א

יחל ינאית

בן  -צבי 979- 3 ~ 5 . 1556 ,ג 16 . 11 .

דברי  -הספד שנישאו בלווייתה של רחל ינאית בן  -צבי
נשיא  -המדינה  ,מר יצחק נבון

רחל ינאית בן  -צבי  ,משיירי העלייה השנייה  ,זכתה להיות מייסדת של מפעלי  -בראשית ,

במלוא משמעותו של מושג זה  .היא הקימה או השתתפה

בהקמת מפלגות  -פועלים ,

 -הברית ,

' השומר '  ,היהגגה '  ,ה ' הסתדרות '  ,מועצת  -הפועלות  ,תנועת  -הפועלות בארצות
הקשרות חקלאיות ובתי  -חלוצות  .אלה מפעלים שהיו יפים לשעתם  ,אך כוחם לא פג

ברבות  -הימים  ,אלא אדרבה  -הוסיפו כוח וחיות במהלך הזמן  .ואם מפעל אחד בטל
ועבר מן העולם  ,הותיר אחריו מורשת בעלת תוכן ומשמעות לדור הבא .

כרעיית הנשיא השני בישראל השקיעה עצמה בפעולות תרבות בריכוזי  -עולים  ,גיבוש

שבטי  -ישראל לעם אחד  ,הכרת מורשתו והחדרת אהבת ארץ  -ישראל בלבבות ,

ארץ -

ישראל על כל חלקיה  ,רגביה והרריה .
כל תולדות עם ישראל במאת השנים האחרונה מקופלות במגילת  -חייה ,הלבטים " ,
הכיסופים  ,המעשה החלוצי  ,יסוריו והישגיו  -בכולם נטלה חלק מכריע  .לא הטיפה
לאחרים מה שלא תבעה מעצמה  .עוצמה של פלדה ורגישות של מיתר חברו בה יחד .

דרכה דרך ישרה  ,לא נפתולים ולא סחור  -סחור  .פיה ולבה שווים  .חוש מיוחד היה לה
להבחין ולהגדיר מהו צורך השעה בכל פרק בתולדות העם  ,ונענתה לאותו צורך בכל
עוצמתה ובכל כושר  -המעשה שלה וקומתה הזקופה  .היגון של אם שכולה לא הכניעה ,
אלא הפך למנוף לעוד מעשה ולעוד יצירה .
אילן אדיר רב  -פארות נגדע  .הנוף האנושי הולך ומתמעט  ,ואנשי  -בראשית נער יספרם .

אך מעשיה מפוזרים בכל רחבי  -הארץ ושקועים עמוק בלבות רבבות אנשים ונשים ,
שחייהם עוצבו על  -ידה .

דמות  -מופת נדירה היתה בחייה  ,והיא תוסיף להשרות עלינו מרוחה גם בלכתה
מאתנו .

יהא זכרה ברוך

!

חבר  -הכנסת שמעון פרס
ספק אם היתה עוד אשה אחת  ,או אישיות אחרת  ,שסימלה בחייה  -במשכם ,
בגיוונם  ,בדראמאטיות שבהם  -את מאת שנות המהפיכה הציונית כפי שעשתה זאת

רחל ינאית

בן  -צבי .

היה בה מיזוג נדיר של תום היסטורי ואומץ  -לב אישי  ,צירוף של הבנה מעשית ושכרון

רומאנטי  ,כושר הסתכלות חודר ויכולת ביטוי צלולה  ,נכונות להקרבה עצמית ואהבת

חיים אמיתית  .היא רצתה לשנות עולם וגם שינתה עולמה  -היא  .היא ידעה

להתמסר

לדבר קונקרטי בלי לאבד את סקרנותה החובקת זרועות  -עולם .
היא חיה

חיים

משלה  ,וידעה להיות בת  -זוג לבית ולדרך לבעלה  .והיא יכלה להלהיב

ולהפעיל את הרבים  .היא היתה ספוגה אהבת אין  -קץ לקרקע  -המולדת  ,והמולדת
כולה  ,לעומקה ההיסטורי  -ולחזונה החברתי  .ובאהבתה זו היא רוממה חברים בדרך

וסחפה חברים לדרך  .בסבלנות נשית היא רקמה מרבד  -קסמים שהעתיקה מקו השגרה
לפסגת האגדה .
היא החלה דרכה בארץ בהליכה ברגל  .היא הלכה יחפה  ,ונעליה קשורות לגזר  -עץ תלוי

על כתפה  .לרשותה עמדה שמלה אחת  ,שברבות  -הימים היתוסף לה סינור  ' -כדי

שתיראה מורה '  .פגישתה הראשונה בישראל  ,עוד על האונייה  ,היתה עם נציג של
יאוש  -יורד שבא לסיפונה כדי להשיג כרטיס חזרה  .המזון הראשון שבא לפיה היה
שקדים מרים שהרעילו אותה כמעט  .את לילותיה הירושלמים הראשונים היא ישנה

על מחצלת במבנה עזוב  .היא ידעה סכנה וחולי  ,מאסר ושכול  ,הגליה ועוני  -היא
ראתה כנוות וחידלון  ,ומסביב לה ריחף המחסור הכרוני

:

ביהודים  ,בקרקע  ,בנשק ,

בעבודה  ,במזון  -מחסור בעצמאות .

אבל דלות זו לא יכלה לרחל ולחבריה  .ומה שהיה חסר בפועל  -שפע בכוח  .הדלות
בשטח כוסתה בעושר שבלב .
היא התמודדה עם המציאות והיא שינתה אותה  .ממאלין שבאוקראינה דרך המבנה

המוזר של מיסטר פלויד בירושלים היא זכתה להקים את בית  -הנשיא בבירת ישראל ,
כמוקד לאחדותו של העם .

מישראל היחפנית שבפינותיה ארבו אלות זועמות וכדורי  -מרצחים זכתה לראות צה " ל
הקוצר נצחון אחר נצחון .
מן המחצלות המתפוררות צמחה מדינה שהיכתה בתדהמה את המאה העשרים .

מתלמים ראשונים במשק  -הפועלות במזרח  -ירושלים היא חזתה בשדות ישראל
מניבים את העסיסים שבפירות העולם  .ולאורך כל הדרך הזו  ,הזדקר פועלה של אשה

שגיאה זו שמעשיה לא ידעו ליאות וחזונה לא נסוג מכל העזה  -עד אשר נפתחו שעריה

של ההיסטוריה החדשה והזמינוה לתוכה כאגדה לעצמה  ,כמופת אישי  .ביוגראפיה
שהיתה למימד בקורות עמנו .

ואנו מעיפים מבט לעבר גלריית  -האישים ומסכת  -המעשים השזורים בחייה  .ורואים

את בעלה יצחק בן  -צבי ורעו דוד בן  -גוריון נודדים ומוגלים ומעיזים כצמד חברים

מיוחד במינו  .ואנו פוגשים בהצרות ובוועידות את ראשוני  -הראשונים  ,את י " ח ברנר
והמשוררת רחל  ,את ברל  ,את ברוכוב ואת סירקין  ,את מחיה השפה בן  -יהודה  ,את

מקים ' בצלאל ' בוריס ש " ץ  ,את מייסד ניל " י אהרן אהרנסון  ,את מקימי ' השומר ' מניה
וישראל שוחט  ,את גואל האדמה יחזקאל חנקין  .אנו נפגשים בזייד ובפורטוגלי
ומתרגשים יחד עמה למשמע נאום  -ההספד של נורדאו על הרצל  ,וההכרה שווייצמן
עורך לה עם אלנבי .

אנו נתפסים אתה להקמת ' בר  -גיורא '  ( ,שומעים את צהלת הסוסות הערביית

בוועידת  -היסוד של ' השומר '  .אנו מלווים אותה ברגל לוועידת ' פועלי  -ציון ' ואנו
מופתעים למראה הירוק  -צבע כל  -כך לא גלותי  -בחווה החקלאית שלה  .אנו
נושמים את ריח  -הדפוס של החוברת הראשונה של ' אחדות ' .
אנו מסיירים אתה במערת  -המכפלה  ,בקבר רחל  ,בבארו של יעקב אבינ

( -

ומלווים

אותה בחרדה בלילות  -השמירה בירושלים ובגליל  ,ועדים לקבלתה את האקדח

הראשון להגנה עצמית ומאמציה להשיג נשק לכל  .אנו מהלכים עמה בשני העולמות -
עולמה העתיק של ארצנו ועולמה המרטיט של תקופתנו  .ונאחזים בחבלי הקורות של

שבטי  -ישראל  ,כדי להיפגש מחדש עם יהודי בוכרה ופרס  .סוורי סלוניקי ונדחי
תורכיה  .עולי רוסיה ובאי תימן  .ושומעים לראשונה מפיה על חווה וגימנסיה  ,ספרייה
ועשבייה  .עבודה עברית ומטבח  -פועלים  .הגנה עצמית ותנועת  -עבודה  ,תנועת  -פועלות ,
הגנה ומדינה .
האנשים  ,הנופים והעלילות שבחייה ממלאים את ריאותינו באווירת בראשית .
בראשית שהתהלכו בה נפילים בני  -אנוש  ( ,חומות  -עבר נפלו ובתוהו נשמעה הקריאה

' יהי

אור ' .

ובזריחה מזדקר הפרופיל הנדיר שלה

:

אשה שכישוריה מגוונים ואמונתה מרוכזת .

לב אמה נחמץ בה למראה הבת שהיא ' גם מורה וגם שוטפת רצפות '  .אבל בתה זו היתה
אגרונום וסופרת  .מורה ומפקדת  .פועלת ומנהיגה  .היא שטפה רצפות והניחה יסודות .
היא עבדה בעצמה  ,עמדה בתווך והובילה בראש .
אמונתה היתה מוצקה ומרוכזת  ,בישראל השלימה  ,בישראל העובדת  ,בישראל
העצמאית  .היא הגיבה על כל מאורע ושיבצה אותו ברצף ההיסטורי שלו .

עד ימיה האחרונים  -בצלילות דעת בל תיאמן  -היא העירה לנו בטלפון  ,בכתב ,

בשיחה  ,על מה שנראה בעיניה תרומה או סטייה מדרכנו  .ורק לפני חודשיים היא
שיגרה אלינו  ,ממיטת חוליה  ,ברכה לכנס

:

עמנו שלנו  . . .יהיה בין הראשונים למצוא ולהגשים סדר חברתי חדש  .כאשר כולם
יגיעו להשכלה גבוהה לפי יכולתם ולרמת פיתוח גבוהה של אמצעים טכניים ,

כאשר כולם יהי ( עובדים בכל עבודה ויגיעו להישג נכון של הגשמה עצמית  ,כפי
שהחלנו בראשית תנועת העבודה בארץ  -ישראל .
הקשבנו לדבריה בחרדת  -קודש  .פועלים  ,מגינים ותלמידים מרכינים עתה דגל בגאווה
על מורשתה  ,בקדיש לאישיותה .

ישא

פוש
~

כשהיתה חוברת

11

'

של ' קתררה ' מוכנה לדפוס נלקחה מאחנו רחל ינאית בן  -צבי  ,מייסדת יד צחק בן -

צבי והרוח החיה בה עד מותה .

~

' קתדרה ' ויד בן  -צבי ימצאו את הדרכים להנציח את זכרה  ,דרך המחקר ופרסום פעליה וחלקה בתהליך

התקומה של ישראל בארצו .
חוברת

מס ' 14

של ' קתדרה ' מתאפיינת במיגוון נבטאים המשתרע מתקופת בית שני וער שלהי המנדט

הבריטי  .שני מוקדי דיון עומרים ביסודם של כמה מן המחקרים  :בעיית היחס בין המקורות הכתובים
לממצא הארכיאולוגי ; היבטים שונים של ההתיישבות היהודית החרשה בארץ  -ישראל  -בין חזון

ואידיאולוגיה להשלכותיה של המציאות .
יורם צפריר דן בבעיית זיהויה של מצודת  -העיר הסלבקית בירושלים ( חקרה ) וקובע את מקומה מדרום -

מזרח לבית  -המקדש  ,מיקום המסביר את היותה מוקר המאבק על השליטה בעיר  .יצחק מגן מבקש לברר
את הסתירות בין תיאור שערי הר  -הבית אצל יוסף בן  -מתתיהו לבין העדויות השונות באותו עניין

במשנה ( בעיקר במסכת מידות ) ומגיע למסקנה כי התיאורים מייצגים תקופות היסטוריות שונות בקיומו
של

הר  -הבית .

בני נחשון מתאר את שיטות המלחמה והמצור שהיו נהוגות על  -ידי הצבא העות ' מאני במאות הי .
על  -ידי הפחה סלימאן אל  -עזם בספרו של ר '
והי  .ח כפי שהן משתקפות מתיאור מצור טבריה ב -

1

1742

יעקב בירב ' זמרת הארץ ' .

במדור ' תעודה ' מביאה מינה רוזן מספר תעודות מן המאה היד שעניינן ' עלילת דם ' משנת . 1636
התעורות שופכות אור על יחסי הערה היהודית בירושלים עם השלטונות ועם האוכלוסיה

המוסלמית .

.

ג ' קרקל סוקר את דרכו של אחד מחלוצי ההתיישבות היהודית החדשה בארץ  -ישראל שמעון ברמן ,

במלאת מאה שנה להופעת ספרו ' מסעות שמעון ' (  . ) 1879מרגלית שילה מתארת את חוות  -הפועלות
בחוות כנרת שבגליל התחתון בין השנים

. 1917 - 1911

ההוויה החברתית  -האנושית המיוחדת של חוות -

הפועלות  ,מיצירותיה הייחודיות של ' העליה השנייה ' תרמה לדעתה תרומה חשובה הן לתולדות
ההתיישבות החקלאית בארץ והן למעמרה ולתדמיתה של האשה החלוצה  .מאמרה של דינה גרייצר
הוא פרק נוסף בתולדות התיישבותם של עולי תימן בארץ  -ישראל  .מאמרה מתאר את התפתחותו של

כפר  -מרמורק ליד רחובות כדגם של התיישבות חקלאית עצמאית של עולי תימן וזאת על רקע זעזהני -

הקליטה הקשים והמתח בין הסתגרות והתבדלות לבין מגמות השילוב החברתי והתרבותי  .מיכאל לוין

קובע כי ההשראה לתכנון המושב נהלל שבעמק  -יזרעאל על  -ידי האדריכל
בעל הגוון ה ' אוטופיסטי ' של

ריכרד קאופמן נמצאה כרעיון

' עיר  -הגנים ' .

.

במאמר העקרוני הפותח את החוברת  ,טוען יעקב שביט להבחנה בין התפתחותו של היישוב היהודי
בתקופת המנדט כקהילה פוליטית לבין התפתחותו כחברה  ,ומדגיש את ההשפעות המבניות
והאיכותיות שהיו לשלטון הבריטי  ,במישרין ובעקיפין  ,על אופיה ועיצובה של ' החברה היישובית '  .יורם
נמרוד  ,בפרק ממחקר בהיסטוריה פוליטית ודיפלומטית  ,מעלה את הסברה כי בעקבות תכנית ' החלוקה '

של ' ועדת פיל ' בקיץ

1937

ניסו חוגים מסוימים בתנועה הציונית ( קבוצת מאגנם ) לחבור עם גורמים

-,

פוליטיים בעולם הערבי ( נורי אס  -סעיד ) כדי להכשיל את התכנית הבריטית לחלוקתה של אר ,ישראל .
נועלת את החוברת סקירתו של זאב צור על ארכיון ה ' קיבוץ  -המאוחד ' ב ' יד טבנקין ' אשר באפעל .

וערת מערכת

.

:

.

פרופ ' ידושע בן  -אריה ד  -ר חגי בן שמאי ד " ר אברהם ; רוממן  ,ד  -ר ישראל לוין -

ד "ר

 ,יסף

האוניברסיטה העברית *

.

שלמון  -אוניברסיטת בן  -גוריך * ד ר אלכם כרמל  -אוניברסיטת חיפה *

.

ד " ר יהודה ניני  -אונ ברסיטת תל  -אביב * פרופ ' נתנאל קצבירג  -אוניברסיטת בר  -אילן *
מרכן ועדת מערכת

:

יהודה בן  -פורת

עורך מתאם  :יובל קמרט
מביא

לבית  -הדפוס ,

חננאל

; ולדבר;

,

מזכירת המערכת שלומית משולם

ל

)

כל הגבויות שמורות ליד יצחק בן  -צבי  .ירושלים

סדר  -צילום

:

.

ד יצחק בן  -צבי
הדפסה

:

*

עיצוב פנים  :אברהם פלדות  .א  . ; .פ .

דפוס ש  .מונ ון בע  -מ
~

" ,
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ע

)

ליחות  :א  . ; .פ  .שירותים לאופסט

* עיציב העטיפה  :פיז  . ,ירישלים

בין ' חברה יישובית ' ל ' חברה פוליטית '
היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת תמנדט

יעקב שביט

הנחת  -המוצא של מאמר זה היא שאת התפתחותו של היישוב היהוד ' בארץ  ' -שראל בתקופת המנדט
הבריט ' אפשר לבחון לפ ' שני מושג ' ' -

הראשון  -התפתחותו של מעשוב היהוד ' בארץ -

: lTD

' שראל כ ' חכרה י ' שובית '  ,והשני  -התפתחותו של היישוב כ ' חברה פוליטית '  .שני מושגים אלה
אמנם קשורים זה בזה ביחסי  -גומלין הדוקים אכל אינם חופפים זה את זה  .כ ' חברה פוליטית '

.

כוונתנו לדרך  -התפתחותו של היישוב היהודי כקהילייה בעלת ממשל פוליטי עצמי ובעלת מוסדות
,

פוליטיים אוטונומיים המתקיימים תוך התאמה והסתגלות למסגרת הפוליטית המנדטורית

 :נ ' חברה

יישובית ' כוונתנו למלוא הלכלול של הרקמה החברתית  -הכלכלית של היישוב היהודי בארץ -
ישראל  .טענתנו היא שבעוד ' החברה הפוליטית ' של היישוב התגבשה במידה רבה

של אוטונומיה .

והתפתחותה היתה תלויה מבחינות רבות כהכרעות אידיאולוגיות ופוליטיות בתוך היישוב היהודי

.

עצמו  ,הר ' ' החכרה היישובית ' עוצבה במידה רבה פי כמה על  -ידי מה שנכנה ' כוחות מעצבים ' שהיו
כוחות ' לא  -נשלטים ' על  -ידה .
ל ' חכרה הפוליטית ' של היישוב

היהוד '

היתה השפעה מרחיקת  -לכת על עיצוב קלסתר  -הפנים

החכרתי של ' החברה היישוכית ' במגזרים מסוימים ומרכזיים שלה  ,אבל בו  -בזמן היתה משוללת
השפעה כלשהי על עיצובם של מגזרים מרכזיים וחיוניים אחרים  :ואלה קבעו את דמותה הכללית
של ' החברה היישובית '  .לפיכך לא התקיימו רק השלמה וחפיפה נין שתי המערכות הללו אלא

התקיימה גם מתיחות פנימית רבה ביניהן  .ההיסטוריה של היישוב היהודי בארץ  -ישראל כתקופת
המנדט היא  ,על  -פי גישה זאת  ,היסטוריה של יחסי -

הגומליי

בין שתי ה ' מערכות ' הללו  .הנחת  -היסוד

הזאת היא המאפשרת ואף מחייבת ארגון מחדש של העובדות והנתונים הרבים הידועים לנו .
הנחת  -המוצא w

Tl

דוחה אפוא את הגישות שהעמידו במרכז התיאור ההיסטורי של התפתחות

היישוב היהודי ~
בתקופת המנדט אח התפתחותו כ ' חברה פוליטית '  .דומה שהמחקר המיקרו  -היסטורי

העשיר והמגוון למדי של ההיסטוריה הפוליטית והמפלגתית של ארץ  -ישראל בתקופת המנדט
מתרכז סביב שתי תפיסות נוגדות
' המימד

ו

האידיאולוגי ' '

ראה  :ד ' הויוב

.

:

התפיסה האחת מעמידה במרכז התיאור את מד שנהוג לכנות

ואת ההכרעה האידיאולוגית מתוך הכרתה שתהליך הבנייה של החברה

.

.

ץ עמ ' עסק מ שוב למדמה  -יהוד איל  -ישראל בתקופת המנדט בקהיליה פוליטית ת

תשל  -ח  .עמ ' , 0

.
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.

.
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.

אב ב

מהמימד האיד אולוני נמערנת הפוליטית של ה שוב '  1ספרות המהקר על ההתפתחות

.

האידיאולוגית של תתעות  .מפלגות  ,אסכולות ואישים שניפה מאוד .

היישובית היה תהליך של נחירה רצונית ומודעת בין אלטרנאטיבות שונות  .אידיאולוגיה כאן היא
גם פרשנות למציאות היסטורית נתונה  ,גם תכנית לשינוי פני המציאות הזאת וגם הכוח המניע של
השינוי  .הכרה זו הניבה דיון נרחב ומסועד בהתפתחותן של האידיאולוגיות והפרוגראמות השונות
בתנועה הציונית .
התפיסה השנייה בודדה והעמידה במרכז את תהליכי הדתגבשות של דפוסי הכוח הפוליטי המאורגן
ושל הקהילה הפוליטית כפי שצמחו מתוך ' החברה היישונית '  .הארגון הפוליטי והכוח הפוליטי
הוכרו כגורמים הממשיים היוצרים שינוי  .אידיאולוגיה שייכת לתחומה של ' ההיסטוריה של

האידיאות ' אם אין כוח פוליטי מאורגן ופעיל המאם

,

אותה ומיישם אותה ב ' מציאות '  .מובן אפוא

.

כי השאלות ההיסטוריות ששואלות שתי גישות אלה שונות בעיקרן ומתוך כך

nllTw

גם בצורה חרה

התשובות שהציעו ~ .

.

.

שתי התפיסות הללו מציגות ביודעין הסבר חלקי לתהליכי עיצובו של היישוב כ ' חברה

יישוכית '

וכ ' חברה פוליטית ' בתקופת המנדט  ,וטוענות שתיהן  ,במידה רבה  .כי הסינתיזה ביניהן היא שתספק
הסבר מלא יותר  .אבל יחד עם זאת יש לשתיהן גם מכנה  -משותף אחד

:

שתיהן מניחות  ,בעיקרו של

דבר  ,כי ' החברה הפוליטית ' עוצבה על  -ידי קבוצות חברתיות מאורגנות ובעלות תודעה עצמית וכי
הקבוצות המנהיגות את היחברה הפוליטית ' הן שעיצבו את דמותה של ' החברה היישובית '  .אמנם
הוכרו ,

כאמור .

הלנגבלות שהציב השלטון המנדטורי לפעילותם של כוחות פוליטיים

וולונטארי ' ם  ,והמשימות שמגבלות אלה הטילו על הכוחות הפוליטיים ביישוב

אוטונומיים

היהודי ' ,

אבל בו -

בזמן ראו ב ' חבהה הפוליטית ' את הגורם המעצב את דמותה של ה ' חברה ' .
התוצאה דיתה לעתים תכופות  ,התעלמות מתפקידם של כוחות מעצבים אחרים  .אלה הובאו בדרך -

.

כלל כ ' גורמי רקע ' בלבד אשר הכוחות הפוליטיים היו צריכים להסתגל אליהם או להתמודד אתם .
המחקר של ההיסטוריה הכלכלית או החברתית של היישוב הפך  ,בדרך זאת  ,מנותק במידה רבה מן
המחקר של ההיסטוריה הפוליטית

2

נעשן

והמפלגתית .

.

~ ה ראה  ' ,שפייא  .אחרית הענידה

. .
. ,

הווינוה הנוקב סנ ב

"

,

(

שתי יאה ,

.

.

.

'  -' DTעיין על ספרו של יונתן שפייא  .אחדות העבודה הה סטויית  ,יד

.

.

ההיסטון ת  -עוצמתו של א ר ; ון פוייטי  ,תל  -אנינ תשל ה  .על

.. ..

.

טבנקין '

.. .

' ; ואי  197ובן שפ רא  ' ,פוליט קה וא ר אולוג ה '  ,אשר אר אן שויך )  ' ,שראל  -דור ההתהוות  ,תל  -אנ ב
תשל  -ט עמ '  . 77ראה גס את הנחתו של נרק ן על שאלות ששואל ההיסטוריון ההגרתי לעומת הה סטור ון

.

.

הפוליט

.

,

Ne
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הורוביץ וליסק דלעיל  ,הערה 1ן  ,עמ '

. 44 - 11

. .

הסילא ברור גי ההתייחסות המקונלת למתה ב ן ' איד אולו ; יה '

..

ל ' מצ ' אית ' חייבת לקחת נחשנון ' גולתו של האמון ; ושא הא ד

.

.ם .

]ן

אויו

; יה

יהשפ .

ע גאותפ תחומיכ שהמכלול

האיד אולו ; י  -העקרתי מתייחס אליו  .נו  -נזמן יש לובי נ ' שהות האידיאולוגית של תגרי הקבוצה נחניה

.

וולנטר ת הס נטיס

גשתו של שפייא
קודם גל

.

נתמייה

עיקי ' יהשת " נותס לקבוצה ומנאן ( ס ' נוית

; עוצה גנך

שלפ ' שאורו תמויה במד ' ; ' ות  -ונעקנות ' ה תמורה נוסח האיר ' אולו ; '  -מקורה

.

במעמדה של הקנוסה או נמעמךה של האישיות במערנת הפוליט ת  ( .פ היקה נין המעיבת

.

הפוליט ת של ה " שונ לנ ן המעיבת הפיליטית של המנדט היתה

.

הורונ ץ

ויסק ,

שם  .עם , .

1ן  .מכל מקוס  .יש להבחין נין

השפעות ( לויות וסמויות על כללי

.

ה ישונית ,

ה ' אר

(

ון ' להפע ' יס

 .ההתעדית העזה שעודיה

ההתוהמות ,

1

,.

המובלות ,

ייתי מאשי זיקה אינסטרומנטאלית 1נה ; דית

ה במובן של שאילת סמכויות לבין ~ יקה נמוכן של

הא ' לוצ

.

.

ס והאפשרויות של המערגת הפוליט ת

הנעתנו היא שבארץ  -ישראל המנדטורית היתה

הפוליטית ' חלשה ומוגבלת מכדי שתוכל

' החכרה

לעצב כרצונה את דמותה של ' החברה היישוכית '  .בארץ  -ישראל פעלו כוחות מעצבים אשר הכתיבו
את קווי  -התפתחותה ואת מאפייניה העיקריים של ' התברה

הפוליטית ' -

מצד אחד  :ומצד אחר היו

מחוץ לתחום שליטתה של ' החברה הפוליטית '  ' .כוחות מעצבים ' אלה היו כוחות מוכרים אך היו

כוחות ' לא  -נשלטים ' .
את ההתיישבות היהודית בארץ  ' -שראל תחת משטר המנדט תיאר היים ארלוזורוב כהתיישבות
המתממשת לפני מדיצת

זכוכית ,

כל זה הוא בבחינת חומת זכוכית גבוהה מאד וחלקה מאד  :מעבר לחומה הזאת משתרעת לאור

.

השמש המבריק  ,כגן עדן נעול ההגשמה הממשית של המנדט  .אולם אי אפשר לנפץ את
החומה הזאת  ,ולעבור אותה  -קשה

מאד ' .

החכרה הפוליטית של החשוב היהודי עסקה  -במישורים שונים  -בלשונו של

ארלוזורוב .

בחיפוש אחר ' סולם הכשפים ' כדי לעבור עליו את ' חומת הזכוכית ' הזאת  .אולם  ,ברוב רובם של
המקרים לא היה בכוחה להביא שינוי
הפוליטית ' ,

ממשי .

והיה עליה להסתגל לתנאים

בעיקר במימד האידיאולוגי והפרוגראמאטי

שהכתיבה .

' החברה

מן האילוצים ומן

שלה  ,התעלמה הרבה

השבלות האלה וניסחה הרבה ששאלות  ,תכניות וחזונות אשר לא עלו נקנה  -אחד עם האפשרויות

שיצרו ' הכוחות המעצבים ' שלא נשלטו על  -ידה  .במידה רבה מאוד יצרו כוחות אלה

' תברה

יישוכית ' שהיתה שונה בהרבה מן החברה שהאידיאולוגיה תיארה או שהארגון הפוליטי ביקש ליצור

.

או לכוון ' ' הכוחות המעצבים ' אשר הוגדרו כאן ככופות
' ההברה היישובית ' והיו ' מסגרת

ההתייחסות '

' לא  -נשלטים ' ,

עיצבו לגזרים רבים של

בתוכה פעלו האידיאולוגיה והארגון גם יחד .

יש להדגיש שאין הכוונה כלל ועיקר לגישה דטרמיניסטית המבליטה את כוהם של תהליכים

' סטיכיים '  .תהליכים ' סטיכיים ' הם  ,בחלקם

לפחות  ,תולדה

של הכרעה פוליטית ושל מדיניות  .אין

הכוונה גם להפחית מערכה של ההכרעה האידיאולוגית ומערכו של המניע האידיאולוגי כבחירה בין
אלטרנאטיבות

:

אולם

טווח

האלטרנאטיבות

ואפשרויות ההגשמה נוצרו על  -ידי כוחות

' לא -

נשלטים '  .לא די אפוא בתיאור הכוחות הללו  ,אלא יש צורך להבהיר את תפקידם ואת מעמדם

בעיצוב דמותו של הטרקם החברתי של היישוב היהודי בארץ  -ישראל המנדטורית .

אנו רואים את פרשת  -הדרכים בתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל כ ' חברה

פוליטית ' בכיבוש הבריטי של ארץ  -ישראל .

ב ] 917 -

יישובית ' וכשברה

פרצה הציונות את ' קיר הברזל ' כתנועה מדינית

ועזתה בהקמתה של ' חומת הזכוכית ' מן הבחינה ההתיישבותית  .אמנם אפשר לחשוך שורשים

.

ומקדמות לתהליכים רבים שחלו בתקופת המנדט כבר בתקופה שקדמה לכיבוש הבריטי גם בתוך

4

ח'

ארלוזורונ ,

' חומה

של

נוכית ' 1

~

"

, ) ] 92

.

ויוב

נתבי ה ים אולו
~

 ,א,

תל  -אנינ ת

"

צ  -די .

עמ '

1נ .

,

יעקב שביט

' היישוב הישן ' וגם בתוך ' היישוב החדש '  ,אבל השלטון הבריטי הוא זה אשר שינה באופן משמעותי

את המציאות הארץ  -ישראלית בכל תחומי החיים  .לראשונה הוכרה האפשרות שהיישוב היהודי
יתפתח כחברה לאומית אוטונומית לכל דבר  ' .בו  -בזמן הדלה ארץ  -ישראל להיות פרובינציה שולית

של אימפריה בדמדומים והיתה לחלק מאימפריה גדולה ודינאמית  .היא נקשרה לתהליכים a" D ' 9 TD

וכלכליים שעברו על אירופה בין שתי מלחמות  -העולם .
בני  -הדור עצמם היו מודעים לאפשרויות הגדולות ולסכנות הגדולות הצפויות ממצב  -עניינים הדש
ומהפכני זה  .מצד אהד סברו רבים כי ' הצהרת כלפור '  ,הכיבוש הבריטי והמנדט פותחים ' אפשרויות
בלתי  -מוגבלות להתפתחות לאומית נורמלית '  ' .הם האמינו כי עתה הפכה הציונות לכוח ממלכתי של

ממש ועל כן נעשתה ' נאופן אבטומטי בת  -אשראי ושואבת  -הון  ,ואין היא נזקקת יותר אך ורק
לחסדי האידיאליזם '  .דוד בן  -גוריון האמין שאחרי הכיבוש הבריטי יוכל היישוב להתפתח באורח

.

חופשי כסנרה לאומית משום שבארץ  ' -שראל אין ' סביבה זרה ' שתכפה עליו את התרבות ואת סגנון

רחיים שלה  .ב ' סביבה זרה ' התכוון בן  -גוריון ל ' סביבה ' העות ' מאנית  -הערבית  .השלטון

הבריטי ,

לעומת זאת סבר  ,יעניק לציונות שיתוף  -פעולה מלא וחיובי וחירות גמורה להתפתח

כ ' חברה '

וכ ' חנרה פוליטית ' באופן אוטונומי  .גם ברל כצנלסון האמין שהכיבוש הבריטי ישנה בצורה חד -

משמעית וחיובית את ' הסביבה ' בה הי ונוצר היישוב היהודי וישחרר אותו מקיום ספרטנ ' ודל בתוך

מפגרת ' .

סביבה

בבסיסה של הנחה זו היתה האמונה שתפקידו של השלטון הבריטי  -כוח ' לא נשלט ' ( על  -ידי

.

היישוב היהודי ) בגילוייו השונים  -ליצור מסגרת חיובית חופשית ורהבה להתפתחותה של חברה -

יהודית לאומית אוטונומית לפי נחירתה והעדפותיה .
שונה בתכלית היתה גישתו של יוסף חיים ברנר  .בחושים מחודדים  ,לא מעט בשל רגישותו
ל ' פסיכולוגיה היהודית ' ביטא חרדה מפני השפעתה האפשרית של ' הסביבה החדשה ' ו ' הלא -

נשלטת ' על היישוב היהודי  .הוא גרס שתחת השלטון הבריטי לא יהנה היישוב היהודי מיתר ' חירות

של בחירה .
'

.

אלא אדרבה  ,מסגכלות רבות  .אין פירוש הדבר שהעדיף את ' הסביבה ' המפגרת של

השלטון העוח ' מאני ואת והגבלותיו  ,אבל הוא חש מה רב עתיד להיות כוחו של השלטון הכריסי
לעצב מאפיינים עיקריים של ' החברה היישובית '  .ברנר גרס שהשלטון הע ' ותמאני היה כוח חיצוני

.

-.

בלבד ואילו השלטון הבריטי הוא כוח ' מלא פנימיות '
.

.

 .עכשיו .

עם כניסת הכח של עבשי

הגדול הזה הוא לא רק

.

י

.

: ' JTsln

.

.

.

.

ראה  ,י ' ניל  -הי

על נ ' ב ש היערנות של קמשל מד ' נ '  1 tTJTUINאחרי הנ בוש הגייס
של הישוב נאיץ שראל סראש ת השלטון הכר טי עד לאישור המנדט

.

.

.

.

הלאומית בארץ  -ישראל כיאש ת

7

הדברים אחרים הם במקצת  .הכח הכובש החדש

הוא מלא פנימיות תוכיות גם כשהוא לעצמו וגם

דוקטור לפיל סופ ' ה  ,האונ ביס ' טה העביית ,

6

:

.

'ר

.

.

של ס תשל  ,נ ,

עמ ' 2נ 4 -

22 - 11171

,

, ') 1

 , ,י שנ  .ט . ,
'

,

' התאינ1וה והנהגה עצמית
ח

.

בוי

לטס קבלת התואר

שיכות על אפיה של החברה

המ1וכ ' 1בדפוס ] .

ד ' כן  -גוריון  ' .פרשח דרכים '  ,ניו  -יורק  ,נובמבר  ( 1915קעמפער שטימע .
תלא  -אביב  , 2 1974עמ ' . 13
לבירור דרכה וייעודה של תנועת הפועלים  ,ביב

לגבי אחרים .

_

כת ) בספרון ממעמד לעס -

.

פרקים

מן  -גורידן  ,שם  ,עמ '  : 13נדל כצנלסון  ' ,לקראת הימים הנאיס ' רברים כוועידה החקלאית השביעית  ,פורים תרע " ח ,
בספר

-

:

כתבי ב ' כצנלמון  .א  ,הוצאת מפלגת פועלי

ארץ  -ישראל .

תשנא  -תשי " כ  ,עמ ' 68 - 63

.

הכח הזה  -כצורתו האצילית  -דרכו אמנם  ,לתת מנוחה רוחנית גמורה לכל

משועבדיו ,

,

לקרא " לך כל איש וכל עם בשם אלהיו ובשם דעותיו ' הוא את הנפש אינו מבקש  .אכל דוקא
ממנו  -ביחוד בהתגלות השפעתו החילוניה  -אפשר שנשקפת סכ  .נה לא מעטה לשאיפת -

השאיפות של נפשות מיטב בני

אומתנו ' .

השלטון הבריטי מייצג  ,לדעתו  ,תברה אימפריאליסטית

שאת פוקי הכלכלה

וקאפיטאליסטית ,

והדברה שלה ישליט גם בארץ  -ישראל  .בארץ  -ישראל תשלוט אפוא ' תרבות מנצ ' סטר והסיטי של

לונדון בכבודה ובעצמה '  ,ותרבות זו תהיה פיתוי עצום לאינסטינקטים של אותם כוהות חברתיים

קלים ' .

' הרודפים אחרי רווחים

ברנר האמין אמנם כי החלוצים הארץ  -ישראלים לא ייפגעו מפיתוי

זה ויתגברו על ה ' מסורת ' ועל ' העירוניות המחלחלת בדס ' ויחולי הברזל ' של ההתפתחות הכלכלית ,
אבל דומה כי הטיל ספק ביכולתם של יסודות חברתיים אתרים ביישוב לא להיכנע לכוחות אלה ' .
גם ארלוזורוב האמין באותו זמן

כ'

החברה היישובית עתידה להתרקם כחברה סוציאליסטית -

עממית  ,מרקם חברת '  -לאומי חדש  ' ,שכאילו נקלע בן  -לילה על  -ידי זרם

ההיסטוריה ' , .

אבל דומה

כי ארלוזורוב היה גם בין הראשונים שידעו לנתח את ההשפעה העמוקה שיש לכוחות ' הלא -
 .נשלטים '

הציוניות

על התפתחותו ועיצובו של היישוב היהודי כ ' חברה '  .ברור היה לו כי שתי השאיפות

העיקר ' ית -

יצירתו של רוב יהודי דימוגראפי כארץ  -ישראל ויצירתה של חברה יהודית

בעלת אופי מוגדר בה  -יתממשו רק אם יהיו בידי היישוב היהודי האמצעים והכלים לביצועה של

משימה כזאת  .הציפייה הראשונה היתה שהמנדט הבריטי כשלטון ממלכתי ריכוזי יתערב בקביעת

.

חוקים ודפוסים שייצרו הקלות יתרונות ושיטות  -סיוע  .כיוון שכל התיישבות היא תהליך מורכב של

יחסי  -גומלין כין יבוא

ההון  ,הצטברות ההון ,

קצב ההגירה

והרכבה  ,רמת  -החיים  ,השליטה על

אוצרות  -טבע  .החקיקה הפיסקאלית והסוציאלית  ,הרי כל ניסיון לעצב חברה על  -פי תכניות קבועות
מראש תובע ומחייב שליטה על כל איבריה של המשוואה ההתיישבותית הזאת  .שליטה כזו נכל

הגורמים המתחלפים והגמישים אפשרית רק במסגרתו של משק ציבורי מאורגן " .

מצב כזה אינו

קיים בארץ  -ישראל והוא הכופה על היישוב היהודי לפתח את ה ' חברה ' שלו באורח אוטונומי -

ומוגבל .
האידיאולוגיה הציונית יכלה אפוא לרקום תכניות רכות על דמותה של ' חברת

העתיד ' ,

אכל כאותה

עת עצמה חרשו הכוחות ' הלא  -נשלטים ' על  -ידה חריש עמוק בדמותה כחברה ובדפוסיה כמשק .
תיאור ההיסטוריה החברתית של היישוב היהודי בארץ  -ישראל מעמיד  ,אם כן  ,לפנינו קבוצה של

שאלוח  ,מה היה אופיים של אותם ' כוחות מעצבים ' שהיו מחוץ לשליטתה של ' החברה

הפוליטית '

' החברה

הי ' שובית '

ומה היתה מידת השפעתם

?

לפעולותיהם של כוחות אלה

נו  ' -והא

.

( ' -ח

והענודה  -קונ

,

גרנה ) .

1

שפ .

10
11

אריו

~

ורוב  ,הד ן  -ותשבצן

מה היתה מידת ההשפעה של ' החברה הפוליטית ' על ' החברה

?

מפנקס

לספרות ולע1

ארלוזורוב  ' ,הסוציאליזם

.

מה היו תהליכי ההתאמה וההסתגלות של

..
1

(

למל

הנגיסה ) ,

1נתנ

בפתח  -תקוה ,

העבורה והישוב  ,א  ,יפו תרע  ,ח ,

העממי של היהודיס ' ( 1 , 11ן ,
של ועדת החטרה 11נ19ן  ,בתביס ,

, .

ד'

כבסלי

עמ ' ! . 1

.

בתב פ לעיל העיה

.

4ן  .נ .

שם  .א עמ ' . 200

.

תרע  ,ח ,

עמ ' . 72

בספר  ,האיץ

דיישונית ' ? מהו מאזן היתרונות והחסרונות בהתפתחותו של היישוב כהברה כתוצאה ממערכת

 ' 1הלא  -נשלטים ' ? י '

היחסים בין ' ההברה היישובית ' ו ' החברה הפוליטית '  ,הכוחות ה ' נשלטים '

המנדט הבריטי הפך את ארץ  -ישראל ליחידה

פוליטית .

מנהלית וכלכלית אחת .

הוא כונן בה

לראשונה מנהל יעיל אשר גילה מעורבות ככל תחומי  -החיים  .מנהל זה " צג שלטון של מעצמה
בעלת אינטרסים פוליטיים וכלכליים ובעלת מבנה חברתי  -כלכל ' מוגדר  .רוב רובם של דצעדים
שהמנהל הבריטי ביצע בארץ  -ישראל היו פועל  -יוצא משיטתה הכלכלית  -החברתית  ,והם הוכתבו

בראש וכראשונה משיקולים מדיניים למעמדה של בריטניה בארץ  -ישראל  .הממשלה הבריטית
צמצמה את התערבותה הכלכליה הישירה וסעיף
סחורות ללא מכסים  .מעיך

6

1

של תקנות המנדט חשף את ארץ  -ישראל ליבוא

"
של התחייבויות המנדט לא מומש  .והיישוב היהודי נאלץ לרכוש את

שטחי ההתיישבות שלו בכסך מלא ובשטחים מוגבלים  ' .י מדיניות המסוי והתקציב של השלטון
הבריטי הפכה את היישוב היהודי לנושא בעקיפין בחלק הארי של דוצאות הממשלה בכללן  ,וחייבה

.

אותו בו בזמן  ,לשאת בעיקר העול של קיום מערכת הבריאות והחינוך המפותחת

שלו " .

בתנאים אלה היה פיתוחה של הכלכלה היישובית תלוי ביבוא הון יהודי  -הון לאומי ודון פרטי

( שלמרבה המזל לא היו השקעותיו כרוכות בתשלום ריבית  -אולם מקורותיו היו חלקי הרכוש

חופשית .

הפרטי וההכנסה הפרטית של יהודים שבאו כתרומה

לפיכך דיר זה הון מצומצם

בהיקפו  -ניחס לדרישות ולתכניות  -ותלוי תמיד בתנודות שחלו במערכת הכלכלית העולמית

ובפגיעותם של היהודים  .ליישוב היהודי כ ' חברה פוליטית ' בעלת אינטרסים כלכליים  -דתיישבותיים

לא דיו שוס אמצעי בקרה או הכוונה על ממדי יבוא ההון  ,עתויו וצורות השקעתו במשק הארץ -
ישראלי הלא  -ציבורי  .ל ' חברה הפוליטית ' היתה גם שליטה חלקית בלנד על הרכבה הסוציאל ' של

ההגירה היהודית לארץ  -ישראל  ,ומתוך כך ממילא היתה לה רק שליטה חלקית על תהליכי
התגבשותו של המשק ועל המגמות הסוציאליות בו  .הון פרטי של משקעים זרים לא הושקע נדהך -
כלל בארץ  -ישראל ולא קמו בו מפעלים בבעלות זרה  .רוב רובו של כוח  -העבודה דיהודי הועסק

ממילא על  -ידי מעסיקים יהודים וניגודי האינטרסים הכלכליים והחברתיים שנוצרו הפכו לניגודים
בחוך ' התברד

שהשפיעו על עיצובה של ' החברה

דיישובית ' ,

דפוליטית '

,

כל זאת במסגרת חברתית

שבה היתה חקיקה סוציאלית מצומצמת בהיקפה  ,ואילו ל ' חברה הפוליטית ' לא היו אמצעים כלשהם
לכפות חקיקה או נורמות דתנהגות מחייכות על ' החברה היישובית ' .

מצב עניינים זה  -שתואר כאן באורח חלקי בלנד  -קבע את דוירה בה נאבקו המפלגות הציוניות
ביישוב היהודי על השפעה ועל כוח והגמוניד  .אחדות מהן הצליחו לרכוש לעצמן דומינאנטיות
אידיאולוגית ופוליטית כדי לעצב את פני ' החברה

.

.

ת דון במאדיי

12

סונ ה

11

3ן

יאה ,

ש ' איינכן ממאחן

תשל  -ס .
14

יאה

[

.

עמ ' 1ו . ( 1 -

תותם

אצל ,

.

'

.

מאן היתרונות והחסיונות ש
אי מו

-,

.

"

.

היישובית '

.

ההניה

נ  -יצרת המפה הייש

ואחרות גילו חולשה במישור

האיסונומית ' [ נדפוס ] .

נית היהודית נאיץ  -ישיאל ,

ק ננרצק ' הס ~ דאס ומשק הארץ  .מרבניה

 , 1146עמ '

( - 219

,

.2

,

, 114 - 191

'י

.

שליס

בד יחברה

יישובית ' ל  ,חברה

פוליטית '

הפוליטי  -המפלגתי  .דומינאנטיות פוליטית היתה תנאי חשוב ומכריע למפלגות שונות כרי לרכוש

ותנא '

עמדה ב ' חברה הפוליטית '

הכרחי כדי להשפיע על אופן התהוות ' החברה היישובית ' .

אולם השפעה פוליטית לא תורגמה בכל מקרה בהכרח להשפעה על אופן עיצוב ' החברה

וההיפך

מזה .

שליטה ב ' חברה הפוליטית ' פירושה לא היה שליטה כמגמות  -היסוד שעיצבו את

פרצופו החכרתי של היישוב  .כוחות אחרים  -חלקם ' " שובי ' וחלקם
האוטונומית

היישובית ' ,

של

היישוגית ' ,

' החכרה

פעלו

זו

במציאות

' לא  -נשלט ' ,

והיתה

מחוץ למערכת

להם  -גם

כוח

ללא

פוליטי  -השפעה דומינאנטית על ' החברה היישוביח '  .לפיכך נכון יהיה לקבוע כי ' מאז ראשית

המפעל הציוני ועד להקמת המדינה לא הצליחו החוגים האזרחיים להתגבש בתור כוח פוליטי '  ' ,י
אולם עובדה זו כשלעצמה לא מנעה מהם להטביע חותמם על ' החברה היישובית ' כחכרה .

ה

המכנה החכרתי של היישוב היהודי בארץ  -ישראל עוצב במידה רבה על  -ידי המבנה החברתי של
העלייה היהודית  .אמנם ההסתדרות הציונית פעלה ליצירת מכניזם של ויסות ופיקוח על ממדי
העלייה ועל הרכבה בתיאום עם השלטונות הבריטיים  ,אולם שליטתה עליה היתה

הכוונה רק למאבקה עם השלטון הבריטי על כמות הסרטיפיקאטים ועל ממדי

אין

מוגבלת " .

ה ' וץדיול ' ,

אלא

להרכב הסוציאלי של העלייה  .למעשה היתה לה בקרה רק על עלייתם של עולים לפי קריטריון

[) ,

דהיינו על עלייתם של ' עובדים '  .זו היתה גם הסיבה לכך שעל רשיונות  -העלייה לפי קריטריון י,4
התנהל המאבק הפוליטי הפנימי הנוקב ואף האלים בתוך התנועה הציונית  .אולם למוסדות הציוניים

.

לא היתה בקרה על עלייתם של עולים לפי הקריטריונים האחרים ועולים אלה היו חלק חשוב של
' החברה היישובית '  .בין השנים
1925

ודצמבר

1942

.

.

 47 000עולים מקטיגוריה ]  , ,4שעלייתם לא הוגנלה

ובתקופה דומה לערך נכנסו גם

הון שברשותם פחות
להם לא פחות

מ , 000 -

מ 500 -

9

] 19

1947 -

עלו ארצה

3 ] 3 , 000

עולים ומתוכם  ,בתקופה שבין מאי

]

כ 9 , 000 -

על  ' -ר '

הממשלה .

עולים שהכנסתם בארץ היתה מובטחת או שנמנו עם נעלי -

לירות ארץ  -ישראליות מסוגים ] ן- ,4

לירות  ] ,ין ,4בעלי  -מלאכה שכרשותם פחות

בעל ' מקצועות חופשיים שיש

מ  500 -לירות  Avi ,וכד ' ,

סוגים

אלה היו ברובם עולים בעלי  -משפחות .

' העלייה העוכדת '  ,קטיגוריה
חברים בהסתדרויות

' החלוץ ' .

[) ,

הקיפה קרוב למחצית העולים  ,אולם רק שתי  -חמישיות ממנה היו

ואח ועוד  -ליישוב כ ' חברה פוליטית ' היה כוח מוגבל לא רק באשר

להכוונתה של ' העלייה העובדת ' ככללה אלא גם באשר להכוונתה של ' העלייה החלוצית '

,

1
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,

ד ' נלער '  " ,ומה פרטית הון לאומי וג ' נוש פול טי של הימין '  ,אנתם ה חשוון
להגמוניה של הסוצ
העקיונות בארץ ' הדרך ןסיוון תשל  -א ) .
על תכליב צירת ' אל ' ~ ם
לוויסות העלייה ראה /mm igrati~ n folic - rirish . ,

..

תשבה ) ,

.

97ן Arrirudes , London

,

~
של חוסר היכולת
 . Zionisr and 1על
ההשפעה ~

.

)

עם .
"

. 49 - 29
7ן

'

ספ

,.

1 Mossek , Pa /es

.

ו ( סתיו תשל  -טן עמ '

ואחרים  .העליה  .ה  .שונ והתרועה הטבע.ת של האוכלוסיה בא  -י  .ירושלים תש  -ה  .עמ ' - , 7
הגוער בפולין
 .ס וב.
 .ה העובדת ראה ל  .א שריד  .ההלו ,ותועות "
.7

חס לעלי

העלייה החלוצית ניחס לבלל העול
- 1917

. .,

י.

' הרקע

ווסת את העלתה ואת הרבבה

העליות הראשינות  -מיתוס ומציאות  .שתי דונמאות '~ .ניוחים .
"החברת' ראה נס  " ,קלנה "" . ,
ד ' גורביץ

)

99

בתוכה  ' .י

י .
( 19

.

תל  -אב ב

תשל  -ס  .עמ .

( , 29

. 421

:

.

על ש עור

ברור אפוא כי ' החברה

הפוליטית '

היתה בעלת אמצעי ויסות מוגבלים מאוד בתחום ההברתי ,

ו ' התברה היישונית ' התפתחה באורח הטרוגני מן הנחינה החברתית  .משבר ' העלייה הרכיעית ' עורר

אמנם את השאלה האם אין צורך לווסת גם את עלייתו של ה ' מעמד
ה ' חברה ' בצורה לא  -רצויה מבחינה חברתית וכלכלית

הזעיר  -בינוני ' המעצב את פנ '

אולם רק בריטניה יכלה להתערב כדי למנוע

?

' הצפה ' של ארץ  -ישראל על  -ידי משפחות בעלות רכוש מצומצם ולא  -מספק  ' .י

התערבות זאת לא

נתבעה .

אין ספק שנחסי הכוחות ב ' חברה הפוליטית ' הושפעו מאוד מהרכב דעלייה ומהלקה של ' העלייה
העובדת ' בתוכה  .אולם היחס כין נתוני ההצבעה בבחירות למוסדות היישוב לבין הנתונים על מספר

תברי ההסתדרות הכללית ועל מספר תברי מפלגות הפועלים הארץ  -ישראליות מצביע על אי -
התאמה בין כוהד של ' ההברה דהסתדרותית ' כ ' הברה " שובית ' לבין כוחה כ ' חברה פוליטית '  .מתוך
כך יש נטייה להבליט את חלקה הבונה והמעצב של ' התברה ההסתדרותית ' כחברה אקטיבית בתחום

ההגשמה  .זהו תיאור נכון  ,אולם מנקודת  -מבטה של ההיסטוריה החברתית הוא מתעלם מחלקה
המעצב י2ל ' החברה האחדת '  ,ולו גם  -מנקודת  -מבט ערכית  -עיצוב ' על דרך השלילה '  .הסיבה

לכך היא  ,כאמור  ,שבתנאי המסגרת בארץ  -ישראל המנדטורית לא היה די בכוה פוליט ' כדי לעצב

.

את קלסתרה של ' החברה היישוכית '  .אמנם נכון כי החברה שמחוץ ל ' חברה ההסתדרותית ' עצמאיים
ושכירים

כאחד .

פוליטית .

היו חסרי עוצמה

ומסיבות שונותי אולם השפעתה על ' החברה

ה " שובית ' באה לה מתוך עצם קיומה ומתוך הכוח הכלכל ' שהיה נתון בידה .
חברה זאת  -שמחוץ ל ' ה  .ברה ההסתדרותית '  ,שהתיאור ' חברה אזרחית ' מקיף רק סלק ממנה ( אם כי
חלק

דומינאנט ' ) -

קבעה לא דק את ההרכב ואת הריבוד החברת ' של היישוב היהודי בארץ -
והחרכות  .היא העסיקה את חלק האר ' של

.

ישראלי היא השפיעה גם על הרגל ' בצריכה דפנא '
הפועלים השכירים שהיו מאורגנים ב ' ח  .ברה ההסתדרותית ' והיתה עיקרו של השוק הפנימי לתוצרת
של ' החברה

ההסתדרות ' ת '  , .י

עצם קיומה של חברה

'

מחוץ לסברה ההסתדרותית .
'

בתנאים של

.

' חברה פוליטית ' אוטונומית ומוגבלת קבע כי הרעיונות בעלי האופי הכוללני אשד ניסחו דגם רצוי

"

1
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איל111יוב ' מסקנות ' (  192ן  ,נתנ ' ס 1לעיל הערה  ) 4ב  ,עמ ' 0נ  .ארלו ~ ורונ כתג שם :
לפנתו מתוך הפוליטיקה של העליה ודוישת פתיון תכוף  -היא הינולציה העתירה של

"

' השאלה השיה העולה

.

.

עלק

המעמד

הבי ; ונ

.

.

עליה  11של המעמד הניגוני היתה עד עכסן חפשית לגמרי מש טת הסיטיפ קט ' ס ונד ' . ' . . .
יאה  ,בין השאר  ,הויובק ויסק 1לעיל העיה  ) 1עמ '  134ננ . 1דומה נ ' נצר הולשות ' ה המהותיות של החברה

.
שמחוץ לצנרה ההסתדרותיח' 'ש לשים ינ

.

.

.

.

. .

ומובהקים  ,לא ה תה מוטיבאציה להתארשות לשפ רכישת עוצמה פוליטית כתרמוס לנוחם

.

עוצמה פוליטית בתוך ' החביה הפוליטית ' היישובית לא נלה למסוי
ה ' סוד הקובעים

.

את דפוס ' המשק

והגלגלה

.
-.

בי לחוגים מאורג ; יס נחוכה  ,ש ענו א נטרס פ כלכליא מוגדי ם

הארץ  -ישראייים  .דפוסים

י.

הכלכל '  .ממילא

דיהס השפעה על השליטה על גורמ

.

,

אלה היו  ,כאמור מחו לתחום שליטתה של

. .

' ההברה הפול ט ' ת '  .לכוחות אלה היתה אפוא השפעה על ' החנרה היישוב ת '  ,בל ' שיהיה להם צורך בשליטה
נ ' חנרה הפוליטית '  .ואילו לה ; ועח הענודה לא יכלה להיות השפעה על ' החביה ה יש1נ ' ת ' גל י השפעה מביעת

על ' ההניה הפוליטית ' .
20
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ראה  ,צ ' נוסמל פער ושוויון בסנרה ההסתדרותית 1920

הערכית על שכרו של העובד היהודי בא " י  ,רמת  -גן

- 1939 -

1974

ההשפעה של האידאולוויה הדוויזית והענודה

של ' הברה ' היו בחינת רעיונות ' אוטופיים ' .
ההסתדרותית ' .

יכולה היתה להתיחס רק ל ' חברה

' אוטופיה '

נכון אפוא שיחסם של הכוחות ההגמוניים ב ' הברה הפוליטית ' היישובית כלפי החגרה שמחוץ

ל ' חברה ההסתדרותית ' הוכתב לא מעט על  -ידי שיקולים של איסטראטגיה פוליטית  -רכישת
ההגמוניה הפוליטית והבטחתה  .אבל הוא הוכתב בראש ובראשונה מעצם קיומה של הברה
כזאת  -כנתון אובייקטיבי שאינו ניתן לשינוי רצוני ומכוון  .קיומה של תברה מחוץ ל ' חברה
בע את מגבלותיה של ' החברה הפוליטית '  ,את תחומ ' המאבק הפוליטי ואת תחומי

ההסתדרותית '

ההסכמה והפשרה המתחייבים מכך  .בנסיבות כפי שתוארו כאן היה הניסוח האידיאולוגי של

מעמדות ' ,

' מלחמת

שהמסכת האידיאולוגית של מפלגות הפועלים דנה

בו

באינטנסיביות

רבה  -חייב להיות מוגבל אובייקטיבית לשני ממדים אופראטיכיים  ( :א ) מאבק על ממרי השליטה
בהון הלאומי נומכאן השליטה במוסדות
( ב)

הלאומי :

הציוניים )

ועל סדרי העדיפויות של ההשקעה של ההון

מאבק של ' איגוד מקצועי ' על תנאי  -עבודה ותנאי  -שכר במשק הפרטי הקיים .

שני הממדים הללו של המאבק לא השלימו בהכרח זה עם זה ולעתים תכופות נמצאו במתח פנימי .

מובן שלמושג ' מלחמת מעמדות ' כמושג המתאר שאיפה לשלטון פוליטי המביא לתמורה

.

ראדיקאלית בסדרי המשק והחכרה לא יכלה להיות משמעות אופראטיבית כלשהי בארץ  -ישראל
המנדטורית  .המאבק על השליטה בהון הלאומי ועל תנאי  -השכר השפיע רבות על דמותה של

.

' החברה היישובית ' אולם היה זה מאבק מוגבל בהיקפו ומוגבל
הפוליטית '

ל ' חברה

ולכוון את ' החברה

המבקשת להדריך

בתוצאותיו .
היישובית '

על  -פי אמות  -מידה

.

נורמאטיביות ערכיות היה  ,אם כן כושר מוגבל  .היא לא יכלה לשנות את מבנה ההון העירוני או
לכוון את ההון הפרטי לתחומי השקעה עדיפים  .היא לא יכלה להגביל או לווסת את התפתחותה של

רמת  -החיים  .היא לא ' כלה לפקח על ממדי היבוא וממדי הצריכה של ' החברה היישובית '  .גם

שונים  .יי

השפעתה על תנאי  -השכר היתה מוגבלת מטעמים

בו  -בזמן  ,כיוון ששכר  -העבודה היה אחד

הגורמים המעטים שהיו ניתנים לשינוי ' נשלט ' בהוצאות הייצור  ,הפך המאבק על שכר  -העבודה
למאבק סוציאלי

'  ' Uמרכזי

TDI

 :הוצאות הייצור האחרות ,

ומגמות שמחוץ לגדר ~שליטתה של

לעומת זאת .

נשלטו על  -ידי כוחות

' ההברה הפוליטית '  ' .החכרה הפוליטית ' אכן השפיעה על רמת -

השכר ולהכרעה אידיאולוגית ניתן במישור זה תפקיד חשוב ביותר  ,אבל בה במידה היתה ל ' כוחות
המעצבים '

ה ' לא  -נשלטים ' הללו השפעה רבה על אופיה ושיטות פעולתה של ' החברה הפוליטית ' .

,

י

מכל האמור לעיל ברור כ ' לא נכון יהיה למקד את התיאור של התפתחותו של היישוב היהודי
בתיאור התגבשותה של המערכת הפוליטית כמערכת המודעת לצורך לקיים שליטה על יסודות

21
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.

זורמן שט  .ויאה לעניין זה נס נ ' מאירסון ' עזרה הדדית בימי

.

העיון של ההסתדרות תל  -אניב תש  -ב  ,עמ ' 204 - 114י מ '

.

של סטנדרט פ לרמת ת " ס מקסימלית כסלק ממדיניות

משבר '  ,מעש

אב ' זוה

שוו ' ו ~ יח ' ,

.

.

ם ומנמות -

פיקים

מענודת ירח

ו " שביט ' מקרה לרמת  -חיים  -על היעדרם

-בטחון סוציאל ' .

"

 r ~ bn ) 1תשל  -ח ) .

עמ ' 2 - 40נ .

יעקב שביט

שונים של המערכת החברתית והכלכלית  .מודעות כזאת היתה קיימת והיא היתה מאפיין יסודי
וייהודי של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .אולם מאבקם של גורמים ב ' חברה הפוליטית ' להשגת
שליטתה על יסודות שונים ב ' חברה היישובית ' לא נבע כמקורו מצורך פוליטי וממסורת פוליטית .

הצורך הפוליטי נולד מתוך הנסיבות החברתיות  .יתירה מזאת  ,הכישורים להפיק כוח פוליטי מתוך
הנסיבות החברתיות הללו  ,דהיינו הכישורים לפתח אידיאולוגיה מתאימה לנסיבות וארגון יעיל

.

כמסגרת המציאות הנתונה לא היו רק תולדה של נתונים התחלתיים מתאימים בתחום התודעתי -

האינטלקטואלי והארגוני  -המפלגתי  .גם אם היו נתונים כאלה קיימים  ,הם יכלו להפוך לעובדות
היסטוריות רק מתוך צמיחתם מתוך ' מסגרת ההתייחסות ' הנתונה שלהם  .לא די לתאר את מידת
הכוה של ארגון פוליטי או את מידת התאמתה של אידיאולוגיה למציאות היסטורית ולכוונות

,

היסטוריות יש לשאול מה היו אותם יסודות חברתיים אשר אפשרו לאידיאולוגיה מסוימת דווקא

ולארגון מסוים דווקא להשיג עוצמה  .זאת בל '
וארגון  -של ' חברה

פוליטית ' -

להתעלם ממגבלות כוחה של אידיאולוגיה

לעצב דמותה של ' הברה ' .

וך,-

.

על מקומה של החקרה הסלבקית בירושלים

,

יורם צפריר

.

י

"י

,,

ן

,
י
לקא

/

איתור מקומה של החקרה הסלבקית היה לאחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת במחקר
הטופוגראפי של ירושלים * .

ב 1972 -

כבר הוספתי על ההצעות הרבות הקיימות הצעה אחרת  ,לפיה

נבנה מבצר זה סמוך למקדש  ,מצדו

ההורדוסי  .י לפי
הנמצא

כ 32 -

הדרומי  -המזרחי ,

בשטח הכלול כיום בתחומי הר  -הבית

הצעה זו נשתמרו גם שרידים ממסדו של מבנה זה והם נחשפו מצפון ל ' תפר ' ,

מטרים מצפון לפינה הדרומית  -המזרחית של חומת הר  -הבית ההורדוסית  .במקום זה

נשענת הבנייה ההורדוסית על  -גבי בנייה הלניסטית  ,ונדבכיה התחתונים של הבנייה ההלניסטית הם

שהיו  ,לפי ההנחה שבידינו  ,חלק מן הפודיום עליו הקים אנטיוכוס הרביעי את החקרה .
כפי שקורה תמיד בעת ביקושם של שרידים אבודים  ,השמא רב על הוודאי ולפני שתיערך חפירה
סמוך ליסודות חומת המזרח של הר  -הבית לא תהיה אפשרות להוכיח באורח חד  -משמעי את תוקפן

של ההנחות שהובאו לעיל  .בהיעדר הוכחה כזו  ,חייבים אנו להרחיב דיוננו בבירורם של שלושה
עניינים  ( :א ) פירוש המקורות ההיסטוריים שיש בהם נתונים על החקרה  ( :ב ) שחזור תחומי ירושלים
והטופוגראפיה שלה בתקופת השלטון הסלבקי ומרד החשמונאים

; ( ג)

לימוד הטיפולוגיה של

הבנייה הקדומה באיזור ה ' תפר '  ,ניסיון לתארכה ולהבין את דרך שילובה לאחר זמן בחומת המזרח
של הר  -הבית .

א
תיאורי החקרה ותולדותיה מרוכזים כולם בספרי החשמונאים ( בעיקר בחשמונאים  -א ) ובכתבי יוסף

בן  -מתתיהו  .על אלה יש להוסיף הזכרה אחת במגילת תענית מסוף ימי הכית ופירושה ב ' סכוליון '
המאוחר של מגילה זו .
*

מאמר זה הוא נוסח מעודכן של מאמר אנגלי  Jerusalem ' , Revue :חן ~ The Location of the Seleucid Akra
 . 501 - 521 , pis . % % % 111 -xxxviiקק  . Bibligue, LXXXII ) 1975 ( ,המאמר הוקדש לזכרו של מיכאל אבי  -יונה ,

בר  -כוכבא על הערות
אשר פתח לפני את שערי מחקר ירושלים  .תודתי נתונה לישראל רול על עזרתו ולבצלאל אבכוכ
אשר הרבה מדעותיהם
חשובות שהעיר לי אחרי צאת המאמר האנגלי לאור  .כן נתונה תודתי לידידי הרבים
משוקעות בענודה זו .
1

' מקום החקרה הסלבקית בירושלים '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ג )  ,עמ '  . ] 26 - 125לאחרשיצא לאור נוסח מקוצר של מאמר

1 RevealeK Jerusalem 1975 ,חש ] ט5אזשנן  ,הוא נענה במאמר  -התקפה חריף על  -ידי

זה באנגלית (  . 85 - 86קק

מ ' לפרוסאז  ,ששלל את ההצעה המובאת כאן מכלוכל

.

..

 :םטם1קוחט ] " טס 51ם 81 sud -מ )ע ' M . E . G . Laperousaz

.

"

 . 241 - 257קק  faux probl me ' , Syra ] 11 ) 1975 ( ,חט ?  vestiges de l ' Acra des Silucidesטס " . Salomon

.

לפרוסאז  ,לשיטתו ( וראה להלן  ,הערה  ) ~44טען שקטע הקיר שאנו מנסים לזהות כמסד החקרה  ,ובכל מקרה כקיר

הלניסטי  ,הוא חלק מקיר הר  -הבית מימי שלמה  .טענה זו  ,כמו טיעוניו האחרים של לפרוסאז  ,נראית לנו כלא

מתקבלת על הדעת  .במקביל להופעת ביקורתו של לפרוסאז יצא לאור נוסחו האנגלי של מאמר זה  ,שיש
לדעתנו  ,תשובה לכל שאלותיו והשגותיו  .עליו יש להוסיף תשובה קצרה נוספת

" problem de l ' Acra ( Correspondance ) ' ,
 . 295 - 297קק Syria . LIV ) 1977 ( ,

' Une fois de Plus
! :

 1וט  Temple de Jerusalemטס Mont

טס -" 51

,

בו ,

 .,ץ

L 'angle sud

יורם צפריר

אין ספק שיוסף בן  -מתתיהו שאב את עיקר המידע שלו לפרשת המרד מידי בעל חשמונאים  -א  ,ועל
כן יש להעדיף על  -פני יוסף ספר זה  .אלא שנטייתו של מחבר חשמונאים  -א לקצר ולהתקשט בלשון

מקראית  -מליצית מחזירה אותנו אל פירושיו של יוסף  .יתר על כן  ,אף שהיה יוסף מרוחק דורות
אחדים מימי מרד החשמונאים ותפיסתו את העיר החשמונאית לא היתה ריאלית בכל הפרטים -

כפי שנראה להלן  -יש חשיבות עצומה להקבלות שהוא עורך אל העיר בת  -זמנו  ,שכן לנו מוכרת
עיר זו הרבה יותר  .גם מבחינה כמותית רב יותר המידע המובא על  -ידי יוסף  ,הן על החקרה הקדומה
והן על המושג

בימיו  ,ימי מלחמת  -החורבן .

' חקרה '

המקורות מספרים על הקמת החקרה בידי אנטיוכוס הרביעי אפיפנס סמוך למקדש  ,על אכלוסה

באנשי  -צבא שכירים וביהודים  -מתייוונים ועל הסבל שסבלו אנשי ירושלים מן החקרה ויושביה .
המפורש ביותר הוא תיאורו של יוסף בן  -מתתיהו
ואת חלקי העיר הנאים ביותר שרף

שבעיר התחתונה

:

בקדמוניות  ,יב : 252 ,

[ אנטיוכוס ]

ולאחר שהרס את חומותיה בנה את החקרא

כי היתה רמה ונישאה על פני בית  -המקדש  .ולפיכך חיזקה בחומות גבוהות

:

ובמגדלים והציב משמר מוקדוני בתוכה  .נוסף על אלה נשארו בחקרא רשעי העם

ומידם של אלה עלתה להם לאזרחים לסבול רעות ונוראות ( תרגום א '

ובני  -בליעל ,

שליט ) .

אחר  -כך מתארים המקורות את המלחמות החוזרות ונשנות בין אנשי החקרה לבין

יהודה '

ויונתן4

החשמונאים ואת כיבושה בסופו של דבר בידי שמעון  .נ זמן  -מה לאחר שנתבצר שמעון בחקרה שינה
את דעתו והחליט להורסה עד

היסוד ' .

בתיאור מלחמת  -החורבן מוסיף יוסף בן  -מתתיהו פרטים על החקרה  ,כפי שהיתה מוכרת בירושלים
של אותם הימים  .הקטעים  ,שעוד נשוב לדון בהם  ,מזהים את החקרה של סוף ימי הכית עם העיר
התחתונה ,
2

כלומר עם הגבעה הדרומית  -המזרחית של ירושלים .

חשמונאים  -א א לג  -לה  :ג מה

3

חשמונאים  -א ד מא

4

חשמונאים  -א ט נב ( ביצורי

. 182 - 181
6

;

ו יח  -כז

5

;

ד ב

;

קדמוניות  .יב . 252 ,

; מלחמות ,

בכחידס ) ;

7

א.

 : 39קדמוניות  ,יב , 318 ,

י ו  -ט  ,לב  :יב לה  -לז

. 364 - 362

. 406 - 405

; קדמוניות  ,יג , 133 , ] 24 - 121 , 51 , 42 - 38 , 17 - 14 ,

חשמונאים  -א יג מט  -נב  :יד ז  ,לו  -לז .

.

מלחמות  ,א  ; 50ה  : 139 ,קדמוניות  ,יג  . 217 - 215 ,נראה שהדברים אירעו זמן  -מה לאחר כיבוש החקרה בידי שמעון
(  141לפני  -הספירה  ,על  -פי  :מ ' שטרן  ,התעודות למרד החשמונאים תל אביב  , 1965עמ '  : 170ולפי דעות

 .ביבא -

אחרים  142 -לפני  -הספירה ) בראשית ימיו של אנטיוכוס השביעי סידטס
בתביעה אל שמעון שישיב לו את המצודות המלבקיות הכבושות  :יפו  ,גזר

( 139

לפני  -הספירה )  .מלך זה פנה

והחקרה של ירושלים ( חשמונאים  -א סו

כח )  .שמעון בתשובתו הציע תשלום כופר עבור יפו וגזר  ,אך התעלם לחלוטין מן התביעה על החקרה ( שם  ,לה ) .
כנראה שאז גמלה בלבו ההחלטה לסלק את החקרה כליל גם מבחינה פיסית ולמנוע כל אפשרות של תביעה
סלבקית  ,או גרוע מכך  -כיבוש סלכקי מחודש של מקום זה  .רק כך מתבארים הקטעים המספרים על הריסת

.

החקרה עד היסוד גם אם זמן מועט קודם  -לכן  ,בהחלטת הכנסת הגדולה משנת

140

לפני  -הספירה  ,משבחים את

שמעון על כי  ' :ויושב בה אנשים יהודים ויבצרה לבטחון הארץ והעיר ' ( חשמונאים  -א יד לז  -תרגום א ' כהנא ) .
על אופיה של החקרה וחיל  -המצב שבה ראה גם
גזירות הדת '  .ציון  .לח
7

( תשל " ג ) .

:

ב ' בר  -כוכבא  ' ,מעמדו ומוצאו של חיל המצב בחקרה ערב הטלת

עמ ' . 47 - 32

עוד שלוש פעמים מופיע המושג ' חקרה ' אצל יוסף
חקרה בתיאור

בן  -מתתיהו  ,בלי שידובר בחקרה

כיבוש ירושלים כידי אנטיוכוס השלישי

בתקופה התלמית

( קדמוניות  ,יכ  . ) 439 , 434 ,מבצר זה

חננאל או מגדל המאה מימי נחמיה  .ראה

 . 241 - 242קק , ) 1954 ( .י1

( 200

הסלבקית  .פעמיים נזכרת

לפני  -הספירה ) והכוונה ללא ספק למבצר של ירושלים

קרוב לוודאי שכן מצפון להר  -הבית  ,אולי על מקום מגדל

' -The Walls of Nehemiah - /) Minimalist :

.

,

Avi -Yonah

54 .

 . View ' . Israe/' Exp/orarionפעם ממפת מכרת חקרה ומלחמות  ,ו  ) 392 ,תוך
.
) םחןט0ג.

כדי תיאור הלחימה על חומות העיר העליונה בז ' באלול  ,יום לפני נפילתה של העיר  .הלוחמים בורחים מן החומות

אל ההקרה  -כאן  ,ללא

ספק  ,הכוונה

למצודת העיר העליונה

:

ארמון הורדוס או שלושת המגדלים במערב העיר .

א5
200%

הצעות החוקרים למיקום החקרה הסלבקית בירושלים

יורם צפריר

במשך ארבעה  -עשר עשורי השנים מאז נתחדש המחקר הטופוגראפי של ירושלים הוצעה כמעט כל

נקודה אפשרית מדרום  ,ממערב ומצפון להר  -הכית כמקומה של החקרה  .חלק מן ההצעות השונות
שהועלו במרוצת הזמן רוכזו במפה  ,לעיל עמ '

' . 19

לפחות שתי גרסאות שהיו מקובלות מאוד במחקר של המאה הי " ט נדחו ואין החוקרים שבים אליהן .

האחת היא הצעת הזיהוי עם הגבעה הצפונית  -המערבית ( תוך כדי פירוש מוטעה של המושג ' העיר

והאחרת היא הצעה המזהה את החקרה בצפון הר  -הבית  ,תוך כדי בלבול החקרה

התחתונה ' )

הסלבקית והבירה

החשמונאית  .כיום נחלקות הדעות בין שתי גרסאות אחרות

( הבאריס )

:

האחת

טוענת לזיהוי החקרה בעיר העליונה  ,מול הר  -הבית  ,בשטח המצוי כיום ברובע היהודי ; והאחרת -
מזהה את החקרה כעיר התחתונה .
החשובים בנציגיה של האסכולה הטוענת שהחקרה נמצאה ממערב  ,בעיר העליונה  ,הם ונסאן  ,אבל

8

על  -גבי מפה זו רוכזו רק חלק מן ההצעות ; ריכוז של זיהויים שהוצעו באמצע המאה הי " ט ראה גם
es a/ten Jerusa/em, Basel 1876

"

 ,ם,

 zur Topographieש1

.

למקדש  ,באיזור שנבנתה בו אחר  -כך הבירה החשמונאית והאנטוניה ההורדוסית ראה

 .קק Sketch ofa citf~ London 186 ! ,

ימפה

, 82 - 85

.

ג Lewin , Jerusalem -

:

Williams , The Holy

.

.ז

.

.

,

'

0

 rhe Topographyחס Nevin , Notes

)[ .

;  . 49 - 50קק  18492חסטחcily ~ 11 , ] 0

בסוף הספר Wilson Ancienl Jerusa/em (Palestine Exploration Fund Quarterly :

 . ( , 1906ש ] ש ) Jerusa/em

.

:

Zimmer -

)[ .

ץ  iarten undח  %חז ; איתררה של החקרה מצפון

 . ).נ

.

;  . 164 - 166קק 1893 ,

c.w.

)Statement

 . 9 . 2% 0על  %יתגר החקרה בגבעה הצפרניח  -המצרבית  ,בחיוור כנמיית הקבר  %ו מורדדת הגבעה הצופים אל הר -

הבית ראה
3ש ] ~

1 % 66

Fer -

:

.נ

5 , 567 :

] -4

1 . 111 : 1 . De:ק London ! 847 ,

..

Paris

.

 . 4 ! 0קק  Pa/estine , 1 , London 1841 .מן . .Biblical Research

] . Robinson

~ the Ancienl Topographyח Essay 0חג gusson ,

/ em

( ' , derniersjours deהמפה בסוף הספר ; Ch . Warren 12 C . R . Conder, Ihe cily of
,
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 . 93 -96עס  ( Jerusalem , London 1909מפה מול עמ '  . ) 116על  %יתור החקרה בגבעה הררומית  -המערבית ראה
).

.

.

 . 29 ( plan 632 ( :ק 1 Berlin 1853

.

 Jerusalem und yelne (fmgebungen ,וסע Tobler , Topographie

 ; 1) . RUckert , Die Lageל . 99 . 92 - 10ך. Leipzig 190
 ( es Bergesבסמוך למצודה ) Paris :
 -9 %לש  .קע Freiburg 1898 .

.

11 /

.

..
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~

:

]

'

 , Topographie des a/ren Jerusalemאטחזחזס44

-,

 ville de- .ש1

8.

85 . 5 , 7 : F . M . Abel , ' Topographie des campagnes Maccabiennes ' , Revueת  . 9 - 10 ,קק ] 905 ,

.א

,

 . 17 .ק  ; idem , Les /ivres des Maccab (ies, Paris 1949 ,ן . 518 - 526 )!1 % . 2קק  ) 1926 ( ,ן ) ( ) ( ) ( Bibligue ,

31 Steve , Jerusalem de

9 . 205 -236 ; Vincentס .

 ! . 40ק 8 . 67 ,ח  75 - 192 ,ן  .קק Testament, Paris 1954 ,

ן% ] 111 ) 1934
ח ? ן ) חג ' ! ן

.

מ '  %בי  -יונה  % ' ,רכיאולוגיה וטופוגראפיה של

ירושלים בימי הבית השני '  ,ספר ירושלים  ,ירושלים ותל  -אביב תשכ " ו  ,עמ '

לתקופת בית שני  ,המשנה והתלמוד  ,ירושלים

.

.

 , ] 966עמ ' , 35

Vincent , ' Acra ' , Revue Bib /igue

מפה 52

3 ! 8 - 317

; London

 . ] 13 - 1 ] 4קק  ( ! 967המצודה )  .על החקרה בגבעה הדרומית  -המזרחית ראה

.

ומפה

; !0

הנ " ל  ,אטלס כרטא

 , Jerusalem ,מסלחט 4 . 1:י  : .ו

,

South ofthe
:

.

Acra

,

W. F.

9 . 26 - 31 ; idem , Ancient Jerusa -ע  Statement) , 1 % % 6עןזש ! זםח4 )2חחץ Temple (Palestine Exploralion

 ieita/ter .Jesu Christi ,חון Volkes

, .

, ,

הדיון המעודכן במהדורה החדורה :
ך . 3ח  - 199 ,ן9 . 19ק נ ; Leipzig 1920והשווה ~
5 Christ ed .אצשנ
 . Millar ,ש יש ) 3 . Vermes
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 .קק 3ך19
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יל

.

 0ץז10

"

ף " rhe Age

] . Schdrer , The 11

! the Jewish People

חב  . 154 - ! 55שם שוקלים העורכים גם את ההצעות למקם את החקרה כגבעה המערבית Ch . Watson , .

.

.

.

)( The Acra (Palestine Exploration Fund Quarter/y Statementבתחום הר  -הבית

 . 50 - 54קק 1906
ההוררוסי)  . 446 - 452 , :קק  1908 ,חס חס ]  . 156 - 160 ; 11 ,קק  1907 ,חסטחס ] G . A . Smith , Jerusalem , 1 ,

.

.

"

.

 . 144 - 157 : W . A . Shotwellקק  lhe Old Testament, Leiden 1952מן map 12 : 3 . Simons Jerusa/em

,י

' The Problem of the Syrian Akra ' , Bulletin of the American SCAools Of Oriental Research , 176
י . 10 - 19סק ין) 1964
.
The Fortress of Akra ' ,, (JAristian News
Constantino ,
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מפות  :א  .ג  .פ  .ירהשלי
 . 2הצעת שחזור של חומות ירושלים בתקופה ההלניסטית  ,לפני מרד החשמונאים  .השחזור כולל את מקום החקרה
הסלבקית ואת מקום החקרה התלמית

ואבי  -יונה .

9

נוסף על טיעוניהם הקשורים בחקר הטקסט  ,מסתמכים החוקרים על ההסתברות

הגיאוגראפית וההיסטורית  .קיומה של פוליס יוונית בשם אנטיוכיה ( חשמונאים  -ב ד

ט ) בירושלים ,

מחייבת  ,לדעתם  ,את העובדה שנבנתה עיר חדשה  ,מתוכננת במתכונת הלניסטית  ,בצמוד לירושלים
הישנה  .עיר מעין זו  ,שחייבת היתה להיבנות בשיטה ה ' היפודאמית '  ,אין לה מקום מתאים אלא על -

גבי הגבעה המערבית  ,שהיא רמה שטוחה ורחבה  .המקום אותו מראים החוקרים כהולם ביותר את
החקרה נמצא בקצה המזרחי של העיר  -האחות  ,בראש המצוק היורד אל הטירופיאון ולא רחוק

מאתרו של ארמון החשמונאים שלאחר זמן  .מקום זה אינו מרוחק מדי מן המקדש  ,ויחד עם זאת
נשקף מעליו ועשוי לשמש נקודת זינוק לחיילים בעת הצורך .
אך כבר טען צ ' ריקובר  ,והדברים נראים  ,שאין קיומה של פוליס בירושלים בשם אנטיוכיה מחייב
הקמה בפועל של עיר חדשה  .כאן דובר בעיר הקיימת שהתייוונה וקיבלה  ,לאחר הקמת הגימנסיון
והאפביון  ,מעמד

9

של פוליס והמירה שמה לאנטיוכיה

ראה מראי  -המקומות

לעיל  ,הערה

:

 . 8אבי  -יונה הרחיב טיעוניו בספר חדש שהחל לכתוב על הטופוגראפיה של

ירושלים ולא זכה לסיימו  .וראה גם המפות שערך לאחרונה בתוך

:

אטלס ירושלים  ,ירושלים תשל " ג .

יורם צפריר

העיר החדשה הזאת  -היא היא ירושלים  .לא עמדה העיר החדשה
' בתוך ' ירושלים  ,כפי שסבורים חוקרים אחדים

;

' על  -יר ' ירושלים ,

ולא

ירושלים עצמה היתה בצורה מחודשת 0 .י

הסכמה עם דעתו זו של צ ' ריקובר פותרת אותנו מן הצורך לבקש את העיר ההלניסטית על  -פני
הגבעה המערבית  ,ואכן נראה שגבעה זו היתה ריקה מיישוב במחצית הראשונה של המאה הב ' לפני -

הספירה  ,ימי מרד החשמונאים  .יי
מסקנה זו הולכת ומתחזקת כל אימת שנערכת עונת  -חפירה נוספת על  -גבי הגבעה המערבית  .החומר
החשוב ביותר לדיוננו נחשף  ,ללא ספק  ,בחפירות הרובע היהודי שבהנהלת נ ' אביגד  .בסיכומיו

הראשונים הוא הבליט את היעדרה של שכבת  -יישוב הלניסטית קדומה באיזור חפירותיו 2 .י חד -
משמעי במיוחד הוא הקטע המסכם שהביא אביגד בשנת

: 1972

קשה יותר להסביר את העובדה  ,כי בכל השטחים שחפרנו לא נמצאו שום שרידים מן התקופה

ההלניסטית הקדומה  ,מלבד במילויים  ,מקום שם נתגלו חרסים מספר מתקופה זו  . . .לעומת

זאת נתברר  ,שפעולת  -הבנייה הנרחבת שאחרי התקופה הישראלית התנהלה בסוף תקופת

החשמונאים " .
מאז לא נתגלו שום ממצאים מכריעים שיש בהם כדי לשנות מסקנה זו  ,אף  -על  -פי ששרידים
בודדים ,

10

פזורים פה

ביבא -

א ' צ ' ריקובר  ,היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית  ,תל אביב

בירושליפ ' .
1 1

ושם ,

נתגלו בעונות  -חפירה נוספות .

אנו

היהודים בעולם  -היווני והרומי  ,ירושלים

תשכ " ג  ,עמ '

 . 134וראה גם

:

הנ " ל  ' ,אנטיוכיה

תשכ " א  ,עמ ' . 155 - 146

יודעים  ,כמובן  ,מן הממצאים בחפירות הרובע היהודי ובהר  -ציון שהיתה התיישבות נרחבת על  -פני הגבעה

המערכית כמאה הז ' לפני  -הספירה  ,אלא שיישוב זה נהרס לחלוטין יחד עם שאר חלקי העיר כזמן חורכן הכית

הראשון  .איזור זה לא נושב מחדש בזמן שיבת  -ציון ולא נכלל כחומת נחמיה  .וראה  :מ ' ברושי  ' ,מנין תושביה של
ירושלים ה " קדומה "
כימי
12

כין חרמון לסיני  -יד לאמנון  ,ירושלים

',

נחמיה '  ,קתדרה 4 ,

1969 / 70

.

Old city of Jerusalem

' 1970 ( Second

193 - 220

( תמוז

תשל " ז ) ,

 .קק .

.

וחטטן 1 - 8 :

xxil

( ) 1972

י ' צפריר  ' ,חומות ירושלים

תשל " ז  ,עמ ' ; 74 - 65

עמ ' . 42 - 31
טה )

 .קק ) 1970 ( ,

Quarter

]0

xx

Jewish

.

"ה

)

חן

' Excavations

Israel Exploration Journal

( Third Preliminary Report ) ' ,

. 1971

.

4 . Avigadל

' ) ( Preliminary Report

 . 129 - 140 :קק . Preliminary Report ) ' .

אביגד מביא ממצאים הלניסטיים אחדים  ,אולם את רובם ככולם אי  -אפשר לשייך בצורה נעלה מספק לתקופה

הקודמת למחצית המאה הב ' לפני  -הספירה

;

מטבע של אנטיוכוס הרביעי הופיע יחד עם מטבעות מאוחרים .

בשיחה בעל  -פה סיפר אביגד שהיעדרם של ממצאים הלניסטיים קדומים בכמות משמעותית מאפיין גם את

התוצאות של עונות  -החפירות האחרונות  .לכל היותר אפשר להניח קיומם של מכנים בודדים או איזור חקלאי מחוץ
לעיר ( והשווה
 . 168 - 169קק

יונה

(,,

:
,

5 andט01א

ן 197

.

1976 ,

Old City ,

"ה

)

Jerusalem - The Jewish Quarter of

.

0 ; , XXVIIחיא0נ ~ 5 ' Israel Exp/orarionעט4ו)  .ממצא

תומך בהצעתו של אבי -

; ) 5ן 4ח  8ה ] Wall1 0 ] Jerusalerהחט סק  , ' The Newley -הבחס ץ  -וע

( 'lificanח5ןlical 5

pp

 . 168 - 169קק xxl . 1971 .

וה איני

Avigad ,

"

) סח ע( Israel Explorarion 70

(  . 136 - 137קק  / , XX , 1970 ,םחןא0ג

Exp /oration

צל  -ירי אנטיוכוס הרביצי ושלא נשלמה

בנייתו) .

.

.א

,

ו

4 .א

שהבסיס והמסתרח גדולי הממדים שנתגלו ברובע

Avigad

.א

)

הם צרותלהץמת מץרשלדיאומבמץום

נראה שיש לבקש הסבר אחר למציאותם ברוכע היהודי של

החלקים הארכיטקטוניים המונומנטאליים שכמותם גדלה בינתיים  .חלקים ארכיטקטונים אלה שייכים  ,לפחות

בחלקם  ,למבנה מפואר  ,כנראה מקדש  ,שכבר יצא משימוש באמצע ימיו של הורדוס  .בניגוד לדעת
הנזכרת

אבי  -יונה ,

למעלה  ,דומני שסניר יותר לשייך חלקים ארכיטקטוניים אלה להר  -הכית החשמונאי  .בעת שנכנה הר  -הכית

מחדש בידי הורדוס הועברו  ,לפי דעה זו  ,חלקים אחדים שיצאו מכלל שימוש ונעשה בהם שימוש משני כרבעי
המגורים של ירושלים .
13

נ ' אביגד  ' ,החפירות ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים '  ,קדמוניות  ,ה
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1111שמ 1טעי

חנויותיו על מגן ברתעי בדרומה של הגבעה המערבית העלו אותה תמוד עצמה  :חדווה ה " שוב

כמאה הא ' לפני  -הספירה 4 .י חפירות אחרות בשטח הגבעה המערבית או אף בחלקי העיר שמצפון לה
מאופיינות אף הן בהיעדרו של ממצא הלניסטי קדום  .זו התמונה המתקבלת מן החפירות בגן

הארמני י בכנסיית הגואלי

"

ובמוריסטן  ,לי

ונ

כ  ,בןןש

15

ד ' בהט ומ ' ברושת ' החפשות בק

,

וחופ1ן נ בבונ כ

פא כוח

צקן ,

הארמה /

מן החפירות בשער דמשקוי ובסביבתו 9 .י על מצב זה

קי

מינים  ,ושם  ,עמי . 105

קדמומו

שם  ,עמ '

 . 103 - 102הממצא ההלמסטי הקדום המכר שם

.

יממותי  .ראה גם חפירת קרץ וטשעגהם
הוא ' החומה הראשון '  ,זמן כמיתה בימי מלכות
 . 20 - 21 : xcvilקק  ( , XCV ) 1963 ( .אשיי0טס  Jerusalem ' . Palestine Explorationחי
:

 . 71 - 73קק ' Armenian Garden ' , 1611 , XCIX ) 1967 ( ,

16

.

חסצחס ) 1

' Excavations

 . 18 - 20 ; A . D . Tushinghamקק ) 1965 ( ,

 derחן  Muristanחשן ' Vorljufer Bericht Uber die Ausgrabung unter der Erldserkirche

,

4 .א -א

.

.

Ute Lux

 -vereinsםח ] ו5םן0ץ iTeirschrfr des Deutschen .י 1971לחט  der Jahren 1970ח ]  Jerusalemח0ע Altstadt

 . 185 - 201קק LXXXVII ) 1972 ( ,
17

 .קק 1 ( , XCIV ) 1962 ( ,זש1זםעם  Jerusalem ' , Pa/estine Explorationתו K . M . Kenyon , ' Excavations

.

18

,

 . 14ק (  1 ) 1964ו [ ) א
966' . Levant ,ן 4 -י9ן Gate ,

.

 . 19 - 20 :קק (  : 86 - 88 : XCV ) 1963טשינגהם ( לעיל  ,הערה . ) 15
 Excavations 81 the Damascusחס Hennessy , ' Preliminary Report

 . 22 - 27קק 970 ( ,ן ) 11
19

'Quarterly

"

1937 - 1938

.

. 8.נ

.

 Wall ofJerusalemחו ] 0א R . W . Hamilton ' Excavations Against the

 . 1 - 54קק  Palestine , () ) 1944 ( ,מן

Department of

23

יורם צפריר

עמדה כבר

ק ' קניון  .לכן הציעה לפתור את בעיית החקרה על  -ידי דחיקתה לקצה מערב  ,אל איזור

החפירות של ג ' ונס במצודת ירושלים .

20

לא רק חוסר הסבירות הטופוגראפית והריחוק מן המקדש

מונעים מאתנו לקבל הצעה זו  ,גם תוצאות החפירה עצמן לא העלו חומר קדום לאמצע המאה הב '

לפני  -הספירה  ,להוציא אולי מטבעות בודדים מן המילויים  .ג ' ונס משייך אמנם את שלב הבנייה
הקדום  ' ,הבנייה הראשונה '  ,לתקופה ההלניסטית הקדומה וימי מרד

החשמונאים ,

אך נראה

שנימוקיו העיקריים הם היסטוריים ואינם נובעים מטיבו של הממצא  .י2
ביקורת נוספת של שטח זה שערכו רות עמירן וא ' איתן מערערת  ,כפי הנראה  ,את קיומו של שלב כה

קדום ומאחדת את ' הבנייה הראשונה ' ו ' הבנייה השנייה ' לאותו מכלול עצמו  ,בלי לקבוע בבירור מהי
הבנייה המקורית ומהן התוספות

והתיקונים  .גם בחפירתם לא עלה חומר כלשהו שאפשר לשייכו

בבירור למחצית הראשונה של המאה השנייה  22 .אף נסיונותיו של ג ' ונס להפריד את ממצאיהם של
בליס ודיקי בחפירת החומה הראשונה  ,בין הר  -ציון והשילוח נ לשני שלבים  -קדום ומאוחר -

אינם משכנעים .

24

"

נראה שגם כאן מקבילה החומה כולה לבנייה החשמונאית המאוחרת של המצודה

ויש לשייכה כמכלול  ,כפי שהציע ג ' ונס  ,לסוף המאה הב ' לפני  -הספירה או לראשית המאה

הא ' ,

כלומר לימי  -שלטונם של יוחנן הורקנוס או אלכסנדר ינאי .
המסקנה הברורה העולה מן הממצאים האלה של החפירות היא שאין כל שרידים וכל עדויות

לקיומה של עיר על  -גבי הגבעה המערבית של ירושלים בתקופה הסלבקית ובימי מרד החשמונאים .

מכנים בודדים או בתי  -איכרים התקיימו קרוב לוודאי גם כאותם הימים  ,אך העיר עצמה

המיושבת '

בצפיפות היתה מוגבלת לתחומי הגבעה הדרומית  -המזרחית ולמורדותיה והמשכה הצפוני בהר -
הבית .

25

רק  .לאחר המרד  ,לכל המוקדם בימי שמעון החשמונאי ובעיקר בימיהם של יוחנן הורקנוס

ואלכסנדר ינאי  ,באה לידי ביטוי התעצמותה של ירושלים ויהודה ככלל בימי החשמונאים על  -ידי
יישוב אינטנסיבי של הגבעה המערבית והקפתה יחד עם העיר הישנה  -העיר התחתונה  -בחומה

אחת  ,היא החומה הראשונה .
אין ברירה בידינו  ,אלא להסכים עם המסקנה ( המאכזבת מעט כשמשווים לתיאורים ספרותיים

20

,

 . 113 - 114 , 135קק  1967 ,חסטחס ]

rusalem

באופן כללי ביותר עם ' הרכת המערבי ' 196 - 198 :

21

Work since 1934
Quarterly of the
 . 121 - 190ק VIX ) 1950 ( ,

,

"

*

,
 .עע

 . K . M .אבלבספרה האחרון היא דיהתה את החקרה

idem , Digging up Jerusalem , London 1914 ,

] Summary 0

] . 14 . Johns , ' The Citadel , Jerusalem - 14

.

1:ל  Department of.~Antiguiriesראה בייחוד עמ '  . 140 - 127השיוך של

הבנייה לתקופות ההלניסטיות הקדומות והחשמונאיות הקדומות מבוסס יותר על ניתוח היסטורי מאשר על ניתוח

.

.

הממצא  .וראה גם Citadel Jerusalem , 1934 - 1939 ' Palestine Exploration :

idem , ' Excavation at

 . 35 - 36קק Quarterly , 1940 ,
22

רות עמירן וא ' דותן  ' ,החפירות במצודה בירושלים בשנים - 1969 - 1968

( תשל " ג ) .

עמ ' .

; 218 - 213

החופרים את שכבה 1

,

ובאנגלית

ר לתקופה

:

 . 9 - 17קק  . IJrael Exploration Journal, XX ) 1970 ( ,כאן משייכים

החשמונאית  ,אך

אינם מציעים תאריך מדויק לראשיתה ולסיומה  .המידע המובא

לעיל מושתת על מסקנות החוקרים שמסרה עמירן בעל  -פה .
23

1 Jerusalem , London 1898ם Bliss 41 Dickie , Excavations

( לעיל  ,הערה

24

ג ' ונס

25

צפריר ( לעיל  ,הערה . ) 11

, ) 21

סקירה מוקדמת '  ,ארץ  -ישראל  ,יא

עמ ' . 152 - 151

על מקומה של החקרה הסלבקית בירושלים

שונים המספרים בשבחי

שירושלים כולה התבססה על שטח העיר התחתונה ומורדותיה .

העיר ) : 6

ואמנם  ,בעיר התחתונה מציג הממצא הארכיאולוגי את היפוכה של התמונה  ,עושר של ממצאים

נושאי תאריכים  -מטבעות וידיות של כדי  -יין מרודוס ואיים אחרים שיש עליהם טביעות  -חותם

מתוארכות  -המציגים תמונה של יישוב צפוף במשך התקופה ההלניסטית הקדומה כולה  .די אם
נזכיר  ,לדוגמה  ,את חפירות מקאליסטר ודנקן במדרון המזרחי של העיר
קרופוט ופיצג ' רלד במדרון המערבי של העיר

התחתונהו :

התחתונה ,

:7

את חפירות

ואת החפירות בהנהלת שילה .

29

החציבות והניקוי של פני  -הסלע לצורך הבנייה המחודשת בתקופה ההורדוסית המעיטו מאוד את
הממצא ההלניסטי הקדום באיזור הר  -הבית  .ממצא כזה  -אמנם מעורב בחומר מאוחר יותר -

נמצא  ,למשל  ,בחפירות שבהנהלת מזר בלוקוס

קבר קדום  ,שנסתם כנראה בימי הורדוס .

- 7038

0

'

שחזור פניה של העיר באיזור זה בתקופה ההלניסטית אינו אפשרי  ,אך עצם העובדה שהר  -הבית
וסביבתו היו מרכזה ולבה של העיר באותה תקופה נעלה מערעור .
המסקנה המשתמעת מן הדיון

שלמעלה ,

שאין אפשרות אחרת אלא שהחקרה נמצאה בעיר

התחתונה  ,מתאשרת מדברי יוסף בן  -מתתיהו  .הוא זיהה פעמים אחדות את החקרה עם חלק זה של
העיר בגבעה הדרומית  -המזרחית  .זאת הוא עושה הן בתיאור המרד החשמונאי
; 137

יב  ) 252 ,והן בקטעים המתארים את ירושלים בימיו

קדמוניות ,

( מלחמות  ,א  ; 39 ,ה ,

( מלחמות  ,ה ,

, 139 - 136

ו  . ) 355 - 354 ,אין לקבל את דבריו ללא ערעור  .משתקפות כאן מסורות מקומיות אשר  ,כפי

; 254 - 252

שקורה לעתים קרובות  ,מייחסות את חלקיה השונים של העיר למלכים הקדמונים  -אבות העיר .

הוא ייחס  ,למשל  ,את בניית הקיר המזרחי של הר  -הבית לשלמה

בניית החומה הראשונה לדוד ושלמה

 , ) 221את

( מלחמות  ,ה  ; 185 ,קדמוניות  ,כ ,

( מלחמות  ,ה ) 143 - 142 ,

ואת בניית העיר העליונה

לימיו של דוד ( מלחמות  ,ה  . ) 137 ,י ' לפי השקפתו של יוסף  ,שחוקרים רבים חזרו עליה בעיקר במאה

ראה  ,למשל  :דברי הקאטאיוס מאבדירה אצל יוסף בן  -מתתיהו  ,נגד אפיון ,

א 197 ,

ואילך ( מסוף המאה הג ' לפני -

בן  -סירא  ,מט  -נ  .באשר לאיגרת אריסטיאס המגדילה בשבחה של ירושלים  ,נמנה המחבר עם הסוברים

הספירה ) ;

שזמנה מאוחר לימי מרד החשמונאים  :אך ראה על נימוקיהם הכבדים של חוקרים רבים המקדימים את החיבור אל

הימים שלפני המרד  ,למשל  :א ' רפפורט  ' ,אימתי נתחברה איגרת אריסטיאס '  ,מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ -
ישראל  ,חיפה
the

,

Annual

0

( ) 1926

rhe

,

0

ח

rv

,

ו

".

. 1923 - 1925

Pa/esrine Exploration Fund,

Annual

( ) 1929

ב'

תש " ל  ,עמ '

. 50 - 37
Ophel , Jerusalem

]] ] ] 0

' ך192

.

.

 the Tyropoeon Valley Jerusalemח ] crowfoot 4 ) Fitzgerald , ' Excavations

Pa/estine Exp/oration Fund,

שילו ' ,חפירות מחודשות בעיר דוד '  ,קדמוניות  ,יכ
מזר ,

1י

 theחס Duncan , ~ Excavatlons

וש

Macalister

( תשל " ט ) ,

' החפירות הארכיאולוגיות ליד הר  -הבית  -סקירה

( תשל " א )  ,עמ '

עמ ' . 19 - 12

שנייה ,

עונות תשכ " ט  -תש " ל '  ,ארץ  -ישראל  ,י

. 23

תגלית חשובה שהעלה אביגד בצפון הרובע היהודי עשויה להסביר את השתלשלות הדברים  .מגדל מחומת
ירושלים בסוף תקופת הברזל נמצא משולב בתוך קו

' החומה הראשונה ' מימי החשמונאים ועד סוף ימי

ללא ספק  ,הבחינו אנשי ירושלים בנקל במגדל זה ובאחרים דוגמתו ועמדו על

דוד ושלמה בכדי

300 - 200

בית שני .

