 %בו "  11בששש
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עיונים בשאלות היסטוריוגראפיות של תולדות עם ישראל בארצו מהווים הפעם מסגרת לחוברת

' קתדרה '
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בפתח הדברים עיוניו של אברהם מלמט בשאלות המחקר המשווה של המקרא והמקורות החיצוניים והבעת
עמדתו כהיסטוריון בדבר התיאור ההיסטוריוגראפי להתהוותו של עם ישראל  .במאמר מועלית גישה עקרונית של

יחס לעדות המקראית כלמודל קונצפטואלי קדום  ' :כאילו בני  -ישראל לא התכוונו להעלות במקרא אלא תמונה

משוערת של עברם הקמאי ' .

לבעיות עקרוניות בהיסטוריוגראפיה של היישוב היהודי בארץ  -ישראל במאה

העשרים מוקדשים דבריהם של נחום גרוס  ,יעקב שביט ודן גלעדי  .גרוס מערער על החלוקה המקובלת לתקופות

בתולדות היישוב לפני הקמת המדינה ומציע במקום פריודיזציה על  -פי ' עליות ' חלוקה על  -פי התהליכים ארוכי -
הטווח של צמיחה כלכלית ושל קליטת

עלייה .

לשיטתו עדיפה ההתמקדות במגמות ההיסטוריות  -כלכליות

משימוש בהדגשה הנהוגה של טיפוסי ' עליות ' על  -פי גלי  -גיאות קצרי  -ימים  .שביט וגלעדי עוסקים במאמרם
בשאלה העקרונית של ניתוח תולדות ההתיישבות בארץ  -ישראל כהיסטוריה של מערכת דינאמית  .הרפת ומשק
החלב מהווים מוקד לבירור תהליכי התבססות ' המשק

המעורב '

ויצירת בכורתה של ' ההתיישבות העובדת ' .

האופי הכלכלי  -החברתי של היישובים החקלאיים  -החדשים ותפקידם במערכת ההתיישבותית משמשים בסיס
לדיון מהותי ביצירת התלות בין היישוב העירוני להתיישבות הכפרית  ,שנוצרה בניגוד בולט לנקודת המבט
האידיאולוגית והערכית של אנשי ' ההתיישבות העובדת ' .
מרווח הזמן הגדול שבין תקופת המקרא לעת החדישה משובץ מחקרים העוסקים חלקם בזיקה שבין הממצא
הארכיאולוגי למקורות וחלקם בתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל במאה הי " ט מכיוונים שונים .
מאיר בן דב ממשיך בעניין שכבר נדון מעל דפי

' קתדרה ' :

איתור מקומה של החקרה הסלבקית  .לדעתו קיימת

התאמה בין המתואר במקורות הספרותיים לבין הממצא הארכיאולוגי בחפירות שמדרום להר הבית  .החקרה

עמדה ככל הנראה במרחק מה מחומת הר הבית הדרומית בימים שקדמו להרחבת הורדוס  .שרידי מבנה שנחשפו
באתר זה מתאימים לאפשרות כזאת .
בדיון על הזיקה שבין בית  -הכנסת ובית  -המדרש מעלה גיל היטנמייסטר א ת העדויות הספרותיות והארכיאולוגיות

ומגיע למסקנה כי בניין אחד שימש בדרך כלל לתפילה ולהוראה  ,והוא כונה הן בית  -כנסת והן בית  -מדרש .

ומן התקופות הקדומות אל המאה הי " ט  .מרדכי אליאב מפרסם לראשונה תיאור כולל של ארכיון הקונסוליה
האוסטרית בירושלים מתוך התיקים שנשתמרו בארכיון הממלכתי בווינה  .זהו מקור רב  -ערך ביותר לתולדות

היישוב היהודי בארץ  -ישראל בין השנים  . 1919 - 1849הדברים משמשים כעין מבוא לתיאור פעולתה של

הקונסוליה האוסטרית ולפרסום מבחר מתעודותיה בעתיד הקרוב  .מרדבי נאור עוסק אף הוא בחומר דיפלומאטי
הנוגע ליהודי ארץ  -ישראל  :פעילות ציר ארצות  -הברית בקושטא  ,אוסקר שטראוס  ,למען שינוי המדיניות התורכית

בדבר כניסתם של יהודים לארץ .

מעורבותה של מעצמה אחרת בהתפתחויות המתרחשות ביישוב במחצית

המאה הי " ט מעלה רות קרק תוך פרסום העתקת שטר הקניין של הקרקע שקנה משה מונטיפיורי בשנת

1855

בירושלים  .שלושת המאמרים מאירים  ,כל אחד מזווית אחרת  ,את החשיבות המכרעת שהיתה לנוכחות נציגויות
המעצמות במזרח התיכון לקיומו ולהתפתחותו של היישוב היהודי בארץ .

ועוד בחוברת מחקרים בתחומים אחרים בתולדות ארץ  -ישראל

:

יעקב ניר עוסק בקשר שבין פעולות בנייה בתקופת הורדוס לבין תמורות בנוף והשלכותיהן על שרידים
ארכיאולוגיים  .אמת המים הגבוהה של קיסריה נהרסה משום שהנמל שבנה הורדוס גרם לשינויים בזרימת החול
ולהרס החוף שמצפון לו .
משה גיל מאיר במחקרו את הזיקה שבין ' בני החסות ' הלא  -מוסלמים לירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה .
מלחמת הקיום המתמדת שניהלו הנוצרים והיהודים בירושלים נסתייעה בתמיכה בצורת תרומות והכנסות
מהקדשות  .סיוען של התפוצות ליהודי ירושלים ביטא את העוצמה הפנימית של הקהילה  ,שנבעה משרשים
איתנים של מסורת קדומה .

דיונם של רפי פרנקל  ,ברוך בן אברם והנרי ניר בהתהוותה של ' הקבוצה ' בימי העלייה השנייה חוזר ומלבן את
היחס שבין אידיאולוגיה ומחשבה תחילה  ,לבין מציאות החיים כגורמים בהיווצרות צורת חיים חדשה  .הפער בין
הדגשת המניעים האידיאולוגיים של ראשוני הקבוצה לבין ראיית הגורם המעשי והנסיבות ההיסטוריות כעיקר ,

מסתבר על  -פי המגמה המשותפת לשלושת הזרמים בהיסטוריוגראפיה של ראשית הקבוצה  :התעלמות מן הייחוד

הרעיוני של מייסדי דגניה  .בנקודה זו מתקשר הדיון אל המסגרת הכללית של החוברת  -העיון ההיסטוריוגראפי .

'

ועדת מערכת

:
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ראשיתו של עם ישראל -
לחקר קדם  -ההיסטוריה הישראלית '

אברהם מלמט

העיונים שלהלן ייסוכו על קדם  -ההיסטוריה של עם ישראל  ,על אופיו של פרק זמן קמאי זה ועל
הפרובלמטיקה הכרוכה בחקירתו  ,לעומת חקר העידן ההיסטורי של ישראל בתקופת המקרא  .מצד
אחד יידונו טיבם של המקורות המקראיים ומצד אחר תוזכרנה התגליות הבולטות ורכות

הרושם ,

שנתגלו בדורות האחרונים  -ומעל לכל התעודות ממארי  -שיש בהן כדי להאיר את שחר
תולדותיו של עם ישראל  .הדיון יעסוק בשאלות מתודולוגיות  ,קונצפטואליות ומאטיריאליות

כאחד  ,ותועלינה בו גישת המחבר במחקר המשווה של המקרא והמקורות החיצוניים ועמדתו בסבך
ההיסטוריוגראפיה המודרנית בדבר התהוותו של עם ישראל .

בין קדם  -היסטוריה להיסטוריה
ראש לכל עלינו להגדיר את המושג ' קדם  -היסטוריה ' של עם ישראל ולתחום את גבולותיו
הכרונולוגיים של פרק זמן זה  .המונח ' קדם  -היסטוריה ' משמש כאן כמקבילו העברי של המונח
הלועזי ' פרוטו  -היסטוריה '  ,והוא נבדל מהקטיגוריות ' פרי  -היסטוריה ' מזה ויהיסטוריה ' מזה .

אין להשתמש במונח ' פרי  -היסטוריה ' של עם

לרעתי ,

ישראל ,

המקובל על מרבית החוקרים

הכותבים לועזית  ,כיוון שמונח זה ביסודו בא לציין  -כנהוג בתחום הארכיאולוגיה  -פרק זמן

שלפני היותו של ישראל ישות היסטורית כלשהי  .ואילו המושג ' קדם  -היסטוריה ' במובן של
הפרוטו  -היסטוריה הישראלית משמש כידינו לתיחום עידן הראשית של ישראל  ,המשתרע מאז
הופעת הניצנים

הראשונים

של הישות הישראלית  ,עד להתגבשות

לעם ,

מבחינה לאומית

וטריטוריאלית  ,על אדמת כנען  .כמונחים המקובלים הכוונה לפרק הזמן החובק את ' תקופת

האבות ' ,

את ירידתם של בני ישראל למצרים ואת שהותם שם עד ליציאתם לחרות ' מבית עבדים י את

"

נדודיהם הממושכים של בני ישראל במדבר ומעמד הר סיני  ,את כיבוש הארץ היעודה ואת התנחלות
שבטי ישראל .
יש להדגיש  ,שהשלבים הללו  ,על סדרם הכרונולוגי  ,הם תוצר של הריבוד הספרותי של המסורת

המקראית

המקרא

:

;

כלומר הם תולדה של החלוקה הסכימטית של קורות ישראל הקדומות על  -פי ספרי

חמשת חומשי התורה  ,ספר יהושע ובמידת  -מה אף ספר שופטים  .לפיכך  ,פרקי הזמן

*

הרצאת הדברים מכוססת על שיעור מבוא על תולדות ישראל כתקופת המקרא ועל ראיון שהתפרסם בתוך  :שיח
למורה להיסטוריה ( בהוצאת מרכז זלמן שזר )  ,מס '  , 12חשוון תשמ " א  ,עמ ' . 17 - 3

1

ראוי לשים לב לעוצמתו של הניב המקראי ' כיח עכדיס ' המוסב על מצרים  ,שהוא ביטוי ייחודי וקולע היפה מאין
כמוהו להגדרת משטרים של רודנות בכל הזמנים .

אברהם מלמט

שמניתי על דרך השגרה הם למעשה בעייתיים ביותר בתור מושגים היסטוריים ריאליים  .זהו המצב
נמנע ,

כבר ביחס לשלב הניצב בראש קדם  -ההיסטוריה הישראלית  -ימי האבות  .אני כשלעצמי

ככל האפשר  ,מלהידרש למטבע הלשון המקובל ' תקופת האבות '  ,כי מיד מתעוררת השאלה  ,אם
לאבות נועד בכלל פרק זמן מוגדר  ,או שמא לפנינו רק דימוי מלאכותי של עידן היסטורי

ספציפי ,

שהוא פרי של עריכת המקורות המקראיים  .ויש המפליגים לדעות קיצוניות יותר  -וטוענים
שתקופת האבות והאבות עצמם אינם אלא פרי דמיון של כעלי המסורת המקראית .

7

מטבע הדברים  ,ראשיתה של קדם  -ההיסטוריה הישראלית לוטה בערפל הן מבחינה כרונולוגית  ,הן
מבחינה עניינית וזאת תישאר  ,כנראה  ,מנת חלקה גם לעתיד לבוא  ,לעומת

זה ,

בר  -השגה הוא

במידת  -מה הגבול התחתון של קדם  -ההיסטוריה וקו התיחום החוצץ בינה ובין העידן ההיסטורי של

תולדות ישראל  .איתורו של חתך מעין זה לכאורה תלוי בשאלת ההיסטוריוגראפיה המקראית  ,היינו

בעמדה שנוקט החוקר לגבי טיבם ואמינותם של מקורות המקרא  ,עניין השנוי כידוע במחלוקת .
באחרונה  ,למשל  ,הועלו

שתי הצעות מנוגדות זו לזו  .ו " ו האלו מקדים את ראשית העידן ההיסטורי

עד לתקופת שיעבודם של בני ישראל במצרים  ,מאחר שהוא רואה במסופר במקרא  ,החל בפרק א

( פסוק ח ) של ספר שמות  ,מקור מהימן פחות או יותר ותיאור רצוף של קורות

ישראל ' .

אכן  ,גישתו של האלו הולמת  ,מבלי שהיה מודע לכך  ,את עמדת ההיסטוריוגראף המקראי

שכן הלה נזקק למטבע ' עם בני ישראל ' בפעם הראשונה בספר שמות א ט  .קודם

שמות ובספר בראשית כשמוזכרים ' בני

ישראל '

עצמו ,

לכן  ,בפתח ספר

אמורים הדברים בבני יעקב בלבד  -הוא
לא ) .

ישראל  -או בצאצאיהם כאנשים יחידים ( להוציא היגדים כלליים  ,כגון בראשית לב לג ; לו

מצד אחר  ,השם המקוצר ' עם ישראל ' מצוי למעשה לראשונה רק בספר שמואל ( שמואל  -ב יח ז  :יט
כא

;

אך השווה כבר יהושע ח לג  ,שאמנם שם הנוסח אינו חלק )  .אגב  ,קיימת גזירה שווה ביחס

לכינויי הארץ

:

בראשונה  -בספר יהושע ( יא

כב ) -

נזכר המושג ' ארץ בני ישראל '  ,ולעומתו

הכינוי ' ארץ ישראל '  ,מופיע אף הוא רק נספר שמואל ( שמואל  -א יג

שרשור של המונחים

:

יט ) .

מסתמן אפוא במקרא

קודם ' בני ישראל ' אחר כך ' עם בני ישראל ' ולבסוף ' עם ישראל '  ,דירוג

העשרי לשקף צמתים בעיצובה של הישות הישראלית ומכל מקום בתודעת הזהות הלאומית  .המונח
האחרון  ' ,עם ישראל '  -הוא בעל צביון לאומי ומדיני מובהק יותר מן הכינוי ' עם בני ישראל '

( שממנו עדיין נודף ריח כלשהו של שבטיות ) והוא מובא כבר בהקשר של ראשית תקופת המלוכה

הוא הדין לכינוי הגיאוגראפי ' ארץ ישראל ' .

2

ראה  ,דרך משל  :ב ' מזר  ' ,הרקע

;

4

ההיסטורי של ספר כראשית '  ,כנען וישראל  ,ירושלים

תשל " ד  ,עמ '  143 - 131ו

והשווה החוקרים  ,הנזכרים בהערה  . 23על עמדתנו בסוגיה זו ראה להלן כסעיף ' מארי והמקרא '  ( ,א ) ההיבט

הכרונולוגי ( עמ ' . ) 18
3

1980 ,

Pittsburgh

 the Comparative Merhod) ,חס  Context (Essafsחן Scripture

 :חי .

Hallo

w.w.

 . 1511 .קק
4

הסוגיה הנ " ל  ,כמובן  ,מורכבת יותר ודורשת בירור בפני עצמה  .שים לב שככר בספרים ' הקדומים ' הוזכרו ביטויים ,

כגון  ' :שבטי ישראל ' ( בראשית מט טז  ,כח )  ' ,עדת  /קהל ישראל ' ( שמות יכ ג  :יהושע ח לה )  ' ,בית  -ישראל ' ( שמות
טז לא  :מ

או מונחים גיאוגראפיים דוגמת  ' :גבול ישראל ' ( שופטים יט כס  :שמואל  -א ז יג

לח ) :

ישראל ' ( שופטים כ

(ב'

מזר ) ,

ו) :

' הר ישראל ' ( יהושע יא

אנציקלופדיה מקראית  ,ג

Upsala 1946

.

( תשי " ח ) ,

the O/d Testament

טז  ,כא ) .

טורים

והשווה  :הערכים ' ישראל ' ( ש " ל

 ; 943 - 938חן  rhe Name I~ raelחן

ועוד ) :

ליונשטאם ) ,

' נחלת

' הר ישראל '

. Danell ,

"

.נ

)

ראשיתו של עם ישראל

אכן  ,השיטה המאחרת את הסף התחתון של קדם  -ההיסטוריה הישראלית  ,שיטה שאימץ לעצמו לא
מכבר א ' סוג ' ין  ,קובעת את נקודת המוצא של העידן ההיסטורי רק בימי דוד ושלמה  ,כאשר נוצרו

התנאים הנאותים לכתיבה היסטוריוגראפית של ממש  .נ אבל כפי שהראה כבר האלו  ,אין קנה המידה
של סוג ' ין

תופס ,

נוצר לשיטתו מעין

שכן

מעגל קסמים

ההיסטוריוגראפיה נוצרת ואילו ההיסטוריוגראפיה
שאמורה להיקבע נקודת המוצא לעידן ההיסטורי ' .

מתחילה  ,או

:

' ההיסטוריה מתחילה כאשר
נעשית בשלה

ואורגאנית  ,שעה

6

לי נראה  ,שנכון יהיה לבחור בשביל זהב בין שתי השיטות האמורות  ,ולאו דווקא מתוך הכוונה
לפשר ביניהן  .כאמור  ,חל לדעתי סיומה של קדם  -ההיסטוריה הישראלית בעת שנעשו בני ישראל
ישות אתנית מגובשת  ,פחות או יותר  ,בארץ וגורם ריבוני ודומיננטי בקרב עממי ארץ כנען  .פירושו
של דבר הוא  ,שיש לאתר את קו החציצה בין שני העידנים לאותה השעה בה נסתיימו מעיקרם נדודי
בתי האב הישראליים בארץ והלכו והתייצבו הנחלות ההיסטוריות של שבטי ישראל  .מצב זה נוצר ,

כנראה  ,בחצי הראשון או באמצע המאה הי " ב לפני  -הספירה  ,או במונחים מקראיים  ,אי  -אז בימי

השופטים  .מכאן ואילך התקיימו נחלות השבטים  ,תוך שינויים קלים  ,למשך מאות שנים וכך נוצרה
צמידות היסטורית  -טריטוריאלית בתיאור מהלך האירועים .
על השלב הראשוני והדינמי של תהליך ההתנחלות הישראלית נשתקעו במקרא רק רמזי רמזים
ועדויות עקיפות ( פרט למסע שבט הדני

לליש ) ;

ואילו השלב המאוחר יותר מתואר בספר

שופטים ,

שהוא בעל תבנית סכימטית ומושתת על מבנה כרונולוגי שרירותי  ,שאינם משקפים נאמנה את
ההשתלשלות ההיסטורית  7 .לפיכך יוצא  ,שבתורנו אחרי נקודת המפנה עלינו להתנתק מן התלות
הבלעדית בטיבו של המקור המקראי  ,תלות שהיא אופיינית לדרכן של השיטות שהבאנו לעיל .
דומה  ,שבסוגיה זו יש להביא בחשבון שיקולים ואמות מידה נוספים  ,כגון עיצובה של החברה

הישראלית ויצירת הסולידאריות הלאומית  -הקמת מערכות בין  -שבטיות ועל  -שבטיות וצמצום
הפער בין תודעת הזהות השבטית ובין תחושת ההשתייכות לכלל  -ישראל .

מצד אחר יש להביא בחשבון את אופי הנתונים הרלוואנטיים שמחוץ למקרא  ,ובייחוד את השוני
בתנאי המחקר  ,המאפיינים את לימוד קדם  -ההיסטוריה מזה והעידן ההיסטורי מזה  .שוני זה הוא

כמידה רבה פועל יוצא מן האיכות המיוחדת של מכלול הנתונים  ,מקראיים

וחיצוניים ,

העומד

לרשות החוקר  .מקורות המקרא הם בעייתיים אל  -נכון אף ביחס לתקופת המלוכה  .לא זו בלבד שהם

סלקטיביים  ,ככל כתיבה היסטוריוגראפית בכל אתר ובכל עת  ,אלא הם אף מגמתיים ועברו שלבים
שונים של עריכה  .בסופו של דבר לא מצויים במקרא דוקומנטים אותנטיים בני זמן האירועים  ,כשם

שהם קיימים למכביר אצל רבים מעמי העולם העתיק  .אך למותר לציין  ,כי מקורות המקרא על
תקופה זו הם אמינים בהרבה מן הסיפורים העממיים המתארים את קדם  -ההיסטוריה הישראלית .

.

5

'

6

ראה האלו ( לעיל  ,הערה

7

למקורות על השלב הראשוני של ההתנחלות הישראלית השווה  :א ' מלמט  ' ,ראשית האומה ' כתוך  :ח " ה בן  -ששון

 . 44 * - 51קק 14 ) 1978 ( ,

( עורך ) ,

Eretz-Israel

. )3

 . Sogginג  .נ

עמ ' . 10 - 9

תולדות עם ישראל בימי קדם  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

65
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ספרות .
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,

ואילך ; וביחוד ז ' קלאי  ,נחלות שבטי ישראל ,
:

. ' Charismatic Leadership
.

,1 . Malamat

 the Book 01 Judges ' . Magnalia Deiמן

אברהם מלמט

יתר על כן  ,הם מאפשרים להתחקות ביתר סבירות ודייקנות אחר הרצף ההיסטורי  -הכרונולוגי של

מהלך המאורעות  ,שלא כעלילות המפארות את העבר הקמאי של ישראל .
ובראשונה

*

על אלה יש להוסיף את החומר שמחוץ למקרא שמשקלו מכריע  .חומר זה כולל בראש
את המקורות האפיגראפיים האשוריים  ,הבבליים והמצריים  ,ובנוסף עליהם  -כתובות עבריות

רבות  ,הכרוכות במישרין בדברי ימי המלוכה  .המחשה בולטת  ,אמנם יוצאת דופן  ,היא התגלית של
הכרוניקה הככלית מימי המלך נבוכדנאצר
*

הב '  ,המעלה במפתיע את התאריך המדויק של כיבוש

ירושלים בימי המלך יהויכין  :ב ' באדר של שנת מלכותו השביעית של מלך בבל  ,היינו

16

במרס

 . 597הכתובת אינה רק מאמתת באורח מזהיר את המסופר במקרא  ,אלא יתירה מזו  ,היא מעלה נקודה
ארכימדית לתיארוך מכלול האירועים בסוף ימי הבית הראשון .
אין מקום לציפיות מסוג זה ביחס לקדם  -ההיסטוריה הישראלית ועל אחת כמה וכמה שאין סיכוי
לגלות נתונים המאפשרים לחוקר לערוך ניתוחים כמישור המיקרו  -היסטורי  .אין

בידינו  ,למשל ,

שום מקור חיצוני הנוגע במישרין במקרא  ,שיזכיר ולו ברמז אישיות מקראית או אירוע כלשהו

המסופר בכתובים  .ולהיפך  ,אפילו הפרעונים המופיעים במחזור סיפורי יוסף ומשה נותרו עלומי
שם  .ראשון הפרעונים במקרא  ,המובא בשמו הפרטי ולא בתארו

המלכותי  ,הוא

שישק  ,בן זמנו של

שלמה  .לפיכך נעדרים לחלוטין סנכרוניזמים כין המקרא ובין העולם הסובב אותו  ,שהם כה חיוניים
למלאכת ההיסטוריון .

יחיד ומיוחד הוא ציונו של השם ' ישראל '  ,הנזכר במצבת הניצחון של פרעה מרנפתח משנת מלכותו
החמישית  ,כלומר בשנת

1220

לפני  -הספירה בקירוב  .אך בהזכר זה  ,שהוא ההזכר הקדום ביותר של

ישראל כשם קיבוצי במקור חיצוני כלשהו אין משום סינכרוניזם לתולדות ישראל  ,כיוון שאיננו

יודעים לאיזה שלב בתולדות ההתנחלות הוא מכוון  .ההשערה שהועלתה  ,למשל  ,בידי י '
כאילו אמורים הדברים באסטילה זו בהתנגשות המצרית  -הישראלית בים

שתסמוך  ' .לפי תוכן התעודה ישראל ככר מצוי כתחום ארץ

כנען  ,קרוב

סוף ,

קויפמן ,

אין לה על מה

לוודאי לפני שעבר לשלב

של התיישבות קבע  .אבל השאלה הבסיסית היא  -מה מציין המושג ' ישראל ' בכתובת זו  .האם
הכוונה כבר לכלל ישראל  ,המקיף את ברית שנים  -עשר השבטים  ,או שמא מדובר רק בקבוצה
שבטית מצומצמת  ,כגון בית יוסף

?

ההנחה השנייה נראית קרובה יותר לאמת .

לעומת היעדרם של מקורות חיצוניים ' ישירים ' על תולדות ישראל בתקופה הקדומה מצוי בידינו
שפע של מקודות ' עקיפים '  .אלה הם מקורות המאירים את הזירה הגיאוגראפית והאתנוגראפית שכה
הלכה ונתרקמה התולדה העברית והם מניחים תשתית רחבה להכרת הנסיבות שאפפו את צמיחתו של
עם ישראל  .יחד עם זה יש להדגיש  ,בכל לשון של הדגשה  ,כי חומר זה כוחו יפה  ,מבחינה

היסטורית  ,לכל היותר ' כראיות נסיבתיות '  .כאמור  ,אין לצפות לעדויות חיצוניות ממשיות ביחס
לפרק הזמן הקמאי הנידון כאן  ,ולא כל שכן לנתונים ישירים ונעלים מספק .
מצב זה של חוסר סימטריה בתיעוד  -היעדר מוחלט של תעודות ' ישירות ' לעומת ריבוי של

מקורות חיצוניים ' עקיפים '  ,ומעל

8

י ' קויפמן  ,תולדות האמונה

,של מרנפתח

:

לכל  ,שפע

של מקורות מקראיים  -מכתיב להיסטוריון גם את

הישראלית  ,ד  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '
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ואילך  .ראה דיון אחרון אל אסטילת הניצחון

 . 373 - 399קק  , 11 . Engel , Biblica , 60 ) 1979 ( ,ושם סקירת הדעות השונות בדבר הזכר השם

ישראל ' בכתובת .

ראשיתו של עם ישראל

תנאי המחקר והאפשרויות להסקת מסקנותיו  .הוא נתקל ב ' נעלמים ' למכביר בהשוואה לתקופות

מאוחרות יותר  :הוא נזקק לצירופים מורכבים ומסובכים של המקורות החיצוניים והפנימיים ועליו
להסתכן בהיפותיזות נועזות לאין ערוך יותר מאלה המותרות בחקר העידן ההיסטורי  .כללו של

דבר ,

ספק אם הדיון בפרוטו  -היסטוריה הישראלית יחרוג אי  -פעם מגדר של השערות וספקולציות ; זאת ,
חרף המסורת המסועפת והרצופה על ראשיתו של עם ישראל שנשתמרה במקרא .
לפי מה שנשתמה ישראל הוא היחיד בין עמי המזרח הקדום שהיתה לו מסורת לאומית מעין זו  ,אך
אין ודאות שאכן כך היו פני הדברים למעשה  .רמזים שונים מצביעים על כך שלפחות אחדות
משכנותיו של ישראל טיפחו מסורות לאומיות על שחר תולדותיהן  ,אלא שלא שרד מהן שריד
כלשהו  .לעניין זה ראוי לתשומת לב אחד הכתובים בספר עמוס  ,שבהקשר שלנו הוא  ,בלי ספק ,
בחזקת פנינה היסטוריוגראפית

:

' הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים  ,ופלשתיים מכפתור וארם

מקיר ' ( ט ז )  .משתמע מכאן  ,שבימי עמוס  ,באמצע המאה הח '

לפני  -הספירה  ,כארבע מאות שנה

לאחר הופעתם של הפלשתים והארמים בנחלותיהם ההיסטוריות  ,עדיין היו מהלכות מסורות על
עברם הקמאי של שני העמים  .הפלשתים באו  ,על  -פי מקור

זה  ,מכפתור -

היא האי

כרתים  ,או

אולי

העולם האיגיאי בכללו  -ואילו הארמים היגרו מאתר בשם קיר  ,שמקומו אינו מחוור כל צורכו .

הדעת נותנת  ,שעמים אלה מסרו מדור לדור את עלילותיהם על עלייתם מארץ מכורתם והיאחזותם
במולדתם החדשה  ,ממש כדומה לסיפורים על

האבות  ,על

יציאת מצרים ועל כיבוש

הארץ  ,שרווחו

בעם ישראל  .אולם  ,כאמור  ,אבדו מסורות העמים האחרים במירוץ הדורות ואילו בישראל שימר

המקרא על תיאור נרחב ואורגני  ,שהכיל תשובות מפורטות על השאלות הראשוניות  :מי היו האבות
והאמהות של בני ישראל  ,מנין באו  ,כיצד נאחזו בכנען וכיצד השתלטו בסופו של דבר  ,על ארץ
בחירתם .

טיבה של מסורת המקרא
הבעיה שבפניה ניצב ההיסטוריון לגבי חקר ראשיתו של עם ישראל איננה טמונה אפוא כמחסור של
מקורות מקראיים  .אדרבא  ,מקורות כאלה קיימים כשפע יחסי  .מהי אפוא הבעיה האמיתית או
המרכזית שבה מתחבט החוקר בפנותו אל המקרא

?

השאלה הראשונה במעלה מתמקדת בהערכת אמינותן ההיסטורית של המסורות המקראיות על

ראשית ישראל  .מאליו מובן  ,שאין הכוונה לתיאור המקראי כפשוטו ולטקסט לכל פרטיו  .שכן אלה
טבועים בחותם של הסיפור העממי שנתקשט בדברי פיוט ואגדה  -למשל  ,השיחות התכופות

בספר בראשית בין האבות והאמהות וביניהם לצאצאיהם  ,והנסים והפלאות השזורים בפרשת יציאת
מצרים  -העוטה לא אחת צביון על טבעי וסוריאליסטי  .כוונתנו לתשתית הבסיסית של המסורת  ,או
אם לנקוט את לשונו של המשורר גיתה  ,ל ' שרטוטים הגדולים '

) ( die grossen Zuege

הגלומים

בתמונה ההיסטורית .
השרטוטים העיקריים  -אם להתרכז במסורת על האבות  -הם אלה

:

כור מחצבתם של האבות

הוא במיסופוטמיה ( אור כשדים בדרום וכייחוד חרן  ,שבעמק נהר הכליח  ,נצפון ) ומסעיהם מארם

נהרים לארץ כנען  .לאמור  ,האבות היו זרים בארץ  ,גרים בלשון המקרא  .במלים אחרות  ,בני ישראל
לא נמנו מעיקרם על היישוב האותוכטוני בכנען  ,בניגוד להנחה של האופנה החדישה ביותר

חרפושית מצרית של שליט היקסוסי בשם

' יעקבהר '

במחקר  9 .עם זה טיפחו האבות קשרים אמיצים עם ארץ מכורתם  ,כגון נישואיהם של יצחק ושל
יעקב עם בית לבן שבעיר נחור  .שרטוט יסודי אחר הוא התחום הגיאוגראפי של נדודי האבות

שהוגבל להר המרכזי ( האתר הצפוני ביותר הנזכר בנדודים אלה הוא דותן  ,צפונית

בכנען ,

לשומרון ) ולנגב ,

ואילו עמק יזרעאל  ,מישור החוף והגליל הם כאילו ' מחוץ לתחום ' בשבילם  .קו בסיסי נוסף נוגע
לאורח חייהם של האבות  .האבות הם נוודים למחצה  ,הנעים בין ערי כנען  ,ונאחזים מפקידה לפקידה
בעיבורי הערים  .הם קושרים קשרים הדוקים עם שליטי הערים  ,אך אינם עוברים לישיבת קבע  .פועל
יוצא מכך הוא העיסוק הכלכלי של האבות המתפרנסים בעיקר מן המרעה ואינם שולחים את

ידם  -על כל פנים לא בהיקף רחב  -במסחר  ,ומכל שכן לא בסחר הבינלאומי  ,כדעותיהם של
כורש גורדון וו " פ אולברייט .

0ן

לבחינה החברתית והכלכלית מיתוסף ההיבט הדתי  .אלוהי האבות

9

ראה שמות החוקרים  ,בהערה 23

10

 . 36 - 54קק 163 ) 1961 ( ,
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 . 28 - 31 : W . F . Albright , BAקק 5 , 17 ) 1958 ( ,ן /נן C . H . Gordon ,

ראשיתו של עם ישראל

הוא פטרון

בית האב  ,המתגלה לכל אחד מראשי המשפחה  ,אמונת האבות היא מונולאטרית  ,היינו

מושתתת על פולחנו של אל יחיד מבלי לכפור בקיומם של אלים אחרים  .לעומת זה שם
ואמונת

ההוויה ,

הייחוד הכרוכה בשם זה  ,שהיו נחלת ימי משה  ,הם תפיסות אנאכרוניסטיות בסיפורי האבות .

עדיין עומדת הדילמה האם יש לראות בסוגיות הנזכרות ושכמותן  ,או לפחות כחלק מהן  ,כבואה
מהימנה להתרחשות ההיסטורית .
בשעה שההיסטוריון בא לבחון את הערך ההיסטורי של המסורת הוא ניצב לפני מכשול מתודי
כפול  .הקושי הראשון הוא בכך שלרשותו עומדת אך ורק עדות העם על עצמו  .לכך יש מגבלות שהן
מובנות מאליהן  .עדות פנימית מעין זו היא סובייקטיבית ואתנוצנטרית

;

פועלת בה מגמה של

אידיאליזציה ורומנטיציזם לגבי העבר הקמאי של האומה  ,ומעל לכל  ,היא רתומה לשירותן של

אידיאולוגיות דתיות ומדיניות מאוחרות  .דוגמה לכך היא דעתם של חוקרים שטענו כי אברהם  ,אבי
האומה  ,או מצד אחר

מלכי  -צדק  ,המלך  -הכוהן  ,אינם אלא פרוטוטיפים של המלך דויד  .כביכול

נועדו דמויות אלה מלכתחילה להמציא הכשר לפועלו של דויד ולמלכותו .
כמשקל נגד לליקויים אלה יש להרים על נס את הערכים העצמיים שצופנת בתוכה העדות הפנימית
במקרא ,

ערכים שעליהם עמד בין השאר ב " צ דינור כמסתו המאלפת ' ייחודה של ההיסטוריה

היהודית על יסודותיו

ורציפותו '  .יי

לעדות זאת נודעת חשיבות עליונה בחשיפת הדימוי העצמי של

עם ישראל בדבר ייחודו בקרב העמים מאז הופיע בזירה ההיסטורית  .ייחוד ראשוני זה נתפס
במישורים שונים

:

במיפוי האתני של ישראל  -מוצאו משם ועבר והתייחסותו על הגיניאלוגיה של

אברהם  ,יצחק ויעקב ושנים  -עשר בניו  .גיניאלוגיה מטיפוס זה  ,המושתתת על אילן יוחסין הבנוי
שתי וערב  ,אין לה אח ורע בספרות המזרח

הקדמון " .

הייחוד ניכר במישור הדתי  -התגלות האל

לאבות  ,הכוללת את הבשורה בדבר הבטחת הארץ היעודה ולימים גילוי השכינה למשה  ,המזדהה

על  -פי המסורת עם אלוהי האבות  -והאמונה המונותיאיסטית  ,שלפחות לפי המקרא  ,אינה חייבת

ולא כלום לעולם הסובב את ישראל  .במישור החברתי  -צמיחת העם מתא בסיסי של בית אב

בודד ,

ההולך ומתרחב במרוצת הדורות למשפחות ושבטים  .תפיסה זאת בדבר מערכת שארות וקרבת דם

( שעדים לה גם אילנות היוחסין שנזכרו לעיל ) אינה

מוכרת  ,ולפחות

איננה באה לביטוי בולט  ,אצל

שאר עמי המזרח הקדמון  .ובנוגע להיבט הטריטוריאלי  -ארץ  -ישראל איננה טריטוריה סתם ככל
שאר הארצות ; היא מתייחדת כאדמת קודש  ,שהובטחה לאבות  .לפי התפיסה הישראלית נוצר קשר

גורלי מקדמת דנא בין העם הנבחר לארצו הנבחרת  ,שהילה של קדושה נסוכה עליהם ושניהם זוכים
לכינוי ' נחלת ה "  .תודעה היסטורית בדבר זיקה הדדית מעין זו אינה מוכרת לי אצל עם אחר .
הקושי האחר בחקר המסורת מנקודת ראות היסטורית טמון בעובדה שהטקסט המקראי בלבושו
הנוכחי עוצב במשך דורות רבים  ,מאות שנים לאחר זמן האירועים שהוא בא לתאר  .המסורת

] !

ב " צ דיוור  ,דורות ורשומות ,

D . A . Knight ,

ed .
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אברהם מלמט

המקראית על קדם  -ההיסטוריה הישראלית נרקמה למסכת כרונולוגית ולמארג אורגני רק מקץ
פעילות ספרותית והגותית ממושכת ומורכבת מאוד  .לא כאן המקום להיכנס לבירור סוגיה סבוכה
.

זו  ,של

4

ביקורת הספרות המקראית  ,הראויה לדיון בפני עצמה " .

אך רצוני להצביע  -ולו בקצרה -

על שני תהליכים שפעלו בהיסטוריוגראפיה המקראית  ,שיש בהם כדי לפגום באמינות ההיסטורית

:

.

של מקורות המקרא הקשורים לענייננו .
התהליך האחד נודע בחקר המקרא כ ' רפלקציה ' .

4ן

תיאורים גלמיים ועתיקים הועברו תחת שבט של

הרהורים והגיגים  ,בעיקר תיאולוגיים  ,שבעקבותיהם הועלו הערכות חדשות לגבי אירועי העבר .

למשל  ,בשאלה

:

על שום מה  ,וכיצד  ,נפלה ארץ כנען לידי ישראל בימי יהושע

?

התשובה שניתנה

על חלקה הראשון היא  ,כי הארץ הובטחה לאבות האומה ( השווה  ,למשל  ,דברים ל

המסקנה

כ) .

ביחס לחלק השני של השאלה היא כי ההיסטוריוסופיה המקראית הלכה והתרחקה בהדרגה מן האדם
רמבצעיו הצבאיימי והפכה את אלהי ישראל לגורם הדומיננטי במלחמות כיבוש הארץ .

משמע ,

הדוקטרינה התיאולוגית האפילה על מעשי בני התמותה והעניקה את העליונות ליסוד הדתי  .התהליך

השני שעיוות את התמונה ההיסטורית הוא גורם ה ' טלסקופיה '  ,היינו דחיסתה וכיווצה של פקעת
עלילות ארוכת זמן לסיפור פשטני ומלאכותי במידה

ניכרת  ,שהועמד על

מימד כרונולוגי קצר

יחסית  .בדרך זו נתקפלו אירועים מורכבים מעיקרם בידי עורכים מאוחרים למשבצת זמן צרה .
דוגמה לכך הוא צמצום ' תקופת האבות ' לשלושה דורות בלבד  ,או זקיפתם של מעשי כיבוש
ממושכים ונפתלים לזכותו של גיבור לאומי יחיד  ,יהושע 5 .י
לאור האמור ברור שבמסורת המקראית כפי שהיא כיום בידינו  ,שובשו וסולפו קורות ישראל במידה
זו או אחרת .

אבל  ,חרף הקשיים שעליהם הצבעתי אין מקום לאותה פסימיות מופרזת ולאותו הלך רוח של נכאים
כפי שהם מורגשים לעתים קרובות במחקר ואנו אכן רשאים לנצל מסורת זו לשם שחזור אמין פחות
או יותר של ההתרחשות הקדומה  .ראשית דבר  ,עלינו לקבוע אמות מידה  ,המאפשרות לברור את

היסודות הקדומים האותנטיים מתוך החומר המאוחר והמשני  ,הבדוי לפרקים  .משימה זו ניתן לבצע

משני כיוונים  ,מבית ומחוץ
לגופם

; ( ב)

:

( א ) על  -ידי בדיקה ביקורתית ומדוקדקת של הטקסטים המקראיים
הישראלית ,

באמצעות מקורות שמחוץ למקרא שהם בני זמנה של קדם  -ההיסטוריה

היינו מלפני המאות הי " ב  -הי " א לפני  -הספירה  .מובן  ,ששני המבדקים שלובים זה בזה  .אם המציאות
ההיסטורית הכללית במאות השנים שלפני הרבע האחרון של האלף השני לפני  -הספירה הולמת את

התיאורים במקרא על הוויתם של בני ישראל  ,מן הבחינה החברתית  ,התרבותית  ,המשפטית  ,הדתית
וכיו " ב  ,מתחזקת הסבירות כי תיאורים אלה הם מהימנים ואותנטיים  .בייחוד גדלה מידת הסבירות

13

נזכיר רק חיבור מאלף אחד מן הזמן האחרון  ,הכולל גישות שונות כלפי טיב הטקסט המקראי  ,מסרנותו  ,פרשנותו
ומשמעותו  ,תוך הדגמת התיזות השונות באמצעות מחזור סיפורי יעקב

.
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1
באותם המקרים  ,שבהם הנסיבות החיצוניות ומקבילותיהן במקרא אינן תואמות ואף סותרות את מה

שהיה מקובל בישראל בזמן היותר מאוחר  ,כלומר באלף הראשון לפני  -הספירה  ,או שהן לפחות
חסרות משמעות לגבי המציאות נאותה תקופה מאוחרת .

כך ניתן להראות  ,כי יש מידה רבה של ודאות בסברה ששמותיהם הפרטיים של האבות ושל בני
משפחותיהם אכן לקוחים מרובד אונומאסטי

קדום  ,והם

שייכים לאוצר השמות הטיפוסיים לשליש

אברהם מלמט

הראשון והשני של האלף השני לפני  -הספירה  .שמות כגון אלה אנו מוצאים במיסטופוטמיה וגם
במצרים  .הדוגמה הבולטת ביותר היא השם
הי " ט  -הי " ז  ,אמנם

המאות

יעקב  ,המצוי  ,למשל  ,בעשרות תעודות

בצירוף מרכיב נוסף

:

אכדיות מן

יעקב  -אל  ,יעקב  -אח  ,יעקב  -עם וכו '  .אפילו אחד

משליטי ההיקסוס במצרים נושא את השם יעקב  -הר או יעקב  -אל 6 .י ואכן  ,הרוב המכריע של השמות

מן הטיפוס המצוי בסיפורי האבות אינם מקובלים באלף הראשון לפני  -הספירה .

העובדה  ,ששמות

כמו אברהם  ,יצחק ויעקב או שרה  ,לאה ורחל אינם חוזרים ונשנים בספרות המקראית בזמן מאוחר

בוודאי אומרת דרשני  .בתקופה המאוחרת מן הסתם יצאו שמות אלה מכלל שימוש  ,שכן מתן שמות

הוא כידוע  ,במידת רבה  ,עניין של אופנה .
הזכרת הגמל במחזור סיפורי האבות  -אצל

אברהם ,

אליעזר  ,יעקב ואף בפרשת יוסף  -היא

דוגמה הפוכה  ,אשר עוררה ויכוח חריף במחקר  .מוסכם על דעת חוקרים רבים  ,אם כי לא על דעת

הכל  ,כי הגמל המבוית ( והדגש הוא על

הספירה .

לן

הביות )

לא היה בנמצא לפני המאות הי " ג והי " ב לפני -

הוא לא שימש את השבטים במסעותיהם הארוכים ולא שולב בכלכלתם ובלחימתם של

כני דורות אלה  ,כפי שאירע בזמן המאוחר יותר  .ראיה חותכת לכך היא העובדה שהגמל אינו נזכר
כלל באלפי התעודות

ממיסופוטמיה ,

כגון התעודות מן העיר מארי  ,ובמיוחד באלה העוסקות

בשיירות  .יתר על כן  ,הגמל נעדר מכל התיאורים האמנותיים שמן האלף השני  ,ובכלל זה מציורי

הקיר ומן התבליטים המצריים  ,המתארים את מעברם של אנשים מכנען לחצי אי  -סיני ולמצרים .
הגמל בסיפורי האבות הוא אפוא אנאכרוניזם  ,שהוחדר לטקסט בזמן מאוחר  ,כאשר הסיפורים
נערכו  ,עובדו והועלו על הכתב  .הבהמות שבהן השתמשו האבות  ,והנוודים בכלל  ,בתקופה הקדומה ,

היו בדרך כלל  ,חמורים ואתונות  .ההבדל בין השניים  -הזיקה לגמל מזה ולחמור מזה  -אינו
עניין של מה בכך  ,אלא הוא מייצג הבדל עמוק בין קטיגוריות שונות של שבטים  :רוכבי גמלים הם
נוודים גמורים  ,החיים במדבריות

וספר  -המדבר ,

בעוד שרוכבי החמורים והאתונות הם נוודים

למחצה  ,הסובבים בספר ארץ המזרע ואפילו בקרב יישוב הקבע .

שתי הדוגמאות שהעלינו  -עניין שמות האבות מזה ובעיית הגמל מזה  -מאפיינות את התרומה
הדו  -כיוונית שיכול לתרום החומר החיצוני בעימותו עם המסורת המקראית  -מכאן חיוב ואימות
של המסורת  ,מכאן שלילה של התיאור המסורתי כפשוטו .

