 , 000 -

מגורשים הגיעו

מלחמת

העולם

כ 5 000 -

לגליל ,

,

מגורשים הגיעו  ,לאחר תלאות מרובות ,

ולמעלה

מ 1 , 000 -

לטם -יה .

ועד ההגירה נ~ -אשוח מאיר דיזנגוף  ,שנוסד מיד עם

הוצאתו לפועל של הגירוש  ,עשה מאמצים לסייע לפליטים  .בשל

רוח גלויים או סמויים  ,ובאופן רחב יותר  ,במקומם של מרכיבים

יכולותיו הצנועות של הוועד התקיימו הפליטים בעיר בתנאי

לא רציונליים בשיקולים ובקבלת החלטות  ,תוך בחינת התהליך

צפיפות  ,תברואה ירודה ומחסור במזון ובטיפול רפואי  ,וסבלו

שבו התפתחו כל אלו והבשילו במהלך התקופה .

מתחלואה רבה במחלות זיהומיות  ,בעיקר מלריה ודיזנטריה .

מסקנת המחקר היא כי אין זה נכון לראות ביק " א ובפיק " א

טס  -יה התמודדה כב  -קודם לכן עם התפרצויות חוזרות ונשנות

שלמעשה קיימו מעורבות אינטנסיווית

של כולרה  ,עקב הזרמת שפכי העיר לכינרת ותנאי התם  -ואה

רק גופים ארגוניים  ,מפני

ומתמשכת בחיי האיכרים  .הניסיון לנקוט גישה טכנוקרטית
ויבשה פינה את מקומו עד מהרה למערכת שבה קראו שני
הצדדים דרור לעולמם הרגשי  ,אולי משום שמלכתחילה נדחקו
ציפיותיהם מפני

אכזבותיהם ,

ואלו ניזונו מהטחת אשמות

וכעסים בזולת  .המאמר פותח צוהר לבחינה רחבה יותר ,

הירודים  .ביולי  1917התפרצה בעיר מגפת כולרה  ,וראשוני
החולים היו מבין המגורשים  .תושבי טס  -יה האשימו את
הפליטים כי הם מעבירי המהלה ועשו יד אחת עם השלטון
התורכי על מנת לגרש את רוב הפליטים מהעיר למבני קם -
ר ' מאיר בעל הנס  ,הסמוכים לחמי סם  -יה  ,מחוץ לחומות העיר .
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הנוסף שחוו הפליטים  ,ההאשמות מצד תושבי העיר

~
לבין התנועה הציונית והשכנים היהודים  .היא הצליחה לשמור

ותנאי הקיום הקשים יצרו אווירת עוינות בין הקבוצות והטילו

על מערכת יחסים טובה במיוחד עם השכנים היהודים  ,כך

הגירוש

צל כבד על המשך החיים המשותפים בעיר  .תגובת תושבי

טם  -יה על התפרצות הכולרה  -חיפוש אחר הקבוצה האשמה

שטם -יה

כמעט ולא ידעה מעשי אלימות בין בני שני העמים

בדומה למה שהתרחש בערים מעורבות אחרות .

והרחקתה הכוחנית מכלל החם  -ה  -היא תגובה אופיינית על
מגפות בכלל ועל מגפות כולרה בפרט  .מגפה זו הביאה למותם
של

>

~ 1W
WI

ושבעה מבין הפליטים ועשרות מתושבי העיר .

הכולרה התפרצה שוב בעיר עם כיבושה על ידי הצבא השייטי
בספטמבר

. 1918

בהתפרצות זו מתו שבעים ושישה מתושבי

גד קרויזר

הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת
בחינה גוחודשת

כישלונה :

העיר והמהגרים ונגרם עיכוב נוסף בחזרת הפליטים לבתיהם .
רבע מכלל הפליטים בעיר מתו

ממחלות  ,ובכך הייתה טם  -יה

ליישוב שבו סבלם של המגורשים בשלהי המלחמה היה הרב
ביותר .