קדמותם  .המגדל אמנם מאוחר

לימי

שנה  ,אך אין זה הבדל שהיו כני ירושלים מסוגלים לעמוד עליו  .אלה הם כפי הנראה

השורשים המציאותיים של ייחוס מפעלים חשמונאים רכים לימיהם של האבות המייסדים  -דוד ושלמה  .וראה
על הממצא

:

,

(  5לםא 5 andט01א ) 1975

".

, ".

.
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,

יורם צפריר

הי " ט  ,התקיימה ירושלים בהיקפה המלא כמעט מאז

ימי דוד ושלמה  .לפיכך הוא שחזר את קרבות

יהודה המקבי  ,אשר ' דחף אותו [ את אנטיוכוס ] מן העיר העליונה אל התחתונה  ,וחלק העיר הזה
נקרא בשם חקרה '

( מלחמות  ,א ; 39 ,

תרגום י " נ שמחוני ) כאילו הם השתרעו על  -פני העיר בת  -זמנו

כולה  ,העליונה והתחתונה .

הזיהוי שהביא יוסף בן  -מתתיהו בין העיר העליונה ומצודת  -דוד

( מלחמות ,

ה,

) 137

היה אחד

הטעמים שתמכו בהקבלת החקרה לעיר העליונה דווקא  .שכן בחשמונאים  -א א לג מסופר שהמלך
בנה את עיר  -דוד והפכה לחקרה  .על כך חזר מחבר חשמונאים  -א יד לו  ,בתיאור החלטות הכנסת
הגדולה  .בצדק הסמיכו הפרשנים לכאן את התרגום הארמי

דציהן היא קךטא

דךיד

.. .

כתיב

ויד

לשמואל  -ב ה ז  -ט  ' :נ

בחקוא וקרא לה קך א דדנד ' .

"

סד ויד

ית חקרא

נימה מליצית  -ארכאיסטית  ,כשם נרדף
בעל חשמונאים  -א בחר להשתמש בשם ' עיר  -דוד '  ,שם בעל ~
לחקרה ( וראה גם

:

ב לא

;

ז

לב ) ,

כשם שהוא השתמש מאותם טעמים כשם ' הר  -ציון ' כשם נרדף

להר  -הבית ובהרחבה לירושלים כולה ( למשל  :חשמונאים  -א ו מח ; ז

לג ) .

אין להקנות לשימוש בשם

זה בספר חשמונאים  -א את המשמעות הטופוגראפית שיש לו בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ולו רק מן

הטעם הכרונולוגי  :כשמחבר חשמונאים  -א כתב את ספרו היתה העיר העליונה לכל היותר בשלבים
הראשונים של יישובה וספק אם כבר בוצרה בחומה  .מאתיים השנים שעברו בין זמן החיבור של
חשמונאים  -א ועד יוסף שינו את משמעותו הטופוגראפית של המושג עיר  -דוד ואין כלל מקום

לוויכוח אם ' עיר  -דוד ' של מחבר חשמונאים  -א היתה כעיר העליונה או בעיר התחתונה  :בימי המרד
לא נתקיימה ירושלים אלא בעיר

התחתונה .

העיר של ימי המרד החשמונאי היתה לפיכך מצומצמת כשטחה  -אף שהסופרים

בשבחיה .

עקרונות התכנון

ההלניסטי החדש  -חלוקת העיר

מעשה

הרבו  ,כאמור ,

תשבץ  -טרם חדרו

לירושלים  ,אך היא דמתה יותר לערים היווניות המסורתיות  .כמותם היתה מוקפת חומה וכללה

איזור  -מגורים בחלקה הנמוך יחסית ואקרופוליס בחלקה הגבוה  .אקרופוליס זה היה הר  -הבית ובו
נכללו המקדש ומצודת  -העיר  .כשצמחה ירושלים בימי בית שני אל תחומיהן של הגבעות

השכנות ,

נודעה העיר התחתונה כולה כחלק מן הגבעה של האקרופוליס  -הר  -הבית  ,שכן שכנה במדרונות

העולים אליו  .זו כנראה הסיבה שהיא נקראת לאחר זמן גם בשם גבעת החקרה  ,או בקיצור חקרה -
Kpa

אבל במקורות הדנים במרד החשמונאים יוחדה לשם חקרה משמעותו המצמצמת  -לא

~
האקרופוליס כולו  ,אלא מצודת  -העיר לבדה  .כבר בשלהי המאה הי " ט עמד שירר על משמעותו
הכפולה של מושג זה

: :נ

בראשונה היה זה מבצר תלמי שהוקם מצפון לבית  -המקדש  -הוא המבצר

הנזכר  ,כאמור  ,בפרשת כיבוש ירושלים כידי אנטיוכוס השלישי בשנת
לעיל  ,עמ '

. ) 18

200

לפני  -הספירה ( וראה

אך מימי אנטיוכוס הרביעי כונה בשם חקרה המבצר הענק שהוקם  ,כפי שיוסף חזר

וטען  ,מדרום להר  -הבית .
השוני במיקומן של שתי מצודות החקרה נובע מן ההבדל המהותי במניעי הביטחון אשר הביאו
לייסוד כל אחת מהן  .המבצר של ירושלים התלמית ( שעמד  ,קרוב לוודאי  ,על מקומו של אחד
המנדלים מימי

2נ

נחמיה )  ,מ

שירר ( לעיל הערה . ) 8

הגן על נקודת  -התורפה הטופוגראפית שמצפון  -וביתר

נב

לעיל  ,הערה ר.

דיוק  ,מצפון -

על מקומה של החקרה הסלבקית בירושלים

מערב  -למקדש  -היא ' עקב אכילס ' המסורתי בביצורה של ירושלים  .במקום זה מחובר הר  -הבית
באוכף אל הגבעה הצפונית  ,המאכלסת כיום את הרובע המוסלמי  ,וזו הנקודה היחידה בה הגישה אל
הר  -הבית היא דרך ירידה ולא דרך עלייה  ,מטעם זה בצרוהו התלמים  ,שחששו מפני כיבוש סלבקי
צפוי  .החשמונאים שבו ובנו שם את הבאריס ( 11קש

"

=

בירה )

והורדוס את מצודת אנטוניה .

אנטיוכוס הרביעי  ,לעומת זאת  ,הפנה את מאמציו נגד אויב היושב בתוך העיר והועיד את החקרה
כבסיס למאבק הפנימי  .החקרה הפכה למעוז המתייוונים ומקור כוחם נגד החסידים ואוהדי

החשמונאים  .החקרה נועדה לשלוט על  -פני המקדש ולאבטח את פולחן הנוכרים שהתנהל בו .

מטעם זה היא נבנתה מדרום למקדש  ,גם אם נתוניו הטופוגראפיים נחותים כשלעצמם מאלה של
המצודה התלמית או הבאריס החשמונאית שלאחר זמן .
ההצעה שהעלינו מאתרת את החקרה הסלבקית מדרום  -מזרח למקדש  ,בשטח אשר נכלל לאחר זמן
בתחום הטמנוס ההורדוסי  .מיקום קרוב לכאן הציע
למקדש ,

' נישאה שעמדה כביכול מדרום

ב 1906 -

החוקר ווטסון .

4

'

הוא שחזר כיפה

סמוך למסגד אל  -אקצה של היום  .כיפת  -סלע זו ,

שהתרוממה הרבה מעל המקדש  ,גולחה ונהרסה לחלוטין על  -ידי שמעון החשמונאי

( קדמוניות  ,יג ,

 . ) 217קשה לקבל שחזור זה של הטופוגראפיה מדרום להר  -הבית  .ייתכן שהתנשא במקום צוק  -סלע ,
אך ממדיו היו בכל מקרה מצומצמים הרבה מכדי שיישא על גביו מצודה דוגמת החקרה  .הפתרון

הסביר הוא  ,לפי דעתי  ,שההר ,

'  5 01י
)

"

אשר פירק ושיטח שמעון החשמונאי כמשך שלוש שנים  ,לא

היה בעיקרו סלע טבעי אלא פודיום ענק שהתנשא מדרום  -מזרח למקדש .

נסיונות השחזור הללו תיאורטיים במידה רבה  ,מאחר שאיננו מכירים את מערך המבנים הקדום

באיזור זה שמדרום להר  -הבית  .אך גם מן הנתונים המעטים שבידינו מתבררים יתרונותיו של
המקום  .הדעת נותנת  ,כפי שעולה ממפה

,3

כי את השטח שמדרום למקדש  ,כיום בתחום

הר  -הבית ,

חצתה דרך שעלתה מן העיר אל המקדש ועברה בגב הרכס  ,באיזור המצוי היום בין השער הכפול
והשער

המשולש " .

לאחר שהחליטו על בניין החקרה מדרום למקדש ובסמוך לו היו האפשרויות

שעמדו לפני בוני החקרה שתיים

:

בחירת האיזור שממערב לאותו ציר תנועה מרכזי או האיזור

שממזרח לו  .על  -ידי בחירת האיזור שממזרח

לדרך  ,כלומר

על  -גבי המדרון הפונה מזרחה

לקדרון ,

הצליחו הסלבקים לא רק לשלוט ולאבטח את דרך הגישה למקדש  ,אף לחסמה בעת הצורך  ,אלא גם
לשלוט שליטה מלאה על חצרו הקדמית של המקדש  .בחצר זו שממזרח לבית עמד המזבח ובה

התכנסו המשתתפים בטקסי  -הפולחן  ,שהרי רק בודדים הורשו להיכנס אל הבניין פנימה  .כך יכלו
המלך והמתייוונים להבטיח את קיום הפולחן הנוכרי ואילו מנקודת  -מבטם של החסידים כאילו
ניתקה החקרה בנקודה רגישה זו את לב העיר

( לעיל  ,הערה

34

ווטסון

35

החפירות

מגופה " .

. )8

המשולש  ,בניגוד להשערתו של וורן ) London 1871 , map

 . 298ק  , ( facingשגב השלוחה צר
36

.

ליד הכותל הדרומי הוכיחו קיומו של גב שטוח  -הוא שיא השלוחה  -בין השער הכפול והשער

מבחינה זו

 Warren , Recovery ofJeru~a/ emיש

Wilson

יחסית ועובר מתחת לשער המשולש .

רשאים אנו ללמוד על החקרה ממה שנאמר על תפקידה של מצודת אנטוניה כניצור פנימי של העיר

( מלחמות  ,ה ,

: ) 245

' כי כאשר היה הר  -הקודש למצפה העיר כולה  ,ככה היתה הבירה למצפה בית  -המקדש וכה שכן

המצב השומר על כל שלושה אלה ( העיר  ,המקדש ואנטוניה ) יחד ' ( תרגום י " ג שמחוני ) .

יורם צפריר

מיקים

יעיל זה  ,שלא היתה לאנשי ירושלים כל אפשרו לעוקפו  ,מסביר היטב את סיבות המאבק

הלא  -פשרני ואת השנאה העזה שרחשו היהודים לחקרה  -שנאה המובלטת מאוד במקורותינו  .כ " ג

כאייר  ,יום כיבוש החקרה  ,נתקבל כיום חג ( חשמונאים  -א יג מט  -נג ) וכיום האסור במספד לדורות

( מגילת

תענית )

7.

'

יש כמה תיאורים נוספים במקורותינו המתבררים לנו בצורה מוחשית יותר לאור

ההנחה שהחקרה אמנם שלטה מדרום  -מזרח על המקדש ועל דרך הגישה אליו  .כך  ,למשל  ,יתברר
היטב הסיפור על שומרי החקרה ופליטי המתייוונים שהיו מגיחים והורגים ביהודים שעלו להקריב
קורבנות ( קדמוניות  ,יב  ) 362 ,והברייתא בסכוליון של מגילת תענית ' מפני שהיו מצרים לבני
ירושלים ולא יכלו לצאת ולבוא מפניהם ביום אלא

בלילה ' ' " .

טעם מיוחד תקבל הפקודה של יהודה

המקבי לכמה מחייליו שיילחמו בשומרי החקרה ויעתקו אותם בעוד הוא עצמו משלים את טיהור
המקדש ( חשמונאים  -א ד מא ; מלחמות  ,א ; 39 ,

קדמוניות  ,יב  . ) 318 ,נראה ששחרורו האמיתי של

המקדש  ,ויותר מכך המזבח שבחצר  ,מפני התקפותיהם של שוכני החקרה לא נשתרר עד שהגביה
יהודה את החומות סביב המקדש וגונן על  -ידי כך על חצרו  .כמו שכתוב  ,למשל  ,בחשמונאים  -א ד

כס  ' :ויבנו בעת ההיא את הר ציון מסביב חומה גבוהה ומגדלים חזקים לבל יבואו הגויים וירמסום
כאשר עשו בראשונה '  .ובמלחמות  ,שם  ' :ואחרי כן כבש יהודה את הר  -הבית וטהר את המקום כולו
ובנה עליו חומה ' .
גם את ההדגשה החוזרת שהחקרה היתה גבוהה מן המקדש ( השווה  ,למשל

תיאורו של ניקנור היורד מן החקרה אל

 :קדמוניות  ,יב ; 406 ,

סק 4 5 %ןזז , ( KaTIOVTI 6 % 6

המקדש  ,ע6קשן 6ז 611
~

ניטיב להבין אם נזכור שמדובר כאן בשני מבנים סמוכים ולא במדידה יחסית של גבהים  .כל טעם
הסיפור על הריסת החקרה עד המישור בידי שמעון יינטל ממנו אם נניח שהמקום היה מרוחק מן
המקדש  ,קל וחומר בגבעה המערבית שהיא מטבעה גבוהה מן המקדש  ,שהרי אין כל סיכוי לשנות
את הטופוגראפיה היסודית הזו .
קטעים קשים להבנה הם הקטעים המספרים על פעולותיו של יונתן ( חשמונאים  -א יב לה  ,לז

;

 . ) 182 - 181יונתן מקומם את חומות ירושלים ואת חומות המקדש שנהרסו בחלקן

קדמוניות  ,יג ,

ומוסיף על אלה חומה החוצה את העיר
מהם את היציאה כדי להצטייד

באמצעה  ,שנועדה

במזון " .

לגונן על העיר מפני חיילי החקרה ולמנוע

גם אם אין אפשרות לזהות את מקומן המדויק של החומות

הנזכרות  ,אין ספק שמערכת  -חומות משולשת זו נועדה והפכה למעשה את החקרה ממעמד של
מבצר שליט למבצר נצור ומורעב .

40

.

,",

37

 . 319ק 111 - 1 % ) 1931 - 1932 ( ,ע  College Annualאס

38

ומם  ,עמ ' . 327

39

המצב המתואר קשה להכנה גם כשלעצמו  .אולי הכוונה היא שאנשי החקרה כפו ככוח  ,בזכות עמידתם

את המסחר עמם ואספקת המזון

עבורם  ,ועתה עם

] 11 . Lichtenstein , ' Die Fastenrolle ' , Hebrew

השליטה ,

בניית החומה נשתחררו בני ירושלים מהכורח לסחור עמם ולספק

מזונותיהם .
40

את החומה הפנימית שבין העיר והחקרה אפשר אולי לזהות עם קו ביצור שעבר בין המגדל היבוסי שחפרו דנקן
ומקאליסטר

( לעיל  ,הערה ) 27

ובין השער שחפרו קרופוט ופיצג ' רלד המצוי מולו  ,מעכרו המערבי של העופל

( לעיל  ,הערה  . ) 28וראה על התיארוך של הממצאים לתקופת החשמונאים אצל

( 1טהקל ) )  Vaux , ' Jirusalemסט  . 79 ( : 1) .ק  . 72 - 81 ( esp .קק ( ) 1962

Revue
 . 98 - 99קק LXXI ) 1962 ( ,

עמ ' 13

"

.

- :

16 -

.

,

;

קניון ( לעיל  ,הערה

.

 Palestineח0צחטא K . M .

xciv

 , ) 15עמ ' 135 - 133 , 166 - 115

 ,ל114ז14ן) p/oralion

; שוטוול ( לעיל ,

הערה, ) 8

על מקומה של החקרה הסלבקית בירושלים

שילובם של נימוקים ארכיאולוגיים עם נימוקים של חקר המקורות מראה אפוא שיש להניח
שהחקרה הסלבקית נבנתה בגבעה הדרומית  -המזרחית  ,היא הגבעה שנודעה לימים בשם גבעת

החקרה  -וביתר דיוק בחלקה הצפוני  ,הגבוה  ,של גבעה זו  -בין המקדש לבין איזור המגורים
העיר  .י4

העיקרי של

מצוידים במסקנה זו רשאים אנו לבדוק את חלקה האחר של ההנחה שהוצגה בראש רשימה זו -

שיש לזהות את מסדה של החקרה עם נדבכי הבנייה ההלניסטיים שהתגלו בחומת המזרח של הר -
הבית מצפון ל ' תפר ' .
ב

הנדבכים שנתגלו בבסיס החומה המזרחית של הר  -הבית  ,מצפון ל ' תפר '  ,עשויים אבנים גדולות

מסוג המלכה  ,היא אבן  -הבנייה המשובחת והנאה ביותר שיש בירושלים  .הנדבכים שווים בגובהם זה

לזה ( בנייה איזודומית ) והם אחד השרידים המרשימים ביותר של בנייה הלניסטית בארץ  -ישראל .
ה ' תפר ' עצמו הוא המקום בו משיקים הנדבכים הענקיים של הפינה הדרומית  -המזרחית של החומה

ההורדוסית אל פינת המבנה הקדום ומכלילים את קירו המזרחי של מבנה קדום זה בחומת הר  -הבית .

העובדה שנדבכי הורדוס הם הנשענים על  -גבי הנדבכים הקדומים היא ההוכחה הארכיאולוגית
המוחלטת שהמבנה שבצפון קדם לבנייה ההורדוסית של הפינה  .את התפר עצמו כבר גילה וורן
בשנת

: , 1870

4

אך רק בשנת

לעומק נוסף של שבעה

1965

נדבכים ' .

4

חשפה מחלקת העתיקות הירדנית חלק ניכר של הבנייה הקדומה ,
בסך  -הכל חשופים עתה כאחד  -עשר נדבכים הלניסטיים  .על סמך

דמיון מסוים של הבנייה במקום זה לבנייתם של מבני פודיום של מקדשים פניקיים שמן התקופה

הפרסית בגבל ובצידון זיהה דינן את המבנה בירושלים עם חומת הר  -הבית שהקים זרובבל בשלהי

41

הקטע הקשה ביותר

להכנה ,

במלחמות  ,ה . ] 39 - 137 ,

שטרם הוצע לו הסבר מניח את

הדעת  ,הוא

התיאור של גבעות ירושלים השונות

ראשית התיאור אינה קשה  :המחבר מזכיר את שתי הגבעות העיקריות  -העיר העליונה

הגבוהה והשטוחה ומולה גבעת העיר התחתונה הקרויה

חקרה  ,הנמוכה ממנה

ומשופעת לשני צדדיה  .בין שתי

גבעות אלה עוכר גיא הטירופיאון  .אחר  -כך הוא מוסיף  ' :ממול הגבעה הזאת נמצאה גבעה שלישית  ,אשר היתה
לכתחילה שפלה מגבעת חקרא  .ועמק רחב הפריד בין שתיהן  .אולם אחרי  -כן בימים  ,אשר מלכו

החשמונאים ,

סתמו את העמק הזה  ,ברצותם לחבר את העיר אל בית  -המקדש ועדרו את ראש חקרא והשפילו את קומתה  ,למען
אשר יתרומם בית  -המקדש עליה ' ( תרגום י " נ

להסיק מכך שיוסף מדבר על גבעה

שמחוני ) .

נוספת  ,סמוכה

אם לא נפתור את עצמנו בהנחה שהטקסט השתבש  ,נוכל

לגבעת החקרה ונמוכה ממנה  ,שבעבר היתה מופרדת מן החקרה

כעמק רחב  .עמק זה נעלם כשהנמיכו החשמונאים את החקרה וחיברו את העיר אל המקדש  .כך הפכו שתי הגבעות

לאחת  .אולי אפשר  ,אמנם בקשיים  ,להניח שמדובר היה בחלוקתה הפנימית של העיר התחתונה אשר לפני הריסת

החקרה על  -ידי שמעון מחולקת היתה לאיזור החקרה הגבוה ולעיר המגורים על המשכה של אותה הגבעה בדרום .

שני החלקים היו מופרדים על  -ידי עמק רחב ורדוד  ,הוא אולי העמק שחצה את הגבעה הדרומית  -המזרחית

לרוחבה ,

ממזרח למערס  .עמק זה מתגלה כיום בחפירותיו של מזר  ,כמו גם בבורות  -הבדיקה של קניון  ,בערך בקו הכביש

היוצא משער  -האשפות לכיוון מזרח  .הריסת החקרה והנמכת יסודותיה ובמקביל מילוי מסוים של העמק בדורות
הבאים ,

42

העבר  -עיר  -המגורים הנמוכה מן החקרה והחקרה עצמה הסמוכה למקדש לגבעה
Warren , Recovery ofJerusalem
 . ] 50 - 151 : Warren 4 ! Conder , Surveyקק London 1871 ,

,

. xlx
43

יצרו רצף אחיד של מדרון המתרומם באיזור השילוח ועד המקדש  .כך הפכו שתי הגבעות של

 -8ג

]ק

אחת .

!נ

Wilson

of Western Palestine . Jerusalem ,

1 . XXXVIIק  . 104 - 105 ,קק CIX ) 1968 ( ,

e~arterly,

 . Kenyon , Palestine Explorationן

 . 4הפינה הדרומית  -המזרחית של הר  -הבית  ,מבט מהר  -הזיתים  .בחלק השמאלי של התמונה אפשר להבחין בבנייה
ההורדוסית ובבסיס הקשת היוצאת מן הקיר  .מימין  ,במרחק של כ  32 -מ ' מן הפינה בולט ה ' תפר ' והבנייה ההלניסטית
מימין לו  ,היא מסד התקרה הסלבקית המוצעת כאן  .שים לב לשטח הנרחב שבין הפינה לבין המקדש והחצר הפנימית
1בקרבת כיפת  -הסלל  ,המותיר מקום רב לבניית מצודה

המאה הו ' לפני  -הספירה .

44

ההצעה לייחס לזרובבל את הבנייה של חומת תמך כה מרשימה ושל

רחבה ענקית לפני המקדש  ,אינה נראית הן משיקולים היסטוריים  ,כי ידוע שרק בקושי עצר זרובבל
כוח להשלים את

בניין המקדש גופו  ,הן משיקולים ארכיאולוגיים ' .

4

למרות הדמיון המסוים שאמנם

קיים אל המבנים שהראה דינן  ,בולט הרבה יותר הדמיון אל הבנייה ההלניסטית הקדומה  ,הן בארץ -

ישראל והן מחוץ לה .
פני  -השטח שמצפון לקטע החשוף גבוהים ( איזור בית  -הקברות

המוסלמי )

ועל כן קשה לדעת עד

לאיזה מרחק משתרעת הבנייה ההלניסטית בכיוון צפון  .וורן עקב אחריה במנהרה  ,אך אחרי
התקדמות של

16

מטרים נתקל בהתרוממות פני  -הסלע  .בנייה בעלת אופי דומה מתגלה בקטעים

אחדים צפוניים יותר של חומת הר  -הבית המזרחית  :סמוך לשער  -הרחמים ובצורה ברורה עוד יותר

44

Sidon , J~ rusalem - Monuments des apparentis temps Achiminides ' ,

.

.

 . 64 - 70קק (  ) 1969ן[ Congress Volume Rome 1968
Universi

45

גם מניסוח דבריה של קניון ( -

'

'

xvll

' Byblos ,

Velus Testamentum ,
חס ) Evidenceעט4

Solomon ' s; Temple
'
, Milangesdel

.

Dunand

,

..

4 .ן

1 ) . Kenyon

 . 143 - 144קק  . 139 - 149 , esp .קק  ( rei saint Joseph de Beyrouth, XLVI , 1970 ,אפשר להבין שהיא נוטה

לשגות הסכמתה הקודמת עם רינן ומעריפה לאתר את נדבכי הבנייה לתקופה ההלניסטית  .ראה במיוחד
prEs

,

- :

מ4 . 13י

 Temple d ' Echmoun 1 Bostan Ech -cheikhטס  , ' Nouvelles Inscriptions Phiniciennesטחנת

:fouilles

 . 5נדבכים של

בנייה הלניסטית בשטח בית  -הקברות המוסלמי  ,סמוך לשער  -הרחמים

. ~ Rapport priliminaire

 . 105 - 109 ; idemקק Bulletin du Afu~ ie de Eeyrouth, XVIII ) 1965 ( ,

 .קק  . 103 - 105 ; ' 1964 - 1965 ' , XXI) 1967 ( ,קק XIX ) 1966 ( ,

. ~ Rapport prEliminaire sur les fouilles de
  . 20 - 26 ; idem , ' L ' archiקק % % ) 1967 ( , . 93 - 99קק

.

idem

,

"

 , 161י- 1964

 1963חט , de Sidon

"

חסט51

"

;sur ] 5

; 01 - 108ן  .קק  , XXII ) 1969 ( ,י40 - 44 : ' 1967 - 1968

 , ; 6 ; 1 ,י; ' 1965

 . 96 - 101קק XIX ) 1966 ( ,

 ;1 ,פ

 ,י 1964חט Byblos

(  . tecture 1 Byblos au temps des Ach (im (inides ' , 1611 , XXII ) 1969קשה ביותר להבחין

כממצאיו של דינאן מה מן המבנים הוא מן התקופה האחמנית  ,מה תוקן או נכנה מחדש בתקופה ההלניסטית ומה

משני השלבים הנזכרים הוא הקרוב יותר מבחינה ארכיטקטונית לממצאים בהר  -הבית  .אבל טכניקת הבנייה של

הפודיום כשלעצמה  ,אכן דומה ביותר  .וראה במיוחד הפודיום בגבל

באשר לסיתות  -השוליים  ,יש הקבלה נאה בנדבכים התחתונים אשר

( ביבלוס ) :

בירת פרס  ,שנבנו קרוב לוודאי כבר כסוף המאה הו ' לספירה  .וראה
סך . Upsala 19אלא שניילאנדר עצמו מראה בבירור

שם 1967 ( xx ,

)  ,עמ '  , 27איור

.2

בטאל  -אי  -טאחת )  -Takhtן 811 -ז ) שבפסארגדי
 Passargadae , :חן

.lonians

Nylander ,

)[ .

שסיתות  -השוליים היה חידוש יווני שיובא לפרס על  -ידי

סתתים יוונים מיוניה  .תקופה לא קצרה עברה עד שנעשה סיתות  -השוליים נפוץ ומקובל אפילו ביוון ובאסיה
הקטנה עצמן  .לאחרונה טענה קתלין קניון שהבנייה מצפון ל ' תפר ' הנראית היום לעין היא תוצאה של מספר
שחזורים שנעשו במשך התקופה הפרסית (  . 111 - 1 12 , 176 - 178קק  Jerusa/em , London 1974 ,קא . (Diggi~ g

במקורו נבנה הקיר  ,לדעתה  ,בידי זרובבל על אותה הפינה הדרומית  -המזרחית של מתחם הר  -הבית של שלמה .

לאפרוסאז טוען  ,במאמר מפורט  ,שיש לתארך אח הבנייה הזו לתקופת הברזל והיא  -היא חלק מן הקיר של מתחם
הר  -הכית של שלמה  .טענותיו מושתתות על מחקר השוואתי של בנייה זו לממצאים אחרים מתקופת הברזל
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יורם צפריר

מתחת

לאבנים ההרודיאניות של המגדל הצפוני  -המזרחי של הר  -הבית ( מגדל אנטוניה ה ' עממי ' ) .

מצב דברים זה  ,של הופעת בנייה הורדוסית על  -גבי נדבכים קדומים  ,הן בדרום והן בצפון  ,והופעת

קטעים אחדים קדומים במרכז החומה המזרחית  ,מתאים היטב למה שמספר יוסף בן  -מתתיהו שקיר
המזרח היה הקיר היחיד במתחם הבית שהורדוס לא בנהו מחדש .

במלחמות  ,ה , 184 ,

מספר יוסף

שקיר המזרח לבדו התקיים מאז הימים שלפני הורדוס ובצורה מפורשת יותר הוא חוזר על כך

בקדמוניות  ,כ ,

. 221 - 220

יוסף מייחס את החומה המזרחית המפוארת למלך שלמה אך על נטייתו זו

לייחס מבנים חשמונאיים לדוד ולשלמה כבר עמדנו לעיל ( עמ '

) 25

ואין ספק שאנו רשאים לייחס

בנייה זו לחשמונאים  .מכלול קדום זה של בנייה הלניסטית שקירות הורדוסים נשענים על  -גביו
מדרום ומצפון הוא לפיכך חלק של הר  -הבית

החשמונאי ,

שהיה מצומצם בשטחו והורחב בימי

הורדוס  .אף  -על  -פי שהיה הר  -הבית החשמונאי קטן ביחס לטמנוס ההורדוסי  ,כשלעצמו היה אף

הוא עצום ממדים  .איננו יודעים מתי קיבל את צורתו הסופית  .אך הדעת נותנת שגם זה מפעל של

בית חשמונאי בגדולתו  ,קרוב לוודאי של אלכסנדר ינאי  ,שיוסף השתדל להמעיט בשבחיו  ,אך הוא
ידוע לנו כאחד מגדולי בנאיה של

ארץ  -ישראל " .

4

בדיקה מדוקדקת של הקיר ההלניסטי שנחשף מראה  ,לפי דעתי  ,שקיר זה מחולק לשני חלקים
מבחינת איכותו  .בארבעה או בשישה הנדבכים הנמוכים שנחשפו נשמרת בקפדנות רבה יותר מאשר

בנדבכים העליונים מידת  -הדיוק בסידור האבנים בתוך הנדבכים ובסיתות  -השוליים של כל אבן
ואבן .
פער זה באיכות הבנייה משקף  ,כפי הנראה  ,גם הבדל כרונולוגי  .הנדבכים העליונים  ,כמו המשכם
באיזור שער  -הרחמים והפינה הצפונית  -המזרחית שייכים אמנם לטמנוס החשמונאי של

הר  -הבית ,

אך אותו היסוד שנחשף באיזור התפר  ,לפחות עד לגובה של ארבעה או שישה נדבכים  ,שייך לפי
דעתנו לשלב קדום יותר  .האיכות הגבוהה והקרבה לסטאנדארדים המקובלים במרכזי הבנייה
ההלניסטית באסיה הקטנה וביוון מושכים אותנו להאמין שנדבכים נמוכים אלה הם מה שנשתמר מן
המסד  -הפודיום של החקרה הסלבקית  .על זו נאמר שבנוה אנשי
( חשמונאים  -א א כס  :וראה

הפירושים ) ,

מיסיה ,

בני אסיה הקטנה

והם ודאי שהיו אמונים על איכות גבוהה ביותר של בניית

ביצורים באופן וברמה שהיו מקובלים בארץ  -מולדתם  .כשהרס שמעון החשמרנאי את החקרה ואת
ה ' הר ' שנצבה עליו ( כאמור  ,לפי הצעתי ' הר ' זה בעיקרו הוא הפלאטפורמה המלאכותית עליה נבנתה
החקרה )

נקברו הנדבכים התחתונים תחת גלי  -המפולת ולא פורקו  .לאחר זמן  ,כששבו החשמונאים

לבניית חומת הר  -הבית המזרחית  ,חשפו והשלימו את הנדבכים הקבורים  .ההשלמה נעשתה בחלקה
באבנים שנאספו מן המפולת ושימשו בשימוש משני ובחלקה כאבנים שסותתו מחדש  .מכאן
ההבדל באופי הבנייה בין הנדבכים העליונים והתחתונים  .בפער זה ניתן אמנם להבחין רק לאחר

הסתכלות מדוקדקת  ,אך הוא מובהק  ,לדעתי  ,ובעל משמעות .

46

לימיו מיוחסת  ,כאמור  ,החומה הראשונה של ירושלים  ,מבצר אלכסנדריון  ,מכוור  ,ואולי גם הבנייה הראשונה
כמצדה ובמבצרי המדבר האחרים  .על כל פנים  ,אין להעלות על הדעת שחומות תמך ענקיות אלה הן החומות שבט
יהודה או יונתן החשמונאים  ,או השיפוצים שנערכו במקדש ובעיר בימי שמעון הצדיק  ,בראשית התקופה

ההלניסטית ( בן  -מירא נ ב  -ג ) .

34

 . 10הפינה הדרומית  -המערבית של מבצר אלכסנדריון ( קרן

סרטבה )  ,המיוחסת על  -ידי חוקרים רבים לבנייה החשמונאית

 . 11קטע מן החומה של גיפטוקאסטרו באתיקה שביוון  ,המאה הרביעית לפני  -הספירה  .שים לב לשימוש באבנים דמויות טרפז

35

יורם צפריר

התכונות המאפיינות בנייה זו וקושרות אותה אל הבנייה ההלניסטית הטיפוסית משתקפות הן
בסיתות והן בסידור של האבנים והנדבכים  .שולי האבנים מסותתים ומוחלקים היטב מכל ארבעה
בולט ,

הצדדים  .הזיז שנותר במרכז

אך

מיושר ,

אם כי לא באותה מידה של דייקנות ועדינות

המציינות את הבנייה ההורדוסית בהר  -הבית או בבנייה המיוחסת להורדוס במערת  -המכפלה .

47

יש

דמיון בין הסיתות כאן לבין סיתות האבנים בחומת המצודה בירושלים  ,המיוחסת לימי מלכות
חשמונאי  ,לסיתות אבני  -החומה שחשפו בליס ודיקי בדרומה של
בקרן  -סרטבה

( אלכסנדריון ) ,

ירושלים "

שנבנתה קרוב לוודאי באותה התקופה .

49

4

ולסיתות האבנים

יש גם דמיון רב אל אבני

המקדש או הארמון שנתגלה בעראק אל  -אמיר ושתקופת בנייתו המשוערת -

בירושלים ' " .

הספירה  -והיא מקדימה אך בשנים ספורות את תאריך בניית החקרה

לפני -

175

מידות האבנים

אינן זהות  -אלה שבעראק אל  -אמיר גדולות יותר ואלו שבסרטבה ובמצודה קטנות מהן  -אך
איכות הבנייה בקיר שמצפון ל ' תפר ' משובחת וקפדנית יותר  .סיתות  -השוליים כשלעצמו הוא תופעה

נפוצה ביותר ברחבי העולם הקלאסי  -ההלניסטי  ,ואף שהשימוש בו מתרבה במיוחד מאז המאה

הרביעית לפני  -הספירה אין בו כשלעצמו משום סיוע כרונולוגי  .י '

לעומת זאת נדיר בארץ השימוש

באבנים דמויות טרפז  .שני צמדים מתואמים היטב של אבנים דמויות טרפז נתגלו בקטע החשוף
ודומה שיש באלה כדי לרמוז על קדמותה של הבנייה בתחום התקופה ההלניסטית 2 .י
סידור הנדבכים מצטיין בשתי תכונות אופייניות  .האחת היתה הנסיגה המדורגת כלפי פנים של כל
נדבך ביחס לנדבך שמתחתיו  .תופעה זו מצויה הרבה בבניית הביצורים ההלניסטית של ארץ -

ישראל " .

היא מחויבת המציאות במקרים של בנייה יבשה  ,ללא מלט  ,במיוחד בבניית ביצורים או

פלטפורמות רחבות  -ידיים  .על כן המשיכו בשיטה זו גם בנאיו של הורדוס שהקימו את רחבת הר -
הבית .

47

אבל  ,לעומת זאת  ,סיתות האבנים בפודיום של ' מגדל דוד '  ,הוא מגדל פצאל או מגדל היפיקוס ההורדרסי  ,במצודת
ירושלים דומה כמידה רבה לסיתות ההלניסטי ליד ה ' תפר '  .האבנים במקום זה מסותתות ומוחלקות בחלקן לפי

מיטב הטכניקה ההורדוסית  -ואילו על האבנים האחרות יש סימנים כאילו התחילו לסתת את הזם המרכזי
ולהחליקו בלי שנשלמה המלאכה .
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ראה על כך
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סקראנטון  ,שם  ,עמ ' , 98 - 70

:

המאה הה ' ועד המאה

הג '

 . 174 - 170סקראנטון מתארך את הבנייה הטרפזואידית ( שוות הנדבכים ) בכלל בין סוף
לפני  -הספירה ,

גם אם רוב דוגמאותיו מן המאה הר '

טרפזואידית לא  -איזודומית הוא מביא את  Nea Pleuronמשנת
האפשרות להנמיך את התאריכים גם אצל

:

לפני  -הספירה  .וראה על נושא זה ועל

.

 . 80 - 88קק Winter Greek Forti cations, London 1971 ,

ושם רונמאהם לבנייה טרפזואידית  ,למשל  ,בצילומים של וכרמון .
53

230

לספירה .
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; 50
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165 ,
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192 ,
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כולן כנראה דוגמאות מן המאה הד' לפני -הספירה .
ראה  ,למשל בבניית המצודה בשומרון שהוקמה כנראה במאה הנ ' לפני  -הספירה כדי לקדם את סכנת הכיבוש
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תמונות

 . 12מגדל מרובע בחומה העתיקה של פרגה שבאסיה הקטנה ,
כנראה  ,מן המאה הרביעית לפני  -הספירה  .שים לב לסיתות -

השוליים ולסידור הנדבכים בראשם ופתינים לסירוגין

. 13

ביצור הלניסטי מן המאה הרביעית לפני  -הספירה

באיגוסטינה  ,יוון  .שים לב לבנייה האיזודומית
ולסידור האבנים בנדבכי

ראשים ופתינים לסירוגין

 . 14שחזור מצויר של אחד המגדלים השולים בשער הקדום של פרגה

התכונה הבולטת האחרת היא הנחתן של האבנים בנדבכים אחידים של ראשים ופתינים  ,המסודרים

לסירוגין זה מעל זה  .כאן השיגו הבנאים איכות אסתטית גבוהה

;

המאמץ להשיג איכות אסתטית

בבנייה אפיין את מלאכתם של בנאי התקופה ההלניסטית ודחף אותם להישגים בעיצוב ההופעה
החיצונית של מבנים  ,גם כשדובר במבנים פונקציונאליים דוגמת ביצורים .

נדבכי ראשים מעל נדבכי פתינים לסירוגין  ,אם גם לא קפדני

לחשמונאים במצודת ירושלים

ובסרטבה  -אלכסנדריון ' ,

בשומרון  ,שהוא כנראה קדום לימי

הורדוס ,

6

'

54

וינטר ( לעיל  ,הערה
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ראה לעיל  ,הערה  : 49והדיון שם  ,עמ ' . 138 - 137
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, ) 52

5

4

'

סידור כללי דומה של

ביותר  ,אפשר לראות

בבנייה המיוחסת

בבסיס הקיר התומך מצפון את הפורום

במגדלי  -השער העגולים מימי הורדוס בשומרון57

עמ ' . 91 - 87

 . 55 - 57קק 1942 ,

56

]1, 1
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רייזנר ואחרים ( לעיל  ,הערה

חסטחס ]

, ) 53

תכנית

.

Sukenik , The Building~ 01 Samaria
 , 11לוח 45 /1 - 8

)

ש

Cro )foot , Kenyon

הפינה
הצפונית -
המזרחית

ן

לש
'
לי
ל71י
~

ד
ן

-- ,
. 15

ן
- ,

--

-

הפינה
הדרומית -
המזרחית

],
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] בנייה חשמונאית
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ש14י

בניית קיר המזרח של הר  -הבית עד לימי הורדוס

מפית

מסד החקרה הסלבקית

ובמגדלי הרודיון  ,אף הם מימיו של הורדוס  .אין התופעה מוכרת מן הבנייה ההורדוסית
המונומנטאלית בהר  -הבית ובמערת  -המכפלה ולא מן הבסיס של מגדל פצאל  .מקורה של שיטה זו
לקוח ,

ללא

ספק ,

מן האתרים ההלניסטיים של יוון ואסיה הקטנה  ,מן המאה השלישית לפני -

הספירה " .
יותר מכל אתר אחר  ,ניכרת קרבה בין הבנייה בנדבכים הנמוכים של הקיר ההלניסטי לביצוריה

הקדומים של העיר פרגה שבפמפיליה  ,בחוף

הדרומי של אסיה הקטנה " .

עיר זו היתה באותה תקופה

חלק מן הממלכה הסלבקית ואף מכאן יש סיוע לזיהוי נדבכים אלה עם מסדה של החקרה הסלבקית
בירושלים  ,שנבנתה

בידי המיסים  ,אנשי אסיה הקטנה .

שלושה שלבים ניכרים  ,לדעתנו  ,בבנייה  -הנדבכים ההלניסטיים הקדומים  ,הנדבכים ההלניסטיים
הגבוהים שסידורם הקפדני נתקלקל ביחס לנדבכים הנמוכים והנדבכים ההורדוסיים המאוחרים

לאלה  -ניסיון להבחנה כרונולוגית בין שלבים אלה מובא בתרשים  . 4שלב ראשון הוא בניית מסד
החקרה בשנת

168

לפני  -הספירה  .מסד זה פורק כמעט לחלוטין  ,להוציא נדבכיו הנמוכים שנקברו

תחת המפולת בעת הפירוק בימי שמעון החשמונאי  .השלב השני כלל את חשיפתם של יסודות אלה
והשלמתם לגובה ולאורך בכיוון צפון  ,בחלקם

58

ראה במיוחד בניית הביצורים כאגוסטינה

) ( Aigostina

שביוון

:

.

A . W . Lawrence Greek Architecture, Har -

 . 88 , fig . 66ק  ] . 128 ,ק ] 9682 ,

באסיה הקטנה 85 . :ח  . 57 - 63 ,קק 1 , Wien 1890 ,

,

"

idiens

"

 . 10411 .עק  , abb . 52 - 55 ,ן956ן ),

. 12914
ראה

לעיל  ,הערה

. 58

;

; ) 52

ובמיוחד ראה בפרגה שבפמפיליה ,

K . G . Lanckoronski , Sr dte Pamphiliens und

~
ber Ausgrabungen
 dem Jahren 1946 - 1955ח ]  Pamphylienחן

 11 archdolןdem Beibl
) logischer Anzeiger,

59

מאבני  -המפולת ,

; וינטר ( לעיל  ,הערה

 ! 11ק

בימי מלכות

חשמונאי  ,קרוב

) . Mufid Mansel~ , kBtnchtע

; 43 - 48

~
Jahrbuch des Deul
rtschen archdologischen
In~ tituls

רראה גם  :וינטר ,שם ,

עמ ' , 88

לרחרח  - 66ד ; 6לורנס  ,שם  ,לוחות

, 128

,

"

:

ג'פ

'

יורם צפריר

לוודאי בימי אלכסנדר ינאי  .השלב השלישי הוא הרחבתו בדרום ובצפון של הקיר החשמונאי
והגבהתו בימי הורדוס .

0

'

אין כל אפשרות להוכיח הנחה זו בטרם יתגלה בחפירה

' תפר ' אחר  ,עשרות מטרים אחדות מצפון

ל ' תפר ' הנוכחי  -הוא הגבול בין קצהו הצפוני  -המזרחי של מסד החקרה לבין ההמשך החשמונאי
של קיר המזרח  .בהיעדר נתונים ממין זה שחזורנו המצורף

שהחקרה נבנתה בצורה מלבנית  -רגולארית

דווקא ,

()3

מסופק  .אין גם כל הכרח להניח

כפי ששחזרנוה בתרשימים

2

ו, 3 -

מחוסר

אינפורמציה אחרת  .נהפוך הוא  ,כמעט שאין בנמצא מצודות יווניות בעלות תכנית רגולארית ועל פי
רוב הן מתוכננות לפי הנתונים המיוחדים של
המוצעת ,

המקום  .י '

אך אם נקבל עקרונית את חלוקת השטח

לא נמצא כל קושי במיקום מבצר סלבקי רחב  -ממדים על  -גבי פודיום נרחב  .לרשות

הבנאים עמדו שטח שמידותיו הגיעו לפחות

ל 120 -

מ' א

100

מ ' בלי שהתקרבו אל חצרו הפנימית

של המקדש  .זהו תחום נכבד ביותר שהספיק לבניית המבנה הגדול שנבנה על גביו והיה ראוי לכל
תיאורי הפאר  .תהליך הריסתו של מכלול מבנים מעין זה הכולל מגדלים ומסד עפר וסלע  -חגור
בבניית אבן עבה  -הולם אותו משך הזמן הממושך שארכה הריסתו  -שלוש שנים  .בהשוואה

לשטחה המשוער של מצודת אנטוניה המפוארת  ,שתוארה אף היא בידי יוסף בן  -מתתיהו כעיר
לעצמה

60

2,

"

השטח הפוטנציאלי שעמד לרשותם של כנאי החקרה גדול בהרבה .

אין כל ספק שההרחבה ההורדוסית כדרום

ב  32 -מ ' ( מעט

אינה מקרית אלא מכוונת בדיוק למידה של

 .קק

100

יותר בנדבכים הנמוכים  ,מעט פחות כנדבכים

העליונים )

רגל יווניים  .על שימושה של מידת  -אורך זו בימי הורדוס הצביע

Grafman , ' Herod ' s Foot and Robinson ' s Arch ' , Israel Explorarion Journal XX ) 1970 ( ,

:

.א

60 - 66
61

וראה הדוגמאות הרכות אצל  :וינטר  ,לעיל  ,הערה . 52

62

forum orientale d ' Aelia Capitolina ' , Harvard

.

 . 158 ff .קק  . 135 - 167 esp .קק LXIV ) 1971 ( ,

.

"

] ) ט  grandט ] ' L ' Antonia d ' Hirode

Theo/ogical Review

.

Benoit

.ק

על שערי הר  -תבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו
ובמסכת מידות
יצחק מגן

תיאור הר  -הבית  ,מידותיו  ,שעריו וחלקיו השונים מובאים בשני המקורות המרכזיים של ימי בית
שני

יוסף

:

בן  -מתתיהו ,

שתיאורו מושתת על היכרות אישית ממושכת  ,כבן ירושלים ממשפחת

כוהנים  ,גם אם כתב במרחק זמן  ,כשהר  -הבית חרב כבר ; והמש ה  ,בעיקר מסכת מידות  ,שאף היא
למדי לאחר החורבן  .לעומת תיאורו
מבוססת ומהימנה ביותר  ,אולם גם היא נערכה ונחתמה זמן רב ~
המונוליטי של יוסף בן  -מתתיהו  ,יש במשנה סתירות וחילוקי  -דעות בדבר הפרטים  ,אותם היא

מוסרת כמחלוקת חכמים  :במקרה אחד אף מודה ר ' אליעזר בן יעקב הראשון  -הוא המקור העיקרי
למסכת מידות ( יומא טז ע " א ; ירושלמי  ,יומא ב

ה) -

ששכח שימושן של שתי לשכות ( מידות ב ה

;

ה ד)  .י
אחד הנושאים העיקריים השנויים במחלוקת בין שני מקורות אלה הוא מניינם וסידורם של שערי

הר  -הבית  .הפער בין שני התיאורים תמוה  ,שהרי אפשר לטעות בשימושה של לשכה או פרט

כלשהו ,

אבל כיצד אפשר לחלוק בנושא מרכזי וברור כמו שערי הר  -הבית  ,ובייחוד בחומה המערבית  ,מה גם
שבזמן חתימת המשנה ראו עדיין את שרידי השערים  ,לפחות בחומה המערבית  .לבירורה של פרשה
זו מוקדש מאמר

זה  .נ

דברי יוסף בן  -מתתיהו
יוסף בן  -מתתיהו מספר בקדמוניות

היהודים  ,סו : 411 - 410 ,

בחלקים המערביים של החומה ניצבו ארבעה שערים  :אחד שפניו אל ארמון המלך דרך העמק
שבאמצע שנחצה לשם מעבר ; שניים אל הפרבר  ,והשער האחרון אל שאר העיר ונפרד

( ממנה )

על  -ידי מדרגות רבות ( שירדו ) למטה אל העמק וממנו שוב למעלה אל מעלה ( העיר )  .שכן
היתה העיר שוכנת אל מול בית  -המקדש בצורת תיאטרון והיתה מוקפת עמק עמוק מצד דרום
כולו  .ואשר לצד הרביעי של חומת בית  -המקדש  ,שפנה דרומה  ,גם בו היו שערים באמצע ועל -

ג

ו ' אליעזר בן יעקב היה מן החכמים של דור החורבן שהמשיך פעילותו אחרי החורבן  .ראה
לספרות התנאים  ,ירושלים ותל  -אביב

2

. 1957

:

י " ג אפשטיין  ,מבואות

עמ '  31ואילך .

לא הקפנו כאן גם מקצת הספרות שנכתבה על סוגיה זו  ,הן בידי פרשני המשנה הן בידי היסטוריונים ביקורתיים

וארכיאולוגים  .ראה  .למשל  ,מאות הערכים הביבליוגראפיים על הר  -הבית ( שאפשר אף להוסיף עליהם ) אצל  :י
שכסר  ,ירושלים לדורותיה  ,שני פרקי ביבליוגרפיה  ,ירושלים

תשל " ו  ,עמ '

כקצרה ובמרוכז את עיקר הפתרון ליישוב הסתירה כביכול שבין המקורות .

'

 . 98 - 21לפי שעה העדפתי להביא

שרידי קשת ופתח כפול בחומה המזרחית של הר  -הבית  .שער זה שימש
ניסה מונומנטאלית לבאסיליקה

שחזור גרם  -המדריגות של השער המזרחי של הבאסיליקה

ידו הסטיו המשולש של המלך  ,שנמשך באורכו מהעמק המזרחי עד לעמק המערבי ( תרגום

א'

שליט ) ' .
יוסף מתאר אפוא בחומה המערבית ארבעה שערים  .בדרום הוא מזכיר ' שערים באמצע '

;

אין

בתיאורו שער או שערים במזרח ובצפון .
לגבי השער ה צפ וגי יש הרואים 4בנאמר

במלחמות  ,ב  ' - 537 ,וגם התכוננו לשלוח אש בשער הר

הבית '  -את עובדת קיומו של שער בצפון  :כיוון שקסטיוס נלוס תקף מצפון חייב היה להיות שער
בחומה זו  .אולם כנגד זאת יש לומר כי תיאור הקרב מגומגם כאן ביותר ולא ברור היכן תקף נליס  .גם

מבחינה ארכיאולוגית אין הוכחה לקיומו של שער בקטע

זה .

בניגוד לצפון  ,סתומה התמונה הארכיאולוגית פחות בצד מזרח  .לא ניזקק כאן להשערות על

מקומו של שער באיזור שער  -הרחמים ( שער

3

הלהן ) ' ,

אלא לממצא שאינו מוטל בספק  -שרידי

מן הראוי לציין שאין תיאור זה חוזר במקבילה שבמלחמות היהודים ליוסף בן  -מתתיהו .

4

א'

5

41

שליט  ,הורדוס

.ק

.

Wesrern
- 142

,

1935

המלך  ,ירושלים

Pa/dsrinas , 11 ,

תשכ " ד , 3עמ '

. 199

Watzinger , Denkm ~ /er

 . ) [ .ראה

ף 405 : Ch . Warren 41 C . R . Conder , The Survef

.

 . 141קק Pa/esline Jerusa/em , London 1884 ,

the O/d :

.

"

3 . Simons , Jerusalem

 . 371קק 1952 ,

Leiden

Tesramenr ,

על שערי הר  -הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ובמסכת מידות

קשת בקטע המזרחי של החומה  ,בפינה הדרומית  -המזרחית  ,כנגד קשת רובינסון  .כאן נמצאה
ראשיתה של קשת ששולבה היטב בבנייה ההורדוסית ומעליה שרידים של פתח כפול  .גם שער זה
אינו נזכר בדברי יוסף בן  -מתתיהו וקשה לקבל את הזיהוי של אבי  -יונה עם ' כבש שעיר ' שפנה לעבר

מדבר  -יהודה  6 .נראה אפוא שהזכרת ' כבש שעיר ' ו ' פרה ' יחד במשנה ( ראה להלן ) מכוונים לאותו
שער שעמד במקום אחר ( וראה

מונומנטאלית

לבאסיליקה ,

להלן ) ,

ולאו  -דווקא לשערים נפרדים  .שער זה שלפנינו שימש כניסה

בדומה לשער שמעל קשת רובינסון .

בקטע ה ד ר ו מ י של הר  -הבית מזכיר יוסף  ,כאמור  ' ,שערים

7

באמצע ' ,

וקושר אותם לסטיו המשולש

של המלך  -הוא הבאסיליקה  -שנמשך מן העמק המזרחי עד לעמק המערבי  .בחפירות שנערכו

למרגלות הר  -הביתי
' הכפול ' .

מדרום ,

נאסף מידע רב על שני שערים הנקראים השער ' המשולש ' והשער

מתברר שניצבו כאן שני שערים מימי בית שני  .מולם  -נחשפו גרמי  -מדריגות שהובילו

אליהם  .עולה אפוא שתיאורו של יוסף את שערי הקטע הדרומי של הר  -הבית

מדויק  ,ותואם את

המציאות הארכיאולוגית .

בקיר ה מ ע ר ב י של הר  -הבית מספר יוסף בן  -מתתיהו על ארבעה שערים  .תיאורו מצפון לדרום  ,אך
אנו נערוך את הבדיקה מדרום לצפון .
' והשער האחרון אל שאר העיר ונפרד ( ממנה ) על ידי מדרגות רבות ( שירדו ) למטה אל העמק וממנו
שוב למעלה אל מעלה

( העיר ) ' -

העיר הנזכרת כאן היא העיר העליונה  ,כפי שמסתבר מהמשך

הדברים  ,והשער הנדון עמד מעל קשת רובינסון  ,בחפירות הוברר שהקשת אינה חלק מגשר אלא

שריד של גרם  -מדריגות שקישר בין הבאסיליקה לבין הרחוב
ובאמצעות רחוב עלה

לכיוון העיר העליונה ( הרובע היהודי ) .

אחד מן ה ' שניים אל הפרבר ' הנזכרים

כאן  ,הוא שער

שנבנה למרגלותיו ,

המערבי ,

1

ברקלי

כנראה 0 ,י הנמצא מתחת לשער -

המוגרבים של ימינו וקטע ממשקופו נראה כיום מדרום לרחבת הכותל  .השער השני קשה יותר

וורן '  ,י י

לאיתור  ,וייתכן שהיה במקומו של השער המכונה ' שער

והוא עומד מצפון לכותל המערבי :

מכל מקום ברור כי שער זה צריך להיות צפוני ככל האפשר כדי שישרת את השכונות הצפוניות של

ירושלים  .מה גם שהשער בחומה הצפונית ( שער טדי ) יצא כנראה מכלל שימוש בהמשך
6

7

8

מ,

אבי  -יונה .

' בית המקדש השני '  ,מ ' אבי  -יונה

( עורך ) ,

ספר

שמא היה גשר זה הרוס ( אולי בימיו של סאבינוס  ,מלחמות
ב ' מזר  ' ,החפירות

ליד הר הבית ' ,

ירושלים  ,א ,

ב , ) 51 ,

תשט " ז  ,עמ ' . 417

כאשר תיאר יוסף בן  -מתתיהו את הר  -הבית .

עמ '  . 81 - 75ראה גם

קדמוניות  ,ה ( תשל " ג ) ,

ירושלים

התקופה  : .י

:

וורן וקונדר

( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

. 166 - 165
9

חלקו של רחוב עולה נחשף ליד קשת רוכינסון  .ראה
ישראל  ,י  ,ירושלים תשל " א  ,לוח יא  ,וכן ציור

.,

' החפירות ברובע היהודי של העיר העתיקה
10

 . 118 - 131קק

.

London 1871

( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  , : 191 - 189נ

 . 487ק
11

.

be, Philadelphia 1858

"

:

 13מספר

ב ' מזר  ' ,החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית '  ,ארץ -

 . 23המשכו של רחוב זה נחשף כחפירות הרובע  :נ '

בירושלים ' ,

קדמוניות  ,ה

( תשל " ג )  ,עמ '

אביגד ,

. 96

,

 . Wilson 4] Ch . Warren , The Recovery ofעל :
1 ' 03 , asי צפ  . Barclay , The city 0 ~ lhF Great King, Jerusa /emז  .נ

] ]! ] 0

" ,

,

וורן וקונדר

as

סימונם ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' 425ן וילסון וורן  ,שם  ,עמ '  . 117שער זה אפשר לראות כיום בחפירות של משרד

הדתות  .על  -פי צורתו ושילובו בחומה נראה בבירור שהוא מאוחר  ,אולי בתאנטי  .ייתכן שכמקום זה עמד שער בימי
בית
12

שני .

לאפשרות אחרת ראה  :ח ' אלבק  ,ששה

סדרי משנה  ,סדר קדשים  ,ירושלים ותל  -אביב

תשט " ז  ,עמ ' : 318

נכנסים ויוצאים בו אלא לפרקים '  .הוא משווה לכאן את הנאמר במשנה ט  ,בסוף הפרק
החיל יוצא והולך לו

בטדי ' .

:

' לא היו

' במסבה ההולכת תחת

יצחק מגן

על השער האחרון בצד מערב  -הוא הראשון בתיאור יוסף בן  -מתתיהו  -נאמר כי הוא ' אחד
שפניו אל ארמון המלך דרך העמק שבאמצע שנחצה לשם מעבר '  .נראה שכוונת הדברים לארמון
החשמונאים שעמד לא רחוק מן

הכסיסטוס ; ' י

המלך הנזכר הוא אולי אגריפס השני  ,שהשתמש

בארמון עד לתקופה מאוחרת 4 .י הוכחה לכך עולה ממלחמות  ,ב ,

, 344

שם נאמר כי כאשר אסף

אגריפס את העם כדי למנוע אותם לצאת למרד נגד פלורוס  ' ,ועמד במקום רואים על יד אחותו לפני

ארמון החשמונאים  ,הבנוי ממעל ללשכת הגזית לעבר העיר העליונה וגשר חיבר את המקדש אל
הגזית '  .ברור אפוא הקשר והקרבה בין הגשר לבין ארמון המלך אגריפס  .גשר זה נזכר שוב
במלחמות  ,ו  , 325 ,שם מתואר כיצד חצץ יוחנן בין טיטוס ואנשיו לבין שמעון  .זה הגשר שחיבר את

העיר העליונה ואת הר  -הבית  ,וקשת וילסון היא השריד

שלו  ' .י

מן הדברים שלעיל עולה התאמה בין תיאור יוסף בן  -מתתיהו את שערי הר  -הבית לבין הממצא
הארכיאולוגי  .מסתבר אפוא שהתאמה זו אינה עומדת במבחנה של המשלה  ,ועיקר הפער טמון בין

הממצא הארכיאולוגי לבין המשנה ולא רק בינה לבין התיאור המלולי של יוסף בן  -מתתיהו .

התיאור במשנה
במסכת מידות א ג נאמר

:

עישה שערים סיו להר הבית  :שני שעיי
המ ? ךב  ,משמש כניסה ויציעה

;

חלדה מל הקרום  ,משמשין כנישה ויציקה ; קיפונים מן

טדי מן עלפון  ,לא סלה מלטש כלום  :שער סמןךחי  ,עליו

שושן ס יךה צורה  ,שבו לקן ! דול השורף את הפלה  ,ופךה לכל מסעויס  ,יוצאים להר המשסה .
~
תיאור זה מעורר אמון

רב  ,גם משום שנקבע

מראש מספר השערים  ,חמישה  -שניים מצד

דרום ,

אחד במערב  ,אחד בצפון ואחד בחומה המזרחית  -וגם משום שנמסר שמו של כל אחד מהם  .את
בדיקתנו נפתח במזרח .
שער המזרח נזכר עוד פעמיים במשנה

:

וקלש סיג ענשים לסר סלית להר המשחה  ,כפין על גבי כפין  ,וכקה כאד האקם  ,מפני קשר

התהום  ,שבו

להן לשורף את

שקש שרה וששש זעיי סמש

הפקה  ,ופרה ,

"

יס

רשל

מס ? ךיס יוצאיו להר למשסה ( פרה ג

ו) .

 ( . . .שקלים ד ב ) .

מסתכר אפוא מן המשנה במסכת מידות כי על השער מצוירת היתה צורת שושן הבירה  ,ואפשר אולי

13

מ'

אבי  -יונה .

' הארכיאולוגיה והטופוגראפיה של ירושלים בימי הבית השני '  ,ספר ירושלים ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

. 318
14

15

לעניין בניית קיר מעל העזרה כדי להסתיר את עבודת המזבח מפני אגריפס ראה
אבי  -יונה

ראה

:

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

 . 317למסקנה זו נוטה גם

וורן וקונדר ( לעיל  ,הערה

,)5

עמ '

. 197 - 195

ב"צ

לוריא  ' ,השער

:

קדמוניות  ,סו ,

מקרא  ,לה

אין לקבל דעתו של וורן שקשת זו יש לתארך למאה

החמישית ,

:

המערבי '  ,כיח

. 191 - 189
( תשכ " ה ) .

לימי קונסטנטינוס או יוסטיניאנוס  .לדעתי  ,אין גפ שחר להנחה שהקשת אומיית  :ראה  :מ ' בן  -דב  ' ,המבנים מתקופת
בית אומייה

ליד הר הבית ' .

הורדוס נראה

44

כבירור .

ארץ  -ישראל  ,י  .ירושלים תשל " א  ,הערה  . 19שילוכה של הקשת בחומה המערכית של

על שערי הר  -הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ובמסכת מידות

להסיק מכאן על קדמותו  ,לפי שזכר העלייה מבבל קרוב היה עדיין ללב הבונים  .על קדמותו של
קטע חומה זה למדים גם מדברי יוסף בן  -מתתיהו  :העם המובטל ממלאכה ביקש לבנות את הסקיו

המזרחי  ,אשר ' אורכה של כל אבן עשרים אמה וגובהה שש אמות  -מפעלו של שלמה המלך ,
הראשון שבנה את המקדש
( 64 - 62

בימי נציבותו של אלבינוס

כולו ' ( קדמוניות  ,כ  . ) 219 ,מאורע זה התרחש

לספירה ) ומכאן שהקיר המזרחי לא חודש בידי הורדוס  ,ושער  -הכהן עמד שם ללא שינוי

מאז בניין הקיר ועד לחורבן  .השער שימש רק לשריפת הפרה בהר  -המשחה  ,פעולה מוגבלת ביותר ,

והמשקה ציינה שבע פרות בלבד מימי משה ואילך ( פרה ג ה )  .ברור אפוא שרוב הזמן היה שער זה
סגור  ,ואולי נסתם בראשית המרד  .המסקנה היא אפוא ש ' שער שושן ' קדום מאוד ושימושו נדיר .
מכאן אפשר אולי להבין מדוע לא נזכר בדברי יוסף בן  -מתתיהו .
בצפון היה ' שער

שי

לשערים

טדי '  ' ,י

שסיג שם [ בהי -

מטות זו על גב

"

זי

( מידות ב

הבית ] ,

סיו להן שקופות  ,חוץ משער עדי  ,קסיו שם שתי

ג) .

"

שים

לסד סלם  ,יוצא והילך לו במסלה ההוללת תחת הבילה  ,שנרות דולקים מכאן

ארע קרי
ומכאן ,

הנזכר גם במקומות אחרים במשנה

:

ד~שהוא מגיע להית הטבילה  .רבי אליעזר בן שקב אומר  :במסבה להולכת תחת הקיל

יוצא והולך לו בעדי  ( .מידות א ט ) .
שער טדי אפוא

' לא היה משמש כלום '  ,ואם לא היה משמש אמנם אין תימה מדוע לא הזכירו יוסף

בן  -מתתיהו ( וראה להלן )  .עולה גם כי לכל השערים היו משקופים  ,להוציא שער שדי  ,שהיו לו שתי
אבנים מוטות זו על גבי זו  .טעמו של שינוי זה לא

ב מ ע ר ב מזכירה המשנה את שער קיפונוס  " .י

התברר  ' .י

אפשר שאין זה אלא השער או הגשר שהוליך להר -

הבית בתקופה הפרה  -הורדוסית ונזכר בפרשת המלחמה בין פומפיוס לבין אריסטובולוס  ' :הללו גם
הקדימו ותפשו את בית המקדש והרסו את הגשר הנטוי אל העיר והתכוננו
. ) 58

למצור ' ( קדמוניות  ,סו ,

מתוך תיאור הקרב והמצור עולה בבירור שהיה עמק בין הר  -הבית לבין העיר העליונה  ,והגשר

האמור גישר עליו והקל את הגישה להר  -הבית  .מכיוון שנהרס נאלצו חיילי פומפיוס לעמול קשה
בבניית סוללה ולפרוץ להר  -הבית  .פירים שנחפרו בסמוך לחומת המערב של הר  -הבית מגלים את

עומק הגיא הטבעי שחצץ בינו לבין העיר העליונה  " .י האפשרות היחידה להיכנס אל הר  -הבית מצד
מערב היתה על  -גבי גשר וכיוון שמוזכר גשר אחד  ,סבירה ההנחה שהיה אמנם אחד בלבד  .הזכרתם

16

לדעת אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

נראה שמדובר היה בשם

 , 6עמ ' , ) 414

איש  .וראה  :ש '

שער זה בא במקומו של שער  -הצאן  .אין לדעת מה מקור השת טדי  .אך

קרויס  ,ספר היובל ללוי

שךי  -שדי  .ש ' קליין  ,ארץ יהודה  ,ירושלים

גינצבורג  ,חש " ו  ,עמ '

שצא  -שצט  ,מקור השם

השם שדי הוא שם

בדומה לקיפונוס

תרצ " ט  ,עמ ' - 124

איש ,

וניקנור .
17

אבי  -יונה  ,שם  ,עמ '

 . 414אבי  -יונה מציין שקירוי מסוג זה מזכיר את שער  -האריות שבמיקני ואת שערי הקברות

במגידו  .יש בכך משום הוכחה לקדמותו של שער טדי  ,אך נראה שההקבלה הארכיאולוגית מרחיקה מדי .
18

יש סוברים שהשם מכוון לשמו של הנציב קופוניוס

( 9- 6

.

לספירה )  .ראה  ,למשל  :קליין שם  ,עמ '

טובות לירושלים ואולי נידב את השער ולכן כיבדוהו וקראו אותו על
 . 245ק
19

.

1934

Temp /e, London

s

'

of

ון0 /0ש

"

)

שמו ' .

"ג

פיר אחד נחפר על  -ידי משלחת מזר מצפון לקשת רובינסון 4ופיר שני על  -ידי וורן

ראה גם

:

"

: 124

14

.

' אולי עשה

. Hollis

נ,.

( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 198 - 197

שחזור שערי חולדה שבחומה הדרומית

גרם  -המדריגות לשער חולדה הכפיל

על שערי הר  -הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ובמסכת מידות

של שער אחד וגשר אחד תואמת כנראה את הנאמר במשנה :

ויציאה '  .לגשר ממערב היתה כנראה גם משמעות

דתית 0 ,נ

' קיפונוס מן לשאוב משמש כניסה

משום שבעיות של טומאת מתים חייבו

בניית גשר  .גשר זה גם קישר בין המקדש לבין הארמון החשמונאי  ,והמלכים  -הכוהנים שמרו בלי
ספק על הלכות טומאה וטהרה בגלל היותם משרתים בקודש  .טומאה וטהרה בהקשר לגישה להר -
הבית נרמזים באיגרת אריסטיאס קו

:

' המעברות הללו הם למעלה מן הדרך ומרוחקים הן מן הדרך

הרבה לבלתי יגעו החיים בטהרה בכל דבר אסור '  .נראה שמרומז כאן בפירוש גשר ששימש את

ההולכים בטהרה  ,ושמא כוונת הדברים לאותו גשר שאנו מבקשים לזהות עם שער קיפונוס .
בדרום מספרת המשנה על שערי חולדה  .זהו הקטע היחיד בו אין חילוק בין תיאור יוסף בן -
מתתיהו לבין תיאור המשנה  .נראה שמדובר כאן בשני השערים הקדומים ביותר של הר  -הבית

שקישרו אותו עם ' העיר '  .הקשר אל העיר  ,הן בימי בית ראשון י
הקדרמה ,

הפרסית וההלניסטית

חייב היה להיות

בדרום  ,שהרי העיר היתה מצומצמת בשטחה

והשתרעה בעיקר מדרום להר  -הבית  .יתירה מזאת
דווקא בקיר זה מעוגנת במסורת קדומה

כל הנכנסין לסר

שהיא

הבזת  ,נכנסין

:

( עד המאה השביעית ) והן בתקופה

:

הכניסה מדרום והימצאותם של שני שערים

:

דרך ימין  ,ומקיפין ויוצאין

מקיף לקראל  ' .מה לך מקיף לשמאל

?'

' שאני

דוך

אבל ' .

מנדה '  ' .לשוכן בבית הדה יתן בלבם ויקרבוף ' ( מידות ב

שמאל  ,חוץ ממי שארעו

' השוכן בסות הזה

ינחמף ' .

דבר ,

' שאני

ב).

הן שמם של השערים הקשור בחולדה הנביאהננ והן הרעיון הגלום במקומם מרמזים בבירור שגם
שערי חולדה של המשנה קדומים הם .

נסיונות ליישוב הסתירה
בנסיונם ליישב את הסתירה שבין המשנה מצד אחד לבין דברי יוסף בן  -מתתיהו והממצא

הארכיאולוגי  ,מצד אחר  ,נחלקים החוקרים לשתי קבוצות  .אף  -על  -פי שאין המבטל את ערכו של

אחד המקורות וכולם מנסים לפשר ביניהם ולהתאימם זה לזה  -יש המעדיפים כמקור נאמן לעניין

20

טומאה וטהרה

כמקדש  .במיוחד טומאת מתים  ,היו חמורים מאוד כימי בית שני  .בתוספתא  ,יום  -הכיפורים א יב

נאמר שטומאת הסכין היה קשה להם משפיכות דמים  ,משום החשש המוצדק לקברים כאיזור הטירופיאון  .ראה

מזר

( לעיל  ,הערה , ) 9

:

.

עמ '  . 25 - 22את הכניסה להר  -הבית בנו על  -גבי גשר כבר בתקופה החשמונאית והמשנה אף

מספרת שהר  -הכית והעזרות חלולים מפני קבר התהום ( פרה ג ג )  .ראוי לציין גם כי שני השעריפ שהנכנסים
והיוצאים דרכם היו חייבים בטהרה יתירה  -שער  -הכהן מצד מזרח  ,לשריפת הפרה

הכוהנים למקדש  -לשניהם נבנו

כבשים  ,גשרים  .שכן העובר דרכם

;

ושער קיפונוס לכניסת

חייב לעבור דרך שטח של טומאת מתים

:

שער  -הכהן  -דרך בית  -הקברות של הקדרון  ,ושער  -קיפונוס  -דרך קברים בטירופיאון  ,שנעלמו מעינינו ( עד
החפירות האחרונות ) אך לא מעיניהם של יושבי ירושלים בימי החשמונאים .

 . 516 fr .קק 1934 ,

.

.

.א

21

ראה שחזורו של

22

' והלא קברי בית דוד וקבר חלדה היו בירושלים ולא נגע בהם אדם מעולם '  ,בבא בחרא א יא  .על חולדה נאמר
במקרא

:

:

Galling Biblisches Reallexikon

' והיא יושבת בירושלים במשנה ' ( מלכים  -ב כב יד :

דברי הימים  -ב לד כב ) .

מסתבר שגם מקום קברה נודע

בימי בית שני  .ואין זה מענייננו אם אמנם לקוח מקור השם מכך שהיו השערים חפורים באדמה  ,כמנהרות של
חולד  .ראה למשל

:

הולים ( לעיל  ,הערה

 . 94 ff.ק
, ) 18

% % ) 1899 ( ,

עמ ' 245

;

,

"; Schick , 25eitschrft des Deutschen Paldstina-

סימונם ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '  , 405הערה

.3

וכן

:

יצחק מגן

שערי הר  -הבית את דברי יוסף בן  -מתתיהו ויש הרואים במשנה מקור ראשי  .הראשונים מסתמכים על
יוסף ,

אופיו המפורט של תיאור

שהוא

תיאור טופוגראפי במהותו ועל התאמתו לממצא

הארכיאולוגי  .מאלה נביא  ,למשל  ,את דברי מ ' אבי  -יונה במאמרו המסכם על בית שני ( גם אם
בתיאור המקדש  -בניגוד להיקף הר  -הבית  -הוא מעדיף את הנתונים שבמסכת מידות על תיאור
יוסף

בן  -מתתיהו ) :

מקורות התנאים דבריהם מועטים על הר הבית ואת תיאורנו נסמוך בעיקר על קדמוניות -

היהודים ומלחמות  -היהודים ליוסף בן  -מתתיהו  .הידיעות הבאות במשנה על מקומות שמחוץ
לעזרה אינן נוגעות אלא לפס רחב שמסביב לבית  .תכליתו של פס זה היתה להגן על קדושת בית
המקדש מפני הטומאה  .בסופו של התיאור שבמסכת מידות באה רשימה של שערי

הארכיאולוגי ' .

מתאימה למימצא

שאינה

וכהמשך דבריו כתב אבי  -יונה

:

:

כפי שנאמר למעלה אין מסכת מידות ( א  ,ג ) יוצאת אלא במקום אחד מן התחום של
לעצמה ,

שתחמה

הבית ,

' הר

הבית '

ברשימה שערכה לשערי הר הבית  .תיאורה של החומה המערבית לקוי

ברשימה זו  ,לפי שלא נמנה בה אלא שער אחד ( שער

החלטיים יותר הם דבריו של סימונם

קיפונוס ) .

24

:

תהיינה באשר תהיינה הבעיות שמעוררים תיאורי יוסף והאזכרות שבאקראי  ,המידע שהוא

מספק הוא עדות של עד  -ראייה  .לא רק שהיה נוכח בעת המלחמה בין היהודים והרומאים על
המקדש ,

כיבוש

שבימים השקטים יותר יכול היה לנוע בחופשיות בתוך העזרות

אלא

המקודשות של המקדש  ,כאזרח וככוהן בירושלים  .יתר על כן  ,כאשר כתב את ספריו היה עדיין
המקדש מונומנט השייך לעבר הקרוב  .לעומת

זאת  ,המידע

בעניין המקדש שבמסכת מידות

הוא לכל היותר סיכומן של מסורות חכמים ובחלקן יש בהן אידיאליזאציה עם רמזים המכוונים
לשחזור

;

מקבילתו הקרובה ביותר היא תיאור המקדש של יחזקאל . . .

בדבר צורתו והיקפו של המתחם המקודש  ,אף כאן אין מסכת מידות עומדת ברמה אחת עם
כתבי יוסף  ,לפי שהיא מתעניינת אך  -ורק בחלק הנחשב ' קדוש ' באמת  -כלומר החלק הפנימי
של הר  -הבית  -ולא במסגרת החיצונית  ,העשויה באמנות הלניסטית באופיה שהורדוס העניק

לו ' . . .

:

בין החוקרים האחרים שדנו בנושא והודו שלא היה לאל ידם לפשר בין המקורות אנו מוצאים את

סמית  : ,וורן  : ,הוליס ' ,
מוצאים את קלייך י ' והורוביץ ' .
7

6

2

אלבק 29ושליט .

0

'

בין החוקרים המעדיפים במפורש את תיאור המשלה אנו

2

23

אבי  -יונה

.ק

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

 1877 ,חסטתס ] 11 ,

26

517

27

וורן וקונדר

.

( לעיל  ,הערה

 . 316ק  1876חסטחס ]

,)5

,

,

. 413

עמ '

24

שם  ,עמ ' . 414

Economics and

,

25

pography

; 197 - 195 , 193 - 191 , 168 - 166

29

אלבק ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 313

31

קליין ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 133 - 132

28

, ) 10

עמ '

; 131 - 118

הולים ( לעיל  ,הערה  , ) 18תכופות .

שליט ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 198
32

הורוביץ  ,ירושלים

שחזור שערי הר  -הבית מן השלב הקדום

48

G . A . Smith , Jerusa/em -

וילסון וורן ( לעיל  ,הערה

Ch . warren , C/ndergroundJerusalem
30

סימוגס ( לעיל  ,הערה

,)5

עמ ' . 406 - 405

בספרותנו  ,עמ '

. 326

לתקופת הורדוס וההרחבות שבימי הורדוס 4
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4

ק

יצחק מגן

דרכי ההסבר המקובלות הן שיש להבדיל

בין מטרתם של שני התיאורים שהשפיעה על מידת

דקדקנותם של המתארים  ,ויש לקחת בחשבון אי  -דיוקים של מקור זה או אחר או שנצטרפו אל
רשימת השערים החיצוניים של הר  -הבית גם שערים שהיו בסורג המקיף את החצר הפנימית  ,בתוך

הר  -הבית " .
המאחד את כל החוקרים הוא אמונתם ששני המקורות מתארים  ,ביסודו של דבר  ,את המקדש ואת

הר  -הבית בסוף בית שני  ,כלומר אלה שהקים הורדוס  .מנסח את הדברים בבהירות רבה ב " צ לוריא

:

חז " ל מיחסים את מסכת מידות לר ' אליעזר בן יעקב הראשון  ,חברו של ר ' אליעזר בן הורקנוס
שחי בדור החורבן  .הוא מספר שדודו אחי אמו היה לוי ונמנה עם השומרים
משמרתו ושרפו את כסותו ( מידות א ,

ב).

:

פעם נרדם על

מסתבר שתיאורו המפורט של הר הבית ובית המקדש

הוא ממראה עיניו כפי שזה היה בשנים האחרונות לפני החורבן  .יוסף בן מתתיהו נמנה עם
הכהנים ממשמר יהויריב ואף הוא בן אותו דור  .ותיאור בית המקדש שבספריו אף הוא מתיחס
לשנים האחרונות לקיומו  .ואף על פי ששניהם בני דור אחד ושניהם מתארים את הדברים
ממראה עיניהם יש ביניהם הבדלים גדולים ועקרוניים .

אין להטיל ספק תל של שני המקורות  ,השאלה שתעמוד לפנינו כיצד ליישב את
הסתירות .

4

'

ב " צ לוריא אף מצביע על דרך לפתרון הבעיה

:

תחומי הר  -הבית הלכו והתרחבו בשלבים מאז ימי

שיבת  -ציון ועד ימי הורדוס  .בעוד יוסף בן  -מתתיהו מתאר את המצב בימיו  ,ימי ערב החורבן  ,הרי
המשנה מצלמת מצב קדום  -בגלל התנגדותם של חכמים להרחבת הר  -הבית בידי

הורדוס ,

שנעשתה תוך התעלמות מן המידות המקודשות של הר  -הבית ומדעתם של החכמים  .והוא מסיים
דבריו בקביעה

:

בסיכום נאמה  ,כי אין להטיל ספק במהימנותה של המשנה  ,המדברת על הר הבית ששטחו ת " ק
אמה על ת " ק אמה גם אם זה עומד בסתירה לדברי יוסף בן מתתיהו ואינו מתאים לגודל השטח
המתגלה לעינינו כיום  .ההבדל הוא שהמשנה היא קדומה ואולי יש ליחס אותה לימים של שבי
ציון  ,אע " פ שהיא נשתמרה בידינו מפי ר ' אליעזר בן יעקב  ,בן דורו של יוסף בן מתתיהו  .ינ
אין אני שותף ללוריא בכל מסקנרתיו ובדרך בה הוא פורש ומבהיר את הדברים הנוגעים לשערי הר -

הבית

בפרט ' " .

אבל דומני שדרך הפתרון שהציע היא אמנם הדרך היחידה המאפשרת להבין וליישב

את הסתירה שבין תיאור יוסף בן  -מתתיהו לתיאור המשנה  .הממצא הארכיאולוגי הרב שהצטבר
בשנים האחרונות משפשר לנו לבחון את הבעיה מחדש גם מן הכיוון הארכיאולוגי  ,כאשר אנך
משלבים את הממצא החדש בעצם הדיון במקורות .
המקורות והממצא הארכיאולוגי

ראינו לעיל ששערי הר  -הבית הנזכרים במשנה  ,אם אפשר למצוא להם רמזים או זיהוי  ,מופיעים
33

ראה ,

למשל
לוריא ,

:

ד'

בהט .

' חפירות וורן בירושלים '  ,בין חרמון לסיני -

הבית ' .

בית מקרא  .לד

34

ב "צ

36

כ " צ לוריא ' שערי חלדה '  ,בית מקרא  ,לח ( תשכ " ט ) עמ '

' תחומי הר

.

( תשכ " ו ) .

עמ '

( תשכ " ח ) ,

.

. 10 - 3

37

.

לעיל עמ ' . 50

עמ ' . 13

: 13 - 3

הנ " ל

יד לאמנון  .ירושלים תשל " ז  .עמ ' . 58
35

שפ  ,עמ ' . 14

( לעיל  ,הערה  : ) 15הנ " ל ,

' שער טדי ' .

שם  ,לו

על שערי הר  -הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ובמסכת מידות

כשערים עתיקים של הר  -הבית  ,דווקא מן השלב הקדום לתקופת הורדוס ולשחזוריו שנעשו סביב
שנת  19לפני  -הספירה  .אם נכונה מסקנה זו  ,אין תימה שהשערים הנמנים במש ה אינם תואמים לא

כפי שהיא ידועה היום
את תיאור הר  -הבית של יוסף בן  -מתתיהו ולא את המציאות הארכיאולוגית ~

( פרט לשערי חולדה ושער קיפינוס  ,שבהם נדון בהמשך ) .
פתרון זה מחייבנו להסכים גם עם המסקנה האחרת הנובעת ממנו ותלויה בו

:

יש במסכת מידות

קטעים שנשתקעו בה והם מייצגים לא את דורו של רבי אליעזר בן יעקב  ,אלא את התקופה הקודמת
לימיו בכמה עשרות שנים  .עוד לפני ב " צ לוריאל רמז הולים לאפשרות

כזו "

כשהוא מתייחס

למציאות הדומינאנטית של מבצר אנטוניה מעל הר  -הבית  ' :ייתכן שהחכמים תיארו את המקדש כפי
שיכול היה להופיע ללא מצודת אנטוניה המאפילה

עליו ' .

וביתר בהירות רמז על כך ב '

קנאל ,

1

'

אלא

שאין הוא מיישם בעצם דיונו את הצעתו זו .
העניין הסבוך של חקירת עריכתה ומקורותיה של מסכת מידות חורג מן המסגרת שלפנינו ואסתפק

רק בציונם של רמזים מעטים שעניינם קרוב לוודאי לתקופה הפרה  -הורדוסית  ,כלומר תקופת בית

חשמונאי  ,ומשקפים מציאות זו  .כאמור  ,שער שושן מרמז כנראה על אביב

קדומה  :במקום

אחר ,

משנה א ו  ,נזכרת הלשכה המזרחית  -הצפונית ' בה גנזו בגי סשמינאי את אבני סיןהס  ,ש קצום סליי
 :ךל '  .גם המסורת של שער  :כמה ( ב ו )  ' ,שבו  :צא  :שקה בגלותו '  ,היא קדומה ללא ספק  ,משום הוכחה

"

לקדמות המשניות אין ברמזים אלה  ,שהרי אלה מסורות שלא נתבטלו  ,אבל אולי יש בהם משום
סיוע להנחה שאין מסכת מידות יצירה מונוליטית המשקפת אך  -ורק את המצב בסוף ימי הבית  ,אלא

שבמקומות אחדים העדיפו לשמור ולציין דווקא את המצב הראשון  ,לפני תיקוניו של הורדוס .

עם בניית הר  -הבית מחדש על  -ידי הורדוס חלו אפוא שינויים הכרחיים בשערים כולם .
שער שושן

שער הלהן

(

) .

כפי שהוברר כבר עמד שער  -הכהן בקטע הר  -הבית שהורדוס לא נגע

בו ולא בנהו מחדש  .ואם נקבל את גרסת המשנה ששימש אך  -ורק לשריפת הפרה נבין שהשימוש בו

היה נדיר ביותר  ,מה גם שכיוון יציאתו היה הישר אל בית  -הקברות של הקדרון וזו הסיבה לנחיצותו
של גשר כפין על גבי כפין כמעשה שריפת הפרה  .סביר להניח שעם פרוץ המרד נאטם שער זה .
בפינה הדרומית  -המזרחית בנה הורדוס גרם  -מדריגות ושער
רובינסון ,

כמקבילה ,

קטנת  -מידות ,

לקשת

ששימש אף הוא כניסה ישירה לסליו המלכותי  ,בדומה לשער שמעל קשת רובינסון

שבמערב .

ש ע ר ט ד י  .הורדוס הרחיב את הר  -הבית  ,כפי שמעיד יוסף בן  -מתתיהו  ,גם לכיוון צפון וגם לכיוון
דרום  .ההרחבה צפונה הצריכה העתקת מקומו של שער טדי  .פרגוסון טען שהשער יצא מכלל
שימוש עם המרד  ,לפי שהיתה זו נקודת  -תורפה בצפון ירושלים .

40

הקושי באפשרות זו טמון בעובדה

שעל שער זה הגנה המצודה אנטוניה  -וכיצד יכול היה לשמש נקודת  -תורפה  .הורדוס לא חידש
כנראה שער זה בחומה הצפונית משום שאנטוניה חלשה על

.

38

הוליס ( לעיל הערה  , ) 18עמ ' . 244

39

ב ' מאל  ' ,הר הבית בימי בית

שני '  ,האומה ,

כד ( אפריל

London 1878 ,

.

. 2- 1

 , ) 1968עמ '

המשנה מכוונים לתקופה החשמונאית  ,אולם בפירוט הוא כורך
40

מקומו ,

מה גם שכבר בתקופה

בעמ '  7מציין קנאל שאפשר ששערי

את שערי המשנה ויוסף בן  -מתתיהו ללא הבחנה .

,

 rhe Haram Areaחן 3 and the Other Buildingי ושThe Temp /es of the 3

 . 87ק  .הוליס ( לעיל  ,הערה  , 18עמ '  ) 259טוען שהשער היה תת  -קרקעי .

.

1 . Fergusson

קשת רובינסון  ,בחומה המערבית של הר  -הבית

החשמונאית לא שימש כלום  ,כפי שנאמר במשנה  .ייתכן שהביטוי ' לא שימש כלום ' משקף את
המצב בתקופתו של הורדוס שבו שלטה אנטוניה על השער  ,והעם נאלץ לכתת רגליו מכניסה בשער
זה אולי בגלל הצבא הנוכרי שישב באנטוניה  .אי בנייתו מחדש של השער בימי הורדוס נבע מתכנון
מחודש של הכותל המערבי והרחוב שלמרגלותיו ובניית האנטוניה  .וייתכן ש ' שער וורן ' שימש

תחליף לשער שדי

החשמונאי .

שערי הקיר המערבי  .הפירים לאורך החומהי 4והמנהרה לאורך הכותל המערבי שנחפרה על -
ידי משרד הדתות מצפון לקשת וילסון  ,מוכיחים באורח חד  -משמעי שהקיר המערבי של הר  -הבית
נבנה כמקשה אחת  :כך גם קשת רובינסון וקשת וילסון ויחסן של הקשתות לרחוב שנחשף מתחתם
מוכיחים על תכנון אחיד וכולל של קטע זה בימי הורדוס .

השער שמעל קשת רובינסון  ,ששימש למעשה בתכנון הראשון כניסה לסטיו המלכותי  ,היה ברבות -

הימים  -לאחר תקופת הורדוס  -לכניסה מן המניין להר  -הבית  .עם בניית הרחוב למרגלות החומה

הפכה הגישה לחומה נוחה ביותר  ,ויתירה מזו  :רחוב זה שימש עורק  -חיים מרכזי וקישר בין שכונות
ירושלים הצפוניות לבין השכונות הדרומיות .

4:

משום כך נבנו שני שערים  ,ברקלי וורן  ,לאו  -דווקא

על  -גבי גשרים  .הפיכת הרחוב למרכז  -החיים של ירושלים חייבה הוספת שערים בקטע זה של

החומה  .אך  ,היה עדיין צורך לשמור על טומאה

41

ראה לעיל  ,הערה

- 19

וטהרה '

4

ולעמוד על מסורת של כניסה להר  -הבית

פירים אלה מוכיחים  ,שהכותל המערבי נבנה מקשת אחת  ,אין תפרים  ,גם אם ביסודותיו יש

אבנים שסיתותן שונה .
42

המשכו של רחוב זה נחשף על  -ידי בליס ודיקי בכיוון דרום  .ראה  :מזר ( לעיל  ,הערה
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שחזור החומה המערבית של

הר  -הבית על  -פי

הממצא

הארכיאולוגי

דרך שער קיפונוס שעבר אולי מעל גשר ובמיוחד לאותם כוהנים שהתגודרו בעיר העליונה  .לפיכך
יש להניח ששער קיפונוס והגשר אליו שוחזרו מערבית ממקומו המקורי של שער קיפונוס .

שערי הקיר הדרומי  .גם את הכותל הדרומי בנה הורדוס מחדש  .הוא הרחיב את הר  -הבית לכיוון
דרום  ,ואכן כל כותל זה בנוי מקשה אחת  .אם נקבל את הסברה שה ' תפר ' הניכר בקיר המזרחי של

הר  -הבית
0177

4,

כ 32 -

' ייתכן

מטרים מצפון לפינה הדרומית  -המזרחית משקף את ההרחבה של הורדוס לכיוון

שהשער הכפול והשער המשולש הנראים היום בחומה הדרומית אינם זהים למעשה

לאלה של המשנה  .אם היתה ההרחבה ההורדוסית בדרום רצועה אחידה וחומת הר  -הבית הדרומית
בתקופה הפרה  -הורדוסית היתה בכל חלקיה מצפון להרחבה  ,יש לחפש את שערי חולדה המקוריים
במקום כלשהו מצפון למקום השער הכפול והשער המשולש של ימינו  .מנהגי הכניסהנ 4והיציאה
מכיוון זה היו לחלק מהלכה קבועה שהתגבשה במשך שנים רבות ולפיכך נאלץ הורדוס לשחזר את
השערים .

*י
שינויו  -שחזורו של הורדוס הם שגרמו לדמיון למראית  -עין שבין השערים המתוארים במשנה לבין
אלה שמתאר יוסף בן  -מתתיהו  .משום כך נמשכו חוקרים רבים לנסות ולפשר בין המקורות  .אולם

דומה שהסתירות האמיתיות בין שני המתארים הן כה רבות עד שאין לנו מוצא אלא להניח  -כפי
שנסינו להראות כאן  -שכל תיאור מייצג תקופה שונה בחייו של הר  -הבית בימי בית שני  -זה
מכוון לימים שלפני שחזורי הורדוס וזה לימים שלאחריו .

44

ראה בעניין זה  ,על המצב בתקופה ההלניסטית אצל
( תשל " ג ) ,

עמ '
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נוסף על הכניסה להר  -הבית נעשתה מימין לשמאל גם העלייה למזבח  .מסתבר שהיה זה מנהג יווני קדום  .השווה
ש ' ספראי  ,העליה לרגל בימי הבית השני  ,תל  -אביב

תשכ " ה  ,עמ '  , 145הערות . 170 , 169

:

המצור על טבריה

על  -פי ' זמרת הארץ ' לר ' יעקב בירב

*

בני נחשון

ר ' יעקב בירב היה חתנו של ר ' חיים אבולעפיה  ,מחדש היישוב היהודי בטבריה  ,ועלה לארץ עם חתנו
וחסידיו מאיזמיר  .בספרו ' זמרת הארץ '  ,שנדפס במנטובה בשנת תק " ה

( , ) 1745

היישוב בעיר  ,בניית בתי  -הכנסת ובתי  -המתיישבים  .אבל חלק מן הספר ( למעלה
הוקדש למערכה ולמצור על טבריה בשנת

, 1742

סיפר על חידוש

משלושה  -רבעים )

ולמלחמות בין סלןמאן פחת דמשק לבין דאהר אל -

קסר  ,שליטן של טבריה וסביבתה  .בירב תיאר בספרו את המניעים לפרוץ הסכסוך וניתח את
האירועים המדיניים של אותה תקופה  .אך את הדגש שם על פרטי המערכה  ,על סוגי הנשק  ,על

טכסיסי המלחמה  ,על המודיעין ועל אמצעי  -ההגנה של הנצורים  .מן הפרטים המדויקים המופיעים

בספר מותר להניח כי יעקב כירב שהה בעיר בתקופת המצור  ,אף שלא ציין זאת מפורשות  .הנחה זו
מושתתת על תיאוריו שרק עד  -ראייה יכול היה לפרט כך את ההתרחשויות .

תולדות הסכסוך

דאהר אל  -עקר היה מבני משפחת ?ןדאן הבדווית שהגרה בתחילת המאה הי " ח מחצי  -האי ערב
והתיישבה באיזור הגליל התחתון המזרחי  .במשך כמה שנים הצליחה המשפחה  ,ודאהר

בראשה ,

להשתלט על חלקים נרחבים בגליל התחתון וכגליל העליון ואף קיבלה מינויים מן הפחה של
שאזורים

צידון ,

אלה היו כפופים לשלטונו  .המשפחה חכרה את המסים בחלק מאזורים אלה  .לימים  ,קיבל

דאהר סמכויות רחבות עוד יותר  ,ובמינוי מטעם הפחה היה למושלה של טבריה .

באותה תקופה שלט בדמשק הפחה סלימאן אל  -עלם  ,שעלייתו המהירה של דאהר הדאיגה אותו
מאוד  .במלחמותיו המקומיות הביס דאהר את שליטי שכם וחדר לתחומם  .כן היכה שבטים
תורכמנים ממזרח לירדן  .מאחר שאזורים אלה היו בשליטתו של פחת דמשק  ,מצא הלה עילה לצאת

למלחמה בדאהר  .דעה אחרת גורסת כי דאהר התקרב לדמשק עם הרחבת שלטונו  ,וסיכן את הדרכים

בהן עברה שיירת החג ' השנתית למכה  ,שהיתה בפיקוחו ובניהולו של הפחה שבדמשק  .י
בתחילת שנת

1738

עלה סלימאן על טבריה ושם עליה מצור  .תקופת  -מה לפני  -כן ביצר דאהר את

העיר  ,בנה את חומותיה ואף הקים מגדל  -מצודה על גבעה במדרון ההר היורד אל צדה הצפוני .

*

מאמר זה הוא עיבודה של עבודה שנכתבה בהדרכת ד " ר י ' ברנאי בחוג ללימודי ארץ  -ישראל באוניברסיטת חיפה .
תודתי נתונה לאלישבע כלהורן  .מנהלת המוזיאון לארכיאולוגיה בטבריה  :לחיים קרבי  ,אספן ומומחה לכלי  -נשק

עתיקים  :ולאליעזר גלילי  ,עורך ' מערכות '  .הם סייעו לי בהערותיהם על נושאים הקשורים בעבודה זו .
1

32

.ק

1973 ,

Century, Jerusalem

ג,

"

the /

"ו

/) . Cohen , Pa/estine

המצודה של דאהר אל  -עמר בטבריה

המצור הוסר

יאחר

כשבועיים  ,משום שסיימאן נתמנה למושיה שך מצרים ונאלץ לצאת לשם

בדחיפות : .

בשנים שלאחר  -מכן ניצל דאהר את העובדה שבדמשק ישבו מושלים חלשים  .הוא הרחיב וביסס את
תחומי  -שלטונו בגליל העליון והתחתון  ,והחל לבצר נקודות  -מפתח בחבלים אלה  .הוא הקים לעצמו

גם גרעין של צבא  -קבע  ,שרובו חיילים מוגרבים  ,שכיריהם של שליטים מקומיים באיזור כולו  .נ כוח

זה היה יעיל יותר מן הבדווים ומן הפלאחים ששירתוהו עד אז  ,גם אם המשיך לראות בהם בני  -ברית
יעילים במלחמותיו  .בשנת

1741

חזר סלימאן אל  -עזם לדמשק ושוב נתמנה למושלהולא ת  ,ולאחר

שהכיר בהתגברות כוחו של דאהר ובהתעצמותו תכנן בזהירות את מהלכיו .

~

שורה של פרמאנים שהוצאו על  -ידי ' השער העליון ' בקושטא מוכיחה כי הפעם החליט

הסולטאן ,

בהשפעתו של סלימאן  ,לחסל את דאהר סופית  4 .דאהר עצמו אף החמיר את המצב  :הוא פשט על

צמתי  -דרכים שבין מצרים לארץ  -ישראל  .הפחה  ,שדיווח על כך ל ' שער העליון '  ,קיבל ממנו רשות
לצאת למסע מלחמה ועונשין על טבריה  .נ לצורך זה קיבל מקושטא ציוד מיוחד ומומחים  .כן שלח
פקודות למפקדי הסנג ' אקים של שכם  ,של ירושלים ושל עזה כדי שיעמידו חיילים לרשותו .

6

הפחה של צידון  ,קרובו של סלימאן ויריבו  ,היה צריך לצאת למעשה נגד דאהר  ,משום שאזורי
הגליל העליון והתחתון היו בתחום  -שלטונו  :אך הוא נצטווה על  -ידי ' השער העליון ' לשתף  -פעולה
ולעזור בחיסולו של דאהר .

2
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א ' הד  ,דאהר אלעומר  ,ירושלים
כהן
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,) 1

עמ ' . 33

תש " ב  ,עמ '

5

. 20

שם .

3

שם  ,עמ '

. 21

6

שם  ,עמ '

. 34

המצור על טבריה על  -פי יזמרת הארלי

באותם

ימים  ,כאשר עסק

לרי יעקב בירב

סלימאן בהכנותיו האחרונות  ,שלחו הבנקאים היהודים מדמשק  -יוסף

לושאטי וחיים פרחי  -מכתב לרבה של טבריה ר ' חיים אבולעפיה וסיפרו לו על הסכנה הצפויה .
אבולעפיה  ,שהיה אסיר תודה לדאהר על שאפשר את חידושו של היישוב היהודי בטבריה והושיט לו

עזרה  ,הזהיר את דאהר והראה לו את המכתב  .דאהר לא האמין  :גם למכתב שני סירב להאמין  ,ולא
הכין את העיר למצור .
בתחילת ספטמבר

1742

יצא סלימאן בראש צבאו דרומה  ,לאחר שהפיץ שמועה כי פניו מועדות

לחבל שכם ולנפות אחרות של המחוז כדי לגבות מסים  .הוא הגיע לטבריה שעה שלדאהר היו

חיילים סדירים ועוד

400

600

מבני טבריה  .כך החל המצור .

המצור
המערכה עצמה החלה כשסלימאן קירב צבאו אל המצודה הצפונית  .חיילי המצודה ירו בו מתותח או
מתותחים שהיו

ברשותם ,

7

שלדברי בירב  ' :הרג י " ר אנשים בבת

אחת '  .החיל נסוג מן המגדל  ' :ותקעו

את אהליהם והכינו את המערכה '  .באותו ערב החלה הרעשת העיר על  -ידי ' סוללות טירו " ס
וקונברא " ש  . . .והקונברא " ש הנזכר משקלם היה מט " ו אוקא " ש עד ל " ו והשליך כמו

. . . 200

היה רובם ככולם הולכים אל הים '  .כאן ציין בירב כי נזקן של הפצצות היה אפסי ומזכיר כאלה

וכאן
' שהיו

מתבקעים באויר קודם רדתם מטה ' .
לאחר ההרעשה והמצור  ,שנמשכו כשבועיים  ,החליט השיח ' לשלוח את ' אשת אביו הזקנה ובידה

סוס שוה  1000אריות '  ,כדי לנהל משא  -ומתן עם סלימאן וכדי לברר את תנאיו להסרת המצור .
המשא  -ומתן נכשל  ' ,ובעודה יורדת מן ההר שלח המשנה חיצים ואבני בליסטראות אל

העיר ' .

מדברי

השליחה התברר לדאהר כי סלימאן מבקש להרוס את המגדל ולהסגיר את דאהר לידיו  .במשך אותו
זמן ציפה דאהר כי אחיו סעד  ,שהתבצר בךיר  -חנא  ,ישלח לעזרתו את אנשיו כדי לתגבר את הנצורים
או כדי לזנב בכוחותיו של סלימאן  .אך סעד לא יצא לעזרתו  .בינתיים נודע לדאהר כי שני תותחים
גדולים נמצאים בדרכם מחיפה אל מחנהו של סלימאן  .תותחים אלה  ,בניגוד לארבעת התותחים

הקטנים שהובאו על  -ידי סלימאן מדמשק  ,ירו קליעים שמשקלם היה כ  6 -ק " ג  .ולדברי בירב  ' ,ירו כ -
1500

מהם '  .נזקם של תותחים אלה היה מועט  ,ולפיכך חסם סלימאן את כל מבואותיה של טבריה

כדי למנוע מזון ואספקה מן העיר  .הוא הביא מצידון שתי סירות  ,שתפקידן היה לשייט בכנרת
ולמנוע קשר ימי או אספקה דרך הים  .לדאהר היו בכנרת שתי סירות גדולות וחזקות מאלה של
הסולטאן

 ' :והיו ספינות המשנה מתייראים ובורחים מפני ספינות השיך ' .

תותחיו של סלימאן ניסו

לפגוע בספינותיו של דאהר  ,אך ללא הצלחה .