המקורות החיצוניים
מחמת ריבוי המקורות החיצוניים הנוגעים לסוגייתנו אני נאלץ להסתפק כאן רק באיזכורן של
התגליות המרכזיות  .אך כפיצוי לחוסר זה נעמוד בהרחבת יתר על אחת התגליות המרשימות ביותר

בתור דוגמת מופת לענייננו  .החומר החיצוני מתחלק לשני סוגים  :המקורות האפיגראפיים והממצא
הארכיאולוגי הטהור או הכלתי כתוב  ,שעליו נדלג כאן לחלוטין  ,ולו רק מן הסיבה שהוא בעל איכות
שונה בתכלית ממסורת המקרא  .ואכן  ,המקורות האפיגראפיים הם בעלי תוקף רב יותר ומשמעות

עמוקה יותר בשביל ההיסטוריון מן החומר הארכיאולוגי  .אוצרות כתובים אלה ניתן למיין על  -פי
קני מידה שונים  ,כגון לשון חיבורם או מקום גילויים  .אם נקודת המוצא היא מקום גילויין של

.

,

16

ראה דרך משל

17

ראה ספרו וטל אולברייט שנזכר בהערה הקודמת  ,עמ ' . 156 , 62

:

s . v . Jacob

Index ,

London 1968 ,

W . F . Albright , Yahwe and the Gods of

אברהם מלמט

התעודות אזי ההשלכות המפליגות ביותר לגבי קדם  -ההיסטוריה הישראלית נודעות לתעודות

ממיסופוטמיה וסוריה  .לעומת זה  ,נודע ערך ספיציפי למקורות ממצרים  ,כיוון שהם מספקים מידע

.

רב על ארץ כנען  .למרבה הצער  ,מקורות כתובים מכנען גופה  ,בעלי ערך היסטורי נתגלו במספרים
זעומים  ,אם כי בשנים האחרונות חומר זה נתרבה במקצת .

את רשימת מכלולי התעודות מן האיזור הראשון שהזכרתי עלינו לפתוח כיום  ,ולו מבחינת הסדר
הכרונולוגי בלבד  ,בתגליות הסנסציוניות מאבלה  .בעיר זו  ,השוכנת בצפון סוריה ,

לחלב  ,נחשפו בשנים

1975 / 76
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ק " מ דרומה

אלפי תעודות מאמצע האלף השלישי לפני  -הספירה ומחציו השני .

הואיל ועד היום נתפרסמו פרסום מלא רק אחדות מתעודות אלה ( להבדיל מן הפרטים הפיקאנטיים
למכביר שהודלפו על יסוד מסמכים שטרם ראו אור ) אי אפשר  ,לפי שעה  ,להעריך הערכה נאותה
את המשמעויות הצפונות בתגלית זאת לגבי חקר מוצאו של ישראל  .עם כל החשיבות הרבה של

תגלית זאת לתולדות סוריה  ,יש להתייחס בזהירות רבה  ,ברתיעה ואפילו בפקפוק  ,אל דיווחים שונים
בכלי התקשורת ובעיתונות הפופולרית והמדעית בדבר הקשרים המפתיעים עם המקרא וארץ
ישראל ; בחלקם הניכר קשרים מעין אלה הם עורבא

פרח  ' .י

הקורפוס הבא מבחינה כרונולוגית  ,אף

הוא בעל ערך היסטורי ראשון במעלה  ,הם הארכיונים המלכותיים מן העיר מארי  ,שעל גדות הפרת

התיכון  ,מן המאה הי " ח לפני  -הספירה  .מפאת חשיבותה היוצאת מגדר הרגיל של תגלית זו היא

ראויה לדיון נפרד ורחב יותר  ,שנביא להלן  .הבאה בתור אחרי מארי היא העיר

נוזי  ,מזרחה לחידקל ,

בקרבת שדות הנפט של כרכוך  ,שבה נתגלו אלפי תעודות מן המאה הט " ו לפני  -הספירה  .אבל בשנים
האחרונות חל סחף ניכר בהערכתן של תעודות אלה כמקבילות לגיטימיות למקרא לעניין סדרי
החברה

והמשפט  ,שנהגו

אצל האבות  ,ולעניין חיי האישות שלהם 9 .י אחת התגליות המרשימות

ביותר שנתגלו אי  -פעם כקדמת אסיה הן התעודות מאוגרית  ,אשר על החוף הצפוני של סוריה  ,וזמנן

המאות הי " ד  -הי " ג לפני  -הספירה  .אולם חשיבותו של חומר זה לגבי המקרא מתמצה בעיקר בצד
הספרותי והלשוני ואך מעט כצדדים ההיסטוריים  .כדי לצאת לידי חובה גם לגבי מצרים אזכיר

בקצרה את המגילה של סינוהה  ,או סאנהת  ,מן המאה הכ '  ,שהיה פליט מצרי שישב בגלות בכנען

;

את ' כתבי המארות ' המצריים ( היינה טפסי קללות ) מן המאות הי " ט והי " ח  ,המונים עשרות ערים
ככנען על שמות מושליהן

;

ומעל לכל אזכיר ברמז את מכתבי אל  -עמרנה הנודעים  ,מן החצי

הראשון של המאה הי " ד  ,שחוברו בלשון הבבלית  ,היא ה ' לינגווה פראנקה ' של אותם ימים .

18

לסיכומים בעברית על תגליות אלה ראה

:

ספרות נבחרת )  .בפיסקה הקצרה על ' אכלה

.

א ' קמפינסקי ור ' קוטשר  ,קדמוניות יב

( תש " ם )  ,עמ ' - 98

והמקרא ' ( במאמרו של קוטשר  ,שם  ,עמ ' ) 115 - 114

] 12

( ושם

הידיעות המובאות

על שורת אתרים מארץ  -ישראל שהוזכרו כביכול בתעודות אבלה בטעות יסודן  .וראה עתה את החיבור המסכם של
חופר האתר

:

Empire Rediscovered, London 1980

"ג -

 . Matthiae , Ebleק ושם במבוא לתרגום האנגלי

של הספר ( עמ '  ) 11דברי הסתייגות בדבר הקשרים עם המקרא וארץ ישראל  .והשווה  :חס Archi , ' Notes

,1 .

 . 1 - 16קק Eblaite Geography ' , SEb , 11 / 1 ) 1980 ( ,
19

השווה  ,דרך משל  ,את ההתייחסות השונה אל המקרא בערכים על נוזי שבאנציקלופדיה המקראית האמריקנית
משנת  1962וככרך המלואים שלה משנת  : 1976על הערך האחרון

 . 6351 .קק the Bible, Supplemenrary Volume, Abingdon 1976 ,

,

.

.

עייןי -

 ' The~ .ן2טא B . L . Eichler ,
0

Dictionary

ter 's

ראשיתו של עם ישראל

והמקרא "

מארי

למארי ולתגליותיה נודע ערך ייחודי בשביל חקר תולדות ישראל הקדומות ולמדע המקרא בכללו .

כאמור  ,נתרכז בתומר האפיגראפי בלבד ורק באותן תעודות שמן התקופה הבבלית העתיקה  ,היינו
מימי חמורבי  ,מלך בבל  ,בקירוב  .מתקופה זו נתגלו בארכיונים המלכותיים שנחשפו בארמון
תעודות ואפשר שאף למעלה מזה  ,ועדיין יד החופרים נטויה  .בסתיו

המכיל על  -פי השמועה

כ 150 -

תעודות  .עד עתה פורסמו רק

1979

20 , 000

נתגלה ארכיון

נוסף ,

 6 , 000 - 5 , 000פריטים  ,ב  16 -כרכים ,

ועוד כמה כרכים נמצאים בהכנה  .על  -פי החלק הקטן יחסית שפורסם אנו יכולים לעמוד על
הפוטנציאל העצום הטמון עוד בחומר שטרם ראה אור ועל כן אנו ממתינים לפיענוחו בציפייה
דרוכה .

כרגיל  ,במימצאים האפיגראפיים מן המזרח הקדום  ,רוב התעודות הן מסמכים כלכליים

ומינהליים ,

בייחוד של משק החצר  ,ואילו כרבע מן התעודות הן איגרות ובכללן חליפת המכתבים הדיפלומטית
של מלכי מארי ופקידיהם עם ממלכות אחרות  .אסתפק כאן בציון שלושה סוגים של תעודות שעד
כה לא היו ידועים כלל בספרות המזרח הקדמון או לא זכו לייצוג הולם  ( :א ) טקסטים ממשק

החצר ,

שנוכל לכנותם בשם ' תפריטים '  .הדברים אמורים ברשימות ארוכות של מצרכי מזון ששימשו
להכנת הסעודות המלכותיות  .נרשמו סוגי המזון  ,בצד כמויותיהם  ,שנצרכו מדי יום ביומו בארמון
ונערכו סיכומים חודשיים  ,דבר המעלה בזיכרון את תיאור ' שולחן ' שלמה במקרא ופרשיות
מקראיות אחרות  ( .ב ) כרך מיוחד מתעודות מארי הוקדש לחליפת המכתבים של נשים  ,כאשר הכותב
או הנמען הם אשה ולעתים שניהם נשים  .מטבע הדברים מדובר לרוב בנשי החצר  ,בסלתה ושמנה
של החברה  ,ולא בעמך בסתם  .מארי היא כיום בבחינת המקור העשיר ביותר בעולם העתיק על
מעמד האשה ועל התפקידים הרמים שהיתה עשויה למלא  .אנו עדים  ,לפחות לגבי אותה תקופה

קדומה  ,לאמאנציפאציה המתקדמת של האשה  -ושוב  ,מן המעמדות העליונים  -בתחום

המינהלי  ,המדיני  ,התרבותי והדתי  .היו נשים שזכו ל ' חינוך גבוה ' ושימשו  ,נין השאר  ,בתפקידי
' סופרות '  ,שגרירות או אף ראש עיר  ( .ג ) הסוג האחרון מעביר אותנו למעשה הישר אל המקרא  :עד

כה נתפרסמו  28טקסטים ' נבואיים '  .אלה הם מכתבים  ,בעיקר של פקידי המלכות ( ואף של כמה נשי
חצר ) ,

המדווחים למלך מארי על הופעתם של מתנבאים ומתנבאות  ,והם מצטטים את הבשורה

הנבוגית בדרך כלל באורח מילולי  .בניגוד למאנטיקה ולמאגיה המקובלות במזרח הקדמון  ,אמורים
הדברים הפעם בהתנבאות אינטואיטיבית ובתודעת השליחות הממלאת את נושא דבר האל  .מטעמים
אלה דומה התופעה לנבואה המקראית ואפשר שמארי היא בבחינת גילוי ראשוני ומפתיע של אותו
חיזיון  ,שבא על ביטויו המזהיר ביותר בתולדות ישראל .
דומה

עלי ,

שתגליות

מארי ,

יותר משאר

התגליות ,

מעמידות בפרספקטיבה חדשה את קדם -

ההיסטוריה הישראלית  .יתר על כן  ,חשיבות מרובה נודעת לתעודות אלה ללימוד רבדיה הקמאיים
ביותר של הלשון העברית  ,וכאמור  ,למדע המקרא דרך כלל .

20

לנושא זה הקדשתי כמשך השנים שורה של מחקרים  ,שלפי שעה כונסו בחלקם בקובץ  :מארי והמקרא  ,מהדורה

.

.

שניה ומורחבת ( החוג להיסטוריה של עם ישראל האוניברסיטה העברית מפרסומי

אקדמון ) ,

ירושלים תשמ " א .

15

תכנית ארמון מעליטים השמיים  -מערביים בתאו  . -בחררים המסומנים במספרים

142 , 1 35 - 134 , 115 , 111 - 110 , 108 , 5 :

נתגלו ארכיונים ממלכתיים

המתודה של מחקר משווה בין מארי והמקרא  ,דורשת הבהרה  .יש לבחור מתודה מתאימה

ויעילה ,

כדי שההשוואה בין השניים תהא קבילה ובעלת משמעות ולא תהא שטחית או שלוחת רסן ורדופת

.

סנסציה כפי שקרה לא פעם בעבר  ,ולאחרונה בנוגע לתגליות אבלה  .מן הטעמים הנזכרים הייתי
דוחה את הגישה הרומנטית  ,שאותה טיפחו אחדים מן החוקרים

בשנות השלושים  ,ובראשם חופר מארי א ' פארו

) ( Parrot

הצרפתים  ,מאז

גילוי תעודות מארי

ושעשתה לה מהלכים גם כארצות אחרות ,

כגון בארצות הברית בבית מדרשו של ו " פ אולברייט  .גישה זאת נוטה לכרוך במישרין את מארי עם
ניצני ישראל  ,כאילו קיימת זיקה גנטית ראשונית בין האוכלוסין השבטיים המשתקפים כמארי ובין

אבות עם ישראל  .במקום השיטה הגנטית  -הייתי ממליץ מאוד לאמץ גישה  ,שאני מעדיף לכנותה
בשם ' טיפולוגית '  ,או אולי ' פנומינולוגית '  ,בדיון משווה כין מארי  -והדברים יפים לגבי מרבית

ראשיתו של עם ישראל

המקורות החיצוניים  -ובין המקרא  .לאמור

:

עלינו למקד את המאמץ להעלאת התופעות

הטיפוסיות המקבילות בין שני המקורות  ,לבלוש אחרי מערכת מושגית משותפת ולהתחקות אחרי
מוסדות וסדרים שהם חופפים פחות או יותר במארי ובישראל  .בכך אין אנו באים לשלול מלכתחילה

את האפשרות של קיום זיקה היסטורית קמאית עם אבות ישראל  ,אלא שטיב הנתונים שבידינו עד
כה אין בו כדי להכריע לטובת אפשרות זו .
על בסיס הנחות וסייגים אלה נוכל להעלות ארבעה היבטים  ,העשויים לשמש כנקודת מוצא לדיון
משווה פורה ויחד עם זה מבוקר ותקף .

שמי  -מערבי מוביל פר לקרבן  .קטע מתמשיח  -קיר בארמון מארי

אברהם מלמט

(א)

ההיבט הכרונולוגי  :לגביאותם חוקרים  ,הקובעים אתתקופתהאבותלרבע אולוטל
ם
 ,ספ " זר או דה  -ת  2תעודות מארי הן
ווויויוווולוו -וסוימו כגת אולבר " ט ,

גיק

.

ורווי

,

"

בקטוב במת זמנם על אברהם  ,יצחק תעקב  .מכאן אף יקל על חוקרם אלה לאמץ לעצמם את

ה ' שיטה הגנטית ' שהזכרתי ולשוות יתר היסטוריות לאבות עם ישראל  .אולם  ,כפי שרמזתי בתחילת
דברי  ,יש לשלול  ,לדעתי  ,את המושג של ' תקופת האבות '  ,ככינוי של עידן היסטורי ספציפי  ,המוגדר

מבחינה כרונולוגית  .נראה לי  ,שיש לראות בסיפורי האבות תימצות מלאכותי של פרקי זמן נרחבים

החובקים מאות שנים  -אולי כבר משלהי האלף השלישי ועד לשליש האחרון של האלף השני
לפני  -הספירה  .ולפיכך אין להיבט הכרונולוגי אותו תוקף שמייחסים לו חוקרים אלה ורבים
בעקבותיהם .

(ט

ההיבט הגיאוגראפי בא על מטף בכמה וכמה מישותם  .ראשית כל במרחב ' כאותו

.

מקיפות תעודות מארי מצף אתור ארם  -זהרים וסממנו הגיעו על  -פי המסורת האבות לארץ כנעך
בהקשר זה  ,מאלפת העובדה כי שתי הערים חרן ונחור  ,ששימשו כמקום מושבם הקדום של שניים
מן

האבות  ,נזכרות תכופות

במארי כמוקדים של שבטים נודדים  .יתר על כל  ,מסעי האבות מארם

נהרים לכנען  ,הלוך ושוב  ,מושתתים עתה על רקע ריאלי יותר הודות לתיאורים הרבים שנמצאו

במארי בדבר שיירות של סוחרים ודיפלומטים  ,ואף של נדירות שבטים  ,בין איזור הפרת התיכון
לצפונה של ארץ כנען  .בנוסף  ,נזכרות בתעודות מארי שתי ערים השוכנות בגבולות ארץ  -ישראל
גופה  :ליש  ,שמה הקדום של העיר דן  ,וחצור  ,ונזכרים אף שמות שליטיהן באותו פרק זמן  .באחרונה
פורסמה תעודה המזכירה אפילו את השם ' כנענים '  ,אלא שקשה לקבוע אם בהקשר הנדון הכוונה
היא בכלל למונח אתני או גיאוגראפי מוגדר .
( ג)

ההיבט הח ברתי

הערבית )

:

מארי היא המקור הראשי מתוך כל ספרות העולם העתיק ( עד לתקופה

לגילומה של החברה השבטית על גווניה השונים ורק בה ובמקרא מצטיירת חברה זו

במלוא פריחתה וחיוניותה  .ההיבט הנוכחי הוא מהותי יותר מבחינה היסטורית מן הסוגיות הקודמות
ובדיון המשווה יש לשים לב לנקודות האלה  :המשטר השבטי על דפוסיו  -מבנה השבט וארגונו
ובעלי השררה העומדים

בראש היחידות השבטיות

;

תהליך ההתנחלות השבטית  -המעלה

ספקטרום רחב של שבטים  ,מנוודים בקצה האחד ועד לשבטים שעברו להתיישבות קבע בקצה
האחר  .כעוד שמארי מגוללת לפנינו תמונה סינכרונית של שבטים למיניהם  ,השרויים באותו זמן
בדרגות שונות של התנחלות  ,המקרא מעלה תמונה דיאכרונית של תהליך מודרג של דרכי
התנחלותם של בני ישראל המסתיים בהתנחלות קבע  .את ההצטלבות המעניינת בין סינכרוניות
לדיאכרוניות ניתן לנצל מבחינה מתודית  ,כך שמקור אחד ישלים את התמונה המצויה במקור האחר ,

נקודה מאלפת אחרת  ,המשותפת לשני הקורפוסים  ,היא המפגש המרתק בין החברה השבטית ובין
'

התרבות העירונית הקדומה  ,מפגש המלווה בחיזיון הכפול של חיכוכים וחילוקים מזה ושל תהליך
סימביוטי והשלמה מזה  .לאור כתבי מארי מתחוורת ביתר קלות הפרובלמטיקה הכרוכה בחדירתם
של בני ישראל לתוככי כנען על הציוויליזציה העירונית שבה  .דומה הדבר גם באשר למוסדות
ולטקסים המקבילים  ,שרידי המורשה השבטית הקדומה  ,כגון טקס כריתת בריתות .
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ראה על דעות אלה ואחרות

:

25911 .

 .קק .

London 1978

.

1) . De Vaux , The Early Historf of

הבנית חרס לאפיית עוגות שנתגרתה
במטבח המלכותי בארמון מארי  .התב -
נית מתארת אלה  ( .השווה ירמיהו מד
יט

:

' וכי

אנחנו

מקטרים

למלכת

השמים  . . .עשינו לה מהים להעצי -

( ד)

ההיבט האתני  -הלינגוויסטי  ,השופך אור על מוצאם והשתייכותם האתנית של שבטי

מארי מזה ושל עם ישראל מזה  .היבט זה הוא אולי בעל המשמעות הרבה ביותר מנקודת מבטם של
ההיסטוריונים והבלשנים  .הקביעה כי רובה המכריע של האוכלוסיה המשתקפת בתעודות מארי
נמנה על השמיים  -המערביים  ,כמוה כאבות עם ישראל  ,מסתמכת על שני אינדיקאטורים

:

 . 1שמות

העצם הפרטיים  ,שהזכרנו למעלה  ,שהם בבחינת תעודת זהות אתנית של הקדמונים  .בתעודות מארי

נמצאים בנוסף לשם יעקב  ,על צורותיו השונות  ,שמות כגון אברם  ,ישמעאל  ,לבן או לאה .

והניבים

השמיים  -מערביים ,

המשולבים בטקסט

התעודות ,

.2

המלים

הכתובות בלשון האכדית  -הבבלית .

לעתים קרובות למדי לא מצאו סופרי מארי מונח מקביל הולם בלשון הכתב האכדית והם נזקקו

לוח טין ממארי
של

( 26

כאלף גברים

"

 20ס " מ ) ,

בו נמנים שמותיהם

ונשים  ,ובכללמשמותכגון

:

יעקב  -אל  ,עקב  -אח

לביטויים טיפוסיים מאוצר המושגים השמי  -המערבי שהיה שגור בפיהם  .בתור דוגמה נציג כאן
כמה מונחים מסוג זה  ,שאינם ידועים בלשון האכדית התקנית  ,או שהם מופיעים בה במשמעות
שונה  ,אך מצד אחר הם מוכרים היטב מלשון המקרא
' חבר ' ו ' אומה '

;

:

בתחום הארגון השבטי  -המלים

' גוי ' ,

בצורות ההתנחלות  -המושגים ' נחלה ' ו ' נווה ' במשמעות מאהל הרועים  ,הצאן

ותחום המרעה ( השווה

:

נווה

מדבר ) :

בין בעלי השררה השבטית  -ה ' שופט '  :ארבע רוחות

העולם  ' -קדם ' ו ' אחור '  ' ,ימין ' ו ' שמאל '  ,המציינים במקרא מערכת כיוונים קדומה ביותר .

אולם בסיכומו של דבר אני חייב להדגיש כי על אף הגילויים המפתיעים שצופנות תעודות מארי
לגבי

המקרא  ,למרות

כל המידע המאלף הזורם בזרם גואה והולך ממארי  ,גם במקרה אופטימלי זה

נותרה העדות החיצונית  ,כמו שאר המקורות החיצוניים  ,בחזקת ' ראיות נסיבתיות ' בלבד לגבי

השלבים הקדומים של קורות עם ישראל  .זוהי מהותה וזה גורלה של המאטריה על קדם  -ההיסטוריה

של עם ישראל  ,שהיא איננה ניתנת לאישוש ממשי ולהוכחה מעין ' מתימטית ' מן החוץ .

סיכום  -הגיגים מתודיים
מצב העניינים כמתואר

לעיל  ,ובעיות נוספות שלא

יכולנו להתייחס אליהן כאן  ,הביאו את החוקרים

לנקוט שיטות משיטות שונות כדי להתמודד עם ההיסטוריה הישראלית הקדומה  .במחקר של
הדורות

האחרונים ,

ובייחוד

בדור

האחרון ,

הוצע

מגוון

רב

של

ה ' ניהיליסטיות '  ,השוללות את המסורת המקראית כליל ועד להשקפות

פתרונות ,

למן התפיסות

הניאו  -פונדאמנטאליסטיות ,

המאמצות את המסורת למעשה ככתבה וכלשונה  .אם ? מדתי שלי במגוון זה  -במידה שניתן

להגדירה באורח כולל  -היא בעלת נטייה זהירה להערכה חיובית של העדות המקראית  ,הרי נטייה
זאת היא פועל יוצא מן הגישה המנחה אותי בחקר קדם  -ההיסטוריה הישראלית .

ראשיתו של עם ישראל

בהעלאת מספר עקרונות כלליים המשמשים נר לרגלי  ,מבלי יכולת לתאר כאן כיצד יש

אסתפק

ליישם עקרונות אלה לגבי נושא זה או אחר .
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על הנחיות מתודיות אחדות כבר עמדתי למעלה  ,אם

במפורש ואם ברמז  .כאן עלי להדגיש  ,כי דרכי שונה מלכתחילה מדרכם של אותם חוקרים
השראלים מודלים  ,בייחוד מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה  ,וכופים אותם על תולדות ישראל
הקדומות  -דבר שנעשה אופנתי בשנים האחרונות ותוצאותיו סירוס מוחלט של מסורת המקרא
והפיכתה על פיה  ,או התעלמות גמורה

ממנה ' .

2

הייתי ממליץ על דרך הפוכה ממש  ,היינו במקום

אכיפת מודלים מן החוץ להשקיף על העדות המקראית עצמה כעל מודל קונצפטואלי קדום בדבר
ראשיתו של עם ישראל  .במלים אחרות  ,כאילו בני ישראל לא התכוונו להעלות במקרא אלא תמונה

משוערת של עברם הקמאי  ,כעין ההשערות שהועלו במדע המקרא

המודרני  .אלא שיתרונה וכוחה

של ה ' תאוריה ' המקראית עמה  .היא קרובה לאירועים עצמם באלפי שנים מן ההיפותזות המודרניות
והיא פרי של אווירת הארץ האותנטית ושל הכרה אינטימית של תנאי הסביבה שבה נרקמה ההולדה
העברית ; בנוסף לכך היא ביטוי ל ' אוטונומיה המושגית ' ( אם להידרש למונח של ב ' לנדסברגר ביחס
לעולם

הבבלי )

השערת  -עבודה

של הישראלי הקדמון .
) ( working hypothesis

מעין זאת עשויה גם למנוע בעדנו מלגלוש אל אחת

השיטות הקיצוניות  ,המנוגדות זו לזו באורח קיצוני  ,המטביעות את חותמן על ההיסטוריוגראפיה
המודרנית בסוגיה שלנו  -הגישות הניאו  -פונדאמנטאליסטיות מזה והגישות הניהיליסטיות מזה .
בנוגע לגישות מן הסוג הראשון  -אנו נשמרים מלהיסחף אליהן על סמך ההנחה והמודעות כי
המסורת היא בחזקת היפותזה ואיננה דין  -וחשבון עובדתי של האירועים  .ואילו בנוגע לגישות

הניהיליסטיות  -אנו דוחים בכל תוקף את תפיסתן להשקיף על המסורת בכללותה כעל בדייה
שרירותית ופיקציה שבכוונה תחילה  .כניגוד לתיזות הראדיקליות מן הסוג האחרון המסורת על
קדם  -ההיסטוריה הישראלית בקוויה הכלליים עשויה  ,לדעתי  ,לשמש עבורנו פאראדיגמה קבילה ,

וכלל לא אבסורדית  ,לתאור התהוותו של עם ישראל .
מבחינה אופרטיבית נושאת לפיכך גישתנו אל הטקסט המקראי צביון דיאלקטי  ,המנוגד לשיטות

החד  -צדדיות  ,הרווחות כיום במחקר  .לאמור  ,אנו מאמינים בסבירותה של  .האפשרות  ,כי במסורת
גלומים  ,זה בצד זה  ,יסודות היסטוריים עתיקים ומהימנים ויסודות מאוחרים ובלחי

מהימנים ,

המכילים שורה ארוכה של אנאכרוניזמים  .אל המסקנות בדבר הערך ההיסטורי של הממצא
הטקסטואלי יש להגיע בדרך אמפירית ואינדוקטיבית של בדיקת הכתובים לגופם ולא בדרך

דדוקטיבית  ,המושתתת על משפטים קדומים .
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ליישום הגישה על יציאת מצרים ראה  :מלמט ( לעיל  ,הערה

, )7

עמ '

; 51 - 45

ועל כיבוש הארץ ראה  :מלמט ( לעיל ,

הערה . ) 15
23

נציגים בולטים בשנים האחרונות של ' בעלי מודלים '  ,השוללים את המסורת על קדם  -ההיסטוריה הישראלית  ,הם

( לפי סדר כרונולוגי של חיבוריהם

המרכזיים ) :

 .ג .א  .נ

 De Geusוראה בייחוד את החיבור המקיף האחרון של
1979

York

Seters ,
:

.

נ G . E . Mendenhall ,
ג . . /1 . Thompson ,
, . Van

Maryknoll ,

' . Gottwald , The Tribes ofש 14 .

 . Newבצדם יש חוקרים הכופרים בהיסטוריותה של ' תקופת האכות ' מבלי לשלול את קדם -

ההיסטוריה הישראלית כולה  ,כגון ב ' מזר ( לעיל  ,הערה . ) 2
24

הנני מודה לד " ר ש ' אחיטוב ולמר ש ' כנדור על שקראו את כתב  -היד של מאמרי והעירו את הערותיהם .

החקרה הסלבקית  -מדרום להר  -הבית
מאיר בן  -דב

פרשת איתור מקומה של החקרה הסלבקית בירושלים עמדה במוקד המחקר הטופוגראפי של
ירושלים בימי בית שני ולאחרונה אף נדון העניין בהרחבה באחת מחוברות קתדרה  .י המחבר מבקש
להוסיף כאן הצעה אחרת לזיהוי מקומה של
יונה

החקרה  .עוד לפני כעשרים וחמש שנים כתב מ ' אבי -

:

תוצאות החפירות הארכיאולוגיות  ,המתנהלות בירושלים  ,זעיר פה וזעיר

ואילך משלימות את הידיעות השאובות מן המקורות

הכתובים  ,ופרט

שם  ,משנת 1867

לשתי בעיות חשובות

( מצב החקרה וקו החומה השנייה ) קיים הסכם בין רוב החוקרים המוסמכים לגבי קביעת מצבם
הטופוגרפי של הבניינים וחלקי העיר

השונים .

2

אם נעיף מבט במחקר הטופוגראפי של ירושלים בימי בית שני נמצא שזכתה החקרה לטיפול רב ויש
הצעות שונות לאיתורה  .מיקומה סבב את הר  -הבית כולו ואף הרחיק לכת מעבר למטחווי  -קשת
ועלה עד למקום המצודה המלכותית שבסמוך לשער

יפו ' .

לבעיות הזיהוי של החקרה
כבר בשנת

1972

סבר כותב שורות אלה שיש פתרון ארכיאולוגי לבעיית זיהוי החקרה בעזרת שרידים

שנחשפו בחפירות שמדרום להר  -הבית  .אולם עם השלמת פעולות החפירה באתר לצורך שימור
השרידים שנחשפו התבהרה התמונה  .נראה לי  ,שעכשיו הדברים נהירים וברורים יותר ואפשר
להביאם לפני

1

"

צפריר ,

החוקרים ' .

' על מקומה של החקרה הסלכקית בירושלים '  ,קתדרה .

הנ " ל  ,קדמוניות  ,ה
2

( תשל " ג ) ,

14

( טבת

תש " ם )  ,עמ ' ; 40 - 17

לנוסח מוקדם ראה

:

עמ ' . 126 - 125

מ ' אבי  -יונה  ' ,הארכיאולוגיה והטופוגרפיה של ירושלים

כימי הבית השני '  ,ספר ירושלים  ,ערך מ ' אבי  -יונה .

א,

תל  -אביב תשט " ז  ,עמ ' . 305
3

לסקירת כל ההצעות הקודמות על מקום החקרה במהלך המחקר ראה  :צפריר  ,קתדרה ( לעיל  ,הערה
והמפה בעמ '

4

,) 1

עמ '

20 - 18

. 19

.

כבר כשעתו הבאתי את עיקר הדברים  ,הן את פרטי הממצא שנודעו אז הן את ניתוח המיקום לפני פרופ ' מ ' אבי -
יונה והוא עודרני לאסוף חומר כדי לאשש את ההצעה  .כאמור  ,מאז

1978

נחפר השטח כולו במהלך הכנתו של

האתר לגן ארכיאולוגי  .החפירה חשפה כיתר  -בהירות את פרטי המבנים ואת הכרונולוגיה היחסית ביניהם  .וראה
להלן .

22

צילום אוויר של איזור החקרה לאחר החפירות ( מבט

למערב )

שרידי המבנה רב  -החדרים ניכרים במרכז התמונה  ,לצד הרחוב והמדרגות מימי הווזוס המוליכים אל שערי חולדה
הרצפה של בריכת המים ניכרת בצבעה הלבן ובסידורה האלכסוני  -סמוך לפינת החומה התורכית

נבחן תחילה את מקורות הבעיה של זיהוי מקומה של החקרה  ,המצודה הסלבקית שבנה אנטיוכוס

הרביעי בירושלים  .המקורות מימי בית שני שעניינם בחקרה הם חד  -משמעיים באשר לאיתור
מקומה  .גם מחבר ספר חשמונאים וגם יוסף בן  -מתתיהו היו איתנים בדעתם שהחקרה מצויה דרומית

להר  -הבית  .אם כך הוא  ,כיצד אפוא הפך איתור מקום החקרה לבעיה ומדוע

?

דעתו של אבי  -יונה

היתה מנוגדת לנאמר במקורות  .אבי  -יונה כתב  ,למשל  ,כי ' ליוסף עצמו לא היו ספקות בנידון זה
הוא אמר בפירוש וחוזר ואומר ( למשל במלחמות

למרות זאת כותב אבי  -יונה

:

ה  ,ד  ,א 138 ,

ועוד ) כי חקרה היא

:

עיר תחתונה ' ' . . .

' עלינו לדון באחת הבעיות הטופוגרפיות הסתומות בפרשת ירושלים

מימי הבית השני  ,היינו החקרה '  .בעניין מיקומה של החקרה בעיר התחתונה הדברים מפורשים
לחלוטין ואם נוסיף על כך את הסיבות להקמת החקרה בדרום הר  -הבית  ,כדי לשמור על פתחי ההר

5

אבי  -יונה

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 317

עיר דוד

חתך אורך של ירושלים במאה השנייה לפני הספירה ( מבט

למזרח )

חתך אורך של ירושלים בסוף המאה הראשונה לפני הספירה ( מבט

למזרח )

הר  -הבית והמקדש
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שרת -י מבנה לב  -חדרים
( קסרקטין

?)

י

שער חולדה המערב

מן המאה

השנייה לפני הספירה

ך-=11

ן
ן

תוספת לכותל המורחי

..

ך

==ן

שרידי בדיבה גדולה

,

,

מן המ ה השנייה

1

ן

.י

לפני הספירה

שנבנתה ע " י הורדוס
--

העיקריים

שבדרום ,

-

.

י

.

ג

הדברים מתחזקים והולכים  " .במהלך המחקר היו שערבבו שלא בצדק את

החקרה הסלבקית עם החקרה האחרת שהתקיימה קודם בצפון הר  -הבית ואשר הסלבקים כבשו אותה

מן התלמיים בראשית המאה הג ' לפני  -הספירה .

7

הקושי העיקרי שעמד לפני חוקרים רבים של ירושלים לזהות את החקרה שבנה אנטיוכוס הרביעי

בירושלים בעיר התחתונה  ,היא עיר דוד  -כפי שהמקורות מראים  -היה הנחיתות הטופוגראפית
של איזור זה לעומת הר  -הבית  ,שהרי מדובר על כך שממגדלי החקרה אפשר היה לצפות לתוך הר -
הבית ולעקוב אחר הנעשה שם  ,ולשם כך היא הוקמה  .ההשקפה בדבר נחיתות האזורים שמדרום

להר  -הבית הסתמכה על מחקרי הטופוגראפיה של הקרן הבריטית בראשות וורן  .משלחת זו עבדה
בשיטה של חפירת פירים עד לסלע בנקודות שהן רחוקות למדי זו מזו וחיבור הנקודות לאחר  -מכן

6

על זיהוי החקרה בעיר דוד  ,העיר התחתונה  ,ובאיזור שבו היו דווקא ארמונות המלכים ראה  :צפריר  ,קתדרה
הערה 1

),

עמ '

 ' . 26 - 25עיר תחתונה '

( לעיל ,

ו ' עיר דוד ' בפי יוסף בן  -מתתיהו היא כל העיר שמדרום להר  -הבית  .כולל

העופל  ,ולא רק מה שמכונה ' עיר דוד ' במחקר החדש .
7

ניסיונות זיהוי אלה יש

הצד

התיאורטי

:

לפסול  .צפריר נדרש לסוגיה זו והביא את הטיעונים

כולם  .במאמרו עמד צפריר כהרחבה על

מדוע יש לפסול את כל הדעות המנסות להעביר את איתור החקרה לאזורים שונים בעיר  :בצפון

הר  -הבית ובמערבה של העיר ואף את הפתרון המתוחכם כלשהו למקמה בדרום  -מערב המקדש וכעיר העליונה .
צפריר  ,שם  ,עמ '

 . 25 - 18מבין ההצעות הקודמות שמזכיר צפריר נראית זו של ווטסון נכונה ביותר מבחינת ניתוח

המקורות  ,ואכן גם צפריר הציע למקמה בסמוך לאותו איזור  .לימוד הטופוגראפיה ומציאת השרידים מלמדים

.

שהחקרה אמנם נמצאת מדרום להר  -הבית אבל לא בתוך תחומי הר  -הכית כדעת צפריר  .אלא מחוץ לתחומיו .

26

החקרה הסלבקית  -מדרום להר  -הבית

בדרך של אינטרפולאציה  .היא מצאה שמדרום להר  -הבית  ,מן הכותל הדרומי ומשם דרומה אל עבר
עיר דוד  ,יורד הסלע במדרון משופע ותלול מאוד  ,וחלקה הצפונה של עיר דודן וליתר דיוק  -איזור

העופל  -נחות ונמוך בהשוואה להר  -הבית גופו ' .
ולפיכך אין כל
ן
ולמחות את זכרה ,
ן
להסירה
ן
היסוד  ,עד ההר שעליו עמדה  ,בידי היהודים שביקשו

העובדה  ,שלפי המקורות נהרסה החקרה עד
ן

סיכוי למצוא את שרידיה בשטח  ,עודרה חוקרים רבים להמציא תיאוריות מרחיקות  -לכת  .ניתוח כל

המקורות שעניינם בזיהוי החקרה ובאיתור מקומה מדרום להר  -הבית ובסמוך לשעריו נעשה בידי

צפריר  ,ואינני חולק בעניין זה על דעותיו .

9

אבל באחת התקשה צפריר  ,שפיתח את הצעתו עוד לפני שעלה בידנו למצוא את השרידים שלדעתי
הם שרידיה של החקרה  .הקושי נוצר מעצם זיהויו את חלק החומה המזרחית של

הר  -הבית  ,הכותל

המזרחי  ,מן ה ' תפר ' וצפונה  ,למרחק  -מה  ,עם הקיר המזרחי של מבנה ה ' פודיום '  ,כלומר המסד
שעליו היתה בנויה מצודת החקרה 0 .י
הכותל המזרחי של הר  -הבית לא נבנה מחדש בידי הורדוס  ,אלא הוא השתמש בקיר הישן שהיה איתן
דיו והוסיף לו קטע בדרום וקטע בצפון  .הקטע בדרום אורכו

32

מטרים והוא נבדל ונפרד מן הקיר

הקדום  .חיבורם של הקיר הישן והקיר החדש באותו מקום נודע במחקר בשם ' התפר '  .טיעוניו
המפורטים של צפריר שהקיר מצפון

ל ' תפר ' בנוי בסגנון הבנייה ההלניסטית נראים

לי מיותרים

מעיקרם  ,שכן ברור שהקיר קדם לימי הורדוס  ,ומצד אתר  -אין להעלות על הדעת שהוא קדום
ביותר  ,כדברי יוסף בן  -מתתיהו  ,דהיינו מימי שלמה  .זהו הכותל המזרחי של מתחם הר  -הבית

בתקופה ההלניסטית  -ויהיה הבנאי שלו מי
אף קודם  -לכן ,

8

שיהיה  .אפשר שהיה זה מעשה של ינאי המלך וייתכן

בימי אחד הכוהנים הגדולים בתקופת התלמיים " .

את הידיעה  ,ששמעון הרס את

הליקוי בעבודת המשלחת הבריטית בהנהלת וורן בנוגע לטופוגראפיה של הסלע בירושלים מקורו בכך שהיא
הושתתה על מידע מנקודות חפירה שהגיעו עד הסלע  .כשנערכו החפירות בצפיפות  ,כמו למשל לאורך הכותל

המערבי  ,היה הדיוק רב יותר  ,אם כי גם שם נעשו טעויות כאשר ירדו החופרים בפיר הקטן שחפרו אל חללו של
בור  -מים והתמונה של הסלע יצרה מצב לא נכון  .מכל מקום  ,מדרום להר  -הבית  ,שם נערכו החפירות כמרחקים
גדולים זה מזה  ,היה המידע מוטעה ובאיזור שבו אנו מאתרים את החקרה היתה המציאות הטופוגראפית שונה מזו
שתיארה המשלחת הבריטית .
9

הריסת החקרה עד היסוד בימי שמעון נובעת מעצם מעמדה של מצרדה זו  .ירושלים נכבשה ועברה לידי שלטון

.

חשמונאי ואולם החשמרנאים לא העזו להרוס את החקרה  .היא אף המשיכה להתקיים כמובלעת  -שלטון סורית -

יוונית מספר שנים  .גם לאחר כיבושה שמרה החקרה על מקומה ומעמדה  ,אם בגלל היעדר יכולת להתמודד עם
השלטון הסורי  -היווני ואם מתוך תקווה שאפשר יהיה להשתמש כה בבוא הזמן  .לאחר תקופת  -מה של שימור
החקרה סבר שמעון שמוטב להרוס אותה עד היסוד  ,שמא יתבעו הסלבקים את החקרה כחלק מהסדר שאליו יגיעו
שתי המדינות  .הריסת החקרה ובניית מבנים פרטיים על מקומה נועדו להסיר את הסכנה וכהחקרה תיבנה מחדש .
וראה גם
10

:

צפריר  ,קתדרה

צפריר  ,שם  ,עמ '

. 29

( לעיל  ,הערה

 , ) 1שם  ,הערה

.6

לדעתי  ,הקיר שמעבר ל ' תפר ' צפונה אינו קיר תמך הנושא מילוי  ,אלא קיר של מבנה חלול

ומכפנים הוא משמש חלק מקמרונות התמיכה של רחבת הר  -הבית  ,שנועדו לבטל חשש ' קבר תהום '  .זאת אפשר
ללמוד מצורתו הפנימית של הקבר .
11

הניסיון להגדיר את הבנייה של חומת הר  -הבית המזרחית מצפון ל ' תפר ' באופן כרונולוגי על  -פי סגנונה קשה
מעיקרו ביותר  .ההשוואה הקרובה ביותר לבנייה זו  ,למשל  ,הם שרידי המגדל שבשער יפו  ,המזוהה עם מגדל
היפיקוס ( או מגדל פצאל  ,לפי דעת אחרים ) מתקופת הורדוס  .גם השוואה של גודל האבנים או טכניקת הנזייה
אינה תופסת  ,לדעתי  ,שכן אין הם עניינים שמשמעותם כרונולוגית  .הניסיון לראות בקטע הדרומי של הכותל

המזרחי את קירה המזרחי של החקרה מצמצם את הר  -הבית לגבולות קטנים ביותר שאין לנו עליהם כל עדות ,
ומותיר לנו קושי בדבר גבולו המזרחי של הר  -הבית לפני הורדוס .

מאיר בן  -דב

החקרה עד היסוד ושעסק בכך שלוש שנים  ,פירש צפריר כאילו החקרה נהרסה  ,אך קיר הפודיום
שלה במזרח המשיך להתנשא לגובה ניכר  .לדעתי פירושו קשה  :אי  -אפשר להפריד בין קיר הפודיום

לקיר המצודה  .ומצד אחר  :אפילו היה הבדל כזה ואכן המשיך קיר הפודיום לעמוד  ,הרי דברים אלה
מתנגדים למה שנאמר שהחקרה נהרסה לחלוטין והסלע הונמך  .עוד קשה בעיני כיצד הסכימו
היהודים לשבץ קיר של מבנה שהפך לדיות בעיניהם סמל של עריצות וניגוד למקדש ירושלים
( ואשר את תאריך חורבנו חגגו עוד ימים ושנים לאחר  -מכן ) במכנה מתחם הר הבית עצמו .

לדעתי ,

אין כל אפשרות להניח שנעשה שימוש בחלק ממסד מצודת החקרה היוונית בקירות הר הבית .
אין כל צורך אפוא לשנות את המקורות הקדומים הדנים בחקרה והממקמים אותה מדרום להר -

הבית ; אין גם צורך להניח  ,שהחקרה אמנם נהרסה  ,אך הותירה אחריה שרידים כה מרשימים כפי
שמצויים היום בשטח בכותל המזרחי  ,צפונה ל ' תפר '  .יש להמשיך ולחפש את מקומה ואחר סימנים
שנותרו אחריה  -הם סימני ההרס הקשה שנהרסה  .ודומני  ,שאכן נתגלו בפועל שרידים היכולים
לסייע בזיהוי המצודה הזו .

החקרה  -מדרום להר  -הבית
החפירות הארכיאולוגיות הנרחבות שמדרום להר  -הבית לימדונו במדויק את פני  -הסלע באיזור זה .