פרשת

גדר

נבחנת

הצפון

במאמר

בשלושה

הקשרים

:

האימפריאלי  ,ההודי והארץ  -ישראלי  ,וכן נבחנות הזיקות
ביניהם  .צ ' רלס טגארט  ,בניגוד לדעת הנציב העליון והפקידות
הבכירה בארץ  -ישראל  ,סם  -שניתן לדכא את המרד הערבי בכוח ,
כפי שהוא עצמו פעל נגד הטרוריסטים ההיגדים בכלכותה  .הוא
תבע הקמת גדר  ,בניגוד לדעת הנציב העליון ,

מפקד הצבא

מוסטפא עבאסי

משפחת סברי והנהגת הקהילה הערבית בטבריה
בשלהי התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

ומפכ " ל

המשטרה ,

שסם  -ו שהגדר לא תהיה יעילה  .ניסוי

שהתבצע בפברואר  1938אכן הצביע על כישלון הגדר למנוע
חדירות  .אך טגארט כפה את דעתו שיש לבנות את הגדר  ,ומסר

המאמר דן בתולדות אחת המשפחות הערביות החשובות במזרח

את העבודה  ,ללא מכרז ובאישור בדיעבד של משרד המושבות ,

הגליל העליון ובצפון עמק הירדן ההל מהמאה השמונה  -עשרה

לחם  -ת ' סולל בונה ' היהודית  .טגארט ביקש לשפר את תשתיות

ועד סוף תקופת המנדט  .המחם  -מנסה לענות על מספר שאלות ,

גדר הצפון ולבנות מערכת בלוקהאוס דומה לזאת שנבנתה

ובהן  :מתי התבססה המשפחה בטם  -יה  ,מי הנהיג אותה  ,ומה

בדרום

יותר  ,שתכיל פילבוקסים ,

היו מקורות הכוח שלה ! כיצד הצליחה המשפחה לשמר בידיה

מצודות גבול וכוח משטרת ספר מיוחד  .למערכת הבלוקהאוס

את מוקדי הכוח תקופה כה ממושכת ! וכיצד הצליחה לנווט את

היה תפקיד כפול  :למנוע חדירות ולהיות זירה לקרבות השמדה

דרכה בעיר מעורבת ,

יהודית  -ערבית !

מן המאמר עולה שמשפחת טס  -י התבססה בעיר עוד במאה

אפריקה

אך

משוכללת

נגד הכנופיות הערביות  .ממשלת ה  -יטניה ותלנתה על טגארט ,
ולמרות בעיותיה הכלכליות והצבאיות הסכימה להשקיע

השמונה  -עשרה  ,כאשר הפכה טס  -יה לאחת הערים החשובות

משאבים במיזם היקר  ,משום שהיה זה חיוני עבורה לדכא את

בגליל  ,והצליחה להנהיג את הקהילה הערבית ם  -ציפות עד סוף

המרד הערבי  .הגדר נבנתה בחודשים מאי  -יולי  , 1938וניסיונות
המורדים להפסיק את העבודות לא צלחו  ,אם כי עלה בידם

בתחום הדת איישו בניה את המשרות הבכירות  ,כגון משרת

לחבל בגדר  ,והיא תוקנה שוב ושוב  .הגדר

המופתי והקאדי  ,זאת נוסף על ניהול הרכוש הגדול של ההקדש

היעדים שלשמם הוקמה  :היא נפרצה והתבצעו דרכה חדירות ,

תקופת המנדט  .הנהגתה באה לידי ביטוי כמעט בכל התחומים .

המוסלמי בעיר  .בתחום המנהל הם החזיקו במשרות מנהליות
בכירות ביותר  ,כגון ראשות העיר  ,ראשות לשכת המסחר ,

לא השיגה את כל

המשטרה הכפרית הרכובה לא הוקמה  ,מספר הפילבוקסים
היה מועט  ,הקמת המצודות לא התבצעה כמתוכנן  ,והצבא לא

ראשות ועדות מקומיות שונות ועוד  .בתהום הכלכלה והסחר

ניהל סביבה קרבות השמדה  -למרות זאת הגדר לא הייתה

הפנימי והאזורי הם שמרו על הגמוניה מוחלטת  ,והחזיקו

כישלון  .חשיבותה הייתה בנוכחותה  ,והצבא הצליח להוריד את

בשטחי קרקע ובמבני מסחר ועסקים רבים בשוק המרכזי של
העיר  ,נוסף על אלפי דונמים שהיו בבעלותם בסביבה הכפרית

רמת החדירות מקבוצות מורדים לבודדים  ,וניהל בחסות הגדר

של

מבצעים שהעבירו את כובד המשקל של המרד לדרום .
המונח ' חומת

טם  -יה .