שוב החל משא  -ומתן לשלום  .סלימאן דרש לאפשר לחילותיו מעבר בתוך העיר והפלת המגדל .
דאהר סירב  ,והמערכה חודשה  .הפחה ציווה אז להביא מדמשק חמישים סולמות כדי לטפס בעזרתם
על חומות  -העיר ועל המצודה ולהכריעם  .הפעם ניסה טכסיס של הטעיה  :את רוב חילו ופרשיו שלח
לדרומה של העיר  ,כדי שאלף המגינים יעבירו את כוחם לשם

7

כהן  ,שם  ,עמ '  33הערה  13מצטט את מוהים ' :

;

בינתיים חשב לתפוס את המצודה

 . . .דאהר השיג מאירופה

4

תותחים והציבם במבצר שבנה על

הגבעה ' .

57

בני נחשון

בעזרת הסולמות  .בקרב שהתפתח בין מגיני המצודה המעטים לבין תוקפיהם גברה ידם של
הראשונים  .הם הרגו רבים  ,פרצו מן המצודה החוצה ושללם היה סולמות רבים  .עתה הביא סלימאן

מעכו תותח גדול ביותר  ,שמשקל הכדור הנורה ממנו

כ 12 -

ק " ג  ,כדי לנתץ את חומות  -המצודה .

לשיח ' נודע הדבר והוא ציווה להקים בתוך המצודה חומה פנימית שרוחבה כארבע אמות  .כשהחל
התותח לירות בחומה לא נגרם לה כל נזק  .עתה הורה סלימאן לחפור מנהרה שתגיע אל מתחת

לחומות  -העיר כדי לפוצצן ולהפילן בחומרי  -נפץ .
משנודע  .לשיח ' על ראשית המבצע ההנדסי  ,ציווה לחפור תעלה עמוקה סמוך לצדה החיצוני של

החומה ; הוא קיווה כי כאשר יגיעו חופרי המנהרה לקרבת החומות  ,תובילם דרך  -היציאה אל התעלה
הפתוחה ואפשר יהיה לפגוע בהם  .הפחה גם הביא מדמשק שקים  ,שמולאו בעפר  ,ובנה מהם סוללה

שגובהה כגובה מגדלי  -המצודה  :כך חשב לפגוע במגיניה  .עתה הביא סלימאן מצפת עובדי  -כפייה
יהודים כדי להמשיך בחפירת המנהרה  .ראשיתה של המנהרה היתה מול צדה המערבי של

החומה ,

אבל חלה כנראה טעות בחישובי הממונים  ,ובמקום להמשיך לכיוון מזרח  ,שבו היתה החומה  ,חפרו
במקביל לחומה לצד דרום  ,ולא יכלו להגיע אליה כלל  .אז בא למחנהו של סלימאן שליחו של
הסולטאן ודרש ממנו לחזור לדמשק ולהתחיל בארגון שיירת החג ' השנתית למכה  .ימים מספר

לאחר  -מכן הסיר אפוא סלימאן את המצור והחיל חזר לדמשק .

כלי  -נשק ואמצעי  -לחימה
בכל שלב משלבי המלחמה והמצור תיאר בירב לפרטיהם את כלי  -הנשק ואת אמצעי  -הלחימה
שהעמידו התוקפים ואת דרכי ההתגוננות של דאהר  .כדי להבהירם ניזקק להלן למקור אחר שעניינו
בצבא העות ' מאני בתקופה זו

:

ספרו של הרוזן לואיג ' י פרנאנדו מארסילי

איש

( , ) 1730 - 1658

בולוניה  ,שחקר את הצבא העות ' מאני בסוף המאה הי " ז ובתחילת המאה הי " ח  ' .בספרו תיאר את

מבנה הצבא  ,את דרכי הלחימה  ,הנדסה  ,תובלה  ,ארטילריה  ,איסטראטגיה וכיוצא באלה .

לן

,

=

,

תותח ' הטירו " ס '  ,כפי שצויר בספרו של מארסילי

8

ספרו  ' , Stato Militare della Imperio Otromanno ,המצב הצבאי של
1732

כאמשטרדאם  .בשנת

1972

האימפריה העות ' מאנית '  ,יצא לאור בשנת

יצאה מהדורה חדשה של הספר בעריכת מ ' קראמר .

)1

ה  ,קונברא " ש  , ,היא המרגמה  ,מתוך ספרו

של מארסילי

סוללות טירו " ס וקונברא " ש  .כוונת בירב היתה להפריד בין שני מושגים שונים ודרכי
הפעלתם  .נראה כי חוקרים שונים טעו שעה שפירשו ' תותחים ' סתם  ,משום שיש להבחין בין
השניים

:

טירו " ס הוא תותח  ,לפי שהמלה  tiroבספרדית ובאיטלקית משמעה ' יורה ' או ' קולע ' .

הקונברא " ש ,

היא הקונברה '

( קומברה ) ,

משמעה מרגמה  ,ובתורכית Kumbarasl -

' o . Avan

בפרק על המרגמה מציין הרוזן מארסילי כי ה  Avan Cumbarsy -היא מרגמה של פצצה או כלי
'

היורה גם אבנים  .הוא גם ניתח את פרטי תפקידיו של התותח התורכי הנפוץ בן
של

12

הליטראות ( כדור

 6ק "ג) .

משקלה של הפצצה שהוטלה מן המרגמה היתה  ,לפי בירב
מאתיים

קונברא " ש '  .משקלה של אוקה

הקטנות

כ  22 -ק " ג  ,והגדולות 48 -

:

' מט " ו אוקא " ש עד ל " ו  ,והשליך

עות ' מאנית היה כ 1 , 375 -

ק " ג  .לפי חישוב זה  ,שקלו הפצצות

ק " ג  ,לערך .

בעת הפעלתה  ,היה מחובר לפצצת  -המרגמה פתיל  -הצתה  ,שהודלק כמה שניות לפני הירי בעזרת
מוט מלובן  .לפיכך היו הפצצות מתרסקות באוויר או עם הגיען לקרקע  ,וכדברי בירב  ' :מקצתם היו

מתבקעים באויר קודם רדתם למטה והיו נופלות חתיכות חתיכות ' .

9

החוקרים לא הבחינו בשימוש במרגמות בקרב על טבריה  .השרוה
1

.

 .ח  . 93 ,ק  ( ) 1724 - 1785 ( ' , Ph . ] ( . Thesis , Princeton University 1961 ,תותחים סתם ) ; מ ' בניהו

זמרת הארץ לר ' יעקב כירב  ,ירושלים
( עורך ) ,

10

:

'

of

.

Sh . Shamir ' The AZM Wa

תש " ו  ,עמ ' מא

ספר טבריה  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' 325

( 1 ] 0ז  -פצצה

( תותחים ) ;

; , Cumbara

הד ( לעיל  ,הערה

כדורי אבק

 , ) 2עמ ' 24

( מהדיר ) ,

מופץ ) ; ע '

אבישר

( תותחים ובליסטראות ) .

כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  33הערה  . 12כהן מזכיר חמש מרגמות ותחמושת  ,שנשלחו על  -ידי

' השער

העליון ' .

בתרגום המלה התורכית  Kumbaraslחל שיבוש  ,ובמקומה נכתב  . Humbaraהוא לא הזכיר כי סלימאן לקח עמו
את המרגמות  ,את מפעיליהן ואת תחמושתן למערכה על טכריה .

59

בספרו י

תותח קטן דוגמת אלה שהובאו מדמשק  ,כפי שתיארו מארסילי
' הטירוס ' בדברי בירב  ,שיהיו קטנים שהפילוטה שלהם משקלה ק '

הם

דרהם '

בארטילריה העות ' מאנית השתמשו באותה תקופה גם באבנים עגולות לשם

ירי ,

כמו בצבאות

אירופה  .הטווח שלהן היה גדול יותר בגלל משקלן הנמוך  .כשאזלו כדורי  -הברזל השתמשו גם
באבנים  .בירב מרמז על כך באומרו

:

' והיה אחרי כלותו מלזרוק את הקונברא " ש עד אשר לא נשאר

לו מהנה '  .ובמקום אחר  ' :שהקונברא " ש לא הצליח בהם ולא נשאר לו מהם '  .בירכ מדבר על ' א ב גי
בליסטראות '

וכוונתו כנראה

ל '. Avan Kumbarasl -

בכל מקום שהוא מזכיר בליסטראות הוא

מתייחס אפוא למרגמות ) . ( Mortaro
תותחיהם  ,טל מגיני המצודה  .בדבררי עלההכמתלמצוראומרבירב כי
מלחמה במגדל "  ,מיד כעתודע לו על יציאתו קול סלימאן

ח " לץ על המצודה '  .ואץ " רה טירץ אל הצרים והרג

' השיך הכק

מדמשק  .כשהגע הצבא התוקף
י "ר

מסתעפים

 rlxטים ' " .

התותחים שהובאו מדמשק ומחיפה  .אומר יעקב מרב

:

אחר כך באו הטיתם הגדומם מחיפה ואף ' גהץ לו די טיתס אחרים שהבט אותם

1 1

60

ראה

:

כהן ( לעיל  ,הערה . ) 7

לוכם

מדמעיך

=

-

ר

ג

.- -

ש
ג

ע קא
י
,

י,

,

יצים ששימשו באימפי ייי יועוינימאניינ  ,כפי שיי באו בטפו ו של מאי טילי

עמו  ,אומנם היו קטנים שהפילוטה שלהם משקלה ק ' דרהם  ,אבל אלו הפילוטה שלהם משקלה

ב ' אלפים דרהם  . . .וזרק אל תחומה כמו
ק ' דרהם הם

330

. 1500

גרם  ,משקלו של כדור  -הברזל הקטן שנורה מתותחים אלה  .היה זה תותח זעיר

,

שאפשר היה להעמיסו על פרדה או גמל .

התותחים שהובאו מחיפה ירו כדורי  -ברזל במשקל של

כ6 -

ק " ג או כדורי  -אבן שמשקלם היה

אך הטווח שלהם רב יותר  .כדורי  -הברזל היו בחלקם חלולים ומולאו אבק

קטן ,

 שריפה  ,הם התפוצצו150 - 100 -

לאחר הצתת פתיל  -השהיה  ,כמו בפצצות  -המרגמה  .טווחם של התותחים הקטנים היה כ

מטרים בכינון

ישיר  ,ו 300 - 200 -

מטרים בירי מסלולי .

טווח התותחים שהובאו מחיפה 2י היה

כ 300 - 200 -

מטרים בכינון ישיר  ,ועד

600

מ ' בירי מסלולי

.

התותח שהובא מעכו  .תותח זה נחשב לגדול גם בקנה  -המידה של תחילת המאה הי " ח  .קוטר

12

ראה

:

שמיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '

 . 93שמיר טועה כאומרו כי התותחים שהובאו מחיפה היו בני

וטהרי תותח אחד הובא מעכו שמשקל כדוריו

4 , 000

4 , 000

אוקא " ש .

אוקא " ש .
61

הובלת שקים  ,כמתואר בספרו של מארסילי

ש

.

/

הקמתה של עמדה של הצבא העותימאני  ,מתוך ספרו של מארסילי

62

המצור על טבריה על  -פי ' זמרת

הקנה שלו היה

כ 14 -

ס " מ ובכינון ישיר יכול היה לפגוע במטרות שבמרחק של

תותח זה היו מברזל ומטרת השימוש בו היתה

פיצוח ,

הארץ ' לר ' יעקב בירב

כ 300 -

מטרים  .כדורי

ניתוץ והרס חומות .

חצים ובליסטרארת  .חצים נורו מקני תותחים בעלי קוטר קטן  ,ותפקידם היה להבעיר את
המטרות  ,ולפיכך צויד ראש  -החץ בפתילים וחומרי  -תבערה  .בירב ציין כי אמצעי הצתה אלה לא

גרמו נזק בטבריה  .חצים אלה אפשר היה לשלח גם ברובי  -קשת בעלי טווח גדול  ,שהיו בשימוש

הצבא העות ' מאני .

הנדסה
הסירות שהובא ו מצידון היו קטנות מאלה של דאהר  ,ולכן לא היו יעילות  .עיקר תפקידן היה
למנוע העברת אספקה וציוד לטבריה בדרך הים  .בהתנגשויות שהיו לסירותיו של דאהר עמן ברחו
הללו מן המערכה  ,כדברי בירב  .סירה הנושאת

כ 15 -

איש אורכה היה

כ8 -6 -

מטרים  .העברת סירה

כזו על  -ידי עגלות שוורים שהיו בשימוש הצבא העות ' מאני  ,בשבילים הרריים קשים למעבר  ,היתה
כנראה מורכבת ומסובכת .
הסולמות והשקים שהובאו מדמשק  .קשיים דומים היו בהעברת הסולמות  ,שאורכם היה
אולי בין

5

ל-

8

מטרים  ,כגובה חומות  -העיר והמצודה  .בירב ציין גם

200

שקים שהובאו מדמשק

ומולאו עפר  .מן הדין להשוות לכך את תיאורו של מארסילי  ,שהורה על דרך הקמת עמדה בצבא
העות ' מאני  -תוך שימוש בקורות ובשקים .
חפירת מנהרה דרשה כמות גדולה של קורות  -עץ  ,כדי למנוע מפולות  .הכניסה היתה כנראה

באיזור קרוב אל החומה  ,שאינו נראה ממנה  ,כגון גבעה מסתירה אוקפל  -קרקע  .אדמת טבריה היא
אדמת  -סחף רכה שקל לחפור בה ולכן תמוהה הסטייה מן החומה  .אפשר שהחופרים נתקלו בעת

עבודתם במפולת או בשכבות  -אבן שאלצום לסטות מן הכיוון הנכון .
במערכה על טבריה היו גם יסודות אחרים שבירב הזכירם בפירוט רב

:

משא  -ומתן דיפלומאטי

בעיצומם של המלחמה והמצור  ,פעולות מודיעין והערכות על השלבים השונים של המערכה .
את תיאור המצור הוא חילק לחמישה חלקים

:

.1

ההתקפה הראשונה  ,שכללה הפגזת העיר ופגיעות מעטות בנפש וברכוש .

.2

הפגזה שנייה על  -ידי התותחים שהובאו מחיפה ומעכו  ,גם היא ללא תוצאות .

.3

כשלונו של סלימאן במצור הימי ותבוסת

.4

סיכול טכסיס ההטעיה וביזת סולמות המצור .

.5

כשלון חפירת המנהרה והסרת

סירותיו .

המצור .

בסופו של כל אחד מן השלבים האלה הדגיש בירב את גודל הנס שאירע וציין את חשיבותו של כל
אירוע .

,

ל

סיפורו של בירב כולל אפוא את כל היסודות הידועים גם על מערכות אחרות שהתחוללו במאות
הי " ז והי " ח ומאפשר היבט נוסף על שיטות המלחמה והטלת המצור באותה תקופה .
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מקרה הנער המומרי
פרק בתולדות יהודי ירושלים במאה הי " ז

מינה רוזן

ימקרה הנער המומרי
פרק בתולדות יהודי ירושלים במאת תי " ז

מינה רוזן

אחת התופעות המציינות את יחסו של השלטון העות ' מאני אל המיעוטים הדתיים בירושלים במאות

הט " ז  -הי " ז היתה ניצול אירוע יוצא דופן כדי לסחוט מהם כספים  .היהודים והנוצרים  ,ובייחוד
הנזירים

הפראנציסקאנים ,

היו קבוצות אוכלוסייה ששורשיהן בארצות ניכר ועיינו לעתים את

האימפריה העות ' מאנית  .מסיבות אידיאולוגיות תמכו הללו בבני המיעוטים  -ארצות הנצרות

הקאתולית סייעו לנזורה הפראנציסקאנית שייצגה אותם בעיר  ,ויהדות התפוצות סעדה את הקהילה

היהודית ; גם המיעוט הארמני נתמך על  -ידי אחיו שבתוך גבולות האימפריה עצמה  .סחיטת הכספים
מן היהודים ומן הנזירים הפראנציסקאנים היתה כמעט מצווה  ,שכן הכספים מארצות החוץ הועברו
לכיסי המנהל

העות ' מאני ,

ולעתים דומה כי היה זה אחד ממקורות הפרנסה של מושל סנג ' אק

ירושלים  .י
דוגמה מאלפת לניצולו של מקרה יוצא דופן לסחיטת כסף מן האוכלוסייה היהודית בירושלים

מתואר בקבוצה של שבע אגרות מכתב  -יד אגרות

שד " רים מירושלים  , 8061השמור בבית הספרים

הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  : .כתב  -היד הוא העתקה של ארכיון אגרות  ,שכל סימני הזיהוי
הושמטו מהן כדי להכשירן לשימוש כאגרון  .על הפרשה שופך אור קטע של הכרוניקה של המסדר

הפראנציסקאני בארץ הקדושה ובלבנט שנכתב על  -ידי פייטרו ורניירו די מונטיפילוזו  ,לימים
' שומר הארץ

הקדושה ' ' .

במקורות אלה מתוארת פרשת התאסלמותו של נער יהודי בירושלים

והצרות שהתרגשו על יהודי העיר בעקבות זאת  .מקרים של התאסלמות יהודים באימפריה
העות ' מאנית לא היו נפוצים  ,והתאסלמות קבוצה שלימה של יהודים  ,דוגמת חסידי שבתי צבי  ,היתה
חריג  .אף  -על  -פי  -כן היה אסלום בכוח של יתומים יהודים לא  -נשואים  ,ונוהג זה היה אחת הסיבות
לגיל הנישואין הנמוך בחלק מארצות המזרח .

]

דוגמה קיצונית לכך משמשת תקופת שלטונו של מחמד אבן פרוח '

שצ " א  :מהדורת
2

4

להלן :

א'

ריבלין  ,ירושלים תרפ " ח .

כתב  -יד ירושלים  .האגרות הנדונות הן  :איגרת

 , 73עמ ' : 1 ] 6 - ] ] 5

(  : ) ] 626 - 1624וראה  :חרבות

ירושלם  ,ויניציאה

איגרת

 , 212עמ ' : 264 - 263

איגרת

 , 26עמ ' ; 70 - 69

 , 221עמ ' - 270

איגרת
] 27

 , 27עמ ' ; 70

 :איגרת . 146

איגרת

 , 28עמ ' ; 71

איגרת

עמ '  . 117תודתילעובדי בית

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  ,על שהתירו את פרסומן של האגרות .
3

 .יא  .ם  -וזרן)  Monrepil~ soי~ 4
 . 281 - 282ק 0 1936 ( .חחב ) 20
)

,

"

anna/i 4 -Terra Santa 4 1 Pierrc Vernier

.ה

)

.

ן ) ( Firenze 1929 , liber

.

0

.. Croniche

) 3 . Golubovich

 [ 111להלן  :ורניירו ]  .קטע זה מן הכרוניקה של

המסדר התפרסם לאחרונה בתרגום עברי על  -ידי  :נ ' שור  ' ,היישוב היהודי כירושלים על פי כרוניקות פרנציסקניות

וכתבי נוסעים '  .פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים
4

66

ח ' כהן ,

היהודים בארצות המזרח בימינו  .ירושלים

תשל " ג .

עמ ' . 160 - 159

תשל " ט  ,עמ ' . 385 - 384

ידה

שתי אגרות מכתב  -יד ירושלים  ,העוסקות בעקיפין ב ' מקרה הנער

' 27

המומר ' ,

:

' מקרה הנער המומר '

מאירות עניין זה  .איגרת

סודרה בין שתי אגרות שעניינן במקרה הנער המומר  ,אך אין היא עוסקת כנראה באותה פרשה

עצמה  .מסופר בה על נער קטן שנחטף מבית  -מדרשו על  -ידי חיילים מזוינים  ,משום שהיה יתום
מוסלמי  .זעקותיו ומחאותיו לא הועילו  ,והוא חולץ מידי המוסלמים רק לאחר תשלום כסף רב
למושל  .האיגרת השנייה נמסרה בידי נער שהתייתם מהוריו וקהילת ירושלים שלחה אותו לקרוביו
שבארצות פראנקיאה  .שילוחו נבע מרצונם של יהודי ירושלים שלא לשאת בעול פרנסתו ומשום

פחדם כי ללא אפוטרופוס תצא ממנו קלקלה לקהילה  .לכן נתנו בידיו פרנסי ירושלים דמי  -נסיעה
עד צידון וקיוו כי יהודי העיר ישלחוהו לארצות

פראנקיאה ' .

הפרשה שתידון כאן שונה מעט בפרטיה מאלה הנזכרות  ,שכן לא מדובר בה ביתום ונראה שגם לא
בהמרה מאונס .

סיפור המעשה
בחורף

1636

המיר נער יהודי מירושלים את דתו  .במקורות היהודיים המספרים על כך לא נאמר

שנאנס לעשות

מזכירים רק את המרתו  7 .ורניירו הרחיב בתיאורו בכרוניקה של

זאת  ,והם

המסדר .

לדבריו  ,היה הנער כבן שתים  -עשרה שנה  .הוא הסתכסך עם אביו שהיכהו  ,וכדי ' להענישו ' הלך
לקאדי והמיר את דתו  .לכבוד זאת ערכו לו המוסלמים תהלוכה מפוארת ברחובות ירושלים  .אחיו בן

השמונה חזה בתהלוכה  ,התקנא באחיו הגדול  ,מיהר גם הוא לקאדי והמיר את דתו  .כך ' איבד האב
המסכן תוך שעתיים  -שלוש שני בנים '  ,כדברי ורניירו  .האב הציע סכום  -כסף גדול לפדיון בניו  ,גם
אם לא צוין למי הוצע הכסף .
אף  -על  -פי  -כן  ,בניו לא הוחזרו לו  .הילד הקטן הופקד אצל האגה היניצ ' רים אשר על
ה ' דיזדאר ' ,

המצודה  ,הוא

שהיה  ,לדברי ורניירו  ,חובב בצע מושבע  .הוא החזיר את הילד הקטן לאביו תמורת

סכום  -כסף גדול  ,שהועבר בחשאי ובתנאי שכל המשפחה תעזוב מיד את ירושלים  .כל בני  -המשפחה

עקרו לצפת  ,ואת הילד שלחו לקרובי  -משפחה בקהיר  .לא נתברר מדברי ורניירו מה אירע לבן

הבכור  ,אך משתיקתו אפשר אולי להסיק כי נשאר מוסלמי  .אם נכונה גרסת ורניירו הרי שכל הפרשה
עניינה בצעיר .
ורניירו מספר כי כאשר נודע לשופט ולמושל כי האגה אינו מחזיק עוד בילד איימו עליו בעונש
מוות  .האגה הסביר כי הורי הילד גזלו אותו בכוח והסבר זה סיפק כנראה את השניים .
ראשי הקהילה הושמו במאסר  ,אך שוחררו לאחר ששילמו לשופט ולמושל
נפוצה שמועה כי היהודים הרגו את הנער .

כך עולה מן המקורות היהודיים "

6 , 000

גרוש  .בעיר

ומדברי ורניירו  .האחרון

הוסיף עוד כי בעיר סופר שהיהודים הרגו את הנער לעיני כל ילדיהם  ,ונתחוהו לגזרים שחולקו בין
ילדי היהודים בירושלים כדי להפחידם .

5

כ " י ירושלים  ,איגרת

6

וסם  ,איגרת

7

~toa

איגרת

8

נטם ,

נטם .

, 146

 , 27עמ '

9

. 70

עמ ' . 177

 , 26עמ ' : 69

9

איגרת

ורטרו ,

 , 73עמ ' : 115

נטם .

איגרת

 , 212עמ '

. 263

תעודה

:

' מקרה הנער המומר

דבר הרצח הופץ בירושלים ושלהב את הרוחות  .בז ' באדר התאספו  ,לדברי המקור היהודי  ,עשרת -

אלפים מוסלמים מזוינים בנשק וביקשו לפרוע
המוסלמים בירושלים לא עלו בהרבה על

ביהודים  " .י

אין ספק שמספר זה מוגזם מאוד  ,שכן כל

עשרת  -אלפים " .

לדברי אותו מקור ניסה השופט להרגיע

את הרוחות  ,אך נרתע כשהתברר לו שגם חייו בסכנה  .ורניירו לא סיפר על פרעות של ממש .

לדבריו ,

כאשר שמעו הדרווישים  ,הסגפנים המוסלמים בירושלים  ,כי ראשי הקהילה שוחררו  ,הסיתו את
ההמון נגד השופט  .תכניתם היתה לרגום אותו באבנים בבואו למסגד לתפילת יום השישי 2 .י לדברי

המקורות היהודיים  ,נתנו חמשת  -אלפים גרוש לשופט ולמושל ובתמורה ניתנה ליהודים ארכה של
עשרים יום כדי להביא את הנער ממצרים  ,שאם לא כן  -תהיה נפש כולם תחת נפשו  .ההסכם על

כך נרשם  ,לדבריהם  ,בספר הפרטיכלים של בית  -הדין השרעי  ,המג ' ל  .שמונה מראשי הקהילה נכלאו
עד להחזרתו של

הנער  ' .י

על מאסר ראשי הקהילה כערבים מספר גם ורניירו  ,אך לדבריו ניתן

ליהודים חודש ימים להביאו 4 .י עולה אפוא כי לדברי ורניירו נכלאו ראשי הקהילה פעמיים  ,ואילו

לדברי המקורות היהודיים  -רק פעם אחת .
כאן נפרדות דרכיהם של המקורות היהודיים והמקור הפראנציסקאני והם מציירים תמונה שונה
לחלוטין  .לדברי האגרות חיו היהודים מז ' באדר ועד לערב שביעי של פסח בחרדה איומה  ,כאשר
חזרו השליחים עם הנער והוכיחו למושל ולשופט כי הנער לא נרצח  .אך בינתיים התברר לשופט כי
אנשים שלא פורש בשמם עיניהם היו אל ממונם של יהודי ירושלים וזממו לרצוח את הנער
ולהאשים את יהודי

העיר  ' .י

מהתפתחות כזו היה יוצא נשכר המושל  ,ולפיכך נראה כי הביטוי הסתמי

' אנשים ' מכוון אליו ואל חצרו  .השופט גילה את דבר  -המזימה לראשי

הקהילה ,

שכתבו מיד

לקושטא  ,כנראה כדי לבקש מיהודים רבי  -השפעה שידברו שם עם ' המשנה '  ,הווזיר הגדול  ,ויגלו
אוזנו על דבר  -המזימה

;

כדי לסכלה יבקשוהו לכתוב למושל ולשופט כי ישמרו על הנער שמירה

מעולה  ,וכך יצילו את הקהילה מאסון כבד .

סיומה של הפרשה ותוצאותיה
שונה לחלוטין סוף הפרשה בדברי ורניירו  .היהודים טענו כי הנער מת והמוסלמים לא האמינו
ולאחר שבזבזו אלפי

שגורשו מן העיר  .את הידיעה על הגירוש קיבל ורניירו  ,לפי

גרוש  ,סופם

דבריו  ,מפי אלכסנדרינו  ,הפאטריארך היווני של קהיר  .זה סיפר לו כי

בירושלים רק

" . 40

מ 15 , 000 -

היהודים נותרו

אין כל אסמכתה אחרת לגירוש יהודי ירושלים בעקבות ' מקרה הנער

ולפיכך מתעוררות כמה קושיות

עצמו עשה בירושלים עד

? 1637

:

להם ,

המומר ' ,

מדוע נזקק ורניירו לידיעות מפי אלכסנדרינו מקהיר  ,הרי הוא

והשאלה העיקרית  -האם גורשו אמנם יהודי ירושלים בין השנים

? 1637 - 1636

10

כ " י ירושלים  ,איגרת

11

בכל ירושלים לא היו בשלהי המאה הט " ז יותר מ  10 , 000 -מוסלמים  ,אנשים נשים וטף ; אפשר להניח כי גוזמה רכה

 , 26עמ '

. 70 - 69

יש במניין  10 , 000נפש בתקופה של קיפאון כלכלי והזנחה כ 0 -נ שנה מאוחר יותר /) . Cohen 4 ) 13 . Lewis , .

.

.
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כ " י ירושלים  ,איגרת
 , 28עמ '

. 71 - 70
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 , 26עמ '
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. 70

ורניירו  ,שם .
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ורניירו  .שם .

תעודה

:

' מקרה הנער המומר '

ידועים לנו מקרים מספר בהם איים אמנם מושל סנג ' אק ירושלים על היהודים כי יגרש את כולם
לבד ממשלמי מס  -הגולגולת  ,אולם עד כמה שידוע לנו  ,לא הוצא איום זה אל הפועל  ,משום שכל
בריאתו היתה לסחוט ממון מיהודי העיר ובעזרת הממון בוטלה הגזירה  .לי ידועים מקרים אחרים בהם

יצאו יהודים רבים את העיר מחמת סחיטות של המושל  ,ואולם תמיד היה זה לזמן מוגבל וכדי

גירוש  " .י

למנוע את הסחיטה  -אך לא בשל גזירת

לא ייתכנו דברי ורניירו שבירושלים היו לפני הגירוש

15 , 000

ביותר של קהילת ירושלים  ,ערב שלטונו של מחמד אבן

יהודים  .בתקופת הפריחה הגדולה

פרוח '

בשנת

, 1624

מציינים המקורות

היהודיים  3 , 000 - 2 , 500יהודים כעיריי מתום ימי  -שלטונו ועד לסוף המאה הי " ז נאמר במקורות
י2
היהודיים שהיו כאלף יהודים 0 .נ המקורות התורכיים מציינים בדרך  -כלל מספר קטן בהרבה מאלה .

בין המקורות היהודיים הנזכרים  ,יש אגרות לגולה שמטרתן היתה לגייס כספים לירושלים  ,ואין ספק
שאם היו בעיר יותר מאלף יהודים היו מחבריהן ממהרים לספר על

כך  ,שכן

גידול במספר היהודים

שימש תמיד נימוק טוב לבקשות להגדיל את התמיכה ; אולם לא אירע כדבר הזה במשך המאה הי " ז .
אף  -על  -פי  -כן בעינה עומדת השאלה מהיכן שאב אלכסנדרינו מקהיר מספר זה

?

במבוא לכרוניקה

שלו תיאר ורניירו את כל אוכלוסיה של ירושלים  ,ובין השאר גם את היהודים באומרו
הם נמצאים במספר גדול בעיר הקדושה של ירושלים .

מושל העיר למתורגמן שלנו נמצאו בה
שנאו לירושלים בשביל למות .

17

כ " י ירושלים  ,איגרת

 .עמ ' "5

21

.

איגרת  64עמ '  : 108איגרת , 89
,) 1

ד ע " ב -ה ע " א

1016

18

לפי מה שאמר מחמד באשה

יהודים  ,והרבה מהם שהם כבר זקנים וישישים

22

 :איגרת  , 31עמ '  ; 73איגרת  , 38עמ '  ; 83איגרת  , 62עמ '  : 105איגרת  , 35עמ ' ; 78

עמ ' : 128

איגרת

 , 118עמ '  : 151איגרת, 119

עמ '

; 151

( לעיל  ,הערה

חרבות ירושלם

.

שו " ת מהרי " ט  ,ב לבוב תרכ " א  ,סימן ס  ,קח ע " א  :שו " ת אשטרוק אבן שאנג ' י  ,כ " י גינזבורג

צילום במכון לצילום כתבי יד עבריים [ להלן

( , ) 548

ר ' שמואל

;

14000

ב 1633 -

:

גארמיזאן  ,שו " ת משפטי

מכון ]

:

צדק  ,ירושלים תש " ה  ,סימן

, 28031

מג  ,עמ '

קמט ע " ב .

מא

;

סימן

פד  ,עמ '

קיח

;

ר ' משה אבן

חביב  .גט פשוט  ,זאלקווא תקצ " ה  ,קכח לב ; ר ' חיים סתהון  ,ארץ חיים  ,ירושלים תרס " ח  ,מ  ,סימן קמט  ,קנט ע " א
שו " ת נתן גוסה ויהודה חביליו  ,כ " י אוקספורד ,
]9

20

איגרת ר ' ישעירו הלוי הורוביץ

:

א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,רמת  -גן

סיפור
לונץ ,

ה ( תרנ " ח  -תרס

"א),

י " מ טולידאנו  ' ,תעודות
; 70 - 69

ירושלים תרפ " ג  ,עמ ' 12

עמ ' . 82

מכתבי יר '  . 464 -466 .קק , ) 1927 ( .י1
איגרת
;

 , 31עמ ' : 74

) םאחחג

co//ege

union

י

' ~  Hebrelכ " י ירושלים ,

א ' ריבלין  ,ליקוטים מפירוש על התורה לרפאל מרדכי מלכי  ,א ,

א ' הד  ' ,יהודי ארץ ישראל בסוף המאה הי " ז על פי פנקסים תורכיים של מס

ירושלים  -רבעון מוקדש לי ' פרס  .ירושלים

תשי " ג  ,עמ '

הגולגולת ' ,

קעז .

מן הנתונים שאסף ע ' מנאע מן הסגיל של כיח  -הדין השרעי בירושלים על המאה הי " ז יוצא שלא היו בעיר יותר
מ 90 - 60 -

משפחות .

.

כלומר בתקופות הטובות יותר של המאה הי " ז לא היו יותר מ  450 -נפש  .ע ' מנאע ' משפחת

פרוח '  -שלטונה ופועלה '  ,עבודה לשם קבלת תואר

אולם נראה לי כי נתונים אלה מתעלמים
הסלע  .ראה
100

:

rNrrt

מ  85 -המשפחות

.

א ' כהן ' תמורות דמוגראפיות בקהילה היהודית בירושלים במאה

הט " ז ' ,

פרקים

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

 .אך גם אם נצרף משפחות אלה לחשבוננו  -לא יעלה מספר היהודים על  -פי מקורות אלה ליותר

ורניירו  ,א  ,פרק
עם

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 67 - 66

היהודיות ששילמו את מסיהן ישירות לוואקף של כיפת -

לערך  .על הסיבות לפער בין שתי מערכות הנתונים ראה
22

ע"כ.

תשל " א  ,עמ '  : 220ד ' קויפמאן  ' ,העתקת

דברים מורגלין בירושלים תוב " ב  -נכתבו באיגרת שלומים אל בנו היושב בלומכרדיאה '  ,ירושלים של

חיגות  , 26עמ '

21

845

בקטלוג נויבאואר  .צילום במכון

, 21606

271

;

. 40

הירצחו על  -ידי

( שנת

עמ ' . 45

:

מ ' רוזן  ,יהודי ירושלים במאה הי " ז

מ  720 -נפש
.

] olela

מחמד שאשא היה מושל ירושלים שנים רבות לסירוגין מתחילת המאה הי " ז עד

המושל שבא אחריו  .ורניירו  ,א  .ספר ה  ,פרק  ( 47שנת  , ) 1617 - 1616עמ '  : 313ג  ,ספר ט .

 , ) 1633עמ ' 115

, 1633

פרק 45

.
69

תעודה  ' :מקרה הנער המומרי

עולה אפוא כי אלכסנדרינו וורניירו מביאים שניהם מספרים קרובים  .על  -פי הידיעה שהובאה בשם
אלכסנדרינו נותרו בירושלים אחרי הגירוש

40

יהודים בלבד ומספר זה נזכר במקורות כמה פעמים .

בניסן שפ " ה  ,בעת שלטונו של מחמד אבן פרוח '  ,הגיע לירושלים צ ' אוש  ,היינו שליח של הדיוואן

הקיסרי  ,ובכליו פרמאן מזויף שפקד לגרש את כל יהודי העיר לבד
ולאבן פרוח ' כסף רב  ,הסתלק הראשון מן העיר .

נ2

מ . 40 -

לאחר ששילמו לצ ' אוש

בסוף המאה הי " ז כתב רפאל מרדכי מלכי כי

לתורכים פתווה  ,כלומר פסק  -הלכה  ,המתיר ישיבתם של

40

יהודים בלבד בעיר .

24

ייתכן אפוא כי

היתה פתווה כזו  ,אלא שהיתה הלכה ואין מורים כן  .ומכל מקום אין המספר משקף מציאות כלשהי .
נראה אפוא כי דברי ורניירו על פרשת הנער סבירים באמינותם  ,אולם התייחסותו לתוצאותיה לגבי
הקהילה היהודית חסרה בסיס היסטורי  .בשנת שהותו של ורניירו בקהיר

( ) 1642 - 1637

שמע אולי

מפי אלכסנדרינו שמועה על אחד הנסיונות לסחוט כספים מיהודי ירושלים  ,צירף לה את ' ידיעותיו '
על מספר היהודים בעיר וקשר את הסיפרר בפרשת הנער המומר  -דבר שאינו משתמע אף מדברי

אלכמנדרינו  .יש אם כן לראות את סיפור הגירוש לא כאמת היסטורית אלא כהבעת משאלת  -לב של
ורניירו  .הנחה זו מתחזקת אם נזכור כי אחת המגמות העיקריות בדברי הפראנציסקאנים בירושלים
על יהודיה היתה להבליט את השפלתם ומצבם הרע בארץ  -הקודש .

נ2

יש לראות אפוא ידיעות אלה

כחלק מן התעמולה שלהם .

יחסי הקהילה ומושל ירושלים
ידיעות אחרות על יחסו של מושל ירושלים בזמן האירועים האלה אל יהודיה עולות גם מאגרות
אחרות מכתב  -יד ירושלים  .מאיגרת
שנכתבה בין קיץ

1636

לבין אביב

, 73

שנכתבה אחרי סיום הפרשה באביב

, 1637

ומאיגרת

, 221

עולים פרטים על יחסי הקהילה ומושל ירושלים באותם

, 1637

ימים  .מתברר כי מושל זה נהג ביהודי ירושלים כתרנגולת המטילה ביצי  -זהב  ,והקפיד לבל יאסוף

אחר מלבדו ביצים יקרות אלה  * 2 ' .באותה שנה הסתכסכה הקהילה עם אחד מבעלי  -חובה  ,מן

השיח ' ים הירושלמים מהם נהגה הקהילה ללוות כסף  .לאחר שכבר שולם חובו ונכתבה על כך חוג ' ה
שרעיה בבית  -הדין השרעי  ,שקבעה כי אין לשיח ' כל טענות כלפי הקהילה  ,הוא הלך לדמשק וחזר
משם עם צ ' אוש ממשרתיו של הוואלי וחמישה  -עשר חיילים

;

הוא ביקש להכריח את הקהילה

לפרוע שנית את החוב  ,אך המושל מנע ממנו לעשות זאת בשל הכסף שקיבל מן הקהילה  .לבד
מטובת ההנאה הישירה שהיתה למושל מן
שהקהילה תנוצל בסחיטתם של

( לעיל .

אחרים " .

העניין ,

2

ד ע " ב -ה ע " א .

23

חרבות ירושלם

24

כ " י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים

25

לדוגמאות רבות לכך ראה

אביב

' 25

:

.

שור ( לעיל הערה , ) 3

כ "י

A3I
O

פירוש על התורה לרפאל מרדכי

עמ ' : 423 - 343

מלכי 258 ,

ע"ב.

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים בארץ ישראל  ,תל -

. 1965

בשל זמנה של האיגרת  ,אביב או לכל המוקדם חורף
להלן ,

26

הערה 1

),

ברור שלא היתה צומחת לו כל תועלת מכך

הערה

. ) 29

ירושלים  ,עמ ' . 116

. 1637

אפשר שהכוונה אולי למושל החדש עלי פאשה ( ראה

יהודי מארץ  -הקודש במאה הי " ז  .מתוך ספרו של אבגניוס רוג ' ה (  11634- -! 629על מסעו לארץ -ישראל

,

לעודה

:

' מג1וןי

וינער .

1יכ

'

( 1כ ( 1

מושל זה החל גם לגבות מיהודי ירושלים מסים בגובה שהיה נהוג לגבות מן העדות הנוצריות בעיר ,

ואלה שילמו תמיד סכומים גבוהים הרבה יותר מאשר היהודים  .יהודי ירושלים פנו אל יהודי מקורב
ל ' שער העליון ' כדי שיפעל להוצאת פרמאן  ,שיצווה על מושל ירושלים שלא לגבות מיהודיה שום
מס לבד מ ' דמי

ביקורי

והמס החודשי שהיה נהוג להעלות לו  .לפני שנמסרה האיגרת ליהודי זה ,

:

שלחו יהודי ירושלים שליח לקושטא להתלונן על המושל  -אך השליח התעכב בדמשק  ,בהיעדר
מימון  .בינתיים נודע ליהודי העיר כי המושל עצמו נסע לקושטא ויש סכנה כי כל פעולתם נגדו
תעלה בתוהו

;

לפיכך נשלחה האיגרת אל אותו יהודי שיקדים רפואה למכה וישכנע את שרי

הקלטאן להדיח אותו מתפקידו ' .
ב 28 -

לעיר

במארס

' . 1637

:

מושל זה הוחלף

ב 1637 -

על  -ידי עלי פאשא שנציג מטעמו נכנס

:

זל

להלן מובאות שבע אגרות
ו 28 -

נדפסו כבר על  -ידי

מכ " י

ירושלים  ,העוסקות

ש ' אסף

; 0נ

במישרין או בעקיפין בפרשה זו  .אגרות

כונסו כאן גם אגרות

העיר בזמן הפרשה  ,הנזכרת או הנדונה בתוכן  .איגרת

212 , 73

146

ו-

, 221

27 , 26

שנכתבו בימיו של מושל

עניינה בפרשה עקיף והיא מובאת בשל

חשיבותה להבנת שיטת הסחיטה של מושלי ' רושלים באמצעות קטינים .
האגרות כולן נדפסו כאן ככתבן וכלשונן והוספו עליהן סימני פיסוק  .מספרי האגרות והעמודים הם

על  -פי ד ' ילין שתיאר לראשונה את כתב  -היד  .י '

27

עיאדה  ,כנראה סכום שהיו משלמים למושל כל אימת שהיה צורך בפנייה אישית

28

כ " י ירושלים  ,איגרת

29

ורניירו  ,ד  ,ספר יב  ,פרק

30

ש'

אסף  ,רשומות  ,ו

31

ד ' ילין  ' ,ירושלים היהודית לפני שלוש מאות שנה '  ,ירושלים לזכר

 , 221עמ '

. 264

 , ) 1637 ( 2עמ ' . 313

( תר " ץ ) ,

עמ '

נדפס מחדש  :כתבים נבחרים  ,א ,

72

אליו .

. 458 - 456

ירושלים

תרצ " ו  ,עמ '

. 45 - 18

א " מ לונץ  ,ירושלים הרפ " ח  ,עמ ' עח ואילך

תעודה

א

:

איגרת

:

' מקרה הגער המומרי

26

[ עמ '  ] 69אם אמרנו נספרה כמו הקורות

ובתוך זמן מועט להמרת דתו ברח
להשמיד  ,להרוג ולאבד כבזמן

שאירע לכללות יושבי ירושלם  ,על אודות נער אחד שהמיר דתו ,

למצרים ,

אחשורוש  ,ן

והניח לכללות ירושלם בתוך הדלקה  ,ובאנו באש ובמים

באמרם כל האומר בקלא דלא

פסיק 2 ,

שהרגנו את הנער

וכסינו את דמו  ,לולי זכות משה אדוננו שעמד לנו ביום פטירתו  ,שקרה לנו הצרה

הזאת  ,נ כמעט

המומר ,

כלנו אבדנו

מזעם האומות ; שקמו יותר מעשרת אלפים אנשים איש חרבו על יריבו ואיש מפצו בידו 4לבלע ולהשחית

את נחלת ה ' ושללם לבוז ח " ו ',
מגמ ' ס] 7

רבים הוכו ובחנית  ,בהרבץ ובעצים ובאבנים עד

ועכ " ז6

כלה  ,ואפי ' 8

על המשפטי לא מצא ידו למנוע אותם  ,כי פחד לנפשו פן יפגעו בו  ,ואחר עמל וטורח נתנו לו ! 0זמן

עשרים יום להביא הנער ממצרים  ,ואם לא נבואוהויי נפשנו תחת נפשו  ,ונכתב בספר השופט כן ,

הניחו שמנה נפשות '

מראשי עם קדש במשמר מר ממות ביד

!

השר 14 ,

הנז ' ביד שלוחנו קל מהרה כי הזמן קצר  ,ואין לך פדיון שבוים גדול מזה " ,

לא ישקוט ' ,

מישראל בעד מומר אחד  ,כי הצרה הזאת אינה צרת ממון אלא צרת נפשות
מהושיע  ,כאמור  :ולך תהיה צדקה .

ב

איגרת

1

עד שימסר הנער

כי למה נמות יותר מאלף נפשות
! 7,

לכן למען ה ' אל ירף ידו

מהושיע  ,כי עת צרה היא ליעקבה וממנה יושע ע " י9י מעלתו  ,וראה כי עמך הגוי
!2

12

ועכ " ז

עד שוב השלוחים ממצרים עם הנער

המומר  .לכן אתאנו לחלות פני מעלתו למען ציון לא יחשה ולמען ירושלם

:

היושב

נאם הנאנחים ונאנקים החותמים בדמע .

הזה 20 ,

לכן אל ירף ידו

22

27

[ עמ '  ] 70הלא תדעו  ,הלא

על התורה ועל

העבודה ' ,

תשמעו ! ,

איך נער

באו אנשים מזויינים איש חרבו על ירכו  ' ,ולקחו אותו בחזקת לכל היד החזקה6

מבית מדרשו לאמר  ,שימיר דתו בלי פשע
צועק ככרוכייא ,

א ' שקט ושאנן מנעוריו 2בצל

שדי  ,בבית אלדים רענן  ,י בהיכלו

בייא  ,בייא

ועון  ,ואם לאו  ,יעשו בו משפט כתוב

ביסורין קשין

ובשין  ,והוא

ברחובות קריה  ,ועינינו ונפשנו הומיה  ,זולגות דמעות כמים הנגרים  ,כמי

7,

המאררים  8 ,ואין מידם מציל  .ורבים מגדולי הארץ שמו נפשם בכפם  9 ,אולי יש תקוה  ,ולא יכלו  ,כי הוכו בחרב
ובחנית  ,ולולי ה ' צבאות ראה בעניים  ,כמעט נבקעה כריסם  ,ותהי להם נפשם

אסתרגו

לשלל .

!0

ובכל זאת עוד ידות

 :גע ; חיג

מועד קטן יח ע " ב ; יבמות כה ע " א  .ופירושו  - -בקול ' טאעו נפסק .
ז ' באדר .

על  -פי שיר השירים ג ח ויחזקאל ט ב .
שמואל  -ב כ

יט -כ .

ועם כל זה .

6

לא ידעתי פירוש הנקודות מעל לאות ח '

ואפילו .

אולי רמז לשמונת האסירים

ב ' חנית ' ו ' חרב ' ,

?

הקאדי  ,השופט .

9

צריך להיות  ,כנראה  ' ,לנו ' .

נביאהו .

11

כנראה ז ' טובי העיר והפרנסים .

14

בסג ' ל

12

המושל .

:

ספר הפרטיכלים של בית  -הדין השרעי .

על  -פי ישעיה סב א .

15

16

בבא קמא קיז ע  -ב

פירושו  -אין זה הפסד ממון אלא תהיה זו מיתת אנשים חפים מפשע אם תתבצענה מזימות הפורעים .
ירמיה ל ז .

על  -ידי .

19

20

שמות לג יג .

דברים כד יג .

21

המעתיק השמיט את שמות החותמים .

ישעיה מ כא .

2

על  -פי ירמיה מח יא ( עניינו במואב ) .

על  -פי תהלים צא א .
על  -פי דברים לד יב .
בנסותם להצילו .

10

4

על  -פי אבות א ב .

7

לשק זעקה וקובלנה

על  -פי ירמיה כא ט

5

:

 :לח

שיר השירים ג ח .

רש " י  ,יומא סט ע " ב .

ב.

11

8

במדבר ה יח  ,בג  ,כד .

כנראה ידו של המושל .

תעודה  ' :מקרה הנער המומרי

,

נטויה  ,שהעליל עלילות ברשעי לאמר כי הנער אין לו אב ואם  ,והוא מדתם  ,י 1והחזירו אותו ימילדי 4י

והוכרחנו לפזר פזר גדול לסתום פי אריות

העברים ,

במיטבא ,

ג

:

ויאכלו את ישראל בכל פה .

!6

איגרת

(

ולרצותמז '

ברצי כסף5

1

באופן שלקינו ושלמנו

!

17

28

[ עמ '  ] 70תשואות חן על השתלותו 1בעד שליחות הנער

הן לצדק ימלוך מלך ,

2

רבנן  ,י

מאן מלכי

המומר .

ענן הכבוד באהלו קשור  ,מלך אשור אנת הוא רישא די

דהבא ' ,

הראת לדעת כי צדקו אמרי נועם של פ '  ,תמיד תהלתו בפיו  ,שמעה ותשמח ציון לקול שבחיו  ,ומה גם עתה

ראינו ונשמח את כל היד החזקה '

אשר הפליא עמנו חסדו בגופו ובממונו 6בענין הנער המומר לשלחו כלה

גרש ובטלי מעם עם ה ' אלה  8 ,אשר כפשע היה בינינו ובין המותך ושמחת חגנו מועדינו לתוגה נהפכה  ,על
העדר הנער המנוער  ,ערו ערו0

להוציאו ממצרימיי

נפלאות '

1

[ עמ '

הרועים בשכם

] 71

עד היסוד בה אז יאמרו בגוים  ,ין לולי ה ' שהיה

!

והזמין לנו גואל

לנוזן

מרעיתו ',

והגיע ובא בערב שביעי של פסח  ,ופסח ה ' על עמו וצאן

הצרות 16 ,

ויהי כל הארז שפה אחת משלימים פרים שפתם ! 7בברכות ערוכות על

ראש צדיק 8 .י ישלם ה ' פעלו  ,ויכפול שכרו מהטוב הצפון לצדיקים  ,עין לא ראתה .

19

גם אנחנו נקדמה פניו

בתודה  ,ותשואות חן וכבוד נחלק לו ברבים  ,כי ברבים הפליא לעשות חסד ואמת  ,להציל נפשנו

להחיותנו כיום הזה  .זה ה ' קוינו

1

צאן

ראינו 20 ,

ממות ,

יגמלהו כצדקו וחקו לא יגרע  ,ארך ימים  ,ושנות חיים ושלום יוסיפו

לו מן השמים כפלים לתושיה  .י 2ולסוערה עניה 22יגדיל חסדו לעתיד  ,מהעדר לעמוד לנו אף לזאת

,

2

והמתחיל במצוה אומרים לו גמור  24 ,כי בלאו הכי עדין אנו ובנינו מעותדים ח " ו למקרה ופגע  ,יען כי כלי
נבלת גם בני בלי שמ 26חורקים שן על אשר הפר עצתם ומחשבותם הרעה  ,אשר חשבו לעשות נקמה

בגוים  27 ,ישלול שלל ולבוז בז  ,ועתה השופטת יר " ה 29גלה אזננו  ,כי רגשת פועלי און' 0
את הנער המומר  ,כדי לשוב להתגולל עלינו עלילות ברשע ' ויהי מה

,

12

על  -פי תהלים קמא ד .

15

על  -פי תהלים סח לא

כלומר  ,מוסלמי .

13

;

ופירושו  -לפייסם בממון .

ישעיה לב א .

3

צריך להיות  :השתדלותו .

2

יהי  ,למלא בטנם משוד עניים  ,אל

יתן

תוספת המעתיק בין השיטין .

14

16

מתחכמים להרוג

בבא מציעא קד ע " א .

ישעיה ט יא .

17

על  -פי בבא בחרא ג ע " ב .

פירושו  :מלך אשור אתה הוא  ,ראש של זהב  .לא ידעתי פירוש הנקודות מעל למלה אשור .

כותב האיגרת משתעשע במליצות על  -פי פסוקים הקשורים בסיפור יציאת  -מצרים בשל עיתוי העלילה ומשום
המקום שאליו ברח הנער  .פסקה זו

על  -פי סוכה מט

על  -פי שמות

נכתבה  ,כנראה ,

ע " ב  ' :צדקה בממונו ,

1

א.

גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו ' .

על  -פי שמות יא א ( עניינו בפרעה שיגרש את בני  -ישראל ) .

מעם הקהילה במצרים שאליה ברח .

9

תהלים קלז ז ; ופירושו  -הגויים יאמרו
תהלים קכד א .

13

עם תשוש ועייף .

16

;

על  -פי שמואל  -א כ ג .

הבה נהרוס את קהילת ירושלים .

ראה לעיל  ,הערה . 5

על  -פי בראשית לז יג

בראשית יא א והושע יד ג .

18

14
;

ירושלמי  ,ראש השנה ב יא  ,גז

תהלים קמט ז

;

על  -פי משלי י ו .

הקאדי .

29

23

ע "ג .
30

20

על  -פי ישעיה כה ט .

21

פירושו  -אין איש שיעזור לקהילה .
25

הכוונה כאן לישראל ולא
ירום  -הודו .

ראה שם  :על  -פי שמות יב בז .

ופירושו  -מטים שכמם לסבול .

על  -פי רות ב יב ; וכן ברכות לד ע  -ב ; סנהדרין צט ע " א .

ירושלים  -על  -פי ישעיה נד יא .

10

לשון נופל על לשון

:

נער  ,מנוער  ,ערו .

צריך

להיות  ,כנראה ,

בני נבל .

26

איוב ל ח

לגויים .
תהלים סד

ג.

31

על  -פי תהלים קמא

ד.

איוב יא

.1

תעודה

מאויי

ה'

רשעים 32 ,

תנופט ירושלם ,

(5

:

ימקרה הנער המומר '

אשר ע " כ אחת שאלנו מאת מעכ " ת בכל צדקותיו  ,יוציא לנו כתב א ' מהמשנה י 3לשר34

לאמץ אליהם הנער אשר שלחנו אליכם להכחיש דברי האומרים ודוברים עתק על

היהודים שהם הרגוהו ,

36

ישלחו אותו קל מהרה ע " י פרש זה עכ " פ בלי שום אחור ועכוב כלל ",

וישלח לנו

הכתבים הנז ' ע " י איש אחד מיוחד למשוך הנער מרשת זו טמנו לו  ,פן יבולע לעם ה ' ח " ו עד סוף כל הדורות
לשמצא

בקמיהם ' 8 ,

ויהיו גרמא לברוח מעל אדמת הקדש  ,ואך זה היום שאויבנו מחכים לבלתי ידרוך רגל

עברים בירושלם  ,ויהיו מתהללים לאמר  ,לנו נתנה הארץ מורשה ,

9

'

לכן למען השוכן בציון אל יתן דומי

עד יגמור לעשות מצוה הזאת  ,ואלדים יחשבה לו צדקה תקועה כיתד במקום
ממות 41 ,

בשש .
ד

:

אין תכלית לשכר הגמול האחרון מן הראשון

42 ,

נאמן ' 0 ,

לזה ,

כי יציל לקוחים

ויחיש מעשה אצבעותיו תכף ומיד  ,ולית דין צריך

43

איגרת

73

כללי לירושלם .

[ עמ '  ] 115כתב

אותותינו אלה ילכו הליכה  ,מחמת צרת  ,חמת הצרות הסוערות על עיר אלקינו  ,עניה סוערה .

1

הלא למשמע אזן אפשר ידעו במכאוב ירושלם  ,בההפסד שהפסדנו אשתקד במקרה בלתי טהור  ,שנער

ישראלי המיר דתו  ,ובתוך זמן מועט להמרת דתו ברח למצרים  ,ויהי כל הארץ שפה א ' ודברים
שהיהודים הרגוהו וכסו את דמו  ,ויהי קצף גדול על ישראל ועל
להרוג
פסחך

ולאבד ח " ו את כל היהודים 5 ,
( כיק פסח ה ' ( ושלחד יבא

רבנן 3 ,

ענן גדול

ואש מתלקחת '

אחדן

להשמיד ,

ותהי לחרדת אלהינו עלינו מתוחה מיום שבעה באדר עד אסרו חג של

הנער המומר לירושלם  ,ותשק ט הארץ מר זה  ,כבעבור בניה )! י
אבל גדו '  12ליהודים  ,וצום ובכי  ~,ונהפך לנו ~
הפורים לתוגה ולאב "ל  ,יי
9

אשר כל הימים שבנתים נתקיים בנו
ן מחכים
וחג הפסח על מצות ומרורים

למותך !

[ !0

ושוחד בחיק שר ,

16

ושופטת ופלילי ארעא ,

!8

למנוע חרב

"

32

33

תהלים קמ ט .
לא ברור אם מדובר במשנה דמשק  ,היושב

בדמשק  ,או במשנה הגדול  ,הווזיר היושב

בקחטטא .

הקאדי .

34

מושל ירושלים .

36

היינו  ,המכתב צריך לצוות על המושל והקאדי שישמרו היטב על הנער שנשלח אליהם  ,כדי להוכיח את חפותם של

35

היהודים .

יהיו מושמצים בפי אויביהם

37

את הכתב .

39

נימוק זה מופיע הרבה בספרות התעמולה למען ארץ  -ישראל  .ראה  ,למשל

38

ע  .ב  .כ " י ירושלים

במבוא )  ,ב

 :ראה  ,למשל  :שמות לב

כה .

:

חרבות ירושלם

( לעיל  ,הערה  2במבוא )  ,איגרת  , 3עמ '  ; 42איגרת  , 8עמ '

40

42

שכר הנמען על השתדלותו שישלח המשנה מכתב למושל ולקאדי  ,יהיה גדול משכרו על
הנער

לירושלים .

1

ישעיה נד יא .

5

אסתר ג יג

ז ד

;

43

2
;

השתדלותו  ,לשליחת

.

אין לעכב ולהשהות בדבר  :ברכות מ ע א .

על  -פי בראשית יא

ח יא .

. 51

פירושו  -יציל לקוחים למות .

על  -פי בראשית טו ו וישעיה כב כה .

41

( לעיל  ,הערה 1

6

א.

3

מלכים  -ב ג כד

יחזקאל א ד .

4

היינו  ,בז ' באדר ברח הנער למצרים ובאיסרו  -חג של פסח הוחזר .
תוספת המעתיק בגליון .

7

תוספת המעתיק  ,בין השיטין .

9

היינו  :על  -ידי שהוחזר הנער לירושלים נמנעה הגזירה  ,ופסח השם על בתי בני  -ישראל ולא השמידם ; מליצה על  -פי

8

שמות יב בג .
10

ההדגשות מתייחסות להצעות  -נוסח של המעתיק  ,שנרשמו בגלית

;

וראה להלן  ,הערה . 51

גדול .

11

תוספת המעתיק בגלית .

13

על  -פי אסתר ט כב ; אלא שמשמעותו כאן הפוכה  ' :בימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך

12

להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב . ' . . .
15

איוב ג כא

:

' המחכים למות ואיננו ' .

16

14

במדבר ט יא .

מושל ירושלים .

17

הקאדי .

18

השיח ' ים המוסלמים .

75

תעודה

:

' מקרה הגער המומרי

פועלי און

רגשת

יגודל

]

[

19

אשר חשבו רעות לעשות נקמה ח " ו בנו  ,ועל בתינו  ,בנינו ובנותינו הפילו גורל ,
_

הצרה פיזרנו למעלה מחמשת

ועל כל שכיני ירושלם בסביבותיה ,

אלפי ' גרו ' ,

ואין אנו מספיקים לכתוב א ' מאלף מהצרה שעברה עלינו

,

והדברים עתיקימ

20

2

קים לן שמימי המן עד עכשו לא היתה

כמוה22

( כזאת) י 2ולא תהיה  .ומלבד זה צירים יאחזונו על כובד פיזור ההווה  ,שהולך ורב  ,קרוב לעשרת אלפים

מאד ',

וידל ישראל

גרו ' 24 ,

2

ובכל זאת לא חדלנו מהתמשכן בגופנו ובממוננו להחיות לב נדכאים 26של

הבע " ת ועניי הקופה  ,אשר למחיית שתי מצוות הללו צריכין אנחנו שלשים גרו ' מדי שבת

ומים לחץ

יען כי בעונותינו עלה יוקר השערה במעלה עקרבים .

27 ,

בשבתו  ,ללחם צר

8ן

ועדין לא נטהרנו מחוב האומות לגמרי  ,אלא שפליל 29א ' חשב לאכול את ישראל בכל פה  ,כי אחר שפרענו

חוג ' יט' 0

חובו  ,ונכתב

חזק כראי

מוצק  ,י '

ונחתם בערכאותיהם ,

2

'

כי אין לו שום תביעה על

ישראל  ,הלך

לדמשק  ,והביא לנו משר דמשק '  3גאוש " א ' וט " ו אנשים עמו  ,כל משרתיו רשעים  ' 5 ,וילחצו את ישראל
בחזקה ' 6לפרוע ד ' אלפים גרו ' לפליל הנז '  ,ובחמלת ה ' עלינו  ,שם בלב השר אדוני הארץ  ' 7 ,ויהי לנו לישועה
נמרץ  ,והוכרחנו לפזר קרוב וכ '

בעזר

8

'

להוציאו חלק

,

'

לבלתי ילמדו אחרים

באופן כי מטה ידינו מכל עבר ופנה  ( ' 1 ,אתם הדור אתם [

ימס

בראותנו )44

בה 45 ,

כי46

תפדה ,

מחר יעשה ה ' בכל נפלאותיו  ( ,כי נודע בשערים

ושביה בצדקהי ( 4ואנחנו מחכים לראות גשמי

ועתיד לקיים שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה

שאת ) ) 51

אלהיכם  ,ודרשו בשלום

וכ 'ד '

כמה מיני הרפתקי סביב

]"

[

ולבנו פנה  ,בראות ח " ו כי היתה ירושלם לנדה  ,וישלכוה אחרי גוום  ,כאלו ח " ו אין לכם חלק

וכן לא יעשה ,

ציון במשפט

]

42

ממנו לעשות כן יתר בע " חן '
ולבנו המס

מלא ' ,

ירושלם בכסף
בידכם ) ) 57

( ( וכסף משנה קחו

5

( ותשלימו את

והיו מגישי מנחה

52 ,

]

[

בצדקה 58 ,

בעלה 47אשר גזר אומר שישוונוד4
נדבתם )50

( ( דבר שנה בשנה ביתר

לכן נא עורו משנתכם  ,ותנו כבוד
4

'

מהחזיק

] 55

[

לה '

וח " ו היתה ירושלם

דבר שנה בשנה  ,כי שכר היא לכם

59 ,

כי60

19

לא עעה בידי לפענח מלה זו .

20

מכאן משתמע שגם יהודים בסביבות ירחטלים סבלו מגזירה זו  ,וייתכן שמדובר בפלאחים יהודים בסביבות העיר ,
או ביהודי חברון .

ע .ב .

21

בבא בחרא צא

24

כאן חיברו הכותבים את הוצאותיה הקבועות של הקהילה עם ההוצאות שהוצאו לשיחוד הרשויות בפרשה זו .

25

שופטים

1

ו.

כמו גזירה זו .

22

26

27
28

פירושו  -התייקרו מצרכי המזון

29

על  -פי דברים לב לא .
:
שיח ' מוסלמי ;

30

34

ען

31

)

;

דברי הימים  -ב יח בו .
;

' מעלה עקרבים ' הוא שם מקום בארץ  -ישראל
:

? אוש בתורכית  ' :סיל
'

'  ' ,איש  -צבא ' ,

41

42

הוואלי של רמשק .

33

' מפקד של כמה חיילים ' ; הצ ' אוש היו קבוצה של בעלי משרה בחצר

(~

המעתיק השמיט את הסכום המדויק .

לא עלה בידי לפענח מלה זו .

' וירושלים לא נתחלקה

45

כתוב

46

49

ישעיה א כז

( :ט )

.

35

. 39

:

43

משלי כט יב .

36

על  -פי שופטים ר ג .

פירושו  -להוציא את השיח ' חלק .

לא עלה בידי לפענח מלה

לשבטים ' ( בבא קמא פב ע " ב )  ,מכאן
47

משלי לא בג .

48

 :לפירוש הפסוק ראה  :דרכי ציון  ,א ' יערי  ,מסעות

50

תוספת המעתיק בגליון .

51

סוגריים בגוף כתב  -היד
שבסוגריים .

;

40

37

הסלטאן ,

מושל ים

בעלי  -חובות .

זו .

44

תוספת המעתיק בגליון .

שלכל יהודי יש בה חלק .

תוספת המעתיק בגליון .

ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב חש " ו  ,עמ ' . 299

זו ללא ספק הצעתו של המעתיק  ,כמו התוספות בגליון ובין החיטין ובשאר הקטעים

ישעיה סו י .

52

על  -פי ירמיה כט ז .

54

56

תוספת המעתיק בגלית .

59

במדבר יח לא .

76

:

בעלות  ,פטור  ,הרשאה  ,וכיוצא בהם

(

11-

סימן זה בכתב  -היד מעלה הצעתו של המעתיק לנוסחן של שורות אלה ; ראה להלן  ,הערה . 51

ראה להלן  ,הערה . 48

53

:

במדבר לד ד ; יהושע טו ג .

:

של בית  -דין שרעי המורה על מצב משפטי מסוים
 32בבית  -הדין השרעי .
על  -פי איוב לז יח .

שלוחים וכרוזים של הדיואן הקיסרי
38

23

ישעיה נז סו .

מלכים  -א כב בז ; ישעיה ל כ

חגיה ; מסמך

תוספת המעתיק בגלית .

60

לא עלה בידי לפענח מלה זו .
57

ראה לעיל  ,הערה

; 51

לא עלה בידי לפענח מלה . 11

55

בראשית מג יב .

סימן שיש הצעה של המעתיק למלים אלה

;

58

מלאכי ג ג .

ראה בהערה הבאה .

תעודה

:

' מקרה הנער המומר '

,

( ביתר שאת ויתר עז ] י 6תדרשו בשלום ירושלם  ,כי בשלומה יהיה לכם שלום  ( 6ה ' נדחה קראו לך ציון היא
דורש אין לה

( ( 63

ומה גם אליכם הכהנים לגמור המצוה שהתחלתם לפדות ירושלם מחובותיה עד כלה ) ) '

"

ועתה הנה צעקתינו באה אליכם  ,ולכן ראוי להרגיש בצער הבת ירושלם ,
הטובה

עליכם  ,ושכרם עד שמים יגיע  ,להחיש מעשה

החכמים הרשומים ופרנסי

היושבים לפני
אל עבר

ה',

הזמן 68 ,

להכין אותה ולסעדה 66כיד

65

הצדקה  ,ולשלחה67

[ ושלחו מסת דמי נדבתם לירושלם בסדר

הוגי תורתו  ,וכל יתר העניים אוכלי משלחן גבוה ,

71

6

ה'

פה ירושלם בסדר נכון ליד

נכון ] 69

לבעבור יהנו ממנו

ג " כ70

כאשר הבטחונו מאז ויאירו כברקים

פנינו בכתב ידם בלשון הקדש  ,כי בה עמהם חכמה ותושיה  ,ומדוע יכתבו בלשון לעז72

[ עמ ' ] 116

שאין אנחנו מכירים בו  ,לכן מכאן ולהבא יחזיקו בשבט סופר  ,ויכתבו בלשון הקדש כמו שאר הגולה  ,כי בזה
יש לנו פאר  ,שהוא אחד מד ' דברים שנגאלו ישראל בשבילם  ,שלא שינו את

לשונם ' .

7

לכן למען ציון לא יחשו ולמען ירושלם לא ישקוטו  ,עד יכוננו ועד ישימו ירושלם תהלה בנדבה חשובה לפי
צורך השעה ולפי רוב השנים

ה

:

איגרת

[ עמ ' ] 177

וכ ' 74 ,

ודבר אלהינו

וכ ' 75 ,

כנפשם וכנפש

וכ ' .

146

לצוות לאיש על יתום שידריך אותו בדרך ישר .

איש חיל  ,רב פעלים ומהללימל כל פריו קדש הלולים  2 ,פועל צדקי וחונן

אחרי עתרת שלום

9,

והנה היא

דלים 4 ,

ה "ה '

הגביר כה " ר

וכ '

מדברתך למעננו ( למעננו ) 8

ישים עיני השגח תו אל הנער

ההולך קדמת גשורך ! להדריכו דרך אניה בלב ים

אל אשר יהיה שמה הרוח

ואמתך זאת אומרת

הזה  ,מוביל כחבא דנא
ללכת 12 ,

76

! !,

ולתת לו צדה לדרך  ,ולפרוע בעדו שכר הליכתו באניה  ,באופן שלא יחזור לנו פה עוד  ,כי מאז נפטרו

אביו ואמו  ,הולך נע ונד  ,וחששנו שמא ח " ו יהיה לנו לתקלה  ,מאחר שאין לו פה שום קרוב לאסוף אוחו
הביתה  ,ולהנהיגו במעגלי יושר  .י 1ולכן עם היות הק " ק עמוס מכמה תלאות לאין חקר  ,עכ " ז  .נדחקנו להמציא

61

תוספת המעתיק בגליון .

62

ראה לעיל  ,הערה . 53

63

תוספת המעתיק בגלית ; ירמיה ל יז .

64

ראה לעיל  ,הערה

65

איכה ב יג .

66

ישעיה ט . 1

על  -פי

; 51

ירושלמי  ,ראש השנה ב יא  ,גז ע " ג  ' :המתחיל במצווה

אומרים לו  :מרוק ' .

67

סימן שיש למלים אלה הצעה של המעתיק

68

נראה שמדובר ברשימת חכמים המורשים לשמש בדיינות ומשתתפים עם הפרנסים וז ' טובי העיר במעמד המנהיג
את

;

וראה להלן  ,הערה

. 69

הקהילה .

69

תוספת המעתיק בגלית .

70

גם כן .

71

הכוהנים זוכים משולחן גבוה

;

מנחות

1

ע  -א ; חולין קב

ע"א ;

72

איטלקית  ,כנראה .

73

על  -פי ויקרא רבה לב ה .

74

המעתיק השמיט את המשך המשפט  :על  -פי ישעיה סב א .

75

ראה הערה קודמת .

76

ראה הערה קודמת

;

כאן באו ככל הנראה גם החתימות והתאריך .

על  -פי שמואל  -ב בג כ

על  -פי משלי יט

מליצה על  -פי

ערכיי

כד ע " ב .

;

יז .

דברי הימים  -א יא כב .
הלא

5

שמואל  -א א

הוא .

יג .

8

2

ויקרא יט כד .

3

תהלים טו ב .

על  -פי ירמיה לג ו .

6

השמטת המהדירה .

9

כתב זה .

מליצה על  -פי בראשית ב יד ; נראה שהביטוי נתחבב על מחבר האיגרת  ,לפי שלאשור אין כל משמעות בהקשר זה
משלי ל יט .

12

יחזקאל א יב ,

כ.

13

על  -פי משלי ד יא .

תעודה

:

' מקרה הנער המומרן

,

לו כסף שכר הליכתו בידו עד צידון

מנדיבי עם  ,מיטיבי לעד ,

1

ומשם ואילך על חסדי דוד הנאמנים

15

לשלם שכר הליכתו באניה  ,ולך תהיה צדקה .

17

השלכנו יהבו  ,לבקש לו ימים

16

!8

אך בידו אל יתנו לו השכר הנז '  ,עד שיכנס באניה  ,ויגמור ללכת לפראנקייאה  19,באופן שלא ישוב עוד פה .
ובשכר זה הנה אלדינו זה עומד אחר כתלנו  2משגיח להניח ברכה באסמיו  21 ,וימיו כימי השמימם וכ ' 23 .

,

ו

:

איגרת

מנמ ' ] 263

212

אחרת בתשואות לשעבר וצועק לעתיד .

אחרי עתרת החיים והשלום  ! ,זאת עולה מן המדברן תשואות חן מלאה  ,על השתדלותו הטוב לפאר את
בית אלדינו ברצפת אבנים  ,הנה שכרו אתו  ,ופעולתו את אלדים  3 ,שם עולם יתן לו  ,טוב מבנים של קיימא ,

הגונים  ,עוסקים בתורה  ,ואמתו צנה וסוחרה  5 ,ויתן חנו בעיני כל

השרים 6 ,

4

מרימי יהיו אל משמעתו  8 ,לדרוש

טוב לעמור כאשר ראינו היום  ,ממכון שבתו השגיח על עם דל בציון  ,לצוות על המוסילים 10במפגיע  ,יהיו
עיניו פקוחות להשכיל  ,להטיב אותנו  ,ישלם ה ' פעלו
אותנו  ,לא תכילם

באנו לספר כל הקורות
משברין
כי אם

ויכפול שכרו אמן יאמן .

!1

היריעה  ,כי מרעה

!2

אל רעה היינו ' ,

1

ובפרט כי באו בנים עד

על אודות נער ישראל שנשתמד בראשית החורף  ,י 1ובתוך חדש ימים ברח למצרים  ,ויבוקש

מהאומות  ,ולא נמצא  ,ויהי קצף גדול על ישראל ועל רבנן  ,ענן גדול ואש

הפאשהי1

we

העע19

1

לאבד את כל היהודים ,

ח "ו

מתלקחת ! 6 ,

כי קמו כל הגוים בעצת

באמרם שאנחנו הרגנו את הנער

20

המומר .

ובתואנה זו הפסדנו קרוב לחמשת אלפים גרו '  ,מלבד מה שאכל השר מקדמת דנא  ,שהיה גובה מאתנו חלק
רביעי ממה שנותנים הערלים

,

מה שלא היה מקדמת דנא  ,וידל ישראל מאד

2

לעקור ע " ז י 2מעלינו  ,כמעט כלינו

של פסח  ,כי פסח ה ' על ישראל ,

בארץ .

,

25

נמצא פה ירושלם באחרית הזעם

24

ותהי צרת הנער סוערת עלינו משבעה עשר באדר עד אסרו חג

וראה בעוניינו  ,ובא הנער ממצרים  ,ותשקוט
וירא את עניינו  ,ואת עמלנו ואת לחצנו ,

2

,

2

לולי ה ' צבאות שמהר

28

הארץ .

ונדר לאביר יעקב 29להודיע

צערינו לרבים  ,ולהכמיר רחמיהם עלינו  ,להחזיק ידינו בנדבה חשובה  ,כי עת לחננה
ובחסדי מעלתו בטחנו להשתדל בענין זה על דבר כבוד שמו ית

14
16

עיר  -נמל בלבנון .

היינו ממק

;

15

על  -פי שמואל  -ב ד יא

17

היינו נדיבי צידון

19

כנראה איטליה .

22

על  -פי דברים יא

4

על  -פיירמיה לגו .
על  -פי תועיה מ ה .

7

לשק נופל על לשון

10

קלקלם

1

:

;

כא .

21

על  -פי תהלים צא ד .

5

שרים  -סרים .

6

ןעיהמי ;
על  -פי
3
על  -פי בראשית לט כא .

על  -פי שמואל  -ב כב יד .

8

השמיטם .

"

שירהשירימג וזח ה .

2

על  -פי דברים כח ח .

נראה שכאן באו התאריך והחתימות והמעתיק

סביא .

על  -פי אסתר י ג .

9

הממונה על המחוז מטעם הוואלי  .משמש לעתים כממלא  -מקום למושל הסנג ' אק

11

ל  -פי רות ב ב .

13

על  -פי ירמיה ט ב  ' :כי מרעה אל ושה יצאו ' .

16

יחזקאל א ד .

12

18

21

הנוצרים .

:

26

שופטים ג יא  ,ל

28

דברים בו ז .

;

;

פשה  -פאשה .
22

על  -פי תהלים קיט פז

לשון נופל על לשון

מושל הסנג ' אק

17

לשק נופל על לשון

24

18

דברים כר יג .

שיר השירים רבה  :שמות רבה ב ב .
23

:

ושכרו עד שמים יגיע .

וייתכן על  -פי יחזקאל ג יח .

מליצה על  -פי משלי ל כס .
20

3

 . 1אפשר כי מרמז הוא לשם הנמען .

ישעיה גה
;

' 31 ,

.

26

מגמ

' כמעט כלוני בארץ ' .

:

ה לא

;

29

תהלים קלב ב .

יריעה  -רעה .

14

19

27

:

(ק ) .

מלכים  -ב יט ג ; ישעיה לז

ג.

15

ראה לעיל .

זה היה תארו למן המאה הי " ז .

שופטים ו ו .

ח כח .

' ]264

והנה פ '

יד לט  ,מד .

ויקרא יג נא
 23עבודה  -זרה .
;

25

20

על  -פי אסתר ח ה .

היינו  ,שניצלו מפרעות וממוות ;

על  -פי שמות יב בז

על  -פי דניאל ח יט .
30

תהלים קב

יד .

31

יתברך

תעודה

עוד זאת נדרש ממעלתו  ,למען ציון לא יחשה ולמען ירושלם לא מנקוט  ,עד יכונן

בכתבי צווי שכפלח בכל חדש חליפות אל השר

רבנן בעין

מזבח ' 6 ,

החמלה  ,ונבחר לה '

יחסר המזג

37 ,

כאשר גבלו

להגזים

38

1

יר " ה ' ,

4

לענוים יתן חן ,

ואל השופט ,

35

עליהם  ,לבלתי הרע לישראל  ,ושלא יגבו ממנו רק המושהרא39

ראשונים ' .

45

33 ,

ועד ישים ירושלם תהלה

,

ו

להשגיח על ישראל ועל

שכתבי צווי אלו הם רבי התועלת לקיומ והעמדת ירושלם  .לכן אל

ועתה כל אשר בכחך עשה והצלח להנקם

ויווסרו בו

ואל המוסלים "

:

' מקרה הנער המומר '

מפ '

,

4

והעידיאה'0

בלבד ,

לקבול עליו ולהוציא בלעו מפיו  ,או יספה במשפט המלך

אחרים " .
לשופט'6

שנתחלף  ,כי הוא היה בעזרנו בכל הפרטים  ,ע " כ ראוי להחזיק לו טוב לפני כל

שרי המלך  ,וגם אל השופט החרש יזהיר אותו  ,יען כי נהפך לאיש אחרה וכל מעייניו לאכול עניים מארץ ,
מאחר שאין מוחאם בידו  ,כבזמן היות השופט הראשון על

8

'

כנו .

ע " כ לא יניח אדם לעשקנו  ,ושירחיקו עצמם משוד ומחמס  ,כי בצדקה יכון כסאלי ונא אל יפחות לנו כתבי
צווי בכל שלשה חדשים  ,כי זהו קיום והעמדת המקום  ,ומעתה קהל עדתנו על מעלתו יסמוכו לכונן עיר

האלדים סלה  ,וישבה ירושלם לבטח ,

ז

:

איגרת

מגמ ' ] 270

ואנחנו לא נחשה מהעתיר אל אלוה  ,ירצהו  ,יעלבו גם עלה

51

52

וכ ' ' .

5

221

גדול .

נוסח לקבול על אדם

פ'

הן זאת להודיעו  ,איך שלחנו את

1

עד מקום

פ' 2

כדי לקבול על הצר '

הצורר  ,על כל הרפה שעשה לנו ,

ויאכל גם אכול את כספנו 4בערך העולים  ,י וגובה ממנו כמוהם חלק כחלק  ,וידל ישראל מאד  6 ,כי אין הצבור

.

יכול לעמוד בו  .ועל זה דרשנו מאת אחינו  ,להשתדל בכל  ' TYלהוציא מאמרך שלא יוכל שום שר  ,לגבות
מתושבי ירושלם היהודים האמללים רק העדייא 8והמושהרא9

בלבד  ,כאשר כן גבלו ראשונים

[ עמ ' ] 271

"

1

וגם חלינו פניהם  ,שבכל חדש חליפות פלחו כתבי צווי לשר ולשופטני שיתנהגו עם היהודים על קו היושר ,
כי בשלומנו יהיה להם שלום .

12

32

ישעיה סב א .

34

ממונה על מחוז מטעם הוואלי

36

משלי כא ג .

39

משאקור; :

( )נ ) :
)

מושל ירושלים .

33

;

ממלא  -מקום מושל הסנג ' אק .

שיר השירים ז ג .

37

38

מס חודשי שהיה מועלה למושל הסנג ' אק
41

דברים יט

ד.

44

היינו  ,ילמדו לקח מן הקורות

47

כנראה מושל הסנג ' אק .

49

צריך להיות

52

על  -פי בראשית מו ד .

:

אותו .
48

מוחה .

( ב) ) : 7 ,

.

?

משלי ג לד .

45

46

50
53

המעתיק השמיט את התאריך והחתימות .

1
2

דמשק ( ראה להלן  ' ,ופ ' נשאר עצור ברמשק ' ) .

הקאדי .

3

השר  ,הוא מושל הסנג ' אק

5

כמו שגבה מן הנוצרים .

51

זכריה יד יא .

לשון נופל על לשון  ,ובלהג ספרדי כמעט חד הם .

8

עיאדה  -דמי ביקור .

9

10

על  -פי דברים יט יד .

11

הסנג ' אק

ירום  -הודו .

משלי טז יב .

6

:

עיאדה ; דמי ביקור למושל

40

43

מזג  -גזם .

משלי ל יד .

שליח של קהילת ירושלים שלא ידעתי לזהותו .

;

35

לשת נופל על לשון

אולי המושל הקודם

42

הקאדי .

שופטים ו . 1

7

משאהרה  -מס חודשי שהיה מועלה למושל

הקאדי .

12

4

פ ' רמאן  -צו מלכותי .

על  -פי ירמיה כט ז .

הסמיאק .

בראשית לא טו .

תעודה

:

ימקרה הנער המומרי

.

וידענו נאמנה  ,כי תועלת הכתבי צווי הנז '  ,רבה וגדולה מתועלת המאמר הנז ' עצמו  ,ע " כ אל יירפו

מהושיע  ,כי עת לחננה .

13

ועתה לא נעלם ממעלתו  ,את אשר עשה לנו השר הנז ' בתואנת הנער המומר

ראו ולא

זר 15 ,

הצרה הגדולה שהגיעה אלינו מצדו  ,ויאכלו את ישראל בכל

זה בלבד  ,מלבד מה שאכל מקדמת דנא כך וכך .
ועתה שמענו שהשר הנז ' נסע דרך

קושטי '

,

1

ופ '

1

כי חשב לאבדנו  ,כאשר עיניו

פה16

קרוב לסך כך וכך 17בענין

18

נשאר עצור בדמשק מדלית איסר 21לרדוף אחר השר ,

20

לקבול עליו  ,ע " כ אתאנו לחלות פניו  ,אתה תהיה לנו לפהקן להגיד לרוזני מחנה קדשו ,

אותנו השר  ,כדי לקבול עליו לפני המלך יר " ה ,
פיו 26 ,

24

אולי ישלח בו חרון אפו ויבלענו

וייוסרו אחרים 27לבלתי יזידו לעשות עוד רע לישראל  ,ולך תהיה צדקה .

ומעתה קהל עדתנו על מעלתו יסמוכו  ,לגמור בעדינו הן בענין השר

הנז ' ,

ירושלם לבטח ,
הנז ' ,

33

או יוציא בלעו מתוך

28

ושכרו עד שמים יגיע  ,כי ישתדל עם הק " ק לחזק בדקי ההפסד ,

לחננה 36 ,

ובעד עיר אליינו ' ,
0

32

אשר קרה לנו מצד הנער

יכונן ועד ישים ירושלם תהלה במתק שפתיות להכין אותה ולסעדה בנדבה חשובה

5,

'

כי עת

ובשכרה

13

תהלים קב יד .

16

ישעיה ט יא .

14

17

ראה לעיל .

15

19

קושטא .

23

27

היינו  ,המושלים הבאים אחריו ילמדו לקח מעונשו .

20

ראה לעיל  ,הערה . 1
24

על  -פי איוב יט בז .

המעתיק השמיט את הסכום המדרק .

גבירי קושטא .

ירום  -הודו .

דגש על האות המסמלת את שם השם

21
25

;

18

מחוסר ממון .

על  -פי איוב כ בג .

22
26

דברים כג יג .

28

על  -פי שמואל  -ב י כב

על  -פי יחזקאל כז ט  ,כז .

כנ " ל  ,בהערה הקת  -מת .

;

על  -פי שמות ד טז .

על  -פי ירמיה נא מד .
29

31

34

על  -פי ישעיה סב א .

37

המעתיק השמיט את המליצות המתארות את שכר הנמען וכן את התאריך והחתימות .

32

35

על  -פי ישעיה ט ו .

33
36

ראה לעיל  ,הער ,

דברי הימים  -א יט יג .

זכריה יד יא .

80

29

ובפרט על

וישבה

כי אזלת יד הק " ק מרוב הצרות הסוערות עלינו יום יום  .לכן למען ציון לא יחשה ולמען ירושלם לא

ישקוט  ,עד

30

25 ,

23

כל העושק שעשק

הן בענין המאמר ,

כתבי הצווי  ,כי הם עקר קיום והעמדת ירושלם ויושביה  ,להשתדל בעד עמנו
31

ידם

ראה לעיל  ,איגרת ד  ,עמ '

תהלים קב יד .
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חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917-1911

כפתרון לבעיית תפועלת בעלייה תשנייה

מרגלית שילה

נשנת

1911

נוסדה יצירה שלא היה לה תקדים ביישוב בארץ

:

בחוות כנרת בגליל התחתון הוקמה

חוות  -הפועלות  .היא נועדה לעלמות בלכד  ,מאחר שחוות  -הפועלים היו סגורות כמעט כליל לפניהן ,
להוציא תפקידי מטבח ושירותים

אופייני היה הדבר

:

:

בחוות כנרת עבדו רק פועלים עבריים  ,וכמובן במובן המכריע פועלים

שעוד לא ידעו את המלאכה ולמדוה במשק זה  ,אך איש לא חש שיש אותה הזכות גם לצעירה

החלוצה שבאה לארץ באותה המטרה ובאותה השאיפה כמו חבריה  .י
סיפורה של החווה אינו רק תיאור התפתחותו של אחד המוסדות הציוניים שקמו בארץ בתקופת

העלייה השנייה  .תיאורה ממקד בעיה נכבדה  ,שזכתה למעט תשומת  -לב עד כה  -בעיית הפועלת
החקלאית  .נ מה היתה מטרת חייה של הפועלת וכיצד ניסתה להגשימה

הפועלים

?

?

כיצד התייחסו אליה עמיתיה

איך ראוה המוסדות המיישבים ומה היו הפתרונות שהציעו

?

תיאור ייסודה של החווה

והתפתחותה זורה אור על שאלות אלה ומציג את הפתרון המרכזי לבעיית הפועלת בתקופה זו .

צמיחתה של פועלת חקלאית
מה היה מקום האשה בהתיישבות

החקלאית ? '

בתקופת העלייה הראשונה באו המתיישבים עם

נשותיהן  .הללו היו לעקרות  -בית במושבות החדשות  ,אך המשק החקלאי לא היה בדרך  -כלל בתחום

עיסוקן ואשה חקלאית אינה ידועה לנו כמעט  4 .יתר על כן  ,איכרי המושבות לא נתנו לבנותיהם
( ובהרבה מקרים גם

לבניהם )

חינוך חקלאי והנשים והבנות שבמושבות לא ראו עצמן קשורות

1

חנה מייזל  ' ,לתולדות חנוך הבת להתישבות '  ,פרקי כנרת ונהלל  ,תל  -אביב

2

באיזו קטיגוריה נכללה אשת ה ' שומר '

?

 , 1967עמ '

. 21

מבחינת מוצאה  ,גילה ומקומות  -מושבה בארץ אפשר לראותה כחלק

מציבור הפועלות  ,אף  -על  -פי שהתחברותה לשומרים וראיית תפקידה

כ ' אשת שומר ' כיעודה

בחיים הוציאוה מכלל

הקטיגוריה של פועלת חקלאית  .אולם מאוחר יותר  ,החל בתקופת המלחמה  ,התיישבה עם בעלה בכפר ועסקה גם
בחקלאות  .בעבודתנו לא נדון בה ואף בסטאטיסטיקות שנביא אין היא
3

הערה על הפרובלמטיקה של הנושא בחברות שונות  ,ראה
 . 311ק Paldstinas, MUnchen 1914 ,

4

נכללת .

] . Navratzky , Die Jddische J olonisation :

על בנות ביל " ו ראה  :ז " ר לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,א  ,תל  -אביב תרפ " ד  ,עמ '

~

: 71

' העלמות בבית  ,בשלו  ,כבסו לבנים

ועשו עבודות קשות אחרות ויהיו באהבה  ,שלוה ורעות ' .

81

אשה אופה בחצר משק  .צילום מתחילת המאה העשרים

לעבודת  -האדמה  5 .אף נשות יפו ואחוזת  -בית מיעטו לעבוד ולא ראו בתעסוקה שמחוץ לביתן אתגר .
שרה

טהון ,

בהציגה סטאטיסטיקה על עבודת נשים ביפו ציינה כי יש לחנך את האשה הארץ -

ישראלית וללמדה שעבודה אינה בושה  6 .מנטאליות של עבודה שכירה ושל מיעוט עבודה עצמית
שרווחו בתקופת העלייה הראשונה לא היו קרקע פורייה לצמיחתה של פועלת חקלאית .
התנועה הציונית העניקה שוויון  -זכויות גמור

לאשה ,

ואף  -על  -פי  -כן יצרו נשות התנועה בתוך

ההסתדרות הציונית מסגרת נפרדת לעצמן  -ארגון הנשים לעבודה תרבותית בפלשתינה  -בה

5

מ'

סמילנסקי ( ' השקפה על הציונות המעשית ופעולותיה

א  ,תרס " ז  ,חוברת

בא " י '  ,העומר ,

היתה תכנית ( שלא מומשה ) לייסד כיח  -ספר לנערות ; אך הוא מכנה אותו בלעג

:

ב  ,עמ ' ) 26

' בית ספר לגדול נשים כשכיל

אכרים '  ( .הוא מסתייג גם מכית  -ספר חקלאי לנערים  ) .במאמר אחר ( ' הישוב החדש  ,א  -מושבות

ג  ,תרס " ט  ,חוברת

א  ,עמ ' ) 12 - 11

מזכיר כי

הגליל '  ,העומר ,

מנתח סמילנסקי את מצבה של האשה ועומד על הקשיים הרכים שנגרמו לה

דווקא עקב העלייה לארץ  .בעטיים של תנאי  -הארץ רוב הנשים לא היו בקו  -הבריאות ועבודה בשדות היתה מעכר
לכוחותיהן  .אף  -על  -פי  -כן אפשר  ,לדבריו  ,לקוות שבנות הדור השני של המתיישבים תתחזקנה ותעסוקנה בעבודת -

האדמה  .על קשיי נשות האיכרים עומד גם עקיבא

אטינגר  ,עשר

שנים לאחר  -מכן  ' :חנוך חקלאי לצעירות '  ,הפועל

הצעיר  ,יב ( תרע " ט )  ,גליון  . 1עדות על הלך  -הרוח השורר במושבות ראה

:

הפועל הצעיר  ,ד ( תרע " א )  ,גליון

: 6 -5

' אכל הצעירות שישיבתן ברחובות הנה ישיבת קבע  ,בנחלאות המשפחה  ,אינן הולכות לעבוד ורוב הימים הן

הולכות בטל '  .עדות יוצאת  -דופן מגדרה מספרת על שיתופן של בנות בעבודה חקלאית ; ואולם עולה ממנה כי היה

זה מעשה נדיר  ' :עלינו להעיד עוד על מחזה משמח  ,כי גפ הבנות עובדות בשדה ובכרם בשעת הקציר והבציר
ולפעמים גם ביתר זמני
6

העבודה '  ,הפועל הצעיר  ,א ( חרס " ח ) ,

שרה טהון  ' ,עבודת נשים בפלשתינא '  ,די ולט  ,יד

( , ) 1910

גליון

 , 6עמ '

עמ ' . 1063
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חוות  -הפועלות בכנרת 1917-1911 ,

ביקשו למצוא פתרונות לבעיותיה המיוחדות של האשה  .דימויה של האשה בתנועה היה מסורתי

לחלוטין  :מקומה בבית  ,בבית  -הספר או במשרד ( אלטנוילנד )  .בין כל עשרות מנהיגי הציונות לא
אחת  .בתכנית ההתיישבות של אוסישקין ' הפרוגרמה שלנו ' לא ניתן מקום

מצאנו אף לא אשה

לעליית צעירות  ,אלא כנספחות לחתניהן או לבעליהן  .להלכה היה שוויון  ,אך למעשה לא חל שינוי
בתפקידיה ובמעמדה .
בין הזכויות הרבות שיש לזקוף לאנשי העלייה השנייה בהתפתחות היישוב בארץ יש להדגיש את
של

יצירתה

החדשה  -הפועלת

הדמות הנשית

' רק עם פרוץ העליה השניה  -העליה

:

העובדת  -מתחילים ימי שחרורה של תנועת האשה העובדת

:

החלוצה ' .

7

רק עם עלייתן של

הצעירות הראשונות מבנות העלייה השנייה  ,שלא היו שונות מעמיתיהן הגברים בכמיהתן לעבודת -

ביישוב התופעה של עובדת חקלאית  .מטבע

האדמה  ,נודעה

הדברים  ,נערה

היתה צריכה להיאבק

במשנה  -תוקף לעלייתה  .יציאתה מן הבית הצריכה משנה  -אומץ מן הנדרש מעמיתה הגבר  .על רקע

קשיים אלה וקשיים רבים יותר עם עלייתה  ,יש לראות את העובדה המופלאה כי כמעט כל אחת מן
הנערות היתה דמות מיוחדת  ,בעלת כוח לחימה נדיר וסגולות  -נפש ייחודיות שרק בעזרתן יכולה
היתה לפרוץ דרך חדשה .
בצדם של הפועלים  ,שעלו לרוב בגפם  ,החלה אף עליית נערות  .מספרן לא עלה על כמה עשרות
בעשור הראשון של המאה ורק לקראת סיומה של תקופת העלייה השנייה  ,משנת

מאות

1911

ואילך  ,מנו

אחדות ' .

הנערות היו צעירות

( , ) 17 - 16

כגילם של הנערים  ,ורובן באו רווקות  .אין הבדל בין הרקע החברתי

ממנו באו הפועלות לבין הרקע של הפועלים  .מולדתן  ,כמולדת הגברים  ,היתה בארצות מזרח -
אירופה ואף הן צמחו לרוב במפלגות  -הפועלים  .המציאות בארץ לא הסבירה להן פנים  .תנאי -

המגורים היו קשים מנשוא  .האשה לא יכולה היתה להצטופף יחד עם הגברים במקומות  -מגוריהם
וזקוקה היתה לפינה משלה  .פינה זו לא נמצאה מאחר שאיש לא דאג לכך  .בתיאורי הנשים מוזכרת

לעתים קרובות העובדה כי מגוריהן בקיץ היו מתחת לכיפת  -השמים ואילו בחורף מצאו ' מקלט '

מיימון  ,חמישים שנות תנועת

הפועלות .

תל  -אביב תשט " ו .

7

עדה

8

יש עדויות ספורות על מספר הפועלות  ,אף כי ברור שהיו מעטות  .תחיה ליכרסון מספרת כי עם עלייתה בסוף
( או כתחילת

) 1906

, 1954 - 1904

1905

היו בפתח  -תקוה ארבע פועלות כלבד  .היא היתה היחידה מביניהן שעבדה בחקלאות  ,ולדבריה

היתה גם הראשונה שהתמידה בכך  .רעותה שרה מלכין עבדה כתופרת  ,משום שלא נזדמנה לה עבודה חקלאית .
ראה

:

מ ' שרת ונ ' תמיר

מציינת כי כשנת

1906

( עורכים ) ,

אנשי העליה השניה  ,ג  ,תל  -אכיכ

עדיין לא היתה הכותבת בארץ )  .לעומת זאת היא קבעה
בשומרון

.2 -

תשל " א  ,עמ '  ; 68 - 53טהון

בחדרה -

,2

שב 1910 -

אין ביהודה אף לא פועלת חקלאית

אינו כולל פועלות תימניות  :הפועל

ראה

נימנו ביהודה
דהיינו פחות
1913

הצעיר  ,ז ( תרע " ד ) ,

גליונות

, 37

204

פועלות  .מספר זה

 . 38הסיכום המחקרי היחיד על מספרי פועלים

צ ' רוזנשטיין  ,תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '  . 220 - 208לדבריו
14

אחת ,

בגליל  . 8 -בוועידת הפועלות הראשונה  ,שנערכה בסיוון תרע " ד במרחביה  ,נתקבל

דיווח מדויק על מספר הפועלות  .בישיבה השתתפו  30צירות מן הגליל ומיהודה והן ייצגו

:

( לעיל  ,הערה

,)6

ניסתה קבוצה של שלושים בנות להתארגן יחד לעבודה ( מספר זה נראה מופרז  .בשנה זו

פועלות  .שהיו

9

אחוזים מכלל פועלי

מ  5 -אחוזים  .כ 1912 -

יהודה  .כ 1909 -

נימנו כגליל

165

 :ב 1907 -

פועלים  ,מתוכם  6פועלות ,

ערך ועד פועלי יהודה מפקד ומנה  522פועלים  ,מתוכם שלושים פועלות  .כ -

ערך המשרד הארץ  -ישראלי מפקד ובו מנה

 971פועלים ,

מתוכם

 194פועלות  ,כ 19 -

אחוזים .

מרגלית שילה

במחסן  ,או במטבח  9 .היעדר תשומת  -לב והתעלמות כמעט מתנאים היגייניים מינימאליים אפיינו את

חיי הפועלים בכלל ואת חיי הפועלות בפרט  .רק כשהגיעו מים עד נפש ותנאי  -המגורים הירודים

הביאו לקורבנות בנפש  ,הבינו הפועלים כי עליהם לדרוש את תיקון המצב  .קשה אף יותר היה מצבה
של הפועלת הנשואה  .שאלת הנישואין ופועלי העלייה השנייה ראויה למחקר לעצמו  ,אך מן הראוי

לציין כי רבות נשארו ברווקותן ואילו הנשואות המשיכו בחלקן באורח  -חיים של רווקות  .הן לא
הפסיקו נדודיהן  ,לעתים אף לא גרו יחד עם בעליהן  ,לרוב לא היה להן חדר משפחה וילדים היו
נדירים ביותר בחוות  -הפועלים .
העולה הצעירה החליטה כי המאבק על עבודה עברית יהיה גם מאבקה שלה  .תחיה ליברסון כתבה

בגילוי  -לב

:

הקניתי בלא יודעים לעליה השניה את שאיפת השויון בעבודה בין הגבר והאשה

והוכחתי ,

שהאשה מסוגלת לעבוד במשק ובשדה בדיוק כמו הגבר  .אמנם לא הפרזתי בשאיפותי כחברות

שבאו אחרי  ,שביקשו להדמות לגבר גם בחריש ובשמירה ואפילו בשערותיהן הגזוזות ובלבוש
שהיו לובשות שאפו להשתוות ככל האפשר לבחורים  .עד כדי כך לא

מהי הדרך שתבור לה

:

הרחקתי 0 .י

וכי תדמה לפועל  ,לאיכרה הרוסית או לפלאחית הערבית

?

תקופת העלייה

השנייה היתה לתקופה של חיפוש הזהות של הפועלת ומציאתה  .שנים אלה היו שנות היצירה
והעיצוב של אשה  -פועלת הרואה בחקלאות את משאת  -נפשה והמוכנה לעמוד גם ברשות עצמה .
דמות חדשה ומחדשת  .אם הטיפוס של הפועלת היתה שרה מלכין  .מאבקה היה סלילת דרך לכל

הבאות בעקבותיה  .יי

במכתבה ל ' הפועל הצעיריי היטיבה לתאר את הדילמה הקשה אליה נקלעה

הצעירה עם עלייתה  .בהיותה בחוץ  -לארץ  ,בקרב החברה הציונית הצעירה  ,נלחמה יחד עם ידידיה
הגברים כשווה בין שווים על הזכות לעלות לארץ ולהתיישב בה .
שרה מלכין

ואולם  ,עם

עלייתה פג השוויון

;

הגברים יצאך לעבודת  -השדה ואילן לנשים נסגרו שערי העבודה החקלאית  ' :רצינו יחד עם חברינו
בדעה לפנים  ,לעבוד עבודה אחת  ,אך מהצעד הראשון פגשנו לעג ועלבון '  .וחברותיה הוסיפו

:

אנו הפועלות כמו הפועלים ( כאן נבאר אמת אלפא  -ביתית אך עובדה היא כי הרבה מעסקנינו
עוד לא עמדו על אמת זו ) שואפים קודם כל להבריא על ידי העבודה את רוחנו ואת גופנו

ולהשיג על ידה את אותם החופש  ,היופי ושלמות הנפש  . . .ואין אנו בפני עצמנו אך ורק

9

תחיה ליברסון  ' ,השנים הראשונות '  ,דברי פועלות  -מאסף  ,תל  -אביב

10

אנשי העליה השניה ( לעיל  ,הערה
עמ '

 , ) 8עמ '

תר " ץ  ,עמ '

 . 66לאה פורת  ' ,הפועלת בעליה

 . 336המחברת מציינת שלושה מאפיינים של הפועלת

:

. 9-7

השניה '  ,כשער  ,סו ( , ) 1972

חוכרת

, 6-5

( א ) ראיית העבודה החקלאית כערך עליון ומאבק

עליה  ( :ב ) תביעה מושמת של הפועלת מעצמה  -העמדת אתגרים פיסיים קשים מנשוא  ( :ג ) תביעה לשוויון בכל
מחיר ובכל

תחום  .התכונה הראשונה

אינה נתונה  ,לדעתי  ,במחלוקת  .לגבי שתי האחרות נראה לי שהדברים הועמדו

בפסקנות יתירה  .דווקא חוות  -הנערות ניסתה להציג פתרונות לבעיות אלה  .וראה להלן  ,בגוף
11

שרה מלכין  ,דגניה א חש " ו  .יוסף שפרינצק כתב עליה

( שם  ,עמ ' : ) 10

הכרזתה שהקימה תנועה '  .חיותה בוסל כתבה ( שם  ,עמ '

: ) 13

12

84

' אני רוצה להיות פועלת עברית  -זאת היתה

' היא הראשונה בין הראשונות  ,החזקה בין

הלוחמת כין הלוחמות ' .
' ע " ד הפועלות ככנרת '  ,הפועל הצעיר  ,ה

( תרע " ב ) ,

הדברים .