באיזור הצמוד לכותל הדרומי ובין שני שערי חולדה  ,השער המשולש והשער הכפול  ,אנו מוצאים
את סלע  -האם של הגבעה משוטח ואחיד כמעט

במפלסו ,

לאורך כשמונים מטרים  .מן השער

המשולש ומזרחה משתפל כלפי מטה באופן חריף המדרון המערבי היורד אל הקדרון  ,ומן השער

הכפול ומערבה ניכר המדרון המזרחי של גיא הטירופיון  ,שאף הוא מצטיין בתלילותו  .לעומת

זאת ,

הסלע כלפי צפון  ,כלומר בתוך הר  -הבית  ,שומר כנראה על מפלס אחיד לאורך כמאה מטרים ; זאת
אנו משחזרים לפי מחקרים שערכנו במוצא השער המשולש והשער הכפול ולפי בורות המים
הסמוכים  .רק מכאן עולה מפלס הסלע צפונה אל עבר איזור כיפת הסלע  .מן הכותל הדרומי לכיוון
דרום  ,לאורך כארבעים מטרים  ,יורד הסלע  ,אבל ירידתו מתונה ושיפועה קטן  :הפרש העומק הוא
ארבעה מטרים בלבד  .על  -פי נתונים אלה אפשר לשחזר רמה  ,שמידותיה

כ 100 -

מטרים

%

140

מטרים ומשטחה אחיד כמעט במפלסו .

ברמה זו יש ערוץ קטן היורד כלפי הקדרון  ,ומקנה לה צורת סהר  .רמה זו מצויה בין ראש הר  -הבית
שמצפון לה ובין השלוחה הארוכה והנמוכה ממנה של עיר דוד שמדרום לה  .אפשר שלפנינו הגבעה
דמוית הסהר  ,שעליה סיפר יוסף כן  -מתתיהו  ,היא גבעת העופל שבין הר  -הבית ובין עיר דוד  ,שעליה
נבנו ארמונות המלכים .

גבעה זך  ,בצורתה הטבעית  ,נעלמה מן העין כאשר בנה הורדוס את הר  -הבית והרחיב את המתחם
המקודש כלפי דרום  ,אולם טרם הושלם מפעלו של הורדוס היתה הגבעה הזו ניכרת בשטח והיתה
מקום בנייני המלכות הקדומים שבירושלים מאז ימי בית ראשון  .אך טבעי יהיה להניח שאנטיוכוס
האיזור  ( :א ) הר  -הבית :

בראש _ וראשונה היתה הגבעה האמורה המקרם הלגיטימי של מרכז השלטון  ,מימים  -ימימה .

הסהר  -היא גבעת -

כדי לבנרת כאן את החקרה היה צורך בהפקעת שטחים ןיש לשער שבעלי הנחלות באיזור המקדש
היו מן הסתם ממקורבי השלטון הסורי  -היווני והפקעה לא היתה פשוטה במקרה זה )  .סיבה שנייה

( ב ) הגבעה

העופל

;

דמויית

( ג ) עיר דוד

28
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עך
הבריכה הגדולה ועליה שרידי בנייה מתקופת הורדוס ( מבט

לדרום  -מזרח )
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חתך המראה את שרידי המקווה  .מימע  -תעלות ניקח חצובות

שלושה חדרים של
המבנה רב  -החדרים
( קסרקטין

החקרה )

סמוך לשער המשולש
( מבט

למזרח ) ,

החדר

המרוחק נהרס על  -ידי
בור מים שנחצב אל תו -
כו  .מעל מבנים אלה ,
מפלס הרחוב מתקופת

הורדוס ( המרצפות
משוהזררת )
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הרחוב המרוצף שנסלל
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1

ובור
לו ) 3 ( :
טהרה
צמוד
מקווה
מים

בתקופת הורדוס

%

למרגלות הכותל
הדרומי

' ן
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החקרה התלמית
על גביה נבנתה בימי
הורדוס בנצודת אנטוניה
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החקרה הסלבקית
בגבעת העופל -

עיר דוד
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חתך מזרח  -מערב של הר  -הבית בתקופה שקדמה להרחבת הורדוס
( מבט

לצפון )

וך

חתך מזרח  -מערב של הר  -הבית לאחר הרחבת הורדוס

החקרה הסלבקית  -מדרום להר  -הבית

כבר צוינה במקורות הקדומים  :הרצון לשלוט על מוצאי הר  -הבית ומבואותיו שהיו בדרום ולפקח
על התנועה של הבאים

והיוצאים ,

כדי למנוע כניסה של אלמנטים לא רצויים  ,והצורך למנוע

מרידות והסתות עוד לפני שייערכן בחסות המקדש  ,חצרותיו ובאיו .
הקמת החקרה על הגבעה הזו איפשרה תצפית אל חצרות המקדש ממגדל שאינו גבוה במיוחד  .גם
אם התנשאו חומות הר  -הבית הקדם  -חשמונאיות לגובה של

של

25

15

מטרים די היה בבניית מגדל לגובה

מטרים כדי לצפות אל חצרות המקדש  .לדעתנו  ,גודלה של הגבעה  ,גובהה היחסי  ,מקומה

החולש על הדרכים להר  -הבית  ,ושייכותה מבחינת הבעלות על הקרקעות

למדינה ,

הביאה את

אנטיוכוס לבחור כה כמקום הראוי לבניית המצודה  -החקרה .

התגלית הארכיאולוגית
שני שרידים ארכיאולוגיים נחשפו על הגבעה האמורה דמוית הסהר שחלקה מצוי כיום מחוץ להר -
הבית וחלקה בתוכו  .כל אחד מהם לעצמו יכול להיות שריד משרידיה של החקרה  ,ואפשר ששניהם
גם יחד שייכים לאותו המכלול של החקרה

א  .במרחק של

כ 50 -

גדולה שמידותיה

14

:

מטרים מדרום לשער הכפול שבכותל הדרומי נחשפו שרידיה של בריכת  -מים
מטרים א

18

מטרים  .הבריכה נחצבה בצדדיה

הצפוני  ,המזרחי ובמערכי בסלע

הטבעי וחלק קטן מקירה הדרומי נחצב אף הוא  .המשך הקיר נבנה אל  -נכון מאבן ופורק לאחר

זמן ,

לדעתנו  -בעת פירוק החקרה  .הבריכה טויחה בטיח בעל גוון אפור  ,שהוא אופייני לטיח של
'

בריכות  -מים מימי בית שני  .בריכה זו נפגעה קשה עוד בעצם ימי בית שני  ,ובאותה התקופה עצמה

נבנו על גבה בתי  -מגורים פרטיים ובהם מקוואות  -טהרה  .אחד המקוואות נותר בשלמותו

 :מקווה ,

אוצר ובור  -מים סמוך להחלפת המים במקווה  .שריד זה נמצא מול הקיר הדרומי של הבריכה  .מול
חלקיה המערביים נחצנו בורות  -מים ועליהם נבנו נתי  -מגורים מטויחים לכן  ,גוון שהוא אופייני
לטיח בתי  -המגורים של ימי בית שני  .נותרו לפליטה גם שרידי רצפות פסיפס  ,שהן אופייניות לבנייה
ההרודיאנית בירושלים  .שכונת  -המגורים הזו נהרסה עם חורבן ירושלים בשנת

70

לספירה  .אחר  -כך

פקד את האיזור הרס נוסף  ,עם הבנייה של מבני  -מגורים בתקופה הביזאנטית ובניית מבני  -הציבור

בתקופה האומאית  .בימי  -הביניים הוצא השטח אל מחוץ לעיר ובחלקו הפך להיות מחצבה  .במבני -
המגורים שעל הבריכה מימי בית שני נמצאו חרסים ומטבעות המעידים על כנייחם במאה הראשונה
לספירה  ,ובהם כמה כלי  -ברונזה נאים  .ממצא כלי  -החרס מן השכבה שמתחת לבתים הוא כולו מן

המאה הב ' לפני  -הספירה  .כמה ידיות של כדי  -יין מרודוס עם טביעות וכמה טביעות מסוג

' יהד '

מחזקים זיהוי ממצא זה  .היינו  ,הבריכה והמבנים שהיו בעבר לידה שייכים לתקופה ההלניסטית
הקדומה .
ב  .שרידי מבנה מרשים חצוב בסלע נמצאו באיזור הסמוך לשער המשולש  ,כדי

לו  .בעיקרו הוא נמשך

מערבה ,

10

מטרים מדרום

עד לגרם  -המדרגות שבנה הורדוס מול השער הכפול אשר נבנה

בחלקו על חלקו המערבי של המבנה הזה  .אלה הם חדרים סדורים בטורים  ,זה ליד זה  ,הקשורים
בפתחים ביניהם  .זהו אל  -נכון מבנה ציבורי כלשהו שניכר בו תכנון רב  .כאמור  ,מה שנותר לפליטה
הוא רק קטעים אלה שנחצבו לתוך הסלע  .כל אשר נבנה באבן והזדקר מעל פני  -הסלע נהרס

לחלוטין  .החדרים האלה טויחו טיח לבן ועשיר בסיד שאיכותו מעולה  ,שהוא אופייני לימי בית שני .

מדרגות אל מקווה מתקופת הוודוס  ,על גבי הריסות הבריכה הגדולה

גם על הריסות מכנה זה יש שרידים מאוחרים יותר מהמשך ימי בית שני  .בין אלה  -שרידים של
מקוואות ובורות מים שהיו במרתפיהם של בתי  -מגורים  .בורות  -המים והמקוואות הרסו את החדרים

הקודמים ונבנו לתוכם מבלי להתחשב בתכניתם  .כאן נמצא עוד שריד  ,השייך בוודאי לימי הורדוס

:

ריצוף האבן של הרחוב והמדרגות שמדרום לכותל הדרומי  .רחוב זה נבנה על שרידי המקוואות
ההרוסים  .לפנינו אפוא שלושה שלבים שהאחרון שבהם תאריכו מובהק

:

באיזור הר  -הבית סמוך לסוף המאה הא ' לפני  -הספירה  .תאריך המבנה הגדול
במכוון  ,הוא השלב הקדום

;

פעילותו של הורדוס
ורב  -החדרים  ,שנהרס

סביר לתארכו למאה הב ' לפני  -הספירה  .ממצא הקראמיקה המועט

באיזור הוה אינו יכול לסייע בקביעת התאריך  ,כולו נאסף בשפכים  .ואף  -על  -פי כן שולט בו חומר
מן המאה הב ' לפני  -הספירה .
את החדרים החצובים בסלע יש לפרש  ,לדעתי  ,כקטעי מבנה ציבורי שסממניו צבאיים  .סביר בהחלט

לזהותו עם החקרה  .אף  -על  -פי שכל אחד משני המבנים יכול לעמוד בפני עצמו כשריד של

החקרה ,
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בית  -הכנסת ובית  -המדרש והזיקה ביניהם

גיל היטנמייסטר

משתתפים בדיון

:

אהרן אופנהיימר
שמואל ספראי

הדיון התקיים בחיפה בו

'

בסיוון תשל " ט

( ) 5 . 6 . 1979

בית  -הכנסת ובית  -המדרש והזיקה ביניהם

גיל היטנמייסטר

בית  -הכנסת ובית  -המדרש היו המוסדות החשובים ביותר בחיים הציבוריים של הקהילות היהודיות

בתקופת המשנה והתלמוד  .הם היו מרכז רוחני ודתי  ,חברתי ותרבותי ומקום לתפילה ולהוראה .
במחקר הועלו דעות רבות על מקורו וראשיתו של בית  -הכנסת  ,אך על תחילתו של בית  -המדרש
כמעט שלא דנו  .על עניין דה  -מהותו ובניינו של בית  -המדרש נסב הדירן שלפנינו .

השרידים הקדומים ביותר של בתי  -הכנסת בארץ  -ישראל הם מן המחצית הראשונה של המאה הא '
לספירה  .גם העדות הראשונה במקורות הספרותיים היא מאותה תקופה  ,בכתבי יוסף בן  -מתתיהו
וכברית החדשה  .עדות על בתי  -מדרש במקורות הספרותיים יש לראשונה כאמצע המאה

לספירה  ,להוציא ספר בן

סירא  ,י

הא '

ששם נזכר בית  -מדרש  ,אך אין לדעת למה בדיוק הכוונה  .שרידים

ארכיאולוגיים של בתי  -מדרש יש מסוף המאה הב ' או מתחילת המאה הג ' לספירה .

העדויות מן הספרות
התפקיד השונה של שני המוסדות בא לידי ביטוי בכתובים רבים המבדילים באופן ברור בין השניים

( אך כבר נקדים ונאמר שאין זו דעת כל המקורות

בית  -הכנסת לפי התלמוד הוא ' מקום

כולם ) :

שמגדלין בו תפלה ' ובית  -המדרש הוא ' מקום שמגדלין בו תורה ' .

2

במלים אחרות  -בית  -הכנסת

הוא בית  -תפילה  ,מקום פולחן  ,ואילו בית  -המדרש הוא בית  -הוראה  ,מעין בית  -ספר או ישיבה של

ימינו  .כך  ,למשל  ,נאמר באבנגליון של לוקס  ' :ויבוא אל נצרת אשר גודל שם וילך כמשפטו ביום
השבת אל בית הבנסת ויקם לקרוא בספר ' :

(

ביאבות דרבי נתן ' אגו שונים

:

 . . .אדם בא ממלאכתו בערב אל יאמר אלך לביתי אוכל קמעה ואשתה קמעה ואישן קמעה
ואח " כ אקרא ק " ש [ קריאת שמע ] ואתפלל ,

ואנסתי שנה ונמצא בטל

מק " ש ומן

התפלה  .אלא

כיון שבא אדם ממלאכתו  ,ילך לבית הכנסת אם היה רגיל לקראת קורא  ,לשנות שונה ואח " כ

קורא ק " ש ומתפלל  ,וילך לביתו ויאכל פתו וישן .
והוא הדין בפסיקתא

4

:

אמר הקב " ה לישראל  :אני אמרתי לך שתהא מתפלל בבית הכנסת שיש בעירך  .ואם אין את
יכול  -התפלל בתוך שדך  .ואם אין את יכול  -התפלל בתוך ביתך  .ואם אין את יכול -

התפלל על מיטתך  .ואם אין את יכול  -הרהר
1

נ"א כ" ג .

2

בבלי  ,מגילה כז ע " א .

3

ד טז ( התרגום לפי דליטש ) .

4

הוספה ב ' לנוסחה א ' ( מהדורת שכטר עז

5

פסיקתא דרב כהנא כד ד ( מהדורת מנדלכוים  .עמ '

38

ע " ב) :

בכלי .

בליבך ' .

ברכות ד ע " כ .

; ) 352

עיין גם

:

.

בכלי כרכות ו ע " א .

בית  -הכנסת ובית  -המדרש והניקה ביניהם

בית  -המדרש אינו נזכר אפוא ברשימות אלה שהקשרן תפילה וקריאת התורה  .אמנם אנו קוראים
במרקוס

:

' ויבואו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת

וילמד ' ,

אך כאן ברור שמדובר

6

בהטפה לדתו החדשה של ישו ולא ללימוד של בית המדרש .
לעומת זאת  ,נזכר בית  -המדרש כמקום דרשה  .כך  ,דרך משל  ,ב ' אבות דרבי

נתן ' :

' אותו היום נכנס

רבי שמעון לבית המדרש הגדול שלו ודרש '  7 .ובבבלי  ' :ר ' טרפון  . . .נכנס וישב בבית המדרש ודרש

כל היום כולו '  ' .בירושלמי אנו שונים  ' :עאל רבי יוחנן ודרשה בבית מדרשא דרבי
יוחנן ודרש בבית המדרש של רבי

בנייה ] .

ובבבלי פסחים נמסר

:

בנייה ' .

1

' וכן מורין בבי מדרשא '

לא רק מבחינה פונקציונאלית מבדילים הכתובים בין בית  -הכנסת ובית  -המדרש

.

[ נכנס רבי
ן

אף עולה מהם

;

כאילו שוכנו שני המוסדות במבנים שונים שעמדו בנפרד  .כך  ,למשל  ,אנו קוראים בירושלמי ; ' מהו

למכור בית הכנסת וליקח בית המדרש מילחיה דר ' יהושע בן לוי אמרה שרי ' ; י י
בית כנסת ולקחת בית מדרש דברו של רבי יהושע בן לוי אומר

מותר ] .

[ מהו ( הדין ) למכור

ובבבלי

:

אמר רב פפי משמיה דר '  :מבי כנישתא לבי רבנן שרי  ,מבי רבנן לכי כנישתא אסיר ; ורב פפא
משמיה דרבא מתני איפכא אמר רב אחא כוותיה דרב פפי מסתברא דא " ר יהושע בן לוי בהכ " נ

מותר לעשותו בית המדרש ש " מ  : .י
[ אמר רב פפי משמו של רבי  :מבית כנסת לכיח מדרש מותר

( למכור ) ,

מבית מדרש לבית כנסת

אסור  :ורב פפא משמו של רבא שונה הפוך  :אמר רב אחא מסתבר ( = הדין הוא ) כמו רב

עולה ממה שאמר ר ' יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו בית
בתוספתא סוכה נאמר

פפי ,

מדרש ] .

:

אמר ר ' אלעזר ברבי צדוק  :כך היו אנשי ירושלם עושים  .נכנס לבית הכנסת לולבו בידו  . . .נכנס
לבית המדרש נותנו לעבדו או לשלוחו ומחזירו

לביתו  ' .י

לפיכך מקובלת היום הדעה כאילו יש להבדיל באופן ברור בין בניין בית  -הכנסת לבניין בית  -המדרש .
אך

דומה ,

להלן ,

כפי שנראה

שדעה זו דורשת בירור מחודש .

העדויות הארכיאולוגיות

העדויות הרבות על בתי  -הכנסת ועל בתי  -המדרש בכתובים מבליטים את תפוצתם הרבה של השניים

ולפיכך רשאים היינו לצפות שנמצא את שניהם בחפירות הארכיאולוגיות בארץ  -ישראל או לפחות

6

א כא ( התרגום לפי דליטש  ,מן הטקסט ברור שמדובר בהטפת תורתו החדשה של ישו ) .

7

נוסחא א ' מא ( מהדורת שכסר  ,סו

8

בבלי  ,עירובין מה ע " א

;

ע"א ) .

ובדומה לו

 :בבלי  ,מועד

קטן כא ע " א .

9

שכת יכ ג  ,יג ע " ג  .ובדומה לו

10

קה ע " ב  :ראה גם  :אבות דרבי נתן נוסחא כ ' כז ( מהדורת שכסר  ,כז

ירושלמי  ,הוריות ג

:

ח  ,מח

ע "ב.
ע" ב) ;

תנחומא

בוכר  ,נח ב  ,סו ע " א :

ובמקומות

רכים אחרים .
1 1

מגילה ג

12

שם  ,כו

13

שם .

א  ,עג

ע"ד .

ע " ב  -כז ע " א

;

וראה גם

:

תוספתא  ,סוכה ד ה ( לפי כתב  -יד

וינה ) .

ב י  .ועיין גם בבלי  ,ברכות סד ע " א .

39

משקוף בית  -המדרש של רבי אלעזר הקפר מדבורה שבגולן

נחשוף ממצאים רבים הקשורים בהם  .אולם לא כן הוא  .יש בארץ  -ישראל עדות ארכיאולוגית ברורה
על בתי  -כנסת רבים במספר  ,ורק עדות אחת על בית  -מדרש  -כתובת שנמצאה על משקוף בדבורה

;

ואף זאת בלי שנמצאו לפי שעה שרידיו של המבנה  .נוסף על אלה יש ממצאים המרמזים על ארבעים
בתי  -כנסת

נוספים ,

אך רק שרידים לא ודאיים של ארבעה בתי  -מדרש  .ועוד בחמישים וחמישה

מקומות נוספים יש ממצאים המרמזים על כך שהמקום שימש כבית כנסת  ,ההגדרה אינה ודאית
ויתכן שמקורם של ממצאים אלה במבנים ציבוריים אחרים 4 .י אפילו לא אחד משרידים אלה אפשר

לשייך בוודאות לבית  -מדרש  ,אף  -על  -פי שלא מן הנמנע שיש ביניהם שרידים של בתי מדרש .
על המשקוף מדבורה חקוק

:

' זה בית מדרשו שהלרבי אליעזר הקפר '  .בחורבת שמע שבגליל נמצא

חדר סמוך לבית  -הכנסת  ,שגודלו

5

מ' א

הדין בחדר צדדי של בית  -הכנסת המאוחר

2

מ ' בלבד  ,והוא לדברי החופרים אולי בית  -מדרש  .הוא

בחמת  -טבריה  ,ששימש לדעת החופרים י

"

בית  -מדרש  .גם

חדר צדדי בחמת  -גדר שימש  ,לדעת סוקניק  ,בית  -ספר או מוסד דומה לו 6 .י במצדה נחשף חדר עם

ספסלים לאורך שלושה קירות וספסל או שולחן נמוך באמצע וגם הוא שימש אולי בית  -מדרש .
בקצרין שבגולן נמצא בניין ציבורי המכוון אל הדרום  :דבר זה מעיד  ,לדעת ד ' אורמן

"

י

שהיה זה

בית  -מדרש ולא בית  -כנסת  ,אך אין בידינו עדויות אם היה כיוון מחייב לבית המדרש .

זיהוי המבנים
במקורות הספרותיים  ,יש עדויות במספר מאוזן למדי בין שני המוסדות  -בתי  -כנסת נזכרים

מקומות ובתי  -מדרש נזכרים

ב 22 -

ב 27 -

מקומות בארץ  -ישראל  .אולם אין זה הדין  ,כאמור  ,בממצאים

הארכיאולוגיים  .נשאלת אפוא השאלה בדבר סיבותיה של אי התאמה זו  .השאלה הראשונה העולה
על הדעת היא אם אין לחפש בתי מדרש בין אותם

מבנים ,

לפי ההלכה אין בונים בית  -כנסת אלא בגובה של עיר

14
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,

שאנו מגדירים אותם כבתי  -כנסת .

 theחן Excavations

( . ) 1976

Encyclopaedia 01 Archaeological

( הוצאה

אנגלית ) ,

כרך

ב '  ,עמ '

בית  -הכנסת ובית  -המדרש והזיקה ביניהם

אין בונין אותה [ בית  -כנסת ] אלא בגובה של עיר

( משלי א כא )  ' .י

שערים בעיר '

ובבבלי נאמר

שנ ' [ אמר ] :

' בראש הומיות תקרא בפתחי

:

אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב  :כל עיר שגגותיה גבוהין מבית  -הכנסת
לסוף חרבה  ,שנאמר

' לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את חרבותיו ' ( עזרא ט

:

ט ),

והני מילי

בבתים  ,אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה  .אמר רב אשי אנא עבדי למחא מחסיא דלא

חרבה ,

והא חרבה  ,מאותו עון לא חרבה 9 .י
[- - -

ואלו הדברים בבתים  ,אכל במגדלים וצריחים אין לנו כה ( = אין הדין

אשי אני עשיתי למתא מחסיא שלא חרבה  .והרי חרבה

כנסת ) לא

?

כך ) .

אמר רב

מאותו עוון ( של בניית בתים מבית

חרבה ] .

אולם התנאים האובייקטיביים לא אפשרו לקיים הלכה זו  .רק מעט בתי  -כנסת אכן נתגלו במקום
הגבוה ביותר ביישובם ואף נמצאו כאלה שנבנו דווקא לרגלי היישוב  .יתר על כן  ,ביישובים שנוסדו

לא על  -פי תכנית קבועה מראש לא היתה אפשרות להקצות את המקום הגבוה ביותר לבית  -הכנסת :

מקום זה לא אחת נתפס על  -ידי בניינים

אחרים .

גם כיוון המבנים אין בו כדי לסייע בהבחנה בין בית  -כנסת לבית  -מדרש  .לפי ההלכה אין בונים בית -
כנסת אלא למזרח

:

אין פותחין פתחי בתי כנסת אלא למזרח  ,שכן מצינו במשכן שפתחו למזרח שנ ' ' והחנים לפני

המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה ' ( במדבר ג

לח )

20 .

ואף  -על  -פי  -כן מסתבר שכניסותיהם של רוב בתי  -הכנסת אינן במזרח דווקא  .בדיקות בבתי  -כנסת
הקדומים מראות שלבתי  -כנסת טרם היה כיוון קבוע  .על שהי ההלכות האלו השפיע כנראה בנין כיח

המקדש  ,שהיה בנוי במקום רם בירושלים שכניסתו הראשית היתה במזרח  .כאשר ראו הרבנים  ,שלא
בנו בתי הכנסת לפי צורה

מסוימת  ,בחרו

בבית המקדש כדוגמה  .ואולי השפיעו ההלכות האמורות

על תכנית חלק כתי הכנסת הבנויים כאולמות רוחב  ,ואשר בהם אנו מוצאים את מקום התיבה בכיוון
לירושלים שהוא כיוון

התפילה  ,ואת הכניסה הראשית

במזרח .

יש רק כתובים מועטים שמזכירים פרטים ארכיטקטוניים  ,המיוחדים לבתי הכנסת  ,ואף זאת בדרך
אגב  ,למשל בירושלמי

 . . .בארה של

:

מרים  .א " ר יוחנן בר מרה שערינהו רבנן והא היא מכוונא כל קבל תרעא מציעתא

דכנישתא עתיקתא דסירונגין  .י2

8ן

תוספתא  ,מגילה ד ( ג ) כג .

19

ככלי  ,שכת יא ע " א .

20

תוספתא .

21

ירושלמי  ,כתובות יב ג  ,לה ע " ב :

מגילה ד

(ג)

כב .

ומקבילות .

שחזור גית הכנסת מחורבת שמע שבגליל פנל  -פי

Shema' , Ancient

.

ftorvat

E . M . Meyers , kTht Synagogue 81

 . 72ק ( Synagogues revealed Jerusalem 1981 ,

[ בארה של מרים  .אמר רבי יוחנן בר מרה שיערוה חכמים והנה היא מכוונת כנגד הפתח האמצעי של
בית הכנסת העתיק של

במקום אחר אנו שונים

סירונגין ] .

:

' פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום  .למחר פרסו סדין על

העמודים והביאו ספר תורה וקראו

בו '  .ע

פירוש הדבר שבעת האירוע טרם שמרו את ספר תורה

בבית  -הכנסת  .רק מאוחר יותר בנו אפסים לארון  -הקודש .

עולה לפיכך שאין לזהות בית  -כנסת אלא על  -פי מאפיינים ברורים ומפורשים  :אם הוא בניין ציבורי
על  -פי גרדלו או על  -פי תכניתו רעל פי מציארתם של סמלים מובהקים הקשורים כפולחן  ,כגון

מנורה  ,לולב  ,שופר  ,אתרוג  ,או שנמצאה כתובת המזהה את המבנה כ ' אתרא קדישא ' .

22

בכלי  ,עירובין פו ע " כ

;

בבלי  ,סוכה טז ע " ב .

מקום הדרשה
הפועל ' דרש ' מופיע בכתובים לא רק בקשר לבית  -המדרש  ,אלא נאמר גם על בית  -כנסת  .כך  ,למשל ,
כתוב בתוספתא

:

' בתי כנסיות  . . .ודורשין

בכנישתא דחמתא כל לילי

שובא ' .

24

בהן ' ' .

2

בירושלמי אנו שונים  ' :רבי מאיר הוה יליף דריש

[ רבי מאיר היה רגיל לדרוש בבית הכנסת של חמת כל לילי

שבת ] .

מעניין במיוחד מה שנאמר במקום אחר בירושלמי  ' :רבי אחא דרש בבית מדרשא  ,רבי ירמיה דרש

בכנישתא דבולי ' .

25

קשר זה בין בית  -הכנסת ובית  -המדרש מעוגן  ,לדעתי  ,במציאות של חיי היומ -

יום  ,לפי שבניין אחד שימש את שניהם  .השם בית  -הכנסת ולא ' בית

תפילה ' ! )

~
הכנסת ' בית  -העם ' .
תפקידיו הרבים כמקום התכנסות לעצמה  .העם כינה את בית -

26

מעיד על

מן המקורות

משתקף בית  -הכנסת כמרכז דתי  ,חברתי ותרבותי  ,שהתפילה היתה רק אחד מתפקידיו  .בתי  -כנסת

בגולה ובתי  -כנסת של עולים שימשו בתי  -אירוח למבקרים .
אורחים  ,עסקו

גיטין  ,כיבדו

27

בבתי  -הכנסת הכריזו על אבידות  ,כתבו

בענייני ציבור  ,הלינו את המת  ,חישבו חשבונות  ,חיפשו עדים ואף

נמצאו בהם משחקים שנחרטו

באבני  -הרצפה  .בית  -הכנסת שימש גם בית  -דין28

ואף מקום הוראה .

מגוון תפקידיו תועד בכתובת תיאודוטוס מן המחצית הראשונה של המאה הראשונה  ,שנמצאה
בירושלים

:

תיאודוטוס בן וטנוס כוהן וראש בית  -כנסת  ,בנו של ראש בית  -כנסת  ,נכדו של ראש בית  -כנסת
בנה את בית  -הכנסת לקריאת התורה ולהוראת המצוות ואת האכסניה ואת החדרים האחרים ואת

מתקני המים לאכסון האנשים הבאים מרחוק ונצרכים להם  .הוא בנה את בית  -הכנסת אשר יסדו

אבותיו  ,הזקנים וסימונידס .

29

מדובר כאן במפורש על הוראה כבית  -כנסת  .תפקידם העיקרי של חכמים היה בהוראה  ,ודומה כי

הבניינים שבהם הורו כונו ' בית מדרשו של ר ' פלוני בן פלוני ' ואין זה מעלה או מוריד אם לאותו
בניין קראו ' בית כנסת ' כשהמדובר בתפילה

:

' דההיא אלמנה דהואי

בי כנישתא בשיבבותה כל יומא

הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דר ' יוחנן  .אמר לה בתי לא בית הכנסת בשיבבותך

?'

39

[ אותה אלמנה

שהיה בית  -כנסת בשכנותה  ,כל יום היתה באה ומתפללת בבית מדרשו של רבי יוחנן  .אמר לה  :בתי
אין בית  -כנסת

בשכנותך ] .

רמז על בית  -כנסת המשמש בית  -מדרש מצינו בבבלי חגיגה

:

מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשכת והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו . . .
תקפיה עייליה לבי מדרשא  . . .עייליה לבי כנישתא אחריתי  . . .עייליה לבי כנישתא אחריתי . . .
עייליה לבי כנישתא אחריתי עד דעייליה לתליסר בי כנישתא

23

מגילה ג ז ( היצאת ליברמן כ יח ) .

24

סוטה א ד  ,טז ע " ד  :עיין גם  :לוקס ד סו  :קהלת רכה ו
עמ ' ; 63

ויקרא רבה לה יב .

26

בכלי שבת לב ע " א

.

27

כך למשל

28
30

:

:

25

ע" א .

כנישתא דבבלאי בציפורי ( בראשית רבא לג ג

כב ע " א .

רבא  ,מהדורת כובר ,

בעון שני דברים עמי הארצות מתים  . . .ועל שקורין לבית הכנסת פית עם .

ירושלמי  ,סנהדרין א א  ,יח ע " א .
בבלי  ,סוטה

תענית א

פסיקתא דרב כהנא יח ה ; איכה

ב ,א ;

ב  ,סד

". . .

31

29

וראה

;

נב

ד) ;

ועיין גם מעשי השליחים

 :שובה  ,ספר ירושלים  ,א  ,ערך מ '

1

ט.

אבי  -יונה  ,ירושלים תשכ " ו .

טו ע " א  -ע " כ .

43

[- - -

תקפו ( = הכריחו ) והכניסו ( רבי מאיר את

' אחר ' )

לבית המדרש  .הכניסו לבית כנסת

אחר  . . .הכניסו לבית כנסת אחר עד שהכניסו לשלושה עשר בתי

כנסיות ] .

תחילה מדובר אפוא בבית  -מדרש ואחר  -כך בבית  -כנסת  .הביטוי ' בי מדרשא ' מופיע גם

במקבילות ,

.

אך לא ההמשך על בתי  -הכנסת אף  -על  -פי שנראה שזו הגרסה הנכונה  ,שאם לא כן אין להבין את
המשכו של הקטע המספר על סכין ששלח

ל 13 -

בתי  -כנסת .

יש עוד מקרים שבהם נתוב במקבילות או בכתבי  -היד השונים בית  -ננסת במקום בית  -מדרש או
להיפך  ,ויש שבאותו כתוב עצמו מדובר פעם על בית  -כנסת ופעם על

בית  -מדרש  .נ '

מסורת אגדה נזקקת לשני הביטויים כצירוף בלתי  -נפרד  :כך מצינו ב ' אבות דרבי נתן '  ' :ר ' עקיבא . . .
נמצאו לו י " ב אלף זוגות של תלמידים בבתי כנסיות ובבתי מררשות יושבים ושונים מאנטיפטריס

ולפנים ' ' .

נ

וקורין בו ' .

ובפסיקתא דרב כהנא
4

:

' וישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ונוטלין ספר תורה

'

דומה כי גם מציאתם של ספסלים לאורך כל הקירות בכמה בתי  -כנסת  ,לרבות הקיר הפונה אל עבר
ירושלים -

כבית  -שאן ,

באשתמוע ,

בחמת  -גדר ,

במצדה ,

בקצרין ,

בחורבת

שמע

ובחורבת

סוסיא  -מחזקת את הסברה שבניינים אלה שימשו לא רק לתפילה ( שכן הספסלים היו מפריעים
אם היו עומדים בכיוון

התפילה ) .

*י
בניין אחד שימש אפוא בדרך  -כלל לתפילה ולהוראה  ,והוא כונה הן בית  -כנסת והן בית  -מדרש  ,על -

פי התפקיד שמילא באותו הקשר  ,ונראה לי שזאת הסיבה שלא מצאנו מבנים מיוחדים לבתי  -מדרש .
המקורות המדברים במפורש על הפרדה בין שני המבנים עניינם אולי בערים גדולות  ,שבהן לא היה
אפשר לקיים את שתי הפעולות באותו מבנה גופו ; אלא שבית  -המדרש התקיים במבנה סמוך  ,שהיה
חלק ממערך הבניין של בית  -הכנסת  .וידועות גם הלכות שונות על בתי  -כנסת שבערים לבין אלה

שבכפרים " .

אפשר גם שדברי חז " ל מתייחסים לוויכוח תיאורטים ואולי עדים אנו להתפתחות

היסטורית  :תחילה התקיימו בית  -הכנסת ובית  -המדרש זה בצד זה כשני מוסדות שונים ובמשך הזמן
היו למוסד אחד  ,או להיפך  .סברה זו מקבלת תמיכה מן המסררת בדבר ההיתר למכור בית  -כנסת
ולקנות בדמיו בית -

מגילה ' .

נ

מדרשן

(

ולהיפך

;

כך היה בשלב הראשון ואילו השלב השני מרומז אולי בבבלי

ייתכן גם שהפתרון טמון בשלוש האפשרויות גם יחד  :היתה התפתחות היסטורית  ,היו

הבדלים בין הערים והכפרים והפולמוס ההלכתי היה תיאורטי בלבד .

32

בבלי  ,קידושין ל ע " א  :כבלי  ,ברכות י ע " ב :

33

נוסחא ב ' יב ( מהדורת שכטר  .סו ע " א ) .

34

מנדלכוים .

יט ד ( מהדורת

עמ ' . ) 306

דוגמאות כאלה יש לעשרות  :וראה  ,למשל

בוכר  ,תולדות יח  ,סט ע " א  :תנחומא  ,יתרו

35

בבלי  ,מגילה כו ע " א .
בבלי  ,סנהדרין עא ע " א .

36

כגון

37

ירושלמי  ,מגילה ג

38

44

:

שם  ,כו ב  ,עז

ע "א .

א  ,עג

ע "ד .

תנחומא  ,תרומה ב ,

קז ע " ב  :תנחומא כובר  ,תרומה א  ,מה ע " א .

א צג ע " ב  :תנחומא בובר  ,יתרו

א,

 :בבלי  ,ברכות ג

לה ע " א .

ע " א  :תנחומא

*

ייחודו של בית המדרש

אהרן אופנהיימר

ד " ר גיל היטנמייסטר היתה בהם משום עדות מאלפת על מקומו של בית הכנסת בימי

דבריו של

בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד ועל שימושיו השונים  .אין ספק  ,כי התפילה היתה רק אחד
מייעודיו של בית הכנסת  ,ובצדה שימש בית הכנסת לצרכים מגוונים אחרים בתחומי הדת  ,החינוך

והחברה  .י
אין

גם ספק בכך  ,כי הדרשה היתה אחת מן הפונקציות של בית הכנסת  ,אולם דומה שיש להבחין בין

דרשות שהיו חכמים נושאים בבתי הכנסת במגמה של הוראה לציבור וחינוכו  ,ובין הלימוד בבית
המדרש בחכורה של לומדים מבוגרים נבחרים  ,המכשירים עצמם לקראת סמיכה  .י דוגמה אופיינית
לדרשה מן הסוג הראשון הביא היטנמייסטר בהתייחסו למקור העוסק בדרשתו של רבי מאיר בחמת

הסמוכה לטבריה  ' .במעשה זה מתואר מקרה שהיה באשה אחת  ,שהיתה נוהגת לבוא לדרשותיו של
רבי מאיר בלילי שבת  ,קפץ עליה רוגזו של בעלה  ,אשר סירב להרשות לה להיכנס הביתה עד שתלך
ותירק בפניו של הדרשן  .הדברים הגיעו לידיעתו של רבי מאיר  ,והוא הפיץ ברבים כי נפגע

בעינו ,

ובהתאם למושגי הרפואה של אותם ימים הוא נזקק לאשה שתלחש על עינו  .באופן זה נתאפשר
לאותה אשה לירוק בעינו של רבי מאיר  ,והוחזר שלום בית על כנו  .בהמשך הסוגיה מתדיינים
תלמידיו של רבי מאיר בשאלה אם היה רבם רשאי למחול על כבודו ולגרום לביזויה של תורה .

4

מעשה זה משקף את מקומה של הדרשה בבית הכנסת  ,הנושאת אופי עממי  ,והמתקיימת בדרך כלל
בשבתות ובמועדים  .התלמוד הבבלי מציין לגנאי בעלי בתים יחסנים ' דקבעי סעודתייהו כשבתא
בעידן בי

מדרשא "

[ שקובעים את סעודותיהם בשבת בזמן בית

המדרש ] ,

מתוך שסלדו מאופייה

ההמוני של הדרשה בציבור  ,ומוסיף בהקשר זה עדות של רבי יוחנן על משפחות בירושלים שאף הן
נהגו כך  .אולם חלק מאותם חכמים שהיו דורשים בציבור בבתי הכנסת נשאו גם דרשות שלא היו

1

ראה גם

:

.

11

,
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ןךביבליוגראפיה שם  . 908 - 944קק Assen 1976 ,

 . 1 11 -xxקק  , Israel Wiesbaden 1977ובצרכים שוויט בכמשך הספר .
2

לגבי הדרשות בבית הכנסת ראה  :י ' היינימן  ,דרשות בציבור כתקופת התלמוד  ,ספריית דורות  ,ירושלים
עמ ' , 29 - 7

תשל " א ,

וביבליוגראפיה שם .

א.

מהד ' מרגליות  ,עמ ' קצא  -קצג .

3

ירושלמי  ,סוטה

4

מעניין לציין  ,כי דווקא רבי מאיר הוא מהמגנים החריפים ביותר של עמי הארץ .

טז ע " ד  :ויקרא רבה ט ט ,

עיין  ,לדוגמה :

בבלי  ,פסחים מט

ע"ב .
5

בבלי  ,גיטין לח ע " ב .

45

מ

יע
" " י " " י " ריי " י "

ג

י9

מכוונות לקהל הרחב  ,אלא שימשו יסוד להלכה ולהעמקה בכתובים  .מקומן של דרשות אלה לא היה
בבית הכנסת אלא בבית המדרש  ,ששימש כישיבתו של אותו חכם  ,ושהיה לו אופי של מרכז הוראה
והנהגה מקומי  .לבתי מדרש שכאלה מכוונים דבריה הידועים של הברייתא דלקמן
תנו רבנן ' צדק צדק תרדף '  ,הלך אחר חכמים לישיבה

:

:

אחר רבי אליעזר  -ללוד

;

אחר רבן

יוחנן בן זכאי  -לברור חיל  :אחר רבי יהושע  -לפקיעין ; אחר רבן גמליאל  -ליבנא ; אחר

רבי עקיבא  -לבני ברק ; אחר רבי מתיא  -לרומי ; אחר רבי חנניא בן תרדיון  -לסיכני
רבי יוסי  -לציפורי
יהושע  -לגולה

;

;

אחר רבי יהודה בן בתירה  -לנציבין

אחר רבי  -לבית שערים

;

;

 :אחר

אחר רבי [ חנניה בן אחי

אחר חכמים  -ללשכת הגזית .

רבי ]

6

היטנמייסטר עצמו ציין בדבריו  ,כי מצויים מקורות אשר לפי פשטם מבחינים בין בית כנסת ובין בית
מדרש  .ניתן להזכיר מקורות נוספים  ,אשר מכללם עולה כבירור כי מדובר בשני מוסדות שונים
ששכנו במבנים נפרדים  .על בית המדרש בתור מוסד נפרד כבר בימי הבית מעיד המקור דלהלן  ,הבא
לתאר את גודל החורבן בירושלים בעקבות המרד הגדול

:

' ואת כל בתי ירושלים '  -אילו ארבע מאות ושמונים כתי כניסיות שהיו בירושלם  .דאמר רבי
פנחס בשם רבי הושעיה  :ארבע מאות ושמונים בתי כניסיות היו בירושלים  ,וכל אחת ואחת היה
לה בית ספר ובית תלמוד  ,בית ספר למקרא ובית תלמוד למשנה  ,וכולהם עלה אספסיינוס  ' .ואת
כל בית הגדול שרף באש '  -זה מדרשו של רכן יוחנן בן זכיי ששם היו מתנין גדולותיו של
הקב " ה .

7

המקור מבחין אפוא במפורש בין ארבע מאות ושמונים בתי כנסת  ,ששימשו גם כבתי  -ספר  ,מצד
אחדך

ובין בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי  ,הידוע כחכם בעל מעמד מרכזי כבר בימי הבית  ,מצד

שני  .קרוב לוודאי כי המספר ארבע מאות ושמונים מופלג ומטרתו להדגיש את גודל

החורבן ,

9

אולם

אין בכך כדי להשמיט את הקרקע מתחת למשמעותו ההיסטורית של מקור זה באשר למקומם של
בית הכנסת ובית המדרש בירושלים של שלהי ימי הבית השני .
רבי יהושע בן חנניה מתאר כדלקמן את סדר יומו בירושלים בימי חג הסוכות

אמר רבי יהושע בן חנניה

:

:

כל ימי שמחת בית השואבה לא היינו רואין שינה  .משכימין אנו

לתמיד של שחר  ,משם לבית

הכנסת ,

משם

למוספין ,

.

משם לאכילה ושתיה  ,ומשם לבית

המדרש משם לתמיד של בין הערבים  ,משם לשמחת בית השואבה .

0ן

בבלי  ,סנהדרין לב ע " ב  .גירסת הדפוס היא  ' :אחר רבי יהושע לגולה '  .אולם ברור כי יש להעדיף את גירסת כתבי -
היד

:

' אחר רבי חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה ' .

7

ירושלמי  ,מגילה ג  ,עג ע " ד .

מובן  ,כי המושגים משנה ותלמוד המופיעים בעדות זו באים לציין דרכי הוראה  -שינון ולימוד  .מסורת דומה
מצויה גם לגבי חורכן ביתר  .ועיין

:

בכלי  ,גיטין נח ע " א .

מר י ' בן שלום הסב את תשומת לבי  ,כי ייתכן שהמספר נובע מתוך הגימטריא של המלה ' מלאתי ' ( ישעיהו א

כא ) ,

הנזכרת בחלק ממקבילותיה של דרשה זו  .עיין  :איכה רבה פתיחתא יב  :שם ב ד  :שיר השירים רבה ה יכ ; ילקוט

.

שמעוני לישעיה א רמז שצ .

תוספתא  ,סוכה ד ה ( לפי כ " י
ע "א .

46

וינה ) :

אולם בירושלמי שם

ה  ,גה

ע " ב בית הכנסת אינו נזכר  :השווה גם בכלי  ,שם נג

9

יש בדברים משום הבחנה ברורה בין הליכתו של רבי יהושע בן חנניה לבית הכנסת  ,ובין הגעתו לבית
המדרש  .ההבחנה בין בית הכנסת ובין בית המדרש במקורות שמסוף ימי הבית נותנת מקום להנחה כי
בית המדרש היה מראשיתו מוסד נפרד מבית הכנסת .
מקורות מספר

משקפים  ,באופן זה או אחר  ,השוואה

בין בית הכנסת ובין בית

המדרש  ,כאשר הרושם

העולה מהם הוא  ,שהוענקה עדיפות  -מה לבית המדרש על  -פני בית הכנסת  ,נוסח ' ותלמוד תורה כנגד
כלם ' .