טגארט ' ,

שבו השתמשו כל הצדדים  ,איננו

היחסים עם היהודים הצליחה המשפחה לנווט כל

יומרנק הוא מלמד על השפעתו הניכרת של טגארט על המציאות

תקופת המנדט בין הדרישות של התנועה הלאומית הפלסטינית

הביטחונית של ארץ  -ישראל בעיני הם  -יטיס  ,הערבים והיהודים .

בתחום
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daily life . Thus , for example , members of the family

contrary 10 the opinions of the High Commissioner,

held high religious ofhces such as qadi and mufti , this

the General Officer Commanding Palestine , and the

1 תaddiOon 10 caring for the considerable property

Inspector General Of the Police , 811

belonging ז0 the Muslim re gious endowments

ט18 ] ! 1JWOUld

, be effective . Indeed , 8 1ת81 conducted
ת0י

Tib) erias
(
.  חוthe adminiistratjve
?
~ sphere , 100 , they held

1 תFebruary

1935 showed that the fence failed תו

senior positions such as mayor, head of the Bureau of

preventing in ltrations

Commerce , heads of various local committees , and

authorities ן0 ~build

,

ח

more .  חוthe area of economic activity and domestic
commerce:

maintained their'

hegemony :

they owned land and many commercial buildings חו
the central market, this  תוaddition ן0 thousands of
dunams Of land  תןthe rural surroundings of Tiberias .
 תןexamination of the Taba
relations bet

famfiy's role 1ח
~

out the Mandate
~een Tews
period
and מArabs
successhllly
shows that
maneuvered
through

bet~ een the demands 01: the~ .

nationalist

movement

and those of the Zionist mo~ ement and the ATabs '

Tewish neighbors

,

ת

Sberias .

,

ת

especially good

relationship was maintained with the latter,

50

that

lberias almost did ח01: itness; acts of iolence betseen

~
ftle
 סעמcommunities , unlike what happened  חןother
cities

0

,

mixed populafion .

supported

him .

מ,

.

0]

whom believed

However, Tegart forced the
and the British Government

The work was executed by the

Iewish Solel Boneh company upon Tegart's demand
without 8 tender, but with authorization from the
Colonial Office . Tegart's intention was 10 improve the
Blockhouse System infrastructure along the Northem
Fence similar 10 , but better than , the one built 1ת
South Mrica compr sing pillboxes , Frontier Posts ,

and 8 Northern Frontier
Division under the command
~
01 the Rural Mounted Police . The fence had

shI.

The:

. reliedon 'egart

, 8ח4 espite
;

financial ~difficulfies agreed ז0 invest resources  תןthis

יו

was ע1181 )0

crush the Arab

Revolt before the expected outbreak or wa
The fence was טל111  תןMay-Tuly

Arabs

INas the 'Northeni Fence '
ATab Revolt

8

Failate ?

8ח111 aaring the

ן0

sabotage

work were

~,

 חEurope .

1938 . Attempts bv
unsuccesshll ,

;

were:

time after time . The fence

did ת01 achieve 8 ח115 objectives . Despite this ,

 סוטcontext 01 Imperial , Indian, and Palestine policy,

,

and ה0 עthese weTE mutually inter- related. Contrary
ן0

the opinion 01  סוטHigh Commissioner and senior

ת0 ) ן

failure . 115 importance lay חן

שו

was

The army reduced the level of in ltration from ro
of rebels ) 0 individuals and, aided by the presence
~ps
of
~
the fence , mounted operations that shifted the focal
ק01ת1 of the revolt 10 the south of the count].

Revolt could be subdued by force

period was ח0 ןpretentious ;

,

מ

verf existence .

officials  חןPalestine , 5 זוCharles Tegart the imperial
expert 0 חterrorism and police , believed that the Arab
just as he had

even

though they 81 times managed 10 damage len@hy

-  גRe-~ exannnat$ on

The article examines the 'Northem Fence ' within

dual

engagemens 1מ ח5 vjcinity
aimed 81 destroying Arab
~
gangs of marauders .

costly project because

Gad Kroizer

8

objective : 10 prevent in ltration and enable military

The term 'Tegart Wall' used by 81 [ sides during this

מ

indicates that Britons ,

done 1 חquelling Hindi terrorists  תCalcutta . 1 חhis

Tews , and Arabs were aware of Tegart's considerable

special report  סןcalled for the building 01 the fence

influence 0 חsecurity  תןPalestine .

 ץתדרה23

Gur' .

malaria and diarrheal diseases .