גליון . 11

החזקות ,

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

חומר לתעשית מעמד אכרים בארצנו  . . .ההפלגה בים הגדול כשהיא לעצמה והישיבה על חפו

המזרחי  ,מבלי שינוי יסודי באופן חיינו  ,אינם מוציאים אותנו עוד מן הגלות 3 .י
עבודת  -השדה המביאה להתעלות הפרט נחסמה כמעט לפניה

.א

אף מציאת עבודה חקלאית שגרתית

קשה לא פתרה בדרך  -כלל את בעיית הפועלת בהעמידה לפניה תביעה לעבודה גופנית שמעבר
ליכולתה של האשה

הממוצעת " .

בעבודות תפירה  ,משק  -בית

עד לייסוד חוות  -הפועלות בכנרת מצאו רוב הנערות את מחייתן

ושירותים  ' .י

המאבק העקרוני על הזכות להיות שותפה מלאה ושוות

זכויות בעבודת  -הקרקע הביא יחד עמו לתפיסה חדשה בדבר תפקידי האשה  ,תפיסה בה ראיית
האשה את עצמה כרעיה וכאם אינה עוד במקום הראשון בחשיבותו אלא רק לאחר השגת היעד של
התעלות עצמית על  -ידי עבודת  -השדה  .לי המטרה החדשה הפכה לראשונה בחשיבותה לאשה
וייעודה המסורתי היה לשני

בהיירארכיה  ' .י

היחס לפועלת
לפני רצונה של האשה לעבוד בחקלאות עמד מכשול כבד  :התנגדותם של נותני העבודה לספק לה
עבודה חקלאית  ,אף זו המתאימה ליכולתה  .היא נתקלה מלכתחילה בהסתייגותם המוחלטת של

האיכרים  .עורמה ותושייה הואילו במעט  :שרה מלכין תיארה בסיפור  -חייה כי לעבודתה הראשונה
בפרדסי פתח  -תקוה יצאה בלבוש גבר  .מרים ברץ הציעה את עבודתה בהתנדבות ולאחר שהוכיחה

את יכולתה  ,קיבלה שכר 9 .י האיכרים  ,מתנגדי העבודה העברית  ,לא חסכו את התנגדותם גם מעבודת
האשה ושללוה בנימוקים חריפים עוד יותר מאשר את זו של עמיתה הפועל  .הם טענו כי אין זה
מוסרי להעסיק אשה בעבודות פיסיות קשות  .ואולם  ,התנגדותם הופנתה לאו  -דווקא להעסקת האשה

בעבודות  -השדה  ,אלא לעצם חירותה ורצונה לגור בגפה  ,לעבוד בין בחורים  ,להכריז בריש גלי על

שוויון מעמדה  ,ולנהל  -מה שנראה בעיניהם  -אורח  -חיים לא

13
)4

מוסרי  .מעשי הבחורות  ,עוד יותר

עמ ' . 13 - 12
קבוצת פועלות  ' ,דברים אחדים אודות מאמרה של הגב ' טהון '  ,הפועל הצעיר  ,ו ( תרע " ג )  ,גליון , 26
הפועלת
לדבריו כי
ך . 7רחל מתנגדת
רחל  ' ,קרבנות ?  -חשוכה למאמרו של כילינסון '  ,שירת רחל  ,תל  -אביב תש "
הקריבה קורבנות על  -ידי עבודתה  .לדבריה  ,העבודה אינה קורבן  ,אלא התעלות  ' :להשכים בבקר  . . .לשדות  ,לגן ,
ולמגע המטהר והמחדש  -המרומם באמא

אדמה ,

לזרוע

ולטעת

להיות שותף להקב " ה במעשה כראשית '

( עמ ' רי ) .
15

יש שבנות השיגו עבודה בשדה ועזכוה לאחר תקופת  -מה  ,לפי שגופן לא עמד בנטל הקשה  .ראה  :טהון
הערה  , ) 6עמ ' . 1063

גם וילקנסקי הדגיש שהפועלת המוגבלת לעבודות מעטות יכולה לעבוד רק עונות קצרות

ובשל כך אין היא יכולה לעכוד במשק כלשהו באורח מסודר  .י ' וילקנסקי  ,בדרך  ,יפו תרע " ח ,
16

17

( לעיל ,

עטרה שטורמן  ' ,שניפ כארץ '  ,חברות בקבוץ  -קובץ  ,עין  -חרוד
חכם ( עורכת )  ,ספר העליה השניה  ,תל אביב תש " ז  ,עמ ' . 491

ביבא -

תלמים  ,לז ( כסלו  -טבת

תש " ג ) ,

תש " ד  ,עמ ' ; 4

עמ '  ' :-15אנחנו לא חשכנו כלל על העתיד

ן

עמ ' . 334 - 333

שרה מלכין  ' ,דרכי בארץ '  ,ברכה

פועלת מהעליה השניה לא חשבה על

ילד ועל משפחה  -היה בה מעין המשך לטרוריסטית הרוסית ' ( רחל כצנלסון ) .
18

על מגמות אנטי  -פמיליסטיות בכלל ובחברה הקיבוצית בפרט ראה  :יונינה טלמון  .יחיד וחברה בקבוץ  ,ירושלים
תש " ל  ,עמ '

 . 16 - 12טלמון מדגישה ' כי קיימת מידה מסוימת של חוסר הלימה יסודי בין התמכרות לאידיולוגיה

מהפכנית רדיקלית והזדהות קולקטיבית אמיצה  ,מחד גיסא  ,ובין סולידריות משפחתית מאידך
19

י ' כרץ  ,כפר על גדות הירדן ,

גיסא ' ( עמ '

. ) 13

תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' . 41
85

מרגלית שילה

ממעשי הבחןךים  ,נראך בעיני המסורתיים כקריאת תיגר על השקפת  -עולמם וכחילול אדמת -

הקודש .

20

האיכרים הקפידו להרחיק את בנותיהן מחברתה של העולה החדשה המופקרת .

גורלן לא שפר גם כאשר מחלקי העבודה היו עמיתיהם הפועלים  .שרה מלכין עזבה את כנרת כאות

מחאה על שלא ניתן לה לגדל עופות  ,י

?

ואילו מרים ברץ הערימה על הבחורים  ,למדה חליבה אצל

ערביה כפרית וחייבה את חברי הקבוצה בדגניה לתת לה

לחלוב : 2 .

מזלה של תחיה ליברסון שפר

עליה יותר  ,ולאחר ששרה מלכין הוכיחה כי אי מתן עבודה הולמת גורם לעזיבת הפועלת  ,ניתנה לה
הזכות לעבוד בסיקול אבנים ובעבודות

הגורן ' .

?

העבודה שלהם  ,אך כמנהלות משק  -בית בלבד

הפועלים הזמינו את החברות לקחת חלק בקבוצות -
:

בארץ קותה החברה לכונן לה חיים אחרים  ,להיות עובדת אדמה כחבריה  .והנה  ,אנחנו באום

ג ' וני שנים עשר איש עלינו  ,וביניהם  -שתי חברות כמספר הדרוש למטבח וגורלה פה כגורלה
שם . . .

ע

ביחסם של הפועלים לעבודת חברותיהם אפשר לראות התפתחות אטית במשך השנים  .מאמרו של
ממשי

' לשאלת הפועלת הגלילית ' '

בגילוי לב גמור

2

היה הראשון שנכתב על  -ידי פועל העוסק

בנושא  ,ובו

הוא מעיד

:

הריני פה בא " י כמעט חמש שנים  ,והשתתפתי בהרבה אסיפות פועלים  ,ומה לא נדבר באותן

האספות ? .

ץ

,

על הכל נדבר וסם  ,ואף פעם לא ' טמעתי כתעלה על סדר העם של האספה גם

שאלת הפועלת החקלאית  ,או דאתה מאם עע מהאלה ד בדרך אגב .

נראה ' ההפועלים שאימצו לעצמם אידיאול גיה ואורח  -ח " ם חדשים  ,לא ' כיתפו את הנערות

1 KQW

עמהם בחווייתם וראו בנערה מנהלת משק  -בית אשר תענה על כל צורכיהם  .הפועלים שהתלבטו
בבעיות קיום קשות לא שמו כלל לב למבוי  -הסתום אליו נקלעה חברתם .

בדגניה ,

במרחביה

ובקבוצות  -העבודה לא התקבלה הפועלת כחברה שוות  -זכויות  ,אלא כחברה לא רשמית בלבד .

26

הפלייתה לרעה לא התבטאה רק במניעת המשק החקלאי ממנה או במניעת אפשרות להצביע
באסיפות חברים  ,אלא גם מבחינה כלכלית  -שכרה של הפועלת היה פחות מזה של הפועל והוא
ביטא יותר מכל את ההערכה לעבודתה .

20

27

גם באביב

1914

נמנעו רוב קבוצות הפועלים מלהעסיק

צ ' ררזנשטיין  ,תולדות תנועת הפועלים בא " י  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ ' . 220 - 208
דיין  ,עם חצי יובל שנים לדגניה  ,תל  -אביב תרצ " ה  ,עמ ' . 60

21

ש'

22

שם  ,עמ '

23

ליכרסון ( לעיל  ,הערה

24

י ' כרץ  ,דגניה א  ,ירושלים תש " ח  ,עמ ' . 52

25

מ " מ שמואלביץ חי כחמש וחצי שנים בארץ  .נפטר מהתקף לב בחוף כנרת באייר תרע " א  .מאמרו  :הפועל הצעיר  ,ד

. 57 - 56

( תרע " א ) גליון
26

,4

 , ) 9עמ '

.9

עמ ' . 6 - 4

רוזנשטיין ( לעיל  ,הערה  , 20עמ '

) 213

מסביר כי חברי דגניה לא קיבלו נשים מתוך חששם מפגיעה כלכלית  .על

המצב במרחביה  ,ראה  :אסתר כקר  ' ,מחיי משפחת שומר '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  . 517על היחס
של הגברים לנשים ראה גם

:

שטורמן

( לעיל  ,הערה

. ) 16

עמ '  . 5על מעמדן של הפועלות בחולדה ראה  :הפועל

הצעיר  ,ה ( תרע " ב )  ,גליון  , 14עמ ' . 5
27

86

בחוות כנרת הוצע ל ' מבשלת ' שכר גבוה יותר משכרו של הפועל  ,אך היא סירבה לקבלו .

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 -1911

פועלות  ,אלא בתפקידיהן המסורתיים  ,והתמרמרות גלויה נשמעה מפי הפועלות כוועידתן

הראשונה " .

נ

הישגה הראשון של הפועלת חל דווקא בחוות יק " א בסג ' רה  .ודאי אין מקריות בעובדה שהקולקטיב
הראשון שיוזמתו היתה אשה היה המקום הראשון בו קיבלו שש נערות עבודת חרת  -חרישה
בשוורים  -שדרשה כוח גופני רב  .בין הפועלות ששהו בסג ' רה אחר  -כך היתה אף חנה מייזל
שבעקבות נסיונה במקום הגתה את רעיון חוות  -הנערות  .הניסיון בסג ' רה היה פריצת דרך שהוכיחה
כי יש להתחשב בנשים ואין לזלזל ביכולתן .
התפנית באה עם ההכרה בדבר חשיבות העבודה לא רק לאשה אלא למשק כולו  .גם שינוי מבנה

המשק והמעבר מעיבוד בלעדי של מטעים  ,או פלחה  ,למשק מעורב ומגוון ככל האפשר  -תהליך
שהחל בשנות העלייה השנייה וזכה לפיתוח נרחב בחוות בן  -שמן  -תרם תרומה מכרעת לשינוי
כתפיסת מקום האשה בחקלאות .

29

ארתור רופין הרבה להדגיש את חשיבות האשה למשק .

ברורות

0

'

בהרצאתו בקונגרס הציוני הי " א פסק

:

כל כך הרבינו עד עכשיו לעסוק בהכשרת האכר עד שהסחנו לגמרי את דעתנו מן האכרה  .ואף
על פי כן אי אפשר לותר על עזרתה בעבודה  .הרבה אכרים אינם יכולים להביא סדר בביתם
ולהתקדם במשקם מפני שאין האשה יודעת לנהל את משק

הבית  .מ

גישתו היתה פראגמאטית לחלוטין  .חייבים לקדם את האשה כדי לקדם את החקלאות  .עם ההכרה
בחשיבותה של עבודת האשה  ,לא לעצמה וכדי לענות על דרישתה לשוויון אלא לטובת

המשק . ,

השתנתה ההתייחסות אליה מעיקרה ונעשו נסיונות לנצל את כישוריה המיוחדים .
אף כקרב הפועלים חדרה ההכרה בדבר חשיבות האשה למשק הכפרי  .ממשי הציע לייסד לפועלות

חווה חקלאית בה תוכלנה להשתלם ולהתפתח  .ממשי הזדהה עם תביעת הפועלת לשתפה במשק  ,אך
נקודת  -המוצא שלו היתה שונה

:

 . . .ובמצב שכזה היכולים אנו לקוות כי עלמה כזו תוכל אחרי נשואיה לאכר  ,או לפועל
החקלאי להתאים לתפקידה של האם האידיאלית שיצירתו לפנינו
הפועל הצעיר

( תרע " ד ) ,

גליון

 ' : 38 - 37הרבה

מהנאספות הביעו את התמרמרותן נגד זה שהצעירה נחשבה לממלאה

רק תפקיד תפל בקבוצת הפועלים  .הן אינן מתקבלות
ראה

:

רוזנשטיין ( לעיל  ,הערה

?

2

'

כתור חברות אלא משום שלקבוצה דרושה מבשלת וכדומה ' .

. 212

 , ) 20עמ '

.

ביקורת נגד המוסדות המיישבים נשמעה דווקא מפי אחת מנציגות ' השומר '  .לדבריה לא הפועלים התנגדו
לשיתוף החכרות  ,אלא נציגי התנועה

שבמקומות

הכבוש  ,עם

( לעיל  ,הערה

, ) 16

הציונית ,

אשר ' במשאם ובמתנם התקציבי לא התחשבו עם החכרות

ערכן ומשקלן בחיים ועל כן נשאו החברות רק בעול התפקידים השרותיים '  .חברות בקבוץ

עמ ' . 5

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין בארץ ישראל  ,ירושלים תרצ " ז  ,עמ '  . 56כמלים ' משק הבית ' התכוון רופין גם למשק
החקלאי  .ראה גם  :הנ " ל  ,פרקי חיי  ,ב תל אביב תשכ " ח  ,עמ '  . 111 - 108רופין מספר שאיכר גרמני הסב את

 .ביבא -

תשומת  -לכו לבעיית האשה במשק היהודי  .על יחסו של רופין לנושא ראה גם מאמרו  ' ,שאלת הפועל
שפורסם לראשונה כ  : 1912 -ראה  :שלושים שנות בנין  ,שם  ,עמ '  : 36 - 35הנ " ל  ,התישבותנו החקלאית  ,תל  -אביב
החקלאי ' ,

תש " ב ,

עמ ' : 6

הכלל השני של מדיניות ההתיישבות של המשרד בארץ  -ישראל היה

' השתלמות

מקצועית לאשה

והקלטתה בעבודה כחכרה שוות זכויות ' .
ראה לעיל  ,הערה . 25

87

מרגלית שילה

הדגישה את רצונה כי החקלאות תביא לתיקון נפשה  ,ואילו הפועל דאג לעיצוב רעיה

הפועלת

המתאימה לדרישותיו .
הקבוצה הראשונה בה קיבלה הפועלת משכורת זהה לשכרו של הפועל היתה קבוצת ' האיכר
הצעיר ' .

(

'

עמוד  -התווך של הקבוצה היה אליעזר יפה  ,שגילה הבנה מיוחדת כלפי הפועלות והיה

הגבר היחיד שהוזמן להשתתף באסיפותיהן  .יפה  ,שהבין את קשייה ואת מאבקיה של הפועלת  ,קרא
לפועלים להעדיף העסקת פועלת על פועל  ,בכל מקום בו אפשר לעשות זאת  .יש ללחום את מלחמת
החלשות

' :

 . . .בכל מקום אשר יוכלו חברינו להכריע את הכף שתתקבל פועלת  ,גם במקום פועל ,

צריכים הם לעשות את זה ' 4 .י נראה

לי שגישתו של

יפה  ,בניגוד לגישת רופין וממשי  ,לא נבעה דווקא

מראיית טובת המשק החקלאי והפועל  ,אלא מתפיסה ליבראלית מאוד ( אמריקנית ) בדבר שוויון בני -

האדם  .יפה ראה באשה יצור אנושי מקופח שיש לעזור לו .

חנה מייזל

,, ,,

שבאה לארץ לראשונה ב . 1909 -

,

טרם עלייתה למדה מייזל אגרונומיה והיתה האשה הראשונה בארץ שהשכלתה חקלאית גבוהה  .עם

ל'

,,

,

,% ,
ן(

 .ל.

.

לל

רצונה העז של האשה להשתלב בצד הגבר בעבודת  -האדמה וההכרה ההולכת וגוברת בדבר חיוניותה
של האשה למשק החקלאי  ,סללו את הדרך להקמת חוות  -פועלות מיוחדת .
יוזמת הרעיון והמוציאה לפועל היתה חנה מייזל ( ' 5 , ) 1972 - 1883

עלייתה עבדה תחילה ביהודה ואחר  -כך עברה לחוות סג ' רה בגליל  ,שם קיבלה על אחריותה  ,ועל
אחריותן של שתי פועלות אחרות  ,טיפול בגן  -הירק  .היא נשלחה כצירה מטעם הפועל הצעיר

לקרנגרס הציוני הי " א  ,לקחה חלק בוועידת הפועלות שנערכה במרחביה בתרע " ד
חברה בוועד פועלי הגליל .

(6

היו לה אישיות

חזקה  ,כושר עבודה

( ) 1914

ואף היתה

וביצוע וגם הבנה לזולת  .מתחילה

דרכה חתרה להתוות דרך חדשה לאשה  -עבודה חקלאית סלקטיבית לפי אפשרויותיה המיוחדות

:

התאספנו בחדר לחוד  ,חנה מייזל דברה לפנינו על הצרך בתקציב לרפת ולול וגן ירק כדי
לאפשר עבודה מתאימה יותר לפועלת  .היה זה בשבילנו רעיון חדש ומלהיב .

33

ב . 1913 - 1912 -

קבוצת ' האיכר הצעיר ' עבדה ככנרת

לנ

כמה מחבריה עלו ארצה ממזרח  -אירופה  ,לאחר ששהו כמה

שנים בארצות  -הברית והיו חדורים בכמה רעיונות ' חדשים '  -הן חקלאיים והן במבנה היישוב החקלאי  .הם היו
כין ראשוני הוגיו של רעיון המושב .

הצעיר  ,ז

( תרע " ד ) ,

גליון

 , 29 - 28עמ '

34

הפועל

35

ביבליוגראפיה נבחרת על חנה מייזל ראה

:

רוזובוסקי  ' ,חנה מייזל שוחט '  ,בימת האשה
הפועל הצעיר  ,לט
: 346 - 343

( חש " ו ) ,

חוברת

, 40

 . 22מכתב חוזר מספר

2

אל הסתדרות פועלי הגליל החקלאיים .

י ' תדהר  ,אנציקלופדיה לתולדות גדולי הישוב  ,סו  ,עמ '  ; 4745קלרה
 ( 54 ,תשל " א ) ,

עמ '

; 18 - 17

עמ '

; 14

מ ' ילין  ' ,חנה מייזל שוחט המורה והמחנכת ' ,

יהודית הררי  ,אשה ואם בישראל  ,תל  -אביב

רחל ינאית בן  -צבי  ,אליהו קראוזה  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

; 23 - 22

ש'

דיין  ,עם

תשי " ט  ,עמ '

אבות ההתיישבות  ,תל -

אביב תשכ " ז  ,עמ '  . 239 - 233מן הראוי לציין כי ידיעותינו על משפחתה  ,על ילדותה ועל חייה הפרטיים בארץ
מעטות ביותר .
36

אפשר

להשוות את מעמדה של חנה מייזל לזה של וילקנסקי מנהל חוות בן  -שמן  .שניהם היו מנהלי חוות -

חברי ' הפועל הצעיר ' ומייצגיו בקונגרס הציוני  .ראה  :הפועל הצעיר  ,ו

( תרע " ג ) ,

גליון

שרה קריגסר  ' ,ראשית הכשרתנו החקלאית '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

, ) 16

; 48 - 47

ז

( תרע " ד ) ,

עמ ' . 16
37

88

עמ '

. 507

פועלים ,

גליון

,3

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

חנה הזדהתה הן עם השקפתו של רופין כי יש לטפח את הפועלת כדי שיקל לאיכר ולמשק כולו והן
עם השקפת הפועלות שראו בעבודה חקלאית בלבד את תיקון נפשן ותיקון עולמן  .היא יצרה
סינתיזה בין שתי ההשקפות  :עבודה חקלאית של אשה שתביא תועלת למשק האיכר וסיפוק מאווייה
והדגשת חשיבותה כאדם לעצמו  .ראייה זו הביאה לכך שבניגוד לפועלות הדגישה חנה את הצורך

בניהול משק  -הבית ובניגוד למשרד הארץ  -ישראלי הדגישה את עצמאותה של הפועלת ואת
בגבר .

אפשרות קיומה גם ללא תלות

ארגון הנשים
ארגון הנשים לעבודה תרבותית בפלשתינה נוסד ב , 1907 -

בקונגרס

של בטי לישנסקי  ,מראשי הארגון  ,היא תיארה את מטרותיו
אמצעי קיום עבורן  .ייסוד בתי  -חולים וחינוך אחיות  .מלחמה
הארגון היתה הקמת סדנאות לרקמה  -הראשונה נוסדה ביפו

:

הציוני השמיני כהאג ' .

1

במכתבה

' חינוך הנערות בפלשתינה והשגת

בסחר הנערות ' " .
ב 1908 -

יצירתו החשובה של

ואחריה הוקמו גם

בירושלים ,

בטבריה  ,בעקרון ובצפת  .מטרתן היתה להעסיק את הנערות המתנוונות בבטלה  ,להקנות להן
פרנסה

מקצוע ,

ואף ללמדן קרוא וכתוב בעברית ולקרבן לארץ  .תוצרת הסדנאות נשלחה לחוץ  -לארץ

ונמכרה במקומות שונים על  -ידי חברות הארגון  .ממפר החניכות עלה בהתמדה והגיע לכמה מאות .
בשנת

1913

היה מספר הנערות

ולמעלה מתשעים אחוז מהן היו מעדות המזרח .

, 400

40

בין מטרות

הארגון היתה אף עבודה תרבותית בקרב נשות הגולה  ,סיפוק תעמולה ציונית  ,חינוך נוער ועבודה

קהילתית לנשים  .נוסף על הסדנאות למלאכה עזר הארגון בארץ  -ישראל בייסוד בית  -חולים יהודי
ראשון

בחיפה ,

בהנהלת ד " ר

אוארבך ,

בתמיכה בבית  -החולים ' שערי ציון ' ביפו ובייסוד חוות -

הנערות בכנרת  .מארגנת עבודת הנשים בארץ היתה שרה טהון  ,אשתו של סגן  -מנהל המשרד הארץ -

ישראלי  ,יעקב טהון  .רוב תכרות הארגון  ,ובעיקר הפעילות בו  ,היו נשותיהם של אישים פעילים
בתנועה הציונית  .שרה טהון היתה הרוח החיה של המפעל בארץ  ,אשה תקיפה שהביעה את עמדותיה

בגלוי וללא חשש  .י '
בהיסטוריוגראפיה של תולדות הציונות לא זכה ארגון הנשים כמעט לאזכור  .אף בקונגרס הוא לא
צוין כמעט והנשים קבלו על כך  .ואמנם חשיבות הארגון בתנועה הציונית היתה מעטה ואף מספר

פרוטוקול סטנוגרפי של הקונגרס הציוני השמיני  ,קלן

38

ראה

39

מכתב אינפורמאטיבי אל

40

הארגון הוציא לאור דינים  -וחשבונות שנתיים

:

וארבורג , 14 . 7 . 19 ] ] ,
:

 , 1907עמ ' 388

.

..

( בגרמנית ) .

הארכיון הציוני המרכזי [ להלן  :אצ " מ ] 1 / 20

",

]

( תרגום מגרמנית ) .

Bericht des VerbandesJdischer ' FrauenfUr ](u /turarbeit

 . Pa /dsrinaהרין  -יתשבון הראשון נמצא בארכיון בורנהיימר 111 21ע  . 415שאר ~
הדינים  -והחשבונות מפוזרים

בתיקים שונים  .בארכיון הציוני לא השתמר ארכיון נפרד של ארגון הנשים  .ראה  :אצ " מ ; 23 / 1634
פרוטוקול האגודה
11

: ] 2 / 257

;

 / 20ן ] ,

, ] 2 / 236

מן הסדנאות היה

בו תעמולה לארגון הנשים 1 :

פראנק לשנה

מאמרים אל ארגון הנשים ראה
41

על שרה טהון ראה

] ; ] 2 / 255 1

דין  -וחשבון על הסדנאות ובו מספר הנערות המבקרות בהן ונתונים על התקציב  -הרווח

38 , 000

:

, ] 2 / 254

התכתבות על הסדנאות :

, ] 2 / 76

:

;

 , 23 / 983 : ] 2 / 326מקום הנשים בהסתדרות הציונית ותכניות לעבודתן :

די ולט  ,סו

תדהר ( לעיל  ,הערה

, ) 35

( , ) 1911

עמ ' . 754

א  ,עמ '  . 243החל משנת

1910

קיבלה שרה טהון משכורת שנתית מן

הארגון והתחייבה למסור דין  -וחשבון אחת לשבועיים  .פעולתה הסתיימה בסכסוך עם הנשים בברלין
1

11 ; ] 2 / 77

בו

11 : ] 2 / 254

:

אצ " מ

] 2 / 257

89

חוות -הפועלות בכנרת  ,שנת 1911

החברות בו היה מועט ביחס  .האם היתה עבודת הנשים בעלת השפעה סמויה

בעלות משמעות מעבר לאפקט המידי

?

קשה להשיב על כך .

?

האם היו לה תוצאות

42

ייסוד חוות  -הפועלות
לאחר שהות של כשנה בארץ נסעה חנה מייזל לאירופה ובאה בדברים עם גורמים שונים על ייסוד
החווה .

43

במכתב ששלח ורבורג לרופין בראשית אוקטובר

1910

הוא דיווח על ביקורה של חנה

והצעת התקציב שהגישה  .ורבורג התרשם לטובה מן הרעיון וביקש מרופין להחליט  .בהצעה דובר
על חווה לחמש  -עשרה

בנות  ,ובה

ההוצאות הראשונות תגענה

לשנה .

44

רפת  ,לול  ,גן  -ירק ושדות בשטח של מאה דונם  .לדברי

ל 22 , 600 -

פראנק ואילו ההוצאות השוטפות תהיינה

6 , 000

חנה ,

פראנק

בשהותה בברלין נפגשה חנה עם נציגות ארגון הנשים וקיבלה את הסמכתו העקרונית

לתמיכה בחווה  .הוחלט כי הקרן  -הקיימת תחכיר את אדמתה ואילו ארגון הנשים יישא בהוצאות
החכירה ובהוצאות השוטפות  .לאחר הסכמתו העקרונית של הארגון  ,הגיעה חנה לכנרת ולא נותר

42

מכתבה של בטי לישנסקי אל וארבורג ,
גם

43

:

גב ' נחמן אל הנטקה ,

.

, 9 . 12 1913

.

 , 13 . 12 1910 , 7 . 11 . 1910אצ " מ 11

. 10 . 6 . 1911

אצ " מ 23 / 983

 . ] 2 / 257גב ' לישנסקי מסרה לשרה טהון על ביקורה של חנה מייזל והדיון

בהצעתה .
44

90

וארכורג אל רופין ,

, 1 . 11 . 1910

אצ " מ 1 / 20

] :

תשובת ורבורג ,

, 12 . 7 . 1911

שם  .בעניין זה ראה

אצ " מ 1

] 2 / 21

חוות  -הפועלות בכנרת ,

לארגון אלא לאשר את אשר הוצא כבר אל
אפריל

' . 1911

הפועל ' .

4

1917 - 1911

חנה מייזל ונערותיה הגיעו לכנרת בתחילת

בניגוד לתכנית המקורית לא הוקמה חווה מיוחדת והנערות הצטרפו לחוות

4

שנוהלה על  -ידי יואל גולדה  ,כגוף נפרד אך תלוי גם יחד  .סידור עניינים זה נמשך כשנה

כנרת ,

וחצי  ,עד

למסירת חוות כנרת לידי קבוצת ' האיכר הצעיר '  .הבעיות שהתעוררו היו רבות .
מדוע נוסדה החווה בכנרת
מושקית  ,שפע

היתה אדמה

?

אין ספק שאת רופין הנחו בראש ובראשונה סיבות כלכליות  .בכנרת

מים ואפשר היה לגדל בה ירקות  .מצבה של חוות כנרת היה אז בכי רע .

שביתת הפועלים הביאה לסילוקו של ברמן  ,בחווה התפנה מקום לאחר פיטורי הפועלים והוכר
הצורך הדחוף להעמידה על בסיס איתן  .חוות  -הפועלות  ,שקיבלה מימון שוטף למנהלת ולפועלות

ושילמה דמי  -חכירה על הקרקע  ,היתה משום הבטחה לשיפור מצבה הכלכלי של כנרת  .ייסוד חוות -

הפועלות בכנרת הביא לחיסכון ניכר בהוצאות התשתית של החווה  .הסכום הגבוה שנקבע על  -ידי
חנה מייזל לבניית מכנים והכשרת שטח הצטמצם מאוד .

אחריה חוות

כנרת  ,נמנע

47

רופין  ,ששבע

ביקורת על הבזבוז שגררה

מייסוד מוסד נוסף שחצי הביקורת יופנו אליו בשל הוצאות רבות והעדיף

ליצור חווה קטנה יותר שתוכיח עצמה ורק לאחר  -מכן תפעל בקנה  -מידה גדול

יותר ' .

4

מטרות החווה

בניגוד לחוות  -הפועלים בכנרת  ,שנוסדה בעיקר כדי לספק תעסוקה לפועלים ורק לאחר  -מכן כמרכז
להכשרה חקלאית וכחווה לדוגמה  ,תפקידה הראשי של חוות  -הנערות היה לחנך נשים לעבודה

חקלאית ולניהול משק  -בית  .בדברה על החווה באסיפת  -פועלים באביב

1914

אמרה חנה מייזל

בבירור כי ' לא התכונה למוסד אשר בו תמצאנה להן נשים עבודה  ,כי אם למוסד שיתן חנוך חקלאי
לצעירות הרוצות בו '  4 " .חנה מייזל שראתה בנופה של כנרת גם יתרון חינוכית קוותה שהשפעתו
המחנכת של המקום תגיע אף אל מחוץ לתחומי החווה  ,לבנות טבריה ולנשי המושבות
45

:

מחילופי  -המכתבים בין הנשים עולה כי חנה מייזל הכריעה בקביעת העובדות  .במכתבה של בטי לישנסקי לשרה
טהון היא ביקשה לא להזדרז ולא להבטיח דבר

; , 8 . ] 2 . ] 910

אצ " מ  . ] 2 / 257 11במכתב מאוחר יותר  ,מיום

היא הביעה את כעסה על כי שרה טהון  .ארתור רופין וחנה מייזל סיכמו ביניהם בלי ידיעת הוועד

.

, 26 3 . 1911

בברלין  .מן המכתב עולה כי היו חיכוכים כדבר חלוקת הסמכויות בין חברות הארגון כארץ ובברלין .
46

דין  -וחשבון ראשון על הקמת החווה נשלח במארס

אצ " מ ב KKL 3 / 100

, 14 . 4 . 1911

;

. 13 . 6 . 1911

, 1911

אצ " מ 1 / 20

אצ " מ  . ] 1 / 97דינים  -וחשבונות על הקמת החווה
].

במכתב מיום

, ] 1 . 4 . 1911

אצ " מ

, ] 2 / 771

:

הודיע

הארגון בברלין על הסכמתו להקים את החווה  ,אך החווה החלה לפעול עוד לפני שהגיע המכתב .
47

לדיון כולל ביתרונות המקום ראה
כי יש צורך

48

ב 2 , 000 -

, 6 . 3 . ] 917

פראנק בלבד לצורך

אצ " מ 23 / 1475

, 10 . 6 . 1911 :

אצ " מ 1 / 20

התשתית .

בדיון על מקום החווה העלה דיק הצעה כי תהיה במרחביה וכי הנערות תדאגנה למשק החלב  ,ללול ולירקות

לצורכי החווה ; על  -ידי כך תמנענה הוצאות מיותרות  .הרעיון נדון במכתבה של בטי
 . 22 / 649הצעה אחרת הועלתה על  -ידי גברת
ועידת הפועלות הראשונה

שרה טהון
. 10 . 1912

פרסיץ ,

לישנסקי , 2 . 4 . 1911 ,

שהביעה התעניינות כייסוד החווה לנערות

אצ " מ

בבן  -שמן ,

אצ " מ 22 / 649

, 23 . 5 . 1911
49

] -

גב ' לישנסקי טענה

, 15 . 11 . 1912

, 31

:

הפועל

אצ " מ

הצעיר  ,ז ( תרע " ד ) ,

] 2 / 2551

( תרגום

גליון

מגרמנית ) :

 , 38עמ '

 . ] 3 - 12וראה גם מכתבה של חנה מייזל אל

' מוסדנו צריך להיות מוסד חינוכי '  ,מכתבה אל רופין ,

שם  .באסיפת פועלי הגליל  ,שהתקיימה בט " ו בתשרי תרע " ד  ,הבהירה חנה כי לדעתה קבוצות  -עבודה

אינן מתאימות להכשרה  ,משום שמטרתן להשיג רווחים  :הפועל הצעיר  ,ז ( תרע " ד )  ,גליון  , 3עמ '  . 16על נחיצות

של בית  -ספר חקלאי לבנות עמדה חנה מייזל גם כדבריה בפתיחת בית  -הספר בנהלל  :פרקי כנרת ונהלל ( לעיל ,

הערה . ) 1
50

מכתבה של חנה מייזל אל ארתור רופין

, 31 . 10 . 1912

אצ " מ 1

] 2 / 255

מרגלית שילה

ויש לחשוב עוד שלחווה החדשה תהיה השפעה על הסביבה  .על בנות האכרים למשל שתראנה
את הבנות שכמותן עובדות ועבודתן מביאה

פרי  ,ואפשר שתתעוררנה

אף הן ותמשכנה אחרי

עבודה  .מפני הטעם הזה נחוץ אולי שהבית יעמוד על מקום גלוי ונראה לעין על הכרך בכנרת  .י '
המשרד הארץ  -ישראלי סבר אף הוא כי יש לחנך את הנערות לעבודה חקלאית ולהקנות להן את
המקצוע בדרכי סדר  ' :לדעתנו צריכות הנערות בגיל

באחוזות למוד במשך

2- 1

שנה ' .

2

'

שנה לקבל למוד והוראה כמו הצעירים

18 - 14

רווחים ,

בניגוד לחוות  -הפועלים  ,שמלכתחילה קיוו כי תישא

תוכננה חוות  -הנערות כמקום שאינו נושא את עצמו  .חנה מייזל הדגישה כי מוסד חינוכי חייב לקבל
תמיכה כדי לשאת בהוצאות המיוחדות הכרוכות

ואל לו לשאוף לעשיית רווחים .

בו ,

(

'

מאחר

שמתלמדת אינה יכולה להרוויח די לפרנסתה  ,זכתה כל אחת לתמיכה חודשית ששולמה על  -ידי
ארגון הנשים  .ראוי לציין כי לא מצאתי כל הסתייגות מקבלתה  ,למרות רגישותם הידועה של פועלי
העלייה השנייה בנושא זה  .יש לראות בכך עדות לתפיסת האשה כיצור חלש .
איזו דמות של אשה  -פועלת ביקשה החווה לעצב

?

האם חלו במשך השנים שינויים במטרותיה והאם

היתה תמימות דעים בנושא זה בין כל הגורמים

דעה ברורה היתה לחנה מייזל  ,אם כי בדבריה

השונים ,

?

שנישאו לפני ציבור שונה  ,היו הדגשים שונים  .מטרתה הראשונה היתה לעצב אשה

חקלאית הבקיאה

בעבודות  -המשק ,

בעיקר בעבודות החצר המתאימות

לאשה ,

והמסוגלת לנהל

משק  -בית באורח ראציונאלי ומסודר  .בדברה לפני הפועלות הודתה כי ' כשבאה לארץ ישראל לא
עמדה לפניה שאלת הפועלת העברית  ,כי אם בעיקר שאלת האשה העבריה

בכפר ' .

4

'

מטרתה

היתה -

לחנך נערות יהודיות לסדר ולנקיון לשיטתיות  .רציתי שהנערות תלמדנה גן  -ירק  ,שתילת

גינה ,

עצי פרי ומעט פרחים  ,מעט עופות ובמידת הצורך אף טיפול בפרה  .עליהן אף ללמוד בישול

ותפירה ' .
(

ואמנם  ,החווה שיקפה את מטרות המייסדת

:

של משק  -הבית כבש את המקום השני ( וראה

הדגש הושם על עבודה חקלאית ואילו לימוד ניהולו
להלן ) .

תפיסה זו זכתה לתמיכת ארגון הנשים והמשרד

הארץ  -ישראלי  ,שצידדו בעיצוב דמות של איכרה טובה ויעילה שתעזור למשק

]

5

52

חנה מייזל אל ארתור

א'

רופין , ] 4 . 4 . 1912 ,

אצ " מ 11

] 2 / 77

' לשאלת הפועלים החקלאיים '  .הפועל הצעיר  ,ה

רופין ,

הציוני הי " א  -הפועל

הצעיר .

1

( תרע " ג ) ,

גליון

הכפרי " .

( תרע " כ ) ,

, 50 - 49

עמ '

גליון

; 11

 , 6עמ '  : 7ראה

מכתבו

גם

:

דבריו בקונגרס

לקרן  -הקיימת . 6 . 3 . 1917 .

אצ " מ

3 / 1475ל
מייזל אל בטי

לישנסקי .

, 14 . 2 . 19 ] 2

אצ " מ 1

53

חנה

54

כמכתביה לארגון הנשים ולרופין עם תחילת עבודתה בחווה הטעימה חנה את הדברים כמפורש  -ברצונה לחנך
' אשת עבודה

55

מכתבה אל שרה

אצ " מ 11

) ] 2 / 77

הצעירות ' .
56

פשוטה ' ,

מתוך מכתבה אל רופין ,

טהון , 3 . 1 . 1912 ,

] 2 / 255

, 31 . 10 . ] 912

אצ " מ 1

אצ " מ  . ] 2 / 255 1במכתבה של חנה מייזל לשרה טהון ( כ " ט ככסליו

חזרה על תפיסה זו בדבר ' הכנת האשה לחיים

בשעה זו  -קובץ  ,ג ( אלול

גב ' גרונמן אל גב ' טהון

:

תרע " ו ) ,

עמ '

כפריים ' :

תרע " ו .

ראה גם  :חנה מייזל  ' ,החינוך הכפרי של

. 62 - 56

' אין עלינו לחנך רק פועלות חופשיות

איכרים שתרצנה לחזור למשקיהן ולנהל אחר  -כך את משקיהן

92

] 2 / 255

] , [ freie Arbeiterinnen

כאהבה ' ,

] , 28 . 1 . 191

אלא לתמוך בבנות

אצ " מ 1

] 2 / 255

( תרגום

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

דעה אחרת הובעה על  -ידי הפועלות שאת גורלן ניסתה החווה לקבוע  ,ואולם לא הושמעה בגלוי

טרם ייסוד החווה  .על הקרע שנוצר בינן לבין חנה מייזל עקב השקפתן השונה  ,נדון להלן .

ארגון החווה וניהולה

החווה פעלה במשך שש וחצי שנים בלבד  .בשנה ומחצה הראשונה  ,מאפריל
, 1912

היתה חלק מחוות  -הפועלים בכנרת בראשות יואל גולדה .

של אנשי ' האיכר
, 1914

הצעיר ' ,

7

'

1911

החל מאוקטובר

עד ספטמבר

, 1912

עם בואם

היתה החווה למשק עצמאי  .עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  ,באוגוסט

ועד לסגירתה באוגוסט

1917

נשאה החווה את חותם המלחמה .

' חווה ללא חווה '

ההתחלה היתה צנועה ביותר  .חנה מייזל באה לחווה יחד עם ארבע עלמות ( כפי שכונו אז
אליהן הצטרפו במהרה שתיים אחרות והעבודה החקלאית
ומנהלת  -העבודה

בגן  -הירק ,

החלה " .

הנערות ) ,

חנה הגיעה לחווה כמורה

בלול  ,במשתלה ובמטבח  .מלכתחילה מיקדה את כל עניינה בענפים

חקלאיים אלה  ,אותם רצתה לפתח כענפים ' נשיים '  .על עבודתה והשגחתה על הנערות קיבלה שכר

חודשי  ,מארגון הנשים בברלין  ,של מאה פראנק .

59

חנה ונערותיה גרו במושבה הסמוכה כנרת  .צעדים

ראשונים אלה לא נחשבו אלא כשלב מכין לייסוד חוות  -פועלות עצמאית  ,שלב שלדברי רופין
יסתיים באוגוסט עם ייסוד החווה .

60

הבנות עבדו בחצר ובבית וקיבלו מחצית שכרן מארגון הנשים ומחציתו מחוות כנרת  .משכורותיהן
של הנערות לא היו זהות והן נעו בין שלושים לבין חמישים פראנק לחודש  .י 6הדגש בחווה הושם על
עבודה חקלאית  ,אך נקבע כי בימי חום או גשם תעסוקנה העלמות גם בתפירה להכנת בגדי  -עבודה
לפועלים  .הועלתה אף הצעה כי הבנות תטפלנה בפועלים החולים  ,אך נשות הארגון הביעו הסתייגות

מכך מתוך חשש לבריאות הנערות  .במשך הזמן הוחלט ללמד את הנערות טיפול במשק  -החלב

ולהכשירן לעבודה במשתלה ובנטיעות  .תחילה ניהלו הבנות מטבח משותף גדול להן ולפועלים  ,אך

מגרמנית ) ;

שרה טהון  ' ,לשאלת הפועלות החקלאיות '  ,הפועל

הצעיר  ,ו ( תרע " ג ) ,

גליון

 , 23עמ ' 7

!

' העיקר בזה

שתתכוננה להיות לאמהות ואכרות טובות בעתיד '  .ראה גם מכתבה של אלפרידה במבום  ,שהיתה מורה למשק  -בית

בחווה  ,ונשלחה על  -ידי ארגון הנשים מברלין
הנערות לייעודן כנשות
רופין  ,פרקי חיי

, 16 . 2 . 1914 :

אצ " מ  . ] 2 / 771היא הדגישה כי מטרת החווה לחנך את

איכרים .

( לעיל  ,הערה  , ) 31ב  ,עמ '

 . 109הוא ציין בטעות כי בזמן ייסוד החווה עדיין שהה ברמן במקום .

העדויות השונות על מספרי הפועלות אינן זהות  .הבנות הראשונות בכנרת  ,היו
קרול  .מינה
השניה

זוין  ,שרה

קריגסר ורחל בלוכשטיין  .ראה

( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

ביקורת על ההסכם נשמעה מפי

:

:

לאה מירון  ,חנה צ ' יזיק  ,עטרה

שרה קריגסר  ' ,ראשית הכשרתנו החקלאית '  ,ספר העליה

. 508 - 507
גב ' לישנסקי  ,שסברה כי מגוחך להפקיד מנהלת על קבוצה כה קטנה של נערות :

 , 28 . 4 . 1911אצ " מ ] 2 / 257 11
חוזר מטעם בטי

לישנסקי בעניין זה  ,אצ " מ 1 / 20

] ;

מכתבה ,

, 25 . 5 . 1911

, 22 . 6 . 1911

אצ " מ 1 / 20

, 10 . 4 . 1912

אצ " מ ן  . ] 2 / 255חנה כתבה כי המשכורת הקבועה היא

אצ " מ  . ] 1 / 98וראה מכתבו של

רופין ,

]

פחות כי הן הפסידו בשל

ימי  -מחלה .

40

פראנק לחודש  ,אך הבנות קיבלו בדרך  -כלל

מרגלית שילה

בשל קשיים שונים ובשל הרצון להיות עצמאיות הוחלט על ניהול מטבח נפרד  .בעונת  -החורף עסקה
חנה מייזל

ולבנות ניתנו שיעורים בבוטניקה  .השפה המדוברת בחווה היתה

בהוראה ,

עברית ,

האווירה נעימה וחנה מייזל היתה אהודה מאוד על תלמידותיה  .נערות אחרות ביקשו להתקבל  ,אך
נדחו בשל חוסר מקום  .כדי לאפשר לבנות אחרות להכשיר עצמן בחווה הועברו

ה ' בוגרות ' לסג ' רה ,

עבדו בחקלאות ושמרו על קשריהן עם חנה  ,שהמשיכה להדריכן גם במקומן

החדש " : .

אף  -על  -פי שהרעיון קנה לו אוהדים במשך השנה הראשונה  ,לא שבעה חנה רצון

:

יש לראות את השנה בספוק  .אני משוכנעת עתה יותר מתמיד כי ניתן לעשות מהבנות היהודיות
פועלות חקלאיות טובות  .ואולם  ,אם אשאל עצמי  -האם כדי להשיג את מטרתנו עלינו
להשאר בכנרת

?

עלי לענות  -לא  .יש לנו מוסד בעל מסגרת חינוכית ועליו לקבל מקום

מתאים  .ההנהלה לא מבינה את מטרת מוסדנו ורואה בנו עסק בלבד  . . .אם ברצוננו לחנך
פועלות עלינו לייסד מוסד לשם

כך " ' .

הגורמים לאי  -שביעות הרצון היו רבים

:

גולדה  ,מנהל

לא ראה בעין טובה עוד

חוות  -הפועלים ,

מנהלת בכנרת ונראה שמלכתחילה לא היתה ביניהם זהות אינטרסים " .
4

הם לא מצאו גם שפה

משותפת  .מנהל חוות  -הפועלים קיווה להיבנות מן הבנות מבחינה כלכלית והמחלוקת הראשונה
היתה על שכר  -עבודתן  .הוא רצה לשלם מעט ככל

האפשר " .

חנה הרבתה לבקר את אי  -הסדרים

ששררו בחווה ואת חוסר התכנון החקלאי וציינה כי אי  -אפשר לחנך נערות לעבודה חקלאית במקום
כזה .

66

בסכמה את התקופה הראשונה בתולדות החווה אמרה

:

' היתה זו חוות נערות ללא

חווה ' .

67

המסקנה היתה כי יש להעביר את החווה למקום אחר ולייסד אותה על בסיס עצמאי עם בית וחצר

המיועדים לנערות בלבד  6 ' .הנהלת הקרן  -הקיימת לישראל ורופין היו שותפים לדעה זו  .הבעיה
היחידה היתה תקציבית  .התשתית המוצעת הוערכה

חנה מייזל אל בטי לישנסקי 1912 ,

ראה

לעיל  ,הערה 62

שרה

( תרגום

, 14 . 2 .

אצ " מ

ב 40 , 000 -

פראנק  -סכום נכבד באותם ימים .

] ] 2 / 255

מגרמנית ) .

 ' ,הפועלות בכנרת '  ,הפועל הצעיר  ,ה ( תרע " ב )  ' :וכאן גם המקום להעיר בכלל על היחס המוזר של

מנהל מלכיי
החווה לכל נסיון  ,שהוא בעיניו כבן חורג ומזה תוצאות לא נעימות  .על כל צעד נפגשת עבודת הנשים
במכשולים רבים המפריעים בעד ההתפתחות הנורמלית של העבודה '  .ראה גם  :חנה מייזל  , 5 . 2 . 1912 ,אצ " מ
] 2 / 77 11
חנה

מייזל . 13 . 6 . 1911 .

חנה מייזל אל שרה

מצאתי בכנרת

?

אצ " מ 1 / 20

]

טהון  , 3 . 1 . 1912 ,אצ " מ  ' : ] 2 / 255 1באתי לכנרת

כי חשבתי שכאן אוכל להגשים

חלומי  .מה

.

משק גדול בלתי מסודר בו עובדיפ ללא שיטה וסדר גינות שהוחל בנטיעתן  -ננטשו  .מה

שמתחילים היום מפסיקיפ מחר  .כדיוק ההפך ממה שרציתי עבור הבנות . ' . . ' .
חנה מייזל  ,חנוך חקלאי לבנות  ,אצ " מ  ( ,476תרגום

מכתבים בעניין זה מאת חנה מייזל אל שרה טהון

מגרמנית ) .

, 5 . 2 . 1912 :

אצ " מ 11

, 14 . 4 . 1912 ; ] 2 / 77

אצ " מ 11

: ] 2 / 77

במכתב ארוך שקלה חנה את יתרונות כנרת לעומת דגניה והציעה לייסד את החווה על הכרך  ,סביבת הכנרת שכתה
את לבה של חנה ,

, 18 . 8 . 1912

רופין , 21 . 5 . 1912 , 15 . 5 . 1912 ,

אצ " מ  . ] 2 / 255 1כהצעות אחרות דן בודנהיימר במכתביו אל בטי לישנסקי ואל
אצ " מ

 ] 2 / 17א

"

;

רופין העסיק את האגרונום איצקוביץ מחיפה כשרטוט תכניות

לבניית בית החווה בכרך  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 1היתה גם הצעה להעתיק את החווה
הסתייגותה מן

הרעיון  ,אוגוסט , 1911

אצ " מ 1

] 2 / 255

לירושלים ,

אך חנה הביעה

חוות  -הפועלות בכנרת 1917 - 1911 ,

החלטתם הנחושה של כל הגורמים הנוגעים בדבר לאפשר את המשך קיומה בתנאים טובים יותר
מעידים כי הרעיון שביסוד החווה זכה להצלחה

:

הצעד הראשון כשהוא לעצמו הוא לפי דעתי  ,התחלת תקופה חדשה בחיי האשה בארצנו  :קודם
כל דן הצעד הזה לכף חובה את עברה של בת המושבה ביחוסה לתפקידה הישובי  .אחרי כן
גומר הוא עם התיחסות האדישות בנוגע לשאלת האשה בתוך הישוב ולבסוף מכניס הוא בברור

השאלה הזאת התחלה של שיטה " .
9

תקופת מהתבססות

הפתרון לחוות  -הפועלות נמצא בכנרת  .עם עזיבת גולדה את החווה ובואה של קבוצת ' האיכר

הצעיר ' קטן מאוד מספר האנשים ששהו בחווה וחלק מן המקום עבר בחכירה לידי העלמות .
משאת  -נפשה של חנה מייזל התגשמה  :חוות  -הנערות היתה למוסד עצמאי בעל שטח  -מגורים ושטח

אדמה משלו  .ההתחלה קמה והיתה ובין חוות  -העלמות וחוות  -הפועלים הוקם קיר כדי להבטיח את

פרטיות הנערות " .

7

בבית  -החווה  ,שנועד עם הקמתו לבית  -מגוריו של

ברמן  ,הוקצתה הקומה העליונה

למגורי  -הנערות והחצר שלפני הבניין יועדה לגינה שתעמוד לרשותן  .י 7כן היקצו שבעים דונם אדמה

משטח החווה לגידולי  -שדה  .מרחק הליכה של כחצי שעה הפריד בין המגורים לבין השדות  .חוזה -

החכירה נערך בין ארגון הנשים  ,שהיה אחראי לחווה מבחינה כספית  ,לבין ארתור רופין  ,מנהלה של
חברת ' הכשרת

דמי  -החכירה נקבעו לשניים עד ארבעה אחוזים מערך הרכוש המוחכר .

היישוב ' .

72

רופין היה בה בעת תומך בחווה ובעל אינטרס כספי המעוניין לקבל מארגון הנשים רווחים על
הנכסים שאת בעליהם הוא ייצג  .לארגון הנשים  ,המממן והנושא בעול העיקרי  ,לא היה כל ידע
מקצועי וכל כובד המעמסה הוטל על כתפי חנה מייזל שחשה לעתים בודדה וללא תמיכה מספקת .

מספר הנערות בחווה לג

היה קבוע  ,ונע בין ארבע  -עשרה לעשרים

ושתיים ' .

7

במשך כל שנות קיום

החווה למדו בה כשבעים בנות  7 ' .הנערות היו רובן עולות ממזרח  -אירופה ורק מיעוטן היו מבנות

המושבות  .משך השהות בחווה היה בתחילה שנה  ,והחל משנת

- 1913

שנתיים  .פניותיהן של

הבנות להתקבל לחווה הלכו וגברו ככל שגדל מספר הפועלות שעלו ארצה  .בדווחו על המצב בארץ
בקיץ

69

1912

מלבין

כתב יעקב טהון

:

( לעיל  ,הערה . ) 64

מייזל .

70

חנה

] 7

הקרן  -הקיימת אל

19 ] 2

.8.

]

.

אצ " מ  ] 2 / 17 1אן

רופין , 18 . 9 . 19 ] 2 ,

אצ " מ

]

 . ] 2 / 77כמכתב זה הודו מטעם הקרן על ששיכן את הבנות בכנרת

וחסך לקרן סכות נכבד .
72

חוזה

החכירה בין רופין לבין ארגון

הנשים ,

אצ " מ

]

 . ] 2 / 77בין רופין לבין הארגון היו חילופי  -מכתביפ על

התשלומים  .ורופין ניסה לקבל סכום מירבי  .ראה החוזה  ,נובמבר
, 5 . 5 . ] 914 , 6 . 4 . ] 914
73

אצ " מ

] 2 / 76

העדויות על מספרי הפועלות אינן רבות 912 :

שרה

טהון ( די ולט .

]

. 18 . 11 .

.

טז  ) ] 9 ] 2מנתה  ] 6נערות ; בוועידת

נערות .

בתחילת השנה היו

22

את מספר הנערות

ל , 40 -

, 19 ] 3

ומכתבים שונים

, 5 . 4 . 1914 , 28 . 5 . 1913 :

אך בסופה הגיע מספרן

אצ " מ 1

]

 - ] 2 / 77בדין  -וחשבון מנה בחווה

הפועלות שנערכה במרחביה  ,בסיוון

ל  ; 17 -ב 10 . 2 . ] 914 -

( אצ " מ

] ) ] 2 / 77

אך הדבר לא יצא אל הפועל מחוסר תקציב ; דין  -וחשבון

14

תרע " ד  ,מסרה

נערות

;

חנה כי

היתה הצעה להעלות

אטינגר , 11 . 8 . 19 ] 4 ,

אצ " מ

23 / 1457
74

מייזל

( לעיל  ,הערה . ) 67

95

בחוות  -הפועלות בכנרת

מלבד פועלים אלה באות לארץ בזמן האחרון אף מספר גדל של פועלות שרוצות לעבוד עבודה

חקלאית  .הן מעדיפות במידת האפשר לעבוד בחוות הנערות בכנרת וזה  ,כמובן  ,בלתי אפשרי .

נ7

הבנות היו בדרך  -כלל בעלות השכלה מעטה ביותר וחלקן אף לא ידע קרוא וכתוב  .גילן לא היה
קבוע והמנהלת העדיפה לקבל צעירות  ,בגיל שש  -עשרה בקירוב  ,שהתאימו יותר למסגרת הלימוד
של החווה  .שכר הנערות נשאר כפי שהיה עם ייסוד החווה  .הועלתה הצעה כי הן תשלמנה שכר

שהותן בחווה  ,אך נראה שהצעה זו לא מומשה .

76

החיים בחווה לבשו שגרה של עבודה רבה ביום ( שמונה עד תשע שעות ) ולימוד בערב  .מדי ערב
נערכה בצוותא תכנית העבודה ליום הבא  .באוקטובר
נערה רכשה ניסיון בכל ענפי  -החווה .

75

, 5 . 7 . 1912

76

, 28 . 9 . 1913

77

1913

מונתה מורה מיוחדת למשק  -הבית וכל

חנה  ,שציפתה כי החווה תגדל בהדרגה  ,תמכה בשליחת שרה

אצ " מ 23 / 1448

אצ " מ 1

, ] 2 / 255

מכתב מרוסיה ובו מבקשות כנות להתקבל ולשלם  .עוד לפני  -כן  ,ב -

, 4 . 3 . 1913

הודיעה חנה מייזל כי היא מעדיפה לקבל נערות שיכולות לשלם עבור לימודיהן .
77

המורה היתה אלפרידה במבום  ,בתו של וילי כמכוס הציוני הידוע  .היתה בעלת הכשרה מקצועית מגרמניה  .היא

כתבה מכתבים מפורטים על החווה ואף פרסמה כתבה  ' :יום אחד בחוות הפועלות ' ( גרמנית ) בדין  -וחשבון השישי
של ארגון הנשים  .עזבונה מצוי בארכיון הציוני המרכזי  . /476 ,דין  -וחשבון מפורט על סדרי הלימוד בחווה ראה
נכרצקי

96

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

11נ . 320 -

:

חוות  -הפועלות בכנרת ,

בוסל לגרמניה כדי שתכשיר עצמה כמורה לחווה .

ספרייה חקלאית כדי שתשרת גם את הסביבה .

ןל

1917 - 1911

לשם העלאת הרמה המקצועית נוסדה במקום

79

ענפי  -המשק

חשיבות החווה נבעה ללא ספק מפיתוחם של ענפי  -חקלאות ' נשיים '  ,שעד אז זכו מעט מאוד
לתשומת לבם של חקלאים יהודים  .מראשיתה התרכזה החווה בענפים אלה וחיפשה דרכים חדשות

לפיתוחם ולהקניית שיטות העבודה המיוחדות להם  .עבודת גברים היתה מעטה ביותר  :חריש ועיקור

אינג ' יל  -כל שאר העבודות נעשו על  -ידי הנערות " " .
עם ראשית התבססותה של החווה הוחל בפיתוח ענף חקלאי חדש במשקי יהודים

:

הרפת  .י '

בהיעדר

ידע בטיפוח הענף הוצע כי אחת הנערות תלמד זאת במושבת טמפלרים  ' : ,ואולם נראה כי תכנית זו
לא יצאה אל הפועל  .הרפת הקטנה שגשגה בשל כוחן של הנשים ובצדה הוקם גם לול  .גאוות החווה
היתה על כי סיפקה בעצמה את כל צורכי מחייתה  .חנה מייזל השיגה בכך את מטרתה  -הקמת משק
יהודי שאינו נזקק למשק זר .

תחומי התעניינותה העיקריים של חנה מייזל היו  :המטע וגן  -הירק  .החווה התמחתה בגידולי ירקות
שונים ומגוונים ובמשתלה מטופחת המספקת שתילים לחקלאי האיזור  .המשתלה עלתה יפה ושתילי
לימונים  ,זיתים  ,שקדים ואקליפטוסים ניקנו במאות  .על הנערות הוטלה גם מכירתם והיו שנרתעו מן
התפקיד הלא  -יצרני הזה  ,אך היו ביניהן שהזדהו עם האיכרה הרוסית  ,שהיתה מוליכה את פרי  -גנה

לשוק  ,ועשו זאת בהצלחה  .החלו אף בנטיעה נסיונית של בננות  -צמח שלא גדל עד אז

האקליפטוסים

טופחו כדי ליבש את הביצה ולהבריא

בארץ " .

את האוויר  .אל החצר הובא

עוד

חידוש  -טיפוח פרחים בגן  -נוי  .חנה מייזל הביעה שביעות  -רצון מהישגיה  ,ומחריצות הנערות :
והעבודה בחוץ  ,תחת כיפת  -השמים  ,היתה אהובה על הבנות כולן  .התפתחותה החקלאית של החווה

היתה מהירה  ,ובקיץ

1914

נראה היה ששבעים דונם אינם מספיקים עוד והוחל בדיונים על חכירת

קרקע נוספת  .המלחמה סיכלה גם את התכנית הזאת .

4

'

דגש הושם על ניהול משק  -הבית  ,גם אם תחום זה לא היה קרוב ללבה של חנה מייזל ולמרות

78
79

80

אצ " מ  ; /1148 / 37מכתבה של שרה בוסל . 17 . 11 . 1913 .
חנה מייזל אל האגרונום זוסמן מרוסיה , 20 . 7 . 1912 .

אצ " מ 11

אצ " מ 1

עובדי  -החוץ של החווה היו

הסביכה אכרמסון

:

אנשי ' האיכר

הצעיר ' ,

פועלי

וטריידל  .כח ' כתמוז תרע " ג הציעה חנה

] 2 / 254

] 2 / 255

דגניה  ,פועלים ספרדים ,

תימנים  ,תימניות ואיכרי

לרופין כי לחווה יוצמד באורח קבע

פועל  ,שיעשה

העבודות שנבצר מן הבנות לעשותן  .היא אף הציעה לרכוש בהמות  -עבודה  .מכתביה בעניין זה
, 28 . 9 . 1912
, 1913 - 1912
81

אצ " מ

11

] 2 / 76

( תרע " ג ) ,

גליון

 , 7עמ ' . 15

צוין כי החווה נבנית על  -ידי עובדים

רוזנק , 18 . 11 . 1912 ,

אצ " מ

 . ] 2 / 254 1 , ] 2 / 255 11ברפת היו שלוש פרות ושלושה עגלים בסך הכל .

82

 , 8 . 5 . 1912אצ " מ  , ] 2 / 76מכתב מן החווה אל רופין  .דין  -וחשבון על הלול

83

ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

84

יהודים  .הרפת נבנתה בעזרתה

של הקרן  -הקיימת ונשות מוסקבה  .להשגת רשיון  -עבודה פעל פקיד יק " א ,

. ] 2 / 77

, 18 . 8 . 1913 :

אצ " מ  . ] 2 / 771שכירת הפועלים ובהמות  -העבודה היו עול כספי כבד ; ראה דין  -וחשבון כספי לשנים

הפועל הצעיר  ,ו
המיוחדת

את

, 23 . 5 . 1914

אצ " מ 1

, 24 . 1 . 1917

אצ " מ  ] 2 / 17 1אן

, ) 16

עמ ' : 508

, 25 . 5 . 1913

אצ " מ 11

 , 26 . 12 . 1913 :אצ " מ /) 76

, 26 . 3 . 1914 : ] 2 / 77

אצ " מ 11

: ] 2 / 77

] 2 / 77
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זו לא נחשבה בעיני הפועלות ל ' עבודה ' של ממש ( ראה

שעבודה

המספק כל צרכיו באורח ראציונאלי  ,לא הניחה ידה אף מכך
לדאבוני חיינו קשים מאד ולה [ המורה

למשק  -הבית ]

להלן ) .

חנה  ,שחתרה לעיצוב משק

:

תהיה עבודה רבה וקשה

:

כי לא קל

להכניס סדר בחיים של צעירות יהודיות הבאות מרוסיה  ,או אפילו ממושבותינו  .אבל הקושי
של הדבר רק מוכיח על הצורך

שלו " ' .

בחירת ענפי  -המשק אמנם הוכיחה עצמה וענפים אלה כבשו את מקומם כמקצועותיה החקלאיים
של האשה .

מצבה הכלכלי של החווה
חוות  -הפועלות  ,בניגוד לחוות  -הפועלים  ,מעולם לא נחשבה למוסד רווחי  .היה זה יתרון גדול  ,לפי

שהמוסדות המיישבים מעולם לא תבעו ממנה רווחיות  .לעומת זאת  ,חסרונה הגדול מבחינה כלכלית

נבע מתלותה הכספית בכמה גורמים  .ארגון הנשים דרש דין  -וחשבון שוטף על מצב החווה והתנגד
לתכניות שלא אישר אותן תחילה  .התכתבות עניפה התקיימה בין הארגון לבין המשרד הארץ -

ישראלי והקרן  -הקיימת  ,שממנה את התשתית והוצאות מיוחדות והיתה בעלת הקרקע  .במכתב גלוי -
לב קבלה חנה על הקשיים שנגרמו בשל חלוקת סמכויות זו
כשהשנים היו כתיקונן [ המכתב נכתב

ב , 15 . 9 . 1915 -

:

והכוונה לתקופה שקדמה למלחמה ] גם אז

סבלתי מאד מפני שתי הרשויות שחוותנו נתונה בהן  :אגודת הנשים הנותנת את האמצעים מצד
אחד והמשרד שעל אדמתו ובנינו אנו מסדרות את משקנו ועובדות את עבודתנו בצד השני  .ומה
שהכביד ביחוד את המצב היה זה כי לא היתה פה מעין הסכמה של שותפות וחלוקת עבודה בין
המשרד ואגודת הנשים  . . .כי אם היה ביניהם מעין חוזה חכירה  .הדבר הזה הניח את חותמו על
כל מהלך התפתחותה של חוותנו . .

RG

ההוצאה השוטפת של החווה לשנה הגיעה לסך

החקלאית הגיעו
פראנק .

85

7

,

ל 5 , 300 -

17 , 500

פראנק  .הכנסות החווה ממכירת התוצרת

פראנק לשנה והתמיכה הקבועה של ארגון הנשים הגיעה

ל 12 , 000 -

החווה אף קיבלה תמיכות חד  -פעמיות מאישים וממוסדות שונים להוצאות מיוחדות .

חנה מייזל אל שרה טהון  ,כ ' בתשרי תרע " ד  ,אצ " מ 1
רופין , 15 . 9 . ] 915 ,

1

] 2 / 258

86

חנה מייזל אל

87

האומדנה הראשונה של ההוצאות לא היתה מדויקת  ,ומדי פעם נאלצו לשנות את התקציב  .היעדר ניסיון חקלאי

אצ " מ 11

] 2 / 77

מנע תחזית נכונה של ההוצאות  .עבודה לקויה הביאה אף היא להוצאות כפולות  ,שלא לפי התצפית
לדוגמה  :י ' כחשוון תרע " ה  ,אצ " מ  , ] 2 / 254 1חנה

הראשונה  .ראה

מייזל דווחה על השנה החולפת והסבירה את השינויים

בתקציב .
88

התורמים השונים לחווה היו

:

הוועד האודיסאי  ,מר יוהן קרמניצקי מווינה  ,קרן פני וסימון מהנובר  ,דוד וולפסון .

מנחם אוסישקין  ,קבוצות נשים ציוניות במוסקבה  ,פראג  ,האמבורג  ,מינסק וביאליסטוק  .התכתבות עניפה בנדון
ראה

:

אצ " מ

. ] 2 / 76 . ] 1 / 23 . ] 1 / 20

11 , ] 2 / 258 1

98

. ] 2 / 345 . ] 2 / 258

1 , ] 2 / 254 11 , ] 2 / 131 , ] 2 / 77 1 , ] 2 / 24 1

 ] 2 / 17אן  ,י ] 2 / 17אן

. ] 2/ 255

11

. ] 2 / 255

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 -1911

העובדה שהתומך הראשי בחווה  ,ארגון הנשים  ,לא יכול היה לשאת לבדו בנטל הביאה להתעסקות
יתר בבעיות מימון ותכנון לטווח קצר בלבד  .משאת  -נפשה של חנה מייזל היתה להעמיד את החווה
על בסיס כלכלי איתן כדי שתוכל לשים כל מעייניה בחינוך הנערות ובטיפוח החקלאות .

אורח  -החיים
באחת התמונות הבודדות שהנציחו את הנערות בחווה נראית קבוצה של עלמות ניצבות בשדה
לבושות לבן ומטפחותיהן לראשן  .התמונה פאסטוראלית  :שבת בשדה ( בימות החול לבשו הנערות
לבוש

כהה ) .

9

"

תמונה אידילית זו מנציחה מצב לא כל  -כך אידילי

:

תנאי  -חיים קשים  ,התלבטויות

רבות  ,ועם זאת התלהבות רבה ותחושה כי נפרצת אמנם דרך חדשה לאשה .

לחוף ים  -כנרת היה משקע רגשי מיוחד על צעירי העלייה השנייה  ,ובכל דיון בחסרונות המקום

ובמעלותיו הודגשה העובדה כי לכנרת השפעה מיוחדת  ,כמעט מיסטית  ,על יושביה  ' -לא מראה
נוף הוא ים כנרת  ,לא פיסת טבע בלבד  -גורל עם התלכד בשמו  .באלפי עינים יביט מתוכו עברנו

אלינו  ,באלפי שפתיים ישיח ללב '  ' .אין
0

היותו קרקע ליצירות בראשית
הראשונה -

:

חוות  -הלימוד הראשונה לפועלים מיסוד הקרן  -הקיימת  ,הקבוצה

וחוות  -הלימוד

דגניה ,

ספק שלהרגשה נעלה זו גרמו הן יפי המקום והן עובדת

הראשונה

מייזל  -היו נתונות להשפעת יפי הסביבה

לפועלות .

החווה  -ומעל

בנות

לכולן

חנה

והנוף  .י9

המתדפקות על שערי  -החווה היו רבות  ,ולפיכך סבלה כמעט תמיד מצפיפות רבה

:.

9

האקלים והביצה

בכנרת גרמו לתחלואה רבה  .בדינים  -וחשבונות שוטפים על החווה הרבו להזכיר את מצב בריאותן

של הבנות שהוטב או הורע  -לפי עונות  -השנה  .ני במנותה את מעלות כנרת  ,הדגישה חנה מייזל כי
למרות האקלים החם לא חולים בה יותר מאשר במקום אחר אם שומרים על תנאי היגיינה נאותים .

ואילו בדין  -וחשבון אחר הושמעה הדעה כי הנערות חלשות יותר מבנות המושבות ורבה יותר נטייתן
ב 1914 -

לחלות  .כדי למנוע זאת ככל האפשר  ,הוחל

בייבוש הביצה על  -ידי נטיעת אקליפטוסים .

94

היתה לכך השפעה טובה מידית .
המצב הבטחוני בחווה סבל מתנודות לפי האירועים באיזור כולו  .עקב העובדה שהתגוררו בה רק

89

שושנה בלוכשטיין  ,עלי כנרת  ,תל  -אביב ת " ש .
( לעיל  ,הערה

. ) 14

עמ ' קצט  -ר .

90

רחל

91

' מכיון שאנו מוסד חינוכי עלינו לראות את יפי הטבע כנתון חשוב
לטבע ולאדמה '  .חנה מייזל אל ארתור

רופין , 31 . 10 . 1912 ,

אצ " מ 1

מאד  ,במיוחד כשברצוננו
: ] 2 / 255

לפתח את האהבה

טהון במכתבו לקאן

( , 28 . 6 . 1917

אצ " מ  ] 2 / 171אן ) הדגיש עד כמה השפיע הטבע בכנרת על הנוער וציין את הקשרים הנפשיים החזקים למקום .
92

דחיית בנות על רקע הצפיפות מתוארת בחוזר
מקום -

, 13 . 6 . 1911

אצ " מ

: ] 2 / 20

:

אצ " מ 1634

: 1] 3 /

מעת ייסוד החווה התלוננה חנה על היעדר

על חוסר ציוד  -שתיים ישנות במיטה

אחת , 31 . 10 . 1913 ,

אצ " מ . ] 2 / 258 1

למרות הצפיפות הוסיפה חנה לקבל נערות לחווה  ,למורת רוחו של ארגון הנשים  .ראה מכתב כעסני מאוד מטעם
הארגון  :נ. 191
93

, 5 . 11

אצ " מ 11

דינים  -וחשבונות על כך

. 23 . 1 . 1914

, 31 . 10 . 1912

אצ " מ  . ] 2 / 2581תמר שי במכתבה אלי סיפרה כי נטיעת האקליפטוסים בביצה הפילה את השותלות

למשכב וגרמה למלריה
94

:

] 2 / 258

אצ " מ ן

: ] 2 / 255

יולי

, 1913

שם :

, 14 . 12 . 1913

אצ " מ 11

: ] 2 / 77

 , 26 . 3 . 1914אצ " מ

( להלן ,

, ] 2 / 77 ] 1

"

ערה . ) 106

בדין  -וחשבון ד " ר טורנס  ,יולי  , 1914נאמר כי הביצה יובשה כמעט כליל וכי על

סכנת המלריה אפשר להתגבר על  -ידי לקיחת כינין

בקביעות .

, 10 . 7 . 1914

אצ " מ 11

] 2 / 77
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בנות אפפו אותה האחראים תחושת דאגה מיוחדת  .בשנת
ובחווה נהגו במשנה זהירות

:

1914

הורע מאוד המצב הבטחוני באיזור

הנערות יצאו לשדות בליווי מזוין  .על החווה היה לשאת בהוצאות

שכניה ' .

הבטחוניות המיוחדות יחד עם

9

אין עדות לכך שהבנות לקחו חלק בשמירה או כי למדו

להשתמש בכלי  -נשק ; נראה אפוא כי על אף השאיפה לשוויונות בנושאי החקלאות לא היתה כוונה
כזו בתחום הבטחוני .
השפה המדוברת בחווה היתה עברית  .הבנות היו קנאיות לשפה אף יותר מן הגברים והשפיעו על

חיות  -הפועלים השכנה .

96

שבתות וחגים צוינו על  -ידי הנערות בטיולים ובבילויים  .אורח  -החיים היה

חופשי מכבלי  -הדת  ,ולמרות ביקורתו של ארגון הנשים לא נשמרה השבת והתגבש בה צביון חילוני
למועדי ישראל .

97

למרות התנאים האובייקטיביים הקשים שררה בחווה בדרך  -כלל אווירה טובה של שביעות רצון
וסיפוק מעצם יצירת צורת חיים חדשה  .חנה מייזל הרבתה להדגיש כי הנערות חרוצות  ,מגלות
כשרונות ועובדות מתוך שמחה

ואהבה ' .

9

זכרונות העלמות משהותן שופעים נוסטאלגייה  ,ויחסן

לחווה ולמייסדת היה מלא אהבה וחדווה  .ניכר היה כאילו השהות בחווה השפיעה על התרוממות -
רוח והרגשת התעלות  .המשוררת רחל העלתה את רחשי לבה מאותה תקופה בלשון פיוטית

- , ~,,
.

:

נכספנו לקרבן  ,לעינוי  ,לכבלי אסור  ,בהם נקדש ברמה את שם המולדת  . . .לא אחת מאיתנו
.,

,

-

ן

היתה מרעידה אח " כ בקדחת על יצועה הדל  .אבל אף לרגע אחד לא עזב אחת מאיתנו רגש

ן

ההודיה לגורל  .עבדנו מתוך עלית נשמה . . .

99

המשוררת רחל

~

חילוקי  -דעות
בצד התרוממות  -הרוח ורגשי הסיפוק שררו בחווה גם חילוקי  -דעות  .הפועלות לא הסכימו בדרך -

כלל עם קביעתה של חנה מייזל בדבר הדרך שעליהן לבור

95

ח'

:

בכסליו תרע " ג  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 11חנה מייזל דווחה כי הציבה כמקום דלת ברזל  :ב  4 . 12 . 1913 -סיפרה אלפרידה

כמבוס על היתקלות עם ערבים כסביבה וכי בחווה הוצבו שני חיילים ושלושה שומרים :

 ] 2 / 17 1אן
96

; , 15 . 4 . 1914

, 1 . 4 . 1914

אצ " מ

גב ' וארבורג אל רופין  -מתריעה על הרעה במצב .

בערב נערכו שיעורים כדי לשפר את יכולתן  ' :השפה המדוברת בין הפועלות היא רק עברית  .ובזה השפיעו העלמות

.

שהדבור העברי יתפוס את מקומו בין כל פועלי כנרת ' ( הפועל הצעיר ה ,

תרע " ב ) .

בדבריה בוועידת הפועלות

במרחביה הציעה חנה מייזל לא לקבל לחווה נערות שאינן דוברות עברית  ,משום שאי ידיעת השפה פוגעת בחיי -
החווה וברמה
97

הלימודית .

דין  -וחשבון אלפרידה במבום אל גב ' טהון  ,אצ " מ 11
; ) 14

- ] 2 / 254

הכשרות לא נשמרה ; זכרונות רחל ( לעיל  ,הערה

במכתבי ארגון הנשים הושמעה ביקורת חריפה  ,בטי לישנסקי אל גב ' טגון ,

.

, 9 1 . 1914

אצ " מ

: ] 2 / 25411

' כל

עוד הנערות נמצאות בבית הספר שלנו הן חייבות לשמור את השבת ובכלל עליהן לכבד את חוקי הדת '  .למורת -
רוחם של המוסדות הציוניים בגרמניה  ,שמפאת דרכי  -שלום עם היהדות הדתית לא רצו לפגוע כאורחות  -הדת ,
נקבעו נורמות ההתנהגות כארץ על  -ידי הפועלים ועל  -ידי מנהיגיהם ששמירת צווי  -הדת היו מהם והלאה .
98

לדעת חנה מייזל  ,הניסיון היה מוצלח וברור למעלה מכל ספק שאפשר היה ליצור מן הבנות היהודיות פועלות
חקלאיות

99

; , 14 . 2 . 1912

רחל ( לעיל  ,הערה

; ) 14

אצ " מ 1

. ] 2 / 255

ראה גם

בלובשטיין ( לעיל  ,הערה

:

, 14 . 12 . 1911

 , ) 89עמ ' : 26

אצ " מ 1

, 3 . 1 . 1912 ; ] 2 / 255

שם .

' היינו שכורות מיופי  ,מחופש ומהאפקים הרחבים

של חיינו החדשים  .חדש  ,חדש הכל כל כך  .האשה העברית חקלאית ובארצנו  . . .והזרם הזה המחיה  ,הבונה אותך

.

מחדש  ,את נשמתך וגופך ועל ידך ואתך יחד ובנות הארץ השוממה  .לנטוע לזרוע " חקלאות " זו היא הגאולה .
לגאול ולהיות נגאלת .

100

השדה ,

עבודת האדמה ' .

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - 1911

לא הכל התקבל על לכנו  .היתה שאיפה לטשטוש ההבדל בינינו ובין הפועלים  . . .וכאן כאילו
רוצים שוב להטיל עלינו תפקידים מיוחדים לאשה  .זה לא היה לפי רוחנו  ,לרוב  .ואיזה עתיד זה
להיות נשי אכרים

לגדולות ונצורות

והעיקר  ,מי חושב על זה בעת בעצם נעורינו  ,כשרצון כביר פועל בלב

?

? !

%

י

הנערות לא שאפו להיות נשות איכרים  .נישואין היו תופעה לא  -שכיחה בקרב פועלי העלייה השנייה
ותיאור חגיגת החתונה של הנערה הראשונה מבנות החווה מעיד עד כמה היה הרעיון של ' אשת

איש '

רחוק מלב הנערות  .תגובת רעותיה של הכלה היתה של צער  ,של אובדן  ,של נטישת הדרך  .אפשר

לומר כי לנערות לא היתה שאיפה ברורה בדבר עתידן  ,אך היה רצון עז בלבן לנפץ את כל
המוסכמות  .דרכה של חנה מייזל היתה דרך חדשה של מיזוג ופשרה

:

עבודה חקלאית לאשה

במסגרת חיי  -משפחה  .בוועידת הפועלות הראשונה שנערכה במרחביה בסיוון תרע " ד הודתה חנה

בגילוי  -לב כי בין התלמידות לבינה יש מחלוקת על מטרת האשה  .היא ראתה לפניה את ' שאלת

האשה העובדת בכפר '  ,ואילו הנערות ראו לפניהן את ' הפועלת

העברית ' .

מן השוני שבתפיסה עלה

יחסה השולל של הפועלת את לימוד ניהול משק  -הבית .
למרות הדיווחים המעודדים על כך שהעלמות מסתגלות לדרישות  ,נראה שההתנגדות לא חדלה .
שושנה כלובשטיין הביעה זאת בדרכה הגלויה והבוטה

הצעירות מתנגדות  ,איזה מקצוע זה

!

:

כל ימי חייה עבדה האשה במטבח ' מטבח וילדים ' והרי זו

אימרה שגורה בפי כל הדורות  .מה ראתה האשה בחייה

?

הרי לא יצאה מכתלי חדר הילדים  ,או

המטבח  . . .מטבח בתור הכרח מר  -אך לעשות ממנו תעודה

?

י0י

התייחסותן השלילית של הנערות לנושא משק  -הבית התבטאה ברשלנות הרכה ובאי  -הסדר ששררו
סביכן  .אין ספק שבכך היה גם כדי להביע

את סלידתן מחיים

' מסודרים '  ,מ ' ביתיתיות ' 0 :י

.

חנה

הדגישה כי על התלמידות הבאות לחווה לקבל עליהן את מרות המקום  .בעיניה  ,הנערות הן תלמידות

והאחריות עליהן מוטלת עליה  -היא המקבלת והיא המפטרת  .אך הנערות הציעו לשתפן יותר
בקביעת דרכה של החווה ובהחלטה על קבלת תלמידות חדשות .

המתח בחווה לא נבע רק מן היחסים בין העלמות לבין חנה מייזל  ,אלא גם על רקע המתיחות
שלוותה את יחסי הפועלים והפועלות בינם לבין עצמם  .היה לכך אמנם רקע אידיאולוגי  ,אך תנאי -

חיים שונים תרמו גם הם

להיווצרותו  .למלה ' יחס ' היה משקל מיוחד בשפת הפועלים והוא ביטא את

היחס השונה של הפועלים אל בעלי התפקידים השונים שבקרבם 0 ' .י הדרישות הגבוהות שהעמידו

הפועלות לעצמן גררו אחריהן ציפיות גבוהות גם מחברותיהן ואווירה של מתח .

100

בלובשטיין  ,שם  ,עמ '

101

ראה גם מכתביה המפורטים של אלפרידה במכום  ,שהתלוננה על כך שהנערות מעוניינות בעבודת  -שדה  ,אך לא
במשק הבית

. 27

, 26 . 12 . 1913 :

אצ " מ  . 1476לדבריה  ,במשך השנים גילו הנערות הבנה רבה יותר לנושא .

 102נשות ברלין התרעמו על כי הנערות המהפכניות מרוסיה אינן חומר אנושי מתאים לחווה ,

אצ " מ 1
103

, 1 . 12 . 1914 , 4 . 12 . 1913
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' המחיצה המעמדית שחצצה בין הפועלים השונים ככנרת הקנתה למושג " יחס " מקום נכבד בחיינו  .הכחנו כיחסים

רבים  :יחסם של האכרים לפועלים העברים  ,יחס הפקידות לפועל  ,יחס הקבוצה לפועלים הבודדים  ,יחס החברים

לחברות  ,יחס החברות לעבודת המטבח הפשוטה ויחסן לעבודת השדה הנעלה
ואחות  ,תל  -אביב

 , 1978עמ '

יותר '  ,חנה

כצנלסון  -נשר  ,אח

. 71
101

תלמידות בחוות  -הלימוד בכנרת

תפיסתן השונה של הנערות את מטרתן

בחיים  ,הערכתן

העצמית  ,עולמן הסוער והמלא תהיות הביאו

לחילוקי  -דעות בינן לבין חנה מייזל  ,לתפקוד לקוי ואף לעזיבת החווה  .המורה אלפרידה במבום

התלוננה גלויות על היחסים הקלוקלים  ,על חוצפתן של הבנות ועל הקשיים כניהול החווה  .ואילו
ברל כצנלסון כתב באגרותיו

:

כמה צר על חנה וכמה גדולים מצוקי לבה  .ומה מחכה לה

כבר אפשרות נפשית להסתלק

מעבודתה )

?

למעשה הייתי רוצה ( הלא אין לה

שהנערות הגדולות תלכנה ממנה  .במצב של עכשו

היא צריכה לעבוד עם נערות צעירות  ,אולי יקל

לשתיהן 04 .י

בוועידת הפועלות במרחביה הוזכר במפורש כי בחוות הפועלות יש נדידה
ספק

ועזיבה ' .

0י ואולם  ,ללא

יש לראות את הנדידה המתמדת גם על רקע תופעת הנדודים שאפיינה את פועלי העלייה

השנייה והיתה גם היא ביטוי לסערת  -רוחם .
למרות כל אלה לא קיננו בלב הנערות רגשי מרירות או מרד  .חנה נשארה בתודעת העלמות ' אחות
יותר גדולה ' והדגש הוא על רגש האחווה  ' ,אהבנו מאד את

חנה ' 06 .י

ביקורת מן העבר השני נמתחה אף היא על חנה מייזל  .ארגון הנשים סבר כי החווה מנוהלת באורח

104

ב ' כצנלסון  ,אגרות  ,א  ,תל  -אביב תשכ " א  .מספר

105

בעניין אחר כתבה חנה מייזל אל שרה טהון כי היא נמנעת מלכתוב לנשות ברלין על החיכוכים בארץ ,

אצ " מ 1
106

102

, 102

נכתב ערב חנוכה תרע " ג .
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מזכרונות תמר שי  ,אחותה של רחל ינאית בן  -צבי  ,במכתבה אלי .

, 15 . 2 . 1912

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917 - [ 911

חופשי מדי  ,ללא כל ' דיסציפלינה '  .לדבריהן  ,היה צורך להתאים את ההווה אף לבנות טובים ולא רק
7

לבנות רוסיה המהפכניות  .הארגון אף היטה אוזן קשבת לביקורתם של חוגים דתיים .

"

חנה לא הושפעה מביקורתן של הנשים  ,אך היטתה אוזן למשאלות  -לכן של הנערות  .בתכניותיה
לחוות  -לימוד חדשה הדגישה כי יש לחנך את הנערות גם ליעודן כפועלות חקלאיות .

החווה בימי המלחמה
באוגוסט

1914

החלה בארץ תקופה חדשה  .מלחמת  -העולם הראשונה הביאה חורבן על היישוב .
גירושים ,

תחילתה בניתוק הארץ ממרכזי המימון כגולה והמשכה

הרס ,

מחלות ורעב  .היישוב

'

הידלדל  ,ולמעלה משליש הוגלה או מת 0 .י
דווקא

בימי המלחמה גברה נהירת בנות אל החווה  .התנאים הקשים בארץ החמירו את מצב

האוכלוסייה כולה ופגעו יותר בחלשים  .החווה היתה למקום מקלט לנערות שלא מצאו עוד פרנסה
במושבות יהודה

:

' בעת האחרונה גדלה השאיפה בין הצעירות להתחנך בעבודות הכפר ורבות הן

הדופקות על דלתות החווה ' 0" .י מלכתחילה היתה חוות  -הלימוד מקום העבודה הנוח ביותר לבנות
הארץ  ,אולם עם פרוץ המלחמה הורגשה עובדה זו ביתר

שאת 0 .ין

כבר בראשית המלחמה סבלה החווה מפגיעה  ,כמו היישוב כולו  .בדין  -וחשבון של רופין על המצב
בארץ  ,שנכתב באוגוסט  , 1914הוא

שעליהן לצמצם את הוצאותיהן  .ייי
1914

הדגיש  ,בין השאר  ,כי המשרד הארץ  -ישראלי הודיע לחוות

במכתב ששלח המשרד הארץ  -ישראלי לחנה מייזל באוקטובר

הותווה הקו שהנחה את המשרד ואת החווה בכל ימיה של המלחמה

:

אנחנו מיעצים לכם לבלי לקבל לפי שעה תלמידות חדשות  ,אך גם לבלי שלוח עתה את
התלמידות הנמצאות כבר  .על ידי אלה יש לעשות את אותן העבודות הנחוצות לקיום המשק .
כמו כן הננו מיעצים לבלי לפרוע עתה

חובות  ,מה

שאינם מחויבים לכך על ידי המורטוריום .

בכסף הזה השתמשו לכלכלת החווה והחזקתה  ,בטח נעשה את כל אשר יהיה תלוי בנו כדי
להשיג דבר  -מה  ,אך אין לכב ' להשען רק על זה 2 .יי

107

מכתבים על כך נכתבו החל מייסוד החווה

.

, 30 . 1 1914

אצ " מ

. ,4148 / 37

:

, 16 . 5 . 1911

אצ " מ 11

, 7 . 11 . 1912 ; ] 2 / 257

אצ " מ 11
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ארגון הנשים אף סבר כי ראוי לשנות את מקומה של החווה ולהעבירה לאחת

ממושבות יהודה  .בין השאר הן קיוו כי כך יחול שינוי באופיה החופשי של החווה וכנות המושבות תנהרנה אליה ,
, 15 . 4 . 1914

108

אצ " מ 1

 , ] 2 / 77במכתבה של גב ' וארבורג אל

רופין .

עדיין לא נכתב מחקר מסכם על המצב בארץ בזמן המלחמה  .ראה  :ב " צ דינור

אביב

תשט " ו  ,ספר

שלישי

;

א ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית  ,רמת  -גן

( עורך ) ,

ספר תולדות ההגנה  ,א  ,תל -

תש " ל , 4עמ ' ; 140 - 115

י ' טגון  ,ארץ -

ישראל בשנות המלחמה העולמית  ,אצ " מ [ כמכונת כתיבה ] .
109
110

חנה מייזל אל טבון  ,כ " ט בכסליו תרע " ו  ,אצ " מ 11
מכתבים המדגישים זאת  :דצמבר
, 18 . 2 . 1916

, 1916
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אצ " מ  ] 2 / 171אן  -חוזר של ארגון הנשים ; טבון אל ארגון

אצ " מ  ; 23 / ] 473ובתזכירו של טהון ,

, 28 . 8 . 1917

הנשים ,

אצ " מ  , 23 / 1482הוא מדגיש כי הפועלות נמצאות

כמצוקה קשה מן הפועלים .
111

אצ " מ 457ן 23 /

112

המשרד הארץ  -ישראלי אל חנה

מייזל , 4 . 10 . 1914 ,

אצ " מ 11
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103

מרגלית שילה

שמירת הקיים תוך כדי דריכה במקום ותוך כדי דאגה לסיפוק צורכי המחר  -מטרה זו הנחתה את

החווה בשלוש שנות המלחמה עד לסגירתה  .כבימי שלום  ,כן בימי מלחמה  ,נטל החווה הונח כולו
על כתפי חנה

מייזל  ,אשר

לא דאגה רק לקיום השוטף של החווה אלא טיפלה גם בהשגת הכספים

ובבעיות המיוחדות שעוררה המלחמה  .ניי
מספר הבנות בחווה נשאר כפי שהיה קודם  -לכן  -כעשרים  -ובמקום שהו גם שתי מורות  :חיותה
ושרה בוסל  .הבעיה בה" א הידיעה היתה עניין התקציב  .כבר בספטמבר
הנשים ובו נמסר כי אינו יכול לערוב עוד להוצאות

החווה 4 .ין

1914

התקבל מכתב מארגון

חודש לאחר  -מכן הודיעוה כי אינה

מקבלת עוד את המענק החודשי הקבוע מברלין ; אף  -על  -פי שהחלטה זו שונתה  ,הוקטן התקציב כדי

קבועה  .ייי

מחצית ותדירות המשלוחים לא היתה
בסוף

1915

ירד מספר הבנות והגיע לשבע  -עשרה  ,ואף לארבע  -עשרה  .בשנת

צומצם התקציב

1916

עוד יותר  .שנה לאחר  -מכן כתבה חנה כי הכל התייקר כפליים לעומת השנה החולפת 6 .יי למרות
צמצום פעולות החווה  ,החל מרחף עליה בקביעות סימן  -שאלה

:

האם אפשר להמשיך ולקיימה

?

חנה הדגישה כי קשייה המיוחדים של החווה החריפו משום שלא היה בארץ מוסד אחראי לה וכי
עקב פגעי המלחמה מכבידה במיוחד התלות בארגון הנמצא רחוק  .היא הביעה דעתה כי רצוי ביותר

שהמשרד הארץ  -ישראלי ייקח את החווה תחת חסותו  .דרישה זו חזרה ונשנתה במשך כל תקופת

המלחמה  ,אך לא נענתה  .כל המוסדות השתדלו לצמצם את תחום אחריותם  .חנה פנתה אף לקרן -
הקיימת  ,לפי שקיוותה שתמיכתה תקל באורח מידי על החווה ותביא גם למאמץ רב יותר של ארגון
הנשים ולהגדלת תקציבו  .גם בקשה זו לא נענתה  .חנה קיבלה את התשובה הנוקשה והחד  -משמעית
כי מדיניות הקרן היא לא להרחיב את תחום פעולתה בעת המלחמה  .ליי
לפגעי המלחמה חברו פגעי טבע  .מכת  -הארבה באביב

1915

פגעה קשה בחקלאות  ,גם אם הנזק

בכנרת  -ובגליל כולו  -לא היה כבד כל  -כך  .ויי באביב

1916

גאה הירדן והשיטפון פגע בגן  -הירק

של החווה  .בחורף

1917

הציפו הגשמים הרבים את השדות 9 .יי הפגעים השונים הביאו לחיכוכים בין

כי העול הרובץ עליה כבד מנשוא ,

1 ]3

חנה כתבה

114

חנה מייזל אל אפ " ק  ,י " ט בחשוון

115

הצעת התקציב החצי  -שנתית הסתכמה
התקציב הכולל מאוקטובר

1914

.

, 14 11 . 1915

אצ " מ 23 / 1473

תרע " ה  ,שם ; חנה מייזל אל טהון , 27 . 9 . 1914 ,
ב 6 , 300 -

עד אוקטובר

אצ " מ 11

פראנק  ,אך חנה ביקשה מן הארגון רק

1915

הגיע

ל 17 , 000 -

3 , 800

] 2 / 77

פראנק לתקופה זו .

פראנק  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 11ראה גם

דין  -וחשבון ,

אצ " מ  ] 2 / 17 1שא
116

, 20 . 1 . 1915

אצ " מ 1 ) ] 2 / 171א  .התקציב המשוער היה

אצ " מ  ] 2 / 17 1אא
11
117

)

12 , 000

פראנק לשנה  .בפרטיכל ארגון הנשים

( , 9 . 2 . 1916

נאמר כי הסכום הוא  11 , 000פראנק  .דין  -וחשבון חנה מייזל  ,כ " ה בתמוז תרע " ז  ,אצ " מ

] 2 / 77

חליפת  -מכתבים עניפה בדבר תקציב החווה

:

אצ " מ . 1) 1) ] 2/ 171

במיוחד מכתב מיום  . 14 . 12 . 1916הקרן  -הקיימת

אף הביעה במכתביה חוסר אמון ביעילותה של חווה בהוראת החקלאות  .לדברי ההנהלה  ,כל הנסיונות עם חוות -
לימוד בארץ ובחוץ  -לארץ אינם מעודדים  .דיון על כך ראה להלן  ,בגוף הדברים .
118

119

104

דין  -וחשבון כללי של רופין על המצב בארץ ועל נזקי
מייזל על פגעי הארבה

, 10 . 1 . 1916 :

, 24 . 1 . 1917 , 30 . 4 . 1916

אצ " מ 11

אצ " מ 11

] 2 / 77

הארבה  . 5 . 1915 ,ן, 1
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אצ " מ  . 23 / 1472דין  -וחשבון של חנה

חוות  -הפועלות בכנרת 19 % 7- 1911 ,

הנערות לבין קבוצת כנרת השכנה  .העלמות שבאו לכנרת בתקופת המלחמה היו כדרך  -כלל צעירות
יותר מקודמותיהן ואף חלשות יותר  .מצב התברואה הידרדר אף

הוא 20 .י

שגירת החווה
בצד הדיונים והמאמצים להמשיך בקיום החווה הועלתה לעתים האפשרות לסגירתה  .כבר
באוקטובר

1914

הביעה חנה מייזל את חששה כי יהיה צורך לעשות זאת  .י2י החשש הוכח כמוקדם

מדי ועד לינואר

המשיך לתמוך בה בקביעות ארגון הנשים  .אולם מאז ואילך נדונה סגירתה

1916

ברצינות רבה יותר  .ארגון הנשים חש כי לא יוכל עוד לשאת במעמסה  ,וסבר כי הפתרון הוא להעביר

את החווה לידי הקרן  -הקיימת או לסגור

אותה  .ממכתבי הארגון עולה

כי ההנהלה שאפה לפרוק

מעליה את עול החווה  ,אך ניכרת גם התחושה כי בחווה הושקעו מאמצים כספיים  ,פיסיים ונפשיים
לטמיון 22 .י

רבים ויש להימנע מהורדת הכל

זאת ועוד

:

שמירת הקיים גרידא  ,כך שכל השיפורים

במקום לא יינזקו  ,הוערכה בממון רב  ,ולכן סברו שראוי להשאיר את החווה במתכונתה  .בלחץ

המשרד הארץ  -ישראלי החליטה הקרן  -הקיימת לשנות מעט את מדיניותה ולהקל בנטל התשלומים

הרובץ על ארגון הנשים עד קיץ  . 1916כך הוסר האיום כי החווה תיסגר באפריל . 1916
בינואר

שוב החלו במגעים לסגירת המקום  :ואף  -על  -פי שנכרה אז הערכה רבה יותר

1917

לחווה ,

החמירה שנת מלחמה נוספת את מצבם הכלכלי של כל הנוגעים בדבר  .בישיבות שנערכו בבית טהון

בירושלים  ,בקיץ
של המקום

;

, 1917

השמיעו יעקב טהון וחנה מייזל החלטות חוזרות ונשנות על המשך קיומו

אך התקציב אזל  ,ובאלול תרע " ז נסגרה

החווה " ' .

כדי למנוע את הריסתה  ,נשארה כה

חנה מייזל עם קבוצה של חמש  -עשרה נערות ותקציב מטעם המשרד הארץ  -ישראלי  .אלה ישבו שם
כשלוש שנים .

תכניות לחוות  -לימוד חדשה
כל זמן פעולתה של

החווה  ,ואף

לאחר היסגרה  ,לא פסקו המעוניינים בה לדון בהקמתה משוכללת

יותר ועל בסיס רחב יותר  .תכניות אלה לוו בדרך  -כלל בשאלות אחדות  .האם קיים אמנם צורך
בחוות  -לימוד מיוחדת ללימוד החקלאות
על דרישות החקלאות והחברה בארץ

?

?

האם מתכונתה הקיימת מכוונת את הנערות כיאות ועונה

האם מקום החווה בגליל התחתון הוא מעלה או חסרון

יש לייסד את החווה לאחר שתיסגר ובאלה תנאים

?

היכן

?

 120בתקופת המלחמה התארגנו הכנות המבוגרות יותר לקבוצות  -עבודה עצמאיות  ,ראה על כך בהמשך  .דין  -וחשבון
על הנערות

, 24 . 9 . 1916 :

אצ " מ  . ] 2 / 77 11כמכתב מחודש מאי

חולות  .הועלתה הצעה להעבירן להבראה לראש  -פינה
כצנלסון  -נשר

( לעיל  ,הערה , ) 103

:

1917

וילקנסקי אל

נאמר כי למעלה ממחצית הנערות בכנרת
טהון , 20 . 5 . 1917 ,

אצ " מ  . 23 / 1475חנה

מספרת כי בשל ריבוי המחלות קיצרה חנה מייזל את תקופת הלימודים של

הנערות .
121

. 3 . 10 . 1914

אצ " מ / ) 148 / 37

 122דין  -וחשבון אטינגר משנת
123

: 1914

. 1 . 1916

] , 1

אצ " מ  ] 2 / 17 1אן :

, 20 . 2 . 1916

אצ " מ 11

] 2 / 77

ו ' בתמוז תרע " ז  ,אצ " מ  . ] 2 / 77 11דין  -וחשבון על הישיכה בכית טהון כה הוחלט לעשות הכל כדי להמשיך בקיום
החווה  .המאמצים לא נשאו פרי  ,ובכ " ג באלול תרע " ז הודיעה חנה מייזל כי החווה נסגרת  .בדבריה השתמשה
בביטוי הצרפתי

 roi ' :ט1

"

] ע1ע 1 ,

] 0ח ]

1חא

י0

]

 ' ( ' Leהמלך מת  ,יחי המלך ' )  , 16 . 1 . 1918 ,אצ " מ ] 2 / 77 11

% 05

מרגלית שילה

השאלה אם יש ללמד צעירים וצעירות חקלאות במסגרת מיוחדת או במשקים קיימים עלתה עוד

קודם ייסודה של חוות  -הלימוד הראשונה לפועלים  ,וקיבלה גוון מיוחד כאשר היא נדונה בקשר

לבנות  .לבחורים צעירים  -אף לאלה שהיו חסרי הכשרה חקלאית קודמת  -קל היה יותר לקבל
עבודה כלשהי בשדה  .כל פועל  ,גם אם היה חסר הכשרה  ,יכול היה לעבוד בחקלאות פשוטה
שעיקרה כוחות פיסיים  .דרישה זו לא הלמה את הפועלת  .כל עבודה חקלאית כמעט המתאימה לה
מבחינה פיסית דורשת מלכתחילה ידע חקלאי כלשהו ומיומנות  .לפיכך אין לבחון את נחיצותה של
חוות  -לימוד לפועלים ולגזור מכך גזירה שווה על זו המיועדת לנערות  ,אלא יש לדון בכך באורח

שונה  .עובדה זו הורגשה על  -ידי חנה מייזל חזור והדגש  ,אולי משום שלא זכתה להבנה מידית  : .י
4

נראה כי שלילת חשיבותה של חוות  -הלימוד נבעה בדרך  -כלל מאי  -ראיית הבעייתיות המיוחדת של
האשה  .דיון על נושא זה נערך באסיפת פועלי הגליל בתשרי תרע " ד  .רוב הנוכחים הביעו את דעתם

נגד חוות  -הלימוד

לפועלים ,

משום שאפשר  ,לדעתם  ,ללמוד את העבודה בתוך קבוצות  -עבודה .