כך היא  ,לדוגמה  ,המימרה ' אמר רבי לוי בר חייא  :היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש

ועוסק בתורה  ,זוכה ומקבל פני שכינה וכו "  .יי דומה  ,כי מקור זה לפי פשוטו יש בו משום עדות שלא
רק שבית הכנסת וכיח המדרש הם מוסדות שונים  ,אלא גם שהם שוכנים בבניינים נפרדים  .גם
ההלכה שכבר הזכירה היטנמייסטר  ,העוסקת במכירת בית כנסת ולקיחת בית מדרש

בדמיו 2 ,י

פעולה

שרבי יהושע בן לוי בן הדור הראשון של אמוראי ארץ  -ישראל התירה  ,כוללת עדות דומה  .הדברים
בולטים במיוחד במעשה הלקוח ממציאות חייהם של חכמי טבריה בדור השלישי לאמוראי ארץ -

ישראל

:

רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא  ,לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו

גרסי  ' .י

[ רבי אמי ורבי אסי

שהיו להם שלושה עשר בתי כנסת

אע " פ

נין העמודים במקום שהיו

בטבריה  ,לא התפללו אלא

לומדים ] .

הווי אומר  ,אמוראים אלה  ,אם נמצאו בבית המדרש בעת שהגיע זמן תפילה  ,העדיפו להתפלל בין
העמודים במקום לימודם  ,ולא לטרוח ולבטל זמן בהליכה לאחד משלושה  -עשר בתי כנסיות שהיו

מזומנים להם בטבריה  .יש במעשה זה משום הבחנה חד  -משמעית בין בתי הכנסת ובין בית המדרש
במובן של מקום שבו תלמידי חכמים עוסקים בתורה .

בידוע הוא  ,כי התלמוד הירושלמי משתמש בביטוי ' בית הועד '  ,כאשר בתלמוד הבבלי מדובר על

מוסד ההנהגה ( סנהדרין )  ' .י מעניין לציין  ,כי יש שהביטוי
המדרש בבבלי  .כך הוא במקור הבא

' בית הועד ' מופיע בירושלמי במקום בית

:

מעשה ביום סגריר שלא נכנסו חכמים לבית הוועד ונכנסו התינוקות  ,אמרין  :איתון נעביד בית
וועדא ולא

ייבטל  ' .י

אמרו

[- - -

:

בואו נעשה שבית הועד לא

ייבטל ] .

לגבי אותו מקרה שנוי בבבלי -
אמרי ליה רבנן לרבי יהושע בן לוי  :אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי
יהושע בן נון לא

איתמר כוותייהו  ' .י

[ אמרו לו חכמים לרבי יהושע בן לוי  :באו ילדים עתה לבית

המדרש  ,ואמרו דברים שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמרו

11

בכלי  ,ברכות סד

ע"א .

והשווה

12

ירושלמי  ,מגילה

ג  ,עג

ע"ד

13

בבלי  ,ברכות ח ע " א

14

ראה לדוגמה ירושלמי  ,ביכורים

;

;

והשווה

בבלי ,

שם ,

ע"א.

כו ע " ב  -כז ע " א .

שם  ,ל ע " ב .

15

ירושלמי  ,מגילה א  ,עא ע " ד .

16

בכלי  ,שבת

קד ע " א .

 :בבלי  ,מועד

קטן כס

כמותם ] .

ג  ,סה

ע " ג  :והשווה

:

בבלי  ,הוריות יג ע " ב  -יד

ע"א .

בצדה של נימת הביקורת כלפי חכמים  ,הבאה לידי ביטוי במעשה זה בדבר תינוקות של בית רבן

שהתמידו יותר מהם בלימודיהם  ,יש בחילופי המושגים ' בית הועד ' ו ' בית המדרש ' משום ראיה
חותכת לכך שבית המדרש דומה במהותו ובשימושיו יותר למעין מוסד הנהגה מקומי מאשר לבית
הכנסת .
לבסוף  ,מספר הערות באשר להיעדרו של ממצא ארכיאולוגי המתייחס לבתי מדרשות  ,לעומת שפע

הממצא בכל הנוגע לבתי כנסיות  .תחילה יש להעלות הערה מתודית  :כבר הוכח לא פעם כי בתחום
המחקר הארכיאולוגי שריר הכלל ' לא מצינו אינו

מדרשו שהלרבי אליעזר הקפר '  ,יוכיח .
זה של בתי המדרש  .בעוד שבית

ראיה ' ,

שנית  ,ברור ,

כנסת  ,או

והמשקוף מדבורה  ,שעליו חקוק ' זה בית

כי מספרם של בתי הכנסת עלה מספר מונים על

אפילו בתי כנסת אחדים  ,היו קיימים בכל יישוב

היה בית מדרש נחלתם של יישובים מרכזיים  ,או במקומם של חכמים חשובים .

ויישוב ,

שלישית  ,בעוד

שבתי

הכנסת הוקמו בצורות ידועות ואופייניות של בנייה  ,המייחדות אותם ומאפשרות את זיהויים  ,אין
לנו כל ידיעה על אופן בנייה מיוחד שהיה נהוג לגבי בתי המדרש .
לא רק שסביר להניח  ,כי בית המדרש לא שכן במבנה שהיה בו משום ייחוד  ,וממילא גורם הדבר
לקושי שספק אם ניתן להתגבר עליו לגבי זיהויו  ,אלא מסתבר כי לעתים אפילו לא שכן במבנה נפרד
משלו  .רמז לכך מצוי בעדות על רבי אמי ורבי אסי שעסקו בתלמודם ' ביני

עמודי ' ,

וייתכן כי במקום

שאקלימו כזה של טבריה יש לקבל ביטוי זה פשוטו כמשמעו  .בהקשר זה יש להזכיר גם את
החכמים שהורו לתלמידיהם בביתם  ,בשוק  ' ,תחת הזית ותחת הגפן והתאנה '

לעתים אין אפילו אפשרות שיישאר שריד חומרי

כלשהו  ,והמושג

וכיו " ב  .ח

הווי

אומר ,

בית המדרש יותר משהוא בא

לציין מבנה זה או אחר מופיע במובן של אסכולה .
סיכומו של דבר  ,יש להבחין  ,לדעתי  ,בין בית הכנסת  ,אשר אחד מייעודיו היתה הדרשה העממית
בציבור  ,ובין בית המדרש במובן של מרכז הוראה  ,שבראשו עומד חכם מרכזי ואשר הלומדים בו הם
מבוגרים העוסקים בתורה לקראת הסמכתם .

לתופעה זו
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הלכה ומציאות
שמואל עראי

יש שההלכה תואמת את המציאות בתקופה מסוימת ובמקום מוגדר בלבד  .ההלכה בדבר
ממזרח של בית  -הכנסת תואמת את המציאות בדרומה של

יהודה ,

פתחי

שם יש שורה של בתי  -כנסת

שפתחיהם למזרח  -הרודיון  ,סוסיא  ,אשתמוע  ,עין  -גדי ואחרים  .לפיכך מצאנו בתי  -כנסת בארץ -

ישראל שפונים לכיוונים אחרים  ,כפי שהזכירם ג ' היטנמייסטר .
כך  ,למשל  ,קביעת

לעתים לא היתה ההלכה אלא אידיאל  ,שלא עוגן בתנאי החיים האובייקטיביים .

מקומו של בית  -הכנסת בגובה העיר  .העיר התפתחה בדרכה שלה  ,וכאשר רצו להקים בית  -כנסת לא
היו מפקיעים קרקע  .היה זה אפוא אידיאל  ,שלעתים אף הצליחו לקמשו  ,כמו באשתמוע ובגרש

שבעבר  -הירדן המזרחי .
ובאשר להבדל בין בית  -הכנסת ובית  -המדרש אעיר כי לדעתי מדובר במקורות הרבה בשני מבגים

נפרדים דווקא  .כך הוא בהלכה על מכירת בית  -כנסת וקניית בית  -מדרש בדמיו

;

י

אפשר שכל כולה

של הלכה זו נועדה להעלות את ערכו ומעמדו של בית  -המדרש ולא הוציאוה מעולם מן הכוח אל
הפועל .
שני מבנים נבדלים נזכרו גם בדברי ר ' יהושע

:

אמר ר ' יהושע בן חנניה כל ימי שמחת בית השואבה לא היינו רואין שינה אלא משכימין אנו
לתמיד של שחר ומשם לבית הכנסת משם למוספין משם לאכילה ושתיה ומשם לבית המדרש
משם לתמיד של בין הערבים ומשם לשמחת בית

השואבה : .

גם במקומות אחרים עולה ההבדל בין שני המבנים .

המקורות המחליפים בית  -כנסת בבית  -מדרש  ,בין באותו כתוב עצמו בין במקבילות  ,כפי שהזכירם
היטנמייסטר  ,אפשר שהם שגיאות של מעתיקים  ,בראשי  -תיבות וכדומה .
כרי גם כי לא היה בית  -המדרש דווקא חדר קטן הצמוד לבית  -הכנסת  ,שהרי לעתים היה בית  -הכנסת
עצמו

קטן ,

וחז " ל העלו ביקורת על פאר בניינו וקישוטו של בית  -הכנסת .

3

מאידך גיסא  ,אין הכרח למצוא לבית  -המדרש מבנה מיוחד  ,משום שמעטים השתמשו בו  .ואולם
בח ' רבת ' נג ' אר  ,למשל  ,מזרחה לכפר קאסם  ,יש תיאטרון קטן  ,מחוץ לחומות העיר  ,ובו מקומות -
ישיבה לשלושים איש  ,לערך  ,ואפשר שמבנה זה או מעין זה היה בית  -מדרש .

1
2

.

ירושלמי מגילה ג
תוספתא  ,סוכה

א,

עג ע " ד .

ד ה  -כתב  -יד וינה .

3

ירושלמי .

שקלים סוף פ " ה .

הרס אמת  -המים של קיסריה בתוצאה מבניית נמל

הורדוס *

יעקב ניר

מערכת  -המים של קיסריה העתיקה  ,שסיפקה לה מי  -שתייה ומי  -השקייה ממקורות שמצפון ומצפון -
מזרח  ,היא אחד ממפעלי  -המים הגדולים של אותה תקופה באיזור  .היא נחקרה רבות כבר בשלהי

המאה הי " ט בידי אנשי החברה לחקירת ארץ  -ישראל  .תנופה רבה קיבל מחקר אמות  -המים עם בואן
של המשלחות הרבות שחקרו את חורבות קיסריה ופרסמו עבודות הכוללות בין השאר גם פרטים על

אמות  -המים  .י
שתי אמות  -מים מצויות

בקיסריה  ,האחת גבוהה

נמוכה יותר  .לאמה הגבוהה שני חלקים

וקרובה אל הים ; השנייה נמצאת מזרחה לה והיא

צמודים  ,המזרחי

עתיק יותר והמערבי חדש יותר ( איורים

 . ) 2אמת  -מים זו קיבלה את מימיה משני מקורות נפרדים

העליון  .האמה

הנמוכה ,

:

,1

מעיינות שומי ומעיינות נחל  -תנינים

שאין ענייננו בה  ,קצרה יותר וראשיתה בסכר נחל  -התנינים  ,שבסמוך

למעגן  -מיכאל  ,מדרום לו .

אמת  -המים הגבוהה יורדת מכיוון דרום הכרמל אל איזור שפת  -הים שמדרום לנחל  -התנינים
ומתמשכת במקביל לקו  -החוף לאורך כשני קילומטרים וחצי  .היא מסתיימת במרחק של

מטרים מצפון לחומת העיר

הצלבנית  ,שם

של האמה הגבוהה התגלו במרחק
נוסף באורך של

כ 30 -

300

כ 800 -

היא נקטעת על  -ידי מפרץ ימי ( ראה מפה )  .שרידי המשכה

מטרים מדרום לקצה ההרוס  ,בתוך המפרצון

2,

בעוד שקטע

מטר ובמצב השתמרות טוב יחסית מתגלה מדרום לגבולו של המפרץ  ,על

גבעונת  ,שבסיסה סלעי  -כורכרי  ,ובהמשך ישיר לקו האמה ( ראה המפה ואיור . ) 2
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תולדות אמות  -המים
תיאוריו המדויקים של יוסף כן  -מתתיהו על נמל קיסריה ועל העיר עצמה אין בהם ולו פרט אחד על

מערכת  -המים  .לפיכך  ,שחזור המערכת  ,תפקידיה השונים ותולדותיה נעשה תוך כדי מחקר העיר
והמערכת וגילוי טבלאות כתובות על האמה וכמה עדויות היסטוריות מאוחרות יותר .
החלק המזרחי  -השמאלי  -של אמת  -המים הגבוהה הוא  ,כאמור  ,החלק העתיק יותר והוא הוקם
כנראה עם בניית העיר ההרודיאנית  ,כלומר בסוף המאה הא ' לפני  -הספירה או בתחילת המאה הא '
לספירה  .יש הסבורים  ,שהוקמה בין שנת ד 3לשנת

הוקמה כנראה בימי הדריאנוס בין השנים

177 - 138

4

לפני  -הספירה  ' .התעלה המוצמדת ,

המערבית ,

לספירה  ,אך אפשר שאגף מערבי זה היה קיים

עוד קודם  -לכן והעדויות שנמצאו מצביעות על מועד של תיקונים ולא על מועד ההקמה  .ייתכן
שהתיקונים האלה קשורים בנזקים שנגרמו גם במקומות אחרים בארץ  ,בעקבות רעידות  -האדמה
האדירות של שנת

130

לספירה  .נ ' שלם הזכיר כמה סערות צונאמי שגרמו הרס רב בחופי הארץ -

ובין השאר גם כחופי קיסריה  -בשנת

115

לספירה  ,בשנת  308לספירה ובשנת

551

לספירה  .פלג

סבור  ,כי טיב הסלע הירוד שממנו נבנו אמות  -המים הוא שגרם לצורך בתיקונים הרבים  4 .תיקונים
אלה ואחרים איפיינו את אמות  -המים במשך כל תולדותיהן  ' .כאשר הופעלה  ,שהרי היו גם תקופות

שנזנחה  -ואולי לקראת סוף ההפעלה  -היתה אמת  -המים כחלקיה שלאורך

שפת  -הים  ,מכוסה

חול עד חלקה העליון  ,בדומה למצבה בתקופה המודרנית לפני שנחשפה  .עדות לכך ' צמדות ' של

חול שנותרו בחלקים שכוסו  -חול שעבר ליכוד טווורטיני ( כדומה לסלע

להיווצר רק בשעה שזרמו בתעלה מים ( איור

. )3

3

י ' עולמי וי ' פלג  ' ,אמות המים של קיסריה '  ,קדמוניות  ,חוב '

4

ידיעה בעל  -פה שמסר לי י ' פלג ( . ) 1979

5

.נ

; ( ) 1975

. Qedem

מעיינות ) ,

 , ) 1975 ( 3 - 2עמ ' . 86 - 83

'  Archeological -Topographical Studyחב Lee 1 . Levine , ~ Roman Caesarea -

.
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שיכול היה

Universiti de Strasbourg ( Edit . Ophrys ) , Ch . 11
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(

ingel ,ן )1

בדיונות בעת השימוש בה  .ליכוד האבן בא בשל דליפות מאמת  -המים  ,תהליך הדומה לוה של היווצרות אבן מעיינות
( ' טרוורטין ' )  .כמה מאות מטרים מצפון לקצה הדרומי של אמת  -המים הגבוהה ( צולם

ב ) 27 . 4 . 1978 -

נמל זיקים  -דורבן דרומי  .שים לב להצטברות חול בצדו השמאלי ( הדרומי ) של הדורבן  .תמעתהחול העיקרית כאן
היא מדרום לצפון

יעקב ניר

תיקונים ושיפוצים נערכו  ,כאמור  ,בתקופת הדריאנוס  ,ולאחר  -מכן חודשו אמות  -המים בתקופת
הקיסר תיאודוסיוס

( 395 - 379

לספירה )  .במאה

הו ' סיפר חוריקיוס מעזה על הפסקה זמנית ,

שבעקבותיה אירעו בעיר מהומות  .תיקונים אחרים נערכו באמת  -המים בתקופתו של הקיסר
יוסטיניאנוס  ,במאה הו ' .
שינויים במקומה של העיר הצלבנית  ,לעומת זו ההרודיאנית  ,וצריכת מים במפלס גבוה יותר  ,ואולי
גם בעיות שקיעה של אמת  -המים הגבוהה  -כל אלה גרמו את הגבהת מפלס התעלה המערבית ב -
2.5

מטרים .

אמות  -המים נהרסו ויצאו מכלל שימוש עם כיבושה וחורבנה של קיסריה בידי ביבארס הממלוכי
בשנת  . 1265מועד הרס הקצה הדרומי של אמת  -המים הגבוהה לא נתברר  .נגב קבע כי הפסקת
השימוש בה נגרם בשל הרס זה  ,אך לא הסביר את סיבת

הדבר ' .

הרס אמת  -המים הגבוהה

כתוצאה מחסימת תנועת החול על  -ידי נמל הורדוס
אינמן קבע  ,כי החלק החסר של אמת  -המים הגבוהה  ,בינה ובין

העיר  ,נהרס כתוצאה

ישירה מהקמתו

של נמל המים העמוקים של קיסריה  ' .תופעה זו של הימצאות גוף מלאכותי או טבעי באיזור החוף

הרדוד והשפעתו על הרס החוף עצמו ידועה ממקומות רבים בעולם ואף בחופי  -הארץ  .מבנה

מלאכותי  ,כגון שובר  -גלים  ,מזח  -אבנים  ,דורבן המוקם באיזור המים הרדודים  ,גורם לא רק שינויים
בזרימת

החול  ,אלא גם

פי רוב בשני כיוונים

הטייה של כיוון שבירת הגלים  .תנועת חול זו לאורך חוף פתוח וישר היא על -

מנוגדים  ,אולם

בדרך  -כלל יש כיוון מועדף  ,ולכן מתקיימת הובלה נטו של חול

לכיוון אחד בלבד  .הימצאות מחסום כזה גורמת צבירת חול בצד המזרים וגריעתו ( ולפיכך

הרס )

בצד שהחול זורם אליו  .בשל חסרון החול שבה  ,הולכת וצרה רצועת  -החול החופית  ,אבל תהליכי
הסעת החול נמשכים בה  ,כפי שהיה לפני הקמת המבנה ( בגלל גורמים פיזיקליים  ,הקשורים בגלי

הים וזרמיו )  .דוגמה לתהליכים כאלה של הרס החוף אפשר להביא מן הנמלים החדשים בעזה
ובזיקים ( איור

- )4

שם נראית יפה הצטברות החול מצדו הדרומי וחסרונו הרב מצדו הצפוני של

הנמל .
בשל חסימה זו נעשה החוף עני יותר בחול ולפיכך חריפה הרבה יותר השפעת הגורמים הימיים עליו

ונגרמים לו בדרך  -כלל נזקים ניכרים  .ידועים מבנים ימיים שהביאו לנסיגת חוף ניכרת עד כדי כמה
עשרות מטרים בתקופה קצרה מאוד ובעקבותיה בא הרס רב לרכוש .

נמל קיסריה ההרודיאני ושוברי  -הגלים האדירים שלו חדרו אל תוך הים

כ 450 -

מטרים מקו  -החוף

המקורי  .היה זה גוף מלאכותי שממדיו גדולים ביותר גם בהשוואה למבנים ימיים מודרניים  ,שחסם
כבר עם הקמתו את תנועתו של חלק ניכר מן החול המגיע לאיזור  .צורת הנמל גרמה גם את שבירת

6

7

.

.

 . 237 - 249קק 0 . 4 ) 1964 ( ,א 4 . Negev , ' The High-~ Level Aqueduct of Caesarea' , lsr. fxpl. Jour. , 14 ,
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יעקב ניר

הגלים  ,כך שהאזורים הסמוכים מדרום ומצפון הותקפו בעוצמה גדולה יותר  .מאחר שתנועת החול
כאן היא מדרום לצפון  ,הצטבר החול מדרום לנמל  ,כמו גם בשטח המעגן עצמו  .הצטברות זו היתה
אחת הסיבות להגדלת שטחי החולות מדרום וממזרח

לקיסריה ' .

בשל חסימה זו של אספקת החול הלך הים וחדר אל תוך היבשה מצפון לנמל ( איור  . ) 5חדירה זו
הגיעה אל מרגלות אמת  -המים ודאי סמוך לאחר הקמת הנמל  ,ואולי עוד בשעת ההקמה  ,וסיכנה את
קיומה באותו מקום .

אין ספק אפוא  ,כי היה צורך מידי וקבוע בהגנה של חלק זה של אמת  -המים  .אפשר שהוקם קיר  -ים
כלשהו  ,או שנמצאו פתרונות זמניים ( השלכת פסולת  ,חול וכיוצא

באלה ) .

אם אכן היה כאן קיר כזה ,

הוא נהרס בדרך הטבע או פורק באורח מלאכותי משחדלה אמת  -המים לשמש  .סילוק האובייקט

המגן גרם הרס מידי של חלקה הדרומי של אמת  -המים .
שקיעתו החלקית של הנמלי כתקופה מאוחרת יותר הביאה אמנם להפסקת השימוש ברוב שירותיו
המקוריים  ,אולם פעולתו והשפעתו על הרס החוף הצפוני נמשכו .

לשינויים במפלס הים או לשינויים טופוגראפיים מקומיים  ,שמקורם בתנועות טקטוניות  ,היתה אולי
השפעה כלשהי על התהליך  ,אולם מידתם היחסית קטנה ולפיכך אפשר שעיכבו את התהליך או
זירזוהו  -הכל לפי היחסים שבין גובה מי  -הים וכין בסיסה של אמת  -המים .

כהיעדרו או עם הריסתו של קיר  -הים לא היה כל מתקן הגנה והחל הרס חלקה הדרומי של אמת -
להניח  ,כאמור ,

כי הרס זה נגרם מיד עם הפסקת השימוש באמה ואולי היה

הגורם העיקרי להפסקה זו  .המפות של

ז ' קוטן מתחילת המאה הי " ט ושל מנסל משנת  1862כבר

המים  ,הסמוך לנמל  .יש

מראות מפרצון הנמצא צפונית לחורבות קיסריה

;

הוא הדין במפה החלקית של החברה הבריטית

לחקירת ארץ  -ישראל  ,שבה נראות שתי אמות  -המים המגיעות מצפון ממש עד חומת העיר

אם כי בתיאור אמת  -המים הגבוהה מצוין כי היא נקטעת פתאום מצפון

הצלבנית ,

לעיר 0 .י

*י
הקמת נמל קיסריה הפרה את שיווי  -המשקל של תנועת החול לאורך החוף וגרמה בכך את הרס החוף
והמתקנים שמצפון לנמל  ,ב ' מורד ' זרם החול  .כדי להגן על החלק הדרומי של אמת  -המים המגיעה

אל קיסריה לאורך החוף מצפון נאלצו בוודאי לבנות מתקן מגן כלשהו  -קיר  -ים או שפך סלעים .

גם מתקן זה  ,כמו שאר פרקי ההיסטוריה של אמת  -המים  ,אינם נזכרים בכתובים .
נראה  ,כי מיד עם סילוק אמצעי ההגנה  -אם בדרך הטבע ואם באורח מלאכותי  -החל הרס החוף

ואמת  -המים שעליו  .מועדו המדויק של אירוע זה לא נודע והתהליך התרחש  ,כפי הנראה  ,בין הרס

קיסריה במאה הי " ג ובין סוף המאה הי " ח  ,אם כי יש לשער  ,במידה רבה של ביטחון  ,כי הדבר היה
מיד לאחר החורבן .

אינמן  ,שם ( . ) 1978

8

ראה

9

א ' רבן ואחרים  ,מחקר

ארכיאולוגי ימי בקיסריה

ללימודי ים  ,אוניברסיטת חיפה  ,מחקר יישומי
]0

56

:

אתור עדויות לשנויי מפלס שרידי מבנים קדומים  ,המרכז

, 2 / 76

דו " ח סופי .

 . 19 - 23קק  . , Survey of Western Palestine , Memoirs 11 , London 1882 ,ו  . 8 .ץ

הקדשת נכסים וממון על  -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים
בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

( 99 - 638סו ) *

משה גיל

הקדשות ותרומות לכנסיות ולמנזרים בירושלים היו מסורת של קבע אצל הנוצרים כבר בימי
השלטון הביזאנטי  .במשך דורות התנהלה בעיר פעילות בנייה נמרצת ונרחבת  ,במיוחד במקומות
שנורעה להם משמעות דתית  .ארץ  -הקודש היתה אבן  -שואבת לזרם של זהב  ,שייעודו לבנות  ,לשקם
ולשכלל את המקומות  -הקדושים למיניהם  .יוסטיניאן מצא עצמו חייב לחוקק חוקים מיוחדים
להבטחת הסדר הטוב והניהול התקין של ההקדשות שהיו שייכים לכנסיית  -הקבר  .לכמה וכמה

מנזרים היו נכסי דלא  -ניידי בירושלים סביב מגדל רוד והוקמו שם אכסניות לעולים לרגל  .י
משכבשו המוסלמים את העיר  ,היה עליהם לנקוט עמדה לגבי הרכוש הרב של הנוצרים  .אנחנו
מוצאים ניסוח כללי של עיקרי הגישה לנכסי הכנסייה וההקדשות שלה במשפט הקצר אשר בחוזה
לסר עם הכנסייה ועם האוכלוסייה הנוצרית של ירושלים הקובע  ,שהכנסיות תהיינה מוגנות ולא

יופקע דבר מנכסיהן ( ' מל חייזהא ' ) .

2

משהתפתחה ההלכה המוסלמית בענייני אהל אל  -ד ' מה

והתגבשה  ,נתעוררה כנראה הבעיה אם יש להכיר בוקף של ד ' מים ( היינו  ,לא  -מוסלמים ) לטובת

מקומות  -הפולחן שלהם

;

זאת  ,להבדיל מן היחס לוקף שהוא לטובת

העניים ,

שלגניו לא היו

היסוסים כלשהם וראו בו דבר המובן מאליו  .נ כסופו של דבר הוכרעה הכף לחיוב  .באחד הקדומים

שבספרי  -ההלכה הנוגעים לוקף נמצא ביטוי להכרה משפטית לא  -מסויגת בהקדשת נכסים לטובת
ירושלים

:

אם הקדיש נוצרי את אדמתו או את ביתו בתורת וקף והורה שיוציאו את הכנסתם לשיפוצים
בירושלים  ,או לקניית שמן למנורות  -המאור שבה או לכל צורך אחר שיימצא שם ( הרי זה
מותר ) . .

*
1

עכירה זו הוצגה לפני משתתפי הסמינריון הבינלאומי על סוגיות חברתיות וכלכליות כוקף המוסלמי  ,שהתקיים
במסגרת המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,יוני . 1979

לתיאור מעמיק של פעילות זו וגם מראי  -מקוס ראה
 . 39 - 5 1קק

2
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משה גיל

המנהל ( ' תדביר ' ) של ההקדשות נכלל בפירוש בין סמכויותיו של הקאתוליקוס הנסטוריאני בכתב -

מינוי שניתן לעבדישוע על  -ידי הח ' ליפה העבאסי .

4

יש לזכור  ,כי במשך תקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה

( ) 1099 - 638

היתה ירושלים מיושבת בעיקר

נוצרים ויהודים  .אמנם  ,היתה שכבה דקה של אוכלוסייה מוסלמית  ,בעיקר חכמי  -דת ונושאי -
משרות  ,שחיו סביב אזור ה ' צח ' רה '

לכל ספק

( הסלע ) ;

ואולם עדיפותם המספרית של הנוצרים היתה מחוץ

ואילו דרומה של העיר היה מיושב יהודים  ,שחידשו את ישיבתם אחרי

;

הירשה להם הח ' ליפה עמר את שיבתם אליה  ,אחרי שהדבר נאסר עליהם במשך
של שלטון רומי וביזאנטיון .

הכיבוש  ,כאשר

500

השנים ומעלה

5

כוחם והשפעתם של הנוצרים בירושלים ( כמו בערים אחרות ) נזכרים גם במקורות יהודיים  ,כגון
אלאנדלסי  ,שעלה

במכתבו של שמואל בן יצחק

את מעמדם העדיף של הנוצרים בירושלים .

לרגל לירושלים בשנת

, 1010

לערך  ,שבו הוא מזכיר

6

עיקר עושרם של הנוצרים בירושלים היה מושקע בכנסיות

ובראשם כנסיית  -הקבר .

ובמנזרים ,

מקורות מוסלמיים בני  -הזמן מודעים היטב לעובדה זו  ' .רוב הכנסיות של הנוצרים והחשובות שבהן

הן בירושלים '  ,אמר אלמסעודי והזכיר במיוחד את הקמאמה

( כנסיית  -הקבר ) .

אחרת היתה ה ' ניאה ' ( היא הכנסייה ' החדשה ' על  -שם מרים

הקדושה ) ,

7

כנסייה חשוכה

שנבנתה בדרום העיר

בפקודתו של יוסטיניאנוס  " .בידינו תיאור כנסיותיה של ירושלים ומנזריה שזמנו כשני דורות אחרי
הכיבוש המוסלמי  ,הוא תיאורו של ארקולף ( שנת
(  725לערך )

וברנארד  ,הנזיר הפראנקי

בקירוב )  .גם בדה

680

(  870לערך )

( 720

לערך ) וגם ויליבאלד

הביאו בעיקרו של דבר פרטים דומים למה

שמביא ארקולף  9 .רוב  -רובם של הכנסיות והמנזרים היו נתונים למרותו של הפאטריארך הירושלמי ,

4

,

אלחזאף ( מתכ  -מ1 ) 8

ג

"

,

4

"1 ,

.

4ג

ל =ענוכנ=) ץ

)

' ווש

"

ועננג1 4כש

.
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"

1

 .ין

,

עמ ' 341

ראה את כתב  -המעף אצל 4 . von Kremer , ' Zwei arabische Urkunden , 2 itschrift 1 deulschen :
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~
בתקופת הכיבוש המוסלמי הראעענה /
מ ' גיל  ' ,שכומת היהודים בירושלים

5

ראה :

6

כתב  -יד

ק " מברידג  /הספרתה

האתיברסיטאית  115נ 1080

, Or

בראשיתה של המאה הי " א  /ספונות  ,ח ( תוטכ " ד 4עמ ' : 90 - 88

בארצות אץ לאחרים
7

'

(

3ט

נק

י,

.

כ ( 44נ = =1
;

אלקמאמה

. 111

ך.

. .

 ,מ __

=

=

()

"

c

~/ Y
' האוטפה

פירושה

]adbk

l

1977

,

' כהדפיס

:

ר

'

טלם  ,ב

גולע .

( תוטל " ו 4עמ ' . 40 - 19

' גר צדק וטכרח למצרים

'  . . .כי בעתותינוו חט להם רב סופרים שליטים

Paris 196

.

 , ed . ) . Barbier de Meynardא  ,עמ '

וכדרך  -כלל זהו יטמה וטל כנס " ת  -התח " ה  ,אלקיאמה  ,אצל הסופרים

המוסלמים בימ " הבימים  :אפשר וטהדבר נבע מן המסורת ( הראתה לאמץ ) שעל  -פיה היה בזה מעץ גמול על וטהר -

הבית נעעמ מקום מכח לאשפה יטל העץ

מושלים  ,בפקודתה

של הלט אם קתסטנטץ

;

השתה

:

ש " ד גתט " ך

מושלים בתקופה הערבית  ,ירושלים תש " ע  ,עמ '  . 85ראה את הפרטים העיקר " ם על תולדות כנסעת  -הקבר אצל

,

.

.

 .קק 1 5 esurrection ' English Hisrorical Review 1 11 ) 1892 ( ,

.

.

 . 218 - 259קק F . M . Abel Jirusalem nouvelle Paris 1914 ,
8

ראה ארקולף  ,אצל  . :קק

 .עק .

1910

.נ

115

. 9.

5טParis 19

.

 . 181 :ק 1869 ,

העץוה :

.

(

 ' incentן 669 ff. ; 11 .

,

ושהל) חש rusJel

Grenoble

.ז

 : ItinliialfESשלה . 146על תוצאת ראה :

empereurs grecs ,

זש ] 3חCouret , La Palesrine 50

.א

byzantine

ברו  ,אצל  :טובלר ומולימה  ~ ow ,עמ '
150 ] :

1י

.א.נ

-Tobler )1 4 . Molinier, Itinera Hieroso /ymlirana, Gen ve 1879 - 1885

~ . Khitrowo , );enive 1889
פ 6 .ט

Pargoire , L ' igNse

9

.

Macpherson , ' The Church of

:

 .קק

.

Paris 1898

: 222 - 216

.

תליבאלד

:

נטם  ,עמ '  260ואילך  :ברנארד  :וטם  ,עמ '

. 318 - 314

Clermont- Ganneau , Recueil d'archeio/ogie orientale , 11

"

.ח

)

"

חטא lilger dey ersten Jahrhunderu und ihre Berichte ,ק אImstarck , Abend/aendische Pald~ ri1ט 8

.

 . 29ק 1906

הקדשת נכסים וממון על  -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים

שהיה שייך לזרם העיקרי בכנסייה הנוצרית ; אבל נמצאו גם כנסיות של נסטוריאנים  ,מונופיסיטים
וארמנים 0 .י תיאור אלמוני .של המקומות  -הקדושים

ויעקוביים )  ,גרוזינים ,

( קופטים

שנכתב כנראה בשנת

, 808

בירושלים ,

מנה כשלושים מקומות  -פולחן ובהם כאלף כלי  -קודש שעסקו בעבודת

האל " .
מידע מפורט על הקדש נמצא בסיפור בנייתה של כנסיית המונופיסיטים ( הקופטים ) בירושלים .
סאוירוס אבן מקפע מספר על כך כדברים האלה  ,שזמנם בערך
במצרים  ,מקריוס אלנבואוי אלארח ' ון ( מלה

: 820

לאחד מנכבדי הנוצרים

בן  .הילד מת ימים אחדים

יוונית  , ( ArkhOn ,נולד

אחרי לידתו  .נעשה נס והפאטריארך ( של אלכסנדריה ) עלה בידו להשיבו לחיים בזכות תפילותיו  .אז

בנה מקריוס כנסייה בירושלים וזו נעשתה משכן ומרכז לנוצרים האורתודוקסים ( דהיינו
המונופיסיטים ) ,

ונודעה בשם כנסיית מרים הקדושה המגדלית 2 .י

נראה להלן בדברינו על ההקדשות והתרומות שתרם לירושלים קארל הגדול  ,שבתי  -תפילה חדשים

היו בגדר בעיה  .ההלכה המוסלמית אוסרת על הד ' מים לבנות בתי  -תפילה חדשים ; רק בתי  -תפילה
שהיו קיימים לפני הכיבוש נסבלים  ,ואף הבעיה של זכות הלא  -מוסלמים להוציא לפועל תיקונים
הכרחיים בבתי  -תפילותיהם היתה בגדר צריך עיון  .היו לכאורה עובדות  -חיים הכרוכות במעמדה
המיוחד של ירושלים ולא פעם אף בעניינים של מדיניות בין  -לאומית  ,שהוליכו לסטיות
משמעותיות מן הכללים המקובלים  .מאידך גיסא  ,היו סטיות חדות גם אל הכיוון ההפוך  ,משמע
מעשים של הרס נתי  -התפילה  ,שנמצאים לרוב בתקופה הנדונה  .מעשי  -הרס חוזרים ונשנים של
כנסיות ושל נכסיהן שימשו תמריץ לגיוס כספים ותרומות למיניהן ברחבי העולם הנוצרי .
ידועים מקרים שבהם היו השליטים המוסלמים מחריבים כנסיות כדי להשתמש

בחומרי  -הבנייה ,

קודם כל במרכיבים המונומנטאליים  ,לצורך בניינם של בתי  -תפילה למוסלמים  .אשר
נרשם מאורע מעין זה

ב . 691 -

לירושלים ,

הח ' ליפה עבד אלמלכ החליט אז להשתמש בעמודי  -השיש של כנסיית

גת  -שמנים בשביל המסגד במכה  .מי שהיה ידידו והלוגותטם ( שם של משרה נכבדה בחצר

הביזאנטית ) שלו  ,סרגיוס אבן מנצור  ,שכנע אותו לוותר על הרעיון הזה ולהשיג במקום זאת עמודים
דומים בעזרת הקיסר יוסטיניאן

הביזאנטי  .י
(

10

בזמן עלייתו

( השני  ,רינ4תמטוס  ' ,קצוץ  -האף ' ) ;

לרגל  ,בערך ב , 725 -

אלה דברי תיאופאנם  ,הכרוניקן

היה ויליבאלד נוכח בעת שהמוסלמים איימו להחריב

פרטים על הכנסיות האלה ניתן למצוא בספרי על ההיסטוריה של ארץ  -ישראל בתקופה הנדונה העומד להימסר
לדפוס .

11

12

, De casis Dei

-

ראה אצל

1Lr

"

ניכנ :~ 1904 -,
 . 460ק

'

מיכאל

:

"

טובלר ומוליניה
]

'  ]1גינ ~
)

( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  301ואילך .

ג,

גי 1963 , reprint
הסורי )

Paris

.

( )5

. Bruxelles

%

Orientalis ,

Chabot

.8.נ

 , ( Chronique, ed .ג  ,עמ '  , 21מספר על

כנסייה מונופיסיטית שנהרסה בפקודת הארון אלרשיד ב  806 / 7 -ונבנתה מחדש

אפוא שהמסופר אצל סאוירוס מתייחס לשיקומה של כנסייה
 . 11ק

.

בימי

אלמאמון ; 830 - 820 ,

זו  .ראה גם The coprs :

.

Meinardus ,

ייתכן

O . F. A .

1 Jerusa/em Cairo 1960ל ; ונסאן ואבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  938ואילך  .אברי ) Every , ' Syrian

 . 363ק 1946 ,
13

Patrologia

Evetts ,

8.

,.

ed .

)3 .

 Palestine ' , Eastern Churches euarler/y . 1 1חן  ( Christiansמתעלם ממאורעות אלה .

 . 365ק . De Boor, Leipzig 1883 ,

"

ט

.

Theophanes Conressor , Chronographia

59

משה גיל

את ' כנסיית הנוצרים ' ( כנראה

כנסיית  -הקבר ) ,

ארץ  -ישראל

החדשים  ,העבאסיים  ,על

של אדוני הח ' ליפות

לנצרות  ' .י

אלא אם כן ישלמו להם כסף רב 4 .י בעת השתלטותם

נשדדו המקומות  -הקדושים

( , ) 751

הוחלט להעלות את מס  -הגולגרלת שעל הנוצרים  ,ולחייב בתשלומו גם את כוהני

ב 58 -ך

הנוצרים  ,שהיו פטורים ממנו לפני  -כן  .כן הפקיעו אז חפצי  -ערך לרוב שקיבלו הכנסיות בירושלים

היהודים  ' .י

בתורת תרומות  ,ולדברי תיאופאנס הם הוצאו למכירה פומבית בתיווכם של

נראה

שאבדות קשות אלה שנגרמו לרכושם של המקומות  -הקדושים הנוצריים במשך החצי השני של

המאה הח ' חוללו זרם של תרומות ומתנות מארצות הנוצרים  ,ובייחוד מן הפראנקים  .מתנותיו של
קארל הגדול  ,שנדון בהן

שהיו שיאו של זרם זה .

להלן  ,אפשר

שלוש המאות שלאחר  -מכן אף הן ידעו מעשי  -הרס והפקעות לרוב שנעשו בידי השלטון המוסלמי .
מעשים מעין אלה נרשמו בסביבות

נגד הנוצרים נמשכו אז עד

815

כאשר ניזוקה גם כנסיית  -הקבר  .הרדיפות ומעשי  -הדיכוי

, 810

לערך  .המוסלמים הטילו קנסות כבדים על כל הכנסיות ומיכאל

הסינקלוס ( ' שותף לתא ' של הפאטריארך  ,תארו של נושא המשרה השנייה בכנסייה הירושלמית

;

המונח לקוח מעולמם של הנזירים שמהם באו בעלי המעמד הגבוה בכנסייה ) יצא לרומי בשליחות
הפאטריארך לבקש סירע  .נזירים רבים נאלצו אז לכקש מקלט בקפריסין ונודע על מגביות לעזרת
הפליטים שנמלטו

שוב התקיפו המוסלמים את כנסיית  -הקבר  ,ב ' יום א ' של כפות  -התמרים ' ( לפני

ב 937 -

כנסיית  -הגולגולת  ' .י

ושרפוה  ,יחד עם

ויליכאלד  ,אצל

:

.

Revue Historigue

רגל נוצרים באותו זמן  .ראה

:

Bruxelles

ט . [ 8ק  1950 ,ומראי  -המקומות  .ראה גם
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 , ) 8עמ '  : 260השווה :

ראה 253 :

ראה
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Near East
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הצלבים מעל הכנסיות
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. Bre ier , ' Charlemagne
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 . 360ק

מאורעות אלה ב  . 749 -המונח
]7
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~
שישים עולי -
טח . Palestilמסורות נוצריות מספרות על דהר הטבח של

(  Ei hth Centuries ' , Byzantion XLII ) ] 972אחם the Seventh

341
15

גם

טוכלר ומוליניה ( לעיל  ,הערה

 . 279ק 157 ) 1928 ( ,

.

ב 960 -

נמסר על הרס

כנסיות  ' .י

הפסחא ) ,

תקפו המוסלמים את כנסיית קונסטנטינוס ואת כנסיית  -התחייה  .זו האחרונה הועלתה כאש

, 966

14

לקונסטגטינופול  .לי

"

.א

ש Musset , Histoire du (Thristjnisme, spe cialemenr

~
הערה
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עמ ' ; 484
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-Kerameos , Analekralhierosolymirikessrakhyologias
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 ] . Cahen ,ט

Baumstarck Die modesrinianischen unddie kenstantiniychen Bauten am hei/igen Grabe
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 .קק

zu Jerusa/em , Padeborn 1915 ,

פאפארופולוס  -קראמאוס ( לעיל  ,הערה

 , ) 17כ  ,עמ '

. 299

7י486 : 1( .

[

/) .

ed .

208 :

.ק

הקדשת נכסים וממון על  -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים

וכיפתה התמוטטה  .הפאטריארך יוחנן השביעי מצא את מותובאותה שריפה  20 .גל ההריסות והרדיפות

החמור והמפורסם ביותר התרחש בימי שלטונו של הח ' ליפה הפאטמי אלחאכם  .כנסיית  -התחייה
נהרסה

אז  ,ב 28 -

בספטמבר

אלחאכם  ,אלסאהר  ,עמדו

1009

שוב להחריב כנסיות בירושלים  ,בייחוד את כנסיית  -ציון  ,כדי להשתמש

באבניהן לשיקום חומת העיר .
כנסיית  -התחייה

( על  -פי מקורות אחדים לפני  -כן  ,ב  . ) 1008 -י

:

בימי יורשו של

הופקעו בפקודת הח ' ליפה אלמסתנצר כל נכסיה של

כ 1056 -

22

בזאת ביקש השלטון הפאטמי לגמול לנוצרים על כי במסגד שבקונסטנטינופול

;

הנהיגו  ,בפקודת הקיסר  ,את ה ' דעוה ' ( התפילה המיוחדת ) לשלום הח ' ליפה העבאסי ולא עוד של זה

הפאטמי  .אוצרות עצומים נתגלו בכנסייה ונלקחו על  -ידי שליחי

הח ' ליפה

המצרי ' .

2

גלי  -הריסה אלה  ,שהיו תכופים למדי  ,הציבו לפני העולם הנוצרי אתגר מתמיד  ,להתגייס ולהיענות
לקריאות העזרה ולמגביות  .לפני שנסקור במפורט את הפעולות האלה  -ככל שיתאפשר לנו הדבר
על  -פי מקורות הזמן  -עלינו לסקור את המקורות המעידים על מפעלי שיקום ושיפוץ שבאו אחרי
חלוף הסערות של הרדיפות ומעשי  -ההרס  .המידע בתחום זה אינו כה מפורט כמו המידע על ההרס .