Exiles

111

1י

Thejr  מעוםLand ? : The Expellea

fronl Tel Avjv and 7 afa
1917- 1918
The World War

111

Lower Gal lee ,

.

established

di

cult

and complex periods  חוthe history of the Yishuv
~(the
Tewish community  תEretz-Israel) ifith the outbreak

,

of hostilities , many Iewish residents left the country,
others were expelled, and those who remained were

ת0 יtheirs .

, 01

:

of the Arab and Tewish
[ 0 , 000

Tewish

,.

0 ת8

the county, leaving behind

their homes and property The purpose of this article
examine

lazaretto outside Tiberia's walls . Three

immigrants , ) ן0 [lera victims5
and their families , were con ned without advanced
medical care [  תorder 10 prevent
8 mass exodus from
~

the stricken town , health officials instituted

ן

sanitary

of being the source 01 the devastating epidemic ,
which led 10 social tensions . Cholera ranked as the

,

residents - women , men , and children - set out

15 ן0

8

הlundred and ninety-four

8

residents 01 Tel Aviv and Taffa . About
0

7

the

0 תPassover Eve of [ 9 [ 7 the
Tamal Pasha , issued
8ת

edict ordering the expulsion

journey ן0 the north

,

[9[

0

cordon , which left the city  חןeconomic ]  תוט. Long
time inhabitants of Tlberias accused the immigrants

drafted 1ת10 the Ottoman army and participated חן
war that was
military.

mid-Iuly

mortality 8 [ 1 over the town . The municipal authoriOes

~

[ years were one of the most

[ת

cholera struck the ) [
The violent symptoms
disease ,  עחט [ ה [ סעand diarrhea , raised fears of

the difficulties faced by those

0

,

the

expelled (about 2 , 400 ( who came 10 Lower Galilee
and how they met the challenges posed by the
climate , hunger, diseases , and their encounter with

highest cause

thirty-seven

ג

0

,

death among the 'immigrants ' with

cases

 [ חו917 .

new cholera epidemic broke out

,

 תthe over-

populated town  תןSeptember 19 [ 8 , with 15 capture
by the British forces and the retreat of the Turks .

The outbreak and the quarantine that followed

ין

caused  בfurther delay  תוthe retum of the refugees
ן0 their homes  תןTaffa.

iberias' cholera outbreaks

,

the local Tewish population that received them . Other

~
exemplify the medical approach
0
the Ottoman
adminiistration
!
during the war and the social tension

issues are also discussed : העע8 זbrought the Tews 10
submissively comply with the expulsion edict while

and mutual antagonism bet
immigrants .
~ een the inhabitants and

the Arab population found ways ז0 circumvent 1 , and
what can this episode teach us about the character
0

,

the Iewish community  תןEretz-Israel 0 תthe eve of

World War

Mustafa Abbaii

[?

The Tabarj Falnily

ana beaaership

01 the

Arab ) 0 ע ) ותמחומוof Tiberias 4מהמ5 the
Dan Bar- EI and

alman Greenberg

ate Ottolnafi ana Britjsh Adanaate erjoas
~
~
The article deals with one of the leading Arab families

~
IIIness and זפזין
Cholera
%  תT berjas d ring the
~
F rst INorla
~
~

Valley from the eighteenth century  [ טחטthe end of

Tiberias was  חנideal place for cholera epidemics .
Meager housing, inadequate waste disposal , sanitary

research questions posed are : When did the Tabari

OfI
: health services led ן0
n1
eglect, and. poor' ~

three

cholera outbreaks bet~ een [ 86 לand [ 913 . [  תMarch
[

917 , the Ottoman military governor of Palestine

ordered the immediate expulsion of the population

 תוeastern Upper Galilee and the northern Tordan

the British Mandate period  תןPalestine . Among the

,

family take root  חוTiberias , who led  ןand what were
א5 sources hf power? How did this family succeed
(

 תוmaintaining control of these centers

such

8

01 the Taffa district .  שתואthousand Tews were exiled

10 maneuver חן

from their homes and transported ן0 the Galilee  תthe
without
north of: .
:
for
~
water, foodt and shelter. י תן1 ! חסטבשוה ! ת
committee '
established and directed by Meir Dizengof assisted

population ?

,

,

the refugees;

'

One thousand of
חן

8

poor state Of: ,

medical treatment
reached

food .