הפועלים לא נגעו כלל בעניינן של הנערות וחנה מייזל לבדה תמכה בחוות  -הלימוד והצביעה על כך

שהקבוצות נועדו לצבור רווחים ולא לשמש לנסיונות 2 ' .י התנגדות זו לחוות  -לימוד לא היתה שכיחה

ובהזדמנויות שונות אחרות תמכו פועלי ארץ  -ישראל בחוות ואף הציעו לייסד חדשות  : ' .י
האגרונום עקיבא אטינגר  ,ששרטט אמנם תכנית לחוות  -פועלות משופרת  ,הביע הסתייגות מדרך
הכשרה זו

:

הוראת החקלאות בבתי הספר החקלאיים  ,או בחוות לימוד זהו תהליך איטי ועבודת ההתישבות
אינה יכולה להיות תלויה בו  .הלימוד מתוך עבודה בזמן הקמת משקים חדשים  . . .נותן

אפשרויות רבות ללימוד מעשי וטכניקה של הנהלת משק  : 7 .י
אטינגר העדיף קורסים זמניים לחקלאות בליווי הדרכה חקלאית במשק מתפתח ; אך במקום אחר
הודה כי בגלל קשייה המיוחדים של הפועלת בארץ אין לוותר על מוסד מיוחד שיכשיר אותה

לעבודה  : " .י
בצד השגות על עצם קיומה של החווה  ,היו שהצביעו על הצורך בתכנונה על בסיס אחר  .הצעה

מפורטת  ,מלווה ביקורת רבה  ,הועלתה על  -ידי האגרונום שמואל
ברחובות

ב . 1912 -

טולקובסקי ,

בהיותו איכר

טולקובסקי הציע לחקות את בית  -הספר לנערות בבלגיה  ,ארץ  -מוצאו  ,בו הושם

הדגש על ניהול משק  -הבית וחשיבות משנית ניתנת ללימודי החקלאות  .טולקובסקי הדגיש כי בית -
הספר אינו צריך לחנך נערות להיות פועלות  ,אלא לכוונן להיות נשות איכרים  .חוות  -הלימוד בכנרת
נועדה ,

124

לדעתו  ,להכשיר פועלות  ,ותפיסה זו בטעות יסודה  .לדבריו  ,אין בארץ מקום לפועלים

חנה מייזל  ' ,חנוך חקלאי לפועלות '  ,הפועל הצעיר  ,טו

( תרפ " ב ) ,

גליון

הנ " ל  ' ,סקירה על בית הספר החקלאי

; 38

לצעירות  , ' 1920 ,אצ " מ ~ 515 / 31

 125הפועל הצעיר  ,ז ( תרע " ד )  ,גליון  , 3עמ '  . 16על המחלוקת בדבר הצורך בבתי  -ספר חקלאיים הצביעה גם הקרן -

הקיימת  .ראה לעיל  ,הערה . 117
126

ראה

:

אטינגר  ' ,שיטות ההתישבות היהודית בארץ ישראל '  ,אצ " מ 4111 / 21

127

ע'

128

אפריל

106

מרגלית שילה  ' ,חוות הלימוד של המשרד הארץ ישראלי '  ,עבודה לשם קבלת התואר

מ " א  ,עמ '

. 252

/

, 1917

אצ " מ 1 ) ] 2 / 17 1א ; הנ " ל  ' ,חנוך חקלאי לצעירות עכריות '  ,הפועל הצעיר  ,יב

( תרע " ט ) ,

גליון . 1

חוות  -הפועלות בכנרת ,

1917-1911

חקלאיים אשכנזים שמטרת חייהם להישאר תמיד פועלים ולפיכך אין מקום גם לפועלות  .רצוי
שבית  -הספר יהיה סמוך לריכוז גדול של פועלים כדי שהנערות תנהלנה מטבח  -פועלים ותלמדנה

את המלאכה  .טולקובסקי הציע לייסד את החווה ברחובות  : .י
9

משיגים אחרים העלו שאלות אחרות  :האם על המוסד להיות רווחי ורנטאבילי
החווה לנערות צעירות או לבוגרות

היכן ראוי להקים את החווה מחדש

?
?

?

האם יש לייעד את

לדעת יעקב טהון ראוי לייסד לכל שכבת  -גיל מוסד נפרד .

0

'י

נטיית המוסדות המיישבים היתה להעביר את החווה לפתח -

תקוה או לייסד בה עוד חווה  .נוסף על העובדה שבפתח  -תקוה היתה אדמה מתאימה  ,שררה בקרב
נשות הארגון הדעה כי הבנות תתנהגנה בה בפחות חופשיות מאשר בכנרת וכי החווה תמשוך אליה

נערות רבות יותר מקרב בנות המושבות  .י ' י
שתי תכניות מפורטות להקמת חוות  -לימוד חדשה לנערות הועלו על  -ידי חנה מייזל ועקיבא

אטינגר .

שתיהן נועדו לפתור את הבעיות שהתעוררו בחוות  -הלימוד בכנרת  .אטינגר הציע מעין בית  -ספר

מקיף בו תמצאנה את מקומן נערות שדרישותיהן שונות  ,במסגרות שונות  ,תחת אותה קורת  -גג .
אטינגר הציע תכניות  -לימוד שונות לצעירות שתגורנה בפנימייה  ,לבוגרות יותר שתהיינה תלמידות

אקסטרניות ויחד עם זה קורסים מקצועיים קצרים לבעלות  -בית  .הוא אף הציע שמוסד זה יארגן

הדרכה חקלאית ביישובים  .לדבריו  ,ראוי כי מוסד חקלאי אחד יגבש תכניות שונות ויהווה מרכז
ללימוד החקלאות  .את אטינגר הדריכה בראש  -וראשונה ההכרה כי מבחינה כלכלית יהיה מוסד כזה
רנטאבילי הרבה יותר ואף נוח יותר להתאמה לדרישות השונות  .למעשה סבר כי רצוי שארגון הנשים

ימשיך גם להבא לשאת בעול השוטף של ההוצאות ואילו הקרן  -הקיימת תספק את הקרקע והמבנים .
באביב

1917

סבר אטינגר כי מוסד שיאכלס שישים צעירות בעת ובעונה אחת יהיה גדול דיו כדי

לענות על הדרישות היישוביות של

ארץ  -ישראל  ' : .י

הוא לא התייחס כלל לבעייתה הספציפית

ולדרישותיה המיוחדות של בת העלייה השנייה  ,אלא העלה דוגמאות שונות מארצות אירופה .
בכתביו הרבה לעסוק בבעיות אשת המתיישב  ,אך לא בבעיית הפועלת העצמאית .
התעמקות רבה יותר יש בדבריה של חנה מייזל  ,שלא פסקה למעשה מלהגות בנושא במשך שנים

רבות  .היא שבה ודנה בשאלות המפתח  :מהי מטרת החווה

?

למה רצונה לחנך

?

את מי רצונה לחנך

ניכר שבמחשבתה חלה במשך הזמן תפנית  :תחילה סברה כי יש לחנך את האשה להיות איכרה

דהיינו אשת איכר

;

אך כאשר עמדה על המציאות החדשה וראתה כי לפועלת שאיפות

התאימה את רעיונה למציאות  .בחוזר שכתבה בשנת

1920

?

בלבד ,

אחרות ,

הדגישה חנה מייזל כי החווה נועדה

להקנות ידיעות חקלאיות -

129
130

טולקובסקי אל וארבורג  ,דצמבר

טהון אל

קאן , 28 . 6 . 1917 ,

, 1912

אצ " מ 1 / 23

אצ " מ 23 / 1635

1נ 1על קניית אדמת פתח  -תקוה להקמת החווה ראה
: 23 / 1482

, 28 . 6 . 1917

]

אצ " מ  ] 2 / 171אא  .היו

:

דין  -וחשבון על ישיבת ועדת הקרן  -הקיימת ,

, 8 . 8 . 1917

אצ " ם

אף תכניות להעביר את החווה לבן  -שמן  .אפשרות זו נראתה לחנה

מייזל כפתרון יחיד להמשך קיומה של החווה בימי המלחמה  ,חנה מייזל אל וילקנסקי  ,אלול תרע " ז  -תשרי תרע " ח ,

אצ " מ  . ] 2 / 77 11התכנית לא באה לידי מימוש .
132

ע'

אטינגר  ' ,לשאלת הכשרה חקלאית לבנות ונשים בפלשתינא '

אטינגר  ,סבר כי סכום של

200 , 000

( גרמנית ) ,

אפריל

, 1917

אצ " מ . 1 ) 1 ) ] 2 / 17 1

פראנק יספיק לשם הכנת התשתית  ,ואילו האחזקה השנתית תעלה

50 , 000

פראנק .
107

מרגלית שילה

למען שתוכלנה למלאות את חובותיהן בין בתור נשים עובדות של חקלאים עובדים  ,ובין בתור
עובדות עומדות ברשות עצמן ובתור חברות בקבוצת צעירים או צעירות  ,או במשק פרטי זעיר

שלהן  ,או של אחר  ,או באיזו צורה אחרת  " .י
בדבריה נתנה תוקף לאופני חיים שקנו להם מהלכים בעשור השנים מאז ייסודה של החווה  .יחד עם
זאת  ,היא הדגישה  -כאטינגר  -את חשיבות חינוכה של האשה למשק האיכר  .בד בבד עם הבנתה
את אופני החיים החדשים  ,לא נטשה את התפיסה המסורתית של האשה

את עבודת האיכר במשק העזר שעל  -יד ביתו ובחינוך ילדיו

כ ' עזר

כנגד ' שבאה להשלים

:

אם לא נקשור את האשה לחיי הכפר על ידי חינוך מתאים  ,תהיה היא הראשונה למשוך את כל
המשפחה לעיר  ,ואולי עוד הלאה מזה  ,וכל עמלנו לברוא ישוב כפרי בריא לא יצליח  .האשה
מניחה את חותמה על כל הבית  .היא נותנת לו את האופי ויוצרת את הרוח השוררת בו  .בחפצנו

לגדל דורות נאמנים לעמנו צריכים אנחנו לאמהות עבריות טובות  ,ובחפצנו לגדל דור כפרי

טבעי  ,לא נוכל להשיג את מטרתנו  ,אם האם לא תהיה קשורה קשר טבעי ואמיתי אל כפרה
משקה

וגינתה  " .י

ההבנה לרוח בנות העלייה השנייה לא הסיטה את חנה מייזל מעמדותיה הראשונות והיא הרחיבה
אותן  .בניגוד לנערות ששאפו ליצור אופני חיים

חדשניים ,

בהם לא יהיה עוד מקום לתפיסה

המסורתית של האשה  ,חשבה חנה מייזל על העשרת חייה  :היותה אשה ואם יחד עם היותה חקלאית
מודרנית בעלת ידע ומיומנות .
בניגוד

לאטינגר ,

ששאף להקים מוסד מרכזי

מקיף ,

הציעה חנה לייסד כמה מוסדות לנשים -

חקלאיות  ( :א ) בית  -ספר חקלאי  ( :ב ) משקי  -פועלות ; ( ג ) קורסים לבישול  .היא לא ויתרה על דעתה
שאף בנות בוגרות תקבלנה את מיטב ההדרכה דווקא במסגרת כפייתית כבית  -ספר  .לדעתה  ,אף

נערות בגיל שמונה  -עשרה תוכלנה להשתלב במסגרת נוקשה ורק בה תוכלנה לקבל ידיעה חקלאית

מעמיקה  .בוגרות בית  -הספר תוכלנה להשתלב בכל עבודה חקלאית ואף להדריך נערות שאינן רוצות
מסיבות שונות או אינן יכולות  -להשתלב בבית  -הספר  .בוגרות החווה תוכלנה להדריך קבוצות של

פועלות  ,ששמן הוסב בתקופת העלייה השלישית ל ' משק  -פועלות '  .משקי  -הפועלות תקנינה לבנות

ידיעות בעבודה מעשית ותכשרנה אותן לקחת חלק גם במשקי  -פועלים .

הקורסים לבישול לא היו אלא חוות  -לימוד שבה מושם הדגש על הוראת משק  -בית  ,ובעיקר -

ניהול מטבחי  -פועלים  .במאמרים אחרים כללה חנה מייזל את לימוד משק  -הבית בתכנית  -הלימודים
של החווה החקלאית  ,אך הצורך המתרבה במנהלות מטבח וסלידתן של הנערות מעבודה זו הולידו
כנראה את הצורך במוסד אחר  ,שמלכתחילה יוקם למטרה זו  .המקצוע המסורתי שהיה לבן  -חורג

בעיני בנות העלייה השנייה  ,ואשר אי  -אפשר היה לוותר עליו בשל חיוניותו  ,זכה על  -ידי כך לקבל
את מעמדו הנאות

133

ראה לעיל  ,הערה : 124

 134בשעה זו

108

:

תכנית לסידור בית  -ספר חקלאי לצעירות עבריות .

( לעיל  ,הערה . ) 55

חוות  -הפועלות בכנרת 1917 - 1911 ,

בשינוי ערכין גמור נגש רב החברות אחרי גמר הקורסים לעבודה  ,שהתיחסו אליה לפני כניסתם
לקורסים ברגש של אי רצון ואי הבנה גמורה של ערכה .
עוד

כ 1917 -

עמדה חנה מייזל על הצורך להכשיר כוחות הוראה חדשים לבית  -הספר וביקשה אף

להשתלם בעצמה  .מאמציה נשאו פרי  -גם אם לא מיד  .בשנת

1926

נוסד בית  -הספר החקלאי

לנערות בנהלל  . ,ביוזמתה ובהנהלתה .

הערכת החווה
הקמתה מחדש של החווה יש בה כדי להעיד על ההערכה שרכשו לה  ,כפי שעולה גם מדברי  -השבח
שלהם זכתה  .תדמיתה בקרב ציבור העוסקים בעשייה הציונית היתה חיובית ולעתים אף לוותה אותה

לוויית  -חן של הערצה ורומאנטיקה  .נראה שכל אלה שבאו עמה במגע  -וכל אלה שבקרוה -
חשו ברוח הטובה ששרתה בה  .מוסד זה היה אולי מבין המוסדות היחידים של התנועה הציונית
שעושיו הפיקו ממנו סיפוק מידי .
ארתור רופין  ,הסמכות הציונית הגבוהה בארץ  ,מילא פיו שבחים לחנה מייזל  ,לסבלנותה ולכושר -

עבודתה  .לדבריו  ,הישגה החשוב ביותר של החווה היה הוראת הנתיב שהאשה  -החקלאית תלך בו .
לדעתו  ,הוכיחה חנה מייזל הוכחה חד  -משמעית כי שיטתה נכונה וכי יש להמשיך בה אף בקנה -

מידה

גדול יותר  " .י

יעקב טהון  ,סגנו של רופין  ,הזדהה עמו בהערכת חנה מייזל והשפעתה הברוכה

על הנערות  .מאמציו הלא  -נלאים  ,במשך תקופת המלחמה עת מילא את מקומו של רופין שהוגלה

מן הארץ  ,להמשך קיומה של החווה  ,מעיד יותר מכל על הערכתו את החווה .

6

'י

שרה טהון  ,נציגת

ארגון הנשים בארץ  -ישראל  ,שיבחה אף היא את המפעל בעיתונות התנועה  ,אם כי במכתבים אישיים

לנשות הארגון לא חסכה אף את שבט  -ביקורתה  .לרשימת המשבחים יש להוסיף את האגרונום
הגרמני אהוגן  ,שביקר בחווה

ב , 1912 -

ואת האגרונום הציוני אטינגר  ,שביקר בה

ב 1914 -

7.

'י

שינוו תדמית האשה

קשה להעריך את מלוא תרומתה של החווה לשינוי שחל בתדמית האשה  -הפועלת בעלייה השנייה .
כבר ציינו כי הרעיון שהאשה תעסוק בעבודות חקלאיות כשוות ערך לגבר היה מחידישי העלייה

השנייה  .הן הקיבוץ והן המושב  -שתי צורות ההתיישבות שפיתחו את החקלאות בארץ  -לא היו
יכולים להתקיים במתכונתם בלי לפתור את בעיית האשה  .חוות  -הפועלות בכנרת הראתה לאשה יותר
מכל גורם אחר  ,את הדרך שתלך בה  .בחוות  -הפועלות הן למדו את העשייה החקלאית ואת התאוריה
שלה וכך קיבלו את הביטחון כי בכוחן להגיע אמנם להישגים ולתוצרת  .ראיית הפועלת כחברה

שוות  -זכויות חל רק לאחר שהוכיחה את יכולתה כפועלת חקלאית מובהקת בענפי  -משק מסוימים .
השינוי האידיאולוגי בתפיסת הפועלת חל רק לאחר שחל שינוי בכישוריה  .חברת הפועלים שלא

" מ 23 / 1475

135

 , 6 . 3 . 1917ע

136

טהון אל קאן ,

137

חנה מייזל ציינה במכתבה לשרה טהון כי יש אהדה כללית

, 28 . 6 . 1917

אצ " מ 7 1ן  ] 2/אא

,

635ן  . 23 /וארכורג הצטרף
לחווה ,

אליהם , 21 . 5 . 1912 ,

. 3 . 1 . 1912

אצ " מ 1

אצ " מ 7ן  ] 2 /אן

] 2 / 255
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נתנה כלל דעתה על מקום האשה  ,נהגה כאילו אפשר להקים חברת רווקים בלעדית  ,לפחות בשלב
ההתיישבות הראשון  .דגניה דחתה את בוגרות המחזור הראשון של החווה שביקשו להצטרף

אליה ,

מתוך חשש שאין כושר  -עבודתן מספיק וכי הן תגרורנה הפסד למשק  .המאבק על הוכחת יכולתה

של הפועלת הביא לתופעה מיוחדת במינה  -לעומת היווצרותן של חבורות חד  -מיניות של פועלים

שנעזרו במספר קטן מאוד של נערות  ,קמו עתה חבורות חד  -מיניות של

פועלות  ,שנעזרו בעבודת

פועלים רק כעובדי  -חוץ ולא כחברים שווי  -זכויות  .הידע החקלאי שנקנה בכנרת עזר לגבש צורה
חברתית חדשה

:

ומה בכך אם הקבוצה היא רק לשנה אחת ועל קרקע חכורה

?

לא המשק היה העיקר כי אם

הקבוצה עצמה  . . .עכשיו בררר לעין כל  ,מה מאד מחוסרת הגיון משקי היתה הקבוצה העראית

ההיא  ,אך אז היתה היא מובנת

וטבעית  " .י

התלכדות הנערות בקבוצה סגורה היתה נדבך בהתקדמותן לעבר ההכרה ביכולתן וצירופן כחברות

שוות  -זכויות במשקים החקלאיים  .התיישבות זו היתה צורת מעבר שבטלה כאשר התקבלה הפועלת
כחברה שוות  -זכויות במשקים  .קבוצת הפועלות באה לענות על דרישתה של האשה לראות בה אדם
חופשי  ,בצד הגבר  .חוות כנרת היתה המקום הראשון בו הוכחה עצמאותה בהתיישבות .
חנה מייזל עצמה עמדה ממרחק של שנים רבות על השפעתה המכרעת של החווה על מעמד האשה

:

' זאת היתה ההתחלה הנועזת לכל הפעולות שעליהן דברתן  . . .השפעתה על מקום האשה במשק
החקלאי ועל

גיוונו היתה מכרעת '  ' .י
9

הנערות ששהו בחווה היו שותפות לחוויה זו  ,בעת התהוותה ,

אם כי רק מתוך פרספקטיבה של זמן אפשר היה להעריך אל נכונה את השלכותיו של השינוי במעמד

האשה להתיישבות עצמה  . . . ' :מהגליל תצא תורה  .מפה תורת חיים חדשים מזוקקים .

40 . ' . .י הערכה

זו הושמעה בדרך חד  -משמעית ובמלים נרגשות על  -ידי הפועלים  ,גם הם שנים רבות אחר  -כך

:

בית הספר בכנרת היה דגל המרד שהרימה האשה החדשה בארץ  . . .רעיון שחרור האשה
מבטלה ומתלות ורעיון הפעולה האקטיוית  . . .כי בחלקת האדמה המיוחדת לנערות  . . .טמון
היה הגרעין הבריא  ,שממנו צמחה תנועת הפועלות החקלאיות  -היסוד לתנועת העובדות
בארץ  .ן4י

נראה לי כי אין לומר שבית  -הספר היה דגל של מרד  ,אלא היה זה דגל של חידוש  .ההערכה כי הצעד

הראשון לשינוי מצבה של האשה נעשה בחוות  -הפועלות בכנרת הושמעה גם על  -ידי ברל כצנלסון
בהרצאותיו על תולדות

138
139

תנועת  -הפועלים 42 .י

רחל ינאית  ' ,שלבים '  ,דברי הפועלת ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 89
חנה מייזל  ,דברים שנאמרו ב , 1966 -

 140בלובשטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 89

פרקי כנרת ונהלל ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ ' . 47

עמ ' . 54

141

דיין ( לעיל  ,הערה

142

ב ' כצנלסון  ,ראשי פרקים לתולדות תנועת הפועלים בארץ  -ישראל  ,סטנוגרמה של הרצאות  ,תרצ " ט  ,עמ ' . 70 - 69
להערכה זהה ראה

110

 , ) 21עמ '

:

. 222 - 221

רוזנשטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 20

עמ '

; 213

ד ' קלעי  ,העליה השניה  ,תל  -אביב תש " ו  ,עמ ' . 95 - 91

קבוצת פועלות בפתח  -תקוה  ,בימי מלחמת העולם הראשונה

חנה מייזל קבלה לא פעם על כך שהמוסדות המיישבים אינם מעריכים נכונה את כוח השפעתה של
החווה על מקומה של האשה בעבודה היישובית  .לדעתה  ,מזלזלים הם בחשיבות האשה למשק

הכפרי 4 ' .י חנה הגזימה ודאי בדבריה  ,כדי שתיענה יותר לתביעותיה  .אפשר לומר בהערכה זהירה כי
המשרד הצהיר בריש גלי עד כמה חשובה עבודת האשה ואף  -על  -פי  -כן לא נאות לקחת את החווה

תחת חסותו  .מעבר לשיקולים כלכליים שהינחו ללא ספק את רופין  ,אפשר אולי להצביע גם על
האפשרות שיחד עם ראיית חשיבות האשה למשק החקלאי נשאר הזלזול המסורתי בה  .הטיפול
בחוות הנערות  ,כמו הטיפול בבנות של עניי ירושלים  ,נשאר בידי ארגון הנשים  .לקובלנותיה של
חנה היה בסיס .

קידום

החקלאות

בד בבד עם כניסת האשה למשק החקלאי התפתחו ענפים חקלאיים חדשים  ,שהתאימו במיוחד
ליכולתה הפיסית של האשה  .חנה מילאה פיה שבחים להישגי הבנות מבחינת החיים החקלאיים
בארץ ועמדה על כך כי הן הוכיחו שהאשה מסוגלת לעבודה
הגדול בידי

ערבים  ,הפך

חקלאית 44 .י

גידול ירקות  ,שהיה ברובו

לתחום חקלאי יהודי שאומץ בעיקר על  -ידי הפועלת 4 ' .י לגן  -הירק תכונות

המתאימות במיוחד לעבודת האשה  ,עבודה פיסית שאינה קשה מדי ותובעת התמסרות ואימון  .עוד

143
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גם בבן  -שמן עסקו בגידול ירקות  ,טבון אל

)  ,עמ ' ; 17
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מרגלית שילה

לפני פרוץ המלחמה  -אך ביתר שאת במהלכה  -התארגנו הבוגרות של חוות  -הלימוד לקבוצות -

עבודה על טהרת המין הנשי ועסקו בגידול ירקות  ,בפתח  -תקוה  ,בעין  -גנים ומאוחר יותר בחווה
בכנרת  .בימי המלחמה היו שש קבוצות של פועלות ביהודה ובגליל ולקחו בהן חלק כשבעים
פועלות מתוך שמונים ותשע ששהו אז

בארץ 46 .י

המחסור הכבד בצורכי מזון  ,שנגרם עקב

המלחמה ,

וחוסר העבודה שהכביד במיוחד על הפועלות  ,הצריכו פתרונות מידיים  .קבוצת הנערות שנוסדה

עוד לפני המלחמה  ,היתה התשובה לבעיית הפועלות  .רובן  ,לרבות אלה שלא שהו בחווה  ,קיבלו את
פתרונותיה לעבודת האשה  .לפי עדותה של חנה מייזל היו אלה בוגרות החווה שהדריכו את הפועלות
הטירוניות בקבוצות הירקניות .

אפשר לומר כי תמורה חברתית  -דהיינו  ,כניסתה של האשה לחקלאות באורח עצמאי  ,ללא תלות
בחברה הגברית  -הביאה לפיתוחו של גידול

הירקות  ,ענף

לחלק אינטגראלי של המשק והביא לשילוב האשה

בו 47 .י

חקלאי שלא היה מקובל עד אז  .הוא היה

גידול ירקות  ,לעומת הרפת והלול שפותחו

בבן  -שמן  ,זכה לתנופה מהירה ומיוחדת בזכות החווה יותר מכל תחום חקלאי אחר .

השפעת החווה על סביבתה

בין מטרותיה המוצהרות של החווה עם היווסדה  ,הוצגה גם השאיפה להשפיע על משקי

האיכרים ,

ובמיוחד על נשותיהם  ,כדי שילמדו הליכות משק חקלאי וישפרוהו .
בדין  -וחשבון של האגרונום עקיבא אטינגר הובעה ההערכה כי אמנם ניכרת במושבות הגליל
התחתון השפעת החווה

:

חל שיפור בתנאי הסדר והנקיון ויש הבנה רבה יותר לחשיבות המשק

החקלאי שעל  -יד בית האיכר  ,שמטבע הדברים נתון בידי האיכרה 4 " .י עדות זו נשמעת אופטימית

מדי  ,ואולם היתה לחוות הפועלות השפעה ישירה ועקיפה על תודעתן של נשות האיכרים בדבר
יכולתן להביא תועלת למשק ולטיפוחו  .בקרב האגרונומים ובקרב ציבור הפועלים השתרשה במשך
הזמן הדעה כי המשק החקלאי אינו משק האיכר לבדו  ,אלא משק המשפחה כולה

:

' תפקידה הנכון

של האשה הם העבודה והחיים בקבוצות הכלליות '  ,כדברי יוסף בוסל .

על יחס האיכרות לארץ ולשפה העברית אין כל עדות ישירה  .ואולם  ,אפשר אולי להעריך את החווה
גם לאור עובדה אחת

:

רק שתיים מתוך שבעים הנערות שהסתופפו בצל  -קורתה עזבו את הארץ ,

השאר נשארו בה ועסקו בחקלאות 4 ' .י עד כמה תרמה יציבותה של האשה בצד הידע החקלאי שלה

ליציבותם של הפועלים  ,להתקשרותם לכברת  -ארץ ולהשתרשותם במקום אחד

?

אלה מן הדברים

שאין להם שיעור ומידה  ,ואולם ראוי להצביע על כך .
קידום החקלאות ופיתוח תדמית האשה היו שני תהליכים שהשפיעו מאוד האחד על חברו  -הן
באורח מידי והן לטווח רחוק  .לתהליכים אלה היתה אף השפעה על גיבוש צורות חברתיות

חדשות ,

ועל  -ידי כך השפעה מרחיקת  -לכת על תולדות היישוב כולו .
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 -גנים ' כמקור לתכנון נהלל

מיכאל לוין

הקמת נהלל בשנת

1921

האדריכל ריכרד קאופמן
וב 1920 -

פתחה עידן חדש בארץ  -ישראל
( ) 1958 - 1877

:

תכנונם המודרני של ערים וכפרים .

הוזמן על  -ידי המוסדות המיישבים של ההסתדרות הציונית

עלה לארץ מגרמניה  .היישוב הראשון שתכנן היה נהלל  -מושב  -העובדים הראשון שעלה

על הקרקע  .קאופמן עסק בתכנון כולל של עמק  -יזרעאל בד  -בבד עם תכנון מפורט של יישובי
העמק ,

אך עד היום תכניתה של נהלל היא המפורסמת ביותר  ,ומייחדת אותה בהירותה הרבה

שהרשימה רושם רב את היישוב כולו  .עיגול מרכזי נועד למוסדות  -ציבור ולמגורים של אלה שאינם
מתפרנסים על עבודות  -האדמה  ,כגון מורים ובעלי  -מלאכה  .מסביב למעגל זה תוכננו הבתים  ,ולכל

בית חלקת  -אדמה הנפרסת למרחקים  .שרטוטים וצילומי  -אוויר של נהלל זכו להד רב וסמלו את

לידתה של תכנית מודרנית לכפר ( צילומים

 1ו.)2-

צורתה המיוחדת של נהלל תאמה את מבנהו החברתי המיוחד של מושב  -העובדים  .היא מעידה על
כך שהאדריכל הבין את רוח השיתוף והשוויון שבה הבעלות על שטח  -הקרקע היא בידי כל משפחה .
חסרונה של התכנית בהיותה מוגמרת עד שאין להרחיבה בעת הצורך  .כשהושמעה באוזני קאופמן

ביקורת זו הוא טען שבני  -המושב יוכלו ליסד מושבים אחרים בארץ

;

אף  -על  -פי  -כן  ,כאשר תכנן

כפרים מאוחר יותר ניסה לתקן את המעוות  ,כפי שמעידות התכניות שהכין מיד לאחר  -מכן לגכעת -

יחזקאל

( ) 1922

המרכזית

,

ולכפר  -יהושע

( ) 1925

בהן פתח את הצורה ההרמטית והוסיף צירי  -אורך לתכנית

ייתכן שהאופי האידיאליסטי של התושבים ורעיון מושב  -העובדים בגיבושו הראשון

הביאו לניסיון לראות קשר בין תכנית נהלל לבין העיר האידיאלית בגלגוליה השונים ובמיוחד
לתכנית העיר האליפתית שתכנן הוויזיונר הצרפתי לדו

צילום

) ( Ledoux

לעיר שו י

) ; 1779 - 1773 : Chaux

.)3

רבים ראו בשיקול הבטחוני גורם חשוב ביותר בעיצוב צורתה המיוחדת של נהלל  .פרסיבל גודמן
סבר שנהלל היא ' מצודה הבנויה כעיגול של עגלות קרוואן '  .הוא ראה בה מצודה העומדת הכן נגד
כל התקפה ומאפשרת בעת סכנה נסיגה אל המרכז  2 .עמירם חרל " פ ראה בגורם הבטחוני מניע חשוב
להבנת האדריכלות הישראלית בכללה  ' .כשיחות ובמאמרים שונים ציין גם קאופמן את הביטחון

2

 . 100ק .
 . 742ק .

3

ע ' חרל " פ  ' ,בטון מזוין  -על תסמונת הבטחון כארכיטקטורה

1

/deal cil

London 1974

 Aviv 1971ועז

~

] . Roth ,

Helen Rosenau ,

bv

Art , ed .

ינ,

' " "נ

 Architecture ' ,ח
הישראלית ' ,

,

 . Goodman , ' The Jewsק

מושג  ,ח 1ינואר

. ) 1976

עמ ' 12

14 -

113

ל
. ..

 - - ,ל=

(---

=

)

- -- --

ריכרד קאופמן  ,נהלל  -תכנית ממעוף  -הציפור ,

 . 2ריכרד קאופמן  ,צילום  -אוויר של נהלל

י

=ו1

1921

ע - --

=
--

.

,

-

-- ,

.3

.4

.

קלוד  -ניקולה קדי  ,מראה העיר שי ,

אבנעו ,

,

1779 - 1773

ייאוואיי  ,עיי גנים  -ייאגי מיי

. .. .

*

זי

...

מיכאל לוין

כשיקול חשוב בתכנון מוסדות  -הציבור השונים במרכז  ,לשם אפשר לברוח בעת הצורך ובדרך
הקצרה ביותר  .אך הביטחון היה שיקול בכל אחד מיישובי העמק ובכל נקודת התיישבות עליה
החליטו המוסדות  ,ואף  -על  -פי  -כן לא תוכננו כולן בצורה של עיגול בתוך עיגול .
מקור ישיר וברור יותר לתכנון נהלל אפשר למצוא אולי ברעיון תכנון
האווארד ב . 1898 -

ערי  -גנים  ,שהגה אבנעזר

נהלל דומה לסכימה הכללית של האווארד  ,שציין אמנם בהדגשה שזו רק

4

דיאגרמה  ,כיוון שאי  -אפשר לתכנן תכנית מפורטת עד שלא ייבחר המקום  .הערה זו הוא

הוסיף .

למהדורות החוזרות של ספרו  ,כיוון שהדיאגרמה במהדורה הראשונה עוררה הסתייגויות רבות
שנבעו

מאי  -הבנה '

( צילום

. )4

במרכז תכניתו של האווארד גן ציבורי  ,ובעיגול סביבו בתים עם

גינות ; השדות המשותפים נמצאו מחוץ לעיר  .אפשר שגם האופי האוטופי של התכנית וגם רעיונות
הקהילה ,

השיתוף הביאו לעניין הרב שעוררה  .האדמה בעיר  -הגנים נועדה להיות בבעלות של כל

ונתונה לפיתוח ולפיקוח משותפים  .עניינו של האווארד באספקטים הכלכליים והפוליטיים נראו
אולי דומים לרעיונות החברתיים המיוחדים של אלה שגיבשו סוג חדש שיתופי של כפר .

ואכן  ,במקביל לתכנון נהלל עסק קאופמן בתכנון שכונות ' ערי  -גנים ' בירושלים  :תלפיות
רחביה

צילום

( ; 1922 - 1921

( מונטיפיורי

;

' . ) 1924

,)5

בוני  -בית  -בית  -הכרם

( , ) 1921

בית  -וגן

( , ) 1925

( , ) 1921

קרית  -משה

בפרברי  -גנים אלה נלקחו נתונים טופוגראפיים בחשבון  .אפיינה את תכנית

השכונות חלוקה למגרשים גדולים עם גינות גדולות ובתים קטנים  ,ציר גינה להולכי  -רגל  ,שטחי ירק
ונטיעות לאורך הרחובות העיקריים  ,מוסד ציבורי במקום הגבוה ביותר  ,לרוב בקצה ציר
רחובות

( פרט

הגינה ,

ראשיים בקצה השכונה ורחובות צרים מתפתלים בלבה  .רוב שכונות  -הגנים נבנו בקצה העיר

לרחביה ) ,

ובשנות העשרים היו למעשה מחוץ לתחום שיפוטה של ירושלים  .שיתוף מסוים

היה בין חברי  -האגודה  ,ושאיפה לכך בוטאה בתקנון של המתיישבים  7 .תכנון כנרת

( ; 1926

צילום

)6

על  -ידי קאופמן מזכיר במידה לא מעטה את תכנון שכונת רחביה בירושלים  ,כמה שנים קודם  -לכן .

ראוי לציין שקאופמן ביקר באותן השנים בערי  -הגנים של אנגליה וצילם צילומים רבים  ' .במאמרים
על ערי  -הגנים שראו אור בעיתונות היומית בעקבות נסיעתו לאנגליה  ,לגרמניה ולהולנד  ,הדגיש
קאופמן שרבות מערי  -הגנים היו ידועות לו עוד לפני מלחמת  -העולם הראשונה  .הוא הבחין בצורות
החדשות שנבנו בימי המלחמה ולאחריה  ' ,שאיפה לריכוז ושלמות בתכנית בכללותה ואף בכל פרט
מפרטיה  .המשותף תכנית מקיפה והוצאה לפועל מתאימה '  .קאופמן התפעל מאזורי הירק הנרחבים

וציין את הגבלת גודלן של ערי  -הגנים

4

Osborn and Introductory

:

 .נ  .ו preface by

.

8

edited with

7 '0 -MorroN

,

0
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ברוסיה ,
 , 110 . 976שהוקדש כולי לרעיין עיר  -הגנים והתפשטותו בבריטניה ,ח נ )
:

י ( 1978

" "

.

.

5

שם עמ ' . 52

6

ג ' ניגר  ' " ,שכונות הגנים " כירושלים  -תכנונן והתפתחותן בראשית השלטון הבריטי
( טבת

ד
8

תשל " ח ) ,

עמ ' - 108

.

ב ' קלוגר  ,ירושלים שכומת סביב לה  ,ירושלים תשל " ט .
ראה :

ר ' קאופמן ,

ערי  -גנים  .ראה

:

' ע "ד

בנין ערי גנים

מודרניות '  ,הארץ ,

 . 29 . 12 . 1922קאופמן שמר גם תכניות ופרוספקטים של

ארכיון קאופמן בארכיון הציוני המרכזי  .כרצוני להודות לעובדי הארכיון  ,ובמיוחד למר יורם

מיורק  ,על סיועם הרב .
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גג ל ~א
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ץ

%

ן

י י

. --- -- - - - -- . . 5ריכרד קאופמן ,

.6

:

%

4

רחביה  ,ירושלים ,

1922 -1921

ריכרד קאופמן  ,קבוצת כנרת 1926 ,

. . . . . . . - - . . . . ..
- ,

,

ריכרד קאופמן  ,נהלל  -רישום בית  -העם 1929 ,

 . 8אריק מנדלסון  ,חנות משי ויכמן  ,גלייוויץ  ,גרמניה 1922 ,

יעיר  -גנים ' כמקור לתכנון נהלל

..

 .ודבר זה בא מתוך כוונה תחילה וחפץ ברור

שחזה אותה בראשונה אבנעזר הווארד
יותר

נאותה

מזו

מבחינה

הן

כי אכן זו מגמתה העקרית של עיר

 . . .ולגבי ארצנו לא תתואר שום צורה של

מעשית

הסוציאלית ,

והן מהבחינה

גנים כפי
התישבות
המוסרית

הבריאותית

והאמנותית .
 -אוויר

המוסדות המשותפים במרכז נהלל לא התפתחו לפי תכניתו של קאופמן  .השוואה בין צילום
וסקיצה המתארת את נהלל ממעוף  -ציפור מדגישה את ההבדל הדראמאטי בין המצוי

והרצוי

 -הכסף הנחוצים

( צילומים

(

ו. ) 2 -

למרות השגשוג הכלכלי לא הפרישו המתיישבים את סכומי

לפיתוח המרכז  .כאשר נשאל על כך האדריכל הוא השיב  ' :יחכה נא
ב 1938 -

כי לא שיקרלים כלכליים דווקא מנעו את הביצוע

מעט ' ;

אך י ' פוזנר

הניח כבר

:

כי הכותרות האלה של הכפרים  -כעין העטרות של הקטדרלות הצרפתיות

 -לא תצאנה

לעולם אל הפועל  ,יען כי אין איש מעונין בביצוע החלק הזה של התכנית .
9

המגרעת שראה בתכנית היתה היעדר יחס כין גודל הכפר וגודלו של המרכז .

929 -ן

אחד הבניינים המשותפים היחידים שהוקמו בנהלל היה בית  -העם אותו תכנן קאופמן ב

( צילום

. )7

תכניתו מרשימה בפשטותה  ,בקווים הנקיים שלה המזכירים את אסכולת הדה

סטייל

ההולנדית " י  -בשבירת המסה לקוביות ולמלבנים  -ואת האדריכל האמריקני פראנק ללויד
,
רייט  -בדגש על הקווים האופקיים  .אך מקור ישיר יותר אפשר למצוא בצילום של בניין בגרמניה
שבנה בן  -כיתתו של קאופמן  ,אריק מנדלסון  ,אתו שמר קאופמן על קשרים ( צילום  . ) 8יי גם פשטות

:י

הקווים האופקיים מזכירה את הצעת מנדלסון

ב 1923 -

להקמת תחנת  -חשמל בחיפה לרוטנברג .

,

ל

ייתכן כי העקרונות שהינחו את קאופמן בתכנון נהלל נבעו מכל המקורות שצוינו

:

רעיון

העיר

האידיאלית  ,כפי שבאה לידי ביטוי כמאה הי " ח אצל לדו ; שיקולים בטחוניים  ,חברתיים וכלכליים :
העשרים .
וכן עקרונות התכנון של עיר  -הגנים האנגלית שגובשו בסוף המאה הי " ט ובתחילת המאה
החיים
גם אצל אבנעזר האווארד וגם אצל קאופמן נועדה התכנית לפתור פתרון עקרוני את צורת
המושתתת על אידיאולוגיה  .תכניתו של האווארד נשארה כסכימה מנחה כלבד  ,ואילו קאופמן ביצע

הלכה למעשה את רעיונותיו  ,מכאן חוזקה  -בשל כהירותה הרבה  ,אך מכאן גם חולשותיה .

9
10

11

י ' פוז  :ר  ' ,מילים אחדות על דבר תכנון כפרי '  ,הבנין  ,ג ( אוגוסט  , ) 1938עמ ' . 12
אביב  , 1978עמ ' . 182 - 155
ר ' כנהם  ,ארכיטקטורה בעידן המכונה הראשון  -הלכה ועיצוב  ,תל
 המכתבים של קאופמן .לפי עדותה של הארכיטקטית לוטה כהן  ,שעבדה עם קאופמן משנת : 1921 -וכן חליפת

ביבא -

צילום הבניין של מנדלסון נמצא בארכיון קאופמן  ,כין הצילומים של עבודותיו .
12
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.
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בין בדלנות להשתלבות
תתיישבות יוצאי תימן בכפר  -מרמורק

*

דינה גרייצר

התיישבותם של יוצאי תימל ברחובות החלה בקיץ
בימי העלייה השנייה  .בשנת

המושבות  ,שלמן שנת

1920

1909

 ( 1908תרם " ח ) ,

עם בוא קבוצת העולים הראשונה

הוקמה הראשונה והגדולה בשכונות התימנים שנוסדו ליד

נקראת שעלים  .במשך השנים גדלה אוכלוסיית התימנים בשקלים  ,הן

בעקבות גלי  -עלייה חדשים מתימן והן על  -ידי ריבוי טבעי
בשכונה ואילץ את המוסדות לחפש פתרונות

גבוה  .שיעור הגידול הגביר את הצפיפות

למצוקה  .י

למרות היותם פועלים חקלאיים ועובדים חרוצים מיסודם  ,מסתפקים במועט ומסוגלים להתחרות
בהצלחה בפלאח הערביי לא נעשה כל מאמץ לשלבם בקיבוץ או במושבי כנראה משום הפער

האידיאולוגי בינם לבין ה ' חלוצים ' והשוני היסודי במנטאליות שלהם ובאורחות  -חייהם  .יש להניח
כי המוסדות לא האמינו כיכולתם של התימנים לעמוד במשימה של הקמת מושב עצמאי  ,ולכן גם
לא העמידו לרשותם את התנאים הדרושים לכך  ,לפחות לא כשנות העשרים  4 .בשנות השלושים
נפתח פרק חדש בתולדות התיישבותם בארץ וחלה תמורה חשוכה בשלבי התערותם בה .
באוכ  -כוחם של רוב יישובי הפועלים
בתחילת שנות העשרים  ,ואף קודם  -לכן  ,דרש המרכז החקלאי  ,םח
-

בארץ  ,מן ההנהלה הציונית להקים משקי  -עזר למען הפועלים החקלאיים במושבות  ,כדי לשפר את

מצבם הכלכלי הקשה  .עד אז לא התגשם הדבר אלא מעט  ,ובקשיים גדולים  .הנהלת הקרן  -הקיימת
לישראל  ,בשאיפתה להגדיל את רכושה הקרקעי בעמקים  ,לא דאגה מבעוד מועד להכין עתודת
קרקעות כאיזור המטעים שבשפלת  -החוף  .שכן המעשה היה כרוך לעתים קרובות בקניית אדמה

מידי יהודים  ,דבר שנגד את עקרון ' גאולת הארץ ' שלה  ,אבל גם משום שאת רוב משאביה הדלים

העדיפה להקדיש לרכישת שטחי  -קרקע גדולים ככל האפשר מידי בעלים לא  -יהודים ובאזורי
הפלחה בצפון  .רק לאחר היסוסים  ,וכתוצאה מלחץ הפועלים וארגוניהם  ,החלה התנגדות זו

*
1

חלק מתוך עבודה שראשיתה ביוזמת הצעת  -מחקר על תולדות  -היישוב ב ' יד יצחק כן  -צבי '  .היא נעשתה בהתייעצות
עם פרופ ' ש ' אטינגר וד " ר ח " י כהן  ,ובהדרכתו של צבי יהודה מאוניברסיטת חיפה  -לו אני חכה תודה מיוחדת .
צ ' יהודה  ' ,שינויים דמוגרפיים  ,בריאותיים וכלכליים באוכלוסיית יוצאי  -תימן בשעריים ( רחובות ) בתקופה שלפני
המדינה ' ,

2

פוחתת ,

.

יהדות תימן  ,כעריכת י ' ישעיהו וי ' טובי  ,ירושלים תשל " ו עמ ' רנא .

א ' ביין  ,תולדות ההתיישבות הציונית  ,רמת  -גן
 :ביין  ,שם  ,עמ '

, 41970

3

השווה

4

דוד בן דוד מוועד תימני כנרת אל דוד שטרן ( סגנו של

עמ ' . 99

. 358 - 313
קפלנסקי ) ,

אצ " מ ]  : 515 / 2468שמעון קושניר מן המרכז החקלאי אל

להנהלה הציונית ,

: 18 . 3 . 1926

שטרן .

ג ' באב תרפ " ה  ,ארכיון ציוני מרכזי [ להלן
: 515 / 3278 , 6 . 9 . 1926

:

התאחדות התימנים

ועוד .

121

דינת גרייצר

ולמן המחצית השנייה של שנות העשרים רכשה הקרן להתיישבות הפועלים גם כמה וכמה שטחי -

קרקע באזורי המטעים ביהודה ובשרון  .אחת הרכישות הקטנות במסגרת זו היתה

מאדמות הכפר הערבי זרנוגה  ,שליד רחובות  ,עליהן נוסד בשנת

1930

כ  1 , 000 -דונם

כפר  -מרמורק  -מושב -

העובדים הראשון של יוצאי  -תימן בארץ .

קבוצות המתיישבים
אדמות זרנוגה נרכשו אמנם בשנת

, 1926

אולם רק בשנת

' , 1931

לאחר שנים של ציפייה  ,קיבלו

35

משפחות משערים כמחצית האדמות  .על שטחים אלה הקימו מושב  -עובדים על  -שם ד " ר אלכסנדר

מרמורק " .

המשפחות נבחרו מתוך רבות שסבלו מצוקה קשה

בשכונה ,

ונקבעו מדדים קפדניים

לבחירתם  .בין השאר התנו את התיישבותם בדוחק  -מגורים בשערים ובמעמדם האישי

והמשפחתי ,

והעיקר  -כדברי שלמה קפלנסקי  ,מנהל מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית אז  ' -מטרת

יסוד מושב התימנים החדש הוא לא יישובם של תימנים סתם  ,כי אם יישובם של פועלים תימ נים
דיר אלכסנדר מרמורק
( ) 1923 -1865

שהתמחו בחקלאות [ ההדגשה במקור -

הצטרפו הבאים משערים לעשר משפחות תימנים שהתיישבו במקום עוד באב תר " ץ

למעשה ,
( ; ) 1930

ד " ג] '

7.

משפחות אלה גורשו מכנרת והועברו לרחובות  ,וכך נמצא כי בעת שנעתרו המוסדות ללחץ

מתיישבי שעלים ולדרישתם ' להרחיב '  ,שילבו פתרון בעייתם עם זו של ' פליטי

כנרת ' ,

כפי שכונו

המגורשים בפי אחיהם משעךים  .נראה כי עתוי ייסודו של הכפר נבע מן הגירוש מכנרת יותר מאשר
מן הדאגה למצוקתם הדוחקת והמתמשכת של מתיישבי שערים  ' .אחת ההוכחות לכך היא שעם
חלוקת הקרקעות הראשונה לא עברו לכפר מתיישביו המיועדים משעךים  .רובם המשיכו להתגורר
בשכונתם

בתנאים

בתרצ " ב  -תרצ " ג

קשים ,

גם אם החלו בעיבוד חלקותיהם החדשות  .הם עברו לכפר רק

( , ) 1933 - 1932

לאחר השלמת בניינם של הבתים  .גל זה של מתיישבים כלל

משפחות  ,רובן יוצאות מחוזות צעדה וחיידן שבתימן

;

35

הכנרתיים היו יוצאי שרעבי ולעובדה זו

היתה משמעות חברתית רבה בכפר  ,כמוקד לסכסוכים ולפילוגים רבים .
5

מן ההתכתבות האנטנסיכית שכין המוסדות המיישבים לבין הוועד ויחידים בשערים ובכנרת עולה כי בעיות תקציב
קשות הן שהכריעו בדחיית הקמתו של המושב על האדמות שיועדו לו  .עיין

:

אצ " מ ~  : 515 / 244השווה  :כיין

( לעיל  ,הערה . ) 2
6

.

המושב נקרא כך משום שאדמתו נרכשה בשיתוף עם חברת ' עת לכנות ' מיסודם של יהודי צרפת  -שם פעל בסוף

ימיו המנהיג הציוני ד " ר
7

אצ " מ  ,לעיל  ,הערה 5

;

א'

מרמורק .

מעוזריו של הרצל .

נרמזת כאן העדפתם של תימנים חברי ההסתדרות  .נגד מגמה זו יצא כחריפות זכריה

.

.

גלוסקא יושב  -ראש התאחדות התימנים שנטתה אז לחוגים האזרחיים ביישוב ולא להסתדרות  .ועיין התכתבותו

.

עפ קפלנסקי בעניין זה  -אצ " מ שם .
8

התכתבות עניפה על כך נוהלה בין התימנים לבין המוסדות ובין קבוצת כנרת לבין המוסדות  .עיין כעיקר  :אצ " מ

 . 515תיקים

ביבא -

, 528

. 623

 ; 150השווה :

ביבא -

מ ' סמילנסקי  .תקומה ושואה  ,תל אביב

תשי " ג  ,עמ ' ; 99 - 95

א ' טביב  ,שבי

תימן  ,תל אביב תרצ " ב  ,עמ '  . 82כשיחות מוקלטות עם יוצאי כנרת במרמורק הם סיפרו על תגרות  -ידיים בינם לבין
חכרי הקבוצה  .בהן השתתפו גם בן  -ציון ישראלי ואהרון שידלוכסקי  ,שהיו
-

מן הדמויות המרכזיות בה  :כן תיארו

הפרעות בחריש וסגירת המים לחלקות המעובדות של התימנים וגם לשתייה  .תופעות אלה היו לחזון נפרץ  ,וכדי
להפסיקן נדרשה התערבותם התקיפה של המוסדות המיישבים ושל המרכז החקלאי  :והשווה

 - 515 / 527 - 528ככלי  ,סגנו של שטרן  .אל קבוצת

כנרת  ,כ " ה בטבת תרפ " ט :

ב " צ ישראלי אל המרכז

:

אצ " מ ,

החקלאי ,

י " א בשבט תרפ " ט .
9

122

תימנים יוצאי מחוזות אחרים זלזלו בדרך  -כלל ביוצאי שרעב  :אולם מקרה הכנרתיים היה שונה ויוצאי שערים

בין בדלנות להשתלבות

בתרצ " ד  -תרצ " ו

' עולים

( ) 1936 - 1934

חדשים ' ,

הגיעה לכפר קבוצה שלישית של מתיישבים  ,כשבעים משפחות של

אף הם ממחוז שרעב  .הם ביקשו להתיישב במחיצת ה ' שריעה ' ( הדיין ) המפורסם ,

הרב דוד בן  -ישראל צאירי  ,הדמות המרכזית בין עולי תרע " ב שהתיישבו בכנרת  ,ששמעו יצא בכל

מחוז שרעב בתימן  ' .העולים החדשים ' כבר לא היו ' מתיישבים ' אלא ' משתכנים '  ,לפי שלא השיגו
זכותם להתיישב מן הקרן  -הקיימת אלא קנו מן ה ' מתיישבים ' חלק מ ' זכותם '  -על  -פי אמצעיו
הכספיים של הקונה או על  -פי צרכיו של המוכר  .לא קרה כמעט שמתיישבים יוצאי שעו ם שאינם
חששו שריבוי
ממוצא שרעבי הסכימו למכור ל ' משתכנים ' פיסת  -קרקע קטנה מגחלתם  .הם
השרעבים יביא לשינוי אופיו החברתי והמשקי של הכפר  ,כפי שקרה אמנם מאוחר יותר  .אולם ספק

אם דבר זה נבע רק מהרכבם האנושי של מתיישביו  .היעדר קרקע ל ' משתכנים ' פתח גם פתח
לספסרות בקרקעות והפך לאחת מנקודות  -המחלוקת המרכזיות בכפר .
גל נוסף של שבע משפחות משרעב הגיע למקום
לכפר ,

עד שב 1944 -

הגיע מספר תושביו

ב . 1939 -

ל  " , 861 -י

גם בשנות הארבעים המשיכה הזרימה

בשל הריבוי הטבעי ובשל העלייה  .העלייה

ההמונית מתימן לאחר קום המדינה לא הגיעה אל הכפר  .בתש " ח התפרק המושב כמסגרת משקית
אוטונומית וסופח כשכונה עירונית לרחובות .

השנים הראשונות
שלוש וחצי שנים לאחר רכישת אדמות זרנוגה עובדה במחלקה להתיישבות של הסוכנות הצעת
תכנית מפורטת למושב  ,וזו הוגשה להנהלה הציונית
47

משפחות תתיישבנה בשכונה  .יהיו להם

מתוך זה -

35

משפחות מקומיות ,

וישארו שם  .להם תנתן רק
צריך לתת חרישה עמוקה

12

117 . 5

:

דונם אדמת פרדס  235 ,דונם אדמת מספוא .

משפחות מכנרת  .יי

ל ' הרחבה ' 180 ,

ל  7 . 5 -דונם ,

דונם אדמת

72

משפחות בערך  ,הן

פרדס  ,ו 300 -

משעריים ,

דונם אדמת מספוא  .לכלם

והשקאה לשטח זה  ,וכמו כן גדור .

ל 72 -

המשפחות

המתאימות בשכונה צריך לתת גם בתים  ,לולים ומחסנים  .ליוצאי כנרת צריך לתת גם שתילים ,
רכב  ,וגם השקאה לשנה הראשונה 2 .י
בתקציב נכללו הוצאות שנועדו לביצוע עבודות  -ההכנה הראשונות ההכרחיות להקמת היישוב ,
ובחלוקתו יש העדפה ניכרת של יוצאי כנרת .
הפער בין הלכה למעשה היה רב  ,בעיקר בחלוקת הנטל הכספי ובהשתתפות המוסדות בו  .היו גם

העניקו להם יחס של כבוד ודרך  -ארץ בעיקר משום שנחשכו לחקלאים המצטיינים של הכפר ( כפי שעולה
מראיונות

עמם ) :

והשווה

 :להלן  ,הערה  , 45דו " ח מקלר  .גם

ישראל ישעיהו

( שרעבי ) ,

מפעיליה הבולטים של

ההסתדרות אז  .העריך כי ' עולי חיידן  . . .הם החלק החשוב ביותר מבין יוצאי תימן בארץ  ,הן מבחינת רמת תרבותם
והתפתחותם  ,והן מבחינת חריצותם המשקית ויכלתם הארגונית  ,ואילו מתוך יהודי שרעב יצא כמעט כל החלק
המפגר בצבור התימנים  ,מכל הבחינות  ' . ' . . .יהודי תימן בארץ  -ישראל '  ,מתימן לציון  ,תל  -אביב
10

11

על  -פי רשימת צרכני המים בכפר  .שבארכיון המוכתר כשארי  :והשווה
עד

להגשמת התכנית והעלייה לקרקע  ,באוגוסט

, 1930

:

תרצ " ח  ,עמ '

ארכיון העבודה [ להלן

. 57

 :א " ע ] 109 / 1

.

מתו ממחלות שתי משפחות שלימות של תימנים יוצאי

כנרת  .התמותה בקרבם היתה גבוהה ביותר .
12

עיין

:

אצ " מ ט , 515 / 623מיום

. 15 . 12 . 1929
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שאפשר היה אולי לצפות בשנות השלושים  ,בעקבות המשבר הכלכלי העולמי  ,עליית הנאציזם
וכיוצא באלה  ,אלא בעיקר בשל עניינים פעוטים  ,שאפשר היה למונעם או לעוקפם 3 .י כתוצאה

מכך ,

לא בוצעו בעתן רוב עבודות  -ההכנה  ,אלא שנתיים  -שלוש לאחר בוא המתיישבים  ,ורק עקב לחצם

והתערבותם המתמידה של המרכז החקלאי ו ' התאחדות התימנים ' ושל אישים  ,כגון יוסף שפרינצק
ושמואל יבנאלי  ,או מנעה סמילנסקי  ,אפרים זקס וטוביה מילר מרחובות  .אין ספק שהתחלה זו ציננה
בהרבה את

במידה רבה את התפתחות המושב בשלביו הראשונים .

מחצית השנה לאחר בואם של הכנרתיים למושב נשלם חריש עמוק של הקרקע  -שלב הכנה
הכרחי בהכשרתה לחקלאות  .אי הסדרת הבעיה לפני בואם גרם לעיכוב בהתפתחותו של היישוב .
במשך שלוש שנותיו הראשונות חסרו בו גם תנאים מוקדמים אחרים  -מים  ,פרצלאציה  ,גידור
ואינסטלאציה  -ובהיעדרם חסרו היסודות החשובים להקמת המשק .
עם השלמת החריש העמוק  ,הטילו באי  -כוח מחלקת ההתיישבות ספק אם העבודה לא בוצעה

לשווא  ,אם היא מתאימה אמנם ליעדה ואם לא חרשו ' אדמה כבדה מדי עבור תפוחי  -זהב  ,במקום

13

עיין  ,למשל  ,כל המכתבים באצ " מ  , 515תיקים
ועניין החריש ) .
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 ; 3421 , 3348וכן  ( 544 / 176 :סלים בסטא ,

/

-

1

עיכובים רבים ודחיות בכל שלב משלבי ביצועה של התכנית  .אלה לא נבעו רק מקשיי תקציב  ,כפי

התלהבותם  ,ועכבה

.

יל

ן

י

., -ן

פקיד המחוז כרמלה

ן

שה - ,

~'

עבור מספוא ' 4 .י גם אם טען דוד שטרן  ,המנהל החדש של המחלקה להתיישבות  ,כי בנושא זה הוא

' סומך על שפוטם של משה סמילנסקי וטוביה
[ איש

הקרן  -הקיימת ] ,

מילר ' ,

מגדולי הפרדסנים ברחובות  ' ,שיחד עם י  .וייץ

סדרו את חלוקת האדמה לסוגיה

וליעדיה ' .

הוא הציע ' לשלח המר לתחנת

הנסיונות  ,לבדיקת סוג הקרקע '  .גם דבר זה היה גורם בעיכוב הנטיעות במושב החדש  ,ובינתיים

עמדה בכל חריפותה שאלת קיומם היום  -יומי של המתיישבים  .עיכוב אחר היה היעדרם של סידורי
מים במקום  .פרשת המים היתה לבעיה הרצינית והחמורה ביותר במושב  .היא גרמה לסיבוכים
ולסכסוכים לא רק בין הקבוצות השונות של התושבים  ,אלא נגררו לתוכה גם המרכז

החקלאי ,

הקרן  -הקיימת ומחלקת ההתיישבות  .בחילופי  -המכתבים הוטחו האשמות הדדיות שהעניקו עוד
מימד

לסכסוך " .

בכל עניין נהגו המתיישבים לפנות אל המרכז החקלאי  ,ובייחוד לאברהם

הרצפלד ,

יושב  -ראש המרכז  ,שבהתכתבות עניפה פנה בענייניהם למוסדות הלאומיים  .נראה כי במשך כל

שלבי קליטתם נזקקו התימנים לפטרון  ,לקבוצת  -לחץ ולאישיות ציבורית שתתבע את זכויותיהם מן
המוסדות .
גם הפעם נענה להם הרצפלד ופנה בשורת מכתבים לשטרן  .הוא מחה נגד ' הזחלנות הרבה הקיימת

14

15

הרצפלד אל שטרן  ,נובמבר

עיין

להלן  ,על

, 1930

אצ " מ 515 / 2297

פרשת המים .

125

דינה גרייצר

בעניינים כה

חשובים  ,ובפרט בהספקת המים במושב מרמורק '  .הוא האשים את המוסדות  ' :חדשים

על חדשים עוברים והעבודה מתעכבת בגללכם

 . . .טמפו כזה בסדור הכפר  . . .מעליב ומכאיב גם

יחד ' 6 .י לבסוף  ,אמנם חפרה הקרן  -הקיימת באר במושב ובנתה בריכה למכון  -מים  ,אך עברו עוד
שלוש שנים עד שאפשר היה להשתמש בהם  -עם השלמת בנייתן וחיבור צינורות להשקיית
החלקות ולצריכת הבתים .

בעיקר סבלו מכך יוצאי כנרת  ,ראשוני המתיישבים בכפר  .למעלה משנתיים נאלצו לסחוב על גבם

מים מבארות הפרדסים של השכנים הערבים  ,מבארות פרדסני רחובות ומקבוצת  -שילר השכנה .

משלא נפתרה הבעיה בסיוע הקרן  -הקיימת או המחלקה להתיישבות שקעו בחובות כבדים ורכשו
לעצמם ציוד לאינסטלאציה .
יותר משנה לאחר בואם  ,עדיין לא זכו יוצאי כנרת לפרצלאציה של החלקות והמגרשים ולא
לגידורם  .הם ציפו לכך לא רק משום שרצו להתחיל סוף  -סוף בנטיעה ובזריעה  ,אלא מפני שנוכחו

לדעת ש ' החריש העמוק המוקדם הולך לאבוד  . . .וכבר האדמה מלאה עשב ואנג ' יל  . . .וצריכים
לחרש שוב קודם

הגשם ' " .

משלא

נענו  ,נסעו

נציגיהם פעמים מספר לירושלים  -ללא הועיל  .הם

פנו לשטרן ולווייץ  ,אבל בעיני שטרן היו תמיד נלעגים  ' .אין תקציב  ,חבל שבאתם  ,יכלתם
היתה תשובתו

האופיינית  ' .י

לכתב ' ,

הגידור והפרצלאציה חסרו לא רק במגרשים אלא גם בשטחים שנועדו

למספוא ולמטע  ,והמתיישבים היססו להתחיל בנטיעות לא רק משום ההשקעות הגדולות הכרוכות
בכך  ,אלא גם מפני ששטחים אלה גבלו ממש בכפר הערבי

גם בתרצ " ב

( ) 1932

על כך שני אחים כנרתיים -
צאירי

זרנוגה  ,ועל

כן דרשו שמירה של ממש 9 .י

לא נשלמו ' הסידורים הראשונים ' בכפר  ,והקשיים נותרו בעינם  .חזרו והתלוננו
דוד ויוסף בן דוד צאירי  -מרגלית ,

20

בני

ה ' שריעה '  ,הרב דוד בן ישראל

:

כבר כתבנו אל קה " ק [ קרן  -הקיימת ] בשביל חלוק הקרקע והשיבו  . . .שעכשיו הדבר תלוי רק
בך  . . .מדוע אתה מעכב את חלוק האדמה

?

ולא נעלם ממך  ,שכבר החרישה הלכה לאבוד ואין

אתה מרגיש בעלבוננו בחסר וברעב מחסר הפרנסה  ,ואתה הבטחת לנו כשנעבר מכנרת אתם
תכלכלו לנו את החיים עד שנוציא יבול מהאדמה  ,ועכשיו השלכתם אותנו ככלבים רעבים גם
צמאים  .אחר שקבלנו הרע של הכנרת התחילה הכנרת לגמל לנו טוב בבריאות ומים  ,ונחיה

16

מכתבו של שטרן מיום

, 5 . 10 . 1930

אצ " מ  ,לעיל הערה  . 14גם גרנובסקי והמהנדס ברוכוכ מן הקרן  -הקיימת קיימו

התכתבות עם שטרן בעניין זה  .גם הם
באורים ' ודורשים ' לא לעכב

' מתפלאים על העכוב בסדור ענין כה פעוט  ,שאי אפשר למצא לו שום

ע " י זה התפתחות המושב החדש ' ( שם  ,מיום . ) 15 . 10 . 1930

17

אצ " מ  ,שם  ,מיום ט " ז באלול תרצ " א .

18

ראיונות מוקלטים עם יוסף מרגלית ומשה מנצור  ,שני ראשי משפחות מכנרת שנשארו בחיים .

19

עיין להלן  ,דין  -וחשבון מקלר .

20

מרגלית היה שם משפחה של רוב יוצאי כנרת  .בשיחה עמם ועם בניהם הם הסבירו את מקורו  .חיים נחמן ביאליק
הגיע לשכונתם שעל הכנרת  ,כאשר טייל עם ילדי דגניה בערכי  -שבתות  .לאחר שיחה עם הרב דוד בן ישראל צאירי

שרעבי ( זה שמו המלא ) הוא התעניין בפירוש השם צאירי ( מרומם  ,נשגב )  .שרעבי דחהו בטענה כי זהו

' שם

גלותי ' .

ביאליק הציע תחתיו את השם מרגלית  ,כ ' שם הראוי למי שפיו מפיק מרגליות  ,כפיהו של הרב החכם '  .ואמנם כל

תימני כנרת קיבלו אז את הצעת ביאליק ( רובם ככולם היו

126

קרובי  -משפחה ) .

למעט הרב עצמו .

בין בדלנות להשתלבות

בטוב  ,החלטתם להעביר אותנו  ,שלא נקבל את הטוב של כנרת  . . .עכשיו לא ידענו מה הסבה
שאתה מעכב חלוק האדמה  . . .יען שאנחנו רוצים להוציא חיים ממנה להחיות אותנו ואת

משפחותינו . .

 .מה אתה רוצה  .י2

הם סיימו בשאלת תמיהה

מורידה ' על אביהם הזקן ,

:

' שתשאר האדמה בור

ה ' שריעה ' ,

?'

לבסוף הזכירו גם את ' הצרות שהמחלקה

שאינה מאפשרת לו

' נחלה ' ,

כמו לשאר יוצאי כנרת  .הם ביקשו

הסדרת הבעיה בהקדם  .גם הרב עצמו הגיב בשורת מכתבים לקרן  -הקיימת ולמחלקת ההתיישבות על
הוצאתו מרשימת הזכאים

ל ' נחלות  -שלמות ' ,

מטעם הקרן  -הקיימת  ,כשתתבצע הפרצלאציה  .תוך

שהוא מגולל סכלותיו בארץ  ,למן עלותו ובמשך שהותו בכנרת  ,הוא דרש ביטול רוע  -הגזירה
ומימוש זכותו לנחלה  .במכתבו האחרון בנושא זה אל שטרן  ,בה ' באב תרצ " א
יפנה לגורמים אחרים כדי ליצור לחץ לזירוז פתרון בעייתו

( , ) 1931

הוא איים כי

:

אל יקל בעיניך שאני אין אני מפותח ולא יכל לכתב  .אנחנו נכתב לכל ערי ישראל על הענין הזה
יען אני כ ' שנה בק " ק  . . .בבקשה ממך אל תבישני בעיני הבריות  . . .הנח לי לחיות  ,למלוא ימי
ושנותי בטוב בלא חרפה ואחר כן קרן קיימת וההנהלה וקה " י [ וקרן  -היסוד ] ידם על העליונה
אין מי יוכל להמרות את דבריהם . . .

?2

לבסוף נעתרה לו מחלקת ההתיישבות  .הוכן לו חוזה  -חכירה מיוחד  ,שכלל סעיף ' המאשר שאחרי

מותו ומות אשתו יעברו כל הנכסים לרשות קה " י [ קרן  -היסוד ]  ,אם בינתיים לא יוולד להם

יורש ' ' .

:

לאחר התכתבויות רבות בוצעה פרצלאציה של החלקות והמגרשים  .מחלקת ההתיישבות ערכה זאת

על  -פי קריטריון משלה

10 :

דונם לכל מתיישב  ,מהם

יועדו למשק  -עזר  ,והשאר -

2.5

דונם למטעים ,

2.5

5.5

דונם סביב המגרש עליו בנוי היה הבית

דונם למספוא .

7.5

דונם היו מפוצלים

ומרוחקים כ  5 -קילומטרים מאיזור  -המגורים  .גם הפיצול וגם המרחק גרמו לקשיים  ,כנראה בגלל

הצורך לחלק חלוקה צודקת ברוב הקרקעות  :כדי להימנע מכך שאחד יקבל חלקה שכולה עידית

ואחר  -שכולה זיבורית  ,יצרו מין איזון על  -ידי פיצול

7.5

הדונם  ,גם אם הכביד הדבר על סידורי

ההשקאה והעבודה .
יחידה משקית כה קטנה למושב  -עובדים לא יכלה לפרנס את בעליה  ' ,אך מותר לומר במדה רבה של
וודאות ' ,

21

העריך פנחס קפרא

אצ " מ  ,לעיל  ,הערה

, 17

24 ,

שהתימנים חסרו יוזמה וארגון וגם פחדו להסתכן  ,ולכן לא ניצלו

מכתבם אל שטרן  ,ד ' בתשרי תרצ " ב .

שם  ,ב ' בתמוז תרצ " א .

22

אצ " מ ,

23

שם  ,משטרן אל הרב דוד

בן

ישראל  ,ה '

באב תרצ " א  :לאחר מותו ומות אשתו חילקו ביניהם שני בניו את רוב שטח

ה ' נחלה ' והקדישו רק רבע ממנה לבניית ישיבת ' פורת יוסף ' ( בשערים )  .אולם הדבר לא מומש בעיקר בשל סכסוך

בין יורשיו ( ראיונות עם צאצאי הרב  ,ביוני
בתמוז
24

; 1975

והשווה  :אצ " מ  ,שם  ,מגפנר  ,איש הקרן  -הקיימת  ,אל

שטרן  ,ב '

תרצ " א . ) 17 . 6 . 1931 /

ראיון ב  . 23 . 12 . 1975 -פנחס קפרא היה  ,ללא ספק  ,האישיות הציבוריות הבולטת ביותר בקרב התימנים ברחובות .
היה ציר למספר קונגרסים ציוניים  ,נמנה עם מייסדי שערים ופעיל בהסתדרות הכללית  .מונה כנציג המרכז החקלאי

לניהול המשא  -ומתן על הקמת כפר  -מרמורק ועמד כראש הוועדה שמינתה מחלקת ההתיישבות להרכבת רשימת

מועמדי ההתיישבות במושב החדש  .והשווה ספרו  :מני תימן ובשערים  ,רחובות תשל " ח  ,בייחוד פרקים ב  ,ג  ,ד .
127
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(,

בין בדלנות להשתלבות

תמיד נכונה את שטח  -האדמה שניתן להם  .והראיה  ,המצב באלישיב  ,בו קיבל כל מתיישב

ארץ  -ישראליות

;

300

לירות

היה זה אמנם מושב  -התימנים היחיד שקיבל את מלוא ציודו ותקציבו  ,העולה

בגודלו אפילו על זה שניתן למושבים השכנים  ,כפר  -ויתקין וכפר  -חיים ( כאן קיבל כל מתיישב

ארץ  -ישראליות ) ' ,

לירות

2

והוא מתלונן

266

:

על הדרכה מטעם המוסדות אין בכלל מה לדבר  ,זו לא נתנה כלל  ,והרי היא העקר  .אבל יותר
 האלף ' ,מכך  :המוסדות הבטיחו ולא קיימו  .הם הבטיחו למשל  ,שהמושב ייכלל ב ' התיישבות
ולא קיימו  ,וכך נהגו בנו לעיתים קרובות  .אולי זו היתה מדיניות מכוונת מצדם . . .
 2כשל המשבר
הכפר לא נכלל ב ' התיישכות האלף ' אלא בין המושבים החדשים ה ' בלתי  -מבוססים ' ' .

הכלכלי בעולם התקשו המוסדות להשיג את הכספים הדרושים להם קיוו תחילה למימוש תכניות
ההתיישבות בשנות השלושים  :ולפיכך לא נכללו בתכנית ' התיישבות האלף ' כפר  -מרמורק  ,טירת -
שלום  ,נטעים וכפר  -בצרון  ,המושבים השכנים  ,כמו גם המשקים הקבוצתיים הסמוכים  :קבוצת

שילר

( גן  -שלמה ) ,

גבעת  -ברנר  ,נען ועוד יישובים ברחבי  -הארץ  .כך סבל הכפר כתחילת דרכו גם

מחוסר עבודות הכנה

יסודיות ,

שנועדו להיעשות לפני בואם של המתיישבים  ,ויחידת  -המשק

שניתנה לכל מתיישב היתה קטנה מדי ( כאמור  ,רק

דונם  ,וביישובי ' התיישבות האלף ' -

10

15

דונם ) .

משלא קיבלו המתיישבים  ,להוציא הכנרתיים  ,כל הלוואה להקמת משקם מן המוסדות
התאמצו להשיג כל מלווה ממוסדות  -אשראי פרטיים .

מהם הלוואות מ ' קופת מלווה של

תימני  -שערים ' ' ,

2

27

המיישבים ,

חמש שנים לאחר בואם השיגו שלושים

ובאמצעותן יצרו את ענף  -המטעים במושב

שהיה בו לענף החשוב ביותר  .עתה נדמה היה כי המקום עולה על דרך  -המלך  .כדי לעמוד
בהתחייבויותיהם הרבות וכדי להתפרנס נאלצו לעבוד קשה בפרדסי המושבה  ,ובשכר נמוך  ,ואחר -

כך נצלו כל שעה פנויה וכל פרוטה יתירה כדי להוציא אל הפועל את העבודות הראשונות על
אדמתם  ,לבנות לעצמם משקים זעירים ולהרחיבם צעד אחר צעד  .אלא שמבנה המשק המושתת על

ענף  -ההדרים לא התאים לאמצעיהם

הדלים ' .

2

משהניבו סוף  -סוף

העצים ,

אכלו חובותיהם את

הכנסות המשק  ,במקום שהיו יכולות להקל על מצבם  .מלחמת  -העולם שפרצה לאחר  -מכן גרמה
לסגירת השוק בחוץ  -לארץ ולחיסול מוחלט כמעט של ענף  -המטעים  .דבר זה היה שלב בהתפתחות

המושב לקראת סיפוחו לרחובות שלוש שנים לאחר מלחמת  -העולם השנייה .
לאחר שלב ההתנחלות
גם שנים מועטות לאחר הנחת היסודות למושב נראה היה כי לא השתנה כמעט דבר כמערכת

היחסים בין המתיישבים והמוסדות המיישבים  ,ודבר זה עמד עדיין בסימנה של תלות ניכרת של

25

26
28

ן

קפרא הסתמך על

כיין ( לעיל  ,הערה

מאמרו של ישעירו ( לעיל  ,הערה
 , ) 2עמ '

. 358 - 354

27

, )9

על  -פי

עמ ' . 92
:

א "ע

ינואר . 1940
, 209 / 1

שאלוני המרכז החקלאי ,

( ' המזרח '  ,ד '

הקופה נוסדה בכ " ה באדר א ' תרצ " ט  ,ונרשמה במשרדי  -הממשלה על  -פי חוק האגודות השיתופיות
 29עיין להלן דין  -וחשבון מקלר .
בסיוון תרצ " ח ) .

מכתם של הרב דוד בן ישראל צאירי אל דוד שטרן  ,ה ' באב תרצ " א
129

כפר  -מרמורק  -מראה כללי בשנת  1930לערך

הראשונים באחרונים  .בעיות התושבים התמקדו בענייני תקציב ומשק  ,אלא שבאותה תקופה נתלוו
אליהן גם בעיות חברתיות קשות שאיימו להרוס את המערכת החברתית שהתגבשה והלכה במושב .
הם נזקקו לסיוע המוסדות ולהתערבותם הנמרצת כדי לפתור אותן .
במחצית השנייה של שנות
למושב ,

השלושים ,

עם גבור זרם  -העלייה

מתימן' 0

וכניסת ' עולים חדשים '

השתנה בהדרגה הרכבו החברתי  .נתלוותה לכך התחדדות היחסים שנתנה אותותיה

בהתפתחותו  ,כפי שעולה מחליפת  -המכתבים שלהם עם המוסדות .
בצד תלונותיהם על היעדר תקציב לפיתוח משקם ולביסוסו ועל הרגשת קיפוח וזלזול שחשו ביחס
המוסדות  ,הם

השיגו גם על הבטחות

שהופרו  ,על ' סחבת '  ,על

בעיות המים  ,ובעיקר על אזלת  -ידו

של ועד  -הכפר לכלכל ענייני המקום בתבונה ולפתור את בעיותיו  .נוספו לכך תלונות מסוג חדש

:

עבודה ערבית פשטה במושב  ' ,זרימת העליה החדשה מתימן ' אשר ' מביאה את המתיישבים לידי
עבירה ע " י כך שהיא גורמת לסרסרות בקרקע

הלאום ' ת

.

גם עתה נזקקו לתמיכת המרכז החקלאי כמתווך בהסברת דרישותיהם ובהצגתן לפני המוסדות  ,וכן
לגיבויה ולעצתה של ' התאחדות התימנים '  .בשורת מכתבים ששלחה ' קבוצת מתיישבים '  ' : ,דובר על

' השערוריות הנעשות

בכפר ' ,

שהמוסדות מתבקשים -

לעקרן מן השרש  :תושבי מרמורק גזרו אומר להשריש את העבודה הערבית באדמת

הלאם ,

והם מבצעים את העובדה הזרה מידי יום ביומו  ,בחריש  ,בבנין ובכל העבודה החקלאית  .בראש
ובראשונה נוטל לו ועד המושב חלק לא קטן בכל העבירות הנ " ל  .פעמים רבות התערבה

30

י ' ישעיהו  ' ,העליה מתימן '  ,שנתון דבר  ,תש " ד  ,עמ '

31

אצ " מ  ' . 544 / 176קבוצת מתיישבים ' אל הקרן  -הקיימת  . 12 . 12 . 1955 .הם כונו ' סיעת ע ' '  .על  -פי שמותיהם עולה כי
כולם היו מיוצאי
מצאנו אף

130

חיידן  .הם ראו עצמם

. 196 - 187

מיוחסים מן השרעבים  ,ובעיקר מן ה ' משתכנים '

לא מקרה אחד של נישואים ביניהם לבין השרעביים .

32

שם .

שביניהם  .עד  1948לא

זכריה נלוסקא ואברהם טביב  ,ראשי ה ' התאחדות '

מועצת  -פועלי  -רחובות  ,אבל ללא תוצאות  . . .שאלת הספסרות בקרקע הקק " ל [ הקרן  -הקיימת
לישראל ]

מתרחבת מידי יום ביומו . . .

הם הודיעו בדאגה על המצב החדש המתהווה בעניין המים

' ועד  -המושב רוצה ליצור אגודה בעלת

:

מניות  ,שתאושר ע " י הממשלה  ,כדי שיוכלו להרים את מחיר המים כדי להתעשר ע " ח

פועלים המתפרנסים בזיעת

אפם ' .

[ על  -חשבון ]

אין להכיר בוועד וכן יש ' למנע מתן כל הלואות למושב ' אשר ועד

זה דורש ' ולהודיע לכל המוסדות הלאומיים לא לבוא עמו בקשרים '  ,אלא באמצעות ' התאחדות
התימנים ' ,

כל עוד חבריו ' מחללים את קדשי הקדשים שלנו הקרקע '  .לבסוף תבעו  ' -יש לאחז

באמצעים נמרצים כלפי האנשים

האלה ' " .

בעניין הלוואות לביסוס המושב הם כתבו למוסדות הוועד וכן למתיישבים יחידים  .הם פנו גם
למרכז החקלאי ול ' התאחדות

התימנים ' .

זכריה גלוסקא  ,יושב  -ראש

ה ' התאחדות ' ,

צירף בקשותיהם

לאלה של יישובי תימנים אחרים  ,והפנה אותם לדוד בן  -גוריון  ,יושב  -ראש הנהלת הסוכנות  ,לדיון
ולשיקול  .במכתב מיום

28

בינואר

1936

הזכיר גלוסקא לבן  -גוריון כי לא נענו עד אז  -על אף

ישיבתם המשותפת בעניין מצבם הקשה של התימנים בארץ ועל אף בקשותיו החוזרות ונשנות
לסידור הלוואות כדי לבסס את יישוביהם הצעירים ולבטל אפלייתם לרעה בענייני עלייה  ,עבודה ,
חינוך

ועוד " .

נראה כי זה הרקע לפנייתו של בן  -גוריון למחלקת ההתיישבות לבקשת דין  -וחשבון על

' התיישבות העדות המזרחיות בארץ  -ישראל '  .שלושה ימים לאחר מכתבו של גלוסקא  ,התקבל הדין -

וחשבון לפרטיו  .הוא כלל טבלה ובה סיכומי ההשקעות ( לכד ממחירי הקרקע ) של הקרן  -הקיימת
וקרן  -היסוד ' בנקודות החקלאיות מבני

עדות  -המזרח ' " .

שתיים של יוצאי תימן ושתיים של ' עדות מזרח ' אחרות

33

שם  :ועיין להלן  ,על פרשת המים .

34

אצ " מ  ,שם .

35

לשם השוואה נביא ארבע

' נקודות ' -

:

שם .
131

דינה גרייצר

הקרן  -הקיימת

הנקודה

מספר המשפהות

מרמורק

6 10נ

6 , 410

קרן  -היסוד

לירות ארץ  -ישראליות

928

לירות ארץ  -ישראליות

6 , 688

לירות ארץ  -ישראליות

אלישיב

25

בית  -חנןל '

40

925

לירות ארץ  -ישראליות

150 . 36

לירות ארץ  -ישראליות

כפר  -כרוךו '

17

1 , 687

לירות ארץ  -ישראליות

158 . 00

לירות ארץ  -ישראליות

-

הדין  -וחשבון חזר והזכיר את החלטות הקונגרס הציוני

הי " ט

על אחריותה של ההנהלה הציונית

למצבם של מושבי התימנים בארץ והחובה שהטיל עליה ב ' בסוסם באופן שווה לישובי העובדים של

ההסתדרות הציונית '  .המחלקה הבטיחה לבן  -גוריון להגשים זאת ' בגבול האמצעים העומדים
ברשותה '  .ומה שחשוב  -המסקנה שנכללה בדין  -וחשבון ביחס להרכב יישובים אלה והנמקתה
השטה הזאת  ,יצירת נקודות מיוחדות לבני עדות  -המזרח נכשלה מסבות אלה

)1 ( :

:

עבודה

ערבית  :המתיישב עצמו עובד בפרדסי היהודים ואת חלקתו הוא מעבד ע " י פועלים ערבים  .כל

מאמצי הקק " ל [ הקרן  -הקיימת

לישראל ] ,

התאחדות  -התימנים ,

המה " ח [ המרכז

ומחלקת  -ההתיישבות לא נשאו פרי  . . .עובדות אלו גורמות רק לוכוחים תמידיים

בינינו ובין אותם  . . .הרגילים להופיע תמיד כ ' מקופחים ' וכ ' נגזלים ' .

()2

החקלאי ]

ולאי  -הבנות ,

רב המתישבים אינם

משלמים את חובותיהם לקרנות והם מבינים יפה את חק האריסות ויודעים  ,שהמוסדות לא יגעו

בהם מפני דעת  -הקהל .

()3

ספסרות בקרקעות ובבתים  .אלו עוברים מיד ליד מבלי שתהיה לנו

כל אפשרות של בקורת ועכוב חוקי  . . .עם כל זאת אין אנו מרגישים את עצמנו משוחררים

מהדאגה לבני עדות  -המזרח  . . .ונשתדל למלא את חובתנו  ,אולם לא ליצור התיישבות של

עדות  ,כי אם ישובים משותפים מכל הסוגים

והעדות " .

ייתכן שבכך נגעה בשורש הבעיה של המפגש בין עדות ישראל ובשאלת הסתגלותם של בני ' עדות
המזרח ' ,

לרבות התימנים  ,לחברה היישובית הקולטת ולדפוסי  -החיים

בארץ ' " .

חודשיים לאחר  -מכן שוב תואר המצב הקשה אליו נקלע כפר  -מרמורק למן היווסדו  ,בעיקר בשל
היעדר מקורות מימון להשקעות יסוד  .מוכתר הכפר קבל קשות נגד המוסדות המיישבים
' המבטיחים ומפרים

הבטחותיהם ' ,

וראה בהם גורמים עיקריים בעיכוב עצמאותו של הכפר

והתפתחותו לשביעות רצונם של מתיישביו  ,למרות ש ' הוא עומד על תלו למעלה מחמש שנים '  .י '
כשבאו לכפר  ,ציין

המוכתר  ,ראו כי -

36

נראה כי רק עשר משפחות של יוצאי כנרת נלקחו בחשבון בהשקעות הקרן  -הקיימת וקרן  -היסוד במרמורק .

37

מייסדיו היו ברובם יוצאי בולגריה ( ביין  ,לעיל הערה

38

מייסדיו היו ברובם

39

שם .

40

על תוצאות בידודם החברתי והאקולוגי עיין
מגמות  ,ט ( , ) 1958

 , 2עמ '

. ) 334

' ספרדים ' ( שם  ,עמ ' . ) 296

עמ '

: 200 - 187

והשווה

:

:

א ' כץ וא ' זלוצ ' ובר  ' ,המשכיותם של דפוסים עדתיים בדור

ש " נ אייזנשטדט  ,מבוא לחקר המבנה הסוציולוגי של עדות המזרח ,

ירושלים תש " ח .
41
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שני ' ,

המוכתר  ,בשם הוועד  ,אל שטרן  ,ב " ב באדר תרצ " ו  ,אצ " מ 515 / 2282

בין בדלנות להשתלבות

המים בלי סדר  . . .אדמה חרבה אין בה כלום ולא קבלנו תקציב ולא משק  -בית  ,ואנחנו אזרנו
חיל ועבדנו אותה ונטענו את כל המגרשים וכל מה שהשקענו באדמה הכל כתוב בספר וחייבים
לבנק יען כי עדיין לא הכנסנו מהאדמה אפילו פרוטה  . . .אנחנו עובדים אצל האמידים
בעשרים גרוש ומה יספיק זה לאנשי ביתנו או לרופא או לבית  -המרקחת  . . .ואתם איך מרגישים
על צער האביונים העובדים באדמת הקדש ומדוע חמתכם נתכת על ק " ק תימני מרמורק  .מה
אתם חושבים כבר יצאו לדת אחרת

על חייהם במה שחננם

הב " ה

?

[ הברוך

לא כי הם עומדים בדת היהודית ובחוקי ק " ק  . . .ונלחמים
הוא ] ,

ואתם עזבתם אותנו ללא עזרה וללא תמיכה  . . .וגם

אנחנו כמכוכה גדולה מקלקול משאבת המים יען שהמגרשים בשטח כלם נטועים  . . .ותעלימו
עיניכם מהצבור האומלל הזה  . . .ואם ח " ו [ חס וחלילה ] ימותו העצים מחסרון המים  ,תהיה
בושה וחרפה וכלימה בארץ יען שהאנשים עבדו וגדלו  ,ולא עזרו להם מסדרי א " י  .זה חרבן ולא
בנין ויובישו ויכלמו בעלי הכח  .אנחנו מבקשים שתמהרו ותבקרו את העצים ותעשו דבר
מתאים  . . .ואחרי כן ידיכם על העליונה  .כשיהיה פרי תמכרו ותעשו מה שישר בעיניכם ואנחנו
לא נמרה . . .

בתקופת ימאורעותי תרצנו -תרצייט
בימי המאורעות הורע מצבם של המתיישבים בכפר  .בי " ב בסיוון תרצ " ו שוב כתב המוכתר לשטרן
מנהל מחלקת ההתיישבות  ,והפעם בנימה חריפה יותר

,

:

זה היום כשנה לערך מיום שהתבשרנו מעל דפי העתונות על החלטת הקונגרס הציוני

בלוצרן ,

שהחליטו לתת תקציבים והלוואות לחזוק המושכים החדשים ובסוס המשק הקיים  . . .כתבנו

תזכיר לכב ' על המצב במושב  . . .והגשנו אותו לכב ' ע " י מרכז התימנים בא " י

 . . .הצענו לכב '

את הסכומים הדרושים להקמת משקנו הרופף ובסוסו וקוינו שככ ' יבוא ויבקר אצלנו ויראה את
מצב משקנו החקלאי הצעיר הזקוק לעזרה מידית  [ . . .ו ] את המשק הביתי שעוד לא היה ולא

נברא  ,ורק חולמים עליו  . . .לדאבוננו התחולל המצב הזה שבא פתע פתאם [ המאורעות ] . . .
והוא שהפריע לבקור שהיה צריך להיות אצלנו .
והוא העיר

. .

:

מה מאד הופתענו כשראינו את הדו " ח שהתפרסם בעתונות  ,שקה " י [ שקרל  -היסוד ] והסוה " י
[ הסוכנות היהודית ] הוציאו בשנה זו לצרכי התישבות חקלאית סך

חלקנו מזה
הלאום

?

?

ולמה בשבילנו אין כסף

?

137 , 000

לא " י  . . .ואיפה

האם אנחנו לא בונים את הארץ ומחיים את אדמת

אנחנו האלמנט הדרוש לארץ וגם הארץ דרושה לנו  .אבל מה נעשה אם אדוני הארץ

ושליטי העם לא מכירים אותנו ולא מתחשבים עם בקשותינו

את דבריו סיים במלים אלה

?

:

עכשיו באנו לידי הכרה שרק אתם משלים אותנו בהבטחות של בקורים
ודחיות מחדש לחדש עד שתעבר תקופת ההחלטה הנ " ל ויבא הקונגרס הכ " ו
133

תימנים מכפר  -מרמורק בקורס ה ' הגנה ' בכפר ביל " ו  ,תקופת המאורעות  ,סיוון תרצ " ט

ועולם כמנהגו נוהג  [ . . .ההדגשה במקור  -ד " ג ]  .אנו נכתב לכל הגבירים המתנדבים
שבחו " ל

[ שבחוץ  -לארץ ] ,

שהנתמכים אין להם שום חלק בתקציבים ולא בהלואות שהוחלט

עליהם בקונגרסים הציוניים  ,החל מט " ו אלף הלא " י שהוחלט לתת לתימנים בקונגרס הי " ד ועד
החלטת הקונגרס הי " ט בלוצרן . . .

?4

התשובה היחידה שהתקבלה מן המחלקה כעבור שבוע  ,דרך התאחדות התימנים  ,היתה הבעת זעם
ומחאה על שהעז מי מן המתיישבים במרמורק לשלוח מכתבים כאלה ; אולם לא נאמרה מלה אחת

לגופם של דברים  .התשובה הסתיימה בדרישה להחזיר את המכתב לשולחו  ' .מכתבים כאלה אינם

יכולים להתקבל על ידינו '  ,ציין

שטרן ' .

4

בינתיים החמירה שאלת הביטחון ביישוב העברי כולו  ,והכפר נקלע לקלחת ה ' מאורעות '  .נוכח
המפגעים והנזקים שעוללו לו ערביי זרנוגה גולל הכפר את בעיותיו לפני המוסדות  ,וביקש את
עזרתם

:

 . . .בשבוע האחרון התחילו השכנים הערבים לשלח ידם במשקי חברינו לעקר עצים בני שלש
וארבע

שנים  .בתחילת המהומות התחילו לקלקל צנורות גם שברו ארבעה ראשים וגנבו שניים .

השחיתו  . . .עצים ע " י גמלים ועזים  . . .וכבר הודענו בעתונות
חמישי שעבר עקרו

42

134

שם  ,י " ב בסיוון תרצ " ו .

37

ע " ז [ על זה ] בזמנו  ,שבליל

עצים בני שלש  . . .ובליל שלשם עקרו דונם וחצי עצים  . . .ושמונה

43

שם .

בין בדלנות להשתלבות

עצים גדולים  . . .הכל בפרדסים הסמוכים לכפר זרנוגה  ,ועוד ידם נטויה  . . .ולע " ע [ ולעת

מעריכים את הנזקים הנ " ל לסך

150

עתה ]

לא " י  . . .אנו מצדנו התעוררנו ע " כ [ על כן ] ובקשנו מסגן

המושל  . . .קומרוב  . . .שימנה מאתנו שני גפירים לשמר על הרכוש  . . .והסכים  .אנו מבקשים

הלואה קטנה ע " מ [ על מנת ] שנוכל לעמד על המשמר בכח בטוח  ,ואל יתעללו זרים בעמלינו
ועינינו רואות ויש לאל ידינו למנע כל השחתה שהיא . . .

44

בסוף אותה שנה הגיעה לכפר משלחת של שני אנשים מטעם מחלקת ההתיישבות  ,אברהם
סגן יושב  -ראש התאחדות

התימנים  ,ושמעון

טביב ,

מקלר מן המרכז החקלאי  .הם חקרו ודרשו בבעיות

הכפר יותר מרוב חברי המשלחות שקדמו להם  ,וזכו להערכת המתיישבים ולשיתוף  -פעולה מצדם .
לאחר הכיקור  ,הגיש מקלר

( ) 2 . 11 . 1936

דין  -וחשבון מפורט לדוד שטרן ' .

4

היה זה דין  -וחשבון יחיד

שהקיף את ההיבטים השונים של בעיות המשק בכפר  ,לכן נודעה לו חשיבות מיוחדת בעיני
המחלקה  .התמונה העולה ממנו על המצב בכפר מתאימה לזו שתוארה לעיל במכתבי הוועד
והמוכתר למחלקת ההתיישבות .

בסיכומו של הדין  -וחשבון נאמר כי העבודה נעשית לעתים בשיטות פרימיטיביות  ,בשל היעדרם של
תנאים מתאימים  ,אך גם מחוסר ידע  ,ו ' למרות בקשותיהם החוזרות של התושבים  ,מעולם לא נשלחו

אליהם יועצים ומדריכים לעבודה חקלאית '  .דבר זה התאזן לעתים קרובות על  -ידי ' חריצות יוצאת
מן הכלל ' של המתיישבים ' מלבד מקרים בודדים ' ; לכן ' יש שהביאו כבר את המטע למצב של נושא
פרי (  9 , 000תיבות אשכוליות השנה ) . ' . . .

מקלר העריך כי הבעיה המעיקה ביותר היא בעיית המים

:

המתיישבים קונים מים להשקאת הפרדסים במזומנים  ,ודבר זה מכביד ביותר  . . .לנצול המים
באפן רציונלי היו נאלצים לסדר גם אנסטלציות  -הכל באמצעים עצמיים  ,ללא כל תמיכה של
המוסדות .
הוא ציין כי בכפר ' שני סוגים של

הכשרת המגרש ורפת בנויה ' ; ו ' סוג

מתיישבים ' 10 :
שני ' 35 -

משפחות הכנרתיים ' להם נבנו בתים  ,נתן

גדור ,

משפחות מתיישבים  ,שכעלותם על הקרקע קבלו רק

בתי  -דירה .
בסיכום הפרק על המשק הסיק מקלר כי למרות ש ' מצבם הכלכלי אינו מזהיר ביותר ' והם שקועים

בחובות עצומים  ,יש תקווה שיתאוששו אם יעזרו על  -ידי המחלקה  .זאת ועוד

:

למרות עבודתם

המפרכת בחוץ ואמצעיהם הדלים  ,הנה רוב השטחים עובדו  ,וביותר אלה של הכנרתיים ( והוא מפרט
הישגיהם בהתפעלות מודגשת

וחוזרת ) ,

אבל ' היו גם שטחים שנשארו בור  ,בשל חוסר אמצעים

לרכישת הכילים הראשונים לעבודם ולנטיעתם  ,או מחסר מים  ,או בשל

מהלה ,

או זקנה של

המתיישב '  .אולם אפשר למנות גם סיבות אחרות  ,שלא היו תלויות רק בהם  .מצבם של משקי

44

הוועד אל שטרן  ,ב " ה בסיוון תרצ " ו  ,שם  .והשווה

:

' עקירת עצים במרמורק '  ,דבר  . 20 . 6 . 1936 ,ראוי לציין כי

תשובת שטרן לפנייה זו היתה ש ' אין למחלקה תקציב לעניינים כאלה  ( ' . . .שם ) .
45

אצ " מ 315 / 2283
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הכנרתיים מעורר מחשבה על מקורו של השוני בינם לבין שאר המתיישבים  .אפשר שמשום שהיו
בכנרת בחברה פתוחה ביחס  ,על  -יד ' החלוצים '  ,למדו מהם חלק מהרגלי  -העבודה והגיעו להישגים

מרשימים במשקיהם  .לעומתם התסגרו יוצאי שעטם בשכונתם  ,וזכו לתשומת  -לב קטנה יותר של
המוסדות .
הדין  -וחשבון התייחס גם להרכב הכוחות בכפר ואישר כי -
הענינים הצבוריים אינם נמצאים בסדר הדרוש  .הכפר מפולג לשנים  ,וצד אחד אינו רוצה
להכיר בצד השני  .לועד המושב אין למעשה כל שליטה על המתישבים  .סלע המחלקת גם
היא שאלת המים ומחירו  . . .כך גם בשאר עניני המושב
השווק ,

:

החנוך  ,קופ " ח

כאן ,

[ קופת  -חולים ] ,

הכל מסתדר ע " י כל אחד כהבנתו וכרצונו  . . .דרישות המתיישבים הן רגילות  ,ואין

השואה עם שאר מושבי  -העובדים .
גם כאן ' עומדת בשורה הראשונה שאלת הספקת המים לשתיה

ולהשקאה ' ,

ואם

לא תוסדר

בהקדם  ' -כל עמל המתישבים ירד לטמיון '  .כדי ' להפיק מן המטעים את הטוב ביותר שבענף זה '
הוא המליץ בראש  -וראשונה על מתן ' יעוץ והדרכה ' שיביאו ל ' יעול וחסכון ידוע בהוצאות ' .
למרות הדין  -וחשבון ' לא נשתנו הדברים במרמורק  .וגם אחרי חכיון של שנתיים לערך שאנו מחכים

להגשמת החלטת הקונגרס הציוני הי " ט בדבר תקציבים והלואות '  ,התלונן מוכתר הכפר  ,וביותר -
לאחר שבקרו בו ' השליחים הנכבדים מקלר וטביב  ,פעמיים  ,וקבלו פרוט המצב מכל המתישבים '

נשאר ה ' מצב החמור ' .

46

מתברר כי -

התקציב אמנם הגיע אך לדאבוננו קמו המיניסטרים שלנו  . . .ומנהל מחלקת הכספים הא ' הארי
סאקר ומר שפרינצק וגלוסקא ושנו את מטרתו מחקלאי לעירוני  . . .ועוד הוסיפו עליו
השתתפות הממשלה עד

100 , 000

לא " י וכל זה הלך לכיסי הפועלים התימנים בעיר . .

ונתקפחה החקלאות התימנית הזעירה .

,

47

הוא הדגים בעיותיהם על  -פי המצב במרמורק

:

' עדיין  70 %מהפרדסים מקבלים מים דרך צנורות

הערבים שבפרדסים הסמוכים ומשלמים להם את מיטב

הכסף ' ,

אך השנה יותר מבעבר מאיימות

עליהם ה ' כנופיות ' -

לולא הקנסות שבחוזים היו הערבים מפסיקים לנו את המים מתרצ " ו  ,ולכן יש לקדם פני הרעה
בעוד מועד  . . .ואם יחפצו המוסדות לשפר החקלאות אצלנו  ,נחוץ יהיה לחפר ג ' ד ' בארות
לפחות  . . .כן נחוצה הלואה של

4000

לא " י עבור משק  -בית  ,תרנגולים  ,פרות ועזים  ,כי מי

יאמין שמיום שדרכנו במושב עוד לא זכינו לשתות כוס חלב משלנו
לוקחים עז ערבית הנותנת

3

?

ואם קונים חלב או

אוקיות חלב ליום זה רק בשביל הנשים המניקות וילדיהן הקטנים

 . . .בעבר זה נחלשים ומזקינים הפועלים התימנים טרם זמנם  ,ומי אשם בזה אם לא

46
47
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אל שטרן  , 29 . 4 . 1937 ,א " ע 1
ש'

,

. 209

בשארי  ' ,כנוסים ללא תועלת  -למה

?'

המזרח  ,ה ' באייר תרצ " ח .

מנהיגינו ?

בין בדלנות להשתלבות

למרות לשון ההגזמה הנקוטה

בזה  ,הנה

עיקר הדברים היה נכון  ,ובעיית הממון המשיכה להעסיק את

רוב התושבים  .מצב זה נמשך גם אחר  -כך והחמיר בימי  -המלחמה  .בצד ידיעה ב ' הארץ ' מיום

ביולי
. . .

, 1943

כי ' נחתמו סו " ס [ סוף  -סוף ] חוזים בין המתיישבים והקק " ל [ והקרן  -הקיימת

לאחר דיונים שנמשכו

7

13

לישראל ]

שנים  ' . . .הובא תיאור המצב בכפר באותה תקופה  ,וגם בו נשנות ועולות

אותן תלונות ותביעות  .בסופו של המאמר בא סיכום קצר  ,המצביע אמנם על התקדמות  -מה בכלכלת
המשק

 ' :ב 1938 -

תיבות

הדר  ,לעומת 150 , 000

עבד המשרד הקבלני עבוד שנתי

361

דונם פרדס ב " מרמורק "  ,וקטף

תיבות הדר ב  . 1937 -השכר היומי לפועל -

200

285 , 000

מא " י ולפועלת

175

מא " י ' .