ואף  -על  -פי כן  ,יש בידינו מידע על שיקום כנסיית  -הקבר בערך ב  . 820 -היה זה זמן של מלחמות
פנימיות בעולם המוסלמי ועל ירושלים התרגשו ובאו מצוקה ומחסור והמוסלמים נטשו אז את
העיר כמעט כליל  .הפאטריארך תומס השיג אז חמישים גזעי ארז ואורן לשיקום הכיפה של כנסיית -
מצרים  ,בטאם ,

הקבר  .הכסף בא מתרומתו של נוצרי  ,מעשירי

אדם שמוצאו ממקום ששמו בית

בורה  .הוא עמד על כך שלא יקחו כסף למטרה זו מאיש זולתו  .בבוא המפקד העבאסי עבדאללה אבן
טאהר

לירושלים  ,בדרכו

ממצרים לבגדאד

( , ) 827

באו המוסלמים בירושלים להתלונן לפניו על כי

הנוצרים הפרו את ההלכה המוסלמית ובנו כיפה גדולה מקודמתה  ,גדולה כמו כיפת  -הסלע .
עבדאללה ציווה שתיערך חקירה ודרישה בדבר תלונתם ואיים על הפאטריארך תומס כי ידון אותו
למלקות אם תימצא ההאשמה נכונה  .אז הציע מוסלמי אחד לפאטריארך כיצד להערים על השליט ,
וקיבל תמורת הצעתו שלמונים בסך אלף דינרים והבטחה כי הוא וצאצאיו אחריו יקבלו קצבה

כקצבתם של שמשי  -הכנסייה  .לפי הצעתו  ,היה על הפאטריארך לטעון שלא הגדילו את הכיפה אלא

20
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משה גיל

רק תיקנו אותה  ,וכל הטוען להיפוכו של דבר עליו תהיה החובה להוכיח שהכיפה הקודמת היתה
אמנם קטנה יותר  .התכנית עלתה יפה וצאצאיו של אותו מוסלמי הוסיפו לקבל את הקצבה עד אשר
לא נותרה אלא בת אחת יורשת .

24

שלח אליאס  ,פאטריארך ירושלים  ,איגרת לכל הבישופים  ,הנסיכים והאצילים בממלכה

ב 881 -

הפראנקית ובה סיפר שנוצרי נעשה מושל הנפה וציווה לבנות את הכנסיות מחדש  .כדי להשיג את

הכספים הדרושים לכך שיעבדו הנוצרים את כל מקרקעי הכנסייה  ,ואפילו כרמים ומטעי  -זיתים .
אחרי שריפתה

ב , 966 -

כנסיית  -התחייה ,

של

שלח

25

כאפור  ,שליט מצרים  ,להודיע לקיסר

בקונסטנטינופול כי ירשה לו לבנותה מחדש כך שתהיה אף טובה משהיתה  .ואולם נראה שלא השיגו
הסכם בעניין זה וכי המעשה עצמו קשור במתקפה שפתחו בה הבילאנטים בערך באותו זמן אל תוך

תחומי סוריה  .על כן נראה  ,כי שיקום ראשון של כנסיית  -התחייה יצא אל הפועל רק בסביבות שנת
, 1011

בעת ששלטו בארץ שבטי הערבים  ,בהנהגתו של מסוג ' אבן וספל אבן אלג ' ראח  .הם מינו אז

פאטריארך חדש  ,את תיאופילוס  ,ויזמו את שיקומה של כנסיית  -התחייה  ,ואף תבעו מן הנוצרים
בירושלים כי ? חלצו לעניין

בימי אלחאכם .

זה  ,אחרי

שבינתיים נגרם הדס קשה נוסף למבנים שסביב הקבר הקדוש

26

אשר לשיקום היסודי של הכנסיות אחרי ההרס שבימי אלחאכם  ,נראה שפתחו בו רק תחת שלטון

בנו  -יורשו  ,אלטאהר  .הדבר נתאפשר בעזרת סיוע ניכר שנתקבל מקונסטנטינופול  .עבודות השיקום
הגיעו לסיומן תחת שלטון

אלמסתנצר  ,ב , 1048 -

כארבעים שנה אחרי ההרס  .מוזכר בקשר לזה

במיוחד הקיסר קונסטנטינוס התשיעי מונומאכוס ( עלה לשלטון ב  . ) 1042 -הוא נענה אז לפנייתו של
הפאטריארך ,

ניקיפורוס  .הפאטריארך שלח משלחת מיוחדת לקונסטנטינופול ובראשה יואנס

קאריאניטיס ,

יליד קונסטנטינופול שנעשה נזיר בירושלים .
ב , 1020 -

לכנסיות לדאוג לביטחונן כבר

לאמיתו של דבר חזרו והבטיחו

27

ועשה זאת אלחאכם

עצמו ' .

2

קונסטנטינוס התשיעי אף

החליט  ,כמה שנים אחר  -כך  ,להקדיש את כל המסים של קפריסין ואת כל המגיע ממנה לאוצר
ביזאנטיון  ,לבניית חומה שתקיף את החלק הנוצרי של העיר .

מובן

מאליו ,

שאוכלוסייתה הנוצרית של

ירושלים ,

29

שהתרוששה עקב הרדיפות ומעשי  -השוד

התכופים  ,לא יכלה לעמוד בכוחות עצמה בהוצאה הענקית הכרוכה בהחזקתם של הכנסיות
24

סעיד אכן בטריק

25

 .קק

294 ] .

( לעיל  ,הערה  , ) 18כ  ,עמ ' . 56 - 55

1%,

;

מינויו של מושל נוצרי כנפת פלסטין ( החלק הדרומי של ארץ  -ישראל ) אפשר שהיה

לו קשר עם פיטוריו של אחמד אכן אל  -מךבר על  -ידי אחמד אכן טולון
 , ) 21ג  ,עמ '

26

ראה

:

ב ; 881 -

ראה  :אכן תפרי ברדי ( לעיל  ,הערה

. 43

אלד ' הבי  ,תאריח '

( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ; 221באומשטארק ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' 16

ואילך  .לפרטים על

המאורעות הקשורים במינוי תיאופילוס ( ביטוי לברית שהיתה בין הנוצרים ובין הערבים במאבק נגד
ראה

:

הפאטמים )

מ ' גיל  ' ,מלחמת ששים השנים ' שלם  ,ג ( בדפוס ) .
וילהלם

מצור lOf . ,

 .קק

.

( להלן

27

ראה :

28

יחיא אבן סעיד ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  : 228דבר הסיוע העצום שכא מקונסטנטין מתאשר גם על  -ידי בר  -הבראוס
( ed . Bedjan , Paris 1890
 . 196ק 1932 ,
, ) 20

עמ '

; Oxford

29

וילהלם מצור
ה-

62

 . ( Chronicon Sfrjcumעמ '  ( 219השווה :

ראה גם

:

.

,

 . 52ק ( 1 , 1 ) 1881מ םן

Orient

'

.

[ 5 .חן ] 31 1

Riant , Archivesde/

E . A . W . Budge [ ed .
 : 54 .הנ " ל ןלעיל  ,הערה

 . 157על המשא  -ומתן המתמשך בימי אלטאהר הפאטמי  ,והקיסרים רומאנוס השלישי

ומיכאל הרביעי
11

.

1

( Occidentaux ) ,

:

RHC

( Recueil des historiens des croisades

) , ( Paphlagonus

ראה

:

יחיא אבן סעיד

( לעיל  ,הערה  , ) 27א  ,עמ ' 391

כאוקטובר

: 1064

. ]. 13

1 1

נ

10

) ( Argyrus

( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' . 271 - 270

ואילך  .החומה הושלמה

ב , 1063 -

ויש רמו אליה במכתב מן הגניזה מן

 TSיחד עם5 . ]. 10נ . .] 510ראה  :גיל ( לעיל  ,הערה . ) 5

עמ '

, 21 - 20

. 31 - 30

הקדשת נכסים וממת על  -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים

והמנזרים  ,לא כל שכן בעבודות  -השיקום שבאו אחרי גלי  -ההרס שתוארו לעיל  .אף לא היה די

במקרקעי הכנסיות  ,שהיו מורכבים  ,ככל הנראה  ,הן מבניינים עירוניים הן מחוות כפריות ושטחי
לרגל ,

עיבוד חקלאיים  ,כדי לעמוד בצרכים אלה  .נטל נוסף על הנוצרים הירושלמים היו העולים

שהיו עניים ברובם או ששדדום בדרך והגיעו אל העיר בחוסר כל  .נוסף על כך היה על כל עולה לרגל
נוצרי הבא לירושלים לשלם דינר אחד ( בערך

להיכנס העירה .

0

'

4.2

גרמים זהב ) לשלטונות המוסלמים בעד הרשות

אך טבעי היה אפוא שלמפעלי  -השיקום הגדולים נדרשו תרומות מיוחדות

והקדשות  ,כגון של הקיסר קונסטנטינוס התשיעי שהוזכרו לעיל  .עזרה מעין זו הגיעה לא רק מן

הקיסר הביזאנטי  ,אלא גם מן המערב  ,מרומי ומאזורים שונים של אירופה ; מן המאה הי " א ואילך

הנצרות  .י '

החלה העזרה להגיע אף מהונגריה  ,שאך זה קיבלה עליה את

עדויות רבות יחסית השתמרו על הסיוע מממלכת הפראנקים  ,סיוע שנועד בעיקרו למוסדות ולעולי
הרגל הלאטיניים  .בתחום זה מרבים המקורות לספר בתרומותיו של קארל הגדול וההקדשות שייסד .

מוזכרים סכומי  -כסף גדולים שנידב וכיצד שוקמו מנזרים בזכות הסיוע ששלח  .אף התפתחו אגדות

בעניין זה  ,כגון שעלה בעצמו לרגל לירושלים וציפה בה בזהב כל מקום קדוש

;

הח ' ליפה העניק

כביכול את המקומות  -הקדושים האלה לקארל שיהיו לו קניין אישי והכריז עצמו מיופה  -כוח שלו

לגביהם ותו  -לא  .ברנארד  ,הנזיר הפראנקי  ,מזכיר את האכסניה לעולי  -רגל שייסד הקיסר קארל

כמו  -כן את כנסיית מרים הקדושה ואת הספרייה שלה
כרמים ומטע עצי  -פרי  ,בעמק  -יהושפט ( הוא

;

נחל  -קדרון ) ,

אומרים  ,שאף המנזר שעל הר  -הזיתים הוא שייסדו .

יילייה

( 11118טנ ;

30

ומלכדן
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) ( Arisa
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. 993

רכוש זה כלל גם

אחרים " .

עשרים וארבעה בתים ונכסים
וילהלם מצור  ,שם  ,א ,

שנים  -עשר בתי  -דירות  ,שדות ,

(2

נשתמרה עדות על הקדשתו של רכוש חקלאי בכפר אריסה
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עמ '  30ואילך  .ואצלו עוד פרטים על הקדשות לטובת כנסיית

) , 1 . Amsterdam 1967

.

 . Heyd Hען
/
istoire- du ,commerce- du ,Levan / lau mofen -dge

משה גיל

ייסד מלך ההונגרים  ,סטיפאן  ,מנזר בירושלים  ,שנועד לדאוג לעולים לרגל הלאטיניים  .כמו

ב 1002 -

כן ייסד הקדש שממנו יתכסו צרכיו של המנזר  ,והוא כלל שטחי עיבוד וכרמים .
הקדשה אחרת זמנה

; 1053

אודילוס

) ( Odilus

t

רודולף ,

בנו של

4

'

de comitatu Rudense

)  ' , ( Rouergueנתן אלוהים בלבו '  ,בעת שעלה לרגל  ,להקדיש עשירית נכסיו לכנסיית  -הקבר לעילוי

סליליה

נשמתו אחרי מותו ולעילוי נשמתה של אשתו

זמן מועט לפני מסע  -הצלב ,

ב , 1085 - 1083 -

הקדשות ' לאכסניה שכירושלים ולעניים

ה ~ Albigeois -שבדרום צרפת ( חזונך ) ,

ייסדו אנשים מן

שבאכסניה ' ) 1 pauperibus hospitalisס ad honorem

 . ( Ierosolimitaniקקדשות אלה נוסדו בתיווכם של
ושל בישוף אלבי  ,אלדגאריוס .

) , ( Cecilia

של אביו

רודולף ,

ועוד " .

אנסלינוס  ,הממונה על האכסניה הירושלמית ,

36

פרשה מיוחדת בפעולות אלה היא סיפורם של כני אמאלפי  .סוחריה של עיר זו שבדרום איטליה היו
להם קשרים טובים עם השלטונות הפאטמים  ,הודות לחלקם החשוב בסחר עם מצרים  .בזמן כלשהו

במחצית השנייה של המאה הי " א קיבלו הרשאה מהח ' ליפה להקים מנזר בחזית כנסיית  -התחייה  .הם
הוציאו את הדבר אל הפועל  ,והמנזר שבנו נקרא  . Sancta Maria de Latinaכמו כן הקימו אכסניות

לעולים לרגל ו  oratorium -.שהוקדש לזכרו של יוחנן ' הנדיב ' )  , ( Eleymonאיש קפריסין שנעשה
פאטריארך באלכסנדריה ( מת

34

35

36

. 235

,
.

 . 227קק

)) נ

 ; Vita Stephani , MOH, SS ,ריאן  ( 1884 ,לעיל  ,הערה  , ) 20עם . 165 ,
 ; 1] . Martine , Thesaurus novus ancecdotorumריאן  ,שם  ,עמ '

.

de l 'hdpital 5 . Jean de Jirusalem ' . BibliothJgue de [' icole des chartes

 . 554 ff.קק ) 1864 ( ,
37

.

 .קק 7 ,ן7ן ] , Paris

] 76

ב 23 -

בינואר . ) 616

7נ

xxv

וילהלם מצור ( לעיל  ,הערה

.

RHC occ.

,

)3 . Saige , ~ De l ' anciennet

~

. ) 27

א  ,עמ '

30

ואילך :

crucis

Sanctus , Liber secretorum

.

Marinus

 . ,עא  . 178 ; De Primaק super terrae sanctae, Hanoviae ] 611 ( Historia Orientalis 11 ( ,

.

 . 401ק / . ,ו ( כל אלה ודומיהם העתיקו מווילהלם מצור ) Normani Paris .

 . 341 ] . ( ; J . A .de Funes , Coronica deקק

"2
ה1

. 157

.

.

] 935

.

Roma

א

Aim (i ( Amatus ) , L 'ystoire de

de ' Normani

"

.

ה . 231 ) = 5 ] 0ק

1835

 Juan Bavtista de Jחם sagrada religion de 5ע ilustriysima milicia
 .קק , erusalem , 1 , Valencia 1626

 Italien ' , iteitschri/t fUrח
] 118

 .קק 11 ) 1858 ( ,

.

]

Eathiiren des ( ) 1 Jahrhunderts

;

Archaeologie und Kunst

byzantinische

סייז '

~ ] . Strehlke ,

( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' 552

ואילך

.

;

.

ל  ; 0 . Guarmani , G/'Iralianiריאן  ( 1884לעיל  ,הערה  ) 20עמ '
 . 17 , 20קק , ! Terra Santa Bologna 1872 ,
57

ואילך

]

;

הייד ( לעיל  ,הערה

Maria de Latina
35

.ק .

, ) 33

עמ '  ( . 104הוא מטיל ספק באמיתותה של המסורת המשייכת את

ה ~Sancta -

לבני אמאלפי  ,כי כנסייה זו כבר הוזכרה בתעודת ההקדשה של הוגו מטוסקאנה  ,משנת

.

 1967חסטחס ]  Jerusalem and Cyprusמן The Knigh ~ s of 51 . John

שכנסייה זו נבנתה מעל אכסנייה שכנה האפיפיור גרגור הראשון

ב ; 603 -

,

Riley -Smith

.נ.

( הוא טען

כן טען  ,שהקדוש המגן המקורי של

האכסניה ושל ביתן  -התפילה היה יוחנן המטביל וכי ההוספיטאלרים הס ששמו במקומו את יוחנן

.

: ) 993

' The Relations of Amalfi with the Arab World before the Crusades ' Speculum ,

הנדיב ) :

Citarella ,

/) . )( .

.

 . 85ח  . 311 ,ק  . % ] 11 ) 1967 ( ,על יוחנן הנדיב ( יוחנא אל  -רחום ) ראה  :סעיד אבן בטריק ( לעיל  ,הערה  ) 18עמ '
; 218 - 217

זה

ב 11 -

שלו .

64

ראה גם

בנובמבר

:

 . 67ת  . 71 ,ק Paris 1972 ,

: 620

...

'usalem

~ Sch ~ nborn , Sophroneחסע  .ם .

לדבריו מת יוחנן

הפאטריארך סופרוניוס ( ראים הכנסייה הירושלמית בעת הכיבוש הערבי ) חיבר ביוגראפיה

הקדשת נכסים וממק על  -ידי מצרים ויהודים לטובת ירושלים

אחרי שהורשו לשוב ולהתיישב בירושלים סמוך אחרי הכיבוש המוסלמי  ,היו היהודים שבה
מתקיימים בעיקר מן הסיוע שהיו שולחים להם מן התפוצות  .למרבה הצער  ,אין לנו שום ידיעות על

הסיוע הזה בתקופה שקדמה למקורות מגניזת קהיר  ,דהיינו לפני תחילת המאה הי " א ; להוציא מקור

אחד  ,המתייחס למאות הס ' והי ' .
לירושלים שלוש פעמים

אחימעץ  ,מראשי הקהל כאוריה שכדרום איטליה  ,עלה לרגל

:

פעמים שלש בנדרים עלה  ,ובכל פעם עלייתו מאה זהובים ( = דינרים ) הוליך אתו  . . .לעוסקי
בתורתו ולאכילי זבול תפארתו .
לקראת סוף המאה ה " מוזכר נצר לאותה משפחה של אחימעץ  ,שמואל בן פלטיאל  ,שחי במצרים

בסוף המאה הי ' ; הוא העלה את עצמות הוריו ואת עצמות דודו של אביו  ,חננאל  ,לירושלים והביא
עמו לשם -
מזהב עשרים אלף דרכמונים

= דינרים ) ,

לדלים ועגונים  ,לחכמים והדרשנים  ,אשר התורה

~
וחזנים  ,ושמן למקדש בכותל מערבי למזבח שבפנים  ,ולבתי כנסיות
משננים  ,ולמלמדי תינוקות

לקהילות הרחוקים והשכינים ( זאת אומרת ליישובים אחרים

המשכנים
הנשיאים .

(
8

= המסכנים ) . . .

ואל הישיבה לתלמידים

בארץ  -ישראל ) ,

ולתנאים ,

ולאבילי ההיכל

ולחכמי בבל לישיבת

'

בזמן כלשהו במאה

הי ' -

למרבה הצער איננו יכולים לעת עתה לקבוע אותו בוודאות  -עברה

ישיבת ארץ  -ישראל  ,היא ממשיכת הסנהדרין  ,מטבריה לירושלים  .הישיבה הזאת שימשה הנהגה
לקהילות ישראל בארץ  -ישראל ובארצות שהיו לפני  -כן בתחום שלטונה של ביזאנטיון ( כגון קהילות
דרום איטליה ובתוכן אוריה  ,שהזכרנוה

בצפון  -אפריקה ובספרד

;

לעיל ) ,

דהיינו סוריה ומצרים וכנראה מקצת הקהילות

וכמו כל הוסיפו לקבל את מרותה של ישיבת ארץ  -ישראל הקהילות

שבשיזאנטיון ובאיטליה  .התקופה שלגביה אנחנו שואבים מידע מן הכתבים שבגניזת קהיר  ,המאה
הי " א  ,היא תקופה של מצוקה קשה וירידה בכל התחומים  ,בגלל המלחמות הבלחי  -פוסקות שעברו

על ארץ  -ישראל עד

1030

ובגלל פגעים שונים אחרים  ,כגון שנות  -בצורת רצופות ומגיפות  ,בשנות

החמישים והשישים של המאה  .התנאים הכלכליים בירושלים נעשו קשים מנשוא  ,והישיבה נאלצה
לפנות אל התפוצות בקריאות נואשות לעזרה  .הוסף לכאן מעשי דיכוי וסחיטה חוזרים ונשנים מצד
השלטון המוסלמי בעיר  ,שהטיל גם מסים כבדים שהכבידו הן על הישיבה הן על יהודי העיר
בכלל .

38

(9

יש לזכור  ,שהמסים בירושלים ( וגם במקומות אחרים בארץ  -ישראל ) היו בתוקף המסורת

מגילת אחימעץ

( מהדורת

קלאר  ,ירושלים

תשל " ד ) ,

עמ '  . 37 , 14הפסקה האחרונה רבת  -חידות  .דומה שמדובר

כישיבה בבלית שהתקיימה אז בארץ  -ישראל בצד הישיבה הארץ  -ישראלית

; ' נשיאים ' הוא מונח שבו

מציינים

בתקופה זו את בני משפחת ראש  -הגולה הבכלי  ,שרבים מהם הגרו מערבה ומהם שעלו לארץ  -ישראל  .יש רמזים
39

אחרים לכך  :והשווה  :מ ' גיל  ,תרביץ  ,מד ( תשל " ה )  .עמ ' . 148
 . 42 -46קק " Pa/estine under the Fatimid Caliphs. 1 , New York 19702 ,
ע " ד גויטיין  ' ,האמנם אסר

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

.

ישראל י

,)7

( תשל " א ) ,

עמ '

הח ' לישה עומר על היהודים לשבת בירושלים
; 86 - 85

?'

 Egypt and /מ , Jews 1חח48א  .נ ;

מלילה  ,ג  -ד

( תש " י ) ,

עמ '

; 162 - 161

הנ " ל  ' ,ראש ישיבת ארץ  -ישראל כראש היהודים  .במדינה הפאטמית '  ,ארץ -

עמ '  100ואילך  :גיל

( לעיל  ,הערה , ) 5

עמ ' . 20 - 19

65

משה גיל

המקרמית שונים מאלה שהיו נהוגים במקרמות אחרים בעולם המוסלמי  .על יהודי ירושלים הוטל

לשלם סכום גלובלי בעד כל האוכלוסייה היהודית של העיר  ,ללא קשר למספר הנפשות  .עם
הצמצום שחל במספר היהודים בעיר  ,בגלל המלחמות ומרידות הבדוים  ,נעשה הנטל על הפרט כבד
מנשוא .

40

נוצרו אפוא מסיבות שאילצו את הישיבה ללוות כספים ממוסלמים עשירים תמורת ריבית קצוצה .
בבוא עת הפירעון ריחפה על ראשי היהודים סכנת מאסר  ,מפני שהישיבה לא יכולה היתה לגייס את
הכספים הדרושים לסילוק החובות  .ממכתבי הישיבה  ,ובייחוד ממכתבי הגאון שלמה בן

יהודה ,

אנחנו למדים כי כמה מראשי היהודים אמנם הושלכו לכלא ונדרשו מאמצים גדולים כדי לאסוף את
הכסף הדרוש לשחרורם  .י 4מכתב שכתב אברהם  ,בנו ויד ימינו של הגאון שלמה בן יהודה  ,אל

אברהם ויעקב בני מבשר  ,משפחת פרנסים בפוסטאט  ,מכיל בקשה דחופה לשלוח את כספי  -הסיוע
ללא  -דיחוי  ,כאשר

הבטיחו  ,כדי לשלם את הכראג ' .

42

במצבים כאלה וכיוצא בהם היו אף משגרים שליחים מיוחדים מירושלים לקהילות בתפוצות  ,לבקש
סיוע דחוף ולארגן מגביות לאיסוף כספים  .כך  ,למשל  ,מעיד מכתב שכתב סופר הישיבה בימי הגאון
דניאל בן עזריה  ,בסביבות
הכהן בן יחזקאל

;

, 1055

על הצלחתו של שליח מעין דה  ,פרנסם של יהודי ירושלים  ,עלי

החבר הפוסטאטי סייע בידו

:

 . . .וביום הזה בא מכתבו ( של עלי הכהן ) לנו ולזקני עיר הקודש כתינוי מעש היושר אשר עשה

נכברנו החבר המעולה ( הוא עלי בן

עמרם )

עמנו ועם זקני ירושלים

'. . .

4

מובן  ,כי לתרומות שניתנו לירושלים היה אופי של קדושה  ,כמוהן כהקדש וכמעשרות שבימי הבית .
מבחינה זו היו שוות  -ערך למתן צדקה וכל התורם לירושלים קנה לו זכות לעולם  -הבא

.א

ואכן היתה

ירושלים מושכת תרומות  ,ואף קנסות ונדרים ; כגון מעשהו של פלוני  ,חיים אבן הארון איש צהרג ' ת
שבמצרים  ,אשר נדר חמישה דינרים לירושלים ( ' בית  -המקדש ' ) וחמישה לבית  -הכנסת המקומי  ,אם

40

ראה  ,למשל  5 :ן 1 1 ,נ  , TS 13שורה  17ואילד  ,שהדפיס  :מאן  ,שם ,

.

מ ' גיל ' המסים בארץ  -ישראל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה
41

(  , ' ) 1099 - 638ציון  ,מה ( תש " ם ) ,

כמה וכמה מכתבים מן הישיכה שנשתמרו כגניזה דנים כעניינים אלה  ,דהיינו כמאסרם של חייבים  .ראה  ,למשל
ע ENA 2804 , fs . 12 - 13שורות , 15 - 13
עמ '  ; 145 - 142ראה

42

ב  ,עמ ' . 186

ראהדיון מקיף בסוגיה זואצל

265

נ

1080

]

כ

)

גם

מכתב שכתב הגאון שלמה בן יהודה בערך

 :מאן  ,טקסטים  ,ב  ,עמ '

. 64

ב  , 1028 -נדפס

:

עמ ' . 277 - 272

אצל

.

:

 :מאן  ,שם ,

 ; ULCייתכן שהמכתב הוא משגת  1025כאשר הגאון גולמה הכהן בן יהוסף חי עדיין

;

זאת

אפשר לשער על  -פי ה ' עלאמה ' ( נוסחה אישית לסיום המכתב ) ' ישע יוחש '  ,האופיינית לו  .ראוי לציין שהכותב
השתמש במונח ' ח ' ראג "  ,שמשמעותו המקובלת
43

:

מס  -קרקע  ,ואילו כאן ברור שמדובר על מסים באופן כללי .

חבר הוא מי שהוסמך על  -ידי ישיבת ארץ  -ישראל  ,ונקרא ' חכר בסנהדרין הגדולה '  :כדרך  -כלל שימש ה ' חכר ' אב -

בית  -דין בקהילתו  .מכתב סופר הישיכה

:

 4נ 080ן  , ULC Orשורות  . 14 - 9ראה גם

) 6 :

.

 . TSזה
 33נ 13

מכתבו של הגאון שלמה בן יהודה  ,המזכיר את שליחה של הישיבה  ,פרח ( בן דונש ? )  .נדרש סיוע דחוף לשם

אינם יכולים אפילו

תשלום המס ,

' החוקים הקבועים למושלי העיר ובחוריה '  :אנשי ירושלים

והנשאר יקחו

כריכית עליהם  . . .למען לא ינזקו בית ישראל  . . .בעלותם ובבואם בסובבם על שערי המקדש . . .

' לעמוד במקצתו ,

בקרוש וברוך וכעלותם אל הר הויתים  . ' . . .גם ממכתב זה  ,כמו ממכתבים אחרים  ,משתמע שהמס ששילמו יהודי

ירושלים היה מכסה גם את זכותם של העולים לרגל היהודים להיכנס העירה  ,להבדיל מן הנוצרים  ,כפי שראינו

לעיל .
44

66

ראה את הדיון על הרקע הדתי של הצדקה ושל התרומות וההקדשות אצל

 :גיל  ,תעודות  ,עמ '

11

ואילך .

הקדשת נכסים וממון על  -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים

יתברר שיש לו אשה בפוסטאט בעוד הוא מבקש לשאת אשה בצהרג ' ת  .לרוע מזלו נמצא שאמנם יש
לו אשה בפוסטאט ובית  -הדין קבע שעליו לשלם את הקנס

לשיעורין ' .

4

מקור חשוב להכנסותיה של ישיבת ארץ  -ישראל היו מסי השחיטה בקהילות הכפופות לה  .מכמה

כתבי גניזה מתברר  ,שהישיבה היתה מקבלת

בדרך  -כלל את מחצית ההכנסה ממסים אלה ' .

4

ואולם מקור ההכנסה העיקרי של העזרה לירושלים היו ההקדשות שהקמתם נועדה מלכתחילה

לצורך זה  .בפוסטאט  ,שעליה יש לנו עיקר המידע  ,היה בית  -דירות שלם שהוקדש לתכלית זו  ,דהיינו
לתמוך בעניי ירושלים .

47

סביר לחשוב  ,שהקדשות דומים היו קיימים גם ביישובי יהודים רבים

אחרים .
בידינו מידע על אופן העברתם של כספי  ,נדרים ותרומות והכנסות מלקדשות מן התפוצות

לירושלים  ,בסביבות  . 1020הדבר נעשה באמתלות הסוחרים היהודים שניהלו את סחר הים  -התיכון .
מכתבם של יוסף ונסים בני ברכיה אל אחד הבולטים בין סוחרי התקופה  ,יוסף

בן יעקב אבן עיכל

,

וכספים ' .

4

מכיל הוראות בדבר העברות מעין אלה  ,במסגרת הוראות שונות אחרות בענייני מסחר
משה בן יצחק בן נסים אלעאבד  ,סוחר

מגרבי  ,כתב

אל אסמאעיל בן שיהון

אלתאהרתי בעניין

מכירתם של  22 %רטל משי  ,שההכנסה מהם היתה לדבריו ס ' דינר בדיוק  ,ומזה יש לנכות לישיבת
אלשאם ' )

ארץ  -ישראל ( ' מתיבת

דינר ' .

נ" ח

4

דוגמה אחרת הוא מכתב שנשלה מן הישיכה  ,אולי

ב , 1025 -

ככל הנראה אל אפרים בן שמריה

בפוסטאט  ,ובו בקשה כי ישלח את רשימת התורמים ואת הפרטים על ההכנסה מבניין ההקדש
שנועדה לעניי ירושלים

:

ואנו מיחלים לבוא מכתב החבר באשר עשה וכל אשר נעשה ואשר היא הנדבה ובשם מי
הונדבה

;

למען נחדש ברכתו וברכותם ונרבה בתפילותם  . . .ואם יראה החבר להודיענו עסקי

השכירות אשר לדירה הנוחקת בשכירות עניינו  ,כי עינימו תלויות ואין לאל ידם . . .

45

17 , ] . lOV

5א  , ENAנכתב בידי דניאל בן עזריה  ( .בעת הדיון היה מי שטען שהקדיש את כל עשרת הדינרים

לירושלים )  .נדפס בידי

:

מ ' פרידמן  ' ,פוליגאמיה  -תעודות ותשובות מן

. 179 - 177
46

ראה

:

50

כתב  -יד ריינאך  ,שהדפיס

 .קק

55 ] . :

REJ, LXX
) 1920 ( ,

.
'

תרביץ  ,מג

הגניזה ' ,

(io -egyptiens

( תשל " ד )  ,עמ '

.

'Textes

. M _- Schwab

הממונה המקומי לוקח את החצי  ,ואילו החצי השני יישלח אל ה ' טבראני '  ,היינו הטברני  ,הוא ראש  -הישיבה ( זכר

לימים שכהם שכנה ישיבת ארץ  -ישראל

ישראל '  ,שלם  ,א

בטבריה ) ; , TS 20 . 104

שהדפיס  :ש " ד גויטיין  ' ,לתולדות הגאונות בארץ -

( תשל " ד )  ,עמ '  , 23 - 22תעודה שבה מדובר על

מינויו של חסןן

(

= יפת ) בן דויד ( כן

משגיח על השחיטה  ,ועל חובתו לשלוח את מחצית ההכנסה אל הגאון יאשיהו ( בן אהרון

זמן קצר לפני פטירתו של הגאון ) " .
דניאל בן עזריה ( בערך

; ) 1055

 ~ TS 12 . 44שהדפיס  :מאן

שכניה )

 :נכתבה בפברואר , 1025

( לעיל  ,הערה  , ) 39ב  ,עמ ' , 362

נכתב בימי הגאון

ויש עוד תעודות שמהן אפשר ללמוד גם על מעורבותה של ישיבת ירושלים בענייני

השחיטה בקהילות וגם שהיה לה חלק כהכנסות .
47

ראה

 :גיל ,

48

]. 9

ם

.

65

תעודות .

עמ '

109

והתעודות

,6

 , Bodl . MS Hebשורות , 22 - 19

, 36 , 32 , 31

שהדפיס

:

כולן מן החצי הראשון של המאה הי " א .

ש ' אסף  ,תרביץ  ,כ

( תש " ט ) ,

עמ '  179ואילך  .אמנם מתוך

מאתיים דינרים רק עשרה הם ' ללשאמין ' ( אנשי השאם  ,ישיבת ארץ  -ישראל ) והיתר ' ללעראקי ' ( לראש  -הישיבה
הבבלי  ,כנראה רב האיי
49

גאון ) ;

יש לזכור שסוחרים מגרבים אלה היו בבלים ופרסים במוצאם .

24נ  ,, ULC ~Or 1081ע " כ  ,שורות

נ ; 2-

 . 512ק Volume, Jerusalem 1975 ,
50

כת " י 392 Dropsie

שלמעלה

:

;

השווה

:

 Jub.ח, 0

ראה תיאורו אצל

:

'.

.

5 . 0 . Goitein , '' NewSourceson thelPalestinian aonate

80

 .קע  . 5 .הנ " ל

גויטיין ( לעיל  ,הערה

( לליל ,הלרה  , ) 30א  ,עמ '

, ) 30

. 223

ב  ,עמ '  . 415 - 414יש לקרוא כנראה בקטע

' באשר עשה '  :השווה כתב  -יד מאוסף פירקוב " ן ב  ,שפרסם

:

הרכבי  ,אוצר

טוב  ,תרל " ז  -תרל " ח  ,עמ '

משה גיל

היו שולחים בדרך  -כלל את הכספים לא במזומנים  ,אלא בהמחאות  ,ובלשון הזמן ההוא ב ' דיוקני ' ,
ובערבית ' ספסנ ' ה '  .הגאון שלמה בן יהודה עסק באחד ממכתביו

( ) 1029

בדיוקני שאבדה כנראה

:

 . . .וכמו כן הודעתי אודות התשעה עשר זהובים וחצי אשר נתאחרו עד הנה  . . .ודיוקני
בעבורם כל עיקר לא הגיעה  . . .ואם יש יראה מפני הדיוקני  ,הלוא היא כתובה בשמי ; הכי אקח
אותה שני פעמים

?

דבריו בהמשך אינם ברורים  ,אבל נראה שהוא ביקש שישלחו לו דיוקני אחרת במקום זו שלא

הגיעה  ' ,ויבוא כתב ידי

יש

הלוקח '  ,משמע מקבל

הדיוקני יאשר בכתב  -ידו את קבלת הכסף תמורתה  .יי

לנו גם עדויות בדבר עיזבונות שהוקדשו במישרין ליהודי ירושלים  .הגאון שלמה בן יהודה מודה

באחד ממכתביו לסהלאן בן אברהם  ,ראש העדה הבבלית בפוסטאט  ,על דיוקני -
בעשרה זהובים כשם העניים אשר צוה מ ' אברהם בן נחום טוליטלי ( איש טולידו )  . . .וקבלתים
מידו ונתתי אותם לפרנסי העניים בירושלם וחלקום לעניים כמנהגם  ,והזכרנו את הנאסף מ " ר
אברהם במנוחה ואת אשר התעסקו בהם עד אשר הגיעו
המתעסקים האלה צוינו במכתב

לידי העניים בברכות ותפלות . .

.

:

נ " ע ( נוחו עדן )  ,והוא שמרו צור

מבורך הזקן הנכבד השולחני ש " צ ( שמרו צור ) בן מו " ר דויד

קבלם מידו ( מידי הנפטר ) ונתנם לכ " ק הזקן האביר מרו " ר חסד  ,יהיה צור עזרו  ,בן מו " ר ישר

. 81 - 77

בעמ '  , 80שורה  ' : 36עשו ועושו  :ובמדרש  :והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה  ,וגו ' '  .רצונו לומר

תרמו מכספכם ואספו גם מאחרים  ,על  -פי המדרש לישעיה לב יז
גדול המעשה [ קרא

( סימן

תלז ) ,

:

;

ראה

בבלי  ,בבא בחרא ט ע " א

:

:

:

' א " ר אלעזר

המעקיה ] יותר מן העושה  ,שנאמר והיה מעשה הצדקה וכו ' ' ; וכן גם  :ילקוט שמעוני  ,לשם

ובעוד מקומות  .ראיה לדבריי אלה  , TS 8 . 3 :שורה  , 15שנדפס

( מכתב מנתן כן אברהם  ,כנראה מפוסטאט  ,אל מכורך בן דויד

אצל  :מאן  ,טקסטים  ,א  ,עמ ' 342 - 340

' אבל אשרי הזוכים עמך והעושים

כקירואן ) :

ומעשים  ,כי מצוה גדולה עשו '  .לעתים קרובות היו נשלחות עם הכספים מפוסטאט גם תרומות והכנסות מקהילות

.

אחרות שבמצרים  .ראה למשל
הערה ) 39

כ  ,עמ '

:

.

 28 ] 8ס MS . Heb

 , 135 - 134מכתבו

. Bodl .

שורות

, ) 1025 ( 10 - 7

שנדפס בידי  :מאז

( לעיל ,

של הגאון שלמה בן יהודה אל אברהם בן סהלאן  ,מנהיג עדת הבבלים

בפוסטאט  . . . ' :ונכתב בכן ( על כך ) מכתב אל צוען ( = פוסטאט ) ומכתב אל הקהלות לאשר כוחם ENA , . ' . . .

. , 75

5 1א  ,מכתב כתוב ערבית מעלי הכהן בן יחזקאל  ,שתאריכו  ] 4במאי

, 1059

יש בו תיאור המצוקה כירושלים

:

'  . . .הודעתיך כבר מה רב העוני כעירנו במשך כל הזמנים וביתר שאת בזמן הזה  .מפני שפסקו לבוא אליה הסוחרים
משאר מקומות '  .להלן מתואר נטל המסים  ,והכותב שואל  . . . ' :מה יעשה איפוא האיש העני המתגורר כעיר ועינו

יוצאת אל דרהם או סבה שיזדמנו לו ויוכל לנשום קצת לרווחה

?'

הכותב מתמרמר מאוד על שגבו הכנסות במשך

שש שנים תמימות מן ההקרש למען עני ירושלים שכפוסטאט ; ובעוד שבירושלים נאלצו ללזות כסף בריבית כרי
לספק חיטים לעניים  ,הופקדו הכספים אצל פלוני אבו ראשד ששהה בדמשק ונמצא כתסבוכת משפטית בשל

תביעות כספיות שהועלו נגדו לפני הקאיי .

ב ] . 14 -

.

~ BM Or 5566 8

מכתב כתוב ערבית מאת אותו

הפרנס הירושלמי  ,עלי הכהן כן יחזקאל  ,הוא מאשר את קבלתה של ספתו ' ה ( ראה להלן ) בלשון עקיפה
אלי מכתבך  ,אדוני החכר הנכבד  . . .ומה שהיה כלול בו  ,עם
 , 1060אף זה כתוב ערבית  ,ובו תזכורת בעניין שכר  -הדירה מדירות ההקדש . . ' :

:

זמן פרעון '  .ושוב מהנ " ל  ,מכתב שתאריכו
 .שלחו לך

'.

 . .הגיע

17

ביולי

לפני  -כן  ,אדוני  ,מכתבים

ובהם בקשה מאת רכותיי הפרנסים  ,יגן עליהם אלהים  ,בדבר שכר  -הדירה המגיע לנו מהמקרקעין המוקדשים
לעניים ( אלרכע אלדי ברסם
51

. ]. 1

15נ

, ' ] 513

.

שורות

אני מקווה שסידרת כבר שטר .

אלעניים ) ;

על  -ידי

 ; 23 - 14נדפס

]  . 18קק ( 111 ) 1917 - 1918ע

 ,עס7

,

:

his

,

 0טח501

 . 17 - 21קק Islam , London 1937 ,

6%

/) . Marmorstein , ' Solomon 8 . Judah and

; וגם

'

ראה גם מכתב אחר של הגאון שלמה כן יהודה כעניין
of

36 , ] 6 : ' . .נ , TSIJ

על  -ידי  :מאן ( לעיל  ,הערה

דומה  172 :נ 5א
ן and a /itical

,

ע " א  ,שורות . 23 - 21

 , ) 39כ  ,עמ ' . 125 - 124

.

 . TSעל הספתג ' ה  ,ראה Fischel

"

 lhe Economicחן Jews

 .נ  .עי

הקדשת נכסים וממון על  -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים

נו ' עדן ( חסד בן ישר  ,הוא עצל בן סהל  ,ממשפחת התסתרים  ,מכת התסתרים הקראית  ,משפחה

רבת עושר והשפעה )  . . .וכתב בהן דיוקני למ " ר פלל הזקן בן דניאל נ " נ ( נוח נפש ) . . .
ערבית  ,מאת

במכתב מירושלים כתוב

מוזכר עיזבון  ,של הנפטר בן
ועמדו לחלקו בין

עלי הכהן בן יחזקאל  ,שתאריכו

כוריש ( ? ) ;

אלטאיפתין  ,זאת

חלק ממנו  ,סך

80

דינר  ,סכום

14

באפריל

נכבד  ,כבר

, 1059

גם כן

הגיע לירושלים

אומרת שתי הכיתות  ,הרבניים והקראים  .באותו מכתב ציין

הכותב כי כתב -
מכתבים בדבר שכר  -הדירה בעד הבתים ( זאת אומרת הבתים שהם הקדש

לירושלים ) ;

אבל לא

הגיעה אלי תשובה ממך  ,ואנשינו אומרים לי  :כתוב לו בעניין זה ; אבקשך  ,אדוני  ,כי תעשה
בעניין זה משהו ואלוהים יגמול לך על כך .

2נ

נהוג היה לתרום תרומות מיוחדות ל ' מערה '  ,הוא בית  -הכנסת שבירושלים  ,שמקומו היה ככל הנראה
תחת ' שער

הכהן ' ,

בכותל המערבי  ,כפי שהראיתי במקום אחר  .יש לנו ידיעות על תרומות מעין אלה

במיוחד בעת אשר נגרם נזק רב לבית  -הכנסת בגלל התמוטטות חומה  ,כנראה במפלס גבוה יותר של

הר  -הבית  ,בערך

הגאון שלמה בן יהודה מזכיר באחד ממכתביו אל אפרים בן שמריה כספים

ב . 1035 -

שהגיעו מפוסטאט לצורך עבודות השיקום  ,בשביל
שכרו ) '

;

' המלאכה גדולה '

;

' האבנים והשיר והפועלים השכרו ( = אשר

וכן היתה גדולה ' ההוצאה אשר נצרכה  ,כי נתחדשה

המערה '  .נ '

גמול נכבד על איסוף כספים למען ירושלים היה הכרזת שמותיהם של התורמים ושל המתעסקים
בגביית הכספים

וקיבוצם ,

בעת העצרת על הר  -הזיתים ביום הושענא  -רבא

;

אותה שעה היתה

ירושלים מלאה עולים לרגל יהודים  ,שהיו מתאספים על ההר לשמוע את דרשתו של הגאון ; הזכרת
שמו של אדם במעמד זה היה בה משום כבוד שאין למעלה הימנו .

4

'

יש לזכור  ,כי המידע העומד לרשותנו במכתבי הגניזה  ,נוגע בעיקר לסקדשות ולתרומות

מפוסטאט ,

שהיא מקום הגניזה  .אבל אין ספק כלל  ,שסידורים כיוצא באלה היו קיימים גם נשאר קהילות בכל
תפוצות ישראל  ,וגם בארץ  -ישראל עצמה  .פה  -ושם נשתמרה ידיעה המרמזת למציאות זו  .כך ,

למשל  ,אנחנו מוצאים במכתב בכתב  -ידו של הגאון שלמה הכהן בן

יהוסף  ,ב , 1025 -

את הידיעה

המעניינת כי מסיהם של יהודי ירושלים היו משולמים בעזרת הכנסות מחנויות ברמלה שהיו הקדש
למטרה זו

:

' כי היה דיונו המס הכבד עלינו שהיה בתחילה על מאה זהובים והיה רובו יוצא משכר

החנויות אשר ברמלה '

52

ראה TS Loan 14 :

עיזבון
53

:

אותן הכנסות פסקו עקב חורבן רמלה במלחמה בין הערבים ( הם שבטי

;

שהדפיס  :מאן  ,טקסטים ,

א  ,עמ ' 320

ואילך  . 5 AS 147 . 2 :ך ע " א  ,שורות  . 21 - 17עוד עניין של

.

 TS 145 324 . 6יחד עם  65נ 5א TS

ראה 13 3 34 , f . 2r :

 , TSשורות  18ואילך  ,שהדפיס  :מאן ( לעיל  ,הערה  , ) 39ב  ,עמ ' 50 - 349נ ( וסימנו שם . ) ] 1 :

על ' המערה ' ראה  :גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 30 , 23
54

מהזכרות אלה מצויות דוגמאות רבות במכתבי הגניזה  .ראה  ,למשל
( לעיל  ,הערה  , ) 39ב  ,עמ ' , 188

:

13 , ]. 17

נ

.