Tiberias , most of

and with many suffering from

0

,

power for

lenihy period 01 time ? How did [ 1 manage
8 city

with

8

mixed Iewish and Arab

בהעל1 emerges from the study

family gained

ן

י

that the Tabaj

rm foothold  תןTiberias as early as

~
the eighteenth century,
when 1 became 8 חimportant
city  חןGalilee , and led the Arab community without
inteauption  [ טתטthe end

0

,

,

the Mandate period . ; 15

leadership was reflected  חalmost everf aspect 01

se

240 עתדרה
rituals enacted  ! בthe sites have been documented תו
8

wide range Of histolical and literary sources . These

sites have undergone changes - sometimes quite farreaching - during the years, evidence 01:

be

can

found  חוdocuments , archaeological 6עתונת5 , and the
visual appearance . Such changes could occur [  חthe
site's location and מ5  ) [ חסוע% and also  תוeach

0

,

טו

 מaro

out of the reality existing

חו

Palestine 81 that

time , and therefore had unique characterisOcs ,

0ח

which the arOcle focuses .
The contract signed.

een

the:

:.

~
and the workers 81 the Sejera
training farm adopted

sharecropping as

8

means

that

enabled training

workers and selection of the best of them

10 !

future

settlement without rislang the TCA's assets . [ 1 also

component sections .

compared with those elements that are more

:
10 acquire a@icultural
1 possible for~
expertise ;ataI
llOW )
( 051 , 8 tep ) fon
; becoming
rdl
~ good intentions ,
independent farmers . Despite~
the

susceptible 10 change , which might even lead 10 the

this experimental scheme was unsuccesshll and the

(:

as

8

made

 ש10~ studytheImore

less given

10

transfonnation ,

~

new location . The article

sharecroppers eventually found themselves facing

test case the entire complex Of holy sites חו

insurmountable difficulties . Nevertheless this trial

transfer of the holy site
takes as

:

ofthis; ;

Thel
:

elements 81 the sites ,

10 8

תי

which
Kefar Hananiah
Kefar Hananiah
. 11 15 based
15 mentioned
0 חthe Tewish
and 0חsources
what can

may have been

8

rst step towards the development

of collecfive settlements
.
~

be seen today.
The author stresses the need
available

travel

literanue

while

10

closely study

comparing

the

descriptions supplied by each itinerary for every
individual site and cross-checking
with what 15 supplied. by

this information

modem research and.

hasual es~ dence. The traditions of pil@image go back

,

Ya ?r Seltenre ch
~
Cultural Encounters?
Conception of the

Lower Galilee Colonies by Officials of the
] CA and PICA

hundreds of years ,  חthe course Of which extensive
changes occurred  חוthe components 01 the holy sites .

The article examines the human aspect of the

Such transfonnations , as well as errors arising from

relaOons ben~ een Tewish ColonizaOon AssociaOon

mistaken identifications

recorded

"

and inexact descriptions

 תזסmemory, are

,

ndely reflected  תthe

(TCA) and PalesOne Tewish Colonization Association
( PTCA) officlals and the fanners of Lower Galilee

,

travel literatue , and scholars~should take them חו10

colonies . 11 studies the development

account .

frames Of mind, and iaational components and their

0

emotions ,

influence 0 תdecision-making processes . The original
technocratic attitude was soon replaced by

8

more

emotional relationship 0 חthe part Of both sides ,
Estie Yankelevitch

perhaps because expectations quicldy turned

Sharecroppilag %  פSejera as

hdoael for
ewish Agricnlh al Settlenlent  פוEretz
~ of the hwentieth Century
Israel 81 the brn
8

~

~

~

,

[

ת10

ונisappointmlents
(
, leading 10 each parfy laying the
blame with the other.

, 011ש0 con

The article traces the:

adictory

~
nanatives of the relationship bet~ een officlals
and

 תwhich

farmers . To this end 1 focuses 0 חthe role played bv

the landowner rented out his land  תןretum for part

the cultral conceptions Of both sldes . Indeed, this

of the yield . [! was practiced  תוdiverse manners חט1 [ [

was  חבencounter bet een totally estanged lewish
societies: mlddle-class French
Tews 01:
~
:
the:

Sharecropping was  חבa@icultural system

modem times and the rise of capitalism .  ןןthe

turn

of

the threntieth century sharecropping was introduced

0 חdle one hand and east-European

 סןתוTewish colonies  חוEretz Israel bf the Tewish

other. [  חthis encounter the discourses , which reflect

( TcA) as;
ofiמ5~
Colonization. .
~ stage towards
 תוLower Galilee as 8 תintermediary

the conceptions and mentalities Of both parties , are

ownership of the land. Contrary 10 the sharecropping

They are reflected  תוdocumentation found

common  חוwestern Europe and  תthe MiddJe East ,

collections and used here for the first time .