בימי מלחמת  -העולם השנייה
עתה  ,ולמעשה עוד שנתיים

קודם  -לכן  ,הורגש

שינוי בטיבו ובתוכנו של הקשר בין המתיישבים

והמוסדות המיישבים  ,כפי שמשתקף בחליפת  -המכתבים שביניהם  .מבדיקה של החומר הארכיוני
עולה כי השינוי בקשרים מבטא גם שלב בהתפתחותו של המושב  .תחילה  ,עם ההתנחלות  ,היו יחסי
תלות מוחלטים כמעט בין המתיישבים לבין המוסדות  .לאחר

7 -6

שנים  ,וביותר למן שנת

, 1938

נראה כי הסתיים במידת  -מה תפקידה של מחלקת ההתיישבות וחלק ניכר מן המתיישבים החלו

מתבססים  .המטע  -הענף המרכזי במושב  -התחיל להניב ולכסות חלק מן ההשקעות בו ,
והמכשולים הראשונים של חבלי  -קליטה הוסרו במידת  -מה  .עתה עמדו על הפהק ביסוס הקיים

נשות כפר  -מרמורק ב ' הגנה ' ,

1941 - 1940
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והרחבת המשק  .לבד משאלת המים נפנו התושבים גם לשאלות החינוך

והחברה  .הם נדרשו עתה

יותר לקרן  -הקיימת ולוועד הלאומי מאשר למחלקה להתיישבות חקלאית  -כמו סיימה זו את

תפקידה  .כאז  ,הם נזקקו למרכז החקלאי ול ' התאחדות התימנים '  ,ועתה לא רק בתור מתווכים .
שוב קוראים אנו במכתביהם של יחידים ושל ה ' ועדים ' בכפר על המצב הקשה אליו נקלעו המשקים
בתקופת המלחמה  ,ובעיקר המטע  ,ועל בקשותיהם לעזרה מן המרכז

החקלאי ' .

4

בתחילת שנת

1940

כתב ועד הכפר למסחרי  ,הממונה על ענייני התימנים במרכז החקלאי  ,שרוב המתיישבים חתמו כבר
על החוזים עם

המיישבים

;

הקרן  -הקיימת  ,מעשה שהועמד

כתנאי להמשך כל קשר עמה ועם שאר המוסדות

לפיכך יכלו לדרוש באמצעות המרכז החקלאי ' עזרה לקיום המשק הזעיר  . . .הסובל

מחסר טפול  ,בגלל חסר אמצעים

לפתוחו ' .

בקשת הוועד היתה  ' -מתן הלוואה למשק עזר לכל

מתיישב ' והסדרת ' שאר הענינים החסרים במושב  ,כגון בנינים צבוריים לחנוך בנינו  ,סדור ענין המים
 . . .וסדור השלום במושב  ,כנגד
הבחינה המשקית

:

הכל ' .

נראה כי עניין אחרון זה שיבש את כל סדרי המושב  ,ואף מן

' קיוינו שנשלח דרישותינו יחד עם הועד המתחרה  ,זה המתקרא " ועד מתישבי

מושב מרמורק "  ,אך נתבשרנו שהוא כבר הקדים אותנו ' .
בתקופה זו היו במושב שני ועדים ושני ארגונים שייצגוהו כלפי
המתחרה ( ' ועד המתיישבים ' או ' קבוצת ע '

'),

חוץ ,

49

ומסתמא  ,הקדים הוועד

ודרש מן המרכז החקלאי הלוואות למטרות אלה  ,אך

לא נענה  .כיוון שכך  ,פנה שוב ושוב למרכז החקלאי והזכיר את נאמנותו ל ' הסתדרות '  ,לעומת
נאמנות הוועד האחר ל ' התאחדות התימנים ' ( זו נטתה במשך רוב ימי קיומה ל ' חוגים

ודרש

להעדיפו ' " .

האזרחיים ' ) ,

הם סקרו את בעיות המושב ומצבו הקשה בשנות ה ' מאורעות ' ובתקופת המלחמה

וקבלו על קיפוחם לעומת מושבים אחרים  .בין שאר דבריהם ציינו כי למרות שהמושב נוסד תשע
שנים קודם  -לכן  ,הוא היה במצב קשה

:

אין דומה לו בכל ההתישבות  . . .לפנים טענתם  ,שהמתישבים מסרבים לחתם על חוזים עם
הקק " ל [ הקרן  -הקיימת לישראל ]  ,ובעקר אלו הנוהים אחר ' התאחדות התימנים '  ,ולכן נמנעה
מכל המושב העזרה הנתנת למושבים אחרים .
לאחר מאבק קשה  ,ולא מעט בזכותם  ,חתמו רוב רובם על החוזים  ,וביקשו לממש את זכותם למשק -

עזר שיקל על המצב הכלכלי שאיים עליהם ועל כל הארץ  ' ,כי הרי הבטחתם והתניתם את זה בחתימת
החוזים  .קפוח כזה של מושבנו אינו צודק . .

48

א "ע

- 109 / 1

הרב כן ישראל אל הרצפלד ,

 . ' .הרוב בו מטופל בהרבה ילדים ,

: 25 . 12 . 1940

מורי בשארי אל המרכז

החקלאי  : 23 . 1 1 . 1941 ,ועד הכפר

אל מסחרי  . 2 . 1 . 1940 ,מכאן ואילך כל המסמכים כמעט מתוך ארכיון העבודה  .השתנתה הזיקה בין המתיישבים
למחלקת ההתיישבות של הסוכנות ולפיכך לא מצאנו בתיקי הארכיון הציוני המרכזי כל מסמך הקשור בכפר לאחר
שנת  . 1938הטיפול בבעיותיו הועבר למרכז החקלאי עם קשרים מסוימים עם הקרן  -הקיימת והוועד הלאומי  .על
פעילות המרכז החקלאי למען ההתיישבות החדשה בארץ  -ישראל למן ראשיתו  ,עיין
 , 250 , 235 , 119ועוד .
49

על סכסוך הוועדים עיין להלן  ,בדיון על פרשת המים .

50

א " ע ( לעיל  ,הערה
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, ) 48

. 25 . 4 . 1940

:

.

ביין ( לעיל הערה

.)2

עמ '

בין בדלנות להשתלבות

מלבד הקשי הטבעי הכרוך בכל התחלה התיישבותית נוסף המשבר והמצב הקשה בארץ

..

 .זה

למעלה מארבע שנים ומושבנו משולל לחלוטין כל עזרה ותשומת  -לב המוסדות הלאומיים . . .
הגיעה השעה שנרגיש את עצמנו שווי  -זכויות כיתר חברי מושבים אחרים  ,ושיסולק הקפוח
המתמיד ביחוד לגבי התימנים בארץ  . . .שלא יביאונו למשבר נפשי ולכפירה באמון שרחשנו

כלפי כל המוסדות הלאומיים וביחוד  -למוסד של תנועתנו  -למה " ח [ למרכז החקלאי ]  .י '
כשנה וחצי לאחר  -מכן אנו קוראים על ' הלוואה למשקי עזר ולגוון הפרדסנות שהממשלה הואילה
לתת השנה לחקלאים בארץ '  ,אותה מבקש ועד הכפר מן המרכז החקלאי והמוכתר

בהזדמנות אחרת הוא ביקש הקלה בתשלומי

בראשו ' : .

המים ,

בהתחשב במצב הגרוע בישוב  ,וביחוד בכפר  -מרמורק הנדח  . . .בימים שהרבה מובטלים
בינינו  ,ויש אשר הגיעו לפת לחם  ,לא נוכל לשלם כל הסכום  . . .אולי אחר

שיעבר זעם " . . .

לבד משאלת המים והסכסוכים בין הוועדים  ,העסיקה את המתיישבים גם עתה שאלת ' הסרסרות
בקרקעות '

וכן החכרתן לערבים ' אפילו בימי הרעה

האלה '  ,ומעל

לכל  -בעיית שיווק הפרי

וההשתלבות ב ' תנובה '  ' .בהפקרות השוררת במושב  ,ולא רק בענינים הצבוריים אשמים המוסדות
הלאומיים ' ,

כתב

' ועד המתיישבים ' ,

למנוע את ההתדרדרות

4

'

על שלא התעניינו מלכתחילה במתרחש במושב  ,כאשר יכלו

:

שאלת הסרסרות באדמת הלאום היא נקודת  -הכבד לכל מה שקרה  ,ועלול לקרות במושבנו . . .

ולמרות שידעה על כך הקק " ל [ הקרן  -הקיימת לישראל ] לא נקטה באמצעים המתאימים נגד
התופעה .
הכותב הדגים עניין זה ברישומם של מחירים מדויקים של כמה עסקות שהתבצעו בכפר המדגישות
התעשרות קלה של הסרסור

:

 . . .הסרסור גם קנה שטחים מחברים תימנים על מנת לזרע ולעבד את האדמה הזאת ולמעשה
החכיר אותה לערבים בשותפות ונתן להם את עבוד הקרקע  ,החריש  ,הזריעה והקציר  .ההפקרות
הזאת באדמת הלאום הפכה לחזון נפרץ במושב מרמורק .

הם ציינו כי לאחרונה הפך המקום -
למושבה ונתחלק לנחלאות קטנות  .נטלה ממנו הצורה ההתישבותית החקלאית והוא נהפך
לשכונת ' משתכנים ' על  1דונם ועל  %דונם פחים וצריפים  . . .כל זה משום שנפגשו כאן

51

.

שם  .ראוי לציין כי כל המכתבים של ' ועד המתיישבים ' היא ' קבוצת ע " הנזכרת לעיל  ,נכתבו בידי מ " ק  ,יליד
שערים  ,חניך ' הנוער העובד ' ואוטודידקט  .שירת תקופה קצרה בפלמ " ח ו ופה ארוכה יותר ב ' הגנה ' .

52

שם ,

53

ועד הכפר אל מסחרי . 29 . 9 . 1940 ,

54

שם  ,אל הקרן  -הקיימת  ,הוועד הלאומי והמרכז החקלאי . 25 . 4 . 1941 ,

. 23 . 11 . 1941

"
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גן  -הילדים הראשון בכפר  -מרמורק ( נוסד בשנת

תרצ " ח )

בעלי אנטרסים שונים  :כאלה המעונינים בצביון החקלאי של המקום וכאלה שאינם מעונינים
בשום ענין צבורי ושתופי  ,העשוי להביא תועלת למושב  ,וגם  . . .אינם תורמים לקרנות
הלאומיות . . .

הם קבלו לבסוף על הקרן  -הקיימת שלא פעלה כבעלת הקרקע נגד פורעי החוק ודרשו ממנה פעולה
מידית להחזרת ' צביונו החקלאי ' של המושב  ' ,כפי שהיתה מגמתו ביסודה '  .כן ביקשו הכרה
בחלק

המקים

' רק

את המרות הלאומית '  ,כ ' נציגותו המוסכמת של המושב ' ; והם מסכמים שאם תנקוט

הקרן  -הקיימת אמצעים מתאימים ' זה ימנע ספסרות נוספת  ,וגם ישמש דוגמה למקומות אחרים ואין
לנהג הפקרות בזכויות ובנכסי

האומה '  .ת

אבל הקרן  -הקיימת לא נפנתה לכך  ,ובספטמבר
גם ב ' שיא

המלחמה ' המשיכו להעביר אדמות לערבים  ,וב ' מכירות מופרזות לעולים חדשים

מרומניה  ,ול " ארגון שבזי " . . .

55

שם .

57

נוסד

56
ב 1937 -

140

57

בכך עוברים המוכרים על תקנות הקק " ל [ הקרן  -הקיימת

.

. .

לישראל ]

,

שם . 104 1943 ,

כאגודה דתית שמטרתה להקים בית  -כנסת על  -שם שבזי וארגון חיי הדת בכפר  .כך נרשמה גם

כמשרדי  -הממשלה

הצטרפו

1943

אנו קוראים מכתב תלונה דומה  ~ ,בו ציינו כי

,

כל חבריו היו שרעבים ורובם ' משתכנים ' ועולים חדשים  .במהלך הסכסוך על המים הם

ל ' קבוצת ב "

( עיין להלן ) .

בין בדלנות להשתלבות

וחוקיה  ,וגורמים להשתכנות צפופה באדמות המיועדות לחקלאות '  .הם האשימו את הקרן  -הקיימת
בנעשה בכפר  ,לפי שאפשרה לקבוצת ' משתכנים ' לעבור על חוקיה  -היא בעצם אי  -התערבותה  .בין

ה ' משתכנים ' הם האשימו כעיקר את ' ארגון שבזי '  ,שאנשיו ' אינם מצייתים לאיש ואף לא למוכתר
הכפר ' ובוודאי שלא

' בעלי

ל ' ועד

הפרדסים  ,שעוד

המתיישבים ' ( כותבי

מחזיקים ומעבדים

המכתב ) ,

אותם ' ,

שעוררה המלחמה  .הם התלוננו גם נגד ' קבוצת

שנותרו ' החקלאים היחידים בכפר ' בהיותם

למרות בעיות המים וקשיי השיווק ושאר הבעיות

ב' ' -

חופרי הבאר החדשה  ,הלא

חוקית ' " ,

לקחת חלק בשמירה ובהקמת הגדר סביב המושב  ' ,ואין מי שיכריחם לעשות להגנת

כן סירבה

האדמות '  :את

דבריהם סיימו כתקווה שכחברי הסתדרות וכנאמני הקרן  -הקיימת יזכו לראות שיעשה הכל למניעת
התפוררות המושב  ' -ובעוד מועד ' .

פרשת המים
פרשת המים בכפר והטיפול בה הם בבואה נאמנה ליחסים שנתהוו בין המוסדות לבין המתיישבים .
לשם הסדרתה של הבעיה ביקשו אנשי הכפר  ,עוד בימיה הראשונים  ,להטיל מרותם של המוסדות

והתערבות תקיפה וחד  -משמעית  ,כגוף מדריך ומכוון ומפעיל לחץ מוסרי וחומרי על הצדדים
היריבים  .אך לא כן היה  .משלא נענו המתיישבים התפתח הסכסוך לממדים שחייבו פנייה לערכאות

והתערבותה של המשטרה  .במהלכו איימו התושבים בשביתות ובהפגנות  ,ואפילו לפנות אל דעת -

הקהל  .כדי להביאכן-ץ לסכסוך נאלצו המוסדות להיסוג מעמדותיהם  ,ולהסכים בכך לעבור על
חוקיהם  -הם .
בשנים

1944 - 1936

היה הסכסוך סביב שאלת המים הציר המרכזי שעליו נסבו חיי  -הכפר כמרמורק .

כמה שלבים היו לו לסכסוך  ,כל אחד חמור ממשנהו מבחינת מהלכו ותוצאותיו  ,הן במישור

הפנימי  -לגבי בעיות החברה והמשק במושב  ,והן במישור החיצוני  -במערכת יחסיו של הכפר

'

ונציגיו עם המוסדות והארגונים שליווהו למן היווסדו  ,ובעיקר הקרן  -הקיימת  ,המרכז החקלאי
והתאחדות התימנים .

כאמור  ,הקימה הקרן  -הקיימת בשנותיו הראשונות של הכפר בריכה

ומכון  -מים  .במשך הזמן נדרשו

בו שינויים ותיקונים יסודיים וכדי לממנם הטיל ועד הכפר מס חודשי על המים שנוסף על תעריף
מחירם  .רוב התושבים סירבו להכיר במס זה ולכן הפכה שאלת מימון המים לנושא מחלוקת קשה
ולעיכוב אספקתם  .בינתיים הלכו ונידלדלו גם מי  -המכון  ,וועד הכפר ראה בכך עילה לפנות ל ' חברת

המים א ' ' כדי שתקבל לידיה את האספקה ותקשר את הכפר עם כפר  -גבתון השכן .
פתח ועד הכפר במשא  -ומתן עמה  ,אולם זה התארך והתעכב כמעט שנה .

הרצפלד לזירוז המשא  -ומתן .

58

חבריה היו ' מתיישבים '

60

9נ

ב 1937 - 1936 -

שוב נדרשה התערבות

נראה כי אחד העיכובים נבע מכך שנדרשה הקמת אגודה שיתופית

ו ' ותיקים ' ( עולי תרע " ב ) ,

יוצאי שערים  .ברבות הימים התפתחו בינה לבין ' ארגון

שבזי '

זיקה ושיתוף אינטרסים  ,ויחד הם היו רוב מוחלט בכפר  ,על המשמעויות לעתידו ולדמותו החברתית והמשקית  .הם
נתקלו בביקורתה ובהתנגדותה של קבוצת המיעוט -
59
60

' סיעת

עיין לעיל  ,דין  -וחשבון מקלר ועל ' חכרת המים א "  .ראה
הרצפלד אל שטרן ,

, 3 . 3 . 1937

:

ע' ' .
ביין ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '

. 356

אצ " מ 515 / 2283
141

דינה גרייצר

שתהיה בא  -כוח הכפר לפני ' חברת המים א '

' ;

בגבתון כבר היתה אגודה כזו  ,ולפיכך הציע הרצפלד

לצרף אליה את מרמורק  .אולם שני הכפרים ביקשו לשמור על אוטונומיה במשק המים והתכנית לא
יצאה אל הפועל  .כך הוקמה במרמורק ' אגודה שיתופית לאספקת מים '  ,שכללה תחילה רק חלק מן
התושבים

;

ביולי

מכון  -המים שבכפר לבעלות ' חברת המים א "  .י '

עבר

1937

למן הקמתה של ה ' אגודה ' נכרכו שאלת המים והרכבו של ועד  -הכפר והיו למוקד הבעיות החברתיות
בו

השלכותיהן נכרו גם בבעיות המשק  .כאחראי על ענייני המים

;

במושב  ,הפך בהדרגה ' ועד

האגודה ' למתחרה בוועד  -הכפר  .גם אם לא נוצרה אגודה משותפת למרמורק ולגבתון  ,סופקו להם

המים במשותף  ,וכך היתה עוד עילה לסכסוך בין שני הכפרים השכנים  .גם במרמורק התעוררו

לפי שהיו תושבים שלא שילמו בזמן עבור

קשיים ,

המים  ,וחברת

אספקתם  .החברה הכניסה גם שיפורים ותיקונים במכון  -המים

המים הפסיקה מדי פעם את

במקום ,

כראות עיניה  ,ודרשה מן

התושבים לממן את ההוצאות  .אולם הללו לא הודו בכל החובות החדשים שהטילה עליהם  ,בעיקר
על שום שלדעתם הפלתה אותם החברה לרעה בחלוקתם  .היתה שוב עילה לסגירת המים  ,גם אם היה
זה

בתקופת  -החגים " : .

פיגור קטן בתשלום שוב גרר סגירה של המים  ,גם כאשר שרר אבל כללי בכפר

בתקופת ה ' מאורעות ' לאחר הירצחו ( יולי

של אחד התושבים

) 1938

בידי ערבים מזרנוגה " .

יחסה של

' חברת המים ' הגדיש את הסאה בעיני חלק מן המתיישבים  ,ולפיכך החליטה קבוצת תושבים לקדוח
במגרשו

באר

אחרים  ' -סיעת

ב'

של

שרעבי ,

אחד

המתיישבים ,

וזו

התגבשה

ל ' סיעה

ב" .

מתיישבים

ניסו להפסיק את הקידוח באמצעות הקרן  -הקיימת  ,אך לא נענו ' .

ע' ' -

4

למרות

התערבות התאחדות התימנים והמרכז החקלאי  ,המשיכה ' קבוצה ב ' ' ונתמכה עתה בוועד  -הכפר  .זה

על הדרישות להפסקת העבודה כי הדבר ' בנפשו של הכפר ' ו ' לא מתוך שלוה ' נעשה הקידוח " .

השיב

וילנצ ' וק  ,מנהל ' חברת המים ' ,

רק לאחר חודש איים
אירע

:

במאסר הקודחים אם ימשיכו בפעולתם ; וכך

לאחר מאסר של חלק מן הקודחים  ,ובראשם ב '  ,נפסק הקידוח עד

לשחרורם ' .

6

לאחר שלוש וחצי שנים החריפה הבעיה והעמיק הקיטוב החברתי  .הכפר התפלג לשניים

 :הרוב ,

ועמו יוצאי כנרת  ,קיבלו אספקת מים מן הבאר החדשה של ב ' ובחרו בוועד חדש לכפר  -מרמורק כדי

שייצגם  .והמיעוט  ' -סיעה

ע' ' -

המשיך לצרוך מימי ' חברת המים '  ,התנתק מן האחרים ובחר לו

ועד משלו שייצגו לפני המוסדות  ' -ועד מתיישבי כפר  -מרמורק  -צרכני חברת
ובקיצור -

' ועד

המתיישבים ' ( להבדילו מן

ה ' משתכנים ' ) .

7

"

המים ' ,

כמייצגת הרוב המוחלט בכפר פנתה

עתה ' סיעת ב ' ' ישירות אל הקרן  -הקיימת ותבעה את מה שהיא ראתה כ ' חלק מזכויותיה בכפר . . .
החזרת ברכת המים הקיימת לתושבים המהווים

 90 %או הסכמת

הקק " ל [ הקרן  -הקיימת

לישראל ]

לבניית ברכה ע " י התושבים הנ " ל  ,במגרש הצבורי ' ליד הבריכה הקיימת  " ' .היא נימקה זאת לא רק

61

שם  ' .האגודה השתופית ' אל הקרן  -הקיימת  ,יולי

62

החקלאי , 12 . 10 . 1937 ,

63

מכתב האגודה אל המרכז

על  -פי ארכיון בשארי

;

ועיין

המתיישבים ' ( סיעת

ע')

:

אל

מסחרי ,

 , 4 . 7 . 1938א " ע ,

, 1 . 2 . 1939

שם .

64

' ועד

65

ועד  -הכפר אל המרכז

66

מכתבו אל המוכתר  ,אל ועד  -הכפר ואל ' האגודה

ן6

68

אל המרכז החקלאי

142

שם .

המתיישבים ' אל הקרן  -הקיימת ואל המרכז

' ועד

א"ע.

שם .

אל הקרן  -הקיימת ,

החקלאי , 9 . 2 . 1939 ,

. 1937

לעיל הערה . 48

השיתופית ' , 8 . 3 . 1939 ,

החקלאי . 5 . 7 . 1939 .

שם .

שם  .ועיין להלן  ,מכתבם מיום

והקרן  -הקיימת  , 15 . 11 . 1942 ,שם  .השווה  :מכתבה , 5 . 7 . 1939 ,

שם .

3 . 4 . 1943

בריכת המריבה ' בכפר  -מרמורק  ,בראשית

ימיה

בטענה שהיא ייצגה רוב של  757נפש מתוך 861

תושבי  -הכפר ' ,

6

אלא משום שהעניין היה מפגע

תברואתי חמור ומקור למחלות  .כן העידה עליה את משרד  -הבריאות הממשלתי ש ' רבים חלו בכפר

במחלות פנימיות ובמחלות מעים  . . .וחמשה עברו נתוח להוצאת אבנים מהכליות  ' . . .בשל שימוש
במי הבאר ללא בריכה ומכון  -מים  .לבסוף הביעה הסכמתה לכל פתרון  ,ובלבד שלא ' תסבך אותה
שוב עם חברת

המים  ,שביחס

אליה החלטתה

סופית ' ,

ואינה רוצה לקשור עצמה אליה עוד .

0

'

דבר זה עורר את התנגדותם הנמרצת של אנשי ' סיעת ע ' '  ,שנתמכו עתה על  -ידי יוצאי כנרת  -הישג

חברתי חשוב גם בעיני המרכז החקלאי  .יי הקרן  -הקיימת נסוגה מפני קביעת הרוב
נכנסה

בכפר  ,והפרשה

לשלבה המכריע  -הסכמתה למסור את הבריכה ואת מכון  -המים ל ' סיעת ב "  ,לא לפני

שאנשי הקבוצה איימו כי אם לא תבוצע המסירה בהקדם  ,יפרסמו בעיתונות כל ' מעשיהם הטובים '

של המוסדות וגם יפגינו לפני הקרן  -הקיימת בירושלים .
במגרש הציבורי של

69

70

המושב ,

במרחק

20

7:

מטרים מן הבריכה הראשונה  ,הוקמה בריכה שנייה ,

היא מצרפת למכתבה רשימה של כל ראשי  -המשפחות בשתי הקבוצות וכמה נפשות בכל משפחה .

על  -פי ארכיון המוכתר כשארי  :ועיין

:

אל המרכז החקלאי

והקרן  -הקיימת , 15 . 12 . 1942 ,

א " ע  ,שם  .והשווה

מכתבה . 5 . 7 . 1939 ,
71

ראה להלן .

72

לעיל  ,הערה

. 70
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העומדת שם עד היום  .נסיונה האחרון של ' סיעה ע "  ,שביקשה לשמור בעקשנות מופלאה על
מרמורק '

' צביונו החקלאי והכפרי של

כמושב על  -ידי מניעת ' השתלטות הרב של המשתכנים '

וימפירי החק ' עליו  ,עלו בתוהו  ,בעיקר בשל אי  -התערבותם של המוסדות  .הרוב אמנם קבע את

דמותו של המושב גם לעתיד  :במצב החברתי שנוצר אז במקום היה זה רוב המורכב בעיקרו מ ' עולים
חדשים ' ,

אשר במאבק על קיומם בארץ ובנסיונותיהם להתערות

בה ,

דחקו לא רק את מיעוט

ה ' מתיישבים ' אבל גם את חוקי המוסדות הלאומיים  .פרשת המים בכפר היתה בעיניהם הזדמנות
שלא הוחמצה  ,אם גם מן הבחינה ההתיישבותית הטהורה היתה גורם מזרז ושלב נוסף בהתפוררות
המושב .

המתיישבים ותנועת  -העבודה
היישוב העברי בתקופה זו היה רובו ככולו עולים ממזרח  -אירופה  .מרכיב זה הטביע חותמו על

דמותו של היישוב העברי  ,והוא שקבע את הדפוסים הארגוניים  ,שלתוכם נקלעו רוב העולים

שהגיעו אז לארץ  -ישראל  ,ובכלל זה עולי תימן  .סוגיה מעניינת בנושא זה היא פרשת היחסים של
אנשי העלייה השנייה והעלייה השלישית  ,חברי תנועת  -העבודה  ,ובעיקר  -מפלגת ' הפועל

לעלייה

התימנית ' .

הצעיר ' ,

הם ראו בתימנים שותפים לכיבוש העבודה העברית והושיטו להם סעד למן

7

שליחותו של יבנאלי  ,שהיה קרוב אז ל ' הפועל הצעיר '  ,ועד להוצאת העיתון ' קול העם ' שהוקדש
ל ' ענייני המוני העם העברי בארץ העברים '  .הם גם לחמו את מלחמתם במוסדות המיישבים

ביסודו היו בעלי גישה פאטרנאליסטית כלפי התימנים

;

אך

:

' טבעי הדבר כי אנשים שחיו בתנאים לא

אנושיים  ,על לחם וכוס תה  ,יתאחדו להגנת עניני העבודה

עולי תרס " ט מבין התימנים -

העברית ' .

74

באו בברית מפלגות הפועלים הציוניות ויהיו לאחדים אתן  .הרבה עמלו נבחרי המפלגות

להיטיב עם העולים מתימן  ,אך הפועלים והישוב כולו היו זרים לתימנים ונכשלו המפלגות
וצבור התימנים גם

יחד ' .

7

שמואל יבנאלי ייחס ל ' קשר הזה בין עדת תימן ובין תנועת  -העבודה ' ערך לאומי  ,וראה בו ' בשורה

לכל יהדות המזרח ' " .

7

ראוי לציין כי ברחובות היתה אמנם התעניינות מסוימת בגורל התימנים

ותנועת  -הפועלים הושיטה להם סיוע  ,אולם מקוטע

ולא  -מספיק  ,כהערכת

' הפועל הצעיר ' ומן הפעילים ביותר בעניין התימנים

צבי סוחובולסקי  ,איש

:

חסר השטה בדאגה לפועל במושבות הובלט הרבה בחסר התענינות ראויה בחיי התימנים ,
במלחמתם בהשגת עבודה  ,ברמתם החברתית והצבורית  ,ובעקר בחנוך ילדיהם  .לפעמים
התענינו בהם ' הפועל הצעיר ' ו ' ההסתדרות החקלאית של פועלי יהודה ' אלא  ,שהתענינותם לא
היתה עקבית ולא היתה רצופה .
73

א ' שוחט וח ' שורר ( עורכים ) ,

צדק '  ,שם  ,ג  ,עמ '

: 289

על דעתנו '  .הפועל

77

פרקי הפועל הצעיר  ,תל  -אביב תרצ " ה  ,כ  ,עמ '  197 , 118ואילך ; כ ' כצנלסון  ' ,משפט

וכן עמ '

; 234 - 228

הצעיר  ,ד ( תר " ע ) ;

והשווה  :י ' אהרונוביץ  ' ,אולי האמונה היתרה בתימנים מעבירה אותנו

ועוד .

74

ש ' דורי  ' ,ושבו בנים לגבולם '  ,הפועל הצעיר  ,לז ,

77

צ " ס  ' ,שלושים שנות עבודה של התימנים כמושבות '  ,דבר . 3 . 7 . 1939 ,

144

, 18

.3

75

שם .

76

שם .

עם זאת הגיעו התימנים להתיישבות לא רק בהשתדלות עסקניהם ועסקנים שונים מחוגי

היישוב ,
,

לרבות אחדים מאיכרי המושכות  ,אלא בעיקר בזכות הלהט והדחף של אישים כחוגי הפועלים
והמרכז
בייחוד ב ' הפועל הצעיר '  ,וביניהם יוסף שפרינצק ושמואל יבנאלי  ,ובעזרת ההסתדרות
 היסוד  -הוקמו שכונותהחקלאי שלה  .בעזרתם ובסיוע הקרנות הלאומיות  -הקרז  -הקיימת וקרז

התימנים שליד המושבות והערים  ,ובשנות השלושים גם מושבי  -העובדים שלהם  .אלה שקעו כחבלי

הסתגלות קשים ולא התבססו בפרק  -הזמן הנדון .

על יחסה של תנועת  -העבודה  -וההסתדרות בראשה  -להתיישבות זו כתב ישראל
( שרעבי ) ,

הבולט כמנהיגיהם של יוצאי תימן כתנועת  -הפועלים

ישעיהו

:

 . . .ההסתדרות מטפלת כתימנים מאז באו ארצה לפי קריאת שמואל יכנאלי  ,וכיצד
מערכת ההתיישבות החלוצית של ההסתדרות לא נקלטו התימנים

?

קרה ,

שבכל

גם בני נוער שכהם אינם

נוטים להתיישבות קבוצית  ,הם מתאימים יותר למושב  -עובדים  .אך גם דרך זו מחייבת הכשרה
והתאמה  ,והנה

לא אזרה ההסתדרות כח להכשיר מספר חברים תימנים לקראת התיישבות
7

ראוייה לשמה  ,או שמא אפן הרכבת ארגוני ההתיישבות החלוצית גרם

לכך ? '

הוא קבל נגד ההסתדרות שלא דאגה להחדיר ללב המתיישבים ש ' עליהם להכנות על בסיס של
78

קבוץ -

י ' ישעיהו  ,דבר . 28 . 2 . 1938 ,

145

דינה גרייצר

גלויות  ,שהוא יסוד

גאולתנו השלמה '  .הוא הניח כי ' אילו קבל לתוכו כל מושב שני תימנים  ,אולי

היינו מגיעים לתוצאות צבוריות חשובות '

;

והוא סיים

:

' כדי שההתיישבות התימנית לא תמעד . . .

ועל  -מנת שתצא מקפאונה  ,צריך להפנות את הלבבות להגשמה חלוצית  ,עזרה הדדית  ,שתוף ביצור
ובצרכנות  . ' . . .אלה מחייבים ' הכשרה מוקדמת והתאמה
של ההסתדרות .

חברתית ' ,

ובכך הוא ראה את עיקר תפקידה

79

ואמנם ההסתדרות  -בייחוד המרכז החקלאי ואברהם הרצפלד  -היתה המשענת העיקרית של
התימנים בהתיישבותם והיא שלוותה כל שלב בהתפתחותה  .בעקבות האמור לעיל על כפר  -מרמורק ,
קשה לראות כיצד היה מתפתח  ,למן התגבשות הרעיון להקימו כמושב של יוצאי תימן ועד למימושו

ולהתפתחותו  ,ללא דחיפתה המתמדת  .המרכז החקלאי היה הקשר החי ביל המושב לבין המוסדות
המיישבים והגלגל המניע שלהם  .המתיישבים ראו בו פטרון

ותומך ,

ופנו אליו בכל בעיה

מבעיותיהם  .הגיעו הדברים לידי כך שבמקרים מסוימים פנו המוסדות תחילה אליו בכל הקשור

לענייני מרמורק  ,גם מתוך ההנחה שדרכו יתקבלו הדברים באמון יתר .

0

'

בכל נושא הקשור להתיישבותם הרגישו אפוא התושבים תלות מוחלטת כמעט בהמלצות המרכז
א",

החקלאי ובהחלטותיו  .הם פנו למסחרי לעיין במכתב תשובתם ל ' חברת המים

' ואם צריך

יתקנו '  -יוסיף או יגרע ממנו  .י ' כך אירע גם בעניין החתימה על החוזים ועל המשכנתאות  ,להם

נדרשו על  -ידי הקרן  -הקיימת  .באסיפה כללית בכפר ובכמה ישיבות עם הוועד הסבירו נציגי המרכז

והתאחדות התימנים וניתחו כל סעיף מסעיפי החוזה כדי לשכנע בחשיבות החתימה ובכדאיותה ' .
2

לאחר שנה של היסוסים וספיקות  ,נאותו המתיישבים לקבל דעתם וחתמו על החוזים עם הקרן -

הקיימת " ' .
אף כי תושבי מרמורק נתמכו בהסתדרות ורחשו כלפיה כבוד ואמון  ,רק מיעוטם היו חברים בה ( כל
חברי ' סיעה

ע ' '  ,למשל ) ,

וגם אלה היו אדישים לנעשה במפלגותיה .

בהתאחדות התימנים ( בעיקר ' ארגון שבזי ' ו ' קבוצה

ב")

4

'

רוב התושבים נתנו אמונם

וראו בכך ניגוד מסוים לנאמנות כלפי

ההסתדרות  .המיעוט הנותר היה אדיש לשניהם  .שינוי מסוים חל בימי מלחמת  -העולם השנייה .
בעקבות המשבר והמצב הקשה בפרדסנות העברית  ,ציין יחזקיהו

מגד ,

איש המרכז החקלאי " ,

נפגע

קשה מטה  -לחמם של התימנים ברחובות  ,בעיקר משום שרובם התפרנסו מעבודה חקלאית שכירה .

' החמיר גם מצב המשקים בכפר מרמורק  ,בשל חסר תקציבים והלוואות מן המוסדות

המיישבים ' ,

ובשל קשיי שיווקו של הפרי  ' .בצר להם פנו התימנים כמאז לבקש עזרת ההסתדרות  ,אלא שיחס
חלק מעסקניה במקום היה רע ומפלה  . . .בולטת העובדה  ,שהתימנים נשלחו ע " י לשכת העבודה
לעבודות שהכנסתן זעומה '  ,דבר שהביא ' להתמרמרות ולרגשות קפוח '  .בשעת המלחמה ראו
79

שם .

80

לדוגמה עיין

81

א "ע

82

עיין

83

לתימני כנרת היו תנאים שונים  .עיין

לעיל  ,על

13 . 2 . 1938 , 209 / 1
:

פרשת המים  .וכן

:

א "ע

 : 27 . 12 . 1940 , 209שם ,

. 24 . 9 . 1939

.

שם  ,חליפת  -מכתבים על

הנושא ,

בעיקר

1 . 6 . 1939 , 6 . 4 . 1939 , 25 . 3 . 1938 , 24 . 3 . 1938 :

 :שם : 12 . 7 . 1939 ,

.

ועיין  ' :חתימת החוזים עם הקק " ל בכפר

מרמורק '  ,הארץ ,

. 13 . 7 . 1939
84

ראה להלן .

85

י ' מגד  ,ממשתתפי
חוגים  ,ערב
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כתב  -העת ' ניב הפועל החקלאי ' בהוצאת המרכז החקלאי ( ' על הפעולה

ראש  -השנה

תש " א .

עמ '

. )4

הוא דן גם במצב במרמורק .

ההסתדרותית בשעריים ' .

בין בדלנות להשתלבות

התימנים בשעךים ובמרמורק שאינם חברי הסתדרות ' בערכו של חסכון צבורי ואחריות

הדדית '

המקצועיות " .

והחליטו להצטרף אליה ולאחת מאגודותיה

בסניף ' הנוער העובד '
הסתדרות

' הנוער העובד ' עשתה

כל השנים פעולה גדולה בין הנוער התימני  .סניפים מיוחדים היו

במושבות  -וגם ברחובות  -ורבים מבני  -הנוער קיבלו בהם את חינוכם ; אלא שצורה חדשה זו של
חיים חברתיים נתקלה בדרך  -כלל בהתנגדות נמרצת של ההורים  ,כיוון שחינכה למרד בכל סגנון
החיים המיוחד

לתימנים  .לן

מיותרות ' " ' .

ל ' הוצאות

אולם ההתנגדות לכך נבעה לעתים מטעמים כספיים  -חוסר כסף

ביטוי קיצוני להתנגדות ההורים לפעילות סניף ' הנוער העובד ' בכפר בתקופה

מסוימת  -וביותר על השתתפות בנות בה  -אירע
את צריף ' הנוער

העובד ' ;

ב 19 -

בספטמבר

1939

כאשר אחד ההורים שרף

התעוררה סערת  -רוחות ופרץ ריב בין תומכי ההסתדרות לבין

מתנגדיה ,

שהתקשר לריב בין הוועדים  .יום לאחר  -מכן דיווח על כך ' הצופה '  .הוא ציין כי התערבותו של קצין -
משטרה במקום הרגיעה את הרוחות ורק בנוכחותו הסכימו ה ' ועדים ' לערוך את ישיבתם  .הם בחרו
בוועד חדש שדן בין השאר בהקמת בית חדש ל ' נוער

העובד ' " .

לקראת סופו של אותו חודש הוזמן

מסחרי  ,איש המרכז החקלאי  ,להנחת אבן  -הפינה בכפר לבית ' הנוער

העובד ' ' .
0

במשך הזמן היה

המועדון לציר החיים החברתיים של הנוער והתפתחה בו גם פעולה תרבותית וארגונית  ' ,לבסום

הכרתם התנועתית של הנערים '  .י '
ב ' ידיעות

חוגים ' ,

שבהוצאת חוגי הצעירים התימנים חברי ההסתדרות
ברחובות ' :

ועל ' שבת חוגי הצעירים והעובדים התימנים

הכללית ' : ,

נכתב על פעילותו

' המשתתפים מאזינים להרצאות במרמורק

ובשערים  . . .ועורכים דיונים ווכוחים נוקבים על המצב '  .יש לציין כי עד להקמת המדינה היתה

' הנוער העובד ' תנועת  -הנוער היחידה בה השתתפו צעירי מרמורק ; אף  -על  -פי שלא היתה

לתימנים ,

ויש להניח שגם ללא  -תימנים  ,אידיאולוגיה מוצהרת של הפרדה עדתית  ,לא השחייכו התימנים

לתנועות  -הנוער האחרות במושבה ולא היה לא  -תימני חבר

תימנים " .

ב ' נוער העובד '  ,שכל חבריו ברחובות היו

השתתפות צעירי הכפר ב ' נוער העובד ' היתה המשך או תחליף ללימודים  ,והם הצטרפו

לתנועה בדרך  -כלל רק לאחר שעזבו את בית  -הספר  .שלא כבבתי  -הספר התמידו הקשרים החברתיים

שהתפתחו בו במידה גדולה הרבה יותר  ,וייתכן שבכך הקלו על החניכים במציאת זהותם ומקומם גם
במציאות החברתית שמחוץ לכפר וזרזו את תהליך התערותם בארץ .

86

שם .

87

ישעיהו

( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 64

תש " ד .
88

לתלבושת מתאימה ,

עיין בהרחבה

לטיולי ה ' תנועה ' ולשאר ' פעולות ' נדרשה השתתפות כספית ( על  -פי ראיונות בעל  -פה ) .

89

' שריפת צריף הנוער  -העובד בכפר

90

א " ע . 29 . 9 . 1939 , 209 / 1

92

גליון ערב ראש  -השנה הש " כ  ,עמ '
שנקרא ' חוגש

' :

:

תלא -
מטה  -לוי אמה ושלמה טבעוני ( עורכים )  .יהדות תימן  ,ביב

אביב

מרמורק '  ,הצופה . 20 . 9 . 1939 ,
91
15

ראיון עם

י "כ ,

מבני המקוס וממרכזי  -המועדון .

 .בצד ' דבר ' וכתבי  -עת אחרים הוציאה ההסתדרות עיתון זה ואת גלגולו

כן הוציאה את ' המזרח ' ומאוחר יותר את ' שלוחות יוצאי תימן '  -לחינוך ההמון התימני כארץ .

היה זה בדומה ל ' הפועל הצעיר ' שהוציא במקביל לכתב  -העת הקבוע שלו את ' קול העם '  .אף המטרה היתה זהה -
' הליכה אל העם '  .עצם הוצאת עיתון כזה מלמדת על תודעה של קבוצה עלית המבקשת לצאת אל ההמונים
ולחנכם .

93

ראיונות עם חמישה ממדריכי ' הנוער העובד ' לשעבר ככפר .
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ועידת פעילי ההסתדרות של כפר  -מרמורק  ,פתח  -תקוה  . 1935 - 1934 ,עם ישראל ישעיהו ועדה פישמן  -מימון

ההסכם

בשנים

בין הסתדרות העובדים לבין התאחדות התימנים
, 1944 - 1931

בעת הפירוד בין התאחדות התימנים לבין הסתדרות העובדים  ,הצטרפה

התאחדות התימנים למחנה האזרחי  .ב ' אסיפת הנבחרים ' ובשאר מוסדות היישוב והתנועה היתה לצד

הרביזיוניסטים  ,ה ' ציונים הכלליים '  ,התאחדות האיכרים או לצד ' המזרחי ' לסירוגין  -הכל על  -פי
שיקוליהם

ההדדיים  .ב 11 -

בינואר

, 1944

כשהגיעה ההתאחדות עד משבר ולא יכלה לקיים את

עצמה  ,חתמה על הסכם עם ההסתדרות .
בניגוד להסתייגות ולהיסוס שעורר ההסכם בקרב ציבור התימנים בארץ

מרמורק  -חברי ההתאחדות כחברי ההסתדרות  -רצון מן
חלק ניכר מן התושבים  ,מתנגדי

ההסתדרות ,

ההסכם ' .

9

4,

'

הפיקו רוב תושבי

כפועל התבטא הדבר לגבי

בכך שראו בהסכם הכשר לחברות בה  .בחוגי

ההסתדרות עורר ההסכם שביעות  -רצון וסיפוק רב .

6

'

ראשי מברכיו היו שפרינצק ויבנאלי  .שפרינצק

ראה בו  ,בין השאר  ,מנוף לזירוז השתלבותם והיקלטותם של התימנים בארץ ' לקראת המזיגה
העברית

94

הכללית ,

שהנה מטרת הציונות ותנועת העבודה בא " י '

עיין  :ד ' חן  ' ,בחירות להתאחדות התימנים '  ,הפועל הצעיר  ,מ ,

; 13 - 12

:

97

יבנאלי ראה בו ' נס

וסמל '

וכן  :ז ' גלוסקא  ,למען יהודי תימן  .בעריכת

ש ' גרידי  ,ירושלים תשל " ד ; א ' טביב  ,דברי הסבר למתערבים בענין ההסכם  ,תל  -אביב  ,מרכז ההתאחדות התימנים
96

 95על  -פי השאלונים והראיונות שנערכו בכפר .
כא " י  ,תש " ד .
עיין  :י ' שפרינצק  ' ,התימנים ותנועת העבודה '  ,שכות תימן  ,בעריכת י ' ישעיהו וצ ' אהרן  ,תל  -אביב
 ; 58 - 55ש '

97

148

יבנאלי  ' ,נס

שפרינצק  ,שם .

וסמל ' ,

הפועל הצעיר ,

לז ; 3 - 1 , 18 ,

ה " ה  ' ,עם ההסכם '  ,שם

;

תש " ה  ,עמ '

' ושבו בנים לגבולם '  ,שם .

בין בדלנות למשתלבות

ו ' בשורה '  ,לא רק לגולת תימן ,

' אלא לכל הגולה הציונית  . . .ובשורה גדולה לכל גולת המזרח " . ' . . .

9

אמנם השתפרו בהתמדה חיי התימנים בכפר  -מרמורק  ,בשל פעילותה של ההסתדרות  .התקדמותם

הכלכלית ניכרת  ,אך בתחום החברתי לא חלו שינויים

רבים  ,על

כל פנים לא בתקופה זו  .מסקנות

אלה עולות בקנה  -אחד עם מסקנותיהם של אליהו כץ ואברהם זלוצ ' ובר במחקר שערכו בשנות
החמישים בקרב יוצאי תימן בשערים .

99

יחסי המתיישבים והתאחדות התימנים ~ י
בסיסמה ' אם אין אני לי  -מי לי '  ,קמה בתרפ " ב (  ) 1922התאחדות התימנים בארץ  -ישראל  .הרקע

להיווצרותה היה אי  -האמון שהחלו לרחוש רוב התימנים  ,ובעיקר ' כני העלייה ' שבאו ארצה בעקבות
קריאת

יבנאלי ,

ההסתדרות

לתנועת  -הפועלים ,

גדלה

( ) 1920

העבודה '

לאחר שבעקבות ייסוד ' אחדות

והקמת

( ) 1919

והלכה השפעת תנועת  -הפועלים בארץ  .עם עליית כוחה ביישוב

ובמוסדותיו זנחה את בן  -בריתה מאתמול  -את הציבור התימני  .י0י לפיכך החליטו התימנים
להתארגן במסגרת מיוחדת וללחום בכוחות עצמם על זכויותיהם .
התאחדות התימנים שמה לה למטרה לטפל בענייני העלייה וההתיישבות של יוצאי

תימן 02 .י

זיקתם

להתאחדות  ,היתה של תלות כמעט מוחלטת  ,כשם שהיו יחסיהם עם כל הגורמים שסייעו להם .

בדרך  -כלל הם הפנו דרישותיהם אליה  ,במקביל לפנייתם אל ההסתדרות באותו עניין גופו  .תמיד
נזקקו לסיוען  ,לתיווכן ולעצתן  .רק בתקופה מסוימת  ,בעיקר

ב 13 -

שנות סכסוכה של ההתאחדות עם

ההסתדרות  ,היו שנמנעו מלעשות כן והסתפקו בהגשת בקשותיהם ותלונותיהם להסתדרות ( בעיקר
' סיעת

ב" ) .

בכך ראו לא רק סימן להשתחררותם מחוגם העדתי הצר אלא גם דרך להזדהות מופגנת

עם תנועת  -העבודה וההסתדרות  .דבר זה התבטא לא רק בהתנגדות גלויה להתאחדות  ,אלא אף
בהטלת דופי ובהטחת האשמות חמורות נגדה  ,עד כדי ערעור על עצם קיומה .
כל קיומו של ארגון זה בא לו  ,לדעת ישעיהו  ,נייי משום תמיכתם של המוסדות הלאומיים  ' ,אשר רצו

בכתובת אחת לכל צבור עולי  -תימן  ,כדי להסיר מעליהם את " טרדנותם " המרובה  . . .משום כך נמסר
לידי קמץ אנשים מונופולין על עניני העליה וההתישבות של יוצאי

תימן ' :

אלא שאלה מעלו

בתפקידם ואחזו עיניים  .כדי לגבש סביבם את ציבור התימנים ולבצר עמדתם הם נזקקו  ,לדעתו ,
לדרכי

תעמולה

הלאומיים . .

. '.

' פסולים

ומסוכנים ' .

אחת

הדרכים -

' עדוד

התמרמרות

על

המוסדות

עוד טען ישעיהו  ,איש ההסתדרות שבימי הפירוד בינה לבין ההתאחדות היה מתנגד

קיצוני לזו האחרונה

:

המוסד המונופוליסטי הזה שולח להתישבות אנשים בלי הכשרה התישבותית מוקדמת  ,ובלי
התאמה חברתית  ,גי אלא עפ " י ' תרומתו ' להתאחדות  ,ו ' כל המרבה במחיר  -זוכה

98

יבנאלי ( לעיל  ,הערה  . ) 96בתקופה זו נעשתה באמצעות

בה ' .

אופן

' תנועת החלוץ ' עבודה חשובה בארצות המזרח הקרוב לשם

עידוד העלייה משם  :עיין בעניין זה  :ח " י כהן  ,הפעילות הציונית בארצות המזרח התיכון  ,ירושלים

. 1973

99

כץ וזלוצ ' וכר

100

כאן תהא התמונה מקוטעת ולוקה בחסר לפי שארכיון ההתאחדות נעול וחתום למן מותו של זכריה גלוסקא בשנת

( לעיל  ,הערה

. ) 40

תש " ך  .לפיכך הסתפקנו במקורות
103

משניים .

י ' ישעיהו  ' ,האם נכשלה התישבות התימנים ' ,

 101ישעיהו ( לעיל  ,הערה

שם .

104

, )9

עמ ' . 99 - 32

102

שם .

במקום אחר הטיל משימה זו על ההסתדרות .
149

דינה גרייצר

הזכיה נוטע בלב המתיישב תחושה שהוא קונה לעצמו נחלה  ,שבה הוא שורר בביתו  ,ואין רשות
לשום אדם או מוסד להתערב בעניינו  .מה פלא שאחרי חנוך כזה נתפתח המסחר ורבתה
הספסרות בזכויות על אדמות הקק " ל [ הקרן  -הקיימת לישראל ] שם

?

את התפישה הזאת טפחו

אנשי ההתאחדות ביודעין ובלא יודעין  . . .זכור מאמרו של מזכיר ההתאחדות  . . .בו נסה
להוכיח כי התימנים הגיעו לעבודה ערבית בגלל  . . .ההסתדרות  .כך עשה גם ב ' הבקר '
ב . 12 . 1 . 38 -

' כתוצאה מ " חנוך " זה של ההתאחדות הביאה לא רק לעבודה ערבית אלא גם לפשיטת רגל גמורה
בהתישבות התימנים  ,והדוגמה הטובה לכך '  ,ציין ישעיהו  ,היא מושב מרמורק

:

ואם המושב לא זז מנקודת קפאונו הרי זה בגלל עצתם הנבערה של עסקני ההתאחדות . . .
המבקשים למצא חן בעיני הצבור בכל מחיר  ,ומטילים כל האשמה על המוסדות  . . .תוך שהם

'

מחנכים את המתישבים ליחסי משטמה ושנאה למוסדות שאינם נותנים די לתימנים 0 .י

הקשרים שבין מתיישבי מרמורק וההתאחדות  ,כפי שראינו לעיל  ,שזורים בכל תולדות הכפר  .על
מקומה אפשר להסיק אולי מן העובדה כי מתוך
ממרמורק  4 ,מירושלים 7 ,

27

מועמדיה לקונגרס הציוני הכ " כ

מתל  -אביב ורק אחד משערים

( , ) 1940

היו

4

הוותיקה והגדולה ממרמורק פי  -כמה  .בין

מועמדיה מן המושב היה גם המוכתר  ,שלפנים היה ממתנגדיה המובהקים  ,וגם הוא כישעיהו ביקר
קשות את התנהגותה ואת פעולותיה 0 ' .י כמוהו גם ' קבוצה ע ' ' ששמרה אמונים להסתדרות והתלוננה
על תמיכתה כביכול של ההתאחדות ב ' ארגון שבזי ' ובכל פעולותיו במושב  ,לרבות הסרסרות שנהג
בקרקעות הקרן  -הקיימת  ,בהכנסת ' עבודה ערבית '  ' ,בהחכרת אדמות

המים  ,ובשבוש החיים החברתיים

לערבים  ,וכן בחלקו בפרשת

בכפר ' 07 .י

לעומת זאת  ,ערכו ההתאחדות וההסתדרות מאבק משותף נגד ' גילויי העבודה הזרה בכמה מישובי

התימנים '  ,ובתוכם בכפר  -מרמורק 0 ' .י ההתאחדות פעלה למען העלייה מתימן והיקלטותם של
העולים בארץ  ,נאבקה להצגת בעיותיהם לפני המוסדות המיישבים  ,מוסדות היישוב והקונגרס

הציוני 0 ' ,י וסייעה בכל שלב משלבי התהוותו של הכפר  ,החל מן הרעיון להקמת מושב  -עובדים של
יוצאי

תימן  ,ובעת

מימושו 0 .יי ההתאחדות נאבקה בדרכה  -היא להשגת הלוואות ותקציבים לביסוס

התיישבותם של התימנים בארץ  ,ובכלל זה בכפר  -מרמורק  .ייי אין לתאר גם הסדרת הבעיה המרכזית
בכפר  ,בשנים

, 1944 - 1936

שהתלוו אליה
ו ' קבוצה

לבסוף הכריעה דעתה  ,כתומכת בקבוצת הרוב במושב  ,שכללה את ' ארגון

;

ב ' '  : .יי

ללא ציון חלקה של ההתאחדות בפרשת המים ובסכסוכי הוועדים
שבזי '

בכל הקשור לנושאים אלה הופנתה ההתכתבות בקרן  -הקיימת להתאחדות ולמרכז

105

שם .

106

עיין לעיל ; וכן  :אצ " מ  , 515 / 3348מכתבו אל קיש  ,כ " ט באייר תרפ " ו  ,י " ב בסיוון ; עיין גם במאמרי  ' :כנוסים ללא
תועלת  -למה

? ' המזרח  ,ה '

באייר

תרצ " ח .

107

עיין לעיל

108

דין  -וחשבון המרכז

109

עיין דין  -וחשבון גלוסקא  ,אצ " מ  ,שם

;

וכן

:

א "ע

, 209 / 1

מכתבי הקבוצה .

החקלאי , 30 . 1 . 1938 ,
;

א " ע . 209 / 0

מכתביו בנדון זה מיום

וכן מכתבי גלוסקא  ,טביב והרמתי  ,אצ " מ

110

לעיל

111

לעיל  :וכן התכתבות עם בן  -גוריון  ,אצ " מ 544 / 176

150

;

515 / 6234 , 10 . 5 . 1926

515 / 3207 , 515 / 2287

112

לעיל  ,על פרשת

המים .

בין בדלנות להשתלבות

החקלאי כאחד  ,ומן הכפר כתבו אז ' ארגון שבזי ' ו ' קבוצה ב ' ' אל ההתאחדות  ,ואילו קבוצת המיעוט
הפנו דבריהם בעיקר אל המרכז החקלאי .
ההתאחדות נענתה כמיטב יכולתה לכל בעיה מבעיות המושב לה נדרשה עזרתה ועצתה או עידודה

והסכמתה  ' .יי

היא יכלה לעודד ולזרז את פתרונן  ,אך המשאבים והאמצעים לכך לא היו בידיה  .כך

הלכה גם השפעתה

וקטנה ,

ושנים מספר לאחר קום המדינה לא האירה ההצלחה פנים לנסיון

ההתאחדות להמשיך ולפעול במסגרת הפוליטית החדשה  ,על כסיס עדתי בדלני  ,ומשנת תש " ך
( , ) 1960

עם מותו של יושב  -הראש שלה  ,לא התחדשה פעילותה .

יל
מסתבר אפוא כי נסיון התערותם בחיי המושב התעכב  ,ובעצם נכשל במידה רבה  ,בעיקר משום חוסר
ההיענות של החברה והמוסדות הקולטים ליצור להם את התנאים והכלים המתאימים להיקלטותם

בהתיישבות החדשה  ,הן משום חוסר נסיונם הן מחוסר תקציבים מספיקים  .ייתכן שהיה זה גם בשל
מנת הזלזול שחשו כלפיהם התימנים ואי  -האמון ביכולתם ובכושרם לעמוד במבחן חיים קשה
שמציב מושב  -עובדים  .עובדות אלה עומדות בניגוד לתנאי היסוד שאפיינו את העלייה התימנית

רוב

העולים ,

ואולי

כולם ,

היו עובדי  -כפיים

בארץ  -מוצאם ,

:

ולכן לא היה כל קושי לעשותם

' פרודוקטיבים '  .הם גם לא נדרשו להפוך אידיאל ערכי לנושא הגשמה  .הם היו ' עם

עובד ' ,

כלשונו

של שפרינצק  ,חקלאים  ,כנאים ובעלי  -מלאכה זעירים  .לא היתה גם בעלייה התימנית  ,ובכלל זה

במתיישביה במרמורק  ,קוטביות גדולה מדי  ,לבד מן ההבחנה המסורתית של מחוזות המוצא  :לא
היו בהם עשירים גדולים ולא עניים מרודים  ,לא ' משכילים ' גדולים  ,במובנה המודרני של
ואף

המלה ,

לא אנאלפבית אחד בקרב הגברים  .בבואם  ,היו כולם דתיים ואף אדוקים ביותר בדתם  ,והיה בכך

כוח דחף חזק לא פחות מן המניע הציוני הלאומי .
מנקודת  -מבטם של התימנים היתה העלייה לארץ  -ישראל הגשמת חזון של דורות  ,אבל היא גם
הניאה עליהם שורה של זעזועים קשים  ,שגרמו לחורבן שלימותו של עולמם המסורתי  ,על ערכיו
ומוסדותיו

;

על כל הנחילו להם נסיונות ההיקלטות גם הרבה מפלות מביכות ומשפילות  .כתוצאה

מכך הסתגרו בעדתיות מוגזמת  ,ולא רק משום שבגלותם חיו בבדידות מתמדת ובניתוק מגוף העם .

הבידוד החברתי והסביבתי שחיו בו אפשר להם להמשיך ולקיים כארץ את אורח  -חייהם המסורתי

ולשמור על הרציפות וההמשכיות התרבותית בין הדורות ; וייתכן כי באורח פאראדוקסאלי הקל את
תהליך הקליטה בכלל  ,משום שריכך את המשבר הכרוך בהסתגלותם לתנאי  -הארץ .
מבחינה זו אפשר להבחין בהתפתחות כפר  -מרמורק בשתי מגמות סותרות  ,אשר למרות התמורות
שחלו בהן נשאר כיוונן המרכזי  .המתיישבים גילו נאמנות עמוקה לחברתם בכפר ולעדה  ,עד כדי

בדלנות וקנאות  ,שגם שמרה נאמנות זו  ,מחד גיסא ; ומאידך גיסא  -הם הראו רצון ברור להשתלב

בחיי היישוב והארץ  ,גם אם נדרשו לסיוע מל החוץ .
גלי  -העלייה שפקדו את הארץ בתקופה זו הביאו אמנם לגידולו של הכפר ולהתרחבותו  ,אך בו כזמן
הם נתנו דחיפה לתהליך סותר שהתחולל בו  -אובדן צביונו הכפרי והחקלאי והפיכתו ממושב -

עובדים עצמאי לשכונה עירונית של רחובות .

113

להבהרת התמונה עיין
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לקורותיה של שותפות יהודית  -ערבית
יורם נמרוד

הוועדה המלכותית

לארץ  -ישראל  ' ,ועדת פיל ' ,

המליצה כשנת

1937

על כינון שתי מדינות בארץ -

ישראל  ,שיהיו קשורות ביניהן באיחוד כלכלי  .בעקבותיה התעוררה מחלוקת בתוך התנועה

הציונית ,

אך עמוקים לא  -פחות היו חילוקי  -הדעות בעלית השלטת בחברה הערבית  ,בארץ ומחוצה לה ,

שביטוייהם לא היו פומביים וישירים כל  -כך .
החשש מפני מדינה יהודית המריץ מנהיגים ערבים לחפש דרכים להידברות עם אישים וגורמים
יהודיים ממתנגדי המדינה  -להבדיל ממתנגדי החלוקה  ,שהיו אופוזיציה פנימית להנהגה הציונית .
ההנחיה להידברות עם סיעת המופתי ניתנה על  -ידי היושב  -ראש המקביל של הסוכנות היהודית

המורחבת מטעם סיעת הלא  -ציונים  ,קליקס וארבורג  .גיבוש ההסכם בין שתי הסיעות היה בעיצומו
כאשר נפטר וארבורג בספטמבר

1937

והנהגת הלא  -ציונים עברה לידי ד " ר י " ל מאגנם  ,נשיא

האוניברסיטה העברית בירושלים  ,שהיה מועמדו של וארבורג לתפקיד היושב  -ראש המקביל של

הנהלת הסוכנות המורחבת  .גולת  -הכותרת בנסיונות ההסכם היתה

טיוטא ,

שנודעה בשם ' תכנית

חיימסון  -ניוקומב '  ,שנדחתה על  -ידי המופתי  ,לאחר שאושרה על  -ידי כמה משותפיו הפוליטיים .
כאשר דומה היה לצדדים המעוניינים שנכזבה תוחלתם לשיתוף  -פעולה  ,צורף אל היוזמה מדינאי

עיראקי ככיר  ,נורי אס  -סעיד  .החל מדצמבר

1937

מילא נורי  ,במעמד רשמי ולא  -רשמי  ,תפקיד

מכריע במאבק להכשלת כינונה של המדינה היהודית לפי המלצותיה של ' ועדת

מה היה עניינה של עיראק  ,ועניינו של נורי  ,בהסכם יהודי  -ערבי בארץ  -ישראל

פיל ' .

?

משחר עצמאותה גילו ממשלותיה השונות של עיראק רגישות למתרחש בארץ  -ישראל  .בנאום
הבכורה של נציג עיראק בחכר  -הלאומים  ,שר  -החוץ תופיק אם  -סנ7די  ,הוקדשה תשומת  -לב רבה
לערביי הארץ ולסכסוך עם הציונות  .שר  -החוץ ערער על תוקפו של כתב  -המנדט המושתת  .על

הצהרת בלפור ותבע עצמאות לפלסטין  ,בדומה לזו שעיראק זכתה לה אז  .הפסקה החשוכה ביותר

בנאומו היתה זו שהצביעה על הקשר בין המתרחש בארץ  -ישראל לבין השקט והסדר

*

שבעיראק  .י

חיימסון
היהודית  ,בניסיון
שם אלברט
בסוכנות
שנקראה על -
התכנית  -ציונים
הירושלמי והלא
במחקר זה  ,על
ראשוןהמופתי
פרק סיעת
הידברות בין
ועדת פיל .
המלצותעל
את ממחקר
להכשילחלק
משותףזה הוא
מאמר
וקולונל

ניוקומב ,

נמצא בדפוס ועתיד לצאת לאור כקובץ ' הציונות ' ,

ו,

בהוצאת המכון לחקר הציונות

באוניברסיטת תל  -אביב  .הפרק סוקר מאורעות שקדמו לפרשה המסופרת במאמר זה  ,ונזכרים רק
1

 . 75 - 78קק 1 ' 0 ] 1 1961 ,

New

,
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.
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דברי תופיק היו חשובים לא רק בהקשר היחסים הבין  -ערביים  ,אלא גם בקשרים של עיראק עם
בריטניה .
בשנות השלושים התחדדה הסתירה בין שתי אוריינטאציות מנוגדות באידיאולוגיה
בין

והתקטבה

שושלות

שתי

בעקבות

שהתעצמו

מלחמת  -העולם

הפאן  -ערבית ,

הראשונה  -הסעודית

וההאשמית  .בחיים הפארלאמנטאריים של עיראק התמודדו סיעות אחדות על השלטון  .הן העמידו
[

על סדר  -היום את שאלת האינטגראציה החדשה של הפרובינציות הערביות שהופרדו זו מזו עם
התפוררות הממלכה העות ' מאנית  .להלכה ולמעשה היתה עיראק לאחד המרכזים של התנועה הפאן -

ערבית  ,תוך מאבקים שושלתיים על עתידה  .להתרוצצות הפנימית בעיראק תרם תרומה רבה ריב

המיניסטריונים המופקדים על ענייני המזרח  -התיכון בלונדון  .בין אלה  -תחילה בין המיניסטריון
החוץ ,

לענייני הודו לבין מיניסטריון

ובשנות השלושים בין זה האחרון לבין מיניסטריון

המושבות  -היתה אי  -הסכמה מתמדת ועמוקה בדבר אופיה של התנועה הפאן  -ערבית  ,ובמיוחד
בדבר השושלת הרצויה לעמוד בראשה .

(

ההתמודדות האידיאולוגית על כתר הפאן  -ערביות כיסתה במקצת  -ובדרך  -כלל במתכוון  -על

צד אחר של האינטרס העיראקי בארץ  -ישראל .
במחצית הראשונה של המאה היתה עיראק המדינה היחידה במזרח הים  -התיכון שהיה לה יצוא ניכר .
אמנם התוספת להכנסה הלאומית הנקייה כתוצאה מיצוא זה היתה נמוכה ביחס לסך ההכנסות

מהפקת הנפט בעיראק  ,אך די היה בה כדי להגדיל את נפח היבוא  .כיוון שעיקר סחרה של עיראק
היה עם אירופה  ,נקל להבין שהאידיאולוגיה הפאן  -ערבית עלתה בקנה  -אחד עם האינטרס של גישה
נוחה  ,ללא חומות  -מכס  ,אל הים  -התיכון .
בשנת

1936

גלובאלית

:

כתב טוינבי על הנחת צינור  -הנפט משדות עיראק לחיפה כעל אירוע בעל חשיבות

' לראשונה נפתח נתיב ישיר בין המפרץ הפרסי

לחולל מהפיכה ביצירת קשר בין ריכוזי האוכלוסייה הגדולים

בריטניה ' ,

כמות הנפט שצרכה

לים  -התיכון  ,דרך המדבר  ,והוא עשוי
בעולם ' .

4

הצינור  ,שסיפק עתה את רוב

שימש עם הפעלתו מטרה תכופה לפגיעות הערבים בארץ  -ישראל .

הצורך במדיניות עיראקית מגובשת כלפי ארץ  -ישראל נעשה אפרא דוחק .

רעיון הפדראציה בחילופי  -צורות

עוצמתה וכוחה הסוחף של השביתה הגדולה שהכריזו הערבים בארץ  -ישראל באפריל

2

ראה  ,למשל

.(,ט

The :

.

' Fertile Cresent Unity

"

 theי0

~ .

 - he Schemeך ' Majid Khadduri

)  . Fryeא  .א ,
 . 151 fr.קק Near ] 051 and the Greal Po ~ l ' ers . New York 1951 ,

3

ךLondon 196

.

quaintances

 . 4) . 3 . -Toynbeeבהקשר להרצאה זו משתקף ריב האוריינטאציות כדיוני

הקאבינט בעקבות מעורבות נורי  ,כ , CAB 56 ) 36 ( 8 , 2 . 9 . 1936 -

גור תל 1937

:

289

.

1936

וכן בתזכירים שהגישו לקאבינט אידן ואורמסבי -

 . CAB 24 , Docs . nos . 269 , 281ראה  :ג '

שפר .

' ערב הסעודית ובעיית ארץ ישראל

.
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מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארך  -ישראל

וקריאת  -התיגר הגלויה על ממשלת בריטניה  ,יצרו מימד חדש למעורבות הכלל  -ערבית בסכסוך .

6

המעורבות האידיאולוגית  -ההצהרתית לבשה צורה מדינית פעילה ביוזמה שיצאה באורח לא  -רשמי
מחוגי הממשל הבריטי  ,ובדרך רשמית  -מן הוועד הערבי העליון .

בארץ  -ישראל ובבריטניה נחלקו דעות הממשל אם ההתערבות רצויה אמנם ואם העניין של ערביי
הארצות השכנות כן ונרחב  7 .מכל מקום  ,ההתערבות עצמה היתה לעובדה  ,תוך תחרות

בין  -ערבית ' .

השלטון בארץ עמד בדילמה בין הפעלת כוח רב נגד המורדים לבין סיוע בתיווכם של ערבים

מבחוץ  .הרפיון שנוצר מחמת חילוקי  -הדעות בממשל הניח מרחב  -תמרון למנהיגים היריבים
במדינות השכנות  ,וכפועל  -יוצא  -גם למנהיגים בארץ  -ישראל  ,בבחירת ההתערבות הרצויה להם .
הממשל הבריטי יכול היה להפעיל השפעתו על ראשי המדינות הערביות  ,כדי שיקראו לערביי ארץ -

ישראל להפסיק את השביתה ולאפשר לוועדה המלכותית למלא את תפקידה  .אלא שלפנייה זו היה
מחיר  -ישיר ועקיף  .מחיר ישיר  -כיוון שהתנאי של הערבים מבחוץ להתערבותם היה הפסקת
העלייה כל עוד מתנהלת החקירה

מחיר עקיף  -כיוון שאותו מנהיג אשר לקולו ישמעו ערביי

;

ארץ  -ישראל יזכה ליוקרה ולמעמד מדיני כלל  -ערבי  .הדעות נחלקו בשאלה את מי משני המנהיגים
הבולטים ביותר במחנה הערבי יש להעדיף  -את אבן סעוד או את נורי אס  -סעיד  -והדעות נחלקו
לא רק בהנהגה הבריטית אלא גם בקרב ההנהגה היהודית .
בקשריו עם הממשל ועם הקהילייה הפוליטית בבריטניה סמך חיים וייצמן על המחנה שבשנות
השלושים נטה לצמצום המחויבות הקולוניאלית המסורתית  .מחנה זה העדיף אוריינטאציה על

השושלת הסעודית במזרח  -התיכון  ,אולי מתוך הערכה שהיא מסוגלת לדינאמיות רבה יותר בתהליך
המודרניזאציה  .שר  -המושבות אורמסבי  -גור היה דוברה המובהק של אסכולה זו  .בתזכיר ששלח
לקאבינט בינואר

1938

שלל את התערבות נורי  ,הצביע על האופי האוטוריטארי של המשטר בעיראק

וטען שיש למצוא מסילות אל לבו של אבן סעוד  ,שהיה  ,לדעת אורמסבי  -גור  ' ,המנהיג הערבי היחיד
שיש לי הערכה כלשהי כלפיו ' .

9

וייצמן הרבה לחזור על כך שיש לשתף את אבן סעוד בהסדר הסכסוך בארץ  -ישראל  .בשיחה עם
אורמסבי  -גור

ב 25 -

בפברואר

הוא התאונן על שהבריטים אינם עושים לקירוב אבן

1938

סעוד ,

שבעיניו היה אחד הערבים הנבונים ביותר  .שר  -המושבות  ,שכבר נקט עמדה זו שבועות מספר

קודם  -לכן בקאבינט  ,ביקש ממנו להגיש חוות  -דעת בכתב  ,ודאי כדי להסתמך על וייצמן במאבק

6

עמדו על כך מחברי דין  -וחשבון פיל שהקדישו את סעיף

7

דיון בקאבינט  ( 2 . 9 . 1936 ,לעיל  ,הערה

העדות היחידה

למחלוקת .

לאורמסבי  -גור 1937 ,

בקאבינט .

,4 . 7 .

שם  ,נספח

.)3

25

בפרק הרביעי לסקירה אביב של מעורבות זו .

ווקופ צידד כתזכירו במעורבות נורי .

שם  ,נספח  , 2עמ '

הדיה עולים בתזכירי המינסטריונים ומיומני בן  -גוריון

האשים את ווקופ במעורבותו של נורי בארץ  -ישראל

 . 74 - 73אין זו

ושרתוק  .וייצמן ,

כ , 1936 -

גנזך וייצמן [ להלן  :ג " ו ] .

 . 4על חשש אכן  -סעוד מפני מעורבות נורי .

8

דיון

9

על התפיסה האימפריאלית החדשה ראה

אורמסכי  -גור לראש  -הממשלה מיום

Oxford 1931 :

31 . 1 . 1938

 .ו  / ,וט  Empireשין .
!

Copland

.א.

העתק תזכירו של

בתיק משרד  -החוץ  . ] 559 / 1 / 31בתיקי המיניסטריונים פזורות

הערות רבות המעידות שרוב פקידי משרד  -החוץ  ,ובייחוד רנדל ( ראה הערות אופייניות של רנדל למכתב
, 15 . 12 . 1937

במכתב

) ] 7201 / 22 / 31

מדיקסון ,

הסתייגו מאכן סעוד ומן הטובה שתצמח ממנו לבריטניה  .היפוכו של דבר היה

במשרד  -המושבות .
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הפנימי 0 .י בכל אחת מן השיחות הללו  ,ובהזדמנויות רבות אחרות  ,דרש וייצמן להרחיק את נורי

מענייני ארץ  -ישראל  .אולם במאי

, 1936

כאשר עמדה על הפרק שאלת התיווך של מדינאים ערבים

בסכסוך  ,נקט אבן סעוד עמדה שדחקה את וייצמן אל המחנה שמנגד  .אבן סעוד ניסה לתווך בין

הבריטים לבין ערביי ארץ  -ישראל  ,ואילו נורי ביקש לתווך בין היהודים לבין הערבים  .יי נורי הוא
שנקט את היוזמה לשיחה עם וייצמן באמצעות מתווך יהודי בריטי  ,המעורה בענייני עיראק  .ני היתה

דעתו של וייצמן על נורי כאשר היתה  ,לא נמצא לו צידוק לסרב להזמנת שר  -החוץ של מדינה ערבית

השוהה בלונדון  ,והפגישה התקיימה

ב9-

ביוני  . 1936למשרד  -המושבות נודע עליה בעקיפין  ,מקץ

שבועיים  .נורי הדליף את תוכנה והעמיד את וייצמן במצב לא  -נוח
הסכים  ,כביכול ,

:

פעם אחת  ,כשטען שווייצמן

להפסקת העלייה לשנה כמחווה של רצון טוב מצד היהודים ; ' י

שנה  ,בעת ביקורו בדצמבר

1937

בלונדון ,

ופעם אחרת  ,כעבור

כאשר אמר לאמרי כי וייצמן הסכים בשיחתם

שיההתיישבות היהודית תוגבל למשולש חיפה  -טבריה  -עזה ולא תתפוס יותר משליש

המשולש ' 4 .י

דיווחו של נורי על השיחה קבע את יחסו של וייצמן לכל משא  -ומתן עמו בעתיד  ,ולימדו להיזהר
יותר משימוש מחוץ להקשרם בדברים שאמר .
לדברי וייצמן  ,הציע לו נורי תכנית לשילוב היהודים בפדראציה ערבית גדולה  -רעיון שהיה קרוב

ללבו של וייצמל  .כיוון שהשיחה התנהלה ברוח של הסכמה לעיקרון  ,לא השיב וייצמן תשובה

נורי  ' .י

מוחלטת ותקיפה להצעות

בו  -ביום סיפר וייצמן לבן  -גוריון על הפגישה  ,ולדבריו הבטיח נורי שהערבים יעשו ויתורים גדולים
בארץ  -ישראל תמורת סיוע לכינון פדראציה  .הוא לא הזכיר שנורי הציע הפסקת עלייה  ,וכיוון
שנושא זה נדון באותם ימים וגרם למתיחות בין וייצמן לבין בן  -גוריון  ,נטה בן  -גוריון להאמין לדברי

וייצמן  ' .י

נורי ולא להכחשתו של

במחצית השנייה של שנת

, 1936

עד לנפילת הממשלה בה שירת כשר  -חוץ  ,הקדיש נורי חלק ניכר

מזמנו למעורבות בארץ  -ישראל  ,ואת עיקר פעילותו כיוון לנטיעת רעיון הפדראציה בחוגים רבים

ככל האפשר ( ערבים  ,אנגלים

10

מזכר משיחה של וייצמן עם

ויהודים )  .לי

אורמסבי  -גור , 25 . 2 . 1938 ,

לפני מ ' מקדונלד  .ויכוח בין השגריר

במצרים ,

ג " ו  .כעבור חודשים אחדים חזר וייצמן על אותה עמדה

למפסון לבין

וייצמן ,

ראה

:

למפסון אל

.

רנדל , 8 . 2 1938 ,

] 850 / 10 / 3 1
11
12

ראה  :שפר ( לעיל  ,הערה

דוריס מאי אל

. )3

וייצמן  ; 5 . 6 . 1936 ,הנרי רוז

לפי גרסת נורי  ,כפי שסיפר
13

אל דוריס מאי ,

למאגנס  ,הם נפגשו

, 6 . 6 . 1936

ג " ו  .לפי גרסת וייצמן הם נפגשו פעם אחת .

פעמיים ( רישום דבריו למאגנס

אורמסבי  -גור אל וייצמן  . 25 . 6 . 1936 ,ארכיון ציוני מרכזי [ להלן

 :אצ " מ ] ,

בביירות . ) 6 . 2 . 1938 ,

 . 74 / 17068וייצמן הכחיש גרסה זו

בתוקף  .ראה מכתב לאורמסבי  -גור  ,שם  ,ובעיקר מכתבו לשגריר הבריטי קלארק קר  ,שדיווח לאורמסבי  -גור  .כיום
, 29 . 6 . 1936

14
15
16

17

וייצמן אל

מכתב אל קר ( לעיל  ,הערה
בן  -גוריון  ,זכרונות  ,ג  ,תל אביב

ביבא -

' לתולדות " ההתערבות "

אביב

 , 1936עמ '

( 31 ) 1936

156

ג "ו .
אמרי , 4 . 2 . 1938 ,

ג "ו .

. ) 13
 , 1921עמ '

. 288 - 251

'  ,בן  -גוריון  ,שם  ,עמ '

 . 504 - 493וראה גם שיחת שרתוק ונורי  :שרת  ,יומן מדיני  ,א  ,תל -

 . 274 - 271גיבוש ראשון לתכנית הפדראציה של נורי והערות משרד  -החוץ הבריטי ,

] 7217 / 94 /

מעורבותו של ( גרי

"

ס  -תעיד בארך  -ישראל

כהנהגה היהודית הבכירה היתה תמימות  -רעים שבטווח הרחוק  ,כאשר תיווצר אווירה פסיכולוגית
נאותה  ,תהיה פדראציה פתרון רצוי לדילמה הכרוכה בהסכם עם הערבים על בסיס של רוב יהודי
בארץ  .אולם כאשר מדינאים בכירים  ,שרים לשעבר ולעתיד  ,הלורד סמואל והלורד

וינטרטון  ,העלו

לאלתר  ,דחו

רבה  ' .י

תכנית קונקרטית למימוש הרעיון

המדינאים הבריטים נפגשו עם נורי בספטמבר
נורי טען שלאיחוד מכס של כל הארצות
ואילו הבעיה הבוערת היתה הפסקת

וייצמן ובן  -גוריון את יוזמתם בתקיפות
, 1936

אך יוזמתם הושבתה בשל עמדתו המסויגת .

הערביות  ,כהצעת

העלייה ,

שני

סמואל  ,יהיו יתרונות ליהודים

לבדם ,

ולכך יש להקדים את הדיון  .לדעתו  ,אם תוגשם

פדראציה מצומצמת  -של עיראק  ,עבר  -הירדן וארץ  -ישראל  -אפשר יהיה להתיר עליית יהודים

מוגבלת  " .י לדברי

שגריר בריטניה בעיראק  ,חשש נורי בראש ובראשונה מתעשיות הענק של היהודים

שיציפו את הלבאנט

;

אך נראה שעמדתו הקרירה כלפי ההצעות נבעה גם מהתנגדותם הגוברת של

אבן סעוד ויריבים אחרים

למעורבותו : 0 .

סמואל ציין  -והלורד וינטרטון אישר זאת  -שנורי אמר להם כי לפני שתסיים ועדת פיל את

תפקידה ותגיש את המלצותיה  ,אין הוא יכול לראות קונצסיות בהצעות שהגישו  .י
הפיכת בכר צדקי בעיראק

( 29

באוקטובר

) 1936

?

ויציאתו של נורי לגלות לא עקרו משורש את תכנית

הפדראציה כבסיס למעורבות עיראק בארץ  -ישראל  .נורי לא קיבל את תמיכת ממשלתו בתכנית
שהציע בעת תיווכו  ,ולפיכך יכול היה מנהל משרד  -החוץ הבריטי  ,רנדל  ,להרגיע את אבן סעוד

ולדחות קובלנותיו משום שנורי עסק בענייני ארץ  -ישראל כאדם
ראש  -הממשלה

החדש  ,חכמת

פרטי : : .

קלימאן  ,העלה הצעה מרחיקת  -לכת יותר מזו של נורי  ,מבחינת

הוויתור ליהודים ; הצעה זו כוונה לפתרון פדראטיבי לשאלת ארץ  -ישראל  .ההצעה הוגשה לשגריר
הבריטי בבגדאד ונדונה

חוסת

עמו ' .

:

תיאר את ההשפעה השלילית שיש למהומות כארץ  -ישראל על היציבות הפנימית

בעיראק ,

והצביע גם על האפשרויות הגנוזות כשיתוף  -פעולה בין הערבים לבין יהדות העולם לפיתוח המזרח -

התיכון  .פדראציה של ארץ  -ישראל  ,עיראק

ועבר  -הירדן  ,תחת הכתר

העיראקי  ,תיישב את המחלוקת

ותאפשר עליית יהודים לא  -מוגבלת  .לדעתו  ,הפדראציה יכולה להיות רופפת ותאפשר אוטונומיה
רבה לחברות בה  .הוא הצביע על היתרון המידי לעיראק  :מסילת  -ברזל לחיפה  .לדעת

חכמת  ,תאפשר

הפדראציה המשך העלייה  ,בלי להפוך את הערבים למיעוט  ,גם כשיבואו מיליון יהודים .

פקידי משרד  -החוץ  ,שנתבקשו לחוות את דעתם על הצעות חככת קלימאן  ,לא דחו אותן על הסף .
מתוך רישומיהם עולה שיקול  -דעת רציני וחקירת ההיבטים השונים  ,מבחינת הצדדים הנוגעים
בדבר  ,לרבות ' האינטרסים האימפריאליים ' של בריטניה  .לאחר דיון מפורט ופסימי למדי כתב איש

18

19

20

תמימות דעים לא שרתה כין בן  -גוריון לווייצמן כשאלה עם מי מן הערבים יש לכונן פדראציה .
נורי אס  -סעיד אל ראש  -ממשלת עיראק  ,יאסין

קלארק קר אל ווקופ ,

, 21 . 10 . 1936

אל  -האשמי , ) [ )( 733 / 75528 / 58 , 26 . 9 . 1936 ,

שם  .על ההתנגדות לנורי ראה  :לתולדות ההתערבות ( לעיל  ,הערה  , ) 1 7האירועים

בספטמבר .
21

גנזך המדינה  ,ארכיון סמואל  ,מזכר מיום

לישיבת

עמ ' . 25 - 17

הקאבינט  ( 2 . 9 . 1936 ,ראה

22

נספח 4

23

דיווח על תמית חכמת ודיון פנימי

, 19 . 9 . 1936

תיק . 18

לעיל  ,הערה . ) 3

במשרד  -החוץ , 8 . 2 . 1937 ,

] 1146 / 22 / 31

יורם נמרוד

מחלקת המזרח  ,באגאלי  ,שהצעת חכמת מרחיקה לכת מזו של נורי  .וכך סיכם את עיונו  ' :רעיונו של

חכיות

סלימאן אינו מעשי אולי  ,ואפילו דמיוני  ,אולם הוא מציע שמץ תקווה במקום שזו נעדרת

כמעט לחלוטין ; על כן ראוי הוא לתשומת

לכ ' .

פקידים אחרים היו פסימיים עוד יותר  ,אך הסכימו

שיש לדון בכך בדרג מיניסטריאלי .
אם המשטר שסילק את נורי חזר והעלה את רעיונותיו בשאלת ארץ  -ישראל בעיבוד חדש  ,יש בכך
עדות שעיראק לא יכלה להתחמק מן הנושא מסיבות פנימיות  .כך התרשמו גם אנשי הסוכנות

היהודית בעולם הערבי  ,אליהו אילת ואליהו ששון .
באוגוסט

24

נרצח בכר ונפלה ממשלתו של חכמת סל7מאן  .חלקו המרכזי של נורי בקשר תואר

1937

במכתב ששלח ראש המודיעין הצבאי הבריטי בעיראק  ,פט דומביל  ,לאליהו אילת  ,על הזווית
היהודית של הקשר כתב דומביל

:

יש דיבורים  ,שהם סודיים עדיין  ,על יצירת אימפריה שמית שתורכב מעיראק  ,מפלסטינה
ומערב  ,שתגלם קשר הדוק עם היהודים  .היהודים יהיו שביעית מכלל האוכלוסייה  . . .גם עבר -

הירדן תיכלל  . . .זוהי תכנית של ארגון סודי

;

נורי שותף ודאי

לקשר ' .

2

מוסדות היישוב והתנועה הציונית קיבלו אפוא רמז מוקדם על שובו של נורי לזירה  ,ועל תכניותיו
לפשרה והסכם על בסיס פדראטיבי .
אמנם ,

נורי חזר

אך לא בדרך שקיווה  .נאמניו סילקו את

בכר ,

אולם שיווי  -המשקל העדין

בפוליטיקה הפנימית עשוי היה להתפורר אם היה חוזר לשלטון  .ממשלת מדפעי ביקשה פשרה
ו ' שכחת

העבר ' ,

ואילו נורי ביקש חשבון עם תומכי סכר .

26

הוא דחה הצעות שונות לתפקידים

מדיניים ובחר לשוט על  -פני העולם הערבי  ,ובאמתחתו הצעות לפתרון ופשרה בארץ  -ישראל  .לפי
אחת הגרסאות היתה פעילותו בעניין ארץ  -ישראל בעקבות בקשתו המפורשת של מדפעי  ' .הרגשתי
היא שהוא מאמין בכנות ברעיונותיו '  -כתב השגריר קלארק קר לאידן על פעילות נורי  ' .הוא
מקווה שיקנו לו מעמד של גיבור בעולם הערבי ויעניקו לו פופולאריות שתאפשר לו לחזור לשלטון

בעיראק '  .קלארק התרשם שלנורי אין תכנית אופראטיבית  ,וכמוהו גם השגריר למפסון  ,שקיבל
תזכיר מנורי .
בספטמבר

27

, 1937

כאשר הוברר כי לא יחזור לעיראק כשליט  ,החל נורי ' להפציץ ' את משרד  -החוץ

בלונדון בהצעות ורעיונות לפתרון שאלת ארץ  -ישראל  .כחוט  -השני עוברות ההצעות שבתזכיר

במסגרת פדראטיבית יכולים הערבים להכיר ב ' בית לאומי יהודי '

:

( ב ) המועמד היחיד לעמוד בראש הפדראציה הוא אבן סעוד ( הערת רנדל בשולי פסקה זו בתזכיר

:

ללמפסון  ,שעיקריו היו

24

אילת נפגש עם חכמת
ההגנה ,

תיקי בן  -צבי

( :א)

ב  15 -בפברואר  , 1937ושלח
10 - 9

אות א .

מכתב לא  -חתום אל אליהו אילת  ,מיום

25

העתק

26

London

,

, 15 -Said

Nuri

לשרתוק

4

עמודי פרטיכל  ,אצ " מ

 . 825 / 267וראה גם  :ארכיון

,.

, 19 . 8 . 1937

 . 135 : Lordק .

ארכיון ההגנה  ,שם .

.
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 . 161ק 1959 ,
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תזכיר קר אל אידן על שיחה עם נורי ביום ) 1938 ( , 25 . 12 . 1937
: ] 175 / 10 / 31
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תזכיר נורי ללמפסון מיום

13 . 9 . 1937

ודיון

 . ] 127 / 45 / 93דיווח [ וסף כיום

עליו ] 5338 / 22 / 31 ,

, 28 . ] 2 . 1937

מעורבותו של נורי

' חסר

כמעט ' ) .

תקווה

"

ס  -סעיד בארך -ישראל

מה ראה נורי  ,שנחשב איסטראטג מזהיר בעיני אנשי משרד  -החוץ

לשלב בהצעת הפדראציה שהגיש להם והקדיש לה תשומת  -לב רבה במשך עשור
אותה למגוחכת ומבולבלת בעיניהם

?

'

הבריטי : ,

שנים  ,יסוד שעשה

נראה ששתי פנים לה לסיבה לכך  :ראשית  ,הדרך בה הוצע אבן

סעוד היתה עקיצה גסה ליורשו של פ צל  ,המלך ע ' אזי  ,אך זהו הצד הטפל  :שנית  ,וכנראה היה זה
נאיבית ,

העיקר  ,קבוצת הקושרים החשאית שהדיחה את בכר וחכמת נשאה עיניה לפאן  -ערביות
חלום גדולה שבו יהיה אבן סעוד הח ' ליף ונורי אם  -סעיד יהיה וזירו  .כך משתקף הדבר מדין  -וחשבון

של דומביל  ,ונראה שנורי המפוכח חייב היה לפצות באורח מלולי את תומכיו הנלהבים .

מבחינתם ,

חשוב היה לנורי שאבן סעוד הוא שידחה את ההצעה הנדיבה  ,והלה אמנם עשה זאת במהרה  ,כפי

שציפו מראש כל מביני  -דבר .

9נ

בניגוד לרושם המתקבל מעיון במסמכים הבריטיים ובניגוד לרושם שניסה וייצמן

ליצור ,

0

'

לא דחק

נורי את עצמו לענייני ארץ  -ישראל כקופץ בראש  .הוא חיכה  ,ואולי עודד אחרים שיאיצו בו להציע

שירותיו כמתווך  .י '
ולמוסרו לחסותו .
ידעו ,

בהקשר זה יש להבין את הצעתו לממשלת בריטניה להעביר את המופתי לעיראק

(2

השלטונות הבריטיים לא דנו בהצעה בכובד  -ראש וסברו שכך גם הוצעה  .אך הם

מפי איש המודיעין שלהם בביירות  ,גרינלאו  ,שהמופתי מסכים לאפוטרופסות זו וישתף

פעולה עם נורי  .הידיעה היתה אותנטית  .שירותי הידיעות של הסוכנות וה ' הגנה ' מסרו אף הם ידיעות

מירושלים " .

על שיחה ברוח זו בין נורי לבין המופתי בביירות  ,מיד לאחר שהאחרון נמלט

ברור כי

עצם ההצעה היקנתה לנורי מעמד  ,גם אם הגשמתה לא היתה אפשרית אז  ,כיוון שמתן חסות
באמצעות משרד  -החוץ למי שהוכרז על  -ידי משרד  -המושבות כעבריין נמלט היה בגדר הפרה גלויה
של כללי המשחק בין המשרדים היריבים .
נורי השתדל ליצור לעצמו מעמד שיהיה מקובל גם על היהודים  .בדרכי עקיפין ביקש משרתוק

( לימים -

להתראות עמו  ,ומשום כך לא השתתף בוועידת בלודאן ,

שרת )

4

'

שם התחרו הכל על

גידוף הציונות  .בימי הוועידה נודע שהוצע לנורי לעמוד בראש הוועדה הפוליטית  ,אך הוא סירב .

.

ראה אפיון תכונותיו של נורי כסקירת  87של אישים מרכזיים כעיראק / 435 / 435 / 93 28 . 1 . 1938 ,

,

 .ברשימה

יש

הערות גם על פעילות נורי בעניין ארץ  -ישראל .
רנדל קבע מיד

:

' אבן סעוד חכם מכדי להסכים ' ( בשולי התזכיר של נורי

תגובתו השלילית והצוננת של אכן סעוד לא איחרה

וייצמן אל וייז

וליפסקי , 21 . 12 . 1937 ,

לבוא , 12 . 1 . 1938 ,

ללמפסון  ,לעיל  ,הערה  . ) 27ואמנם ,

] 227 / 10 / 31

ג"ו.

ציפייה להתערבות נורי באה מכיוונים שונים  .ראה שיחות ברעיותי ואל  -ח ' ירי עם מאגנם ( יומן

מדיני  ,לעיל  ,הערה

 , 17עמ '  ) 9 . 11 . 1937 , 4ועם דב יוסף  .מזכר ג ' וזף  ,אצ " מ ~  . 525 / 2960שיחת יוסף קלווריסקי  . 8 . 1937נ  ,אצ " מ
525 / 29603
מכתב נורי מיום  16 . 10 . 1937והערכות של אנשי המשרד שם ובלונדון ] 6509 / 22 / 31 ,

ידיעות הלשכה הערכית [ להלן  :יל " ע ]  ,דין  -וחשבון זמני ,

12 . 1 1 . 1937

 .לפי דין  -וחשבון זה התחרו יוסוף יאדק

( מחצרו של אבן סעוד ) ונורי אס  -סעיד על רכישת המופתי לצדם  .בדין  -וחשבון קודם מסר אליהו אילת שעקב
פיקוח הצרפתים ניסה המופתי לעבור למצרים או לעיראק  ,ונביה אל  -עזמה השתדל אצל נורי בעניין זה  .תיק אליהו
אפשטין ,

, 22 . 10 . 1937 , 1939 - 1934

: 5 . 12 . 1937

 . 525 / 3141והשווה גם ציטוט שיחה טלפונית בין שני ערבים

כן  -גוריון  ,זכרונות  ,ד  ,תל  -אביב

איסר קוסובסקי אל

4ך, 19

ירושלמים ,

 . 461 - 461של שיווי בעמדת המופתי ראה להלן .

שרת  , 18 . 10 . 1937 ,אצ " מ ~ 525 / 2960

סף 1

יורם נמרוד

לפי הערכת ראש הלשכה הערבית
עם היהודים

בסוכנות  ,הרקע

לכך היה אמנם תכנית להעמידו כמתווך  ,אך לא

:

המופתי ומנהיגים אחרים קבעו מראש שנורי לא ישתתף  .הם רצו להשתמש בו כמתווך בינם
לבין אנגליה אם זו לא תיענה לדרישותיהם  .השתתפותו בקונגרס [ כלודאן ] היתה מונעת ממנו

הצדדים " .

אפשרות לתווך בין שני

שני ההסברים אינם סותרים בהכרח  .אולם אפשר שהסיבה לאי  -השתתפותו של נורי היתה בתחום
אחר  .הקונגרס התקיים סמוך להפיכה בעיראק  ,וגורל השלטון שם טרם הוכרע .

חרושת  -שמועות אפפה את מסעותיו של נורי בסתיו של  . 1937בהנהלת הסוכנות נשאל שרתוק על -
ידי

ד " ר סנסור מה ידוע למחלקה המדינית על מעורבותו של נורי

מה שידוע מן

העיתונות ' .

6

;

התשובה לא היתה מדויקת  ' :רק

'

בעיתונות הפלסטינית החל לבצבץ שמו של נורי כמתווך פעיל  ,והיתה זו תערובת של השערות
וידיעות על אירועים משנים עברו .

הפוליטיים

7

'

וייצמן שלל בתוקף את מעורבות נורי שהיה מקורב ליריביו

בלונדון  .אלה ניסו לערער על תכנית פיל  ,שהקאבינט קיבלה והיא נתמכה בקנאות על -
הממשלה ,

ידי משרד  -המושבות  ,ובאורח פוחת והולך על  -ידי ראש

גוויל צ ' מברלין " .

בתנאים

אלה ,

כל מחווה של נכונות מצד נשיא ההסתדרות הציונית להידברות על אלטרנאטיבות היתה מוסיפה
צידוק לסחף שהסתמן בנחישותה של הממשלה .
וייצמן לא פסל את רעיון הפדראציה  .כאשר נפגש אורמסבי  -גור עם חברי ועדת וודהד לשם תדרוך

ראשון  ,הוא הציע לשקול אפשרות שהקשר בין אזורי ארץ  -ישראל יהיה פדראטיבי

:

וייצמן אמר לו  ,לאוזנו בלבד  ,שאם היהודים יזכו למדינה סוברנית  -יסכימו ברצון להצטרף

לפדראציה כזו  ,אם תכלול נוסף על ערביי ארץ  -ישראל גם את לבנון  ,סוריה ועבר  -הירדן .

9

'

נושא הפדראציה נדון בשיחה בין וייצמן לבין הנסיך מחמד עלי ממצרים  .וייצמן שלל פדראציה

נוסח נורי  ,אך צידד כשיתוף מדינה יהודית סוברנית בפדראציה של מדינות ערב  .שיחה זו העלתה
את חמתם של פקידים במשרד  -החוץ

הבריטי  ,שתמהו

מה ראה וייצמן לערב את מצרים בענייני

ארץ  -ישראל ומה תועלת תצמח מפדראציה כזו לבריטניה  .הרחיק לכת מכולם מנהל מחלקת
רנדל  ,שהביע ספק בכנותו של וייצמן ובכוונותיו בדבר פדראציה

כהן  ,יל " ע , 21 . 9 1937 ,

.

35

אהרון

חיים

36

ישיבת

ההנהלה , 9 . 12 . 1938 ,

37

פלסטין  . 9 . 12 . 1938 ,וראה ניתוח ידיעות העיתונות הערבית

38

דיוני

39

פרטיכל ישיבת התדרוך

המזרח ,

הסותרת  ,כביכול  ,את מטרת

חייו .

אצ " מ 525 / 10097

אצ " מ  ,פרטיכלים .
:

( לעיל  ,הערה

כהן

. ) 35

הקאבינט CAB 46 ) 37 ( 5 , 8 . 12 . 1937 ,

, 30 . 3 . 1938

 . ] 2533 / 1 / 31וייצמן העיד ברוח זו בהופעתו לפני ועדת וודהד

ב , 30 . 8 . 1938 -

)  ; Middle East Center , 51 . Antony )-: ollege: Oxfordוראה גם
 Tegart Papers , boxשב -

xiv ~ file 3
האקסקוטיבה
40

בלונדון .

, 12 . 10 . 1938

ג ' ו~ .

הפגישה התקיימה בקהיר בראשית פברואר
Green

160

40

1938

ונדונה בתיקים

:

. ] 1670 / 10 / 31

דיוני

] 1125 / 10 / 31 / : ] 1483

מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארך -ישראל

אך ספק זה היה חסר יסוד  .בחוג ידידיו הפוליטיים של וייצמן כלונדון נחשבה גם תכנית פיל ביסודה
כתכנית לפדראציה  .וכך כתב ליאופולד אמרי להארולד מקמייקל סמוך לפרוץ המלחמה

:

לעתים קרובות חשבתי שאם התכנית של ועדת פיל היתה נקראת פדראציה  ,ומותירה סמכות

מוגבלת בידי הנציב העליון ואופציה לפדראציה רחבה יותר  ,היה הדבר מתקבל אולי בקלות
רבה יותר .

ן4

אולם הפדראציה במתכונת שהציע נורי נחשבה מסוכנת בעיני וייצמן  ,שמא יתהווה גיטו יהודי תחת
שלטון מוסלמי  .הוא כתב למנהיגי הציונות בארצות  -הברית והחריע על התהוותו של קשר ' אחד -

עמיסטי '  ,כדבריו  ,להחליף תכנית למדינה במרכז רוחני  ,ששותפים לו ערבים  ,יהודים

ואנגלים .

47

מכתבו מלמד שווייצמן הבחין בקשר שבין פעילות נורי ותכניתו לבין תכנית חיימסון  -ניוקומב עוד
לפני שנוצר קשר ישיר ביניהם .
אמנם  ,הובא לידיעתו של וייצמן דין  -וחשבון של הד " ר טנוס על שליחותו אל יהדות ארצות  -הברית
ואירופה  ,ובו רמז קלוש על רצונו של נורי להשתתף

במשא  -ומתן ,

[4

אך ודאי שלא ידיעה זו בלבד

קבעה את עמדתו  .מתוך היכרות עם פעילותם של האישים שהזכיר במכתבו בימים עברו  ,ידע וייצמן
שהחוט המקשר ביניהם הוא הלך  -מחשבה משותף עם יריביו הוותיקים בלונדון

 :סמואל  ,לויד ,

וינטרטון ופקידי משרד  -החוץ .

' עוד לא אבדה התקווה לזניחת החלוקה '

אלברט חיימסון  ,המקשר בין סיעת הלא  -ציונים לבין המפלגה החוסינית  ,חקר  ,במכתב למאגנס  ,אם
רצוי לצרף למשא  -ומתן גם ערבים

מחוץ לארץ  -ישראל " .

רעיון זה חזר ונשקל כאשר ד " ר טנוס אמר

למאגנס  ,בשם שולחיו מביירות  ,שאין הם יכולים לסטות מהחלטות קונגרס כלודאן  ,בלי אישור
נציגי המדינות הערביות  .מאגנם לא היה שבע  -רצון  .הוא הזכיר לטנוס כי היה גמיש יותר בעת
שיחותיו עם ידידי מאגנס כיהדות ארצות  -הברית ובאירופה  .ד " ר טנוס השיב שעדיין מחזיק הוא
באותן

דעות ,

ואם מלכי ערב או קונגרס [ חדש ] בבלודאן יחליטו לפי קו זה

יאלץ

המופתי לוותר

המופתי מוכן לוותר רק בשל לחץ חיצונה כבד ההדגשה ש- - 4
41

] yield

. ] 10

י " ק4

.

אמרי אל מקמ " קל  , McMichael Papers , 1 ( 5 / 126שבמרכז ( לעל  ,הערה  ; ) 39המכתב הוא כמאה מראשית
שנת

מקמיקל עצמו היה קרוב להשקפה זה ובשיחה עם תיצמן הפציר בו לחדול לדבר על

. 1940

הקשר וסלי

*

,

ולהעמי במרכז את התתן החיכי

' חלוקה  /שיש לה

קל תכתת פיל  :עצמאות מדימת לשף העמים  .תיצמן העבט

בקעה זו כהנחיה להנהלה ולוועדה המדעית ופל הסוכנות  .מכתב ךיצמן לוועדה

המדעית , 9 . 4 . 1938 ,

אצ " מ

24 / 17255

ג "ו .