 , TS 13שורה  14שהדפיס  :מאן

שהוא מכתב בכתב  -ידו של הגאון שלמה בן יהודה  ,החותם ' כת הרבנים '  ' :ובירכנו

אותו ביום הושענא '  ( .את אפרים בן שמריה  ,אשר שלח ' דיוקני  . . .מאחינו אנשי מצרים שמרם

צורם '  ,על

סך

 294דינרים לירושלים  ) .כן השתמשו במכתבי הישיבה כמליצות מפוארות ביותר  ,כגון  :ע ENA 223 , ] . 2שורות

 9ואילך  ' :המה הם קהלות צוען ( = פוסטאט )  ,ממתיקי לען ; המה הם מסעד יושבי כנען ; המה הם מקימי אהל בל
יצען

( ישעיה לג כ ) .

 ( ' . .נדפס אצל

:

מאן  ,שם  ,עמ ' . ) 61 - 60
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5

כמו כן מוזכרים סכומי  -כסף שנשלחו

מסיציליה ,

מסוריה ומצור  .הגאון שלמה כן יהודה הזכיר במכתב אל בנו אברהם  ,ששהה בפוסטאט  ,שנכתב ב -
17

במאי

, 1029

כי הגיעו עשרים דינר מסיציליה ועומדים להגיע עוד עשרה ; בהמשך הוא מזכיר

סכומי  -כסף שנשלחו מצור ; האיש שהעביר את הכסף מצור גבה עמלה גבוהה מדי  ,חצי דינר בעד
ארבעה דינרים ושלשת  -רבעי הדינר  .נראה שהיה זה סכום חודשי קבוע שהיה מתקבל בירושלים
מצור  .הגאון הציע שבמקום הסידור היקר הזה  ,יאספו את הסכומים במשך כמה חודשים ויקנו
תמורת הכסף המצטבר סחורות כלשהן  .במכתב אחר הוא הזכיר את העזרה המגיעה מסוריה

:

' ולולא

מעשה סוריא וחוצה לארץ היינו בעפר ארץ ' 6 .י

*י
הנה כי כן  ,מן המידע שברשותנו מתקבלת תמונה של מלחמת  -קיום מתמדת שמנהלים הנוצרים
והיהודים בירושלים  .הידיעות על כך אינן סדירות ואינן נחלקות באופן שווה על  -פני כל

הזמנים ,

אבל אין ספק שהעובדות שתוארו לעיל אופייניות למצב ששרר במשך כארבע וחצי מאות השנים

מכיבוש העיר על  -ידי הערבים בימי עמר עד בוא הסלג ' וקים והצלבנים  .סכומי עתק נדרשו כדי
להבטיח את ההישרדות בעיר ואת קיומם של המוסדות ושל בתי  -התפילה  .סכומים אלה באו  ,כפי
שראינו  ,מתרומות ומהכנסותיהם של הקדשות  .הסיוע שקיבלו הנוצרים ביטא את עוצמתן ואת
עושרן של הארצות הנוצריות ; לעומת זאת  ,התמיכה שקיבלו יהודי ירושלים מן התפוצות ביטאה את
העוצמה הפנימית שאין דומה לה של הקהילה  ,עוצמה שנבעה משורשים איתנים של מסורת קדומה .

.
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 ENA 2804 , ] . 8שורה  , 17שהדפיס

מעשה פירושו צדקה  ,תרומה .

 - 25ך; 2

:

מאן ( לעיל  ,הערה

 , ) 39ב  ,עמ ' 180 - 179

נדפס על  -ידי  :גויטיין ( לעיל  ,הערה

.

 , ) 46עמ ' : 44 - 34

 , 7312 . 14שורה . 11

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

מרדכי אליאב

הקמתה של הקונסוליה האוסטרית בירושלים בשנת

לייסוד קונסוליות אירופיות בירושלים

הוקמו  :הקונסוליה הפרוסית

הברית

ב , 1844 -

וכאמור ,

ב , 1842 -

:

1849

השלימה למעשה את העשור הראשון

תחילה נפתחה הקונסוליה

הבריטית  ,ב , 1839 -

הקונסוליות של צרפת ושל סארדיניה

ב , 1843 -

ואחריה

של ארצות -

זו של אוסטריה ב  . 1849 -רוסיה נותרה המעצמה הגדולה היחידה

שהסתפקה בקונסוליה ביפו  ,ורק בראשית שנות השישים פתחה גם היא קונסוליה בירושלים .
פתיחת שש קונסוליות במשך כעשר שנים היתה בעלת משמעות מרובה  .מעתה נאלצו השלטונות
והאוכלוסייה המקומית להתחשב בשינוי היסודי שחל במעמדם של בני המיעוטים הדתיים  ,בעלי
נתינות זרה  ,ולחשוש מתגובות הקונסולים  ,שעמדו על המשמר והתריעו מיד על כל מעשה  -עוול .
הקונסוליות פעלו על  -יסוד הסכמי  -הקאפיטולאציות והגנו בתוקף על בני  -חסותם  .ואכן  ,הקונסולים

הצליחו לרכוש לעצמם עמדה רבת  -השפעה  ,שאילצה את המושלים להתייחס אליהם ביראת  -כבוד .

מעמדם של הנתינים הזרים בארץ  -ישראל נשתנה לחלוטין  ,וירושלים הפכה להיות מרכז פעילותם
של הקונסולים  ,ששירתו את האינטרסים של

ארצותיהם  ,ונתנו מעתה את דעתם

לחיזוק אחיזתן

המדינית והמסחרית במזרח התיכון  .בראש וראשונה ראו הקונסולים את עצמם כנציגי אינטרסים
נוצריים ,

פרשי

חסותם על בני  -המיעוט הנוצרי ועודדו הקמתם של מוסדות חסד ודת למענם  .אך גם

לגבי היישוב היהודי  ,שחלק ניכר מבניו היו נתינים זרים  ,חוללה הקמת הקונסוליות מפנה מכריע -
מפנה שיצר סיכויים ואפשרויות להרחבת היישוב ולביסוס מוסדותיו  .על חשיבותו של מפנה זה כבר

נכתב רבות  .י
נוצר אפוא אינטרס הדדי להידוק הקשרים

:

היהודים הקפידו לשמור על נתינותם הזרה  ,שהיקנתה

לבעליה יתרונות מפליגים  ,ואלה שלא היתה להם נתינות זרה

( דה  -יורה ) ,

השתדלו להשיג לפחות

חסות קונסולארית בפועל ( דה  -פאקטו )  .למעשה לא היה הבדל משמעותי בין נתינים ובין בני  -חסות

מבחינת זכויות וחובות  .רוב הקונסוליות שאפו להגדיל את מספר בני  -חסותן  ,ולעתים קרובות מבלי
לדקדק בכשרות המסמכים המעידים על מוצאם של

המועמדים ,

ובדרך זו יצאו שני הצדדים

נשכרים .
1

הי " ט '  ,הציונות  ,א ( תש " ל )  ,עמ ' : 83 - 57

ראה  ,בין היתר  :מ ' אליאב  ' ,הקונסוליה הגרמנית והישוב היהודי במאה
הנ " ל  ,הישוב היהודי בראי המדיניות הגרמנית ( מבחר תעודות ובאורים )  ,תל  -אביב תשל " ג  ,המבוא ; הנ " ל  ,ארץ
ישראל ויישובה כמאה הי " ט  ,ירושלים  , 1978עמ '

ציון  ,בו

( תשכ " א ) ,

עמ '

; 84 - 69

הבריטית בקתדרה  ( 5 ,תשרי

; 56 - 49

מ ' ורטב  ' ,מדוע נוסדה קונסוליה בריטית

.

בירושלים ' ,

מאמריהם של ט ' פארפיט על הקונסוליה הצרפתית ומ ' טננבוים על הקונסוליה

תשל " ח ) ; 10

.

, in

 ! ish Consulate ,inJerusalemןזח

 Palestine London 1939 / 41 , Introductionמthe Jews 1

.

A . H . Hyamson

מרדכי אליאב

מכל הבחינות האלה משמשת הקונסוליה האוסטרית דוגמה מובהקת לדרכי  -הפעולה ולמאזן -

ההישגים של כל הקונסוליות  .במרוצת הזמן עלתה הקונסוליה האוסטרית על כל יתר הקונסוליות
יישובי  -הארץ  ,עובדה

מבחינת מספר בני החסות היהודים שלה בירושלים וביתר

שחייבה את

הקונסולים האוסטרים לייחד חלק ניכר מפעולתם לענייני היישוב היהודי ולהיחלץ לעזרתו בשעת
הצורך  .בכך טמונה חשיבותה הגדולה של קונסוליה זו מבחינת התפתחותו של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל .
עיני הקונסולים היו צופיות על כל הנעשה בארץ  .סקירותיהם והדו " חות שלהם שיקפו את המצב
המדיני  ,הדתי  ,הכלכלי והחברתי כמגזרים השונים של האוכלוסייה  .הם עודדו את המסחר עם
בנקאות  ,דואר וקווי  -אניות ,

ארצותיהם  ,שקדו על שיפור השירותים שבפיקוחם  ,כגון

וגילו

התעניינות מרובה בכל פרט ופרט של חיי הארץ  .משום כך מהווים ארכיוני הקונסוליות  ,במידה
שנשתמרו  ,מקור היסטורי ממדרגה ראשונה על חיי הארץ והתפתחותה  .לפנינו אוצר בלום של
מסמכים  ,הערכות

וסיכומים  .לרוב נשתמרו בארכיונים העתקי המכתבים והדו " חות של הקונסולים

לשגרירויות בקושטא ולמשרדי החוץ שלהם  ,וכן ההתכתבות שהתנהלה כין הקונסוליות ובין בני -

חסותן בארץ  ,מצד אחד  ,ובינן ובין מוסדות השלטון העות ' מאני  ,מצד שני  .הקונסולים גם הקפידו
לתייק בארכיוניהם מסמכים מקוריים שהגיעו אליהם  .ארכיונים אלה פורשים לפנינו יריעה רחבה
של מידע על הארץ ויישובה  ,למן מחצית המאה הי " ט ועד ראשית השלטון הבריטי בארץ  ,שהביא
לשידוד  -מערכות במעמד
המיוחס  ,עם

הקונסוליות ,

הביטול החד  -צדדי של

לאחר שכבר

ב 1914 -

קיפחו אלה חלק ניכר ממעמדן

הקאפיטולאציות .

עד עתה נתפרסם מבחר תעודות רק מתוך הגנזים של שתי קונסוליות  ,הבריטית והגרמנית  2 .עתה

הגיע גם תורה של קונסוליה שלישית  -הקונסוליה האוסטרית  -והדברים שלהלן משמשים מעין
מבוא לתיאור פעולתה של קונסוליה זו ולפרסום מבחר מתעודותיה בעתיד הקרוב .
ארכיון הקונסוליה האוסטרית נמצא כיום בארכיון הממלכתי

) ( Staatsarchiv

האוסטרי בווינה .

ארכיון זה עשיר ומקיף ביותר  ,ועד עתה כמעט לא נחקר  .עם חיסול הקונסוליה האוסטרית הקיסרית
בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה  ,הועברו בשנת

27 1921

יחידות של תיקים לארכיון

הממלכתי ותוכנם נרשם בקצרה  .יתר התיקים התגלגלו לקונסוליה האיטלקית בירושלים  ,ורק בשנת
1939

הועברו לווינה  .חטיבה זו כוללת למעלה

מ 150 -

יחידות של תיקים מן השנים . 1919 - 1849

היקף החומר רכמותו עולים לאין ערוך על אלה של הקונסרליה הגרמנית  ,ואף  -על  -פי כן מסתבר
שלא הכל נשתמר וכי חסרים מסמכים רבים  .ואולם  ,יש הבדל ניכר בין שתי חטיבות הארכיון  .בעוד
שבחטיבה הראשונה געשה ניסיון לסדר את החומר לפי נושאים  ,שורר בחטיבה השנייה אי  -סדר רב ,
ומרבית התיקים מסודרים רק לפי השנים  ,כשבתוך התיק הוכנסו כל המסמכים ללא סדר פנימי .
התיקים הע מונחים למעלה מעשרים שנה במרתפים  .חלק ניכר מן הניירות ניזוק ממים או נאכל

בשיני עב-ברים  ,ולעתים נמצאים רק עמודים לא  -שלמים או קשים לקריאה .
כאמור  ,אי  -הסדר גדול ועקבות הנזק ניכרים היטב ודבר זה מקשה על ההתמצאות בתיקים  .בצדם של
מסמכים

2

מקוריים נמצאים

רישומים

מקריים .

ראה ספריהם של חיימסון ואליאב בהערה הקודמת .

טיוטות ,

מעטפות

ומסמכים שגרתיים

רבים ,

מודכי אליאב

שחשיבותם ההיסטורית מועטת  .אבל בתוך הכמות העצומה הזאת נמצא גם חומר רב  -ערך  ,השופך
אור על תולדות הארץ ויישובה ומבהיר את מעורבותה של קונסוליה זו בכל המתרחש בארץ במשך
קרוב לשבעים שנה  .לחטיבות הנזכרות לעיל יש להוסיף עוד

26

חבילות של תיקים של קונסוליית -

המשנה האוסטרית ביפו  ,וכן דו " חות קונסולאריים  ,המפוזרים בתיקי השגרירות בקושטא  ,בתיקי
הקונסוליה הכללית בבירות וביחידות אחרות .
קשרים ראשונים ורקע מדיני
עוד במאות הקודמות גילתה אוסטריה הקאתולית עניין רב בארץ  -ישראל  ,ובייחוד במקומות
הקדושים לנצרות  .אחד מתאריו של הקיסר האוסטרי היה ' מלך ירושלים '  ,כנראה בכוח ירושה מן
הקיסר פרידריך
1633

השני  ,אשר

הכתיר עצמו בשנת

1229

למלך ירושלים בכנסיית

' הקבר

הקדוש '  .בשנת

הקים ראש מסדר הפראנציסקנים  ,בפקודת הקיסר פרדינאנד השני  ,נציבות כללית

( Komissariat

למען

ארץ  -הקודש ,

) General

אשר טיפחה את הקשרים על  -ידי אוסף תרומות ורכישת

תשמישי  -קדושה למען מוסדות  -הדת הנוצריים בארץ ועל  -ידי עידוד צליינות  ' .נציבות זו בוטלה ב -
1784

בידי הקיסר יוסף השני  ,חסיד ההשכלה  ,במסגרת מאבקו לצמצום מעמדה של הכנסייה

ולביטול המוסדות הכנסייתיים בממלכה  4 .אולם

ב 1842 -

חידש הקיסר פרדינאנד

( ) 1848 - 1835

את

המגביות למען ' הקבר הקדוש ' ומקומות קדושים אחרים וכעבור שנה גם חידש את הנציבות

הכללית  ,שהופקדה על אחזקתם של מוסדות  -הדת הקאתוליים בארץ  -הקודש והתמיכה בהם וכן על
טיפוח הצליינות  5 .צעדים אלה מעידים על הגברת ההתעניינות בארץ  -הקודש מטעמים דתיים  .אך בד
בבד גברה גם ההתעניינות המדינית  ,והשפיעו גם סיבות שהזמן גרמן  ,כפי שנראה להלן .
חוזה השלום בין אוסטריה ובין הממלכה העות ' מאנית  ,שנחתם בקארלוביץ

השלום הנוסף  ,שנחתם בפאסארוביץ

ב , 1718 -

ב , 1699 -

ובעיקר חוזה -

הבטיחו לממלכה האוסטרית יתרונות כלכליים וגם

היקנו זכויות  -קאפיטולאציות ברחבי האימפריה העות ' מאנית  .כתוצאה מכך נפתחו במחצית המאה
הי " ח קונסוליות אוסטריות במקומות שונים  ' .אולם לגבי ארץ  -ישראל הסתפקו האוסטרים בפתיחת
סוכנות קונסולארית ביפו ( בשנת

, ) 1763

בכפיפות לקונסוליה בחלב  ,שהיתה בעלת מעמד מרכזי

באיזור במאה הי " ח  .ניהול הסוכנות הקונסולארית ביפו הופקדה בידי משפחת דאמיאני

) ( Damiani

הנוצרית  ,שהעבירה כהונה זו מאב לבן במשך למעלה ממאה שנים  7 .גם כהונת הקונסול האוסטרי

3

כהונת הנציב הכללי היתה בידי מסדר הפראנציסקנים  .על תולדותהנציבות ראה
1חטנ  Wien , Jubiljumsnummer , April -חן 5 Heiligen Landesט
1933

4

ראה שם  ,עמ ' ; 16 - ] 2

.י131
5
6

וכן

1, :

 Jerusalem .ח ,

Pilgerhauses

"

,

OesterreichischePilgerbriefe

:

 General Kommissariatח0ע Hrsg .

sterreichischen-ungarischen

 .ק Wien 1905 ,

~

ראה שם  ,עמ '  . 18 - 17מעתה הועמדה הנציבות תחת פיקוח הארכיהגמון של וינה .
Breycha -

14 .

; 1953

חקיי

Diss . ) ,

הראשון ששימש בתפקיד זה היה ג ' ובאני דאמיאני ) Damiani
) , ( Franz Damiani

הועלתה

שנתמנה

Krabicka , ~ Das

sterreichische Konsularwesen ' (phil .

ב  1816 -וברנהארד

דאמיאני

Giovanni

.

)1

~

 . 11 - 12קק  1972 ,חט1ען  der Levante ,אן Vauthier , jsterreich
7

Jahrbuch des

;

האחרונים היו פראנץ דאמיאני

) , ( Bernhard Damiani

שנתמנה כ  . 1856 -בסוף

הסוכנות לדרגת קונסוליית  -משנה  ,ובראשה הועמד יעקב פאסקאל ( ראה עליו להלן ) .

1871

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

בחלב עברה אז

בירושה  -שימשו בה בני משפחה יהודית מיוחסת  ,משפחת פיג ' וטו

( 1010110ע ) " .

הקמת הסוכנות ביפו נבעה מתוך שיקולים מסחריים גרידא  ,אך גם הוטל עליה לטפל בצליינים
האוסטריים  ,בדרכם אל המקומות הקדושים .
התערבותה המדינית הראשונה של אוסטריה בענייני ארץ  -ישראל באה בשנת

, 1840

כאשר עתידה

המדיני של הארץ הונח על שולחן  -הדיונים של המעצמות הגדולות עם חיסול הכיבוש המצרי
בארץ  -ישראל  .במשא  -ומתן הנמרץ נתגלעו חילוקי דעות וחשדות הדדיים בין המעצמות השונות

:

מצד אחד פעלו כאן ניגודים בולטים בין אנגליה לצרפת  -היריבות המסורתיות על ההשפעה
במזרח  -ומן הצד השני היו חששות מפני רוסיה  ,שאיימה מצפון על האימפריה

העות ' מאנית .

במרוצת השנים כבשה צרפת לעצמה את האפוטרופסות על האינטרסים הקאתוליים בארץ  -ישראל ,

ועמדה מונופוליסטית זו היתה למורת  -רוחה של אוסטריה  ,שראתה עצמה זכאית לא פחות מצהפת

לעמדה בכירה בהגנת הקאתולים בארץ  -הקודש  .במהלך המשא  -ומתן הועלו הצעות שונות לעתידה

של ארץ  -ישראל  ,שרובן היו מכוונות למציאת פתרון מדיני חדש לארץ  -ישראל  ,שבמרכזו מתן הגנה
איתנה למיעוט הנוצרי ולמקומות הקדושים לנצרות .

בין המדינאים הבכירים שבחשו בקדרה הדיפלומאטית בלט קלשנס לקרניך הקאנצלר ושר  -החוץ

של אוסטריה  ,שהצטיין בראייה מציאותית מפוכחת והשכיל למלא תפקיד מרכזי במשיכת החוטים
כ 6 . 2 . 1840 -

מאחורי הקלעים  .עוד

קבע בתזכיר ששלה למייסנבוך

) , ( Meysenbuch

השגריר

האוסטרי ברוסיה  ,ולשגריר האוסטרי בקושטא  ,כי השלום המדיני באירופה תלוי בקיום עצמאותה
ושלמותה של האימפריה העות ' מאנית  ,וגם אם יוחזרו סוריה וארץ  -ישראל לשלטון התורכי ניתן

יהיה להבטיח את זכויותיהם ומעמדם של הנוצרים והזרים  ,כפי שהיה תחת שלטון הכיבוש המצרי .
מסרניך הציע למנות נציב מוסלמי מיוחד  ,הכפוף במישרין לשלטון המרכזי בקושטא  ,בעל דרגה

גבוהה במידה מספקת  ,שיוכל להפעיל את סמכותו גם כלפי הפחה המקומי  .נציב זה יפקח על מינהל
המקומות הקדושים בתיאום עם נציגי הממשלות הנוצריות  ,שיפקחו על זכויות נתיניהם  .מטרניך
הדגיש  ,שאינו מתכוון לזכויות חדשות  ,אלא לשמירת הזכויות שנפגעו  ,או לא נשתמרו כראוי

במרוצת הזמן  9 .בעיקר התנגד מטרניך להצעה הצרפתית לכונן בירושלים מעין מדינה כנסייתית -
דתית תחת חסות נוצרית בינלאומית  ,שאליה יסופחו חבלי הארץ שמסביב לה  .מטרניך הטעים את

העובדה  ,שירושלים קדושה גם למוסלמים  ,ואין להעלות על הדעת כי יסכימו להצעה כזאת 0 .י את
ההצעה הרוסית  ,לקבוע את ארץ  -ישראל כ ' פאשאליק ' מיוחד  ,שבו יינתן לכנסייה האורתודוקסית -

היוונית מעמד
8

בכורה  ,דחה

על משפחת פיג ' וטו ראה
תרצ " ז  ,עמ ' : 265 - 263
( תש " א )  ,מעמ ' 53

9

ראה 354 - 357 :

:

כמובן בתוקף  .יי

א " י כראור  ' ,חומר חדש לידיעת עלילת דמשק '  ,ספר היובל לשמואל קרוים  ,ירושלים

א ' לוצקי  ' ,ה " פראנקוס " בחלב והשפעת הקפיטולציות על תושביה היהודים '  ,ציון  ,ו

ואילך .

 .קק .

 - / 848 ( , Paris 1970נ / 8 /

( מטרניך שימש שר חוץ בשנים
10

,

1 les destinties du Proche-. Onentש Hajjar , ]'' Europe

 1848 - 1809ומשנת 1821

.נ

כיהן גם בתפקיד ' קאנצלר הממלכה ' ) .

מטרניך טען גם  ,שהתכנית הצרפתית תביא ליריבות בין הכיתות הנוצריות ולדיכוי המיעוט הקאתולי בידי הכיתות

האחרות  ,וכן תיצור מתיחות בין המעצמות  .כמו  -כן הביע התנגדות לעצם כינון ' עיר נייטראלית '  ,תכנית שכבר
נכשלה כמקום אחר  .כוונתו היתה לקראקוב
11

השווה  :נ " מ גלבר  ' ,שאלת ארץ ישראל בשנות
לבינאום ירושלים
10517 .

.ק

.

שכפולין  ,שהוכרזה
, ' 1842 - 1840

' עיר חופשית '

מאסף ציון  ,ד

ב  ( 1815 -שם . ( DW ,

( תריץ ) ,

עמ '

בשנות  , ' 1841 - 1840שיבת ציון  ,ב  -ג ( תשי " א  -תשי " ב )  ,עמ ' " : 18 - 14
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הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

חילוקי  -הדעות גברו בוועידה הבינלאומית שנערכה ביולי

1840

בלונדון ,

ביוזמת בריטניה .

המעצמות לא הגיעו להסכמה ביניהן בדבר עתידה של ארץ  -ישראל  ,אך החליטו לכונן ברית מרובעת
( אנגליה  ,רוסיה  ,אוסטריה ופרוסיה ) להגנת תורכיה  ,ולחסל סופית את הכיבוש המצרי  .אוסטריה
השתתפה כפעולות הצבאיות שבוצעו עתה לשם מיגור הצבא המצרי  ,ואכן נאלץ מוחמד עלי כסוף

השנה לוותר על שלטונו בסוריה ובארץ  -ישראל  .בצדו של המבצע הצבאי התנהלה פעילות
דיפלומאטית קדחתנית .

ב 5 . 10 . 1840 -

חזרה ממשלת אוסטריה בהוראותיה לשגרירה בלונדון על

תכנית מסרניך להחזיר את סוריה וארץ  -ישראל לתורכיה  ,אם תסכים זו לשמור על הזכויות ועל
המעמד של הנוצרים ותמנה לשם כך נציב מיוחד  ,כמפורט לעיל  .הובעה שוב התנגדות לתכנית

לאיסלם '  : .י

שהעלו הצרפתים  ,שבנראה ' שכחו שירושלים נמנית עם הערים הקדושות
ביקשה מעתה למלא תפקיד פעיל בהגנת האינטרסים הקאתוליים

אוסטריה

בארץ  -ישראל  ,ובשום

פנים לא

הסכימה כי לאחר מפלתה הצבאית של מצרים עוד תצא צרפת נשכרת בחיזוק מעמדה המדיני והדתי .
בינתיים הועלתה גם תכנית פרוסית לכינון פרוטקטוראט אירופי משותף על ירושלים והמקומות
הקדושים

לנצרות ,

ליהודים  ' .י

שיבטיח אוטונומיה לאומית לכיתות הנוצריות וחסות

היתה זאת

התכנית היחידה שבה נזכרו היהודים במפורש  .מטרניך שלל תכנית זו מכל וכל  ,שכז התכוונה לחזק
את ההשפעה הפרוטסטאנטית בארץ  -ישראל  .אולם גם לאחר דחיית תכנית זו לא ויתרה פרוסיה על
כוונותיה ,

ובאוגוסט

1841

חתמה על הסכם עם בריטניה בדבר הקמת הגמוניה פרוטסטאנטית

משותפת בירושלים  .אוסטריה הביעה התנגדות זועמת
וההגמוניה הוקמה בראשית

 ' , 1842י

לתכנית ,

החליטה ממשלת אוסטריה

ל

אך משזו הפכה למציאות

ב , 1843 -

כצעד נגדי  ,על חידוש

הנציבות הכללית לארץ  -הקודש  ,שתשקוד על טיפוח האינטרסים הקאתוליים  ,כנזכר לעיל  .במרוצת

הזמן ירדו כל התכניות המדיניות מן הפרק והשלטון העות ' מאני חזר לארץ  -ישראל  ,תוך הבטחה

מפורשת לשמור על זכויות המיעוטים הלא  -מוסלמים ולשפר את מעמדם .
במקביל להתרחשויות המדיניות של שנת
שעוררה

נתחוללה לא הרחק מארץ  -ישראל פרשה

1840

סערת  -רוחות בכל העולם  -היא עלילת דמשק  .אף בפרשה זו נטלה אוסטריה חלק

והיתה למעשה המעצמה הראשונה שנחלצה לעזרת קרבנות העלילה .

הכללי האוסטרי באלכסנדריה  ,שנטגן לורין

) (Anton Laurin

t

1

אחרת ,
פעיל ,

תפקיד מפתח מילא הקונסול

שמן ההתחלה האמין בחפותם של

היהודים ופעל ללא היסוס למען הצלתם  ,בשכנעו גם את הקונסול האוסטרי בדמשק קאספאר
מרלאטו

) ( Kaspar Merlato

t

שתחילה נטה להאמין באמיתות העלילה  ,כי מדובר בעלילת  -שוא .

העילה להתערבות האוסטרית היתה הימצאותם של שלושה נתינים אוסטריים בין קרבנות העלילה ,

12

גלבר  ,שם  ,עמ '  49 - 48ובנספח התעודות  ,עמ ' ber den Schutz der ) 10 - 5
~

 Syrienחן ( Christen
13

גלבר  ,שם  ,עמ '  . 51 - 50על התכנית הפרוסית ראה
 . 363 ff .ק

1965 ,

:

14
15

אליאב  ,א " י וישובה

16

Vorweggenommene Einheit ,

( לעיל  ,הערה

] )  ,עמ '

וולף

( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

. 119 - 117

. 58 - 57

 pr(imi re 8 tendu aux opprim (is une maine secourable ' :בן C ' est L ' Autriche qui
~

*

,

Schmidt -Clausen

.א

Berlin -Hamburg

שם  ,שם  ,עמ '  60 - 59ובנספח התעודות  ,עמ ' : 41 - 38

כדברי א ' כרמיה

Metternich ' s Denkschrift

תעודת הרישום של יצחק רוקח כבן  -חסות של הקונסוליה

מרדכי אליאב

ובראשם יצחק בן עזרא פיג ' וטו  ,מנכבדי הקהילה ובן למשפחת הקונסולים המפורסמת  .לאחר פניית
בית רוטשילד למטרניך  ,הורה גם שר  -החוץ האוסטרי לנציגיו במקומות השונים להתערב למען
היהודים  .ואכן התערבות נמרצת זו תרמה תרומה משמעותית לחיסול העלילה  .לי
כאשר הביע הוואתיקן  -שתמך בעמדת צרפת העוינת  -בהזדמנות זו תרעומת בפני הציר
האוסטרי פון ליצוב )  Ldtzowתסע  , ) 1) .על הענקת משרות של קונסולים ליהודים ( והכוונה לבית
פיג ' וטו )  ,השיב הלה בו במקום למזכיר האפיפיור  ,שמעולם לא שמע תלונה על קונסול יהודי ולא
עוד  ,אלא שעזרא
בשעה

פיג ' יטו

,

קונסול אוסטריה בחלב  ,הציל את העדה היוונית  -הקאתולית

מכיליון ,

שהקונסול הצרפתי היה חסר  -אונים להגן עליה  .וי

מסרניך סמך את ידיו על דברי הציר והוסיף 9 :י

שיטתנו הקונסולארית שונה בהחלט מזו של צרפת  .הקונסולים שלנו אינם אלא סוכנים
מסחריים פשוטים בלי שום תפקיד וייפוי  -כוח דיפלומאטי  . . .הליכות צרפת הן תמיד מדיניות

 . . .ודרך זו לרוב אין כה מן התועלת  ,אם לא נחשוב אינטריגות והקמת רעש לדבר מועיל .

מטרניך חלק שבחים לבית פיג ' וטו על מילוי תפקידיהם  ,והטעים שההתערבות האוסטרית למען

יהודי דמשק נבעה ממניעים הומאניטאריים  ,אבל אין גם להעלים עין מן המגמה המדינית .
אף בפרשה זו בולטת מורת  -רוחה של אוסטריה מהתנשאותה של צרפת וממגמתה לשמור לעצמה
את המונופול של הגנת האינטרסים הקאתוליים .

כינון הקונסוליה בירושלים

בעקבות חידושה של הנציגות הכללית לארץ הקודש  ,שוגר לארץ  -ישראל שליח מיוחד  ,פרופ ' יוהאן
מוסטיץ

) ( Mosetizh

מן העיר גרץ

) , ( Gbrz

כדי לתור את הארץ ולאסוף מידע  .השליח הגיש דו " ח

.

מפורט ואף המליץ על חיזוק הנוכחות האוסטרית בארץ  -ישראל  .דו " ח זה הוגש גם למטרניך שכבר

שנתיים לפני  -כן קיבל תזכיר דומה מאת איש  -כנסייה בכיר  ,שסייר בארץ .
17

ראה

der

:

"

 Jahre 1840 ' , JJLG ( = Jahrbuchח ן Gelber , ' Oesterreich und die Damaskusaffaire

 . 217 - 264קק 111 ) 1927 ( ,עא Literaturgesellschaft ) ,

 ; j dischenכראור ( לעיל  ,הערה

. 290 - 287
18

עזרא

פיג ' וטו  ,קונסול אוסטריה בחלב בשנים

, 1822 - 1818

בטבריה  ,שם עשה רבות למען היישוב  .הוא נפטר בשנת
בראור ( לעיל  ,הערה

בראור ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ ' , 278 - 270

~

. 1827

עמ '  . ) 94לאחר עזרא פיג ' וטו כיהן בכהונה זו אחיו אליהו
, )8

4 .א  .א

היה אביו של יצחק פיג ' וטו  ,מקרבנות העלילה בדמשק .

אבי המשפחה  ,רפאל פיג ' וטו  ,כיהן כקונסול אוסטרי בחלב בשוים

19

20

 , 1818 - 1788עלה כ 1821 -

ארצה והתיישב

( השווה  :מ ' אליאב  ,א " י ויישובה

[ לעיל  ,הערה , ] 1

( , ) 1860 - 1826

ולאחריו משה  ,בנו של אליהו  .השווה

:

עמ ' . 266 - 263

 , ) 8עמ ' , 267

ולהלן במלואה בעמ '

297 - 295

( התשובה היא מ  . ) 6 . 6 . 40 -מטרניך פעל גם אחר

שחרור אסירי העלילה למען יהודי דמשק  ,כדי לשים קץ לשטנה נגדם .
20

הדו " ח

של מוסטיץ הוזכר בתזכיר של מטרניך לקיסר ( ראה

להלן ) ,

ואף נמצא שם בנספחים  .איש הכנסייה היה ד " ר

יוסף זאלצבאכר  ,בעל עמדה בכירה ככנסייה המרכזית של וינה ) ( Domcapitular zu 51 . Stephan
על מסעו בארץ פרסם גם ספר בשני כרכים שעשה רושם רב [ . Salzbacher , Erinnerungen aus meiner :

.

'Pilgerreise nach Rom und
1839
רובע
נמצאעצמם
חושבים את
מזרח העיר
ישראל  .הם
גואל' בדרום
לביאתשם :
היהודים נאמר
ועדיין מצפים
מתגוררים בבתים עלובים ומלוכלכים  . ,על
שבו הם~ alem
Wien
היהודים

מאושרים למות כירושלים ולהיקבר כעמק יהושפע ' ( שם  ,כרך ב  ,עמ '  . ) 119ייתכן  ,שגם ספרו של זאלצבאכר
ותזכירו השפיעו על חידוש ' הנציבות הכללייז ' .

80

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

בינואר

ב8-

- 1843

כלומר  ,עוד לפני חידוש ה ' נציבות '  -פנה הקונסול הכללי האוסטרי בבירות ,

אדוארד פון אךלבורג  ,בהצעה לשגריר בקושטא  ,לפתוח קונסוליה בירושלים  ,כפי שעשו זאת כבר

אנגליה  ,פרושיה וסארדיניה  ,וגם צרפת  ,שהקונסוליה שלה נמצאת בשלבי  -הקמה  .י
באה בל תגובה במשך למעלה

משנה  ,וב 11 . 7 . 44 -

על פנייה זו לא

:

חזר אדלבורג והדגיש את הצורך בכינון קונסוליה ,

לבל יהיו הנתינים האוסטריים כצאן בלי רועה  .אם יוכרע בשלילה  ,צריך לפחות להעמידם תחת
חסות קונסוליה אחרת  .אך גם הפעם לא בא מענה מווינה  ,ובשנת

1845

בא אדלבורג בדברים עם

הקונסולים של אנגליה ופרוסיה בדבר הגנה על האינטרסים האוסטריים  ,והללו הביעו את הסכמתם
להסדר ארעי  .אולם השגריר בקושטא

את האינטרסים בידי נציג לא  -קאתולי

( שטירמר ) ,

?') ,

הסתייג מהצעה זו ( ' כלום יהיה זה נכון להפקיד

ואף מסרניך לא היה מוכן לאשר הצעה

??

יש לשער  ,כי

ההיסוסים בדבר כינון קונסוליה בירושלים נבעו בעיקר מתוך שיקולים תקציביים  ,אולם עתה

נשתכנע גם מטרניך  ,שאין להשאיר את המצב ללא פתרון .
ב 24 -

בפברואר

1946

העלה שר החוץ בפני הקיסר הצעה רשמית לכינון קונסוליה בירושלים  ,ונימק

את חשיבות פתיחתה בכמה נימוקים

( :א)

ניכרת התגברות ההשפעה של הכנסייה האורתודוקסית

היוונית בקרב האוכלוסייה המקומית ; ( ב ) יתר המעצמות חיזקו את מעמדן בירושלים על  -ידי הקמת
נציגויות קונסולאריות  ,וביניהן צרפת  ,המתיימרת להופיע כמגן יחיד על כל האינטרסים הקאתוליים
בארץ

;

( ג)

אמנם מיניסטריון הכספים נקט עמדה שלילית להצעה  ,בשל מיעוט האינטרסים

המסחריים בפרובינציה זו  ,אך יש לצפות לתמורות בעתיד גם בשטח זה  ,המצדיקות הקמת קונסוליה
כעת .

הקיסר פרדיננד השיב  ,כי בריאורגניזציה של הקונסוליות יילקח העניין

בחשבון ' .

:

באותם הימים

ממש בוצעה ריאורגניזציה של הנציגויות הקונסולאריות באיזור  ,שהעלתה את הקונסוליה הכללית
בבירות למעמד מרכזי  ,אשר לה כפופות על הקונסוליות בסוריה

נוספים אישר הקיסר בסוף

1847

וארץ  -ישראל : 4 .

את כינונה של קונסוליית  -משנה בירושלים  .לכהונה זו נתמנה הרוזן

יוזף כיצא מאנו )  , ( Pizzal~manoדיפלומאט מקצועי מצפון איטליה
מועד יציאתו למקום כהונתו לראשית

להדחת

מטרניך : 6 ,

לאחר דיונים

, 1848

האום ט רית ' .

:

למעשה נקבע

אך בשל האירועים הסוערים של שנה זו  ,שגם הביאו

נתעכבה פתיחת הקונסוליה בירושלים .

העיכובים הממושכים בפתיחת הקונסוליה חידשו בינתיים את הדיונים בשאלת ההגנה על הנתינים
האוסטריים .
21

ב 12 . 3 . 47 -

תיק 8 / 6ק ( כל התיקים שלהלן מצויים בארכיון הממלכתי כווינה  ,אלא אם צוין
 Adelburgתסע )

22

פונה הקונסול הבריטי ג ' יימס פין בעניין זה לשר החוץ

כל חליפת המכתבים מצויה בתיק 8 / 6ק  .שטירמר
המאה הי " ט הוענק להם התואר ' שגריר '

 ( Bartholomaeus Grafכיהן כקושטא כשנים

)

rmer

 ( Internuntiasמעין דרגה בין ציר ובין שגריר )  ,ורק במחצית

"

.

23
24

קראביצ ' קה ( לעיל  ,הערה

בשולי התזכיר של מטרניך
 , ) 6עמ '

~

( ראה  , Wien :נ שנש ' אוןם ! עג

 . 375ק . ) 1854
תשובת הקיסר מ 23 . 6 . 46 -

26

פון אדלכורג

) Eduard

כיהן כבירות בשנים . 1850 - 1842

 . 1850 - 1832תוארם הקבוע של השגרירים היה

25

אחרת ) .

הבריטי  ,לורד

( 8 /6

,

" :0

) Handbuch des

 ,חחנח ] טטא

].

).

. 43

מכתב מטרניך אל שטירמר מ  ( 14 . 12 . 47 -שם )  .יוזף פיצאמאנו
וקיבל כ  ] 858 -דרגה אישית של קונסול כללי  .נפטר בירושלים בעת כהונתו .

(  ) 1860 - ] 809הועלה בשנת  ] 852לדרגת

קונסול

יורשו כתפקיד היה הנסיך פליקס פון שווארצנברג )  Schwarzenbergחסד  , ) 1852 - ] 800 , Felixשכיהן כראש
ממשלה ושר חוץ במשך ארבע שנים  ,עד מותו .

מרדכי אליאב

פלמרסטון  ,ל :

והלה משיב כעבור חודשיים  ,שאם יהודים אוסטריים  ,רוסיים או צרפתיים אינם זוכים

להגנה נאותה  ,יכול הקונסול הבריטי להציע את

שירותיו הטובים ' .

:

רק ב  1 . 3 . 1849 -הגיע פיצאמאנו

לירושלים  ,ולדברי פין עשה מיון מהיר של היהודים האוסטריים ובדק את כשרות מסמכיהם  .כנראה

ששלל חסותו מאחדים  ,שאמנם הוחזקו כאוסטרים אך לא היתה להם הוכחה מספקת
והללו ביקשו חסות
לפי פקודת הקיסר

בריטית : 9 .

מ 13 . 10 . 49 -

לנתינותם ,

כל היתר זכו מעתה להגנה מלאה של קונסוליית  -המשנה .
הוקם מיניסטריון למסחר  ,שלו תהיינה כפופות כל הקונסוליות בכל

העניינים  ,וזאת מתוך הכרה  ,כי תפקידן העיקרי של הקונסוליה הוא טיפוחם של קשרי  -מסחר .

0ג

הוראה זו חלה כמובן גם על הקונסוליה בירושלים .

בהנחיות שניתנו לפיצאמאנו על  -ידי השגריר בקושטא הודגש שאמנם אין ביסוס מסחרי להקמת
קונסוליית  -משנה בירושלים  ,אולם קיימים נימוקים מדיניים ודתיים להקמתה  ,ובעיקר כדי לשמור
על מעמד שווה עם יתר המעצמות  .נקבע שתפקידיה יהיו כדלקמן  :יג

הגנה על האינטרסים הקאתוליים  ,בדומה לצרפת  ' ,המופיעה במקום הראשון  ,בייחוד
בארץ  -ישראל '  .אין הכוונה להיאבק בה  ,אלא רק להגן על נתינים שעד כה היו ללא  -חסות .
הגנה על צליינים ותיירים .
הפעלת סמכות משפטית לגבי נתינים ובני  -חסות  ,תוך כפיפות לקונסוליה הכללית
בבירות .
דיווח על עניינים מדיניים  ,סכסוכים כנסייתיים ואירועים אחרים .

עליו ' : .

השגחה על פעולות הפאטריארך הלאטיני  ,ובשעת הצורך להגן

פיקוח על הכספים המרובים הנשלחים כתרומה לקבר הקדוש .
פיקוח על פעולות ההגמון האנגלו  -פרוסי ועל פעולת המיסיון

הבריטי " .

טיפוח קשרים עם השלטונות  ,הקונסולים האחרים ואנשי  -כמורה .
27

חיימסון ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '  . 100 - 95בין היתר הזכיר פין גם את דבריו של הקונסול הכללי האוסטרי

בבירות ,

אדלכורג  ,שהתרשם מאוד מהתבטאותם של יהודים אוסטריים כי הגיעה העת לשיכת העפ היהודי והתקבצותו
29

 28שם  ,עמ ' . 102 - 101
בארץ  -ישראל .
שם  ,עמ '  . 112מעניין גם דיווחו של הקונסול הכללי הבריטי בבירות נ ' מור

) , ( Moore

שפיצאמאנו סיפר לו

כמחצית שנה לאחר בואו לירושלים  ,שאכן נתרשם כי פין להוט לפעול בין היהודים למען המרת דתם ( שם  ,עמ '
19

30

 . ) 1פיצאמאנו סירב גם לעסוק בפרשת מנדל דיגם  ,שעמד להתנצר  ,וראשי היישוב

אף כי דירס טען לחסות

אוסטרית  ,תבע

והאיש פנה כמובן לפין

( שם  ,עמ '

נוימן

בשנת
32

( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '
1854

. ) 115 - 112

.

 . 352 - 351עם זאת נקבע כי ראש הנציגות הקונסולארית מתמנה בידי הקיסר עצמו .

הועכרו רוב הקונסוליות לאחריותו של משרר החוץ .

הפאטריארך יוסף ואלרגה

' חטפו ' ממנו את אשתו

וילדו .

פיצאמאנו הוכחות של ממש  ,וכהיעדר הוכחות משך את ירו מן העניין

) ( Valerga

נתמנה

ב 1847 -

31

מסמך

ושימש בתפקידו עד

מ 1 / 24 ( 9 . 1 . 49 -

 . 1872הקמת

. ( Jerusalem

הפאטריארכיה בידי

האפיפיור נעשתה ביוזמת צרפת  ,ולמורת  -רוחם של הפראנציסקנים  ,שחלשו עד אז על ענייני הקאתולים בארץ .

הפאטריארכיה שאפה להשתלט על כל המגביות הקאתוליות של ארץ  -הקודש .
33

ככר כעבור

חודשים אחדים חרץ פיצאמאנו משפט קשה על פעולות המיסיון הבריטי  .לדבריו  ,אין לדבר כלל על

הצלחה  ,אם לאחר

17

שנות  -מאמץ והוצאות כבירות הצליחו להביא להמרת דתם של כחמישים יהודים בלבד מן

השכבה העלובה ביותר  ,ומהם רק

8-6

,

בירושלים ( למעשה רוב המומרים היו בירושלים )  .פיצאמאנו גם מביע את

מורת  -רוחו מדרכי  -הפעולה של המיסיון  ' ,הצד דגים באושים כרשת של דהב '  ( .מכתב

.