,

most revealing and serve as

8

rural Tews 0 חthe

focal ק01ת1 of the study.

 חיprivate

8
Zeev Weiss

1121 Leibner

Tiberias and Sepphoris  מוthe First
Century CE : Llrban Topography and Herod

)ע

Antipas 's Building Projects %  תthe Galilee

י

סעי

the Lower Galilee of the rst
cities ETE knoim
century CE . Sepphoris , the capital of the Galilee , has
~

Galilean-Geographical A idrash 0 תthe
Journey of Tob 's Servant-Lads
~

,

Many legends  תוrabbinic literature originated ת
sermons delivered  חsynagogues during the Roman

,

and Byzantine periods .  ןגtimes , the sennons included

long history that can be traced back ן0 the Persian
,
period; lberias ,,
the region for several

placenames;

decades~, was newly founded [  תthe early first century

audience . 7 ) midrash  תLeviticus Rabbah describes

CE by Herod Antipas . [  ת8 תattempt 10 reconstruct

joumey of Tob's servant-lads

the urban topography 01 Sepphoris and

Iob of the disasters that had befallen his servants and

8

lberias , the

נ818lthatsuitedI
lthel~

preacher and were probably Ialam

needs of:

,

,

property. The midrash , probably'

cities and analyzes this textual information  תוlight of
w1
hat we: knowl
' from. : ;:
: 6נת5;

audience

,

8 זthese sites  חrecent years -. [ 1 ! 5 argued that
although iberias had the intemal organization and
~
political independence
of

8

polis and that Sepphoris

could have hypothetically been organized  תוsimilar
fashion, though the meager evidence cannot support
such 8 חassumption , each had distinct architectural
features .
Tiberias , founded by Herod Antipas who followed

 חןhis father's footsteps , took

0ת

8

appearance and, like any other Roman

monumental
)

עמ

"

 תוסthe

ן0 8

 תthe late third or early fourth

transferred the biblical scene

Galilean setting and.

his
8

0 תtheir way ן0 advise

~
article focuses 0 חTosephus' descriptions
of these

,

?0

Galilean
)

והטיתס

contemporaneous

?0 8

reality.

The article opens with 8 literary analysis of the
midrash!
;~ ageographical ;and ;rchaeological
analysis , including proposals for the identification 01
the places mentioned  חןthe midrash . [  תthis context ,

Tewish and Christian traditions  וחסlate antiquity
regarding where Tob lived are discussed . The joumey

"

,

of Tob 's servant-lads ends tragically  ת8 place called
Migdal- Saba 'aya . Geographical analysis , as well as

infonnation  תוaddiOonal rabbinic sources;

outset boasted several public buildings . [  חcontrast ,

this site , lead 10 the conclusion that

0 חthe eve of the Great Revolt Sepphoris had

northem Iordan Valley/southern Sea of Galilee area .

8

rural

semblance , less impressive than א5 counterpart and

,

lacking most 1 ח0 ! 8 [ [ 0 the public institutions . Only
years later, after the suppression of the revolt and
owing

י0

א5 pro-Roman

gTeat strides מ תו5
to~m

,

ח10 8

stance ,

did Sepphoris make

nsfonnation from

8

ן מ5 located 1 חthe

 גpossible idenOfication  שthe impressive Roman

,

,

site

that has recently been uncovered  תT1
el Dover OQ .
ed-Duweir ) above the point where the Yarm k River

flows ! ת10 the Tordan Valley.

~

Galilean

~ Roman polis . [  תthe ensuing
prominent

years of the Roman era, both of these Galilean cities

Nurit

 תtheir goveming instituOons ,
public edifices , and cultural pattems . Their urban

INritten %  מthe Lanascape : asing Historjca ]

were

comparable

landscape ,

100 ,

[

was ת0 ? very different from other

,

,

cities that flourished  תancient Palestine  חthe rst
centuries CE .
~

ssovsky

Sources , Archaeological Finaings , and
the ifisua] Evidence 10

Reconstmct

hnsfornlations % % 1 Galileart Holy Sites
~
Holy sites have existed  חוEretz Israel throughout מ5
history, from the biblical period 10 the present . The

8
Jntrodaction
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