42

וייצמן אל וייז וליפסקי ,

43

עובד  . 8 . 12 . 1937 ,הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  ,חטיבת מאגנס [ להלן

, 21 . 12 . 1937

 :ח "מ] ,

תיק

535

[ להלן

:

תיק

חיימסון ] .

מאגנס .

44

חיימסון אל

45

מאגנס  ,יומן מדיני ,

; 9 . 11 . 1937

, 11 . 1 . 1938

תיק חיימסון .

עמ '  . 79חטיבת מאגנס  ,תיק  . 970וראה גם  :שם ,

 , 20 . 1 . 1938עמ ' : 90

הבישוף  ,חיק חחמסון  .על נכונות המופתי להאנס ראה גם מכתב חיימסון אל פרקינסון שצוטט לעיל
על פגישת מאגנס ודובר המפלגה החסידית ד " ר עזת טנוס  ,ראה במאמרי

וכן פרטיכל
(

תל

).

( לעיל  ,בהערת הכוכב ) .
161

יורם נמרוד

כאשר נוכחו מתנגדי החלוקה היהודים והערבים שנקלעו למבוי  -סתום  ,הם הסכימו שיש להיעזר

בערבים מן החוץ  .המועמד הטבעי לתפנית זו היה נורי אס  -סעיד  ,שמראשית דצמבר נדד בין מדינות

המזרח  -התיכון לבין לונדון  ,בנסיון תיווך משל עצמו .

46

באמצע ינואר הגיע נורי ללונדון ושוחח עם אישים בכירים בממשל ומחוצה לו  -לרבות השרים
אידן ואורמסבי  -גור  ,רנדל והלורד קרינבורן ממשרד  -החוץ והלורד לויד .

והציג לפניו את תכניתו  ,בגלגוליה
ב4-

בפברואר

השונים ' .

47

אף חיימסון נפגש עמו

4

התארח נורי בבית המופתי ליד ביירות וסיפור לו על מגעיו  ,בנוכחות כמה

1938

מחברי הוועד הערבי העליון

:

' הלכתי ללונדון כאדם פרטי  ,אולם עתה נתבקשתי

האנגלים לתווך בשאלת פלסטין ' .
בין מי למי התכוון נוהי לתווך

?

על  -ידי ידידי

49

שלא כבמעורבותו הקודמת  ,הציע את שירותיו לא לתיווך עם

היהודים אלא עם האנגלים  ,ולא יזם כל פגישה עם נציגי היהודים  .לפני המראתו ללונדון הבהיר

המופתי לנורי כי אין טעם בהידברות עם היהודים אלא עם הבריטים לבדם  ,לפי שביכולתם לכפות
פתרון  .ב -

1 1

בינואר

1938

סיפר נורי על שיחותיו אלה עם המופתי לסמרט  ,מזכיר השגרירות

הבריטית בקהיר  .לדבריו  ,הדגים המופתי את חוסר התכלית בשיחות עם היהודים כשתיאר לפניו את
גורל מגעיו עם מאגנם חודש ימים קודם  -לכן  .מאגנס נפגש עמו  ,כביכול  ,ארבע פעמים ו ' העמיד
פנים ' שהוא מדבר בשם וייצמן  ,ולבסוף פוצץ בן  -גוריון את השיחות בהודעה ש ' אין לדון במיעוט
יהודי '  .המופתי הוסיף  ,לדברי נורי  ,שזהירותו במגעים עם יהודים היתה ' יותר ממוצדקת ' .

מכלל הדיונים והדיווחים בדבר פעולותיו של נורי בחודשים דצמבר

1937

וינואר

0

'

ניכר שצידד

1938

בעמדת המופתי  .בנאום בבגדאד  ,לפני צאתו לסוריה ולמצרים  ,הוא רמז שיש בידו מידע המלמד
שבריטניה לא תדבוק בחלוקה אם ההתנגדות תהיה תקיפה ואם תוצע

אלטרנאטיבה  .י '

עם שובו מלונדון לביירות  ,אמר נורי למופתי ולאנשיו  ' :עוד לא אבדה התקווה

לזניחת החלוקה ' ' : .

הוא מנה סיבות אחדות להערכתו זו  ,והעיקרית שבהן היתה התרשמותו שהבריטים מוכנים לפתוח
מחדש את מערכת היחסים עם הערבים

46

דין  -וחשבון פנימי על אישים בעיראק  ,משרד  -החוץ
 , 23 . 1 . 1938אצ " מ

47

:

' המצב הבינלאומי החליש ביותר את הכוחות שהיהודים

הבריטי , 24 . 1 . 1938 ,

 . 525 / 3156על הסכמה לתיווך ערבי חיצוני ראה

תיק משרד  -החוץ על ביקור נורי בינואר

, 1938

:

 . ] 435 / 435 / 93מכתב שרת אל

לוריא ,

יומן מאגנס . 20 . 1 . 1938 ,

 . ] 257 / 10 / 31ב  1 . 2 . 1938 -הודיע הקונסול מק  -קרת מדמשק שראה

מכתב שנכתב על  -ידי נורי לאחמד קדרי  ,בו בישר לו על התוצאות הטובות של שיחותיו עם אידן ואורמסבי  -גור .

( התוכן המפורט חסום לעיון עד שנת

) . 1989

.

 . ] 729 / 10 / 31חיקים אחרים הדנים באותו ביקור

:

, 621 / 10 / 31

.

 . ] / 473 502וראה בעניין התיקים החסומים ותוכנם גם להלן הערה . 93
48
49

חיימסון אל מאגנס  , 2 . 2 . 1938 ,תיק חיימסון .

הדין  -וחשבון מיום
העתק כג " ו [ להלן

50

7 . 2 . 1938
:

הוכן על  -ידי אליהו ששון ונשלח על  -ידי וייצמן למשרד  -החוץ ולמשרד  -המושבות .

דו " ח על נורי  ,ב ] .

מברק למפסון אל שר  -החוץ  .אביב  . ] 257 / 10 / 31 .לא היו מגעים ישירים בין המופתי לבין מאגנס  ,אלא
באמצעות טנוס  .הגרסה של נזרי הגיעה לידי המודיעין של הסוכנות עוד בינואר  ,ושרתוק דיווח עליה  ,בלי לתת
אמון בתוכנה  .שרת אל ברודצקי  , 27 . 1 . 1938 ,אצ " מ ~ 525 / 2960

51

להדי הנאום בישיבת הקאבינט ראה  :נ ' קצבורג  ,מחלוקה לספר הלבן  -מדיניות בריטניה כארץ  -ישראל  ,ירושלים

. 1974
52

162

עמ ' . 122

דו " ח על נורי  ,ב  ,עמ ' . 1

מעורבותו של נורי אס  ? -ענד בארן  -ישראל

סמכו עליהם כה הרבה '  .מדינאים רבים  ,כך אמר  ,מוכנים לזנוח את היהודים ויסודות השונאים את

היהודים דורשים שהממשלה תמחק את שאלת ארץ  -ישראל והיהודים מסדר  -יומה .

3

'

עתה הזמן  ,טען

נורי  ,להגביר את פעולת ההסברה על  -ידי פתיחת משרד  -תעמולה בלונדון וקריאה של המופתי
להפסקת פעולות הטירור בארץ  -ישראל  .תמורת

זאת  ,סבור

היה  ,יוכלו הגולים והעצירים לשוב

לארץ  ,ויהא יסוד להופעת נציגות ערבית לפני הוועדה החדשה .
ענת וך73ה  ,האסתקלאלי  ,שאל את נורי אם מכירים ידידיו הבריטים בחשיבות התנועה הפאן  -ערבית .
השיב נורי

:

הבריטים ערים לעובדת היריבות בין המשפחות השליטות בארצות ערב  .ידועים להם הקשיים
הפנימיים בכל ארץ ערבית  ,המסיחים לעת  -עתה את דעת הערבים מן הפאן  -ערביות  .על כל
פנים  ,הם מכירים בשאיפתם של הערבים לשמור כשלימות את כל הארצות שביום מן הימים
יצטרפו לאימפריה הערבית .

4

'

כאשר מדובר ב ' ידידיו הבריטים ' של נורי  ,יש להיזהר מלזהותם עם אלה הקרויים ' ידידי

הערבים ' ,

ממש כפי שאין לזהות את ' ידידיו של וייצמן ' עם ' ידידי הציונות ' בבריטניה  .כמה מאנשי

הפארלאמנט  ,משני הבתים  ,שזיהו עצמם כ ' ידידי הערבים ' ומילאו תפקידי התנדבות בארגונים פרו -
ערביים  ,השתמשו במעמדם זה

כדי לגבות מן הערבים את ' חוב הידידות '  .בשם הידידות נתבעו

הערבים לסייע לאנגליה  ,שעשתה רבות למענם  ,ולתמוך בתכנית החלוקה  .אחדים

דעת ידידנו הערבים ' יתמכו בפתרון

החלוקה  ,כפתרון

אופטימאלי  .נ '

הודיעו  ,ש ' למרות

שר  -המושבות אורמסבי  -גור

עמד על הסימטריה ה ה פ ו כ ה בין הידידות לערבים או ליהודים לבין שלילת עמדותיהם הלשמיות .

לתזכיר שהפיץ בין חברי הקאבינט הוא צירף מכתבו של קליפטון  -בראון וחברי פארלאמנט פרו -

ערביים אחרים  ,התומכים בחלוקה .

6

'

מותר להעריך אפוא שבדברו על העצות שהשיאו לו ידידיו האנגלים  ,שביקשוהו לתווך  ,יכול היה
נורי להסתמך על חוג מצומצם של אישים מחוץ לממשל  -ובראשם הלורד לניד  -שניהלו מאבק

כולל נגד המדיניות המזרח  -תיכונית של הממשלה  .הללו יכלו לסמוך על הסכמה  -שבשתיקה של
אידן ורנדל  .אידן עצמו פרש עד  -מהרה מן הקאבינט והצטרף אל צ ' רצ ' יל במאבקו הגלוי נגד

נ5

השווה דברים שכתב כעבור חודשים אחדים איש השגרירות הבריטית כקהיר  ,בטמן  ,שהמליץ לחדש את השיחרת
עם המופתי

:

' היהודים הם היום הציד של כולם '  .ואין צורך להתחשב בהם  .בטמן אל סר אוליפנט ,

 . ] 5726 / 10 / 31וראה גם גרסת סנסור על ישיבת הנהלת הסוכנות מיום
 , 6 . 1 . 1938עמ '
54

: 27 . 12 . 1937

, 30 . 9 . 1938

יומן מדיני של מאגנם ,

4ד .

השווה בהקשר זה סקירת עמדות הפקידות הבכירה במשרד  -החוץ בלונדון

:

שפר ( לעיל  ,הערה . ) 3

עמ ' . 144 , 138

וראה גם ניתוח מעניין של הניגוד הבין  -משרדי על רקע היחס לפאן  -ערביות  :מ ' אסף  ' ,אנגליה והפוליטיקה הפאן -
ערבית ' ,

55

דבר . 24 . 10 . 1937 ,

דברי חכר הפארלאמנט  ,קפטן קליפטון  -בראון באסיפה שארגנה לשכת  -ההסברה הפלסטינית בלונדון  .השתתפו

בה ג ' מאל אל  -חסיני  ,ניוקומב וחיימסון  ,ראה
56

העתק

התזכיר מיום

הקאבינט

.

( ) 1 1 . 8 1937

1 . 12 . 1937

בתיקי

:

א ' אנקוריון  ,מלונדון  ,דבר ,

משרד  -החוץ ,

/ 203 / 37עם  .לעניין הסימטריה

1937

. 23 . 7 .

 . ] 7096 / 22 / 31וראה תזכיר מוקדם בנושא זה בניירות
ההפוכה השווה את דבריו הקשים של ועצמן אל צ ' רצ ' יל

בסעודה ביולי  . 1937בן  -גוריון  ,זכרונות  ,ד ( לעיל  ,הערה

, ) 16

שם .
163

יורם נמרוד

צ ' מברלין לשינוי כללי של מדיניות  -החוץ  .אישים אלה העריכו  ,או סמכו על הערכות מן הזירה

עצמה " ,

שאפשר לגייס את המופתי כדי שיסייע למאבקם הפנימי בלונדון  ,ומבחינה זו היה נורי

שליחם לכל דבר .

המופתי לא נענה להפצרותיו של נורי  ,וסירב לפנות בקריאה להפסקת הטירור  .הוא לא התנגד לכך
שראשי המדינות הערביות יפנו קריאה זו אל ערביי ארץ  -ישראל  ,בתנאי שתיכלל בה הבטחה שלא
לאפשר לבריטניה לבצע את

החלוקה ' " .

למופתי היה יסוד סביר להניח שערביי ארץ  -ישראל

האוחזים בנשק לא יישמעו לקריאתו  ,ואולי היה לכך חלק בשיקוליו  .מכל

מקום  ,נורי  ,שמסר

דין -

וחשבון כה אופטימי על מסעו בלונדון  ,נדחה בביירות  .הוא היה בראש ובראשונה מדינאי  ,ולפיכך
יכול היה להעריך יחסי כוחות ריאליים ואת התמורה שיש לתת  ,מבחינת הערבים  ,כדי להשיג שינוי
במדיניות הבריטית בדרכי  -שלום  .לריכוכו של אורמסבי  -גור  ,כפי שהשתקף מדבריו של נורי

למופתי  ,היה מחיר גבוה  .וכך סיפר נורי

:

אמרתי להם שערביי ארץ  -ישראל לא יתנגדו לעלייה יהודית כל עוד לא תעבור את

40

האחוזים

מכלל האוכלוסייה  . . .הם [ הבריטים ] אינם מעוניינים עתה בפתרון סופי של הבעיה  ,כיוון שיש

להם עניינים חשובים יותר לעסוק בהם  .הוועדה החדשה [ וודהד ] לא תזדרז בעבודתה  .הם

יישארו בארץ כשנה או יותר וינסו בתקופת  -הביניים למשוך את הסטאטוס  -קוו כדי לאפשר
ליהודים ולערבים להגיע להבנה שתספק את שלושת הצדדים  .י '
נורי הציע אפוא לשרידי הוועד העוני העליון שיסכימו לשביתת  -הנשק שהציע סמואל  -והוא
דיבר כמעט בפירוש על ה ' פורמולה '  -או שלא ישיגו דבר  .ךרוזה  ,לעומתו  ,בנוכחות המופתי

ובתמיכתו  ,הניע את הנוכחים לסרב להצעה  ,מתוך התקווה ( שהשתקפה אחר  -כך בדבריו

בדמשק )

שתפרוץ מלחמה באירופה שתקל על המאבק המזוין במזרח  -התיכון .

פגישת נורה  -מאגנם ביוזמה אמריקנית
בירושלים היהודית התגבשו שתי עמדות סותרות בתגובה לביקורו של נורי בלונדון  .המחלקה
המדינית של הסוכנות דנה בהשלכות האפשריות של מעורבות עיראקית חדשה ואפקטיבית
להכשלת ייסודה של המדינה העברית  ,ונערכה לפעולה מונעת בלונדון .

במעורבות זו הזדמנות חד  -פעמית לקום ולחדש את התכניות

57

0

לשביתת  -נשק  ,על

'

הלא  -ציונים גילו

יסוד הצעותיהם של

5 strongly opposed 10 Zionism heן Palestine Police , file related 10 the Mu [ti ) 1938 ( : ~ AlthoUgh he

treaty ' .

or the Iraq

"

ח the 11חס  alliance with H . M . ' s Governmentחב  favou [ ofחן  % said 10 beן

. Tegart Papers , 60 ~ 1 , file 3

מחבר הדין  -וחשבון המשטרתי הוסיף שהמופתי הוא המנהיג האפשרי היחיד של

הפלסטינים  .מן הראוי לציין שמקבל

הדין  -וחשבון  ,טגרט ,

חלק על הערכה זו  ,שהיתה נפוצה למדי .

58

דו " ח על נורי  ,ב .

59

שם  .המסקנות של נורי משיחתו עם אורמסבי  -גור היו סבירות  .בישיבת הקאבינט אמר השר שהעבודה יכולה

להימשך שלוש שנים  .קצבורג ( לעיל  ,הערה
60

שרת אל

לוריא , 23 . 1 . 1938 ,

שם  .וראה גם תיק על עיראק  ,אצ " מ  . 525 / 267דין  -וחשבון על נורי מיום

חובר כנראה על  -ידי ששון [ להלן

164

 , ) 51עמ '

. 144

:

דו " ח על נורי  ,א ] .

1 . 2 . 1938

מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארץ  -ישראל

הלורד סמואל וחיימסון  .בקהילה הלא  -ציונית כירושלים היה קומץ של יהודים ממוצא אנגלי
ואמריקני  ,שייצגו חברות שנוסדו בארצותיהם להשקעת הון בארץ  -ישראל  .הבולטים שבהם היו
יוליוס סימון  ,מנהל ה ~ ; Palestine Economic Corporation -מארק יפה ( נציגם של הלורד ברסטד
ורוברט ו '

כהן ) ,

מנהל ה  ; Palestine Economic Ltd . -ומוריס הקסטר  ,נציגו האישי של פ ' וארבורג

וחבר בהנהלת בנקים וחברות  -השקעה  ,שעמדו בקשר עם הנהלת הסוכנות  -בה ייצג את הלא -
ציונים האמריקנים  .י ' לשלושה אלה הצטרפו שתי נשים  ,הנרייטה סולד ורוז ג ' ייקובס  ,מחליפתו של
הקסטר כנציגת הלא  -ציונים  ,שהגיעה לארץ בראשית 938נ ותפסה את מקומה בהנהלת הסוכנות
בסערה ובמהומה .

62

לחבורה זו היתה השפעה על היקף כספי המגבית שהועברו להנהלת הסוכנות  ,והם שלטו ככספים

שיועדו למוסדות צדקה  ,בריאות וחינוך

( כגון  ,ה ' ג ' וינט ' ,

' הדסה ' והאוניברסיטה

העברית ) .

הגוונים

שכסיעה זו היו השתקפות של קשת  -הדעות בקואליציה שבין ציונים לבין לא  -ציונים בעלי עמדה

מדינית משותפת בארצות  -הברית  :ג ' ימס מארשאל ( בנו של לואי מארשאל ) ייצג את הקוטב הקיצוני
ואילו רוברט סולד  ,בן  -משפחתה של הנרייטה סולד  -את הקוטב המתון  .במכתבו לסימון סיכם

רוברט סולד את עיקרי האיסטראטגיה של סיעת הלא  -ציונים
' תוך הגבלת העלייה לפרק זמן של

5

עד

10

:

הסכם עם הערבים על שביתת נשק

שנים  . . .אין להסכים  ,בשום נסיבות  ,להפסקת המנדט

או לסטאטוס של מיעוט נצחי '  .מצד שני קבע כי אין לנהל משא  -ומתן מאחורי גבה של
' ואני סכור שאוסישקין צריך להיות אחד מאלה שמתייעצים

עמם ' ' .

הסוכנות ,

6

כאשר הגיע מכתב זה אל סימון בירושלים  ,והעתקו אל מאגנם  ,יזם הקונסול האמריקני וודסוורת

שיחה עם מאגנם  ,וכה נפתחו אופקים חדשים לתמרון הפוליטי של החבורה ; אולם מעשה זה היה
חסר סיכוי אילו נענו לדרישת סולד להימנע מפעולה מאחורי גבה של הסוכנות .

בצהרי יום רביעי  2 ,בפברואר

, 1938

בא הקונסול לבקר את מאגנס בלשכתו שעל הר  -הצופים  .בשעת

השיחה על המצב הפוליטי בארץ  ,אמר הקונסול ' שהיה עושה כל דבר שביכולתו כדי להפגיש כין

הצדדים '  .הוא המליץ לפני מאגנס ' לצאת לקהיר ולהיפגש עם נורי סעיד ' ' .
4

מרישום השיחה מתברר כי וודסוורת  ,שניסה תחילה להשפיע על הלא  -ציונים לקבל את תכנית
סמואל

באמצעות סימון ונדחה על  -ידו " ,

לא הירפה מן הרעיון  .בעקבות פגישת הנציגים האמריקנים

במזרח  -שהוא עצמו יזם ועליה סיפר בינואר לסימון  -ניהלו נציגים אלה

בעיראק ,

בקהיר

ובביירות שיחות עם נורי  ,עם מחמד עלי ועם מוסה אל  -עלמי  ,בעקבות תיאום מוקדם  ,והציגו את
תכניתם  .על שיחות אלה אמר הקונסול למאגנס ש ' הוא בטוח בהתערבותם של מלכי ערב או

61

על מרק יפה ראה

:

 . 21ק

. )[ )( / 733 /368 / 75156 / 21 ,

על הקסטר ראה

:

אצ " מ  . 525 / 1 142בחליפת  -המכתבים

שבתיק יש התייחסות שלילית לעובדה שלהקסטר  ,הממלא תפקיד כלכלי מרכזי כמחלקת ההתיישבות  ,יש מעמד

של מנהל בכ ( קים פרטיים הפועלים בארץ .
62

63
64

65

חליפת  -מכתבים כין ה ' סולד לבין מאגנס  ,ח " מ . 1114
 , 24 . 1 . 1938ח " מ

מאגנס  ,יומן
מאגנס ,

. 1097

קלנדרי , 2 . 2 . 1938 ,

יומן קלנדרי ,

שם ,

ח " מ . 971

. 2 . 2 . 1938
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יורם נמרוד

המדינות הערביות ביום מן הימים  ,והוא מסכים שיש חשיבות שישוכנעו  ,אם רק אפשר
להשפיע על המופתי ועל חבריו על בסיס של

40

אחוזים

ו 10 -

הדבר ,

שנים ' .

הקונסול הדגיש במיוחד את חשיבותו של נורי בהקשר זה וסיפר שהציר

בעיראק  ,נבנשו עמיתו ,

קיבל דין  -וחשבון על מהלכי נורי משר  -החוץ העיראקי עצמו  ,תופיק אל  -סוידי  .הוא סיפר למאגנס
על רעיונותיהם של נורי ומחמד עלי  ,ולא הסתפק בהמרצה לפגישה ביניהם אלא המליץ גם על

דרכי  -קשר שונות .
פעילות זו של וודסוורת לא היתה שגרתית  .מהלכיו  ,כפי שהסבירם לסימון ולמאגנס  ,נועדו לחזק
ולשפר את אחיזתה של בריטניה כמזרח  ,והוא התייחס לכך כאל אינטרס אמריקני  .אולם מעשיו

נועדו להפשיל את המדיניות המוצהרת של הממשלה הבריטית  ,שעוצבה על  -ידי המשרד האחראי
לארץ  -ישראל  .זאת ועוד

:

ההגנה על האחיזה הבריטית  ,שלא נתבקשה כלל  ,לא נעשתה על דעת

הממשלה האמריקנית אלא בהסתר  .מאוחר יותר  ,כאשר דיווח וודסוורת לממונים עליו  ,ניסה
לטשטש את חלקו בייזום פגישת נורי  -מאגנס  ,וייחסה לבישוף גראהם  -בראון  -דבר שהיה מופרך
לחלוטין  ,כפי שיתברר להלן .
מכאן  ,שכבר ב 1938 -

6

'

נקט וודסוורת עמדה נגד מדינה יהודית בארץ  -ישראל כחלק ממאבק סיעות

במחלקת  -המדינה ובממסד האמריקני  -מאבק שהתעצם כעבור עשר שנים והקונסול לשעבר לקח
בו

חלק ' .

6

וודסוורת ליקט ידיעות על כך שאורמסבי  -גור היה למעשה מיעוט בתוך ממשלתו והסתמך על

שיחות עם הקסטר ואדווין סמואל ( האחרון חזר מפגישה עם אביו במצרים ) כדי להוכיח לראשי
משרדו שמדיניות שר  -המושבות אינה ריאלית ואינה

מקובלת " .

מה שהציע למאגנס היה ,

למעשה ,

לפעול בעצה אחת עם מתנגדי אורמסבי  -גור בממשלה ונגד וייצמן בהנהלת הסוכנות .
מאגנס התלבט  .תפקידו כשליח מטעם הנהלת הסוכנות הסתיים רשמית והיוזמה שהיה מעורב בה
נכשלה  .לא היתה לו כל סמכות ציבורית לקבל את עצתו של הקונסול ולהיפגש עם נורי

;

גם לא

מטעם החוג הלא  -רשמי שעמו פעל  ,שרוב חבריו התנגדו לפעולה במחתרת .
הכרח היה לפעול במהירות משום שנורי נע ונד מבירה לבירה  .באותו ערב

(2

בפברואר

) 1938

נועדו

מאגנס ושלושה מידידיו הקרובים  ,מאקס שלזינגר  ,מוריס הקסטר ויוליוס סימון  ,עם הכישוף

האנגליקני  .השיחה לא נועדה לדון בעניין נורי  ,אלא להבהיר את גלגוליה של תכנית חיימסון -
ניוקומב  .נושא זה העכיר את היחסים בין הציונים לבין הלא  -ציונים ( הקסטר וסנסור ) ובן  -בריתם
( אוסישקין )

בהנהלת הסוכנות  .בתוקף הנסיבות נדונה גם ההצעה לפגישה עם נורי  ' .כולם

חושבים '  -כתב מאגנס ביומנו  ,באותו יום  ' -שעלי לנסוע לקהיר לפגוש את נורי

סעיד  .הבישוף

אמר שהוא גם כן ילך  -לא בהכרח אתי '  .פירוש הדבר שהחבורה החליטה לפעול בניגוד לדעתו
של רוברט סולד  ,ולדווח לסוכנות רק ל א ח ר הפגישה עם נורי .

66

וודסוורת אל
- 927

מורי ,

 . 921קק .

11

.

, 9 . 6 . 1938

the United States ,

,

Department 0 ] State , Foreign Relarions 0

/ 930
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קלארק קליפורד  ,הרצאה על העיוותים במסמכי מחלקת המדיגה לשנת  . 1948דבר . 29 . 12 . 1976 ,

68

וודסוורת אל קרדל הול  , 19 . 2 . 1938 ,ארה " ב  ,מסמכים ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ ' . 901 - 899
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us ,

מעורבותו של טרי

"

ס  -לעיד בארץ  -ישראל

סיבוך כלשהו חל בארגון הפגישה  ,ומחוסר ניסיון או מתוך רשלנות מסר מאגנם את הטיפול בכך
לצעיר בשם סוקולוביץ '  ,שהתברר כי עבד בשירות ה  , CID -ולדעת אנשי המחלקה המדינית של
'

הסוכנות לא היה שפוי

טלפוני בין

בדעתו  .בסופו של דבר הוסדרה פגישה באמצעות הבישוף  ,על  -ידי קשר

עזת טנוס לבין נורי  ,ששהה כבר בביירות .

69

בינתיים גברו חששותיהם של הקסטר וסימון  .נורי היה אישיות מזרח  -תיכונית מרכזית  .פגישה

עמו ,

ביוזמתם הפרטית של דיפלומאטים אמריקנים הפועלים להכשלת המדינה היהודית  ,נראתה להם
כצעד גורלי  .לעשות זאת בהסתר מווייצמן היה מוגזם גם בעיני הקסטר  ,שהיה מיליטאנטי יותר מן

האחרים  ,מה גם שהסכסוך בין מאגנם להנהלה בדבר בירור פרשת חיימסון  -ניוקומכ הלך והחריף .
ב4-

בפברואר באו השניים אל מאגנס ושאלוהו אם יאות להיפגש עם וייצמן  .מאגנס דיבר עמם

קשות  .הוא רשם ביומנו כי לא ידווח לווייצמן אם לא יחשוב כי הדבר נחוץ .

70

אולם בשל תביעתם

התקיפה של אורחיו נאות לבסוף להיוועד עם וייצמן  ,אך לא ברחובות  .סימון התקשר מיד אל

וייצמן  ,אך תשובתו היתה שלילית  ,כפי שאולי ציפה מאגנס  .סימון והקסטר לא ויתרו וקבעו פגישה
עם וייצמן למחרת היום .
בבוקר יום

המחרת  ,ה  5 -בפברואר  ,שוב נפגש

סימון עם מאגנס  ,כדי לשכנעו לבקר אצל וייצמן לפני

יציאתו לביירות  .הפעם השתתפה בדיון גם רעייתו של מאגנס  ,ביאטריס לבית לוונשטין  .אשה זו  ,מן
המשפחות בעלות המסורת האריסטוקראטית של יהדות ארצות  -הברית  ,היתה תקיפה ובעלת מעמד
בהכרעותיו החברתיות והפוליטיות של כעלה  .איבתה לווייצמן היתה רבת  -שנים

,

והיא התנגדה

בחריפות לדרישת סימון  .אין טעם או תועלת לדבר עם וייצמן  ,טענה  .י7

יוליוס סימון נסע אל וייצמן  ,וככל שהדבר משתקף מן המקורות  ,לא סיפר לו על תכניותיו של
מאגנס אלא הסדיר פגישה ביניהם לחודש מארס  ,לאחר שוכו של וייצמן מלונדון  .במשך היום
הוסדרו בקונסוליה הצרפתית אישורי  -הכניסה של מאגנס ללבנון ולסוריה  .בהתייעצות נוספת עם

הבישוף נקבעו סידורי הנסיעה לביירות  -למחרת .

' יהודי אמריקה ואנגליה ייפרדו מן הסוכנות תמורת הסכם '

ביומנו תיאר מאגנס כיצד התדפקו הוא  ,הכישוף וטנוס על דלתו של ד " ר ריאד  ,גיסו של נורי  ,בפרבר
אמיד של

ביירות  ,כשעת

בין  -ערביים .

לאחר שיחה כללית על המצב הפוליטי והזכרת ידידים משותפים ניגש נורי לגופו של הדיון .

לדעתו ,

עייפה אנגליה מן הטיפול בשאלת ארץ  -ישראל  .מרכז  -הכובד עובר למשבר באירופה  ,וארץ  -ישראל
היתה למטרד  ' ,יש להם עתה אינטרסים אימפריאליים חשובים יותר ' .

7:

האנגלים אינם מצדדים

בפתרון זמני או בשביתת  -נשק  .תכנית חיימסון  -ניוקומב שהוגשה גם להם  -נדחתה  .הם ימשיכו
לקדם את תכנית החלוקה אם תהיה מעשית ואם לא תוצע טובה הימנה  ,שתהא מקובלת על שני
הצדדים בסכסוך .

69

כל הפרטים מתיקי יומנו הקלנדרי של מאגנס כתחילת חודש פברואר .

72

מובאה זו והסמוכות לה ללא ציון מיוחד לקוחות מן היומן הקלנדרי ומן הפתקים הצמודים אליו .

70

שם .

71

שם .
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מבחינת הערבים  ,קבע נורי  ,החלוקה היא עניין רע לא פחות משהוא רע ליהודים  .מצב היהודים

בבגדאד ובארצות ערביות יחמיר  ' :חייהם יעשו

לא  -נסבלים  ,והם

יאלצו לעזוב  .יאמר להם ללכת

למדינה היהודית '  .כך יקרה גם באירופה  .יחד עם זאת היה נורי פסימי בדבר הסכם

אלטרנאטיבי ,

ואמר שיעדיף חלוקה על ההסדר הקיים  .לאחר שסקרו השניים נסיונות קודמים לפשרה שלקחו בהם
חלק  ,פנו

לעיבוד חדש של מסמך חיימסון  -ניוקומב  .נורי ראה במסמך זה מצע שגם האנגלים יאלצו

בסופו של דבר לנסח ניסוח דומה לו  ,לאחר שיתברר להם שאין בכוחה של ועדת וודהד להציע סידור
מעשי לשתי מדינות ממערב לירדן  .הוא הוסיף כי בעת שיחותיו בלונדון התרשם שאם הממשלה

הבריטית תתעקש ותקבע ליהודים מעמד של מיעוט  ,ישלימו היהודים וימהרו להגיע לידי הסכם עם
הערבים .
מאגנם ונורי עברו מן העקרונות לבירור המסמך שלפניהם  ,סעיף  -סעיף  .נורי העדיף לשמור כל

סעיף כצורתו  ,במידת האפשר  -גם אם לא היה מוסכם על דעת הכל  .העיקר  ,כך אמר  ,להביא את
הצדדים לשבת בצוותא כדי להסביר את השקפותיהם זה לזה  .כשהגיעו לסעיף העלייה ( סעיף

)6

הבהיר נורי שאינו יכול לדון בנושאים כמו אחוז העלייה  .זהו עניינם של ערביי ארץ  -ישראל לבדם .
המנהיג העיראקי ביקש לדון בעקרונותיו של ההסכם  ,ולא בפרטיו .

לדעתו  ,הבנה

יהודית  -ערבית

בארץ תביא בעקבותיה התפתחות כללית במזרח  -התיכון כולו  .בארץ  -ישראל תקום מדינה

עצמאית ,

על בסיס קאנטונאלי  ,שתתלכד עם פדראציה ערבית גדולה  .על  -ידי השפעתם הבינלאומית יסייעו
זו .

היהודים לכונן פדראציה

נורי הדגיש שמאז ומעולם סבר כי פתרון פדראטיבי הוא המפתח להסכם יהודי  -ערבי  :הוא אמר זאת
גם בפגישתו הראשונה עם אישים ציונים  ,יחד עם הנסיך פיצל  ,בעת שהותם בקושטא בשנת

. 1913

השיחה התארכה  .כאשר חלפו ארבע שעות נאלץ נורי לפרוש ויחד עם טנוס הלך לשוחח עם
המופתי  .בעת הפרידה חזר נורי והסביר שאין הוא יכול להתערב ישירות

:

' כל מה שיוכל לעשות הוא

להפגיש את הצדדים  ,לשבת מאחור ולנסות לסייע '  .מאגנס השיב על כך

:

לשבת לצדך ' .

השניים נפרדו באווירה של

' הייתי רוצה

ידידות  .לפי גרסה זו  ,שמאננס רשמה סמוך לאירוע  ,לא התעוררה בשעת

השיחה כל מחלוקת ביניהם  .אולם מאגנס השמיט בגרסה זו  ,שנרשמה לצרכיו האישיים בלבד  ,חלק

מן הנושאים שנדונו בה וגם את הנוסח שעיבדו בהתייעצות משותפת  ,ונשא לאחר  -מכן את שמו של

נורי  .טקסט זה מופיע לראשונה בתזכיר של מאגנס להנהלת הסוכנות והוא אושר בחתימת  -ידו של
נורי במכתב אל מאגנס שלא הגיע מעולם

לתעודתו ' .

7

אולם ברישומי מאגנס אין כמעט דבר על

דבריו  -שלו בשיחה  .הדברים שיוחסו לו עוררו לאחר  -מכן סערה פוליטית  ,ועדותו עליהם מאוחרת
לרשום ביומן  .אי  -אפשר לשחזר חלק זה של השיחה באמינות  ,אלא ממהלך הסערה עצמה .

לדברי נורי  ,הצהיר מאגנס לפניו שאם ההנהלה הציונית לא תקבל את הצעותיו  ,ייפרדו היהודים

האנגלים  ,האמריקנים והגרמנים מן ההנהלה ויפעלו להשגת הסכם נפרד .

74

מאגנס הכחיש דברים

אלה  ,כשם שהכחיש את גרסתו של נורי בדבר הסכמתו למיעוט יהודי פרמאננטי  .מאגנס נאלץ

73

נורי אל

מאגנס , 3 . 3 . 1938 ,

 . 51322 / 10 / 31על גלגולי המכתב  ,ראה להלן  .במכתב מאשר נורי את הנוסח המתוקן

על ידו  ,כפי שהגיש מאגנס בדין  -וחשבון להנהלה  .דבריו במכתכ הם
74
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מברק ממורגן ( בגדאד ) אל רנדל

.

( לונדון ) , 17 . 2 1938 ,

. ] 958 / 10 / 31

:

The formula which 1 proposed . . .
העתקים לקהיר  ,ג ' דה  ,ביירות וירושלים .

ס  -לעיד בארץ  -ישראל

מעורבותו של נורי
~

להכחיש זאת  ,כיוון שהידיעה על דבריו גונבה לאוזני וייצמן  ,שהעבירה לבן  -גוריון ולשרתוק  .כך
היכה נורי את מאגנם

מכה פוליטית ניצחת ואף סיכן את חייו " .

יש צורך אפוא לברר מה מידת האמת

בדברי נורי ואם היתה הדליפה אל וייצמן מכוונת או השתלשלות שהזוקה גם לנורי
בסעיף האחרון בדין  -וחשבון שלו להנהלת הסוכנות ( סעיף

גולת  -הכותרת של מאמציו המדיניים

) 38

עצמו .

התייחס מאגנס לפגישה עם נורי כאל

:

יחד עם שני האדונים שהזכרתי כאן פעמים אחדות [ הבישוף וד " ר

עם ערבי מפורסם שלא מארץ  -ישראל ביום

6

בפברואר

. 1938

טנוס ] -

שוחחתי ארוכות

תוצאת השיחה הזו היתה שהערבי

הזה אמר כי מוכן הוא להדגיש למנהיגות הערבית את ההבדל בין הנוסח שנתחבר בתורת הצעת

בסיס לוויכוח  ,שמטרתו היא רק להביא לפגישה ראשונה  ,ובין הסכם

אליו רק לאחר הוויכוח .

רשמי  ,שאפשר להגיע

76

לפי ניסוח זה  ,קיבל נורי את השקפתו של מאגנס על תהליך המשא  -ומתן ללא סייג  -השקפה

שמצאה את ביטויה בפולמוס עם שרתוק באותו דין  -וחשבון וברישומים בתיקי מאגנס .

נורי אף היה מוכן  ,המשיך

7

'

מאגנס ,

להמליץ על השינויים דלקמן בהצעת חיימסון  -ניוקומב  ,כפי ששונתה בביירות [ הכוונה לנוסח

המופתי  ,כפי שנערך סופית בירושלים ] בתנאי שהסוכנות תסכים להם  ,או בתנאי שהסוכנות

תציע הצעות משלה שהוא [ נורי ] יסכים להן .
מאגנס ניתח את השינויים שהציע נורי במקור  ,ומובא כאן רק הקטע שעורר מחלוקת  ,שעניינו
הסעיפים השישי והתשיעי  -אחוז היהודים בכלל האוכלוסייה ומשך ההסכם  .הצעת נורי היתה

סעיף

6

וסעיף

9

יתמזגו וזה יהיה ניסוחם

:

' המקסימום של מספר התושבים היהודים יהיה א

אחת למאה עד להסכם נוסף בק שני העמים
תך מכם מאבס את שיחתו עם סף

:

' [ ההדגשה שלי  --י " נ4

:

שבעה מתוך שטעה הסעודים [ של מסמך ח ימסון  -נעקומב ] מפארו כולם כפי שהע בהצעה
המקורית  ,ובאשר לסעיפים

המכריעים  6 ,ו , 9 -

היה המצב כדלקמן  :באשר לעלייה לא נזכר שום

מספר  ,כדי שהפגישה הראשונה תוכל לצאת אל הפועל  .כל צד רשאי להביא כל
(ב)

מספר  ,כחפצו .

יש רמז להסכם בדבר עלייה לתקופה מסוימת  ,אף כי בצורה סתמית ולא  -מספקת .

ואמנם  ,עיון משווה בשתי התעודות מלמד שיש רק שינוי מפורש אחד במסמך נורי לעומת זה של

חיימסון  -ניוקומב שהוא גם בעל משמעות מעשית

75

מאגנס

היה נתון כמשך זמן רב לאיומים פיסיים מצד קיצונים יהודים  .התנקשות בחייו אירעה

שיחתו עם דב יוסף כעקבות
76

ההתנקשות  ,ח " מ

בעיקר

ב  . 1 . 7 . 1942 -ראה :

תיק . 963

מאגנס  .דין  -וחשבון להנהלה  .הנוסח העכרי הוא לפי התרגום

ההתאמה לנוסח
77

:

משך ההסכם  .אך ברוח הדברים  -ולא

המקורי  ,עם

שינויי סגנון קלים המתחייבים מן

האנגלי .

כתיק חיימסון  .דפי רישום בודדים  .ללא מספור וללא תאריך .
169

יורם ( מרוד

במפורש  -המספר הלא  -מסוים

)(

מרמז לערך נמוך יותר ממה שהוצע במסמך המקורי ( ' קטן

מ . ) ' 50 % -
בשינוי יחיד זה הגיש נורי באמצעות מאגנם להנהלת הסוכנות מסמך הדן את היהודים למעמד של
מיעוט בארץ  -ישראל עד שערביי הארץ יסירו את התנגדותם לכך ( ' עד להסכם נוסף בין שני
העמים ' ) .

מכל בחינה

מעשית  ,עצם הסכמתה

של הסוכנות לדיון על נוסח זה מתפרשת היתה כנכונות

להשלים עם מעמד של מיעוט נצחי  .נורי עצמו  ,ואף רבים מאלה שהמסמך החדש הגיע

לידם ,

הבינוהו כך  ,כפי שיתברר  .אפשר היה להבין גם יותר מזאת  -אם מאגנס המליץ על מסמך נורי לפני
הסוכנות כבסיס לדיון  ,הרי הסכים עם העקרון של נורי  ,למרות הסתייגותו הרופפת בתזכיר

:

ויודע אני כמה טענות אפשר להטיח נגד ההצעות האלה בצורתן  . . .אולם העיקר שהנוסח

הנזכר [ נוסח נורי ] יש בו ניסיון רציני מצד גורם חשוב אחד להצעיד את הוויכוח צעד

קדימה .

הפירוש המחמיר להצעה זו היה לגיטימי  ,גם אם מאגנס התקומם נגדו ולחם בו כדי להציל את
תכניתו ואת מעמדו הפוליטי  .עד כמה לגיטימי היה אפשר ללמוד  ,באופן כללי  ,מהשקפתו השלילית
של מאגנס על מדינה וריבונות כמנוגדים לרוח היהודית  ,ובמיוחד מרישום אחר שנעשה בעת

השיחה עצמה  ,ותוכנו לא נכלל בהצעת נורי או בירין  -וחשבון של מאגנס בכתב לגורם כלשהו

היהודים יסייעו כמיטב יכולתם לכינון פדראציה של מדינות
כזו ,

[ ערביות ]  ,וכאשר

:

תקום פדראציה

הם יתמכו בצירוף ארץ  -ישראל כמדינה חברה  .בהתחשב בכך ולפי הסכם מוקדם בין

היהודים לבין הערבים בדבר העלייה  ,יהיה ליהודים שוויון פוליטי עם הערבים

מן הראוי להשוות נוסח
בתוך פדראציה

זה  ,שנכנהו ' מסמך הפדראציה ' ,

ערבית  ,כפי שנוסחה

בארץ  -ישראל ' .

7

להצעה לשלב ארץ  -ישראל דו  -לאומית

על  -ידי מאגנס בעת השיחות הראשונות עם

טנוס ' ,

7

מחד

גיסא ,

ולדברי נורי כפי שנרשמו על  -ידי מאגנס בעת שיחתם  -מאידך גיסא  .הנוסח הוא פשרה בין שתי
תפיסות על מעמדם של היהודים בפדראציה המתוכננת  .מאגנס ויתר על הזכרת עקרון השוויון
המספרי  ,ואילו נורי הסכים לניסוח גמיש דיו כדי לאפשר רוב יהודי  ,גם אם בפירוש דחוק .

המזכר ,

שנכתב בכתב  -ידו של מאגנס  ,הוא הסכם על תכנית גדולה לעתיד  -מעבר להצעת שביתת  -הנשק
שבמסמך

חיימסון  -ניוקומב  ,ובמאמרו

של מאגנס ב ' ניו  -יורק טיימס ' מן

ה 18 -

ביולי

. 1937

מאגנס

ונורי הסכימו לסמן את המטרה הסופית לפעולתם הפוליטית המשותפת  ,ששועבדה והכתיבה את
מהלכיהם למעשה  .עד מותם ( מאגנס

ב 1948 -

ונורי  -עשר שנים

לאחר  -מכן )

נשארו השניים

נאמנים לרעיון שהיה בעיקרו של דבר חוט  -השני במדיניותם .
חשיבותו של מסמך הפדראציה הובנה מתוך העיון במסגרת הדיון שקיימו נורי ומאגנם  .הם נועדו

לכאורה כדי לסייע לקיום פגישה בין נציגויות מוסמכות של הערבים והיהודים בארץ  -ישראל  ,לשם
דיון בשביתת  -הנשק שתמנע חלוקה טריטוריאלית  .כך הציגו זאת היוזמים  ,וכך הציגו זאת הם -

78

דף בודד בתיק חיימסון  ,בשפה האנגלית  .כשולי הדף צוין
כביירות  .בנוכחות ד " ר גראהם

79

170

בראון וד " ר טאנוס ' .

מאגנס  ,יומן מדיני ( לעיל  ,הערה

, ) 45

עמ ' . 46

:

' מזכר שנעשה בעת השיחה עם נורי פחה 1938 ,

,6.2.

מעורבותו של נורי

"

ס  -שעיד בארץ  -ישראל

עצמם  .אולם אם נדון נושא הסיוע היהודי לכינון פדראציה  ,הם לא התכוונו להנהגה הציונית
ולסוכנות היהודית  -גופים שמעמדם היה רשמי  ,משום שמאגנם לא הוסמך לדבר בשמם  .מאגנם

יכול לדבר בשמו של חלק פעיל ביהדות שהתנגד לרעיון המדינה היהודית  ,שהיו לו גם העניין בגורל
העם היהודי וגם האמצעים הכלכליים והפוליטיים לסיוע במימוש רעיון הפדראציה של נורי  .אלה

מצאו את ביטוים בארגון רב עוצמה ויוקרה  ,אך רופף מבחינה מנהלית  ,של הוועד היהודי האמריקני
ובמקבילו הוותיק בבריטניה  -ועד הקהילות  .מבחינתם של הארגונים האלה  ,היו גישושיו ומגעיו
של מאגנס לגיטימיים  ,ולמעשה היה לו כתב  -סמכות כללי מטעם נשיאות הוועד היהודי

שנשלח אליו לאחר מותו של פליקס וארבורג .

0

'

האמריקני ,

כתב זה  ,שלא נוסח לפי כללי הדיפלומאטיה ולא

צריך היה להיות מנוסח כך  -חידש את המנדט שנתן הוועד למאגנס כמומחה וכנושא  -ונותן
בשאלה הערבית ; ומנדט זה ניתן לו מאז ייסוד הסוכנות היהודית המורחבת  .מעמדו החזק של מאגנס

ביהדות הלא  -ציונית של לונדון נסמך במידה רבה על מנדט זה .
היו

תחומים ,

כגון חלוקת כספים של ה ' ג ' וינט '  ,שבהם ייצג מאגנס רשמית את הוועד היהודי

האמריקני בסמכות מלאה  .מכורח המציאות היתה לכך השפעה גם בתחום החמקמק יותר של
מדיניות ודיפלומאטיה  ,לפחות מבחינת הצד השני במשא  -ומתן  ,שהיה מודע למעמדו של מאגנס .

משום כך חרגה הפגישה בביירות מן התחום המצומצם של הסכם שביתת  -הנשק על  -פי גרסה זו או
אחרת

של

חיימסון  -ניוקומב

אל

עבר

עיבוד

קווי  -מדיניות

לשיתוף  -פעולה

יהודי  -ערבי

כאלטרנאטיבה לציונות המדינית בכלל ולציונות הווייצמנית בפרט .
מסקנה זו נתמכת בסקירת האירועים שהובילו לפגישה בין השניים והכרת מעמדם והמוטיבציות
שלהם  .אך יש לה בסיס רחב ועמוק יותר  .יש לקחת גם בחשבון את המגמה שהסתמנה בשלהי
העשור השלישי למאה  ,שהיתה קשורה במישרין ובעקיפין לפגישת

נורי  -מאגנס ,

הן מבחינת

מסגרתה של הפגישה והן מבחינת תוכנה  .מגמה זו משתקפת ביוזמה יהודית לגיבוש כלכלי של
ארצות המזרח  -התיכון ולארגונו  .י8

ליוזמה זו קשורה פעילותו של כלכלן יהודי משיקאגו  ,אדוארד אלברט נורמן ( לימים  ,מייסד
נורמן למוסדות תרבות בישראל ' ) .

ביצוע

בכירים ) ,

כיהן בהנהלת

7

'

' קרן

נורמן היה מראשי הוועד היהודי האמריקני וה ' ג ' וינט ' ( בתפקידי

ה ', Palestine Economic Corporation -

היה יועץ כלכלי של

הסתדרות הנשים ' הדסה ' ואחר  -כך סגן  -נשיא של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית ומפעילי
חברת ' כל ישראל חברים ' באמריקה  .עניינו במצב יהודי המזרח היה עמוק ומתמיד  .לאתר מועצת
הסוכנות בציריך ( אוגוסט

) 1 937

שהה זמן  -מה בלונדון  ,וממשרדי חברת החשמל לארץ  -ישראל פעל

לגיבוש תכנית גדולה לפיתוח חקלאי של עיראק ( בעיקר  ,גידול

. 9 . 12 . 1937

כותנה ) ,

כבסיס לטראנספר מרצון

80

לכתב הסמכות ראה מכתב אדלר למאגנס ,

81

מן הראוי היה לקרוא לכך ' יוזמה מחודשת ' משום שהון יהודי מאירופה היה מעורב בארגון כלכלת המזרח  -התיכון
מאן שלהי המאה הי " ט  -בעסקי החוב העות ' מאני והחוב המצרי  ,ובמיוחד בארגון תעשיית הנפט כמיסופוטמיה .

ח " מ תיק . 821

חחודו של ההון היהודי נבע מן הסימביוזה שנוצרה כין הבנקים היהודיים באירופה ובמזרח  ,בעיקר ככגדאד

ובבומביי  .אולם הרצאת דברים אלה מחייבת עיון מיוחד  .נגע בהם במרומז  :ק " פ גרונולד  ' ,הבנקאים היהודים

בעיראק '  ,המזרח החדש  ,י
82

( , ) 1960

עמ ' . 165 - 159

רשימת פעליו של א " א נורמן למען היישוב כארץ  -ישראל ולמען מדינת ישראל ארוכה ומרשימה .

171

יורם נמרוד

של

חקלאים ערבים מארץ  -ישראל " .

של עיראק

נורמן הגיש למשרד  -המושבות תזכיר מפורט על שיקום כלכלי

כאחד המהלכים לשביתת  -נשק יהודית  -ערבית ודחיית ייסודה של המדינה היהודית .

,

מרטין  ,פקיד במשרד  -המושבות שהעביר העתק של התזכיר אל משרד  -החוץ  ,ציין במכתב  -לוואי

שנורמן הוא לא  -ציוני ' היכול לדבר בשם אינטרסים כבדי משקל של יהודים באמריקה ' " ' .

אם

התייחס מרטין לנורמן באהדה  ,הרי תת  -שר המושבות  ,סר ג ' ון שקבורו  ,לא היה שותף לה  .במכתב

לנורמן הודיעו ברורות שהמשך פעילותו לא יראה בעין יפה על  -ידי ממשלת בריטניה והביע ספק כי
אפשר אמנם ליישב את הסכסוך היהודי  -הערבי על  -ידי פתרונות בתחום

נורמן " ,

היתה במחלקת המדינה בוושינגטון תמיכה בתכניותיו של

הכלכלה  .י '

לעומת

זאת ,

וכמה חברים בוועד היהודי

האמריקני המליצו להגשימן  .אחד מהם  ,ד " ר ס ' לוונשטין  ,הציע לנורמן להתייעץ עם מאגנם  ,שהוא
' אחד היהודים הנבונים ביותר

בארץ  -ישראל ,

ובעל קשרים טובים ביותר עם כמה קבוצות של

לוונשטין הדגיש שנורמן ומאגנם חושבים בדרך דומה .

ערבים ' .

ההיכרות בין מאגנס לבין נורמן נערכה

כ 16 -

7

'

חודשים לאחר אותו שבוע ראשון של פברואר

כאשר שניהם פעלו במקביל לעירובה של עיראק בענייני ארץ  -ישראל  ,אבל אנשי
 Economic Corporationבארץ ידעו על פעולות נורמן
במקביל ,

ולעיראק

הציעו
sg

, 1938

ה 'Palestine -

מראשיתן  ,ולא הם בלבד " .

הלורד ברסטד ונציגיו בארץ פתרון כלכלי  -פוליטי משולב לארץ  -ישראל

להצעותיו של ברסטד היה משקל מיוחד מבחינת עיראק  ,שכן היה בנו ויורשו של מרכוס

סמואל  ,ממייסדי ה  , Royal Dutch Shell -.חברת  -הנפט המנהיגה בארץ זו  .לורד ברסטד היה שותף

פאסיבי לתכנית חיימסון  -ניוקומב מראשיתה  .נציגו בארץ  ,יפה  ,סבור היה שאפשר להגיע לפתרון

רק על  -ידי הרחקת הסוכנות היהודית מענייני ארץ  -ישראל ' .
ן

המאבק נגד הקמת המדינה היהודית לשיאו  ,בסתיו

, 1938

הוא עצמו היה מתון יותר  .כשהניע

הוא לקח חלק  ,יחד עם אנתוני דה -

רוטשילד  ,ליונל כהן והלורד רדינג  ,בפגישה עם וייצמן  .הם ניסו לשכנעו לוותר על תכנית  -החלוקה

ולהסכים לאלטרנאטיבה ברוח הצעות ניוקומב  .י '

גם אם היו הבדלים ניכרים בין תכניות נורמן

לתכניות ברסטד  ,היה ביניהם יסוד מקשר  -איחוד ושיתוף כלכלי בדומה להצעת הלורד סמואל
לנורי בשנת

. 1936

פוליטיים עצמם ' : .

83

כלומר ,

דבר תכניות אלה נודע לנורי ואולי אף נדון עמו בעת שהותו בלונדון בינואר

ראה הזכרת פעילותו

84

תיק

משרד  -החוץ ,

היה זה פיתוח של רעיון הברית היהודית  -הערבית עם אותם כוחות

:

אלישר  ,שם  .עמ ' . 26 - 25

. 10 . 2 . 1938

] 775 / 38 / 31

85

שקבורו אל נורמן  , 5 . 2 . 1938 ,שם .

86

נורמן אל מאגנס  , 19 . 6 . 1939 ,ח " מ תיק . 207

87

ס ' לוונשטין אל א ' נורמן  , 15 . 6 . 1939 ,שם .

88

מאגנס השיב לנורמן במכתב ארוך  ,ובו ציין את המשותף והמפריד בתפיסתם

89

התכתבות של הלורד ברסטד ומרק יפה ( מנהל ה ' ( Palestine Economic Ltd . -עם משרד  -המושכות

733 / 368 / 75156 / 21כ
90

שם .

91
92

172

, 12 . 10 . 1938

עיבוד שני של תכנית נורמן  ,שנשלחה  ,בין השאר  ,למאגנס ,

תיק . 207

( , ) 1938

))

דין  -וחשבון של וייצמן כישיבת ההנהלה הציונית בלונדון ,
ראה

:

. 15 . 8 . 1939

שם .

ג "ו .

ערב ביקורו של נורמן בעיראק בקיץ . 1939

ח "מ

מעורבותו של נורי

. 1938

הךיוך ) ק

"

ס  -סעיד בארך  -ישראל

הכקוטע על שיחותיו עם מתנגדי המדינה היהודית מעיד שנשקלו הצדדים

האופראטיביים של האלטרנאטיבות 93ונדון הנושא הכלכלי .
כאשר נועד נורי עם

המופתי ,

בדרכו ללונדון

ב 18 -

בדצמבר

, 1937

הוא דן עמו באריכות על

הטאקטיקה הראויה להכשלת המדינה היהודית  ,והדגיש את חשיבותו של הפילוג בעם היהודי .
המחלקה המדינית של הסוכנות עקבה מקרוב אחר עיצובה של טאקטיקה זו  ,באמצעות קשריה עם

מנהיגי הגוש הלאומי הסורי  ,שאחדים מהם נחשבו על  -ידי
עם נורי  .מפיהם נודע על שנאמר שם  .וכך אמר נורי

המופתי  ,בטעות ,

לנאמניו ושותפיו בדיון

:

 . . .לא כל היהודים מסכימים לתכנית החלוקה  .בשעתם היו לד " ר שהבנדר  ,לעוני עבד אל -
האדי ולידידי הערבים בפארים  ,בלונדון  ,בז ' נבה ובאמריקה שיחות ודיונים עם כמה יהודים .
מחוגים

לא  -ציונים  ,על

השאלה הארץ  -ישראלית

;

הם הבטיחו לעשות כל מה שככוחם כדי

להתנגד ליצירת מדינה יהודית כלשהי ולתמוך בכינון הסכם בין יהודים לבין הערבים  .בחוגי
הציונים רואים באופוזיציה זו צרה גדולה וגורם מפריע שאין להתעלם ממנו  .המתנגדים הללו
מעטים אמנם בהמון הגדול של יהודים השמחים לקראת יצירת מדינה יהודית  ,אבל מעטים
אלה הם עסקנים אמידים ובעלי השפעה רבה בארצותיהם  .גם הציונים עצמם לא יוכלו לסרב
לוועידת שולחן  -עגול עם הערבים  ,שתציע להם פתרון הגיוני לחלק גדול מן השאלה היהודית

העולמית  ,בעיקר אם תבוא להצעה ערבות צרפת ואנגליה במיוחד  ,וערבות חבר  -הלאומים
באופן כללי  .במקרה של סירוב הם יפסידו את אהדת העולם המדיני באירופה ויחוללו מחלוקת

בקרב העם היהודי  .העולם המדיני באירופה  ,בשל המזימות הנאציות והפאשיסטיות  ,מעוניין
בהשלטת הסדר בחופי הים  -התיכון במזרח  -הקרוב ומעוניין בידידות הארצות הערביות

וכפתרון השאלה הארץ  -ישראלית לפי הסכם עם הערבים  ,כך שלא ירשה ליהודים להרים קול
של תלונה או צעקה נגד אי  -הצדק הקיים כביכול בפתרון זה .
מוסרים כי המופתי הקשיב בכל הרצינות לדבריו של נורי וביקש שהות של יומיים  -שלושה כדי

לעיין בהצעה  .עם זאת עמד על דעתו על המשך הטירור בארץ  -ישראל  .הוא ציין כי הטירור של
שנת

1936

קבר את המנדט ויש לקוות שטירור

1937

יקבור את תכנית  -החלוקה ויפריע למתונים

שבארץ  -ישראל לעשות צעד לא  -שקול שיזיק לדרישות הלאומיות של הערבים .

4

'

בעת שיחתו עם מאגנס  ,יכול נורי להתרשם אף הוא שהלך  -מחשבתו של מאגנס מקביל לזה של
אנשי הכלכלה

ולהסיק מכך שכאשר מבטיח מאגנס סיוע יהודי לבניין הפדראציה

היהודים ,

הערכית  -הוא מדבר בשמם .

93

פגישת אידן  -נורי לא תועדה בתיקי משרד  -החוץ הפתוחים לעיון  .היא נזכרת פעמים מספר כדינים  -וחשבונות על

,

פגישות נורי כלונדון בתיקי המשרד  . )( 371 / 21872 - 74בתיקים אלה תעודות אחדות החסויות עד לשנת . 1989
בארכיון בן  -גוריון יש תעודה שהועתקה  ,כנראה  ,מתוך תיקים אלה  .זהו מברק מאידן לבגדאד ובו סיפר על שיחתו
עם נורי  .נורי הציג את מצבם הנואש של ערביי ארץ  -ישראל  ,והציע אלטרנאטיבה המושתתת על מרכז רוחני יהודי
וערוכה שלא יהיו רוב

:

אידן ציין שלעת  -עתה חייבה מדיניות החלוקה את הממשלה  ,אך יש מקום להרהר

באלטרנאטיבות ( הנוסח מצטיין בנאמנות לאורמסבי  -גור )  .משרד  -החוץ אל בגדאד ,

.

, 26 . 1 1938

ארכיון בן  -גוריון ,

. 0134212 - 3
94

א ' ששון אל שרת  ,מכתב

מביירות , 19 . 12 . 1937 ,

אצ " מ 525 / 2966

173

יורם נמרוד

אנשי ' ברית  -שלום ' מכינים פילוג בתנועה הציונית

בשעת ערב  ,בביירות

שם

(6

בפברואר

, ) 1938

פרשו בעלי השיח איש למקומו  .מאגנם והבישוף למלונם ,

התראו לשיחה ממושכת עם מוסה אל  -עלמי

את הנוסח החדש  .למחרת  ,אור ליום

ה7-

; 95

נורי וטנוס פנו אל המופתי כדי לשכנעו לקבל

בפברואר  ,השכים טנוס  ,בא למלון ואמר לבישוף שהוא

' מעודד ' מתוצאות השיחות  .אולם עד  -מהרה אירע קרע בין נורי לבין המופתי  ,שעליו נודע רק
במקוטע וממקורות מאוחרים .

6

'

מאגנס והבישוף יצאו בדרכם חזרה לירושלים  .הם התעכבו ליד הקונסוליה הבריטית והבישוף נכנס
כדי להודיע על מעשיו .

7

'

עוד באותו יום מסר מאגנס על שליחותו להקסטר ולסימון  ,ושוב נועד עם

הבישוף  .הסיבה להתייעצויות הנמרצות בקצבן ברורה

הלא  -ציונים השיגו שיתוף  -פעולה עם

:

מדינאי ערבי בכיר ומנוסה  ,שאישים בעלי מעמד בעיצוב המדיניות של בריטניה וארצות  -הברית ראו

בעין יפה את מעורבותו בארץ  -ישראל ואף עודדום להסכם

עמו ' .

9

בשיחה עם נורי הוסכם על יעדים

גדולים של מדיניות משותפת  ,אך ההישג הטאקטי היה זעיר  .מועט היה הסיכוי לשכנע את חברי

ההנהלה הציונית בסוכנות להסכים שגורל העלייה בעתיד יותנה בהחלטת ערבים  .אמנם  ,היו גם
ציונים שפירשו נוסח זה כהיענות לדרישת מאגנס על זמניות

שהיה פירוש

ההסכם ,

99

אך הלא  -ציונים עצמם ידעו

דחוק .

מאגנס  ,הקסטר וסימון החליטו להרחיב את מעגל המתייעצים ולשתף אישים ממתנגדי החלוקה ,

בעלי השפעה מוסרית ביישוב  .תחילה שותפו בסוד שתי הגבירות הבכירות של היהדות האמריקנית
בירושלים  ,הנרייטה סולד ורוז ג ' ייקובס  ,ולאחר  -מכן השופט גד פרומקין  .יחד עם פרומקין הלך

מאגנס  ,ביום השלישי לאחר שיחתו עם

נורי  ,לספר

עליה לאוסישקין  ~ .י

אוסישקין נחרד  ,וסבור היה שהפעם הרחיקו מאגנס ושותפיו לכת  .לדבריו  ,הוא ' העיר על כך שד " ר
מגנם עשה שגיאה פטלית בזה שנסע לבירות מבלי לשאול קודם את דעת מנהל המחלקה המדינית .
ד " ר מגנס לא הגיב . .

lOl

אם היתה זו אמנם שגיאה של מאגנס  ,ודאי שלא היתה זו שגיאה בהיסח -

הדעת  ,אלא לאחר שיקול  ,בירורים והתדיינות עם חבריו  .מהמשך דברי אוסישקין בישיבת ההנהלה

התברר מה ביקש מאגנס כאשר בא לבקרו עם השופט פרומקין  :הוא פנה אליו כדי שיעביר לשרתוק
ולהנהלת הסוכנות את המסמך שקיבל מנורי ואת גרסתו על פגישתם  .מאגנס הבהיר שלא יתראה עם
שרתוק כל עוד לא ייקח הלה בחזרה את מכתבו המעליב מיום

25

בינואר

02 . 1938י

אוסישקין עמד על

כך שעל מאגנס לבוא בדברים עם שרתוק במישרין  ,ומשך ידו מן העניין .

95

יומן של קלנדרי  ,פתק מיום . 6 . 2 . 1938

96

גרסאות שונות בפי המודיעים הערביים  ,ראה בעיקר מכתבי ששון אל שרת במארס

: 1938

ארכיון בן  -גוריון  ,תיק

. 0136
97

.

יומן קלנדרי  ,שם  . 7 . 2 . 1938עם שובו לירושלים הודיע הבישוף על ביקורו בביירות למזכיר הראשי  ,בלי למסור את
תוצאות השיחה עם נורי  .ווקופ אל

פרקינסון , 9 2 . 1938 ,

. )[ )( 733 / 75156 / 23 / 1

.

מסמך

 , 6עמ '

. 226

תיק חיימסון .

98

מאגנס אל סול שטרוק ,

99

ראה דברי אוסישקין כהנהלה ב  . 27 . 2 . 1938 -פרטיכלים  ,אצ " מ  .אוסישקין הוציא עצמו כמעט מ ' כלל ישראל '

, 5 . 6 . 1938

בעמדותיר אלה  ,ובמרומז החלו להתקיפו בעיתונות

' לחשי

הסכם ' ,

הפועל

הצעיר ,

. 24 . 12 . 1937

100

כל הפרטים מתוך יומן קלנדדי .

102

על המכתב ונסיבותיו ראה  :שרת  ,יומן

174

מפא " י  ,על

רקע התקרבותו לאנשי ' כרית  -שלום '  .י '

101

.

פרטיכלים . 20 . 2 . 1938

מדיני  ,ג ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' , 44 , 22 - 19

. 55

לופבן ,

מעורבותו של נורי

"

ס  -סעיד בארך -ישראל

אוסישקין אמר בישיבת ההנהלה שהבין כי למאגנס היה ויכוח עם נורי בעקבות הצעתו לקבוע
לתמיד את אחוז היהודים באוכלוסיית הארץ  .מאגנם סיפר לו שאמר -

כי לכך לא יסכימו היהודים והציע לדבר על עלייה לחמש או לעשר השנים הקרובות  . . .נורי
פחה אמר שיצטרך עוד להיוועץ בענייןזה עם חבריו  .הוא עצמו מסכים להצעת מאגנס
[ ההדגשה שלי  -י " נ ] וייתכן שיצטרכו להיפגש בקרוב שוב

שרתוק

שם ללעג גרסה זו  .בישיבת ההנהלה שנערכה כעבור שבוע

את ניתוחו של מסמך נורי וקבע

..

.

( 27

בפברואר

) 1938

הוא סיכם

:

איני אומר שד " ר מגנם הסכים לסעיף זה [ התניית העלייה בהסכמת הערבים ]  .ד " ר מגנס אומר

בתזכירו שהנסוח לא מוצלח  ,אבל לא ברור אם דחה את ההצעה  ,ואם לא דחה

לנורי פחה לומר שיש הסכמה למשא ומתן על סטטוס של מעוט

זאת  ,היה

יסוד

[ תמידי ]  .נ0י

ממה נפשך  :או שמאגנם לא ידע מה הוא סח או שסבר כי הוויתור לנורי ולמופתי בשאלת מתן הווטו
המוחלט לערבים על היקף העלייה זעיר לעומת האופציות שייפתחו אם ימומש רעיון הפדראציה .
אולם אם מאגנס לא הבין את משמעות ההצעה שהביא מביירות  ,הרי בעת שדיווח על כך אוסישקין

( ישיבות ההנהלה

ב  20 -וב 27 -

בפברואר

) 1938

נכחו במקום גם ד " ר הקסטר  ,ד " ר סנסור והגברת

ג ' ייקובס  ,שלא פצו פה כדי לשנות את עדות אוסישקין ודין  -ותשכון מאגנס בכתב ( כאילו נורי
הסכים לעמדתו על זמניות

אלא שבמהלך הוויכוח שהתפתח הם אף הגנו בלהט על עמדת

ההסכם ) ,

מאגנס .
האם גם הם ' לא הבינו '

?

אולי לא היתה זו שעתם היפה  ,אולי מצבם הפוליטי היה לא נוח  ,אם היו

נכונים להתייצב מאחורי הצעה כזו כבסיס לדיון  -אך לא ייתכן שאנשים כה מנוסים לא הכינו מה
שתפסו מיד נורי עצמו  ,שרתוק  ,וכמובן וייצמן  ,שממילא התייחס באי  -אמון מוחלט לבעלי  -השיח .
הפגישה בין נורי למאגנס לא נשמרה בסוד  ,והידיעה עליה הגיעה ממקורות בריטיים וערביים לידי
המחלקה המדינית עוד לפני הודעתו של אוסישקין  .אי
נורי מסר את גרסתו על השיחה עם מאגנס וסיכומיה לערביסט
הבריטית בבגדאד  ,מר אסמונד

) smond

הסכם יהודי  -ערבי  ' ,מושתת על העקרון
לאוכלוסייה

los

~
של

) ( Oriental Secretary

בשגרירות

הוא אמר לו שהוא דן עם מאגנס והבישוף על תנאי
מיעוט קבוע ליהודים ' ואחוז מאקסימאלי קבוע

היהודית 06 .י

יראה גם

שרת  .שם

עמ ' . 56

פרטיכלים .

שם  .מועתק אצל

שרת  ,שם  ,עמ '

103

פרטיכלים  ,שם .

105

מורגן ( הממונה על שגרירות

106

שם  .ההדגשה במקור  .נוסח זה מופיע בשפת המקור  ,במכתבו העברי של בן  -גוריון למאגנס מיום
( בתוספת

:

בגדאד )

,

אל

רנדל .

104
, 17 . 2 . 1938

:

. 43
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7 . 3 . 1938

התיבה  theכשני מקומות )  .בן  -גוריון חזר במכתבו על הטענה שמאגנם הסכים בשיחה עם נורי למיעוט

תמידי  .הוא הסתמך על ' מקור בטוח '  .ראה  :תיק חיימסון והעתק בארכיון כן  -גוריון  .ברור שלפני בן  -גוריון  ,ששהה
אז בלונדון  ,היה נוסח מברקו של מורגן  .לפי מכתב מאגנס לנורי ( ראה

להלן )

היה ברור לפקידי משרד  -החוץ

שלמאגנס ידוע תוכן המברק  ,והם סברו שמקור הדליפה היה בירושלים  :לכן דרשו ממשרד  -המושבות לאתרו .

פקידים אלה טעו בהערכת מקור הידיעה של מאגנס ( מכתב בן  -גוריון ) אך לא בהערכת מקור הדליפה  .לפי רישומי
יומנו של בן  -גוריון הוא קיבל את החומר על פגישת מגנס  -נורי משרתוק  ,שנסע במיוחד לקהיר כדי לשולחו .

( נסיעה לקהיר היתה דרך מקובלת של ההנהלה בירושלים להעביר ידיעות סודיות  :כך נהגו  ,אגב  .גם מנהיגי
הערבים

).

גם החלק העכרי במכתב בן  -גוריון חופף מלה במלה למברקו של מורגן על פרטי

הפגישה .
175

יורם נמרוד

המופתי  ,כך מסר נורי  ,שמע מפיו על ' הצעות מאגנס '  ,והוא קיווה שהמנהיג הפלסטיני יסכים להן

לאחר מיקוח על גובה האחוז היחסי  .כלומר  ,נורי הציג לפני שומעיו בביירות ובבגדאד את ההצעות
שמאגנם הציג כ ' הצעות

נורי ' .

אך הוא קרא להן ' הצעות מאגנס '  .הנוהג להציג מסמכים שעובדו

במשותף כפרי  -רוחו של השותף שאינו נוכח היה נפוץ למדי באותם ימים .
אסמונד הודיע כי לדברי נורי ' הכריז ' )  ( declaredמאגנם ש ' אם האקזקוטיבה הציונית לא תקבל את
הצעותיו  ,יפרשו

האמריקנים והגרמנים מן האקזקוטיבה ויפעלו להסכם

האנגלים ,

נפרד ' 07 .י

מאגנס לא העלה ברישום השיחה עם נורי כל אחיזה ל ' הכרזה ' זו  .אולם לאחר שנדרש לתת הסבר

לשמועה  ,כתב לבן  -גוריון

:

לא ' הסכמתי ' עם נורי ולא קיבלתי על עצמי לשכנע קבוצה כלשהי להסכים למיעוט

אמרתי ש א ם תתקבל הצעתי

[ 40

קבוע ,

אחוזים  ,בהסכם לעשר שנים ] תהיה לכך תמיכה של יהודים

אנגלים  ,אמריקנים . . .

מאגנס אף תיקן את הרושם המוטעה כאילו נפגש עם המופתי וג ' מאל והדגיש שנפגש עם נורי

' בלבד '  .י
%

גם בעניין היפרדותם של הלא  -ציונים מן הסוכנות אפשר להבחין שהדיווח של נורי היה לגיטימי  ,גם

על  -פי גרסתו של מאגנס  ' .י

באירוניה מרה העיר על כך שרתוק בישיבת ההנהלה

:

' הערבים אינם

משקרים לאחר שיחותיהם עם מר בן  -גוריון או אתי  ,ותמוה הדבר שלאחר שיחותיהם עם ד " ר מאגנס
יש תמיד טענה שהערבים סירסו את

דבריו '  " .יי

דברי  -האירוניה של שרתוק והחצים שכיוון באותה

ישיבה אל עבר חבריו של מאגנס שנכחו בה ( הקסטר  ,סנסור וג ' ייקובס ) התייחסה לעובדה ידועה

היטב למשתתפים  .ד " ר פישל רוטנשטרייך השליכה לחלל חדר  -הישיבות של הסוכנות באורח
בוטה

:

' ברית  -שלום מכינה פילוג של ההנהלה

!'

וכוונתו כמונח ' ברית  -שלום ' לא למפלגה שחדלה

להתקיים  ,אלא לכיסוי האידיאולוגי לפעולתם הפוליטית של הלא  -ציונים בקרב אינטלקטואלים
ציונים .
חברי  -ההנהלה היו אנשים בעלי חושים פוליטיים מחודדים והבינו דבר מתוך דבר  .האם לא דרש

מאגנס פילוג הסוכנות בציריך אם לא תיענה בחיוב לדרישה לבוא במשא  -ומתן עם הערבים על בסיס
שלימות הארץ

?

הקסטר ואחרים

107

האם לא עלה נושא זה שוב  -ושוב בחליפת  -המכתבים ובשיחות של מאגנס עם
?

האם לא עלה נושא זה בשיחות בין הקונסול האמריקני לבין הקהילה היהודית -

.

מברק מורגן שם  .ברור שכוונת הדברים לא להנהלה הציונית אלא להנהלת הסוכנות  .רק לפרישה ממנה יכולה

היתה להיות משמעות בהקשר לשיחות עם מאגנס  .כך הבינו זאת בן  -גוריון ושרתוק  ,כפי שכתב בן  -גוריון למאגנס
במכתביו מיום

24 . 2 . 1958

ומיום

, 7 . 3 . 1938

וכפי שהתבטא שרתוק בישיבת ההנהלה של הסוכנותביום

1938

. 20 . 2 .

פרטיכלים  ,שם  .ייתכן שמישהו כשרשרת הדיווח בכגדאד לא הכחין בהבדל שבין שני המוסדות .
108

מאגנס אל

בן  -גוריון , 3 . 3 . 1938 ,

תיק חיימסון  :חשוכה למכתב בן  -גוריון מיום

של גרסת מאגנס כמכתב אל ווקופ ,
המופתי  ,טנוס

, 25 . 2 . 1938

שם  .למעשה  ,לא נפגש מאגנס עם נורי ' בלכד '  .היו עמו נציג

והבישוף  ,ובאותו יום נפגש לשיחה ארוכה עם מוסה אל  -למי

109

כך סכור היה גם בן  -גוריון  .ראה דבריו על ה ' קונסטרוקציה ' של נורי :

110

שם  , 20 . 2 . 1938 ,עמ '

176

. 24 . 2 . 1938

.8

ראה גם תיאור מקביל

בביירות .

~
פרטיכלים  ,שם  , 24 . 4 . 1938 ,עמ '

. 15

מעורבותו של נורי

האמריקנית בירושלים

?

אס  -יעיד

בארך  -ישראל

די היה בשמץ מדברים אלה  ,שנאמרו ונכתבו בסודיות  ,כדי לשכנע את

חברי  -ההנהלה באמיתות דבריו של נורי  .גם אם נכונה היתה הכחשתו של מאגנם באורח מלולי -
המשמעות הפנימית של שיחתו עם נורי היתה נכונות לפילוג  ,הן מבחינת תוכנה הן מבחינת

נסיבותיה  .כך סברו וייצמן ושרתוק  .בן  -גוריון אף הוא חשב כך  ,אך היה מוכן להקל במשפטו על

מאגנם  ,ולהסכים ' שלא התכוון ' לכך בשיחה עם נורי  .ייי
דווקא עמדתו של בן  -גוריון מעוררת תמיהה  ,בייחוד בעקבות תזכירו של מאגנס להנהלה  ,מיום
בפברואר

שבו התריע על כך ' שיש הכרח דוחק להשתדל ולהיפגש עם הערבים

, 1938

,

21

לאחר

שהחלטה בכיוון זה שהוחלטה באסיפת הסוכנות היהודית בציריך באה לקץ מוזר '  .הוא כתב זאת
בסמיכות לרמז שהמחלקה המדינית  ,בראשות שרתוק  ,נוקטת שיטות של ' רמאות לשם תכסיס
ויתרון פוליטי '  .מאגנס הוסיף

כמוני לו ידעו את העמדה

:

' בטוחני שיימצאו אנשים זולתי  ,כאן ובחוץ  -לארץ  ,שיהיו נבוכים

הזו ' .

במילון הפוליטי אפשר לפרש משפט אחרון זה כאיום .

מיד לאחר שנודע למאגנס על ההאשמות שהוטחו כלפיו בישיבת ההנהלה שהתקיימה

ב 20 -

בפברואר ( מכתב על כך קיבל מבן  -גוריון רק כעבור שבוע ) הוא נועץ בפטרון הפגישה עם נורי ,

הקונסול האמריקני בירושלים  ,והעכיר באמצעותו מכתב לנורי ששהה אז בבגדאד  : .י י

במכתבו שחזר

מאגנס את מהלך השיחה בעקבות שמועה על הצהרה ששלח נורי  ,כביכול  ,למשרד  -החוץ בלונדון .

בהצהרה נאמר כי מאגנס הסכים למעמד של מיעוט פרמאננטי ליהודים בארץ  -ישראל והבטיח
לפעול לבידוד הציונים בקרב היהדות הבריטית והאמריקנית  .מאגנס הביע בטחונו שהשמועה על
ההצהרה נטולת יסוד  ,ושב לסכם את עמדתו בשני העניינים השנויים במחלוקת  ,כפי שהועלו
בשיחה

:

לסעיף

,6

' אמנם כעת הדיון בינינו הבעת דעתך  ,שנדרש הסכם תמידי  ,אך למרות זאת הצעת נוסחה

הממליץ על הסכם בשני שלבים בין שני העמים '  .לדעת מאגנס לא היתה נוסחה זו

אך ציינה התקדמות

מספקת ,

:

אשר ליהודי אמריקה וכו '  ,אני הצהרתי שאם תוגש הצעה לשביתת  -נשק המבוססת על עשר
ו 40 -

שנים

אחוזים  . . .יש סיכוי  -מה לגבור על ההתנגדות היהודית בעזרת יהודי

אנגליה  ,ארץ  -ישראל ואחרים המתנגדים

אמריקה ,

לחלוקה .

המכתב עשוי היה להביך את קוראיו מן הצד של נורי  .ראשית  ,קל להגיע למסקנה שיש חפיפה
משמעותית בין הגרסאות  ,והדקויות שבהבדלים אינן מצדיקות הכחשה  ,אלא הסתייגות מן הדליפה .
כך נראה הדבר גם בעיני ראשי מחלקת המזרח בלונדון  ,שהמכתב הועבר אליהם מן השגרירות

בבגדאד  ' .יי

שנית  ,הוסכם עם נורי שתוך עשרה ימים ייתן לו מאגנס אות  ,אם הצליח לקבל את

הסכמת הסוכנות על  -פי הנוסח שהציע  .והנה  ,לאחר יותר משבועיים הגיעה תקשורת ראשונה
ממאגנם  -מכתב ארוך  ,רצוף טענות מרומזות  ,ורק בסופו משפט סתמי על תקווה להמשך שיתוף -

שם :

בן  -גוריון  ,שם ,

 . 24 . 4 . 1938על עמדת וייצמן ראה להלן .

111

שרת ,

112

העתק המכתב מיום  23 . 2 . 1938נמצא בתיק חיימסון  ,עם הערה בכתב  -ידו של מאגנס על דרך ההעברה באמצעות

הדואר הדיפלומאטי האמריקני  ,מוודסוורת אל נבנשו ומנבנשו אל נורי  .המכתב נפתח על  -ידי האמריקנים ותוכנו
הועתק  .ראה
113

הערות

:

ארצות  -הכרית  ,מסמכים

( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

רנדל ובגאללי כתיק 1332 / 10 / 31

. 910 - 909

]

177

יורם נמרוד

הפעולה  .כלומר  ,התגלה לצד השני במשא  -ומתן שמאגנם הוא אמנם איש משא וחזון  ,אך מתן
ומעשה אינם בתחומו  .לשם מה להמשיך בשיתוף  -הפעולה  ,חייב היה נורי לשאול את עצמו ,
ולמעשה הוא שאל שאלה זו בשגרירות הבריטית ובצירות של ארצות  -הברית 4 .י י מכתב  -התשובה של
נורי למאגנס נערך בסיועו של הערביסט בשגרירות הבריטית  ,ונבנשו הבטיח להעבירו לירושלים

בדואר דיפלומאטי  .חלפו שבועות מאז הגיע מכתב מאגנם  ,ונבנשו נעשה קצר  -רוח ; אך נורי אמר לו
שההתייעצויות נמשכות  .נבנשו התנחם בדברי נורי ששותפים להתייעצויות גם ראש ממשלת עיראק

תופיק אל  -סוידי והמלך ע ' אזי .
' דבר

זה ' ,

כתב הציר אל מורי  ' ,מקנה  ,כמובן  ,חשיבות רבה למשא  -ומתן של נורי  ,לעומת משא  -ומתן

פרטי ועצמאי שאנשים רבים מייחסים לו

בטעות '  ' .י י

אלא שהמכתב  ,שנחתם אמנם על  -ידי נורי  ,לא

הגיע אל מאגנס  .במכתבו הכחיש נורי מכל וכל את הטענה כאילו שלח הצהרה כלשהי למשרד -

החוץ בלונדון ( וזו היתה אמת פורמאלית בלבד  ,כלומר  ,שקר על  -ידי היצמדות לפרט
את עמדתו בשיחה ואת פירושו  -שלו ל ' זמניות ' ההסכם  ,בה לא כפר

טפל ) ,

והבהיר

:

לפי דעתי יהיה זה משגה לקבוע מסגרת זמן להתפתחויות בעתיד [ עשר שנים  ,כפי שהציע
מאגנס ] ובטוחני שהעקרון הסביר יותר הוא להשאיר בידי שני העמים פתיחה מחודשת של
הדיון כאשר תהא השעה כשרה לכך לפי שיקול דעתם  .שע

שהיצעתי או לאחריו .

כדי למנוע אי  -הבנה בשל ניסוח מעורפל  ,הוסיף נורי

:

"

זו יכולה לבוא לפני המועד

' בטוחני שאתה מבין שאין פתרון אשר יתקבל

על דעת הערבים  ,אם הוא מאפשר ליהודים להיעשות אי  -פעם רוב

בארץ  -ישראל ' .

כסיום דבריו חזר גם נורי בנימוס ובאורח טקסי על התקווה שהביע להמשך שיתוף  -הפעולה ' בכל
עת שייראה כי יש ביכולתי לסייע '  .ומשתמע מכך בבירור

:

לא עתה .

בחינתו החשובה ביותר של מכתב זה נעוצה בעובדה שמעולם לא נשלח ליעדו  ,אלא שקע בתיקי

משרד  -החוץ בלונדון  " .יי

מאגנס ציפה לו לשווא  ,וכמוהו גם וודסוורת

שקיוו לשרת

ונבנשו ,

כבלדרים  -מציצים  .נבנשו ציין במפורש במכתבו הנזכר שאם יעזוב נורי את בגדאד וימסור את
התשובה בדרך אחרת הם לא יוכלו לדעת את תוכנה .

114

השאלה אינה

מפורשת ,

אך משתמעת בבירור ממהלך השיחות עם מורגן

ונבנשו  .מברק מורגן אל לונדון ,

והתכתבויות נוספות באותו תיק  .ראה גם דיווחים של הציר האמריקני נבנשו מבגדאד אל

, 4 . 3 . 1938

שם ,

וושינגטון ,

בייחוד המכתב מיום  3 . 3 . 1938אל וולאס מורי )(  , ( Murrayראש מחלקת המזרח הקרוב  :ארצות  -הברית .

מסמכים

( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

 . 913 - 903על מבוכת נורי בעניין מכתבו של מאגנס והדליפה ראה

:

שם  ,עמ ' . 908

מכתבו של נבנשו כולל תיאור מעורבות נורי בארץ  -ישראל מאז פרסום המלצות ועדת פיל  .הרמה הנמוכה של

דיוק  -פרטי  -פרטים על פגישות ושיחות שלא התקיימו  -מדהימה  .כיוון שידוע מרישומי השיחות של סימון
ומאגנם עם הקונסול

וודסוורת  ,שקבוצת

.

הדיפלומאטיפ האמריקנית כמזרח הטעתה את וושינגטון במתכוון קשה

להעריך מה המרכיב הדומינאנטי בדיווחים המעוותים  -אי  -ידיעה או הסתרתה  .במאמר זה איני מרחיב את הדיון
במאבקי כוח בוושינגטון ואיני מסתמך על נבנשו אלא כאשר הדבר נוגע למעורבותו שלו או להשתקפות התכנית
הגדולה של נורי  -מאגנס בתיקי מחלקת המדינה .
 115נכנשו אל מורי 1938 ,
116

נורי אל

מאגנס .

 , 17 . 3 .שם  ,עמ '

. 4 . 3 . 1938

ofthe Oriental Secretary

חתום בכתב  -ידו של
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. 913

מכתב זה נמצא בתיק  1נ 2 / 10 /נ . ] 1 3בכותרת התיק נאמר בין השאר שבתכולתו יש

.

קקה  Pasha ' s rcply which was dra (ted with theחטא ]

נורי  ,הוא

.

0

.

' העתק '

:

זה ,

ככל הנראה טיוטה שהוכנה על  -ידי אסמונד ונשלחה לעיון פקידי המשרד לפני

מעורבותו של נורי אס  -סעיד בארך  -ישראל

הבישוף קצר  -הרוח להוט היה להשכין שלום וניסה לבוא בדברים עם נורי  ,אך זה התחמק מפניו  .ליי
נורי דחה תשובתו בתירוצים שונים  ,אך למעשה הגיע למסקנה שאין טעם לשלוח את המכתב  ,ואולי

לא היתה זו מסקנתו  -שלו  .בלונדון סברו פקידי משרד  -החוץ  ,שאין רע בכך אם מאגנס ילמד פרק
בהלכות מדיניות ויסיק את המסקנה המתבקשת  ,שנורי  ,כמוהו עצמו  ,אינו יכול לפעול על דעת

עצמו  ' .יי

נורי הבחין בוודאי שבפי מאגנס לא היתה בשורה וכי הוא לא הצליח להניע את הנהלת

הסוכנות לדון בהצעה שהביא מביירות  .אם לא הבחין בעצמו  ,הרי טנוס אמר לו זאת במפורש כאשר
נפגש עמו בבגדאד בראשית אפריל 9 .יי
מאבקה של קבוצת מאגנס נגד הנהלת הסוכנות היה כהתמודדות חובבים עם מקצוענים  .בעוד אלה
חרדים ותוהים מדוע בוששה תשובת נורי לבוא  ,כבר נמצאו בתיקי המחלקה המדינית העתק מכתב

נורי שלא נשלח דין  -וחשבון מפורט על השיחות בדבר ההסכם בין נורי לבין מאגנס  ,בהן השתתף

הנסיך טלאל אבן עבדאללה  : " .י במאבק הפוליטי מאפשרת עדיפות במידע תמרון היריב לסימטאות
ללא  -מוצא  .מאגנס גישש כסומא בחשכת

השמועות ,

שעה שיריביו יכלו לשקול ולהעריך את

מהלכיהם הצפויים שלו ושל בני  -בריתו שלא שמרו לו אמונים .
כשל נסיונו של מאגנס לחולל אלטרנאטיבה חיובית לתכנית המדינה היהודית  .מכאן ועד העמדה
הסלחנית שלו כלפי הספר הלבן משנת

1939

( האלטרנטיבה

השלילית ) -

קצרה היתה הדרך .

שנשלחה ליעדה  .בחודשים מארס  -אפריל היה מאגנס פעיל מאוד ( כך מסתכר ממכתבים בתיק חיימסון ומרישומים
ביומן הקלנדרי ) כדי לברר את סיכת העיכוב  .ביוני

וודסוורת

ב9 -

ביוני

 , 1938בתשובה

. 1938

1938

כתב מאגנס על פתק בתיק זה  ' :כשהייתי במשרדו של מר

הוא אפשר לי לרשום את הדברים הכאים ( על בסיס מכתבו של נבנשו אליו

למכתב וודסוורת אליו מיום

לו כי נורי אמר לנבנשו בערך

8

בפברואר  , 1938שכלל את מכתבי

ב  20 -במארס  1938שהאיחור בתשובה

לנורי ) :

מ 24 -

במארס

" וודסוורת אמר לי שנודע

למכתבו של מאגנס סיבתו בכך שהוא דן בהם

עם ראש הממשלה " ' .
1 17

הבישוף  ,שנסע

באפריל לבגדאד כדי לפגוש את נורי ולקבל תשובתו ( ללא

שקרן  ,אבל הוא דיפלומאט ואוריינטאלי ' ( יומן
118

119

. ) 18 . 4 .

התכתבות ורישומיפ בתיק ] 1322 / ] 0 / 31
טנוס אל
עוד

120

קלנדרי 1938 ,

הצלחה ) ,

ניחם את מאגנס  ' :נורי אינו

בישוף .

, 11 . 4 . 1938

תיק חיימסון  .העתק נמסר למאגנס על  -ידי הבישוף

ב , 21 . 4 . 1938 -

שם .

ב 1 . 9 . 1938 -

נדון היעדר התשובה במכתב של הבישוף אל מאגנס  ,שם .

ארכיון בן  -גוריון  .העתק מכתבו של נורי בתיק מסמכים מחודש מארס

, 1938

 . 0137059כארכיון יש דין  -וחשבון

של א " ח כהן  ,מיום  , 16 . 3 . 1938על שיחה עם מחמד אל  -אונסי שנשלח על  -ידי עבדאללה למסור על ההסכם
המוצע  ,והתנגדות ממשלתו לסור מתכנית החלוקה . 0 ] 36057 - 9 ,

179

למסעות שמעווי  -הספר ומחברו

מאת שנה להופעת ' מסעות שמעורי

גי קרל

כעיתון שהקים הרצל כבטאון התנועה הציונית והסתדרותה  ' ,ועלט '

( בגרמנית ) ,

נתפרסמו בחיי

-

הרצל וכן כל השנים לאחר מותו ( העיתון נפסק עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה ) מחקרים ודברי

זכרונות על קודמים וקודמי  -קודמים  ,שחלמו רעיון שיבת ישראל לארץ  -ישראל במגמה לעסוק
ביישובה של ארץ  -ישראל על  -ידי עבודת  -האדמה  .בשנתו הרביעית של העיתון נתפרסמו זכרונות
הסופר העברי  -היידי  -הגרמני גרשם בדר י על שמעון כרמן  DUi ,שכמעט לא אמר אז כלום לקוראי

העיתון ולא רק באותם ימים  2 .הוא מסר שם שבהיותו נער בל אחת  -עשרה ( נולד

ב ) 1868 -

היה עם

אביו בליל הושענא  -רבה בבית  -הכנסת בקראקא והשתתף עם כל הקהל ב ' תיקון ליל הושענא

 -רכה ' ,

הנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה  .פה  -ושם החלו אנשים לנמנם והנה פתאום החלו להתנער

בשל כך שקבוצת  -אנשים התקהלה סביב איש זקן  ,בעל שיער לבן  ,שלאחר שנים נאמר לו כי שם
 ישראלהאיש הוא שמעון ברמן  .הוא חזר מארץ  -ישראל וכל המעגל סביבו התרכז בשיחה על ארץ

והגלות .
בדר משחזר את השיח של ברמן  ,שגם אם ' ננכה ' לא מעט על  -חשבון זכרונו של נער  ,הרי הרושם
בכללו לא נמחה נמשך כל השנים מהמסמר  .ברמן הטיף בקול רם לפני הקהל  ,שזכויותינו כארצות
הגולה תלויות על בלימה  ,היינו על הנייר בלבד  .איש לא ישכנעו שאי  -פעם יוטב ליהודים בגולה  ,גם

אם המושלים והשליטים יהיו ככל שיהיו אנשי  -חסד ונוטים ליהודים  .לעולם לא יצליחו  ,אפילו
אלה  ,לעקור  Teהשורש את השנאה לעמנו  .בהמשך דבריו סיפר על פגישותיו עם הרבנים קלישר

וגוטמכר  ,עורך העיתון ' המגיד ' דוד גורדון וכי החליף מכתבים אתם  .הרב קלישר אמר לו  ,שיש
לעשות הכל למען נקבל לידינו את ארץ  -ישראל ולהעביר לשם את בני  -עמנו למען יעסקו בה

בעבודת  -האדמה .
ואז החלו לטעון כנגדו

:

כאן יש לנו זכויות וכאן ארץ  -ישראל שלנו וכיוצא באלה

הטענות ,

שהורגלנו להן במשך הדורות האחרונים  .ברמן השיב  ,ושוב באו טענות  ,שנתחדשו בלהט הוויכוח .

 יורק1

עליו ראה בלכסיקון שלי לספרות העברית כדורות האחרונים  ,א  ,עמ '  . 172 - 170נפגשתי עמו כמה פעמים בניו
בשנות  . 1950 - 1949עם הקמת מכון ' גנזים ' נענה לבקשתי לכתוב אוטוביוגראפיה  ,שאת כתיבתה סיים שבועות
אחדים לפני פטירתו

( . ) 1953

הדפסתי את האוטוביוגראפיה כקובץ  :גנזים  ,א ( תשכ " א )  ,עמ '

 . 90 - 82אף

החל

להעביר ארכיונו ל ' גנזים ' ונפסקה ההעברה עם מותו .
2

ועלט ,

ד ( . ) 15 . 10 . 1900

גליון

, 12

עמ ' . 13 - 12
181

גי קרסל

הילד לא עצר כוח לשמוע עד הסוף ונרדם  .אבל גם בנמנומו בקעו אליו קולות המתווכחים ובייחוד
גבר קולו של ברמן עצמו  ,שביקש להוכיח שרק בארץ  -ישראל ובחקלאות תקוות העם להיוושע  .בין
היתר סיפר ברמן על הזמן שעשה בארץ ועל נסיונותיו להוציא לפועל רעיונותיו אלה וכן סיפר על
הספר  ,שהוא מדפיס עתה בקראקא ובשל כך הוא משתהה בעיר זו ומחכה לגמר ההדפסה ( הספר

נדפס בדפוסו של פישר  ,דפוס שהתפרסם ביותר לאחר  -מכן ושם נדפס זמן  -מה גם הירחון
' השלוח ' ) .

וחותם בדר זכרונות  -ילדות אלה

:

' עשרים שנה ושנה עברו מאז מאורע זה ועדיין הוא חי עד היום

בזכרוני  .את שמעון ברמן לא הוספתי לראות  ,אך את ספרו " מסעות שמעון " קראתי  . ' . . .ואכן מקץ

עשרות שנים היה בדר חוזר ומספר בזכרון  -ילדות זה על שמעון ברמן  .באחת הפגישות

כשהעליתי את שמו  ' ,נדלק ' וחזר וסיפר במאורע

עמו ,

זה ' .

מקץ מאה שנה להופעת הספר במקורו היירי ( למעשה  :יידיש

' מגורמנת ' ) ניתן עתה הספר בתרגום

עברי ' וזכות לו לכותב הטורים האלה לספר בדמות מופלאה זו  ,כפי שהיא משתקפת גם בספר

וכן ,

והוא העיקר  ,בפעילותו במשך עשרות בשנים למען מטרה אחת  :להשיב את עם  -ישראל לחקלאות
ובייחוד לחקלאות בארץ  -ישראל  .בשלוש ארצות ניסה להוציא אל הפועל רעיונו זה  :בגאליציה ארץ
מולדתו  ,באמריקה ובארץ  -ישראל  .בכל המקומות עלו כל נסיונותיו בתוהו  .אולם זכרו ינון לעד בין
הראשונים  -המבשרים  ,שהיו בודדים במועדם  ,יחידים נגד הרבים  ,לא רק בארצות  -הגולה אלא

גם ,

לדאבוננו הרב  ,בארץ  -ישראל עצמה  .לפנינו אפוא סיפור עצוב ואפילו טראגי של איש  ,שלא נואש
עד ימיו האחרונים מציפייתו  ,שעל אף הכל ניתן לבצע את רעיונו  .ואם הוא עצמו לא הצליח  ,זכה

לפחות לראות בהקמת המושבות הראשונות בארץ  -ישראל  .הוא לא יכול היה לדעת שלא מעטים
מראשונים אלה  ,שהקימו את המושבות  ,הושפעו מספרו זה ואף סיפרו על כך .

הספר ' מסעות שמעון ' ונסיבות כתיבתו
לא היה ברמן מסוג המחברים שראו צורך לעצמם להוציא ספר ולהפיצו בישראל למען ינון זכרם
בכלל מחברי  -ספרים  .ספר זה  ,מראשיתו עד סופו  ,נולד  ,ללא כל הפלגה  ,מתוך כאב ודווי של איש
שביקש לעשות למען עם  -ישראל ונאבק עם מכשולים מכל העברים  .במקומות אין  -ספור הוא מספר
על מה ולמה כתב את ספרה
חובה נטלתי על עצמי לפעול לטובת כלל היהודים  .לצורך זה כתבתי את ספרת

אברך את השעה  ,כה יצלח בידי להגשים את השאיפה הנעלה  ,ולא יהא אז מאושר ממני עלי -

אדמות  ,כי סייעתי בגאולת מולדתי ובהשבת אחי הדלים והרעבים

3

היה מפרסם במשך שנים זכרונות על ברמן בעיתונות היומית היידית באמריקה  ,ולאחרונה כספרו המימואריסטי

ביידיש  :מייגע זכרונות  ,בואנוס  -איירם
תרצ " ד  ,עמ '
4

תשי " ד  ,עמ '

 . 110 - 105סיכום קצר בעברית בספרו  :מדינה וחכמיה  ,וינא

. 145 - 144

טד ברמן  ,מסעות שמעון  .תרגם ד ' ניב  ,ערך בצירוף הערות ומפתח  :ג ' קרסל  ,הוצאת יד יצחק כן  -צבי  ,ירושלים

[ כדפוס ]  .הקטעים העבריים שלהלן מובאים מתוך תרגום זה .
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לגבולם  .כן  ,כאשר תזרח

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

שמשו של אותו יום

נפלא ,

אז אוכל לומר

לעצמי ,

לא לחינם סבלתי והקרבתי כל כולי .

ספרי זה מוכיח בפירוש שיש ויש אפשרות למצוא פרנסה בארץ  -הקודש .
ולא היה זה מושכל ראשון בימים שמימין ומשמאל ביקשו להוכיח ושוהי ארץ משכלת תושביה ואין

כל סיכוי לרעיונות על יישוב הארץ  .בעיקר נאבק ברמן  ,במישרין

ובעקיפין  ,עם האורתודוקסיה ,

שראתה בצעדים ממשיים ליישוב הארץ ניגוד בולט לגאולה הנסית באורח פלא .

לכאורה היה בספר זה  ,שכל כולו סיפור רצוף של כשלונות  ,מעין לקח לאחרים

:

לא לעסוק

ברעיונות מסוג זה  .לא כן ברמן  ,שאינו חושש לספר בחשפנות יתר על נסיונותיו וכשלונותיו  .זהו
למעשה ספר עצוב וטראגי ביותר  ' :הגורל רודפני ומונע בעדי להשלים את המפעל הדרוש  ,שלשמו ,
לתכלית יישוב ארץ  -ישראל  ,כתבתי ספר  -מסעות זה '  .אולם כל אלה שיבקשו להמשיך בקו זה ודאי

לו  ' ,שהם יתגברו על כל המכשולים ויפתחו לכני  -ישראל תקופה של אושר  ,אותו עתיד שניבאו לנו
נביאינו '  .זהו כמובן ספר אוטוביוגראפי מובהק  ,ספר המספר תולדות  -חייו של המחבר  ,מראשית

הימים  ,נדודיו  ,גלגולי  -חיים שלו עד חתימת הספר  .אולם  ,כאמור  ,אין לו לברמן כלל וכלל עניין
בחיבור ספר מימואריסטי  ,שכן עם כל אופיו האישי של הספר  ,הוא כולו  ,מהשורה הראשונה עד
האחרונה ס פר מגם חי

,

המונחה על  -ידי קו אחד ועקיב

:

' אין אני מבקש אלא לספר על תכניות -

ההתיישבות שלי  ,על הנסיונות המעשיים ועל הכשלונות ' .