מ Jerusalem ; 24 4 . 1849 -

 . ) 11 / 31ראה גם לעיל  ,הערה . 29

מודעה אחת מני  -רבות לרגל יום הולדתו השמונים של הקיסר 4
82
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מרדכי אליאב

.

מן הראוי לצייץ כי בהנחיות  -יסוד אלה שהיו אמורות להתוות את דרך  -פעולתה של הקונסוליה  ,אין
זכר ליישוב היהודי ולצורך להגן על בני  -חסות יהודיים  ,כשם שנעדרים מהן גם האינטרסים
המסחריים .
פיצאמאנו נאבק קשות על תקציב הקונסוליה  ,נוכח ידו הקמוצה של מיניסטריון המסחר בווינה .
תחילה אושר לו רק החלק החמישי מן התקציב המקובל כקונסוליות האחרות  ,ורק לאחר הפצרות
מרובות ניאותו הממונים בווינה להגדיל במידת מה את התקציב  ,לאחר שגם מיניסטריון החוץ
' התנדב ' להשתתף מתקציבו בהוצאות הקונסוליה בירושלים .

4

'

גם שכירת בניין מתאים לקונסוליה

והשיפוצים הדרושים להכשרתו חייבו משא  -ומתן מייגע  ,ולא בנקל הסכימו בווינה לחרוג
ממדיניותם הקמצנית ולאשר את הכספים הדרושים .

אף העלאת קונסוליית  -המשנה לדרג של קונסוליה היתה כרוכה בקשיים לא מעטים  .שר החוץ

שניארצנברג תמך כהצעה  ,על  -פי המלצת השגרירות בקושטא  ,אף כי הקונסול הכללי בכירות הביע
הסתייגות  .אמנם נכון  ,שעיקר ההגנה על אינטרסים קאתוליים הוא בידי צרפת  ,אך לאחרונה מביעים

כמה מוסדות את רצונם לעבור לחסות אוסטרית  ,בעיקר בשל התמיכות הכספיות הבאות מן

הממלכה האוסטרית  ,מה גם ' שנציגנו הקונסולארי בירושלים מסוגל כבר על  -ידי הופעתו החיצונית
לעורר את הרושם המוסרי  ,התואם את חשיבותה של אוסטריה כמעצמה גדולה וקאתולית  ,ששליטה
מונה בין תאריו גם את תואר " מלך

ירושלים " '  .נ '

הנימוק העיקרי היה מדיני  -דתי  ,להשוות את

מעמדה לזה של הנציגויות של המעצמות האחרות  .בינתיים גם גדל מספרם של הנתינים ובני -

החסות  ,ואף עובדה זו מחייבת העלאת הדרג הקונסולארי  ,לדעת משרד החוץ .
ב 1852 -

לאחר משא  -ומתן מייגע הסכים מיניסטריון המסחר

להעלאת הנציגות בירושלים לדרגת

קונסוליה מלאהד ולקבוע את משכורת הקונסול לאלפיים פראנק לשנה  ,אך בתנאי שמשרד החוץ
' יתרום ' משלו אלף פראנק לשנה להחזקת הקונסוליה  ,שהרי מבחינת האינטרסים המסחריים לא
היתה הצדקה להעלאת
, 1859

הדרג  .ת

מיניסטריון החוץ נענה לדרישה זו  ,משבוטל מיניסטריון המסחר ב -

הועברה הקונסוליה לאחריותו המלאכה של משרד החוץ  .בשנת

1867

שונה שם הקונסוליה

ומעתה היא נקראה  ' -הקונסוליה האוסטרית  -הונגרית ' .
דרבי  -פעולה
במשך השנים

1917 - 1849

בעלי  -ותק  ,שכבר

34

כיהנו בירושלים

קונסולים  ,כמעט כולם דיפלומאטים מקצועיים

14

מילאו תפקידים שונים במקומות אחרים  .רובם נמנו עם חניכי ' האקדמיה

שר המסחר בשנים

1851 - 1849

היה קארל לודביג פון ברוק

)  Bruckח0ע ) ,

שהיה מייסדה ומנהלה הראשון של

חברת  -האניות האוסטרית ' הלויד האוסטרי ' בטרייאסט  ,ושם התיידד כנראה עם פיצאמאנו  .בשנים

1855 - 1853

כיהן

כשגריר בקושטא ואחר  -כך נתמנה לשר  -האוצר  .מכתבו הראשון של פיצאמאנו לברוק בענייני כספים נכתב כ -
, 8 . 9 . 49

אך רק לאחר התערבותו התקיפה של שר החוץ שווארצנברג ניאות מיניסטריון המסחר לסגת מעמדתו

הנוקשה  .הדיון בענייני בניין הקונסוליה נערך

ב . 1853 -

ראה תיקים 42817 / 1851אא 46803 / 1849 :אא :

 . HM 1' 154 / 1852 ; HMI1 195 / 1853בל התיקים הנ " ל של מיניסטריון המסחר מצויים בארכיון המינהלי הכללי
בווינה ) . ( Verwaltangsarchiv
35

מכתב שווארצנברג אל מיניסטריון  .המסחר

בתיק 41154 / 1852יא

36

פקודת הקיסר

37

מכתב של מיניסטריון המסחר לשר

84

מ , 11 . 2 . 1852 -

.

מ , 5 . 4 1851 -

בתיק 42817 / 1851יא

החוץ  ,מ , 8 . 12 . 51 -

בתיק הנ " ל .

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

המזרחית ' ) ~ ( die orientalische Akademie

היא האקדמיה להכשרת הסגל הדיפלומאטי  ,שלטו

בכמה שפות והיו בקיאים בנוהגי החיים של ארצות המזרח  .מבחינת מוצאם היו הקונסולים פסיפס
של ארצות הקיסרות

:

היו ביניהם יוצאי

איטליה  ,בוהמיה  ,קרואטיה  ,אוסטריה

ופולין  .כנראה לא

היד ניניהם אפילו הונגרי אחד  ,אף  -על  -פי שעם כני  -חסותם בארץ נמנו יוצאי הונגריה רבים .
מתחילת פעולתה של הקונסוליה נתברר  ,כי מספרם של בני  -החסות הנוצריים מועט  ,בעוד שבני -
החסות היהרדיים מהווים את המשענת העיקרית לפעולתה ולביצור מעמדה  .במרוצת הזמן עלתה

הקונסוליה האוסטרית על יתר הקונסוליות במספר בני  -החסות היהודים בירושלים וביתר יישובי
הארץ  ,ובסוף המאה הי " ט הגיע מספרם לארבעת אלפים נפש  .הקונסולים ייחדו חלק נכבד למדי

מפעולתם לענייני היישוב היהודי  ,ונחלצו לעזרתו בשעת הצורך  .ואכן  ,תחום  -פעולה זה תופס מקום

ניכר בתיקי הארכיון  .ברם  ,לא היה קו אחיד ביחסם ליישוב היהודי  ,אף כי כולם השתדלו למלא
תפקידם באמונה וללא משוא  -פנים  .עם זאת בלטו אחדים באהדתם  ,כגון הקונסול הראשון
והאחרון  ,בעוד שאצל אחרים ניכרת לעתים נימה עוינת במכתביהם .
מן הראוי להצביע על כמה מאפיינים של פעולת הקונסוליה  .ראשית  ,מבחינת ה ל ש ו ן שבה נכתבו
המסמכים

:

שלא כמו בארכיון הקונסוליה הגרמנית  ,שם כתובים מרבית המסמכים בגרמניה  ,שימשו

כאן גרמנית ואיטלקית בערבוביה  .במרוצת המאה הי " ט  ,ולפחות עד שנות השמונים  ,שימשה הלשון
האיטלקית כלשון הדיפלומאטיה האוסטרית בארצות הלוואנט  ,כנראה משום שחלק ניכר מממלאי -

התפקידים היו יוצאי ארץ זו  .גם בירושלים תפסה לשון זו מקום מרכזי  ,ובעיקר שלטה בהתכתבות
בין ירושלים ליפו  .גם חלק מפניות היהודים הספרדים היו באיטלקית  .אך גם מכתבים רבים שנשלחו

לקושטא ולווינה  ,ואפילו לקונסוליה הגרמנית

בארץ  ,נכתבו

איטלקית  ,אף  -על  -פי שהתשובות

נכתבו על  -פי  -רוב בגרמנית  .משעשע לקרוא על התמרמרותו של הקונסול הגרמני מיכהאוזן על
התכתבות באיטלקית בין שתי רשויות גרמניות  ,מה גם שבלשכתו אין מבינים לשון זו כלל  .על
בקשתו להשתמש בלשון הגרמנית בהתכתבות ובמסמכים משפטיים השיב הקונסול האוסטרי דאז ,

כי איטלקית היא הלשון הרשמית בשביל הקונסוליות האוסטריות  -הונגריות  ,ולא נדרשת ידיעת

הגרמנית מפקידי הקונסוליה  .לכן פקידי הקונסוליה  ,ואף ראשי  -לשכתה  ,אינם שולטים בגרמנית

' בלשכתי אין מלבדי

אדם  ,המסוגל להתמצא

בלשון

זו ,

כל שכן להתכתב

:

בה ' " .

משלהי המאה הי " ט ואילך מתרבה גם מספר המסמכים בלשון ההונגרית  ,אף כי באופן יחסי אין
מספרם רב  .על אלה יש להוסיף את ההתכתבות בצרפתית ( לשון הדיפלומאטיה הבינלאומית ) עם
השלטונות העות ' מאניים וקונסוליות אחרות  ,בצדם של מכתבים בתורכית ובערבית .

טבעי הדבר  ,שהקונסוליה האוסטרית גילתה עניין בולט בענייני הנוצרים  ,ובעיקר במעקב אחר
התפתחות הכיתות השונות והיחסים שביניהן  ,כמובן מתוך נקודת  -מבט של האינטרסים הקאתוליים .
אף על היחסים שבין קונסוליה זו ובין הקונסוליה הגרמנית השפיעו אינטרסים כנסייתיים  .בדרך כלל

היה שיתוף  -פעולה ידידותי ביניהן  ,אך האוסטרים חששו מפני התגברות ההשפעה הפרוטסטאנטית ,
ובתחילת המאה העשרים אף גילו מורת  -רוח בשל ניסיונות הגרמנים להופיע גם כמגן של אינטרסים
קאתוליים .
38

.

 . vc Jמינכהאוזן ציין בראשית
מכתב מינכהאוזן מ  24 . 5 . 1875 -ותשובת הקונסול קאבוגה מ  , 3 1 . 5 . 75 -בתיק . af[a 5

דבריו  ' :אינני רוצה להדגיש את התרשמותו הסובייקטיבית של משקיף בלתי  -משוחד מהתכתבותן של שתי רשויות

גרמניות בלשון האיטלקית  ,אלא לעמוד על הצורך המעשי ' .

85

מרדכי אליאב

מבחינת מספר המוסדות ובני  -החסות הנוצריים פיגרה הקונסוליה האוסטרית אחר חברותיה  ,ומצב
זה לא נשתנה עד סוף התקופה .

9נ

המוסד המרכזי היה בית ההארחה

) , ( Hospiz

שנפתח נ ' . 1863 -
0

היה זה בית גדל  -מידות  ,שנחשב במשך שנים רבות לאחד הבניינים המרשימים ביותר בעיר העתיקה .
בבניין היו ארבעים חדרים

עולי  -רגל וכן חדרי  -ציבור שונים .

ל 120 -

לבית ,

שנבנה בקירבת

הקונסוליה  ,נועד תפקיד חשוב בפיתוח הצליינות האוסטרית לירושלים  .בית זה עומד עד

היום ,

ומשמש כעת בית  -חולים ממשלתי .
צפונית לבית  -ג ' אלה הקים הקונסול הרוזן קאבוגה

) ( Caboga

בית  -חולים בשם טאנטור

) ( Tantur

אשר נפתח ב  . 1876 -מסביב ניטעו כרמים וזיתים  ,וכן הוקמה כנסייה קטנה  .מוסד זה הוקם בשיתוף

עם מסדר האבירים של מאלטה  ,שעמו נמנה הקונסול  .י 4כמו  -כן הוקמה באותו זמן תחנה מיסיונרית

בעזה  ,בראשות גיאורג גאט

) , ( Gatt

שפעלה במשך עשרות בשנים .

מקור גאווה היה ללא ספק הדואר האוסטרי  .זה היה הדואר הראשון שנוסד בארץ  ,בשנת

על  -פי שכמה מעצמות הלכו בעקבות האוסטרים והקימו שירותי  -דואר

, 1854

ואף -

משלהן  ,עלה הדואר

האוסטרי עליהם בטיב שירותיו  .גם מבחינת פעילותו עלה הדואר האוסטרי על כל האחרים  ,וחלק

מכריע מתושבי העיר  ,יהודים כנוצרים  ,נמנה עם
, 1836

לקוחותיו .

42

אניות ' הלויד האוסטרי '  ,שנוסד ב -

מילאו תפקיד מרכזי בקיום התחבורה הימית  ,הן של נוסעים והן של משאות  .ענייני הדואר

והתחבורה משתקפים היטב בתיקי הקונסוליה .
מלבד הקונסוליה בירושלים נתקיימה קונסוליית  -משנה ביפו ( עד

וכן נוסדה בשנת
יהודים ) בעיר

1860

זו ' .

4

- 1871

סוכנות

קונסולארית ) ,

סוכנות קונסולארית בצפת  ,נוכח ריבוי בני  -החסות האוסטריים ( כמעט כולם

בתחילת המאה העשרים נוסדה גם כחיפה סוכנות

קונסולארית  ,שהיתה אחראית

גם לנפת עכו .
מן הראוי לציין  ,כי בכל התפקידים האלה  ,וכן בקונסוליה כירושלים  ,הועסקו נוצרים בלבד  ,למרות

מספרם המכריע של בני  -החסות היהודיים  .היוצא מן הכלל היחיד היה שמעון רוקח  ,מראשי היישוב
ביפו  ,שנתמנה

ב 1903 -

לדראגומן

( מתורגמן )

חשובים  ,ובעיקר בכל הנוגע ליישוב היהודי .

בקונסוליית  -המשנה ביפו  ,ומילא בה תפקידים

44

תחום  -התעניינות חשוב בעבודת הקונסוליה היה תחום המסחר  .אף כי בתחילה לא היתה כמעט
פעילות בתחום זה  ,הלכה וגדלה חשיבותו במרוצת הזמן ולמן שלהי המאה

39

ראה את ההשוואה במאמר

Palistina ' ,

:

חן und die anderen Grossmichte

 . 41 - 48קק  Jerusalem , 11 , Wien 1908 ,חן Pi/gerhauses

.

.

40

ראה  :שנתון ( לעיל הערה

41

ברייצ ' ה  -ווטייה

42

אליאב  ,א " י ויישובה ( לעיל  ,הערה ו

43

אף כהונה זו עברה כירושה במשפחה פולנית
) Miklasiewicz

)4

עמ '

 56 - 13וכן

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' 69

[

),

44

ungarischen

להלן .

~ rerreichischen-

ואילך .

עמ ' . 246 - 244
נוצרית  .הראשון

; משנת  - 1875קונסול  -משנה של

ששימש בכהונה

כבוד ) ;

זו  ,ב , 1860 -

היה יוסף מיקלאסייביץ

אחריו כיהן קארל לאדיסלאוס

מיקלאסייכיץ ,

1חיימסון

.1

ב 1858 -

לעיל  ,הערה

. ) 259

שמעון רוקח ( . ) 1922- 1863

יליד ירושלים וממרצא גליצאי  ,היה סוחר ועסקן

;

ממייסדי שכונת נווה  -צדק ובית -

החולים ' שערי צדק ' ביפו  .מראשוני הפרדסנים ומנהל נחלת  -צבי כפתח  -תקוה .
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Jahrbuch des j

ששירת כשנים  . 1918 - 1906לדברי פין נוסדה הסוכנות הקונסולארית בצפת כבר
עמ '

הי " ט  ,ובעיקר מראשית

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

המאה העשרים  ,נועד לקונסוליה תפקיד חשוב בעידוד קשרי  -מסחר ובטיפוח היבוא של סחורות מן
הממלכה האוסטרית  .התכתובת המסחרית תופסת מקום נרחב בתיקים  .במאות מכתבים מלשכות -

מסחר אוסטריות ומחברות פרטיות נתבקשה הקונסוליה לספק מידע על טיבם ומהימנותם של
סרחרים ובתי  -עסק ביפו ובירושלים  ,ובעיקר כמה אשראי אפשר להעניק להם ללא סיכון  ,וכן מה הן
הסחורות שאפשר לשווק בארץ  .מעניינות ביותר חוות הדעת על האנשים והפירמות השונות וכן על
סיכויי

המסחר .

כמו  -כן

נהגה

הקונסוליה

מפורטים

לשלוח דו " חות כלכליים

לשגרירות

ולמיניסטריון המסחר בווינה  .דו " חות אלה כוללים פרטי פרטים על יבוא ויצוא של הסחורות
השונות  ,על תנועת האניות

ביפו  ,על הצלחת

היבולים השונים

בארץ ,

על מצבן הכלכלי של

המושבות ועל התפתחות המסחר עם אוסטריה וארצות אחרות  .מבחינת ההיסטוריה הכלכלית של
הארץ חומר זה הוא מקור ראשון במעלה למידע ולמחקר .
רבה היתה ' עבודת הניירת ' של הקונסוליה  .בתיקים מצויים מאות ואלפים של אישררי נסיעות ,

דרכונים ורישומי המעמד האישי של הנתינים ובני  -החסות  .כל מקרה  -פטירה מתועד במספר
מסמכים  ,ביניהם טפסים מודפסים  ,הכוללים לעתים גם שאלות ירושה וחלוקת ה ' רכוש ' ( לרוב

ריהוט דל ביותר וכמה כלי  -בית וספרים )  .מצויים תיקים רבים שעניינם פטירת נתינים וכמעט כולם
יהודים  .כמו כן נמצא תיעוד רב על התייצבות בני  -החסות לשירות צבאי  ,תעודות למאות על

התייצבות בפני ועדות רפואיות  ,ממצאים שונים והתכתבות בנושא זה  -ואף כאן מדובר כמעט אך
ורק ביהודים  .אפשר להבין את תסכולם של

הקונסולים  ,כשעל

אף מאמציהם המרובים להניע את

חייבי  -הגיוס למלא את חובתם כלפי הצבא האוסטרי  ,לא נמצא כמעט אדם כשר לשירות .
המועמדים לשירות נפסלו מטעמים רפואיים ואחרים או ש ' נעלמו ' לאחר שהוזמנו להתייצב  .כמה
מן הקונסולים תיארו מצב זה והביעו תמיהה על כך שלא נמצא שום כן  -חסות יהודי בגיל הגיוס ,
שנמצא כשר לשירות והוא אכן יוצא לאוסטריה כדי לשרת בצבא הקיסר .

עצם מתן ההכרה בנתינות או הענקת חסות ( דה פאקטו ) גררו אחריהן התכתבות מרובה עם מקום
המוצא  ,בירור מהימנות התעודות המוצגות או מידע על רישומים במקום הלידה  .לא פעם נתברר
אחר התנתבות ממושכת  ,שיש להטיל ספק בכשרות התעודות ובמהימנות התביעות לחסות .

תחום פעולה נוסף של הקונסוליה נוגע ל ' יורדים ' מן הארץ  ,כלומר למהגרים שבאו מארצות
הממלכה השונות  ,לא הצליחו להסתדר בארץ וביקשו את עזרתה הכספית של הקונסוליה במימון
הוצאות הדרך לנסיעתם בחזרה  .בין אלפי העולים שהגיעו לארץ מאז

1882

הלך וגדל מספרם של

.

אלה שלא נקלטו ולא מצאו מקורות  -קיום ובהיותם חסרי כל אמצעים נזקקו לעזרת הקונסוליה  .על
מספרם הרב מעידה העובדה הפשוטה  ,שבמשך הדמן הדפיסה הקונסוליה טפסים מיוחדים לטיפול
בחוזרים  ,שכללו הצהרת החוזר  ,המאשר את קבלת הוצאות הדרך ומצהיר שלא יזדקק עוד לעזרת

הקונסוליה  .יצוין  ,שאם כי רוב החותמים על טפסים אלה היו יהודים  ,מצויים ביניהם גם מספר
נוצרים  ,שהגיעו ארצה

בנדודיהם  ,אם

לשם מציאת פרנסה ואם כמחפשי הרפתקאות .

הקונסוליה גם נתבקשה לטפל ביהודים  ,שיצאו לווינה לצורכי ריפוי  .בתיקים מצויות מאות תביעות
של בית החולים הכללי בווינה לתשלום דמי  -האשפוד או לאישורים על פטור בשל מצבם הכלכלי

של החולים  .תעודות רבות משקפות את הפעילות בתחום השיפוט הקונסולארי  ,למשל  ,תביעות
אזרחיות של בני  -חסות  ,סכסוכים בין נתינים שונים  ,תביעות של נתינים אחרים נגד נתינים אוסטריים
87

אבל כבד
ליושבי ירושלם החומים בצל מטשלת ' נו
הרוממה עממרייך  -אונגארן *
ציון במר תבכה כל ראש לחלי וכל לב דוי עלי מות

יורש עצר

נמכנו

קראנפרינץ רוראלף אדוג נו

-

.

כי באה השמש בצהרים נקטף עורנו באבו בכה עלומיו יום
צרה ויגון לכל מדינת עכברייך -אוננארן אבל יחיר ומספד מר עשו ילידי

.

עממרייך  -אוננארן וגאליציען בבתי כנמיותיהם ונוכח שער השמים כותל

אדיר יום הובל למנוחת עולמים .

מערבי הק ' ביום ד '
וביום ה ' אדש יתאממו כל ילידי וחומי ממשלהעו הרוממה בבית הכנמת
אשר בבתי מחמה על הר ציון העומדים תחת דבל ממסלתינו הף* דירה

.

כולם יהד ישאו רנה ותפלה לאלהי מרום בעד נשמת הנמיך יורש עצר
מאוד נעלה ובעד שלום המלכות ואריכת ימי אדונינו הקיסר האריר

.

פראנץ יאזעה הראשון
מזמורי תהלים יאמרו  .קאפ ' פיו  ,כ" כ  .לים  .מ " א  .מיז .
ואדע יאמר החזן

יצה

ע" ב .

.

פיד  .פיה  .צ '  .ציא .

זאת התפלה .

בקול רם וכל הקהל בלחש טלה במלה

העולמים

אב הרחמים והסליחות אשר בידך נפש כל חי ורוח נ 5בשר איש  .קבל ברחמים
רבץ
וברצון עמידתינו ועתירתינו היום באנודח אחת נוכח תוער השמים בלב נשבר
ונדכה במורא וברעדה עפופים בצער משתתפים בצרת האסון הנורא ואבל מלכינו הקיסר החסיד ר " ה  ,וצדת
הצבור כל יושבי מלכות עספרייך  -אוננארן עבדיו הנאמנים על כי פתאום נקפף באבו במבחר ימ ' עלומיו הנמיך

.

המרומם קראנפרונץ רודאלף

בן יחיר לאביו ותיאמו אשר היה לברכה ולתהלה

.

בקרב הארץ .

ו'

י

,

.

ויעלו נא לרצון לפני כמא כבודך מזמורי

תהלים שקראנו לעילוי נשמתו וזכור לו זכיותיו וצדקותיו אשר עשה  .ובאשר ידענו כי אדם אין צדיק בארץ
אשר יעשה מוב ולא יחמא מבקשים אנחנו  .מחילה וסליחה ונפרה עבורו מלפניך ומליצי יושר יקדמו

.

.

לקניך לצוות למלאכי השלום לקבלו באהבה וחבה ברוב חנינה וחמלה להושיבו במנוחה נבונה במעלה
עליונה בקעלת המלכים הנסיכים ההסידים והישרים בזוהר הרקיע מאירים  ,יזכה לחזות בנועטך והעלה

:

.

סנ

שלומך ותנוח נפשו בשלום ותצרור
ירויוז מדשן ביתך ונו ' ופרוש עליו
וטובך ונ
מה
בצרור ההיים עם כל המלכים החסידים והישרים את נשמתו ותשים כבוד מנוחתי זכרו יהי '

.

והננו עימדים בתפלה לפניך אלקינוזך חנון ורחום בעל הישועות ונחמות .
והמול ורחם על מלכינו הקיסר האדיר והחסיד פראנץ יאזעף הראשון .

לברכה ושמו

יהמו נא רחמיך חום

יי " ה ועל הקסריתהחסידה

.

עליזאבעם אמאליא עאוגעניא יעל צאצאיהם ועש כל בית המלוכה שלח לסו תנחומיך משמי
מעונך הצילם מכל צרה וצוקה  ,שמחם באור פניך כי באור פניך חיים חן וחסד ורחמים ברכה ושלום
ויקויים בא ,דונימ הקיסר יר " ה מקרא שכתוב ה ' בעזה ישמח מלך ונו ' עד ובחסד עליון בל ' מוט חסד ואמת
יצרו מלך ויכון בחסד כסאו  .יחי שלום בחילו ושלוה בארמונו כל ימי עולם

.

.

61ס " מ שמוו סרס התמן חטוכס
אנא

ה ' קבל נא ברחמים וכרצון את תפלת ' נו עם כל תפלת עבדיך המתפללים בעג שלם

לפניך אמן כן יהי רצון .

.

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

וכן להיפך  ,ותלונות של בני  -חסות על קיפוח מידי השלטונות  .אילו רצה הקונסול לעסוק רק בכל

התלונות שהגיעו אליו  ,היה יכול למלא בכך את שעות עבודתו .
הטיפול בענייני היישוב

היהודי  ,המשענת

העיקרית של הנוכחות האוסטרית  ,היה מגוון

ביותר  .על

הקונסוליה הוטל לטפל כענייני הכוללים ( העיקריים כיניהם  :כולל אונגארן וכולל גאליציה ) ובעיות
החלוקה  ,בענייני רישיונות  -בנייה למוסדות שבחסותה  ,בשאלות הנוגעות ליחסים בין העדות ובהגנה
מפני השלטונות  .תחת חסות אוסטרית הועמדו בתי  -המחסה שנוסדו בתרי " ח

והרב עזריאל הילדסהיימר בעיר העתיקה
בתרט " ז
זו ,

( , ) 1856

;

( ) 1858

בידי כולל

הו " ד

בית  -ספר למל  -בית  -הספר הראשון בירושלים  ,שנוסד

בית החולים מייסודו של בית רוטשילד וכן מוסדות צדקה שונים שהקימה משפחה

בעיקר באמצעות שליחה אלברט כהן  .כל המוסדות האלה דרשו טיפול רב  ,כפי שמעידים

מסמכים רבים בארכיון הקונסוליה .
למן שנות השמונים של המאה הי " ט נתרבו גם עניינים מדיניים

כבדי  -משקל ,

שבהם נדרשה

התערבות הקונסוליה  .הוטל עליה לטפל בהגבלות ובאיסורים שהוטלו על העלייה  ,להשתדל למען
עולים שנפלו קרבן להתעללות התורכים וכן לפעול נמרצות כדי לאפשר רכישת קרקעות חרף

התנכלויות השלטונות  .הקונסולים נחלצו לעזרת היישוב  ,הן על  -ידי פנייה למושל ירושלים והן
באמצעות השגרירות בקושטא  ,והתריעו על כל מעשה עוול או פגיעה בבני  -חסותם  .תפקיד  -מפתח
מילאה הקונסוליה האוסטרית בימי מלחמת העולם הראשונה  ,בימי מצור ומצוק  ,ומסמכים שונים
מעידים על מאמציה והשתדלותה למען היישוב היהודי הנרדף והרעב ללחם  .לזכותה אפשר לזקוף
חלק חשוב מאוד מן הדאגה להמשך קיומו של היישוב בעתות משבר .

הקונסול הראשון בפעולתו
הקונסול הראשון  ,ינזף פיצאמאנו  ,היה איש נעים  -הליכות  ,שידע להתהלך עם

הבריות " ,

ועם זאת

היטיב לייצג את האינטרסים האוסטריים  .מתחילת שירותו בירושלים גילה פיצאמאנו אהדה רבה
ליישוב היהודי  .עוד בשנת כהונתו הראשונה הוגשה לו בקשה של

42

משפחות  ,שנשללה מהן

הנתינות הרוסית ' בשל סירובן לחזור לארץ  -מולדתן ' ורצונן בחסות אוסטרית  .לבקשת

פיצאמאנו ,

שהמליץ על קבלתן  ,פנה הקונסול הכללי האוסטרי אדלבורג אל עמיתו הרוסי בקילי  ,שהשיב שאין

לו התנגדות לכך  ,ואף הביע תודתו על הנכונות ' לטפל במשפחות היהודיות הנטושות ' .

46

ברם ,

השגריר האוסטרי בקושטא הביע את התנגדותו  ,בטענו שגידול ניכר במספר בני  -החסות יגרום

לעומס עבודה  ,בייחוד בשיפוט הקונסולארי ( ' אנשים הידועים היטב בנטייתם למריבות

ותהיה הכבדה מרובה על

45

הקונסוליה  ,הדלה

בכוח  -אדם במשימתה  ,לייחד את מלוא פעילותה

פין כתב עליו  ' :אדם רגיל ומנוסה בהוויות העולם  ,נעים  -הליכות בחברה וטוב מזג  . . .מר פ ' היה בטוח כי אין אומה

שתוכל להתחרות עם האוסטרים בדיפלומטיה ' ( פין  ,עיתות סופה  ,ירושלים
46

ומשפטים ' ) ,

ראה מכתבו של אדלבורג אל פיצאמאנו

מ 26 ( 29 . 8 . 49 -

תש " ם  ,עמ '

. ) 53

 . ( VC Jaffa .מסתבר כי פיצאמאנו שינה את עמדתו מן

הקצה אל הקצה  .בעוד שתחילה נטה לשלול את החסות מבלתי  -זכאים  ,ביקש עתה להרחיב את מסגרת בני  -החסות ,
משעמד על כוונות הבריטים ועל הנסיבות הקיימות ( ראה

ן

להלן ) .

מודעת אבל של בני החסות האוסטריים בירושלים על מותו של יורש העצר רודולף לבית האבסבורג
89

מודכי אליאב

לנתינים האוסטריים האמיתיים ולעסקי המסחר שלהם  ,וכן לאינטרסים הקאתוליים .

47

בהתאם לכך

נצטווה פיצאמאנו שלא להיענות לבקשתן של מ " ב המשפחות .
אולם העותרים לא נואשו  ,וכעבור מחצית השנה פנו נציגי הפרושים  ,ובראשם הרב יוסף זונדל

סלנט  ,הרב אריה מארקוס והרב נחמן שלמה הלוי  ,אל מיניסטריון החוץ וביקשו

את התערכותו ' .

4

טענתם העיקרית היתה  ,שרוב חברי העדה הם בני  -חסות אוסטריים  ,ומשום כך רצוי שכל חברי העדה
יימצאו תחת חסות קונסולארית אחת  .לבקשה זו צורפה רשימה שמית  ,שבראשה היו שמותיהם של

הרב שמואל סלנט ובנו בנימין  .פיצאמאנו שיגר מכתב  -המלצה משלו  ,שבו הדגיש כי עד עתה נהגו
היהודים יוצאי רוסיה לבקש את חסות הקונסוליה

הבריטית ,

49

אולם נתברר  ,כי נכונותה של זו לקבל

יהודים תחת חסותה נובעת ממגמות מיסיונריות ומניסיונות להביא להמרת הדת  ,כדי לחזק בדרך זו
את מעמד הפרוטסטאנטים בירושלים .
לאחר שיקול נוסף המליץ מיניסטריון החוץ

ב 14 . 10 . 50 -

בפני מיניסטריון המסחר  ,שהיה ממונה על

הקונסוליה הירושלמית  ,על הענקת החסות למבקשים  .מן המכתב מסתכר  ,שהמבקשים הציעו לממן
מכספם

( !)

את ההוצאות שתיתוספנה לעבודת הקונסוליה  ,אך לדעת משרד החוץ קבלת הצעה זו

היא למטה מכבודה של ממשלת אוסטריה  ,ולכן הציע להגדיל את ההקצבה לקונסוליה  ,למען תוכל

למלא את כל תפקידיה  ,לרבות ייצוגם של יהודים אלה .

0

'

אולם מיניסטריון המסחר התנגד לכך  ,כנראה בשל שיקולים כספיים  .עתה הצטרף גם ראש בית

רוטשילד הווינאי אל שורת הממליצים  ,י ' וגם הוא מדגיש את כוונותיו המיסיונריות של הקונסול
הבריטי פין  ,שאותו הוא מכנה ' יהודי מומר '  .פיצאמאנו תואר במכתב זה כ ' נציג אוהד ביותר לבני
אמונתנו ' .

2

'

כנראה שפנייה זו הועילה  ,וב -

עדת הפרושים ( ולאלה בלבד

3 . 6 . 1851

! ),

הורו השלטונות בווינה להעניק חסות לכל המבקשים מקרב

אך גם נפתח פתח לאלה שקיבלו בינתיים חסות בריטית וירצו עתה

לחזור בהם ולהסתופף תחת כנפי אוסטריה  .כן נתעוררה השאלה  ,מה יהיה דינם של המבקשים בצפת
ובטבריה  ,שבהן נמצאים יהודים רוסיים

רבים " .

סיכומו של דבר  :המאבק הממושך של בני עדת

הפרושים נשא פרי  ,בתמיכתו המתמדת של פיצאמאנו  ,והוענקה חסות אוסטרית לעותרים  .מדיניות

זו הגדילה במידה ניכרת את מספר בני  -החסות  ,וכמו  -כן העלתה את קרנו של פיצאמאנו בקרב
היישוב  .הארכנו בפרשה זו  ,משום שבתקופה מאוחרת יותר הטילה הקונסוליה האוסטרית ספק
בתוקפה של חסות זו  ,וביקשה לבטלה  .אך הפרושים לא ויתרו  ,ובהסתמכם על הזכויות שהוענקו
להם  ,הגיעו עד כס הקיסר

47

48

!

מכתב מ  ( 5 . 10 . 49 -שגרירות קושטא 105 ,
מכתב מ 23 . 4 . 50 -

.)8

( 28 / 5י )  .הרב י " ז סלנט~היה מנהיגה הרוחני של העדה  :ר ' אריה מארקוס  -מזכירה הכללי

והרב נחמן שלמה הלוי  -ראשון החותמים ובעל ' עטרת שלמה '  -היה אב " ד של האשכנזים .
מ , 13 . 8 . 50 -

שם  .השווה  :אליאב  ( ,לעיל  ,הערה

ובספרו של חיימסון ( לעיל  ,הערה

לפי

49

מכתב

50

' חסות רוסית ' במפתח עניינים  ,וראה במיוחד שם  ,עמ ' . 168 - 167
סלומון ( שלמה ) מאיר רוטשילד (  , ) 1855 - 1774שהסתמך על חוות  -דעתו של נכדו גוסטאב ( מן הענף הצרפתי ) ,

 , ) 1עמ ' 106 - 105

,) 1

שביקר בירושלים .
52

' ' einen aeusserst wohlwollenden und unseren Glaubensgenossen zugethanen Agenten

53

מכתב הקונסול הכללי בכירות לפיצאמאנו מ  ( vc Jaffa , 26 ( 24 . 8 . 51 -ומכתב מ " מ השגריר בקושטא לשר החוץ

( 28 / 3י ) .
90

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

עניין אחר שבטיפול הקונסוליה היו פניותיהן של עדת הפרושים ועדת החסידים למיניסטריון בווינה
לסייע להן בהשגת רשיון  -בנייה לבתי  -כנסת בירושלים  .שלטונות וינה ביקשו את חוות  -רעתו של
פיצאמאנו  ,שאגב תמיכתו בבקשה תיאר בהרחבה את הרכב היישוב  .לדבריו  ,מנה היישוב הירושלמי

נפש  ,מהם

כ 8 , 000 -

6 , 000

ספרדים  ,שברשותם ארבעה כתי  -כנסת ,

ו 2 , 000 -

יהודים

אשכנזים  ,שהם

ברובם יוצאי גאליציה ופולין הרוסית  .האשכנזים מתחלקים לשלוש עדות  ,שכל אחת מהן מקיימת
בתי  -תפילה משלה  ( :א ) עדת החסידים  ,ששני שלישים ממנה הם יוצאי גאליציה  ,אשר רבם הראשי

הוא הרבי מסאדיגורה ; ( ב ) עדת הפרושים  ,הגדולה ביותר  ,המונה כארבע מאות משפחות  ,שאף הן

ברובן בעלות נתינות אוסטרית  ( :ג ) עדת חב " ד  ,הקטנה במספר  ,אך גם בה נתינים אוסטריים לא
מעטים .

4

'

משרד החוץ היסס לתמוך בבקשות  ,משום שציפה לקשיים שיערימו השלטונות העות ' מאניים  ,אך
הטעים שיש להעדיף את בקשת הפרושים  ,משום שייקל להשיג רשיון לחידוש בית  -כנסת ,

שלדבריהם היה קיים בעבר ( הכוונה לחורבת ר ' יהודה חסיד )  .אולם יש לפעול
בשלב ראשון בבתי  -תפילה צנועים .

בזהירות  ,ולהסתפק

ת

' השער העליון ' אכן העדיף את בקשת הפרושים ( ' חידוש בית  -כנסת ' ) ,

אך השגרירות האוסטרית

והקונסול בירושלים לא הסתפקו בכך ותבעו להעניק גם רשיון  -בנייה

לחסידים  .ההתערבות

האוסטרית היתה בעלת  -משקל  ,ואכן זכו שתי העדות כעבור שנים אחדות להענקת הרשיון הנכסף .
בידי הפרושים אמנם עלה לסיים את בניין בית  -הכנסת תוך שנים אחדות  ,ואילו החסידים נאלצו
להיאבק בקשיים שונים במשך ארבע  -עשרה

שנים ,

עניין רב יש גם בסקירה של פיצאמאנו משנת

1851

עד שהצליחו לברך על

המוגמר ' .

5

על היישוב היהודי  ,המשלימה את התיאור

שנכתב שנתיים קודם לכן  .לדבריו חיים בארבע ערי הקודש

18 - 16

אלף יהודים

 ,רובם ( הספרדים )

בעלי נתינות עות ' מאנית  .כשלושת אלפים נמנים עם בני  -חסותן של הקונסוליות האירופיות השונות .
מרבית היהודים קשישים

וזקנים ,

העולים לארץ כדי לסיים את חייהם בארץ אבותיהם  .חייהם

מוקדשים בעיקר לתפילות והם מתפרנסים מנדבות הנשלחות מארצות אירופה  .בהזדמנות זאת
המליץ פיצאמאנו על מתן היתר כללי לאיסוף כספים למען עניי היישוב בכל ארצות הממלכה

האוסטרית " .
על התערבותו התקיפה של פיצאמאנו

ב 1852 -

למען הצלת יהודי חברון מידו העריצה של השיח '

עבד אל  -רחמאן שהשתלט על העיר  ,אנו למדים מזכרונותיו של פין  .פרשה זו מתוארת שם

ופין הבליט את חלקו של פיצאמאנו

בחיסולה " .

פיצאמאנו הושיט גם סיוע רב  -ערך לאלברט כהן  ,שליחו של בית רוטשילד  ,כשהקים
תרי " ד
54

( , ) 1854

מוסדות  -חסד שונים למען היישוב בירושלים
מ 26 ( 31 . 1 . 1849 -

מכתב פיצאמאנו

הירושלמי בשנת
1856

רק

5 , 700

1852

בהרחבה ,

:

הלה  ,בשנת

בית  -חולים  ,קופת גמ " ח  ,קופת עזרה

 . ( vc Jaffa ,לפי ר " י שווארץ ( תבואות הארץ  ,מהדורה גרמנית ) מנה היישוב

כששת אלפים נפש  ,ומהם רק אלף אשכנזים  .לפי פראנקל

יהודים בעיר  ,מהם

1 , 700

( להלן  ,הערה

. ) 61

היו בשנת

אשכנזים  .אומדנו של פיצאמאנו היה כנראה מופרז .

אל השגריר בקושטא ואל מיניסטריון הפנים  ,שאליו הגיעו הכקשות ( 28 / 3ץ ) .

55

מכתב מ 12 . 3 . 50 -

56

הרשיון לבניין בית  -הכנסת הפרושי בחצר ' החורבה ' ניתן רק בשנת תרי " ז
ואילו בית  -הכנסת ' תפארת

ישראל ' ,

של החסידים  ,נחנך רק בתרל " כ ( . ) 1872

אל מיניסטריון החוץ ( 28 / 3ק ) .

57

מכתכ מ 17 . 8 . 51 -

58

פין  ,עיתות סופה ( לעיל הערה  , ) 45עמ ' . 158 - 154

.

( ) 1857

והבניין נחנך בתרכ " ד

( , ) 1864

מוזכי אליאב

ליולדות  ,בית  -ספר לבנות ובית  -ספר למלאכה לבנים .

9

'

לכל מוסדות אלה הוענקה חסות

אוסטרית ,

ואלברט כהן  ,בדו " ח על פעולותיו לקיסר אוסטריה  ,שיבח ביותר את עזרת פיצאמאנו ואת הצלחתו
בתפקידו .

60

תקיפות רבה גילה פיצאמאנו בהושטת עזרה לשליח קהילת
(ן

,

וינה ,

לודביג אוגוסט פראנקל

מ ] 8ק )  ,שבא לירושלים בשנת תרט " ז (  , ) 1856לשם ייסוד בית  -ספר מודרני ע " ש למל  .פראנקל

הותקף קשות בידי קנאי היישוב  ,ורק תודות להגנתו האיתנה של הקונסול עלה בידו למלא את
שליחותו ולייסד את בית  -הספר  .על פרשה זו נכתב כבר

בשנות כהונתו האחרונות סייע פיצאמאנו בהקמת

רבות ,

ואין כאן מקום לחזור על הדברים  .י '

' בתי  -מחסה ' ,

מייסודם של כולל הו " ר והרב

עזריאל הילדסהיימר  ,שכיהן אז כרבה של אייזנשטאט  ,ובשל כך ביקש את חסות הקונסוליה
האוסטרית .

ב 1858 -

אישר משרד החוץ האוסטרי את בקשת הילדסהיימר להיתר לפתוח במגבית

למען ' כתי  -מהסה '  ,ומני אז התפתתה גם חליפת  -מכתבים ערה בין הרב הילדסהיימר והפקידים
והאמרכלים באמשטרדם ובין פיצאמאנו  ,שעשה כמיטב יכולתו כדי לסייע בהקמת המפעל  .דרכו

עברו הכספים לרכישת המגרש ; בלשכתו נערך חוזה הרישום

ב 24 . 8 . 1859 -

( העתקו נמצא

בתיק ) ,

ואף

לתהליך הבנייה הושיט הקונסול סיוע רב  .מכתבים רכים בתיקים מעידים על העידוד הרב שנתן
הקונסול למפעל  ,שהועמד מראשיתו תחת חסות אוסטרית .

2

'

בעמדו על המשמר לטיפוח האינטרסים האוסטריים ניסה פיצאמאנו גם לסכל בשנת

התכנית הבריטית  ,ביוזמת משה מונטיפיורי  ,לסלול מסילת  -ברזל בין יפו

לירושלים " .

1857

את

פיצאמאנו

טען בפני פין  ,שהתכנית למסילת  -ברזל איננה בת  -ביצוע  ,משום ש ' השער העליון ' לא יבטיח לעולם
מראש שבעה אחוזים של

59

רווחים ,

מונטיפיורי " .

כפי שדרש

מסילת  -הברזל זקוקה גם להמשך

פרשה זו תיאר באריכות נ " מ גלבר כמאמרו  ' :ד " ר אלברט כהן וביקורו בירושלים ' .
וראה גם אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 195 - ] 93לוצץ  ' .בית רוטשילד וירושלים ' .

ירושלים  ,כ  ,עמ ' קעה  -קצה ,

נתיבות ציון וירושלים  ,ירושלים

תשל " א  ,מעמ '  297ואילך .
60

מכתב מ  28 . 7 . 1854 -ששוגר

לקיסר אוסטריה מירושלים ( 28 / 3ק )  .על פיצאמאנו נאמר שם

:

' אינני יכול לשבח

מספיק את מסירותו של הקונסול  ,האציל פיצאמאנו  ,הממלא את תפק דו הקשה בשיקול  -דעת וכזריזות  ,נוכח

התערבויות כה רבות של מעצמות אירופאיות אחרות  .ארץ הקודש  .ובמיוחד ירושלים  ,היא מגרש  -משחקים
-

לתככים רבים  ,לעתים קרובות קטנוניים  ,למרבה הצער  .קונסול הוד  -קיסרותו השכיל לייצג ככבוד ובתבונה את

האינטרס הנעלה והאמיתי של אוסטריה '  .הענקת החסות אושרה בידי הקיסר בחתימתו האישית
( בשולי תזכירו של שר  -החוץ
61

מ 30 . 11 . 54 -

ראה ספרו של פראנקל Wien ] 858 / 60 :

בנידון  ,שם ) .