הצטדקויות אלה לנסיבות כתיבת ספרו הן  -הן העושות ספר זה לפנינה סיפורית  -מימואריסטית ואחד

הספרים הנעלים בספרות הקדומה של חיבת  -ציון ויישוב ארץ  -ישראל  .ואכן  ,סיפור  -חייו שלוב
באלפי נימים בהשתדלויותיו המרובות למען החקלאות בכלל וליישוב ארץ  -ישראל בפרט ולא בא

כל סיפור  -חייו אלא להוכיח שהוא חקלאי מנוסה ואין תכניותיו קלוטות

מהאוויר  ' ,אלא

הן פרי

מאמצים רבים  ,מיוסדים על המעשה ועל אדני  -הנסיון '  .אנו נראה מכתלי הספר שניסיון זה לא

הועיל לו הרבה  ,שכן הוטחו כנגדו טענות ומענות מאותו הסוג שהוטחו כלפי רוקמי  -התכניות  ,שהיו

באמת רחוקים בתכלית הריחוק מעולם המעשה והניסיון  .ידע ברמן היטב שארץ  -ישראל
כבר

בימיו  -הוא ,

עשירה ,

בספרים ובספרי  -מסעות  .אולם הוא גם מודע שספרו אינו משתלב כלל באותה

ספרות  ,שכן הוא יחיד ומיוחד במינו  .בכל אלה ' שתיארו את ארץ  -הקודש  ,לא נמצא אחד  ,שיעשה

זאת מאותה נקודת  -מבט שאני יוצא ממנה '  .ויפה אמר  ,ובשל כך החשיבות המכרעת לספר זה  ,שרק
מקץ מאה שנה באה גאולתו בלשוננו .

ספרו מתאר את תשעת חודשי עשייתו בארץ  -ישראל  .אולם אין זה סוף הסיפור  .הספר ניתן להכתיר
בכותרת  ' :מקראקא

לקראקא ' ,

היינו נדודיו מקראקא לאירופה  ,משם לאמריקה ומאמריקה לארץ -

ישראל ושוב בתחנתו האחרונה בספר  -לקראקא  .אולם בכך לא נסתיימו נדודיו  .הוא מסיים את
חייו ואת פעילותו בארץ  -ישראל  ,הולך לעולמו בטבריה  ,תוך שאינו פוסק בפעילותו ממש עד ימיו

האחרונים  .הספר הוא עירוב של איש  -מעשה ודמיון  ,במידה שקשה להעביר קו חוצה בין שתי

תכונות אלה  .ודאי לו שכל דמיונותיו  -רעיונותיו הם בתחום הביצוע  .יחד עם כך הוא משתעשע

בדמיון  ,שאולי ייזכר היישוב העברי החדש באותו חולם תמהוני ששמו שמעון ברמן ויקרא לאחת
המושבות ' אבו  -שמעון  -על שמי ' ( שם הוא מדבר על אבו  -שושה  ,שמצפון לטבריה  ,בקירבת

הקיבוץ גינוסר היום ) .
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אף לכך לא זכה  .אולם זכה ומלאכתו נעשתה על  -ידי אחרים וללא כל קשר

אתו  .הנה הוא מזכיר את

שנת תרל " ח (  ) 1878בהקשר אחר בתכלית  .אולם זוהי השנה בה הוקמה ' אם המושבות ' ויש בכך סמל
גדול שאז היה עסוק ברמן בהדפסת הספר .

מגמתו של הספר
ימים  ,על

מעטים התיאורים בספרותנו  ,בייחוד באותם

יהודים חקלאים  .טיפוס זה של יהודי עוסק

בעבודת  -אדמה פשוטה לא היה בדרך  -כלל בטווח  -ראייתם של סופרים יהודים  ,מלבד אי  -אלה

יוצאים מן הכלל  ,אף שגם אלה עסקו בנושא זה אך מתוך אידיאליזאציה ולא מתוך ראייה מציאותית
פשוטה  .הספר

' מסעות שמעון '

בולט ביותר בתחום זה עד היום  ,בנוסף לערכו התיעודי ליישוב

ארץ  -ישראל ולתולדות השאיפה להשיב יהודים לחקלאות בארץ  -ישראל  .ואם נוהג ברמן לערבב
תיאורי הווי וחיים באידיאולוגיות  ,הרי יש לזכור  ,שלא נתכוון לתיאורי  -חיים  ,אלא אלה באו כליווי
ורקע לאידיאולוגיה שלו  .דבר זה בולט כבר בשורות הראשונות של הספר  ,שבהן הוא מתאר את

העולם באותם ימים שמלפני מאה שנה  ,קשיי  -התחבורה בימים שמלפני  -כן והנוחות בזמן כתיבת

הספר  .שלא מרצון אתה נתקל ב ' איים ' מרובים  ,שהם תיאורי  -חן של הווי  ,סימן נוסף  ,שתיאורי -
אמת  ,הנובעים מהלב  ,הם  -הם הראויים להיכנס במחיצת הספרות .
בעולם ,

חובה להדגיש שברמן הגיע ל ' שגעונו ' בשל הסתכלות חודרת ומעמיקה בגורל היהודים

ממש כסיפורו של בדר  .בניגוד לגדולים וטובים היה הוא אחוז ' דיבוק ' של השלכותיה האיומות

אשר לשנאת  -ישראל בימיו  ,ולא רק בימיו  .אולם זהו אך צד אחד של המטבע  .הוא רואה את עמו
יושב  ,לכאורה  ,בגולה השאננה ואינו חש ברעידת  -האדמה הקרובה  .מאידך גיסא הוא רואה את
היישוב היהודי

בארץ  -ישראל ,

הנמק בעוניו ואף  -על  -פי  -כן נאחז בכל כוחותיו להידבק בארץ -

ישראל  .הוא מבקש אפוא לפתור בבת  -ראש שתי בעיות אלה בדרך תכליתית ביותר  ,לדעתו  ,והיא

התיישבות חקלאית בארץ  -ישראל  .עם  -ישראל  ,המצטיין באהבת המולדת באשר הוא שם  ,מצטיין
בחילופו של רגש זה לגבי ארץ  -ישראל  .צא

וראה  ,הוא חוזר וטוען בשפע מקומות בספרו  ,כיצד

נאחזים כל העמים בארץ  -ישראל ובירושלים ואילו אנו מחשים ולכל המרובה שולחים אנשים בכדי
לסיים שם את חייהם  -וזה בעידן המודרני .
הוא צופה פורענויות לישראל ודומה שהוא אחד היחידים בעל חזות שחורה וקודרת לעתידה של
האמנסיפציה בגולה  .הוא  ,דומני  ,הראשון שהבחין בסוציולוגיה של

שנאת  -ישראל ,

שבשעה

שיינטל השלטון מהשליטים האוטוקראטיים ויימסר בידי העם  ,יהא זה ' האספסוף הפרא

הקנא ,

השוחר לגזל ולרצח '  .וכך בתיאורי יום  -יום בולטת מעמוד לעמוד האידיאולוגיה הברמנית  :חוסר

כל סיכוי לעמנו בגולה  ,שאין לו שיור אלא בארץ  -ישראל ובחקלאות  .דומה שסיפור  -חייו מבקש
להמחיש זאת  ,שעל כן קודמים לסיפור ילדותו  ,נעוריו  ,הרהורים אידיאולוגיים על מצב ישראל

וכו ' ,

ללמדך שאין הוא רוצה לספר סיפור סתם  ,אלא דבר שיש לו ובו לקח מעשי ומוסרי כאחד .
למה גידלו את הילד היהודי בגולה

? -

לרב  ,לסוחר  ,שלא תמיד היה מצליח  ,שכן אותו סוג היה

משופע ב ' פליטות ' ( פשיטות  -רגל )  .לימוד מלאכה ומכל שכן חקלאות  -היו מחוץ לתחום היהודי
בכלל והחינוך היהודי בפרט  .ברמן הוא יליד קאזמיר  ,תחילה פרבר של קראקא ולאחר  -מכן חלק
מקראקא העיר  .נולד לערך
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וקיבל חינוך מסורתי וכללי כאחד  .מנעוריו התבונן בגורל

ימסעות

שמעויי -

הספר ומחברו

סביבתו היהודית וניתן לומר  ,שהרהורים אלה הם שהדריכוהו מנוחה מיום עמדו על דעתו  .גודל

באווירה פאסטוראלית  -ביער  ,ואפשר שסביבה זו הביאה אותו לידי הרהורים על החקלאות .

' הטיול בין האילנות  -היה הגדול בתענוגוס "  ,הרי שחן הטבע היה

בדמו  ,והחקלאות ,

יותר משהיה

בה עניין מעשי  ,אף היתה כרוכה בה מעין זיקה רומאנטית  ,הנודעת לנו מזיופיה המרובים  ,שעה

שאצל ברמן היתה זיקה זו טבעית ומוחשית ביותר  .הוא ביקש אפוא להיות איש  -האדמה  .אולם זה

לא ניתן לו  .עסק  -היערות של אביו עבר אפוא אליו  .כרגיל בישראל נמצאה לו בת  -זוג והוא בילה
בחיק  -הטבע התקופה המאושרת בחייו  .אולם חיים אידיליים אלה לא ארכו הרבה  ,שכן לא היתה זו

' תכלית ' לזוג צעיר  .הוא עבר אפוא לקראקא העיר ופתח בסחר  -עצים  .וכך מתחיל אורח  -חיים
טיפוסי של יהודי בישראל  ,הנטרד מעיסוק לעיסוק ובנדון דנן אף מארץ לארץ  ,שכן הוא עובר
להונגריה עם שיבוש עסקיו בקראקא ומשם חזרה לקראקא .

עם ' שגעון ' שלו מנעוריו  :הזיקה לאדמה וישיבת  -קבע על האדמה ובעבודתה  ,אין על כן מן הפלא
ש ' היהודי הנודד ' שבו מחזירו שוב ושוב לרעיונו להשתרש ולהפסיק חיי  -נוד שלו  .הוא מייסד אפוא

,

ד רא 2ונה בחברות  ,שהקים במשך כל ימי  -חייו  ,להתיישבות חקלאית  -והפעם בקאזמיר  .כרגיל
את ,

בכל חברותיו נכשל כבר הניסיון הראשון והוא שם פעמיו לארצות  -הברית  ,לשם הגיע עם משפחתו
ב . 1852 -

נדודי ברמן באמריקה ובאירופה
ומספר ברמן שמימיו הראשונים באמריקה היה עסוק בחיפושי  -קרקע לשם הקמת מושבה חקלאית .
הוא נפגש לשם כך עם אישים שונים  ,שהם דמויות ראשיות ביהדות אמריקה של אותן שנים  .הוא

נתקל בהתלהבות ובהסתייגויות כאחד  .ידעו אלה פרנסי  -הציבור שהקהל אדיש בדרך  -כלל לתכניות
כגון אלה  -והימים היו עדיין בחותמה של ' הבהלה לזהב ' במערב ומי ילך לחפש זהב בחקלאות

?

מסתמא הביטו אלה בהשתאות לא מעטה על יהודי תמהוני זה  ,שבמקום לחפש את הזהב  ,כדרך

הרבים אז  ,הוא מבקש למצוא את הזהב בחקלאות  .אולם עמדה לו עזרתו של אחד  ,יהודי

יקר  ,שעד

היום עדיין לא הוערך כראוי החלק שהיה לו ברעיון שיבת  -ציון  .האיש היה הרב יצחק ליסר
) , ( Leeser

עורך העיתון האנגלי  -היהודי

' . Occident

וראי שוומיפו להשתאות דר וציברו שברמן

הדגיש חזור והדגש שאין הוא מבקש תמיכה אלא הקמת חברה על יסודות עסקיים ומסחריים גרידא .
וכאן מתחילה פרשת הנדודים של ברמן ותכניותיו בכיסו ובראשו  .הוא נפגש עם אישים מאישים
שונים ,

מהם ,

לפרנסתו ,

5

על

בייחוד ליסר  ,מדבר בו ובתכניותיו בפומבי  .לבסוף נגנזות התכניות והוא

נאלץ ,

לשמש בחזנות ובשחיטה במקומות שונים בארצות  -הברית  .תסכול רודף תסכול .

יצחק ליסר נתעוררתי לפני עשרות שנים לרגל בדיקת ציבתו

ארץ  -ישראל ויישובה
~ ident

 .מאמריו בענייני

על כל הבעיות הכרוכות בכך עוררו בי אז השתאות כפולה  :הוא הקדים גדולים וטובים

ברעיונותיו על דת העבודה .

ההגנה ועוד וכן שלא שמו לב עד אז לדברים אלה  .קטע גדול מדבריו על ההגנה הכניס משמי רעי וידידי ישראל

הילפרין ז " ל  ,ספר הגבורה  ,ב  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ ' 105

פרסמתי עליו כמה מאמרים

106 -

( במהדורות המאוחרות נשתנה מיספור העמודים ) .

ב ' הפועל הצעיר ' ( הראשון  :לז  ,תש " ד  ,גליון , 19

ועוד )  .ידובר בו במפורט בספרי

:

פותחי התקוה  ,ב .
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מפרסמים עליך פעם ופעמיים מאמרים ורשימות ואלה נעשים לעת  -עתה הנכס הקיים היחיד מכל

תכניותיו  6 .בינתיים עדו עליו אסונות משפחתיים  ,כפי שהוא מספר עליהם בהרחבה  ,עד שלבסוף הוא
נואש מאמריקה לאחר שמונה  -עשרה שנות ישיבתו בה .
לאן ישים אפוא את פעמיו

?

לקראקא לא היה לו רצון לחזור ועל כן ההחלטה הנמרצת

:

' גמרתי

אפוא אומר לעזוב את אמריקה לעולמים  .רק לארץ  -הקודש כלתה נפשי  ,שם ארכוש לעצמי כמה

אקרים של אדמה  ,אבנה בית קטן  ,ואקנה כמה עזים וכבשים  . . .וכך אוציא בשלווה ובבדידות את
שארית ימי  . ' . . .הרי כאן במוחש תכונתו העיקרית שלו  :אין הוא נרתע  ,על אף נסיונותיו הכושלים ,

להמשיך בדרכו  -והפעם

בארץ  -ישראל  ,משל כל שעבר

עליו עד כה אינו אלא בבחינת הכשרה

לביצוע רעיוניו בארץ  -ישראל  .בהרהורים עגומים עזב ברמן את אמריקה  .הוא סיכם לעצמו השנים
האלה  ' :עתה מוכן ומזומן הייתי לעזוב את אמריקה בלב פצוע  ,ברוח נכאה  ,ללא ידיד וללא מגן  ,אני
לבדי ועמי רק כמה מאות דולרים  -לעזוב את אמריקה החופשית  ,המאושרת כדי לבוא לארץ -

הקודש  ,העזובה  ,הענייה והאומללה ' .

בסיוון תר " ל ( יוני

) 1870

הפליג מניו  -יורק בדרך

לאירופה  ,במגמה

לעניין שם מנהיגים יהודים

בתכניותיו ההתיישבותיות ובייחוד נשא נפשו למונטיפיורי  ,שנודע אז בפעילותו למען

ארץ  -ישראל ,

שלא על דרך הפילאנטרופיה  ,אף שגם בתחום זה עשה הרבה  .מן הדין להוסיף כי שנת

1870

לא

היתה נוחה ביותר לתכניות מעין אלה  .הימים ימי פרוץ מלחמת צרפת  -פרוסיה  -גרמניה ועל כן
נשתהה ברמן בדרך שבועות רבים באירופה  ,כמעט קיץ שלם  .אולם גם בהיותו נע  -ונד עתה באירופה

לא הירפה ממנו הרעיון אליו נשא נפשו להגשים בארץ  -ישראל  .כדרך העולם  ,שלכל אדם מעניק

המקרה פגישות משלו  ,נזדמן הוא באקראי עם המטיף ליישוב ארץ  -ישראל ר ' נתן פרידלנדי ותחת

שחיו הספרים הדורשים ביישוב ארץ  -ישראל ובייחוד ספרו של הרב קלישר ' דרישת ציון '  .וכך
נפגשו שני עולמות  ,רחוקים בתכלית הריחוק איש מרעהו  ,אולם שניהם

כאחד  ,זה כאן וזה כאן ,

דורשים בעניין אחד .
ומתאר ברמן פגישה נרגשת זו בין אחים רחוקים  ,שנתקרבו פתאום על רקעו של משא  -נפש אחד

:

יישוב ארץ  -ישראל והטפה לאותו חוג שממנו יצאו המתנגדים החריפים ביותר לתנועה זו בשל

כפירה כביכול באמונה שהגאולה תבוא על  -ידי הגואל באורח פלא  .מפרידלנד שמע ברמן על חברת
יישוב

ארץ  -ישראל שייסד בפראנקפורט ד ' אודר ד " ר חיים לוריא '

ולמד לדעת על מגמות רווחות

בין אנשים  ,שאין אחד מהם יודע על רעו  .פרידלנד יעץ לו להתקשר עם ראשי הפעילים בחברה זו

הרבנים קלישר ( ספרו ' דרישת ציון ' הוצא על  -ידי חברת

לוריא ) ,

:

גוטמכר ואחרים  .ואף שאיש -

מעשה היה  ,סבור היה שאילו התקשר עם אישים אלה היתה תכניתו זאת יוצאת לפעולת  -אדם  .אולם
אנו יודעים היום  ,ואת זאת למד ברמן לדעת גם

בארץ  -ישראל  ,שהפער

בין הטפה לביצוע גדול ורב

ואף אילו נפגש עמם לא היו תכניותיו מצליחות יותר .

6

ראה על כך  :א " ר מלאכי  ' ,שמעון ברמן '  ,ישראל  -קובץ ספרותי  -מדעי מוקדש למדינת ישראל ( ניו  -יורק
עמ '

105

7

עליו ראה

8

עליו ראה

186

ואילך .
:

י ' קלויזנר  ,בדרכי ציון  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

מאמרי

:

. 109 - 81

' החברה הראשונה ליישוב ארץ  -ישראל '  ,ציון  ,ז

( תש " ב ) ,

עמ ' . 205 - 197

תש " י ) ,

' מסטת שמעון '  -הספר ומחברו

בסיבובו באירופה ביקר בקראקא ואצל משפחתו בבודאפסט  .אולם לא רווה נחת ביותר  ,שכן
ה ' שגעון ' שלו לא נתן לו מנוח והוא חש שהוא צריך להגיע לארץ ולעשות את שהטיל על עצמו .

שפע תכניות בלבו והתכניות היו גם אלטרנאטיביות  ,משל לא תצלח האחת תבוא השנייה במקומה .
בין התכניות גם

:

הוצא ת עיתון  .הוא לא יכול היה לדעת שבדיוק באותם ימים עסקו כמה אנשים

בירושלים  ,הישיש וחלוץ הדפוס העברי בזמן החדש  ,תחילה בצפת ולאחר  -מכן בירושלים  ,ישראל
ב " ק  ,חתנו הצעיר ישראל דוב פרומקין ומיכל כהן  ,בהכנות לחידוש העיתון

' חבצלת ' ,

שהחל יוצא

בתרכ " ג ונפסק לאחר הופעתם של כמה גליונות  .ואף זאת  ,עיתון מחודש זה נוצר ממש לצורכי
ברמן  ,שכן הוא ישמש את ברמן מאז הגיעו לארץ וישמש לו שופר לתכניותיו .

וראויים הפרקים על נסיעתו והדרך  ,הרשמים מהנוסעים וכו ' לציון מיוחד  ,שכן בהם מתגלה ברמן
כבעל עין בוחנת  ,בעל הומור ובעיקר  -הוא אוגר רשמים עזים מהדרך הארוכה ויחד עם כך אין
מרפה ממנו המגמה העיקרית שלשמה הוא עורך נסיעה כזו  .ואף שדרך זו היתה קצרה ביותר לעומת

הימים שלפני  -כן  ,הרי בהשוואה לתחבורה של ימינו היתה בבחינת נצח  .באונייה נתקל ברמן
לראשונה עם חבורת הטמפלרים  ,הלא הם אלה

הגרמנים ,

שבהתאם לאמונת כיתתם רק בארץ -

ישראל תבוא גאולתם הנפשית  .לאחר  -מכן יזכיר לא אחת בני כיתה זו על המפעל ההתיישבותי

שלה ,

שבאותם ימים היתה התיישבות זו בראשית צעדיה  .כאן  ,עם המפגש הראשון של ברמן עם גרמנים

אלה  ,הוא דן גזירה שווה עגומה ביותר בינם לבין בני עמו  :הנה נוכרים אלה עולים כדי להשתרש

בארץ בעבודה חקלאית ואילו אנו נרפים ביותר מבחינה זו  ,שכן אנו שולחים לארץ אך ישישים
ומקבלי תרומות .

וכך הגיעה לחופה של יפו בבוקר היום הראשון של פרשת נח  ,ה ' בחשוון תרל " א
, ) 1870

( 30

באוקטובר

היינו בימים שהעיתון המחודש מנה את הגליון השלישי  ,שלאחר זמן קצר יתפסו בו ברמן

ותכניותיו מקום נרחב ביותר .

ברמן בארך -ישראל
כל כולו של ברמן היתה התפעמות והתרגשות עם צעדיו הראשונים על אדמת ארץ  -ישראל  .כל ימיו
נשא בלבו חלום זה והנה נתגשמו מאווייו הכמוסים ביותר  ' .נעול נעלתי את שער עברי והמפתח לים

זרקתי '  -זאת היתה תחושתו הראשונית  .ממילא ניצב לפניו עברו בגאליציה  ,באירופה  ,באמריקה
והנה דורכות עתה רגליו על אדמת  -הקודש  ,שבתפיסת ברמן נתמזגו בארץ הזאת גם קודש וגם

חול ,

שכן רצה להרכיב על הזיקה הנצחית של עמנו לארץ  -ישראל את תכניות  -ההתיישבות שלו  ,למען מזג
את המציאות עם חזון הדורות של עם  -ישראל .
יפים הם רשמיו הראשונים מהארץ  ,על אף המציאות שלא היתה כה נאה ובייחוד כשמדובר ביישוב

היהודי  .הוא מתעניין כמובן קודם כל במעשי ההתיישבות  ,אז בעיקר של לא  -יהודים  .המושבה
האמריקנית שליד יפו זוכה לביקורו הראשון  .אכן המושבה ההיא כשלה ובטלה ומכאן מסיק ברמן
מידלקח

:

'

ארץ  -הקודש מצפה ליהודים  - -שלהם היא '  ,הואהמוטיבשלאמעטיםחזת

ודשו בו  .מזם הוא ע

"

פעמת למקוה  -ישראל  ,שאך זה עתה הוקמה  .המ

וודטךעשלמראה הראשק  ,בוהואנתקל במוסדחדשוצעיזה

:

החים

על חקלאות

חרם על פועלימובעלי -
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ג ' קרסל

מלאכה יהודים  .ולא זו אף זו  ,ברמן היה חקלאי בכל רמ " ח איבריו והוא החל להתווכח עם קרל
נטר  ,מנהל

מקוה  -ישראל  ,על

סוגי העבודה הנעשים כבית  -הספר ובספרו הוא משיח את מורת  -רוחו

מכל הנעשה בתחום החקלאי בבית  -הספר  .הוא מותח ביקורת חריפה על נטר ובית  -ספרו וממילא
מובן שנטר חש בכך ומתייחס אליו בקרירות ובהסתייגות  .ברמן מעביר תחת

שבטו  ,סעיף  -סעיף ,

הנעשה בבית  -הספר ומסיק  :ההוצאות עצומות ואילו התוצאות אפסיות  .על סמך ביקורתו הקטלנית

הוא פונה לחברת כל ישראל חברים ומציע הצעות  -תיקון  .אולם אין שומעים לו  .בחמת  -רוחו הוא
אומר על עצמו

:

במה שנוגע להתיישבות  ,לאמור להביא את אחינו היהודים  ,העניים המרודים  ,לעבודת -

האדמה  -וזו נקודה עיקרית שיש להביאה

בחשבון ,

כשהמדובר בקידום רווחתה של

היהדות  -אוכל לומר  ,שהבנתי בדברים האלה מרובה מזו של כל המאמינים כי מבינים הם ,
שכן חוקר אני בדברים אלה עשרים וחמש שנים  ,החל משנת

. 1850

כזו המציאות בה נתקל ברמן עם צעדיו הראשונים בארץ  .לכאורה מוסד חקלאי  .אולם מה
מעורערים יסודותיו  ,לפי דעתו

ן

הוא מעדיף אפוא את הקו של מונטיפיורי  ,כל עצמו וכולו בניגוד

גמור לזה של האליאנס  .וראוי לקרוא ולחזור ולקרוא את רשמיו מסיוריו כארץ באותם ימים

ראשונים וכיצד מנקרות במוחו ובלבו תכניותיו  ,וכיצד הוא ' מיישמן ' בדמיונו  .הוא עושה דרכו
לירושלים ובדרך שוב פגישות  :צליינים  ,ואילו הוא עצמו משתפך בשפע רגשנות ודומה שלבו עובר
על גדותיו למראה הנוף החדש הארץ  -ישראלי  ,שעל אף שוממותו  ,הוא ' מצמיד ' לו מיד את
תכניותיו  ,שאינן מרפות ממנו אף

לרגע .

כשהוא נכנס לירושלים הוא קורע ' קריעה ' ויחד עם כך הוא ' מטייל ' על  -פני ההיסטוריה

היהודית ,

הרדיפות והנגישות במשך הדורות ועל הכל  -הרגיעה למראה ירושלים ובה יהודים וגם שכונות
חדשות  ,שזה עתה החלו להיבנות  .כאן באים תיאורי ירושלים  ,פגישות ושיחות על תכניותיו  .ומי אם

לא עם יואל משה סלומון  ,מי שהיה מעורכי העיתון הראשון בירושלים ' הלבנון ' כמה שנים לפני  -כן

והופעתו נפסקה ועבר לפאריס  ,האיש אתו ישוחח סלומון על תכנית העיתון

?

בינתיים ירושלים עיר

קטנה ומיד עוברת הרינה שהנה בא ' אמריקני ' ומתכנן תכניות וכו ' והכל באים ומשחרים לפתחו  .הוא
נדהם מכך שיש התנגדות ליישוב ארץ  -ישראל בקרב העסקנים  .הוא אינו יודע עדיין שבאותה שנה
יעלה לירושלים הרב יהודה אלקלעי וינסה להקים חברה ליישוב ארץ  -ישראל  ,העתידה להתבטל

לאחר זמן קצר בשל התנגדות החרדים  -הקנאים  ,השולטים אז ביישוב וב ' חלוקה '  .התכניות של ברמן
מתבטלות אחת לאחר השנייה  ,תחילה עניין העיתון ולאחר  -מכן כל יתר התכניות  .אף מגלה

שה ' ראשון

לציון ' ,

הרב הראשי  ' ,גילה הבנה

[ לתכניותיו ] ,

הוא ,

כנגד האשכנזים ורבני פולין  ,שהתנגדו

תמיד לעבודת  -אדמה בארץ  -הקודש '  .אף מלווהו הנאמן עזריאל זליג

הויזדורף  ,מתגלה כמתנגד .

בצר לו הוא מחליף מכתבים עם ראשי תנועת יישוב ארץ  -ישראל ובייחוד עם הרב קלישר  .ואכן לא
יעברו ימים והרב קלישר ייתן פומבי לברמן ותכניתו מעל דפי ה ' חבצלת ' ו ' המגיד '  .הוא קרא

ב ' חבצלת ' וכן בעיתון גרמני  -יהודי על מצוקת היישוב ואף ברמן כתב לו על כך  .כאן מביא הרב
קלישר את נוסח מכתבו של ברמן אליו  ,בצירוף דברי  -הקדמה

:

הלא נוצרים מוויטענבערג באו אל ארץ הקודש וסולטאן נתן להם במתנה את כל ה ר ה כ ר מ ל

188

ימסעות שמעון  - ,הספר ומחברו

וההדגשה במקיר -

ג "ק ],

כאשר הודיעני הרב מהר " ש בערמאן  ,שהיה כמה שנים מורה

באמריקא וכעת עזב חילו ובא אל ארץ הקודש למען עשות לה פרי  ,כי אומן גדול הוא בעסק
הזה וזה לשונו אלי

:

' מלחמות ד ' אני לוחם ומדבר בעד עם עני ודל ונפוחי רעב  ,המצפים לעוזר ואין  ,ואין חבוש
מתיר עצמו

וכו '  .ובעזר השם

יש לי ידיעה נכונה בענין עבודת

האדמה  .והנה השלכתי כל

הצלחותי ותענוגי עולם הזה באמריקא והוצאתי הוצאה רבה ובאתי הנה ומצאתי הארץ רחבת -

ידים ואין מי עובדה כראוי  ,והערביים שלוים הם ובעד

3

פיאסטער יעבדו כל היום  .גם אחינו

בני ישראל מדלת העם מבקשים נחלה  .ואמנם  ,כאשר החילותי לעשות בענין מצאתי שוטנים

לפני מאחינו בני ישראל בעוונותינו הרבים  ,כי כל אשר לו דבר ממשלה מתנגד לעסק

קולוניא ,

וראיתי מהרסיה ממנה יצאו  .ועד הנה בעזרת השם לא שאלתי ולא אבקש לנגוע בחלוקתם
ומחלוקתם  .אך להוציא כל יש לי צורך ליישוב ארץ  -ישראל  .אמנם לא יספיק ואין עת

לחשות ,

כי אין להתרשל  ,כי מעת נתן הסולטאן רשות לגויים ליקח שדות מכל הארצות  ,וביותר אפחד
,

משוטני עמנו  ,רק מדלת העם יבקשו עבודה  ,על כן שלחו מכם איש אחד ישר ונאמן עם רשיון

ואז יוגמר הדבר בעזרת השם בכי טוב ' .

9

אף רבי יהודה אלקלעי פרסם מכתב ב ' חבצלת ' " י

ובו פנה לברמן בדברים האלה

:

' ואתה אדוני

מהרש " ב אשר נשאך לבך והשלכת אחרי גוך כל תענוגי העולם הזה שהיה באמעריקא ובאת אל

הארץ הטובה לשם ה ' אלוהיך  .כל אשר בכוחך עשה כי ה ' מחזיק ימינך  .אל תירא כי אני עזרתיך ' .
עורר אפוא ברמן ציפיות אצל כל אלה שכל חייהם היו קודש לרעיון זה וביצועו  ,אלא שעד כה לא

נזדמן להם איש  -מעשה וחזון גם יחד  .משהופיע ברמן כארץ  -ישראל ראו בו איש כלבבם  ,שיהא
להם לפה ועל כן עודדוהו ככל שיכלו  .כרם למעשה לא היו שום תוצאות גם הפעם .

נסיונות ברמן להקים מושבה חקלאית
סיוריו של ברמן בארץ מכוונים היו לדבר אחד ויחיד

:

להקים מושבה חקלאית  .הוא מתאר את

הנופים וכל מראה נבחן לפי מגמתו העיקרית  ,שדומה כי אינה מרפה ממנו אף לרגע  .עסקני

היישוב ,

ביניהם שאינם נראים מהוגנים ביותר על אף הוותק שלהם בעסקנות הירושלמית  ,מציעים לו אדמות

במקומות שונים ובין היתר בסביבי חברון  .הוא גם עד  -ראייה לתכניותיו השונות של

מונטיפיורי ,

שכלו בעשן וכל שנשאר  -אך שרידים של רצון טוב  .אף הובל על  -ידי יהודי לאחוזתו של המומר
משולם  ,וברמן מכלה חמתו באותו מורה  -דרך שהביאו לכאן  .הרי שעינו פקוחה והוא יודע להבחין
בין דבר של ממש לחילופו  .עשרה שבועות עשה בירושלים ובסביבותיה ועם כל רשמיו העזים
משם  ,אין הוא יכול למנוע מעצמו דברים פוגעים באותם יהודים  -רמאים  ,שנקרו לו בדרכו  .ברם
דווקא הקונסול האמריקני בירושלים הוא שהיטה אוזן לתכניתו ובהמלצתו שלח ברמן התכנית

9

נדפס במלואו כ ' המגיד ' ובחלקו ב ' חבצלת '  .עתה נדפס במלואו בכתבים הציוניים של הרב צבי קלישר  ,מהדורת י '

קלויזנר  ,ירושלים
10

שנה א ,

חש " ו  ,עמ ' שכה  -שכו .

כ " ו אדר תרל " א  ,גליון

יג  .חזר ונדפס עתה ככתבי הרב

יהודה

אלקלעי  ,מהדורת

י ' רפאל  ,כ  ,ירושלים

תשל " ה  ,עמ ' . 716
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לקושטא  .ואכן נתקבלה חשוכה חיובית משם  ,שאם יבקש לרכוש אדמה יקבל העזרה הדרושה

מ ' השער העליון '  .למותר להוסיף כמה עודד הדבר את ברמן והוא ניגש ביתר מרץ לביצוע התכנית .
וראוי לקרוא בתשומת  -לב מיוחדת דברי ברמן ורשמיו מכל מקום ומקום  .אין הוא יכול להיפטר
ממקום בלא הטענה החוזרת מדי פעם

בפעם  ,והוא

אינו נלאה מלחזור עליה  ,שהגויים עושים

לגאולת הארץ ואילו היהודים מחשים ועומדים מרחוק  .לעתים הוא מתפרץ ואומר  ,שהפורענויות

היורדות על הארץ  ,עצירת גשמים  ,ארבה וכיוצא בהם  ,אינן אלא עונשים שאין עמנו עוסק ביישוב
הארץ  .וכך הוא מסייר על  -פני הארץ

כולה  ,משתהה

בכל מקום  ,מתאר אותו  ,וכדרכו תמיד  ,בצירוף

מוסר  -השכל לגבי תכניתו  .לבסוף  ,הוא מגיע לטבריה  ,ודומה שכאן חלה כאילו תזוזה ונראה כאילו
תכניתו להקים חברה ליישוב ארץ  -ישראל עתידה כאן לקרום עור וגידים  .במצב  -רוח עגום ביותר

הגיע לטבריה  ,שכן סיפר שעד אז באו אצלו להתעניין בתכניתו לא  -יהודים  ,הטמפלרים למשל  ,אלא
שהוא ציפה ליהודים ואלה לא מיהרו לבוא .
קלישר  ,שנתפרסם

בטבריה נתקבל יפה ואפילו ידעו את שמו עוד לפני בואו מתוך מכתבו לרב

בעיתונות  .עתה לאחר שנתפרסם הדבר באו אצלו אנשי טבריה וכך נצטרפה חבורה  ,בראשותו של

ברמן  ,לשם הקמת החברה הנכספת  .כמאה וחמישים איש נצטרפו  ,אשכנזים וספרדים  .ושוב אנו
שומעים הנעימה הידועה  ,הפעם מאנשי

טבריה  ,שתמיד

מלעיזים על אנשי היישוב שהם טפילים

ובוחלים בעבודה  .והנה אך נמצא היוזם ומיד הם מוכנים לעשות הכל לשם ביצוע תכנית  -עבודה

התיישבותית  ' ,ובייחוד שבראש החברה ניצב איש מנוסה ובעל ותק בן עשרות בשנים בתחום העיסוק
החקלאי  .הוא מתאר את נוף טבריה וסביבתה  -ושוב ברמן ' בעורו '  -בכל הסביבה הפורייה הזו

לא מצא אף יישוב חקלאי אחד  ,שעה שאפשר כאן לכלכל בחקלאות כעשרים  -אלף נפש  .הוא נכנס
ממש להתלהבות באמירה שהאדמה מצפה לעבודת היהודים .
כאן התגייס לעזרת ברמן העיתון הירושלמי ' חבצלת '  ,שפרסם מאמר ראשי בשבח החברה שהקים

ברמן בטבריה  ,ותוך כך נשאל ברמן על מה ולמה הזניח את האדמות בחבלי  -הארץ האחרים ובחר
בטבריה דווקא  -משל החברה בטבריה כבר הקימה מושבה חקלאית ועל כן הטענה על קיפוח

המקומות האחרים  . . .ולפי שלא נדרשו עד כה למאמר ראשי זה נביאו במלואו  :יי
שלום ירושלים
עיניכם הרואות  ,קוראי החבצלת ( מאת המכתב אשר הגיעני מר " ש בערמאן איש אמעריקא ואת

סדרי חברת ' ישוב ארץ ישראל ' אשר כוננו ידיו בעיר הקודש טבריא
הימים  ,אשר הארץ הנשמה הלזו תעבד

),

כי הודות

מידי בניה  ,ויום ליום יביע אומר

:

לה ' קרבו

' בא הזמן הגיעה

העת ' ! וזה לכם האות  ,כי התעוררו בימינו אלה רעיונות נשגבות אשר לא שערום מורשי לבב
איש מיום סור אפרים מעל יהודה  ,וכי תשוקה עזה גברה גם בלבות יושבי ארץ הקודש לעבוד

את האדמה בכל כוחם  ,ולשבוע מטובה  ,תשוקה נפלאה  ,אשר לא עלתה על לב איש זה שנים
רבות .

11

190

חבצלת ,

א.

כ ' בסיוון תרל " א  ,ראש גליון  , 19השארנו השיבושים הלשוניים .

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

לבבנו ידמה  ,כי אף ההתעוררות הזאת לבד  ,עוז בידה להרנין כל ישרי לב וגבורה בימינה להציל
כבוד בני ציון מקול מחרף ומגדף  ,הקורא
נרפים אתם נרפים

בני ציון ,

:

' עורה ! למה תישן בת ירושלים שנת העצלות ?

על כן אתם אומרים אלינו כל היום

:

חוסו ורחמו עלינו

!'

עתה עיניכם תראינה  ,איך לקול ר " ש בערמאן הנ " ל התעוררו רבים מעיר הקודש טבריא ויבואו

בברית החברה  ,אשר כרת אתם ר " ש בערמאן  ,ובלב ונפש יבחרו למו אף עבודה כבידה  ,עבודת -

האדמה  ,מפשוט יד למתן  ,מהיות חרפה לשכניהם  ,לעג וקלס לאחיהם באירופא .

ואנחנו מה נוסיף על מכתב להרבות דברים על מכתב הר " ש בערמאן וסדרי ההנהגה  ,אשר

העריך לפני החברה  ,כאשר עיניכם תראנה הלאה  : ,י

הן כל משכיל ומתבונן בדברינו עד

היום ,

יודע  ,כי עצם הענין הגדול של ישוב א רץ ישראל [ההדגשה במקור  -ג " ק ] יקר בעינינו
עד למאוד ועד נטף דמנו האחרון נאזור חיל לצאת לישע אדמתנו  ,לו נדע  ,כי יש שומע
לדברינו  .אפס  ,כי לפי מטרת מפעלנו  ,אשר הוא רק לדבר צדק ומישרים  ,אמת ושלום  ,נטלנו

עלנו לבלי תת מקום  ,יכשלו בו דורכי במעגלי אהבת הארץ  ,כי על כן אחת שאלנו מאת

הר " ש

בערמאן ! מדוע עזב את העיר רבתי  -עם  ,חסויה בצל הממשלה  ,ירושלם עיר קדשנו וילך אל
עיר קטנה כטבריא אשר אנשים בה מעט  ,רחוקה היא עודנה מחופש ודרור כירושלם
מדוע נטשת  -רש " ב  -את כל ככר הירדן מזרחה  ,את כל הערבה  ,ההר השפלה ,

ותבחר סביבות עיר טבריא אשר שממות עולם תכסינה
אנשים ,

?

?

והנגב ,

אם יעלוז לבך כי מצאת בטבריא שבעה

בחפצם לעבוד את האדמה  ,הלא בירושלם תמצא שבעים ושבעה

!

כל זאת באתנו לעורר את ראשי חברת ישוב ארץ ישראל לבל ימהרו מעשיהם ויחישו לתת

לכסף מוצא  ,עד אשר ידרשו  ,יחקרו היטב היטב את אשר לדעת

למו  ,ואז

רק אז יקומו לעזרת

המפעל הרומם הלזה להוציאו לאור עולם  ,לשמחת כל אוהב עמו וארצו .

ואנחנו נבטח  ,כי אז נקבל תודה וברכה מכל עבר

ופינה  .גם אתם ראשי חברת ' ישוב ארץ

ישראל '  ,גם אתם ידידינו  ,דורש טובת ארצנו הקדושה מוהרש " ב נ " י  ,גם אתם אחינו בני עיר

הקודש טבריא ת " ו כולכם תגישו לפניו תודתכם וברכתכם על עצתנו ודברינו אלה  ,היוצאים
מקרב ולב עמוק .
כי ידענו בטח  ,כי ברבות הימים כן תרבו לדעת מחשבתנו כי טובה היא .

המו " ל ' י
מאמר ראשי זה לכבודו של ברמן הוא בעל חשיבות מכרעת בתולדות הפרודוקטיביזאציה של

היישוב  ,שכן  ,יחד עם העידוד לברמן  ,אנו חשים כאן את ההתעלות לשמע התכנית המעשית במקום

ההטפות הנצחיות ליישוב ארץ  -ישראל ללא כל תוצאות מעשיות  .שמעו של ברמן כאיש  -המעשה
ובעל  -הניסיון לא היה כמותו לעורר תקוות נפרזות  ,ועל כן התביעה והדרישה ממנו ליישב כל שאר

חבלי  -הארץ  .התכנית עצמה מעידה אף היא על איש מעשי  ,היודע את אשר לפניו בתחום הביצוע ,

ושנית במחקרו של א " ר מלאכי ( ראה לעיל  ,הערה

12

התכנית נתפרסמה  :חבצלת  ,א  .גליון

13

באותם ימים כינוי לעורך  -עורכים  .בראש העיתון חתומים כעורכי העיתון שלושה

, 21 - 20

:

, )6

עמ ' . 122 - 102

ישראל ב " ק  ,מיכל הכהן

וישראל דב פרומקין  .אני משער שהדברים האלה נכתבו בידי ב " ק  ,חלוץ החקלאות בגליל העליון .
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דבר לא שכיח כתכניות הימים ההם  ,ולא רק באותם ימים  .וכאן בא הסיום העצוב ואפילו הטראגי .

ברמן מוסיף להסתובב בארץ וחוזר לאין  -קץ לדבר בטמפלרים  ,המצליחים ועושים ואילו אנו
טומנים ידינו בכיסינו ומסתפקים בדיבורים בלבד  .ניכר שטמפלרים אלה אינם מרפים ממנו אף
לשעה קלה והוא חוזר אליהם על דפי  -ספרו פעמים אין  -קץ  .מתוך כך יש להבין תגובתו הקשה
והחריפה למידת  -היענותם של הרבנים קלישר וגוטמכר  .האחד היה צריך לשלוח כסף ואף לעלות
בעצמו לארץ ואילו השני הסתפק באמירה  ,שעוד לא בא העת וכו '  .הרב קלישר לא שלח כסף ואף
לא

עלה ,

בשל מכשולים פנימיים וחיצוניים וכך נחל ברמן אכזבה לאחר אכזבה ועל רקע זה

מוסברים דבריו הקשים על הרבנים מזה ועל עם  -ישראל מזה  .אפילו הטמפלרים אומרים  ,שרק
היהודים יצליחו בהקמת מפעל התיישבותי  .אולם היהודים אינם באים ואינם עושים כלום  .עצובות
אפוא השורות בהן משיח ברמן עם עצמו על חלומו להתיישב בארץ במשק חקלאי זעיר ולהשתרש

בארץ ובמקום לאחר שנות  -נדודים  .לא תיקון הכלל ולא תיקון הפרט שלו  -זהו הסיכום העגום
מביקורו בארץ  .ומספרות

שורות אלה על תסכולו של ברמן ותסכול זה מיין
בפרט  ,שבשעת

בכלל והרבנים קלישר וגוטמכר

את הזעם על עם  -ישראל

רצון לא עמדו לו והוא נאלץ אפוא לעזוב את

הארץ ,

בהשאירו אחריו מפח  -נפש גדול ורב .
הרהורי  -עגמה אלה ממוזגים ברשמי  -סיורים  ,אותם

ממשיך ברמן עד לימיו האחרונים בארץ  .דומה

שהוא רוצה לשאוב במלוא  -חופניים מנופי  -הארץ  .אולם כרמן מגלה גם עתה עוז  -נפש לא מצוי  .על
אף כשלונו בארץ הוא מספר על רוב הנחת שהעניקה לו הארץ והאושר הרב שבסיוריו במקומות
היקרים והקדושים לכל יהודי

ברוחו . .

.'.

' כלום יודע הקורא מה פירושה של התלהבות

:

?

האדם מתעלה

ברמן אינו משתנה  ,וכל כשלונותיו אינם מפחיתים כהוא  -זה מדביקותו בארץ ומתקוותיו ,

שעל אף הכל עוד יגיע זמנן  ,ותכניותיו תהיינה מסד ליישוב עובד אדמתו .

חנון לעבודה החקלאית
~
ונפלא לראות שברמן אינו נופל ברוחו  :ואדרבה  :חיבור ספרו מוכיח שהוא מבקש לספר ברבים על
כשלונותיו ותכניותיו גם יחד  ,תוך שהוא תולה תקוות גדולות בעיקר תכניתו  :להשיב את עם  -ישראל

לארץ  -ישראל ולעבודת  -האדמה בה  .הוא חושף את פועלו לעין  -כל ומבקש מהקורא לא להסיק
מסקנות בהולות מסיפורו  .כאן כל הכובד בספרנו  ,שהוא מדגיש וחוזר ומדגיש שיש סיכוי לפועלו
ואין ללמוד מכשלונותיו אלא אך זאת בלבד  :להמשיך  ,דוגמת הוא עצמו  ,המדבר בעמודים לאין -

קץ בספרו שרק החקלאות בארץ  -ישראל היא תקוותנו האחרונה  .לא היה שונה ברמן מבחינה זו
מרבים אחרים בדורו שהטיפו ליישוב ארץ  -ישראל  ,שלפני הכל ראו לפני עיניהם  :עם עובד אדמתו .
הוא מקדיש פרק מיוחד לערכה של החקלאות  ,שהוא רואה אותה כעדיפה על כל שאר העיסוקים
פקידות ,

מסחר  ,מלאכה ועוד

:

' הבטוח בענפי  -הפרנסה הוא

עבודת  -השדה ' .

:

היתה זו נהייה

רומאנטית של יושבי ערים לישב איש  -איש תחת גפנו ותאנתו  .אולם שלא כרובם ככולם  -כרמן .
הוא ידע במה הדברים אמורים ועם כל חזונו היה מושרש בקרקע המציאות ועל כן החן המיוחד

בהמנונו זה לעבודה חקלאית  ,שהוא מאשש בסטאטיסטיקות בעולם .
המנון אידילי זה של
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ברמן  ,הוא

מהעמודים המשובבים בספר ולא בכדי ראה חוקר בן זמננו בברמן

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

את גיבורו של אחד הסיפורים המפורסמים של בוקי בן יגלי  ' ,שירת

הכינוי הספרותי ' בוקי בן

יגלי ' ,

הזמיר ' 4 .י

ד " ר י " ל קצנלסון  ,כעל

פירסם בשלהי המאה הקודמת סיפור זה שכל כולו תיאורו של נער

הכמה לעבודת  -אדמה  .לימים התגלגל לאמריקה ועסק שם בחקלאות  .לשמע רינת הזמיר חזר

לאירופה ומשם יצא עם בחירת  -לבו לארץ  -ישראל  ' .את הסיפור

הזה ' ,

אומר בוקי בן יגלי  ' ,כתבתי

לבני הנעורים  ,למען חבב עליהם את הרעיון של עבודת האדמה בכלל ושל עבודת האדמה בארץ -

ישראל בפרט  .את רוחי ונפשי שמתי בסיפור הזה וחפץ אני מאוד  ,כי הסיפור הזה יפוץ בין בני
הנעורים ויפעל עליהם לעורר אותם לעבודה

ולמעשה ' .

אין זה בגדר ודאות שאכן נתכוון בוקי בן

יגלי לשמעון ברמן  .אולם ודאי הוא כי בעוד סופר זה וכן נחום סוקולוב בסיפוריו על יהודים אחוזי
' דיבוק ' לחקלאות חלמו על טיפוס יהודי מעין זה

,

שכן הו ברמן הדגם המופלא מותר וטל

גיבור כזה במציאות  .בתארו את עצמו ללא כחל  -תטרק כספרו זה יצר ברמן וטלא במתכתן אב  -טיפוס
זה של יהודי בעל " טגעוד לחקלאות ובארץ  " -אראל .
מופלאים אפוא העמודים הרבים  ,המדברים בפרטות מרובה על סוס העבודה בחקלאות  ,ודומה
שככל ' טגדל תסכולו מנסענו בארץ  ,כך רבה דביקותו ברעיות וגדולה ממנה התקתה לימים יבואה

ושוב  ,איש  -המעשה נכנס כאן לפרטי  -פרטים של הגידולים החקלאים  ,משל לא יגידו ברבים שכאן
מדבר איש הנטול כל זיקה מציאותית לנושא זה  .הוא מסתמך גם על מומחה בכל העניינים

האלה ,

צימפל  ,ועל הסטאטיסטיקות שלו לאוכלוסייה בירושלים  .כאן פרטים על תכנית הרכבת של

צימפל ,

ענייני יבוא ויצוא  ,דברים שאוזן לא שמעה אותם עד כה בכל התכניות ליישוב ארץ  -ישראל  .הוא
יודע שהרבה בעיות לחקלאות בארץ  -ישראל  ,ברם הוא מקווה שהכל ייפתר בבוא  -הזמן על נסיונו
העשיר .
וראוי לשים  -לב לתיאורי הריאליה בארץ  ,כפי שהם נמסרים בספר שלפנינו

:

אורחות  -חיים  ,האוכל ,

הלבוש  -אם של היהודים ואם של הערבים  .הוא גם מתאר בקצרה את הכוללים ומקדיש פרק
מיוחד לתולדות מסעי  -הצלב  -והכל לשם הלקח

:

קורבנות המסעות ומה שניתן לעשות עתה

לעמנו לאור ניסיון היסטורי זה  .אין הוא מסיח דעתו גם מהתעשייה ופיתוחה בכלל פיתוחה של
הארץ

בעתיד ,

על אף זיקתו המיוחדת לחקלאות  .ומעניין שגם בתחום התעשייה יש לו הצעות

מעשיות ביותר  ,לרבות חישובים וקלקולציות .
ואופייני לו לברמן גם הפסוק בחתימת הספר  ' :לא עלה בידי להגשים את המפעל שפתחתי בו '  ,וכן
שבנשימה אחת הוא מוסיף להגות ברעיונו  ,מערם ציטטות מדברי קדמונים ומתבלם בהרהורים
אישיים שלו  ,לרבות נסיונו .

הוא נכשל ' בכל החזית ' אולם רוחו לא נפלה אף כהוא  -זה  .ספרו נחתם בל " ג בעומר תרל " ט  ,שבו -

ביום נמסר הגליון האחרון לדפוס  .הוא נחתם בסיום הסיפור על ביקורו בארץ  .אולם בכך עדיין לא
בא אל קצו סיפורו של ברמן ומכל שכן שעדיין לא כלו תכניותיו ונסיונותיו לעשות למען ביצוע
רעיונותיו בארץ  -ישראל  ,כפי שנראה להלן .
אולם עד שנספר בהמשך מעשיו של ברמן מן הדין שנתעכב במקצת על מאבקו האידיאולוגי עם
המחנה החרדי  -הדתי  ,מאבק שלא היה בו יחיד  ,אלא שבפי ברמן לבש צורה אחרת כתכלית .

14

חיים

אורלי

 " ' ,שירת הזמיר " ו " מסעות שמעון " '  ,הדואר  ,כ " ו באייר תשי " ח .
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ג ' קרסל

המאבק

האידיאולוגי עם המחנה החרדי  -הדתי

אין בכך משום ודאות שאילו נתפרסם המחקר על ' שלוש השבועותיי במקום

בתשל " ו לפני מאה

וחמישים שנה היתה התנגדות החרדים במזרח ובמערב לתנועה הלאומית  ,לשיבת  -ציון  ,לתנועה

הציונית  -הלאומית  ,קטנה ופחותה מזו שהיתה במשך הדורות האחרונים  .מדרש אומלל זה עמד
מראשית התנועה הלאומית כצר ועוין לכל עצמה של התנועה ודומה שבתולדותיה של תנועה זו
ראוי לו למדרש זה לתפוס מקום נכבד ביותר  ,דבר שלא נעשה עד כה  ,לצערנו  .המדרש בקיצורו
הוא

:

שלא יעלו ישראל בחומה  ,שלא ימרדו באומות  -העולם ושישראל לא ישתעבדו יותר מדי  .שתי

השבועות הראשונות  ,הקשורות אהדדי  ,הן  -הן שעוררו את הבעיות במחנה החרדי

:

כיצד נצטרף

לתנועה המבקשת מעם  -ישראל שיעשה בכוחותיו  -הוא למען גאולתו  ,שעה שאנו אסורים לעלות

בחומה ומכל שכן למרוד בגויים  .אכן  ,מבחינה הלכתית  ,כפי שהוכח במחקר של וינגרטן ודברי
הלוואי של הרב זווין  ,מגדולי ההלכה שבדור  ,ש ' שלוש השבועות הידועות אין להן שום קשר
לעליה ' ,

ואדרבה  ' ,היום המצווה היא ביתר שאת מאשר

וניתן לשער שהרבנים הגדולים בהלכה ידעו על כך

לפנים ' ,

היתה זו אפוא אסמכתא של תוהו .

בהתנגדותם  ,כשם

ששוחרי התנועה הלאומית

בין הרבנים  ,והיו ביניהם גדולים בתורה ובהלכה ( הרבנים קלישר  ,גוטמכר ולאחר  -מכן ר ' נפתלי צבי
יהודה ברלין  ,ר ' מרדכי גימפל יפה ורבים אחרים ) ידעו יפה שבהצטרפותם לתנועה הלאומית אין הם

עוברים על איסור כלשהו  .בשל כך  -ההתדיינות הנצחית בין מתנגדים וחובבי  -ציון שבין הרבנים
היתה  ,בפירוש ובעקיפין  ,סביב אותו מדרש  ,שניצב כביכול כחרב מתהפכת על פתחה של התנועה
הלאומית והציונית מאז ראשית הימים ועד היום הזה  -ועד בכלל .
בן  -העם ,

ברמן לא היה רב אלא יהודי פשוט ,

שדיבר אל העם וביקש מסילות בלב העם

לרעיונו  -ולא בכדי כתב את ספרו ביידיש  -היה מודע יפה לבעיה זו  ,שהוא נאבק עמה ובה לא
אחת בספרו ולעתים אף מפליט דברים קשים כגידים לא רק כלפי המתנגדים אלא גם כלפי

הרבנים ,

שוחרי רעיונו  ,שאף הם ( ובייחוד הרב גוטמכר ) פולטים לעתים את הפסוק שעדיין לא הגיעה העת .

לשלוש השבועות נצטרף הרעיון האחר על הגאולה הנסית  ,כעת צאתנו מארץ  -מצרים  ,בניגוד
לגאולה הטבעית בימי ייסוד המעלה וראשית בית שני  .וכך נעשתה הגאולה הנסית צמד לשבועות
הנזכרות ומנקודה זו נקלעו לעבר התנועה הלאומית חצי ההתנגדות במשך כמה דורות  .ואופייני
הדבר שברמן מזכיר את שלוש השבועות בהקשר לדברי הרב גוטמכר  ,ש ' הקליפה ' עדיין רווחת
' ואין היא מניחה לנו להשלים את מלאכת הקודש  . ' . . .במר לבו הוא גם נדרש לנעימה סאטירית -

הומוריסטית בהתדיינותו עם אידיאולוגיה זו

יש מקרב היראים  ,החושבים בלבם

:

:

אפשר שיבוא אליהו הנביא רכוב על חמור  ,אבל אנו לא

נעלה לארץ  -ישראל עד שיבוא המשיח ויעמיד לרשותו של כל אחד ואחד מרכבה מפוארת עם
טבח מעולה ולא לשכוח גם את יין המשומר  .בדרך זו יסכימו רבים לצאת לארץ  -ישראל אבל
לעמול לשם כך ולהוציא הוצאות  -על זאת אין איש נותן את דעתו . . .

15

שמואל הכהן וינגרטן  ' ,השבעתי אתכם '  . . .עיונים ובירורים בענין ' שלוש
מאת הרבנים
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ש " י זווין וד ' טלזנר .

השכועות ' ,

ירושלים

תשל " ו  ,הקדמות

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

ואפשר  ,עתה מותר לומר זאת  ,שההתחפרות אחרי המדרש הזה היתה מעין כסות לאידיאולוגיה של
ישיבה בגולה לעולמי  -עולמים  ,מגמה שהיתה במשך כמה דורות משותפת לאורתודוקסיה הקיצונית

וההתבוללות הקיצונית והפחות  -קיצונית .
מדרש זה מלווה כצל לא רק את הטפותיהם של הרבנים הנזכרים  ,שניצבו במחנה התנועה הלאומית
והיו מיעוט מבוטל בכלל הרבנים  .אף בספרו של ברמן עובר כחוט  -שני ויכוחו עם האורתודוקסיה
היושבת בחיבוק  -ידיים  ,שעה שהגויים מתנחלים ונאחזים בארץ  -ישראל בכל הצורות  ,החל בכנסיות
וכלה בהקמת מושבות חקלאיות  -ולא היה כעובדה אחרונה זו לכרסם בלבו ובנפשו של ברמן .
ברמן אינו מתדיין כדרך הרבנים במובאות מספרות חז " ל אלא מכוח הגיונו הפשוט  .נבצר ממנו

להבין את העובדה שבביקורו בארץ חש בעוצם התנגדות אנשי ה ' חלוקה ' לכל ניסיון התיישבותי ולא

אחת במסווה המדרש הנזכר  -כיצד יכולים יראים ושלימים להתנגד ליישובה של ארץ  -ישראל

?

דוד המלך היה רועה  -צאן ויחד עם כך חיבר מזמורי  -תהלים  ,נביאינו הלכו אחרי מחרשתם  ,המכבים

יצאו לקרבות נאפדי גבורה וכו '  .משמע  ,שאין איסור לעסוק בחקלאות ( איסור זה רווח באותם

לפניהם וכן לאחריהם בירושלים במוסווה

ובגלוי ,

).

ימים ,

אף הדגיש ברמן בכל תכניותיו את הנקודה

הדתית בהתיישבות החקלאית שתכנן  ,וכן עשו זאת גם האחרים  .כבר בריש הספר הוא אומר
שתכניתו ההתיישבותית היא חובה דתית  .למותר להוסיף שברמן היה יהודי חרד ואדוק ולא בכדי
שימש בחזנות ובשחיטה במשך שנים רבות באמריקה .
' אכן ' ,

יכתוב בספרו  ' ,זעום יזעם אלוהים על היהודים  -כבר קרבה שעת  -הגאולה  ,אבל הכרחית

לכך פעולה מצד בני  -ישראל  .אחינו החרדים בחוץ  -לארץ  -הללו יצפו לבואו של משיח  .ואלה

יסעו לארץ  -ישראל רק אם יעמידו לו לכל אחד מהם לפני דלתו מרכבה של נסיכים '  .יחד עם כך הוא
פוקד גם עוון אלה שיכורי האמנסיפציה  ' ,המאמינים שפדות תבוא להם משוויון  -הזכויות  -הללו

שכחו מה שאירע לנו בספרד ובפורטוגאל  ,בצרפת  ,באנגליה ובגרמניה  . . .גם אין הם לומדים לקח
מן הזמן הזה  ,ממה שמוצא את היהודים במזרח '  .משום כך גם אין לומדים

מאומות  -העולם ,

השולחות בניהן להקים מושבות חקלאיות בארץ  -ישראל  .ובכלל הוא חוזה שחורות לעתיד עמנו

בגולה  ,ועתים אתה גם חש כראייתו את השואה המתקרבת  .לבסוף הוא מסתמך על דברי הרב קלישר
בספרו ' דרישת ציון ' על הגאולה באופן טבעי והדרגתי ובעקבותיו וכן בעקבי הספרים הדומים
שיצאו אז מביא גם ברמן דרושים ורמזים מספרות רז " ל על הגאולה הטבעית  ,שאינה נוגדת לגאולה
הנסית

וכו ' .

אף לכך נדרש ברמן  -לפירוש מושג ה תשו בה  .אנו יודעים  ,מכתביו של הרב אלקלעי ואחרים
ובייחוד מהרב ר " י ביבאם  ,שדרשו את המושג ' תשובה '  -שיבה לארץ  -ישראל  .אף ברמן בחתימת

ספרו עוסק בכך ומסכם  ' :התשובה  -פירושה שיבת היהודים לארץ  -ישראל '  .העמודים האחרונים
בספר מבקשים כאילו להשלים את

החסר ,

והוא מביא לקט מדברי רז " ל  ,דברים הנודעים לנו

מספריהם של הרבנים הדורשים לציון  ,שמילאו בכך את ספריהם ומאמריהם  .נראה שבחתימת הספר
מילא הוא את החסר  .אולם לא בכך החידוש של ברמן  ,אלא בפרקים המספרים את

פרשת  -חייו ,

נסיונותיו וכשלונותיו  .אף מותר לומר שכל אלה המדרשים שהוא מביא בסוף הספר אינם אלא

הארות והערות לפרקי  -חייו

ונסיונותיו .
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חזרה

לאירופה

ברמן חזר לאירופה  ,אולם הדי פועלו לא שככו ובייחוד עשו בכיוון זה אלה שעניין זה היה קרוב
ללבם  ,ובראשם רצ " ה קלישר  .אירע כך  ,שבימים בהם חזר ברמן לאירופה עלה לארץ רבי יהודה

אלקלעי במגמה להקים חברה ליישוב ארץ  -ישראל  ,כלומר  ,בלא שנתכוון לכך ביקש הוא להמשיך

פועלו של ברמן  .ואכן באותם ימים פונה הרב קלישר לעורך ' המגיד ' 6י ומודיע לו על עלייתו

הקרובה של הרב אלקלעי  :י

וכן הוא מפנה תשומת  -לבו לתכניתו של ברמן בצוותא עם אנשי טבריה .

מן הראוי להוסיף שבמכתב זה  ,ואין הוא היחיד  ,מדובר בהתנגדות מהארץ ומחוץ  -לארץ ובייחוד

מחוגי העיתון האורתודוקסי ' איזראעליט ' לתכניות מסוג זה  ,עניין שהרב קלישר נאבק בו עד ימיו

האחרונים  .עיתון גרמני  -יהודי זה היה במשך שנים שופרם של המתנגדים ליישוב ארץ  -ישראל
בהרימו על נס את דגל הפילאנטרופיה  .הוא עשה זאת חליפות  ,בגלוי ובמוסווה  ,במשך

שנים  ' .י

אולם מה שקיצר כאן הרב קלישר מילא הוא בהרחבה לאחר זמן קצר .

במכתב אחר לעורך ' המגיד ' 9י חוזר הרב קלישר לדבר בעלייתו של הרב אלקלעי ובעיקר שעל  -ידי
עלייתו יתוסף כוח לזה של ברמן  ,שכן ' גם בעמק טבריה ירימו קול עם מאה חתומים  ,כוספי עבודה
ובראשם הרב מו " ה שמעון בערמן  ,היודע עבודה טוב מאוד '  .כאן אומר הרב קלישר בין היתר

' ועתה קומו נא ונחבירה יחד ולא נטה אוזן לקול המתנגדים '  .לפסוק זה מוסיף עורך ' המגיד '

:

:

' מי

הם המתנגדים לדבר קדוש ונשגב כזה ? נחוץ מאוד להודיע שמותם ברבים  ,למען ידעו אהבי ארץ
הקודש את מקור ההתנגדות ו ' לא יעברו ימים רבים והרב אלקלעי יחוש על בשרו כל כבדה של

התנגדות זו  ,שמקורה אמנם בירושלים  ,אבל היא ניזונה  ,כרגיל כל הימים והשנים  ,ממקורות  -חוץ .
כאן מביא הרב קלישר העתק מכתבו של הרב אלקלעי  ,שבו הוא מבשר את בואו לירושלים וכן הוא

מודיע על הצעדים הראשונים להקמת חברת יישוב ארץ  -ישראל בירושלים  .היה כנודע הרב אלקלעי
חסיד המניות ( ' שטרות '  ,בלשון הימים ההם ) והוא מוסיף
תעלה ארוכה להרב

:

' וכאשר יצאו שטרות

( אקציען ) לאור ,

בערמאן ולאנשי צפת וטבריה '  .מסתבר אפוא שהעיתון הירושלמי

הדפיס מכתבו זה של הרב אלקלעי  ,ועורך ' המגיד ' שואל בהערה
בהחבצלת ? האם לא רצו המעריכים [ כלומר  :העורכים ]

:

' חבצלת ' לא

' מדוע לא נדפסו דבריו

להדפיס או לא יכלו מטעם אחר

?'

לשון ברורה יותר על ההתנגדות הזאת של ה ' איזראעליט ' וברמן כתנא דמסייעא להכחיש טענות
העיתון  ,אנו שומעים מפיו של הרב קלישר במאמר מפורט  ,שנדפס גם ב ' איזראעליט ' וגם
ב ' המגיד ' : 0 .

לא נמנה כאן את ההשגרת שיש לו לרב קלישר על הטענות העוינות של ה ' איזראעליט '

נגד יישוב ארץ  -ישראל  ,אותן הוא סותר אחת לאחת  ,אלא בסעיף בו ברמן הוא ' הגיבור

הראשי ' :

16

 , 1871גליון  : 23כתבי רצ " ה קלישר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' שכח  -שכט .

17

על עלייתו לארץ של הרב אלקלעי וייסודו בירושלים חכרה ליישוב ארץ  -ישראל ראה מבואי למבחר כתביהם של
ר " י אלקלעי ורצ " ה קלישר ( מצפה

18

תש " ג )  ,עמ ' 26

ואילך  .בפרטות ידובר בחכרה זו כספרי  :פותחי התקוה  ,ג .

על עמדתו של עיתון זה ה ' איזראעליט ' ליישוכ ארץ  -ישראל  ,עמדה שטושטשה עד כה בספרות המחקר במליצות
על אהבת ציון וחיבת ירושלים  ,ידובר בפרטות כחלקים הבאים של ספרי

19

20
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,4
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.

כתבי קלישר ( לעיל הערה

כתבי קלישר  ,שם  ,עמ ' שלה  -שלח .

, )9

עמ ' של .

:

פותחי התקוה .

ימסעות שמעווי  -הספר ומחברו

 . .כתב [ה ' איזראעליט ' ]  ,שהעבודה בפאלעסטינא לא תתן די צרכה  .הלא נהפוך  -הרי מלבד

.

שכל אוהבי העבודה שם מבני ישראל  -המה יעידון ויגידון על טוב פריה  ,גם הקאנזול
עסטרייך מצפת כתב בחותם פקודתו  ,שעודנה היא זבת חלב ודבש  ,וכן כתבו כל הקהל
מטבריה  ,אשר הרב בערמאן נ " י בראשם  ,שהארץ טובה מאוד לתבואה  ,לפירות ולמרעה צאן .

הרי שכבר בכך השיג ברמן את מטרתו  ,עוד לפני צאת ספרו  ,שכן החלו להסתמך עליו כבר  -סמכא
בענייני יישוב ארץ  -ישראל נגד אלה האורבים לכל כשלון ומעלים חדשות  -לבקרים השגות  ,טענות
ומענות נגד אפשרות יישובה של הארץ בדרך אחרת מזו של הפילאנטרופיה .

גם לאחר שברמן עשה בחוץ  -לארץ עדיין מעלה  ,וחוזר

ומעלה  ,הרב

קלישר את פועלו של ברמן

ודבר תכניותיו בטבריה  .עם פטירתו של הרב יקיר גירון  ,איש אמונו של הרב קלישר בעסקי יישוב
ארץ  -ישראל  ,פונה

הוא אל בנו  ,אב  -בית  -הדין

כאדריאנופול  ,הרב

אברהם גירון  ,בדברים

:

ועתה ירא נא אדוני ויפקוד איש רוח בו  ,למלאת מקום אביו הקדוש זצ " ל  ,אשר אהבת ד ' וארצו
ועמו תבער בו  ,ונזכה כולנו לאור עולם במהרה בימינו אמן  .ואם יהיה יותר בנקל לקנות אצל
טבריה  ,אשר כבר החל ר ' שמעון בערמאן  ,יעשה בחכמתו הגדולה  .י2
הרי שתכניתו של ברמן ריחפה עדיין לפני הרב ושימשה לו עילה לדרבן את כל מי שיכול היה להגיע

אליו  ,למען בצע התכנית  ,שהוא יזמה והחל בה .
בראש ספרו הדפיס ברמן שני מכתבים אליו מאת הרב קלישר  .למכתב השני  ,הדן כפנייתו של הרב
אל בנו של הרב גירון והבא לחזק את ידי ברמן  ,השיב ברמן תשובה קצרה שנמצאה בארכיונו של
הרב קלישר .

22

כאן אנו למדים במקצת על פועלו של ברמן לאחר שובו לאירופה  ,וכן על ההתנגדות

מכל העברים  .וביותר אנו שומעים כאן על מרירותו בשל התנהגותו של הרב גוטמכר  ,שפסוקו על

ה ' קליפה ' ועל העת שעדיין לא באה  ,ירד עליו כרעם ביום בהיר  .אם חובב  -ציון ומעודד יישוב ארץ -
ישראל כמוהו
ברמן

כך  ,מה

יגידו המתנגדים ובייחוד מחוגי הרבנים וכן מירושלים

?

והרי מכתבו של

:

הן כבר הודעתי  ,שמעת שובי מארץ הקודש לא יכולתי לפעול וכעת דיברתי לעשות ודברי

מצאו חן בעיני השומעים ובפרט להגאון אב בית  -דין קראקא [ הרב שמעון סופר ] וכן להגאון

אב " ד שעדליץ והוא כתב לארץ הקודש והמה מאנו להסכים והופרה עצתנו  .וגם שאלתי
להגאון מצאנדעץ [ סאנץ  ,ר ' חיים הלברשטאם ] וימאן להסכים וכאשר שמעתי שהגאון מו " ה

אליהו מגרידיץ [ גוטמכר ] יאמר על זה נואש על כן מחלתי ואירא מלעשות עוד  .אולי עוד לא

הגיע עת האסף הצאן או מעשה שטן הוא  ,כי מדוע לא ישתדלו המשתדלים לדעת מה יעשה
וגם הנאון

מהר " א [ גוטמכר ] אם היה חפץ והיה שם מס על כל הבאים אליו [ היו צובאים על

דלתותיו כאל דלתי אדמו " ר ] לפחות א ' רייכסטלר והיה עולה באיזה חדשים עשרת אלפים וכל

אחד מהבאים יקבל קול קורא עם הפלאן [ התכנית לחברת יישוב ארץ  -ישראל

בטבריה ]

והתקנות אשר יסדתי בעיר הקודש טבריא  ,אז רבים יתחברו אלינו .

21

כתבי קלישר  ,שם  ,עמ ' תקיז .

22

שם  ,עמ '

תקיט .
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הרי לפנינו עולמו של ברמן לאחר עוזבו את הארץ  .ההתנגדות באה גם מצד שוחרי חיבת  -ציון
ויישוב ארץ  -ישראל והוא ניצב אפוא מול חומה אטומה  ,שקשה ביותר לפורצה  .רק הרב קלישר
עומד לימינו ובשולי המכתב השני לברמן  ,הנדפס בראש ' מסעות שמעון ' נמצא בטיוטה שבכתיבת -

ידו של הרב קלישר התוספת  ' :אך לעצבון רוחי ראיתי  ,כי השטנה מארץ הקודש קמה להפר עצת
קודש ובעוון זה נלחצו ברעב הגדול על ידי שלג וגשם  ,אשר כמוהו לא היה '  .תוספת זו חסרה

בספר  -והיא אחד הדברים המזעזעים ביותר שנכתבו על ההתנגדות בארץ  -ישראל  ,שכן לדעתו
בעבור זה נענש היישוב בפגעי  -טבע  .למותר להוסיף  ,שכאן אך פירורי ידיעות על פועלו של

ברמן ,

שהגיעו אלינו באקראי  .אבל ניתן ללמוד מכך משהו על פרשת סיוריו וחליפת  -מכתביו לאחר

העשייה בארץ  .אף כאן כשלונות על כשלונות  .אולם  ,כפי שנאמר כבר לא אחת  ,לא הוא האיש

שיישבר  ,וכפי שנראה בסמוך הוא יעלה בשנית ולא יעזוב עוד את הארץ .

ההטפה ליישוב ארך -ישראל
ברמן לא יכול היה לשבת בשלווה  ,ובייחוד לאחר הופעת הספר  .הוא הגיע למקומות רבים למכור

את הספר ויחד עם כך גם ' למכור ' את רעיונו  .היה אפוא מהמטיפים הראשונים ליישוב

ארץ  -ישראל ,

שמאחוריו נסיון  -ישיבה בארץ  .ומופלאה היא התופעה שאיש שחזר מהארץ וידע יפה שניתן לשאול
אותו

:

אתה מטיף ליישוב ארץ  -ישראל  -מה הועלת א תה שם בארץ

בספרו שאין לדון מכשלונו על כשלון הרעיון

?

כשלעצמו  ,ועובדה שהוא

ואכן  ,הוא כותב במפורש

מוסיף להטיף לרעיון זה

וגם יחזור לארץ ואף ייתכן שכל אותם הימים בהם ' הסתובב ' עם ספרו חשב כבר על שיבה לארץ .
נודע ומפורסם שמו של קרפ ל ליפא  ,מי שפתח  ,כזקן הצירים  ,את הקונגרס הציוני הראשון  .היה
הוא

ברומניה מראשוני  -הראשונים לתנועת חיבת  -ציון ואחד המעוררים להקמת המושבות

הראשונות של עולי רומניה

:

זכרון  -יעקב וראש  -פינה  .בראשית ההתעוררות הלאומית והקמת

המושבות הראשונות פרסם סדרת  -מאמרים מלאי  -עניין וחשיבות בשם ' שימת עין על הליכות יוצאי
רומאניא

ובאי ארץ יהודה ' ' .

נ

כאן מעין היסטוריה של ההתעוררות הלאומית ברומניה וכיצד התייחסו

באדישות לרעיון זה  .הוא קובע אפוא מקום נכבד לברמן בראשיתה של התעוררות זו

:

ויהי בהחל הדעה של ישוב ארץ ישראל למצוא לה מהלכים בראמאניא  ,נדברו בה רק אנשים

אחדים  ,זעיר שם  ,זעיר פה  ,וכל השומע הניע ראשו עליה  ,זה בשחוק וזה מחוסר אמונה  .איש
אחד ושמו שמעון בערמאן ( כעת הנהו עובד אדמתו בארץ הקדושה סמוך לירושלים ) בא מארץ

הקדושה למכור ספרו אשר כתב אודות ישוב ארץ  -ישראל והעיר אותנו לשים עין על הארץ
ולשוב לשבת שם לעבדה ולסחרה  ,כי טובה היא  .הדבר הזה היה חדש בעינינו  ,וגם האיש הזה

כזר היה לנו  ,כי הוא היה האחד ואין שני לו הבא לחוצה לארץ ולא ביקש נדבות ולא חרף את

הארץ הקדושה  ,ונפלאו דברי האיש באזני כל שומעיו  ,כי אלה שקדמוהו הורונו לדעת  ,כי ארץ
יהודה שממה היא  ,שועלים קננו בה ופראי מדבר יושבים בה  .אלה הטו אוזן קשבת

ואלה חשבוהו למתעתע ומשוגע . . . .

23
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ואילך .

לדבריו ,

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

ידע אפוא ליפא לאפיין כדברים מעטים אלה את דרכו של ברמן ומהות הטפתו  .לאחר  -מכן כתב על
ברמן דברים דומים אחד הראשונים לעלייה מרומניה והמייסדים את ראש  -פינה  ,משה דוד שוב .

24

הדברים אינם מדויקים כל צורכם  ,אבל לענייננו חשוב הרושם של ברמן וספרו על עולים ראשונים
אלה  ,שהעתיקו את רעיונו לשפת המעשה

:

בעיר טבריה נוסדה בשנת תרל " ג זצ " ל תרל " א ] חברת ישוב ארץ  -ישראל למטרת עבודת אדמה
על ידי איש אחד יליד הונגריה [צ " ל גאליציה ] ר ' שמעון ברמן  ,שבא מאמריקה לארץ  -ישראל
וניהל תעמולה בין יהודי ארץ  -ישראל לרעיון עבודת האדמה  .הוא חיבר גם חוברת בשפה
המדוברת בשם ' מסעות שמעון '  ,בה הוא מתאר את טוב הארץ ואת דבר הישוב בה  .הוא נותן גם
תכנית מעניינת להתיישבות  ,ובדברים חמים  ,המושכים את הלב  ,הוא מתאר ומשבח את

הארץ ,

שהיא ארץ זבת חלב ודבש גם היום  .מודה אני  ,שבין יתר הדברים שהשפיעו עלי ועוררו את
רוחי לחיבת הארץ ולישוב יש חלק לא  -קטן גם לחוברת הזאת שקראתיה אז  .לאחר שיסד האיש
את החברה בטבריה יצא לחוץ  -לארץ ועבר גם בארץ רומניה ועשה נפשות לציון ולרעיונו .

כראשית תרמ " א ( שלהי
קצרה  ,שכך לשונה

) 1880

חזר ברמן לארץ  -ישראל והעיתון

' חבצלת "

2

קידם את פניו בידיעה

:

הרבני החכם השלם מוהר " ר שמעון בערמאן נ " י יליד קראקא  ,תושב אמריקה שנים רבות  ,ביקר
לפני עשר שנים את ירושלים  ,במטרה רוממה לעורר לבות רבים לגשת אל מלאכת עבודת

האדמה  ,אשר ידיעתו בה לא מעטה  ,ובכל לבו יוקיר את הרעיון הנשגב להרים קרן עניי ישראל
על ידי עבודת האדמה  .מכשולים רבים נפוצו אז על דרכו  ,ויעזוב את ארץ הקודש וישב
לאייראפא  .במשך הימים האלה כתב את קורות מסעותיו על ספר הנקרא בשם מסעות שמעון
בשפת אשכנז באותיות עבריות  ,וברגש לבו יציע הצעתו איך להוציא את רעיון עבודת האדמה
לפועל  .עתה בא עוד הפעם ירושלימה וחפצו חזק עודנו להיטיב לאחיו בני עמו ולעזור בכל
כוחו להוציא הרעיון הנשגב לפעולה  .יהי ה ' עמו ויצליח .
ידיעה דומה הופיעה גם בעיתון הירושלמי האחר ' שערי ציון ' .

בניגוד ל ' חבצלת ' ( ' שפת אשכנז באותיות עבריות ' ) ' שפת

26

כאן מכנה הסופר את לשון

זשארגאן ' .

הספר ,

אולם מה שחשוב הוא הפרט

הנמצא אך כאן  ,ש ' בעוד ימים אחדים יראה [ הספר ] אור גם בלשון הקודש '  .דבר שלא יצא אל
הפועל .

בארץ  ,בייחוד בירושלים  ,מתגלה ברמן במרצו  ,שבו מצוין היה במשך כל השנים ובעיקר כמשיב

מלחמה שערה בכל מתנגדי היישוב  ,בארץ ובחוץ  -לארץ ומכל המחנות  .אף מסתייע בו העיתון
' המגיד '  ,שכל כולו מאבק במתנגדים אלה  .ברמן היה לו לעזר רב לקלוע חצים במתנגדים ובייחוד

24

הוא העלה זכרונות על ברמן כמה וכמה פעמים במשך עשרות בשנים ( ראה  :מלאכי  ,לעיל הערה
בהערה )  .לאחרונה בספרו

זכרונות לבית דוד  ,ירושלים

:

25

שנה יא  ,כ " ד בחשוון תרמ " א  ,עמ ' . 36 - 35

26

הובאה בשלימותה על  -ידי

:

מלאכי ( לעיל  ,הערה

,)6

 , 6עמ ' , 117

תשל " ג , 2עמ ' מז .

עמ ' 118

. 119 -

199

ג ' קרסל

שמולם  ,שאינם מצויים אצל בעיות היישוב  ,הוא מציב את ברמן בעל הניסיון הרב  ,שעל אף

הכשלונות מדגיש הוא וחוזר ומדגיש שיש סיכוי לחקלאות בארץ  -ישראל ולשווא מדברים סרה
ביישוב כל השוטנים למיניהם .

27

כמובן אך לשון גוזמה נקט ליפא באומרו  ,שברמן עוסק בחקלאות במקום סמוך לירושלים  .האיש
כבר זקן היה  -למעלה משישים  -ואין זה הגיל להתחיל בעבודת  -האדמה  .בשנים שהיה מסוגל
לכך לא ניתן לו הדבר ואילו עתה הקדיש כל כוחו להיאבק עם כל אלה שראו כי מתחילה איזו פעולה

התיישבותית בארץ  ,אם בירושלים ( פתח  -תקוה ) ואם מהגולה ( ביל " ו והקודמים לתנועה
שינסו מתניהם לסכל פעולה זו בעודה באיבה  .מן הדין אפוא לזכור שמול

זו ) ,

ומיד

גלי  -האהדה  ,ששפעו

לחלוצים ראשונים אלה  ,קמו עוררים ושוטנים  ,שעלו בשיעורם הכמותי והסגולי פי כמה וכמה על
הראשונים  .לא הסתפק אפוא ברמן במה שנסתייעו בו במאבק זה אלא הוא עצמו יצא למערכה .
קודם כל נזכיר מכתבו הקצר בשבועון יהדות

אנגליה " .

:

כאן הוא מציג את עצמו לפני קוראי

השבועון  ,שמסתמא לא שמעו על ' מסעות שמעון ' שלו  .עתה  ,הוא אומר  ,כשכל העיניים נשואות

ליהודי רוסיה ורומניה  ,הנכספים ועולים לארץ  -ישראל  ,מן הראוי שתישמע גם דעתו על כל העניין

הזה  .הוא מספר שם על חברות  -ההתיישבות שהקים בימי חייו

:

בקראקא  ,בניו  -יורק  ,בסינסינטי

ולאחרונה בטבריה  .בשנים האחרונות פנה לאישי  -ציבור יהודים באירופה לעזרה ולא נענה  .בהמשך
הדברים הוא מזכיר את ספרו ' מסעות שמעון ' ותוכנו  .לאור האמור הגיע הוא אפוא לכלל מסקנה
שרק מנהיגים מסוגו של אוליפנט יבטיחו הצלחה  .וזאת לדעת  ,שבראשית שנות השמונים היה

אוליפנט בכותרות העיתונים ורבים ראו בו המשיח הגואל להתיישבות היהודית בארץ  -ישראל  .מכאן
הוא בא לדבר על חברת

האליאנס ,

העושה רבות בתחום הפילאנטרופי לרבות הקמת בית  -הספר

החקלאי ' מקוה  -ישראל '  .אולם כאן הוא חוזר בקיצור על דבריו שאמר בספרו  ,כי נטר חסר כל הבנה
מעשית בחקלאות  .לעומת זאת הוא מציע הצעות מעשיות  ,העשויות  ,לדעתו  ,להפריח שממות הארץ
וכו '  -בנוסח המוכר לנו כה יפה מספרו ושאר פרסומיו .
במכתבו ל ' המגיד '

29

מדבר הוא בחריפות  -יתר על המתנגדים בשעה כזאת שחלה התעוררות כללית

לרעיון  ,שתחילה נראה כחזון  -מדוחים  .הוא מאמץ ידי העורך שלא יירא ' לדבר בשער נגד הרועים

האבירים המחבלים כרם ד ' צבאות  ,מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתו  . . .לא ישימו עלי לב כי לנו
לבקש מנוחה בארצנו הקדושה '  .אף כאן הוא מזכיר את ספרו ופועלו וכן חליפת  -המכתבים עם

הרבנים קלישר ואלקלעי  ,שנתפרסמה בעיתון זה מלפני שנים

:

ומעת ההיא לא שלותי ולא שקטתי  ,דרשתי וחקרתי עניני קאלאניזאציאן  ,ובעזרת השם אני
ידעתי תהלוכותיה באר היטב וכתבתים על ספר הנ " ל  .הגדתי מאז שאחינו בני ישראל לא יפנו

ולא יצפו לעזרת כי " ח [ כל ישראל חברים -
עתה  ,עם

אליאנס ] ,

גבור גלי  -ההגירה מרוסיה הוא חוזר ומעלה תכניתו  ' ,כי דברים כאלו צריכים להתודע

לאחינו בני ישראל '  .הוא מקווה

שספרו ,

ובייחוד התכנית המפורטת

ולמבקשים לעלות .
27
28
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בפרטית על כר
6

כי המה שגו ברואה  ,אין בם מועיל .

:

מלאכי ,

 .ק . 12 . 5 . 1882 ,

שם .

עמ ' 19ן

Jeu ~ ish (?hro ~ icle

20 -ן .

29

882י ,

גלייך . 24

שם ,

יהיו לעזר לעולים

' מסעות שמעון '  -הספר ומחברו

הפיסקה החותמת מכתב זה אינה אלא פסוקי תמצית לכל הספר ולכל הביוגראפיה שלו עד אז

:

אנכי יודע את משפטי הקאלאניזאציאן  ,כי שלושים שנה שאנכי עוסק בה וכן ידעתי את ארץ

אבותינו על בוריה לכל פרטיה  . . .אנכי מוכן להיות לעזר לכל מי שיפנה אלי בענין

זה  .באחת

אומר  :אל תשמעו אחי אל המרגלים  ,מוציאי דיבת הארץ רעה  ,כי שקר בפיהם ומשנאה לארץ
הקודש ידברו  .נעשה ונצליח בעזרת השם ויראו שונאינו ויבושו  ,כי ד ' עוז לנו .

ושוב הוא משמיע קולו ב ' חבצלת '

0

'

ואף כאן בידו הצעות מעשיות לקליטת גלי  -ההגירה  ,ובייחוד

פונה הוא לבעלי  -אמצעים .

עתה לא היה עוד קולו של ברמן קול קורא במדבר  ,שעל כן נתמזג קולו במקהלת בעלי  -התכניות

שצצו באותם ימים מאת יהודים ולא  -יהודים לשם הקמת מושבות וכל שאר נקודות  -אחיזה לעולים .

דומה היה שברמן חש שכל שהגה במשך כל השנים מכוון לימים אלה  ,ימים סוערים בפרעות
ברוסיה מזה ובגלי  -מהגרים מזה  .והיה בכך משום סמל  ,שהאיש שצפה מראש ימים כעין אלה ירד
לאחר זמן קצר לתהום הנשייה ופטירתו בטבריה בכ " ח בטבת תרמ " ד

(  ) 26 . 1 . 1884עברה

ולחינם נחפש ידיעה על פטירתו הן בעיתונות הירושלמית ( אחרת לא היתה

אז )

ללא כל הד

והן בעיתונות

העברית והיהודית  -הלועזית בחוץ  -לארץ  .בשל כך הטעויות בתאריכי  -פטירתו ואף במקומה  .בזכותם
של שניים אנו יודעים על התאריך המדויק של פטירתו וכן שהוא סיים חייו בטבריה  ,העיר בה ביקש

להגשים את תכניתו  .האחד הוא גרשם בדר  ,בן עירו של ברמן  ,קראקא  ,שחקר ודרש ימים רבים
בעניין זה עד שביוזמתו הגיע י ' טריווקס לטבריה  .ואלה דברי טריווקס לבדר

:

שוחחתי עם זקנים אחדים בטבריה ואחד מהם זכר את ר ' שמעון כמו בחלום  ,כי אף על פי שלא
אמיד ,

היה

היה יושב בבית הכנסת

במזרח ,

לבוש חצי  -אירופית  .ולא נתקררה

דעתי  ,עד

שחיפשתי בפנקסים הישנים בטבריה ומצאתי שם את יום פטירתו של שמעון ברמן .

ן

'

טריווקם היה גם הראשון שהעלה בזמן החדש את זכרו של ברמן ופועלו בספרו  ,המשותף עם
א'

שטיינמן ,

' מאה שנה '

.מ

כותב הטורים האלה יזם את תרגום הספר בהוצאת מוסד הרב קוק

ובמחצית השנייה של שנות הארבעים תורגם הספר לעברית בידי ירוחם טולקס  -והתרגום אבד .
בתש " ז הודיע המהדיר של כתבי הרב צ " ה קלישר  ,ישראל קלויזנר  ,במבואו למהדורת הכתבים

קלישר " :

הציוניים של הרב

' מסעות ארץ  -ישראל ' ,

מ ' מסעות

' הספר עומד לצאת בתרגום עברי על

שהוציא וההדיר אברהם יערי ( חש " ו

בצירוף מבוא .

שמעון ' ,

4

'

ידי מוסד הרב קוק '  .באסופה

ואילך ) ,

תורגמו קטעים נבחרים

עם קום המדינה זכר החוקר המובהק והבקי המופלג בתולדות

היישוב אליעזר רפאל מלאכי את שמעון ברמן והקדיש לו מונוגראפיה

מפורטת " .

יג  ,כ " א אדר כ ' תרמ " ג .

30

שנה

31

בדר  ,מדינה וחכמיה

.

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 144

32

תל  -אביב תרצ " ח עמ '

33

מבואו של י ' קלויזנר לכתבים הציוניים של הרב קלישר ( לעיל הערה

. 447 - 435

.

34

עמ '

. 610 - 593

35

ראה

לעיל .

,)9

עמ ' . 68

תיאור הספר ופירוט העמודים המתורגמים על  -ידו בעמ ' . 780

הערה . 6

201

ג ' קרסל

חינו של הספר ' מסעות שמעון ' הוא בכך שלא קיפח כהוא  -זה מאקטואליותו ומחיוניותו  .גם עתה .

אתה נתפס לזיקתו האיתנה של ברמן לארץ  -ישראל ולרעיון יישוב ארץ  -ישראל על  -ידי חקלאים
יהודים  .הוא נכשל לאורך כל הקו  ,כדרכם של רובם ככולם של הראשונים  .אולם בתולדות היישוב

המחודש בארץ  -ישראל ראוי לו לברמן לתפוס מקום נכבד לא רק בתולדות היישוב החדש אלא גם

בספרות שלוותה את ההתעוררות הזו והכינה לה יפה  -יפה את הקרקע והרקע .

202
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ארכיון ' הקיבוץ  -המאוחד ' ב ' יד  -טבנקין '
זאב צור

ארכיון ' הקיבוץ המאוחד ' החל פעולתו בשנת  1957במשרדי ' הקיבוץ המאוחד ' בעין  -חרוד  ,ועוברי
המזכירות הם שאספו ושמרו את התעודות  .מנהלו הראשון של הארכיון היה יעקב סלנט  .בשנת
1960

הוא הוכר כארכיון היסטורי ציבורי  .עם הקמת ' יד  -טבנקין ' ב -

, 1971

כדי להנציח את זכרו של

יצחק טבנקין ולטפח את מורשתו  ,נקבעה המגמה לשלב את הארכיון במסגרת המוסדות שנועדו
להגשים מטרות אלה  .עם השלמת הבניין של

בסוף שנת
בארכיון

33

, 1978

' יד  -טבנקין ' במרכז

הסמינריוני של הקיבוץ

באפעל ,

הועבר הארכיון לבניין החדש .

חטיבות המסודרות לפי מקורות החומר שרוכז בהן

חטיבה

1

חטיבה

2

:

ספרי פרוטיכולים של מזכירות ' הקיבוץ המאוחד ' וחליפת  -מכתבים עם מוסדות
ואישים כארץ ובחוץ  -לארץ  .מאז ייסוד קיבוץ עין  -חרוד כשנת
וא

חליפת  -המכתבים של ' הקיבוץ

וב

פרוטיכולים של ישיבות המזכירות
ארכיונים של ועדות

ועדת  -המשק

1923

המאוחד '

' הקיבוץ המאוחד ' .

 :פרוטיכולים  ,ענפי  -משק ,

ספנות  ,ד

ג  ,תעשייה  ,כיבוש

עבודה .

מוסדות משקיים וכלכליים של הקיבוץ  ,קרן הקיבוץ  ,מחקרים  ,תכניות וחליפת -
-

מכתבים

ועדת  -ביטחון

:

קשרים על יישובים

ומוסדות  ,פלמ " ח  ,נח " ל  ,ביצורים  ,ועוד

ועדת  -בריאות

ועדת  -גיוס

:

שליחויות

לחוץ  -לארץ  ,נוער ,

ביטחון

ועדת  -חברה

ועדת  -חוץ  -לארץ

 ' :החלוץ '

ותנועות  -נוער  ,שליחים  ,גירוש

קפריסין .

ועוד

ועדת  -נוער

ועדת  -חינוך
ועדת  -תרבות
ועדת עלייה וקליטה
תיקים של יישובי הקיבוץ מראשיתם

חטיבה 3
3ב
חטיבה

4

חטיבה 5

פלוגות שנתחסלו
ועידות

הקיבוץ 1978 - 1924 ,

מועצות ' הקיבוץ המאוחד '

ישיבותיו של מרכז ' הקיבוץ המאוחד '

חטיבה

6

חטיבה

7

חטיבת ' בני

חטיבה

8

' הנוער העוכד '

הקיכוץ '
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י.

זאב צור

' המהנות העולים '

חטיבה 9
חטיבה 10

' הבחרות הסוציאליסטית '

חטיבה 11

פרסומי ' הקיבוץ המאוחד '  ' :צרור  -מכתבים ' .
' מחיינו '  ' ,בקיבוץ '  ' ,צרור לחינוך '  .וכן הפרסומים

' מבפנים ' מגליונותיו הראשונים ,

של תנועות  -הנוער וחסיכת

' בני הקיבוץ ' .
הסתדרות  -העובדים  ,אוסף תעודות

חסיכה 12

מפלגות  -הפועלים

חטיבה 13

13א  -ב

' אחדות  -העבודה ' ו ' הברית העולמית של

13ג  -ד

מפא " י ,

13ה
113

חטיבה

חטיבה 15

1968 - 1930
כמפא " י 1944 - 1936 ,

סיעה כ '

' התנועה לאחדות  -העבודה ' ,

1946 - 1944

13ח

' לאחדות  -העבודה  -פועלי  -ציון ' 1948 - 1946 ,

13ט

הסוציאליסטית ' 1948 - 1936 ,

13י  -יא

14

פועלי  -ציון ' 1930 - 1908 ,

' הליגה

מפ " ם וחטיבת

' אחדות  -העבודה '

במפ " ם 1948 ,

13יכ

' אחדות  -העבודה  -פועלי  -ציון ' 1968 - 1954 ,

13יג

רפ " י  ' ,מן

היסוד ' 1969 - 1964 ,

13טו

' המערך ' ,

' מפלגת  -העכודה ' ,

1954 -

1968

קטעי עיתונות על הקיבוץ
ארכיונים אישיים
הארכיון של יצחק טבנקין  ,כולל

שנערכו בעין  -חרוד

העבודה ' .

חליפת  -מכתבים ,

הרצאות כסמינריונים

דברים שאמר בהסתדרות  ,במפא " י  ,ב ' אחדות -

ובאפעל ,

בוועד הפועל הציוני  ,ועוד  .לארכיון אישי זה יש כרטסת מפורטת

הארכיון האישי של ל ' לויטה
הארכיון האישי של ישראל מרום
הארכיון האישי של מנדל זינגר
הארכיון האישי של כסניה
הארכיון האישי של א ' ציזלינג
הארכיון האישי של ויניה כהן
הארכיון האישי של אליעזר לבנה

יש גם  150מיכלים ובהם ארכיונים אישיים של חברים שנפטרו  :גרשון

נחום

בנארי ,

מחניימי ,

חנוך

לב  -כוכב ,

משה

חזנוביץ ,

כרסלבסקי  ,י ' אוטוקר  ,יוסף

בנקובר  ,ליב שמעוני  ,י ' גבירץ  ,דוד צירקין  ,אהרן פרידמן  ,חומה

חיות  ,עדה

יגורי  ,ראובן רודשטיין  ,משה קליגר  ,יהושע גבעוני  .יעקב אשד
נמצאים גם

210

מיכלים ובהם ארכיונים אישיים של ישראל גלילי  ,יצחק בן -

אהרן  ,ברל רפטור  ,יהודה

כרגינסקי  ,זאב צור ,

יוסף חלד  ,אברהם גבלבר  ,אברהם

כנעני  ,דוד טבצ ' ניק  ,י ' רבינוכיץ  ,ל ' בסביץ  ,א ' ישראלי  ,ואחרים
חטיבות 19 , 18 , 17 , 16

אוספי תעודות של התנועות הקיבוציות

חטיבה 20

' ברית התנועה הקיבוצית '

חטיבה 22

ארכיון הוצאת הספרים של ' הקיבוץ המאוחד '

חטיבה 23

יישובים שפרשו עם הפילוג כ ' קיבוץ המאוחד '

חטיבה 25

ארכיון ' יד  -טכנקין ' ,

ובו תיעוד

בעל  -פה ו 70 -

ראיונות מוקלטים עם אישים

בתנועת  -העבודה ובתנועה הקיבוצית
חטיבות

27 , 26

מחקרים

ועבודות  -סמינריוניות שנערכו באפעל וכן מחקרים של חוקרים

שהסתייעו

כיתות י " ב

204

בארכיון ,

מחקרים של חברי קיבוצים ועבודות  -גמר של תלמידי

ארכיון ' הקיבוץ המאוחד ' בייד  -טבנקין '

חטיבות

. 28

ספרי  -יובל וחוברות  -יובל של יישובים  ,ספרי  -זיכרון וחוכרות  -זיכרון

29

כרכים של מילוני היישובים  ,מראשית הופעתם

חטיבה 30

חטיבות

. 31

ציורים  ,צילומים  ,תכניות  ,אוספי מוסיקה  ,חוברות לחגים והגדות פסח  :כרטסת

33 , 32

נושאים ומחברים של העיתון ' למרחב '  ,מראשית הופעתו ועד לסגירתו

ליד הארכיון פועל מרכז לייעוץ והדרכה לעבודות  -סמינריוניות ולעבודות  -גמר בנושאים
לרבות

' החלוץ '  ' ,אחדות  -העבודה ' עד

:

, 1930

ויכוחים רעיוניים במפא " י בשנים

שונים ,

, 1945 - 1930

' השומר '  ,גדוד העבודה  ' ,איחוד התנועה הקיבוצית '  ,הקיבוץ העירוני  ,עלייה ב '  ,תולדות

היישוב ,

ועדת פיל ופולמוס  -החלוקה  ,מלחמת  -השחרור  ,המפלגות בישראל וההתיישבות לאחר מלחמת -

ששת  -הימים .
ב ' יד  -טבנקין ' הוקמה גם ספריית מחקר  ,בת

35 , 000

כרכים  ,בנושאים הבאים

:

התנועה הקיבוצית ,

הרעיון השיתופי בארץ ובעולם  ,ההתיישבות ותנועת  -הפועלים היהודית בארץ ובעולם  .יש בה גם
מדור מיוחד על קומונות בעולם .
' יד  -טבנקין ' מוציאה
ה ' הגנה ' ,

לאור  ,בסיוע הארכיון  ,עבודות מחקר הנערכות בה ,

שעניינן ' הקיבוץ

ההתיישבות  ,החינוך  ,מאבקים תנועתיים ונושאים אחרים  .במסגרת זו יצאו לאור חמישה

כרכים של ' דברים ' מאת יצחק טבנקין ; קטלוג של ארכיונו האישי של טבנקין

' קיבוץ

המאוחד ' ,

עין  -חרוד : ' 1927 - 1923 ,

א'

ברנר  ' ,אלטלנה ' :

( התכתבות ) :

ח'

הדרי ,

ל ' לויטה  ' ,בראשית וסער ' ; שרשים  -קובץ

מחקרים על הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל  ,א  :ז ' צור  " ' ,הקיבוץ  -המאוחד " ביישובה של הארץ ' ,
כרך א

:

1937 - 1927

[ בדפוס ] ;

א ' ראובני  ' ,ההתיישבות היהודית וערביי

מגנזי הארכיון  ,א  -מדריך לפרטיכלים של מזכירות ' הקיבוץ

ארץ  -ישראל ' [ בדפוס ] :

המאוחד ' . 1939 - 1923 ,
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תודתנו נתונה לאנשים ולמוסדות אשר הרשו לבית ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובמוצגים
שברשותם .

הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים
ארכיון קרן היסוד

130 , 128 , 125 , 124 , 122 , 118 , 117 , 114 , 96

114

החברה לחקירות ארץ  -ישראל ועתיקותיה
דוד מרגלית  ,רחובות

145 , 131

יפת כוכבי  ,רחובות

132

דבורה קפרא  ,רחובות

יוסף

מדר  ,רחובות

, 30

52 , 46 , 42 , 35 , 34 , 32 , 31

148 , 143 , 137

140

שחזורי הר  -הבית במאמרו של יצחק מגן על  -פי ב ' מזר  ,קדמוניות  ,יט  -כ

המקורות לשאר התצלומים שבחוברת

( תשל " ג ) ,

וקתדרה ,

:

הרוזן לואיג ' י פרנאנדו מארסילי  ,המצב הצבאי של האימפריה העות ' מאנית  ,אמסטרדם 1732
62 , 61

עדה מימון ( פישמן ) ,

London 7971

206

 ( 8תשל " ח )

חמישים שנות תנועת הפועלות

Winter, Greek Fortifications ,

F. E .

, 1954 - 1904

35

תל  -אביב תשט " ו

102

, 60 , 59 , 58
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