,

Frankl . Nach

.

ירושלים  ,א ( תש " ח )  ,עמ ' צה  -קם  ,קצט  -רב ; י ' פרס אלה תולדות

תרצ " ו :
62
63

מ ' אליאב  ,אהבת

ראה מכתבים

ראה

ק'

ב 11 . 12 . 1854 -

ביה " ס

ציון ואנשי הו " ר  ,תל  -אכיכ תשל " א  ,פרק

רבים בתיק Jerusalem 1 / 16

;

והשווה

גרינוולד  ' ,ראשיתה של מסילת  -ברזל מיפו

:

אליאב  ,שם ,

לירושלים ' ,

 : L . A .נ " מ גלבר  ' ,לתולדות ביה " ס למל ' ,

להאציל לבית למל בירושלים  ,ירושלים

יג .

פרק י .

פרקים בתולדות הישוב היהודי

כירושלים  ,ב ,

ירושלים תשל " ו  .עמ ' . 260 - 255
64

מכתבו של פין מ  . 6 . 6 . 1857 -ראה

:

חיימסון

( לעיל  ,הערה ] )  ,עמ ' . 248 - 247

פיצאמאנו  ,בתשובה לדברי פין  ,שמונטיפיורי לא יעמוד על שבעה אחוזים

יהודי '  .לדעתי  .אין לפרש הערה זו

כאנטישמית .

.

:

פין מצטט גם הערה מעניינת של
' אל תאמין לכך  ,יהודי הוא עדיין

ועוד איננו בטוחים  ,שאכן פיצאמאנו אמר כך  .ביומנים של

מונטיפיורי רק נזכר  ,שפיצאמאנו הודיעו כי בכוונתו לפעול

' למען

רשיון לסלילת

כביש ' ) Diaries , 11 ' Chicago

.

 . 69ק  . ) 1890לא מצאתי בדיווחי פיצאמאנו התייחסות לפרשה זו .

הודעת הקונסול בדבר רישום בפנקס הסוחרים

4

. . .
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 וכל אשר ימנע מלרשום, בלנני הרשום ברשימת המוחרים
את שמו יסבול תוצאות ההרשלוהו ונם קנם

- . ישלם

נכתב ונחתם בבית הקאנזולאמ בירושלם בשמני לירח

-. 1901

הקאנזול לממשלת אוממריא אונגריא

 ' ן0 נץ1 .  ע.  ן. Cousnlate .
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מרדכי אליאב

התוואי  ,כדי להיות רווחית  .כהצעה אלטרנאטיבית הציע פיצאמאנו לסלול כביש ולהפעיל שיירות
של עגלות  ,במימון משותף של כל המדינות האירופיות  .בחברה זו תהיה  ,לדעתו  ,לאוסטריה עליונות
מכרעת באמצעות חברת האניות לויד  ,בשל הקשרים ההדוקים עם בית  -רוטשילד ובגלל השפעת

הארכידוכס מאקסימיליאן ( לימים קיסר מכסיקו ) שביקר בארץ ביוני

1857

' והוא קנאי לארץ זו ' .

התנגדותו של פיצאמאנו לתכנית הרכבת נבעה בעיקר מחשש להשתלטות הצרפתים עליה .
פיצאמאנו  ,וטען

מונטיפיורי לא התפעל מהתערבות

כי תביעתו לשבעה אחוזים היא רק בבחינת

פתיחה למיקוח  .אך חששו של פיצאמאנו היה לשוא ; התכנית ירדה מן הפרק  ,משום שמונטיפיורי
כנראה לא הצליח לגייס את התמיכה הדרושה .

מדיניותו האנטי  -צרפתית של פיצאמאנו השתקפה גם בצעד אמיץ בשנת

, 1856

כאשר הניף בפומבי ,

לרגל יום הולדת הקיסר האוסטרי  ,דגל אוסטרי על אכסנייתו בבית  -לחם  ,על אף שליטתם של

הצרפתים במקום  .לדברי פין  ,ביקש הקונסול האוסטרי לבלום את עמדת הבכורה של הצרפתים
' כמשקל נגדי להשפעה האוסטרית  ,שהופעלה במנזרים ובאמצעותם '

אביב

האוסטרים ' מאמצים גדולים לקנות

השפעה בארץ

הקודש ' ' .

;

ואכן ,

לדברי

פין ,

עשו

6

גולת הכותרת של פעולת פיצאמאנו למען חיזוק מעמדה של אוסטריה בירושלים היתה הקמת
האכסניה

לצליינים  ,שנזכרה

לעיל  .אף בעניין זה נאלץ להיאבק בתככי הצרפתים  ,שביקשו לסכל את

תכניתו  .תחילה ביקש פיצאמאנו להקים בית  -חולים למען צליינים אוסטריים  ,אך הפאטריארך
הלאטיני  ,ואלרגה  ,התנגד לבית  -חולים אוסטרי מיוחד  ,וזאת בוודאי בהשפעת הצרפתים  .אך
פיצאמאנו סירב לוותר על תכניתו ורכש מגרש מתאים

ב . 1855 -

החלו עבודות  -פינוי נרחבות של עיי -

החרבות בשטח  ,והועסקה קבוצת סתתים ובנאים מבית  -לחם בהכנת אבני הבניין  .אולם כשהוסיף
הפאטריארך להתעקש ואף הודיע שהוא אוסר על הפראנציסקנים לשרת בבית  -חולים שיוקם  ,שונה
יעד הבניין והוחלט להקים אכסניה לצליינים ולאורחים  .המגבית האוסטרית למימון הבנייה התנהלה
בראשרת החשמן ראושר

) , ( Rauscher

האכסניה ועל מינוי מנהלה .

66

ב 1856 -

הארכיהגמון של

וינה ,

שהיה אמור להיות ממונה על

הונחה אבן  -הפינה במעמד נכבדי העיר ובסוף

הקמת הבניין המרכזי  ,אך חנוכת האכסניה נערכה רק

ב 1863 -

67 .

הבית המפואר  ,שהרשים בממדיו ובהדרו והפך להיות סמלה של אוסטריה בעיר

גם גורם נכבד לעידוד הצליינות

באביב

1860

האוסטרית ' .

1860

נסתיימה

פיצאמאנו לא זכה לראות בחנוכת
העתיקה  ,בשמשו

6

נפטר לפתע פיצאמאנו בירושלים  ,לאחר י " א שנות פעולה מבורכות ומוצלחות  .הוא

נקבר בבית הקברות הקאתולי שעל הר ציון  .מותו הסב צער רב ליישוב היהודי  ,שראה בו ידיד

כפי שהגדיר זאת גם הרב הילדסהיימר במכתבו הראשון ליורשו
הקונסול הכללי במידה כה

נעלה ' " .

:

נאמן ,

' האהבה והאמון  ,שמהם נהנה

פיצאמאנו הניח את היסודות לעבודת הקונסוליה וסלל את הדרך

לבאים אחריו .
65

פין  ,עיתות סופה

66

לתולדות המוסד ראה

67

על

( לעיל  ,הערה , ) 45
:

עמ '

, 530 - 529

שנתון ( לעיל  ,הערה

עמ '

: 56 - 13

פין  ,עיתות סופה

( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '

תשל " ז  ,עמ '  , ) 212 , 19שחנוכת

הבניין נערכה

ב , 1860 -

בהסתמך על דברי פין  ,אך שם

ב  ( 1863 -ראה

שנתון  ,שם  ,שם ) .

:

מדובר על חנוכת בניין הקונסוליה  .האכסניה נפתחה רק

הפעלת הדואר האוסטרי  ,הדואר האירופי הראשון  ,היתה בימי פיצאמאנו .

68

גם

69

מכתב אל לנק  -וולפסברג

94

כרייצ ' ה  -ווטייה

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

. 64 - 62

 . 531אמנם ציין בן  -אריה ( עיר

תנופת הכזיין בימי פיצאמאנו ראה

כראי תקופה  ,א  .ירושלים

, )4

מסתכר  ,כי פין התרשם ביותר ממעשה הקונסול האוסטרי .

מ ( Jerusalem 1 / 16 ( 30 . 9 . 60 -

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

שנות מעבר
בשנים

1867 - 1860

שירתו בירושלים שני קונסולים אוסטריים  -שניהם דיפלומאטים מקצועיים

ומנוסים  .בשל כהונתם הקצרה לא הספיקו להטביע את רישומם על חיי העיר  .אוגוסט לנק פון

וולפסברג 70שירת בירושלים ארבע שנים וליאופולד מולטהיימ יי

שלוש שנים בלבד , .

לנק המשיך את דרך קודמו בהושטת סיוע לבתי  -מחסה ולמוסדות של בית רוטשילד  .בימיו נתגבשו

שתי העדות העיקריות של בני  -החסות האוסטריים

:

כולל גאליציה וכולל אונגארן  ,שהפכו להיות

גורם עיקרי במגעי היהודים עם הקונסוליה  .לפניותיהם של ראשי שני הכוללים לקונסוליה היה

משקל רב  ,ואישוריהם או המלצותיהם מצאו אוזן קשבת  .מעתה נהגה הקונסוליה לבקש את חוות
דעתם של ראשי שני הכוללים בכל עניין שנגע לבני  -החסות האוסטריים או אף ליישוב כולו .
כדוגמה אופיינית נציין את בקשתם של הפרושים להתיר להם לערוך מגבית בארצות הממלכה למען

הרחבת בית  -החולים שלהם ' ביקור חולים '  .הקונסול ציין בחוות  -דעתו  ,שאכן קיים בירושלים בית -

חולים מסודר תחת חסות אוסטרית  ,מייסודו של בית רוטשילד  ,המטפל בחולים ללא הבדל עדה .
רוב חברי עדת הפרושים כיום אינם בני  -חסות של אוסטריה  ,ואילו כולל גאליציה וכולל אונגארן
מתנגדים להיתר לעריכת מגבית מטעם הפרושים  .לפיכך המליץ שר החוץ בפני הקיסר להשיב
בשלילה על הבקשה  ,ואכן כך עשה הקיסר בחתימתו האישית בשולי התזכיר .

72

גם בשלוש שנות כהונתו של מולטהיים לא היו אירועים מיוחדים  .יחד עם עמיתיו הושיט עזרה
למשפחות בימי המגיפה הגדולה של שנת תרכ " ו

( , ) 1865 / 6

וכמו כן נחלצה הקונסוליה בשנת

לעזרת בני  -חסותה במאבק האשכנזים עם הספרדים על הזכות לשחיטה

נפרדת ' .

7

1867

במכתב תודה

מטעם כל כוללות האשכנזים אל משרד החוץ האוסטרי הועלתה על נס פעולתו של מ " מ הקונסול

יעקב פאסקאל  ,אשר בשיתוף עם הקונסולים האחרים פעל במרץ ובתקיפות למען חמשת אלפים
יהודים אירופיים בירושלים  ,כדי לשחררם ' מלחץ של חוסר הסובלנות וקהות  -הרגש התורכיים ' .

הכוללים רואים מחונתם להביע תודה לממשלת אוסטריה  ,שכן מרבית האשכנזים נהנים מחסות
הקונסוליה האוסטרית .

4

'

פאסקאל  ,המופיע כאן לראשונה במסמכי הקונסוליה כפעיל למען עניין יהודי  ,עתיד היה לסייע
רבות ליישוב במשך שנות שירותו הממושכות  .ני

70

 Wolffsbergתסע , August Lenk

היה בשירות דיפלומאטי למן שנת  . 1849לאחר תקופת כהונתו בירושלים ,

נתמנה לקונסול בסאלוניקי  .לאחר מכן שירת במקומות שונים

וב 1880 -

נתמנה לקונסול כללי במארסיי .

ב 1884 -

פרש לגימלאות  .נפטר ב . 1889 -
71

) 1911 - 1823 ( Leopold Walcher von Moltheim

היה בשירות מאז  . 1850לאחר מכן שירת כקונסול בפאלרמו

ובפארים  .יצא לגימלאות ב . 1883 -
72

תזכיר שר החוץ

מ 26 . 3 . 1863 -

אליאב  ,הישוב היהודי

( 28 / 5י ) .
( לעיל  ,הערה  , ) 1תעודות

73

השווה :

74

מכתב מ 28 / 5 ( 10 . 3 . 1867 -ק )  ,חתום כידי ראשי
יעקב פאסקאל  ,כן למשפחה ארמנית שמוצאה מאיסטריה

75

מס '

14 - 11

ושם בהערות .

הכוללים .

נולד

ב 1832 -

בירושלים .

קונסול  ,וב 1905 -

כתובים

פרש

עבד תחילה בקונסוליה ונתמנה

( פה, ) 151

ב 1872 -

פרובינציה אוסטרית על חוף הים האדריאטי ,
לקונסול  -משנה ביפו .

ב  1895 -הועלה

לדרגת

מן השירות  .שלט בכמה שפות  ,אך כמעט כל מכתביו המרובים שבארכיון הקונסוליה

באיטלקית .

95

מרדכי אליאב

חיזוק מעמדה של הקונסוליה
הקונסול הרביעי  ,הרוזן כרנהארד קאבוגה ,

76

הטביע אולי יותר מכל עמיתיו את רישומו על פעולת

הקונסוליה ותרם רבות לחיזוק מעמדה של אוסטריה  .הוא ניחן באישיות חזקה וזכה להערכה מרובה
במשך ט " ו שנות כהונתו  -תקופת  -השירות הארוכה ביותר של קונסול אוסטרי בירושלים .
אחד האירועים הראשונים בתקופת כהונתו היה ביקורו של הקיסר פראנץ יוזף בנובמבר

1869

בירושלים  ,לרגל מסעו לחנוכת תעלת סואץ  .היה זה ביקור ראשון של שליט נוצרי בירושלים לאחר

כשש מאות שנה  .לכבוד הביקור נסלל הכביש בין יפו לירושלים  ,לקיסר נערכה קבלת פנים מפוארת
מטעם השלטונות ומשלחת מטעם כוללות האשכנזים היתה הראשונה שיצאה לקבלת פניו ליד
מוצא  .ח

ליד שערי העיר ציפו לו כל הנתינים האוסטריים  .העיר הוארה בזיקוקין די  -נור ( בפעם

הראשונה בירושלים

!)

ואף נערכה תהלוכת  -לפידים לכבודו  .בעת ביקורו הקצר בירושלים -

שנמשך ימים ספורים בלבד  -ביקר הקיסר ברובע היהודי  ,בבית  -הכנסת המרכזי ב ' חורבה '  ,בבית -

ספר למל ובכית  -החולים ע " ש רוטשילד  .בכל הביקורים האלה הרים הקיסר תרומות שונות  .גם
בביקורו ב ' בתי  -מחסה ' תרם סכום כסף לציון התרשמותו מן המפעל ולשם הקמת שער לשכונה בשם

' שער יוסף '  .בעת מסיבת הפרידה בהוספיץ האוסטרי  ,שם התאכסן הקיסר  ,היה בן הנואמים גם
אלברט כהן  ,שהגיע במיוחד לירושלים לרגל ביקורו של

הקיסר  .יי

הקיסר ביקר כמובן גם במקומות הקדושים ובמוסדות הנוצריים  ,נדב למטרות שונות  ,סייר בבית -
לחם וכיריחו

(

בחום לוהט ,

),

וחזר ליפו  ,כדי לעלות בים סוער לאנייתו שהפליגה משם

למצרים .

ביקור הקיסר הוסיף רבות לחיזוק יוקרתה של אוסטריה בקרב האוכלוסייה הכללית והיישוב היהודי .
זמן  -מה לפני הביקור רכש קאבוגה שטח אדמה בטאנטור ליד בית  -ג ' אלה  ,אך המימון העיקרי

לביצוע הרכישה בא מל הקיסר  .בחסות מסדר האבירים במאלטה הוקם שם בית  -חולים  ,שנחנך ב -
1876

ונועד לשרת את האוכלוסייה המקומית  .האוסטרים דאגו להבאת הסגל הרפואי ולאספקת

תרופות  .מוסד זה זכה לשבח רב בשל פעילותו ההומאניטרית  ,וקאבוגה ראה בו את ילד  -טיפוחיו .
קאברגה גילה עניין בבני  -החסות היהודים והגן עליהם בתקיפות בעת הצורך  .לעתים אף נתבקשה
התערבותו בסכסוכים פנימיים  ,ופעולותיו זכו להערכה ולהוקרה  .נציגי הכוללים אף מצאו לנכון

לשגר מכתב  -תודה לשגרירות בקושטא  ,בשבחם את פעילותו הנמרצת של הקונסול .
משנתעוררה שוב ,

ב , 1871 -

בעיה של הענקת חסות לבני עדת הפרושים  ,נתינים רוסיים

79

לשעבר  ,נקט

קאבוגה עמדה שונה מזו של קודמו פיצאמאנו  ,ושלל את העניין מכל וכל  .לדעתו  ,מכביד הגידול

76

שירת בתפקידים קונסולאריים שונים לפני בואו לירושלים .

, ) 1882 - 1823 ( Bernhard Graf Caboga-" Cerva

הוא הקונסול השני שנפטר כירושלים  ,אך נקבר בטאנטור  ,המוסד שהקים ליד בית  -ג ' אלה .
77

במכתב

מ 27 . 10 . 69 -

המשלחת היו

:

מבקשים נציגי הכוללים לצאת כמשלחת לקבלת פני הקיסר

אברהם אייזנשטיין ויוסף ריבלין ( נציגי

הפרושים ) ,

( 1 / 16

 . ( Jerusalemחברי

ניסן פ " ק ואלעזר שפירא

( חסידים ) ,

יצחק

אופלטקה  -פראגר ( כולל אונגארן )  .כולל אונגארן ניצל גם את ההזדמנות להגיש בקשה לקיסר  ,שכו התריע על
סכנת הרפורמה בהונגריה  ,בעקבות החלטות קונגרס הקהילות בבודאפשט ( שם ) .
78

.

בין התיאורים הרבים של מסע הקיסר יש לציין את Bela Dudik , Die Kaiser Reise nach Paldsrina, Wien
 . 44 - 53קק 111 ) 1909 ( ,

.

stina ' ,, Jahrbuch

 Palחי

 . 1870 : ~ Kaiser Franz Jגם במקורות יהודיים תואר
, osef 1

~
איש ירושלים  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '
ביקור זה  .למשל  :א ' כהן  -רייס  ,מזכרונות

. 5 -3

בביקור זה קשורה האגדה על

שיחת ניסן כ " ק עם הקיסר  ,שתרם להשלמת הכיפה של בית  -הכנסת ' תפארת ישראל ' .
79

96

מכתב השגרירות אל מיניסטריון החוץ

מ 2 . 4 . 75 -

( 8 / 49ץ ) .

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

המתמיד במספר בני  -החסות על מעמד הקונסוליה ביחסיה עם השלטונות  ,בעוד שהממלכה אינה

מפיקה כל תועלת מקבלת אנשים אלה תחת חסותה  .יתרה מזו  :כשבני החסות החדשים מצטרפים

לכוללים האוסטריים  ,הם גם תובעים את חלקם בכספי  -החלוקה  ,ובכך הם פוגעים באינטרסים של
הנתינים האמיתיים . . .

0

'

אין לפרש עמדה זו כעוינת ליהודים  .אדרבה  ,קאבוגה סבר  ,כי בעמדה זו

הוא מגן על בני החסות הוותיקים ועל הכנסותיהם מן הכוללים .
שני מסמכים חשובים מתקופת כהונתו הם תזכירים מסכמים  ,שחיבר בשנות  -כהונתו האחרונות .

בסקירה כללית על ארץ  -ישראל משנת

, 1880

המשתרעת על

24

עמודים בכתב  -יד  ,תיאר קאבוגה את

המבנה השלטוני של הארץ  ,אקלימה  ,אוכלוסייתה  ,המשק החקלאי  ,רמת החיים והפעילות

החינוכית  .מסמך זה מהווה מקור של מידע חשוב על תחומי  -החיים השונים בארץ .

קאבוגה אמד את מספר התושבים בכל ארץ  -ישראל בארבע מאות אלף נפש
ירושלים  ,כ 110 , 000 -

כ 130 , 000 -

( 140 , 000

ן

'

בפאשאליק

בפאשאליק שכם  -בלקה  ,הכולל גם את עבר  -הירדן ושבטי הבדווים שם  ,וכן

בפאשאליק עכו ) ותיאר את מצבו הירוד של המשק החקלאי  ,את עול המסים המעיק ואת

שחיתות השלטונות ובתי  -המשפט  .בין היתר ציין  ,כי משכורתו החודשית של הפחה בירושלים עולה
על משכורתו השנתית של

הקונסול  .בארץ פועלות תשע קונסוליות ( אוסטריה  ,צרפת  ,בריטניה

הגדולה  ,גרמניה  ,רוסיה  ,איטליה  ,ספרד  ,ארצות  -הברית

ויוון ) ,

ולכולן נציגויות ביפו  ,שבה מיוצגות

גם בלגיה ופורטוגל .
באשר לחינוך ציין הקונסול  ,כי לרוב רובה של האוכלוסייה לא ניתן חינוך כלל  ,פרט לבתי  -הספר
הנוצריים ההולכים ומתפתחים בזמן האחרון  .היהודים דבקים בחינוך הישן ומגלים התנגדות נמרצת

להקמת בתי  -ספר במתכונת אירופית .

אולם על  -אף התיאור הנוקב של הזנחה  ,אזלת  -יד ופיגור  ,סיכם הקונסול באופטימיות  ,כי לאחרונה
חלה התקדמות ניכרת  :הערים מתפתחות ואף המשק

מתעורר  ,ועם זרם

המבקרים מאירופה ניכרים

סימנים להתקדמות איטית אך בטוחה .
המסמך השני  ,שנכתב כעבור שנה  ,דן בקשרים שבין אוסטריה  -הונגריה ובין
ב , 1849 -

סוקר הקונסול את התפתחות הקונסוליה למן ייסודה

ארץ  -ישראל ' : .

תחילה

ולאחר מכן הוא מבהיר את

האינטרסים של המעצמות השונות באיזור  .עם הקמת הקונסוליה נמצאו כאן כמה מאות

נתינים ,

לרוב יהודים גליצאים או הונגרים עניים  ,וכן יהודים מן הפרובינציות האוסטריות באיטליה  ,כמה
אנשים ממוצא גרמני  ,ולבסוף ' כאלה  ,שה ' יודע מנין באו  ,לעתים בעלי דרכונים אוסטריים
מפוקפקים '  .מלבד היהודים היו אז גם

אוסטרית

;

8 -6

פראנציסקנים  .לא היו שום מוסדות תחת חסות

לא היו קשרי  -מסחר ואף אניות ה ' לויד ' לא קיימו שירות  -נסיעות קבוע  ' .דגלנו הופיע

ביפו רק לעתים רחוקות

ובאקראי ' ,

ציין

הקונסול .

מאז חלה התפתחות ניכרת  ,בייחוד לאחר מלחמת קרים

80

מכתב השגרירות אל מיניסטריון החוץ מ 13 . 6 . 71 -

81

תזכיר אל משרד החוץ

82

תזכיר אל משרד החוץ
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הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

ירושלים פסקה להיות חלק מובהק של המזרח ; היא מעין עיר אירופית קטנה  ,בדומה למקומות
של עלייה לרגל או ערי מרחצות מסוג ב '  .צליינים בשיירות או כיחידים באו לעתים
אולם רק

קרובות ,

מן הסתיו ועד האביב  .לעתים עוד יותר קרובות באים תיירים במספר ניכר  .קמו בתי -

עסק מרובים  ,וכל זה יוצר חיות במידת  -מה .
באשר למושבה האוסטרית הנוכחית  ,זו מורכבת

הפרוטסטאנטית ומשפחותיהם  ,וכן

קאתולים

מ 14 - 13 -

מ  1 , 200 -יהודים  ,ברובם

ו 40 - 30 -

יהודים שעברו לדת

יוצאי הונגריה  ,גאליציה ובוקובינה .

מושבה זו היא הגדולה באיזור  ,ועולה במספרה על המושבות האוסטריות בבירות  ,בדמשק ובחלב
גם יחד  .להלן חורץ הקונסול משפט קשה על בני  -החסות היהודים

:

רוב האנשים האלה באו ובאים הנה ללא רכוש  ,מתוך מניע דתי אמיתי או אולי במידה לא -

מבוטלת כדי שלא יצטרכו לעבוד במקום  -מוצאם  ,כדי לחיות כאן מאמירת תפילות ומכספי
החלוקה  ,אשר תודות לנדבות העשירות מאוד של אחיהם לאמונה באירופה ומקרנות יהודיות

שם  ,מתחלקים כאן ביד
הם אינם משרתים

רחבה  ,כך שכל

יהרדי  ,ואף האמידים שביניהם  ,מקבל ונוטל את חלקו .

אינם משלמים

בצבא ,

מסים ,

ואינם תורמים בצורה כלשהי לטובתה

וליוקרתה של ארץ  -מולדתם  ,אך מטריחים בהתמדה לא מעט את נציגותה בתלונות ובביצוע
עיסקות מסוככות מאוד ולעתים מעוררות מחשבה .
הקונסול פירט את המוסדות הנוצריים והיהודיים שבחסות

הקונסוליה ,

וסיים בשורת המלצות

להאדרת מעמדה של אוסטריה  .בין היתר המליץ על ניצול מלא של זכויות הקאפיטולאציות  ,לנהוג
בגמישות בהענקת חסות לזרים ובשלילתה  ,בטיפוח קשרי  -המסחר ובחיזוק האינטרסים הדתיים
לעומת צרפת

:

' רק היא בלבד היא יריבתנו  ,ובשעה שלא עולה בדעתנו להכחיש את זכויותיה

האמיתיות ולהתנשא עליה  ,הרי היא משתדלת כל הזמן לשתק ולדחוק אותנו בכל מקום  .צרפת רואה
בנו את המתנגד החמור ביותר ליומרתה ' .
בין המסמכים השונים מאחרית תקופתו של קאבוגה מצויות בקשות אל יורש  -העצר הקיסרי רודולף ,
שכיקר כירושלים באביב

הוענקה

. 1881

בין היתר ביקשו ממנו עזרה לתיקון הכבישים והביוב בירושלים ; "

אות  -אביר לבנקאי חיים אהרן ואלירו ; '
4

אפרים כהן  -רייס נתמנה למנהל בית  -ספר למל

והכוללים של אונגארן וגאליציה מודיעים לקונסוליה על בחירת הרב י " ל דיסקין לרבם

בחתימה גבאי ' חברא קדישא ' של

83

המכתב

84

הודעת משרד

85

במכתב כולל אונגארן
11 . 1 . 82

. ( Jerusalem
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מ 10 . 1 . 82 -

מופיע הרב חיים זוננפלד בראש החותמים  ,ובמכתבו של כולל גאליציה מ -

ניסן ב " ק ואלעזר נתן שפירא הם ראשוני החותמים

שיר אבל על מות

"

החוץ מ -

אשכנזים  -פרושים ,

מארס

1 / 16 ( 1881

;

הראשי " ' .

הקיסר  ,שחיבר שלמה רוהלד  ,סופר

( 1 / 62

. ( Jerusalem

בית  -דין ביפו
99

מרדכי אליאב

בשנות המאבק על העלייה ועל רכישת אדמות
בי " ח השנים האחרונות למאה הי " ט שירתו בירושלים שישה קונסולים  .אחד מהם שירת בעיר תשע
שנים והיתר עזבו אחרי תקופות  -כהונה קצרות  .חילופים מרובים אלה לא השפיעו לטובה על
הקונסוליה  ,ומעמדה נפגם קמעא  ,אך הסגל הקבוע השתדל למלא את החסר ולשמור על האינטרסים

של הממלכה ובני  -החסות .

אנטון פון שטראוץ  ~ ,הקונסול

הגיע לירושלים ערב ' העלייה

החמישי ,

הראשונה ' ,

כשגם זרם

העולים לירושלים הלך וגבר  .ייסודן של המושבות ולבטיהן  ,התנכלות השלטונות לעולים ולאחר

מכן האיסורים על העלייה וההגבלות על רכישת הקרקעות  ,חומרת הבעיות של קליטת עולים
מחוסרי  -כל  -כל אלה משתקפים במסמכי הקונסוליה .
שנה לאחר בואו לירושלים  ,ביולי

, 1882

תיאר שטראוץ במורת  -רוח את השלכות העלייה ההמונית

האוכלוסייה היהודית גדלה בהתמדה ומציפה את העיר באנשי  -עסקים  ,ספסרים

:

ועצלנים ,

החיים מזרם הנדבות הגואה של יהודים אירופיים עשירים  . . .תחרות יהודית דוחקת את הסוחר
המוסלמי  ,מרבית החנויות שייכות

יהודים

בירושלים ,

ליהודים  ,ובעוד

אומדים את מספרם

שלפני שנים מעטות התגוררו

כיום בחמישה  -עשר אלף  .צמיחה

כ 8 , 000 -

כזאת של

האוכלוסייה עשויה להעלות כמידה ניכרת את מחירי המצרכים  ,שבהם ענייה הארץ .

7

'

הנעימה העוינת  ,הניכרת בדברים  ,היתה אופיינית לקונסול זה  ,ואכן שמר בתשע שנות כהונתו על
מרחק מבני  -החסות היהודים  ,ולא פעם ביטא במלים בוטות את הסתייגותו  ,אף כי נענה בדרך כלל
לבקשות לסיוע ולהתערבות .
שטראדץ דחה את בקשתם של יהודי רומניה בצפת להענקת חסות אוסטרית  ,וכן נתעוררה בימיו

מחדש שאלת  -החסות של הנתינים הרוסיים לשעבר  .נכון  ,ציין הקונסול  ,שהוענקה להם חסות לפני
כשלושים שנה  ,אך מתחילה לא היה צריך לקבלם  ,כי התוצאה היא ' שמאות ברנשים כאלה  ,מבלי
לשאת בחובה כלשהי של נתיני הממלכה האוסטרית  ,מחייבים את התערבות הקונסוליה בעסקי -

הנשק ועסקים אפלים אחרים

שלהם ' " .

דעתו השלילית נתקבלה בשגרירות  .אך כאמור לעיל ,

הפרושים  ,שחסותם עמדה להתבטל  ,לא ויתרו  .הם הגישו עצומה למשרד החוץ בווינה ובעזרתה
הגיעו עד הקיסר עצמו  .למעשה  ,נתבטלה הגזירה .

לרגל פעילותו הגוברת של המיסיון הבריטי בין העולים חסרי  -האמצעים  ,סקר הקונסול את פעולת
המיסיון

ותוצאותיה " ' .

רוב הפונים להמרת הדת עשו זאת מטעמים כלכליים  ,ציין הקונסול  ,כי בשל

ריבוי העולים  ,אין די בכספי  -החלוקה  .מצב וה מנצל המיסיון  ,העומד גם לייסד מושבה בשבילם

86

Strautz

) 1916 - 1837 ( Anton Ritter vo

הקונסולארי  .שטראוץ החל בשירותו

כחודש לאחר פטירת קודמו  .ב -
87

דו " ח למיניסטריון החוץ

ב , 1860 -

1891

.

היה חניך ' האקדמיה המזרחית '  ,המוסד הממלכתי להכשרת הסגל

מ 23 . 7 1882 -

כיהן כקונסול במקומות שונים  ,והגיע לירושלים בפברואר

נתמנה לקונסול בברסלאו

(  /) 38 / 242ץ ) .

88

מכתב

אל השגרירות

מ 26 . 9 . 1882 -

( ל. ) 81 ) / 20

89

מכתב

אל השגרירות

מ 20 . 2 . 1883 -

( . ) 81) / 383

100

; ב 1901 -

יצא לגימלאות .

, 1882

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

בארטוף  .כוונה זו חוללה סערה בירושלים  ,ומשתדלים להוציא את האומללים מידי המיסיונרים .

90

בהזדמנות זו הזכיר הקונסול את מאמצי היהודים לעידוד הפרודוקטיביזציה על  -ידי ייסוד בתי  -ספר
ומוסדות להכשרה מקצועית  ,אך הטעים שהיוזמה לכך יצאה מן המיסיון  .לדעת הקונסול מצליחה
פעולת המיסיון  ,ויש מקום לדאגה בכנסייה הקאתולית והאורתודוקסית מפני ' המתחרה

למן שנת

1884

מתרבות התלונות על התנכלויות לעולים  .הקונסוליה דיווחה על הגבלת שהותם של

זרים בארץ  ,תחילה לחודש  ,ולאחר התערבות דיפלומאטית לשלושה חדשים  .י '
פתח  -תקוה ונתין אוסטרי  -הונגרי  ,ביקש את עזרת הקונסוליה
על בניין המושבה וסיכנו את קיומה .

9:

ב , 1884 -

דוד גוטמן  ,ממייסדי

כשהשלטונות הערימו קשיים

מאיר הרשלר מחברון התלונן על התנפלות ערבים

וביקש את התערבות הקונסול להפסקת מעשי  -ההתגרות .
( יהושע )

המסוכן ' .

ב 1886 -

בחברון ,

ביקשו דוד גוטמן ושמעון

שטמפר את הגנת הקונסוליה על בני  -חסותה בפתח  -תקוה  ,לאחר התנפלות פלאחים על

המושבה  .נ '

בכל התקריות הללו פעל שטראוץ כהלכה  ,והשתדל לבוא לעזרת המבקשים ולהגן על

הנתינים האוסטריים  .בייחוד היו ידיו מלאות עבודה בטיפול בתלונותיהם המרובות של

שהציקו להם ביפו  ,אסרום בתואנות שונות וגם איימו לגרשם מן הארץ ' .
4

ב 1888 -

העולים ,

נוספה גם ההבחנה

בין ' עליית יחידים ' שהיא מותרת ובין ' עלייה המונית ' שהיא אסורה  ,אף זאת מעין נסיגה של
הממשל כתוצאה מן הלחץ הדיפלומאטי  ,וההתפתחות הזו חוזרת בכמה וכמה מסמכים .

מצכם החמור של עולים מחוסרי  -כל משתקף בהצעת הקונסוליה

ב 1891 -

למנוע את הגירתם של

יהודים עניים מגאליציה לארץ  -ישראל  .י 9ההצעה נומקה בהוצאות המרובות שנגרמו לקונסוליה

בשל ' הזרמים הגואים של ישראלים מחוסרי  -אמצעים בחמש השנים האחרונות '  .אירע לעתים
קרובות שראש המשפחה נפטר בירושלים  ,ואז מצווים הכוללים על בני המשפחה  ,שהם עניים

מרודים  ,לחזור למקום  -מוצאם בגאליציה  ,לבל יפלו למעמסה עליהם  .בהיותם

מחוסרי  -אמצעים ,

נאלצה הקונסוליה לדאוג לתשלום הוצאות  -הנסיעה למולדת  .כספים אלה אין הכוללים

מחזירים ,

אף  -על  -פי שהם מקבלים כספים מחוץ  -לארץ לתמיכה במשפחות עניות  .הוצאות אלה מתרבות

במשך הזמן  ,ומן ההכרח לבלום תהליך זה  .על  -כן מוצע להגביל את דרכוני היהודים מגאליציה
ומבוקובינה  ,המבקשים להגר לירושלים  ,למשך שלושה חודשים בלבד ולהודיעם שאינם יכולים
לסמוך על עזרת הקונסוליה  ,ואף לדרוש מהם ערבות כספית  ,להבטיח את נסיעתם בחזרה .
השלטונות דחו הצעה זו  ,אך עצם העלאתה מעידה על הלך  -הרוחות ששרר בקונסוליה .

90

על השתלשלות פרשה זו כתב הקונסול כ  30 . 10 . 83 -דו " ח נוסף (  ,438 / 247ק )  .הכוונה למושבה הרטוב  .ראה על

כך  :י ' קלויזנר  ,בהתעורר עם  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '  ; 320 - 307אליאב א " י ויישובה ( לעיל  ,הערה
 :אליאב  ,שם ,

91

השווה

92

השווה  :אליאב ,

עמ '

; 263 - 262

הנ " ל  ,הישוב היהודי ( לעיל  ,הערה

הישוב היהודי ( לעיל  ,הערה

הקונסול שלו  .מכתב גוטמן לקונסול

 , ) 1תעודות

93

מכתבים

94

עמ ' . 116

מס '  . 126 - 123כל אחד מן הנתינים הזרים ביקש את עזרת

מ . ( Jerusalem 11 / 64 ( 21 . 7 . 84 -

מ  19 . 4 . 86 , 30 . 3 . 86 -ו Jaf[a , 8 ( 21 . 5 . 86 -

ב  30 . 11 . 87 -הודיע הקונסול

,) 1

,) 1

עמ ' . 301 - 300

 . ( VCראה אליאב ,

שפ  ,תעודות מס ' 139 - 138

.

לשגרירות על דרישה בכתב של הממשל המקומי לגרש את העולים הכלתי  -חוקיים

וכקשתו שהקונסוליה תעזור בכך  .תשובת הקונסוליה מתחמקת

(  . ) 81) 105ב 1888 -

רצו השלטונות לגרש קבוצת

יהודים שהגיעה לצפת  ,אך בהתערבות הקונסוליה בוטלה הגזירה ( שם ) .
בשנת
95

1891

רבו התלונות על התנכלויות לעולים בחיפה ונדרשה התערבות הקונסוליה

מכתב לשגרירות כ -

21 . 10 . 91

( 11 / 71

. ( Jerusalem

( שם ) .
101

מודכי אליאב

בעיות

.

העלייה .

שעליהן ניתוספו גם הגבלות ואיסורים על רכישת קרקעות העסיקו את חמשת

הקונסולים ששירתו בירושלים בשנות התשעים

עישיוי ' ,

9

סיינריך

ןליטשקה ,

:

ואנטון שאפואט .

99

קארל קוויאטקובסקי ,
%

י

תיאודור

96

איפן ,

ארנסט

97

בשל החילופים התכופים נתרופפה היציבות

כניהול הקונסוליה  .לעתים קרובות עמד בראשה ממלא  -מקום זמני  ,ועיקר המעמסה הוטלה על
ראש  -הלשכה תומאס הרקלוביץ

) , ( Herkalovic

שאף שימש לא אחת מ " מ הקונסול  .איש מבין

חמשת הקונסולים לא הספיק להכיר מקרוב את בעיותיהם של הארץ ובני  -החסות  ,אך הם השתדלו
למלא את תפקידם במערכה המדינית ובהשתדלויות שונות אצל השלטונות .
מדיניות הממשלה בעניין מכירת קרקעות ליהודים חייבה טיפול רב  .אם תחילה היה נראה  ,כי הכוונה
בעיקר למנוע רכישת אדמות בידי העולים החדשים  ,יוצאי רוסיה  ,הרי

ב 26 . 11 . 1892 -

אסרה

הממשלה על כל היהודים  ,לרבות נתיניה  ,לרכוש קרקעות ואף להעכירן מיהודי ליהודי  .החמרה
טוטאלית דו נגדרה משנוכח הממשל לדעת  ,כי היהרדים עוקפים את ההגבלות ומוצאים דרכים לקנות
אדמה  .תוצאות הגזירה היו קשות  ,ומשבר חמור פקד את החיים הכלכליים ושיתק את בניינן של
שכונות חדשות ורכישת אדמות להתיישבות

,

י"י

שגרירויות גרמניה ובריטניה היו הראשונות שמחו נמרצות  ,כיוזמת נציגיהן בירושלים  ,על האיסור

הכולל  .קוויאטקובסקי ביקש גם את התערבותה של השגרירות האוסטרית  ,כי בין הנפגעים מן
הגזירה היו גם נתינים אוסטריים 02 .י זמן  -מה לאחר מכן קיבל הקונסול פנייה רשמית של ראשי

שביקשו את התערבותו לביטול הגזירה  ,ותיארו את השלכותיה החמורות 0 ' .י בינתיים

הכוללים ,

96

 . Kwiatkowskiע , Carl Graf

יליד גאליציה

באמסטרדם  .כירושלים שירת בשנים
. 1905

:

מילא תפקידים קונסולאריים שונים וכיהן משנת

 , 1893 - 1891וממנה הועבר למארסיי  .בסוף 1894

 1886כקונסול

יצא לגימלאות  .נפטר ב -

כאחד המכתבים מתקופת כהונתו בירושלים ציין קונסול זה כי הוא מיטיב להכיר את היהודים

החרדים ,

בהיותו בעצמו יליד גאליציה ולאחר ששירת אחת  -עשרה שנים כקונסול בגאלאץ  ,שבה אירעו שלוש פעמים

רדיפות של יהודים  ,שהביאוהו במגע עמהם ( מכתב אל הבארון
97

 -~ heodor Ippenך ( , ) 1935 - 1861

ובסוף

רוטשילד ,

] 893

נתמנה לתקופה קצרה למ " מ הקונסול בירושלים  .ממנה הועבר לקושטא  ,וחזר

לכהן כקונסול לירושלים  ,מסוף

סוף  . 1895לאחר מכן שירת כקונסול במדינות שונות  ,עלה בדרג

הדיפלומאטי

הדיפלומאטי

כ 1884 -

וב  1911 -נתמנה

1894

עד

לראש מדור כמשרד החוץ  ,ובין היתר גם טיפל בעניינים השונים הקשררים למזרח .

לאחר התמוטטות הקיסרות שימש כמשך כמה חודשים מ " מ שר החוץ .
98

. 7 . 8 . 93

5ך . ( Jerusalem 11 /

חוקר ומומחה לארצות הבאלקאן  ,היה בוגר ' האקדמיה המזרחית '  .נכנס לשירות

 Cischiniחסי  Ernstנולד
והגיע

לירושלים בינואר

ב 1858 -

ב 1921 -

פרש לגימלאות .

וסיים את ' האקדמיה המזרחית '  .הצטרף לשירות הדיפלומאטי כשנת

וכיהן בה רק עד מאי  . 1897לאחר מכן שימש קונסול בארצות

, 1896

1833

שונות  .פרש

לגימלאות ב . 1916 -
99

Heinrich Jehlitschka

ב , 1888 -

נולד

והגיע באוקטובר

כ ] 861 -

1894

 .גם הוא סיים את

' האקדמיה

לירושלים כדי לנהל זמנית אח

המזרחית '  .הצטרף לשירות הדיפלומאטי

הקונסוליה  ,עד

בואו של הקונסול איפן .

נתמנה למורה לתורכית באקדמיה  ,וחזר לירושלים באוקטובר  , 1897תחילה כמ " מ הקונסול ובשנים

כקונסול  .לאחר מכן שירת כקונסול בבומביי

וכבגדאד  ,וב  1905 -נקרא

ב 1895 -

1899 - 1898

שוב לירושלים  ,כדי לנהל זמנית את

הקונסוליה  .לאחר מכן שירת כקונסול כללי במדינות שונות  .פרש לגימלאות ב . 1914 -
100

Anton Schafrath

נולד ב -

1861

והצטרף לשירות הקונסולארי ב  . 1889 -ביוני

אך הספיק לשרת כה שנה אחת בלבד  .נפטר בסוף
101

.

ראה אליאב ארץ  -ישראל ויישובה
מס '

ונקבר כירושלים .

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' : 264 - 263

הנ " ל  ,הישוב היהודי ( לעיל  ,הערה

 , ) 1תעודות

. 152 - 148

102

מכתב

מ 18 . 12 . 92 -

103

מכתב

מ 25 . 12 . 92 -

אל השגרירות ( . ) 81 ) 105
( שם )  .בין החותמים

:

הרב שמואל סלנט  ,יצחק ושמעון רוקח  ,אליעזר נתן שפירא  ,נ ' המבורגר .

ש ' ב " ק  ,הרב חיים זרננפלד והרב מ " ג ואלשטיין .

102

1900

1899

נתמנה לקונסול בירושלים ,

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

הודיע הקונסול הגרמני טישנדורף לעמיתו האוסטרי  ,כי לפי המידע שבידו  ,הכוונה רק לנתיני רוסיה
שעלו בשלוש השנים האחרונות  .אולם מושל ירושלים טען  ,שאין בידו הבהרה כזאת  ,וההנחיות

מקושטא אוסרות רכישת קרקעות בידי כל היהודים  .על  -כן ביקש הקונסול האוסטרי מן השגרירות
לדאוג להעברת הנחיות ברורות למושל ירושלים  .ברם  ,משרד המשפטים התורכי פסק

ב , 18 . 2 . 93 -

שאין האיסור פוגע בזכויות הזרים ( קרי  :לא  -יהודים ) לרכישת נכסים  ,אלא מטרתה למנוע רכישת

אדמות בידי מהגרים יהודים חדשים  ,ובשל מעשי  -עקיפה בעבר  ' ,היה הכרח להרחיב הוראה זו
על כל יהודי ארץ  -ישראל  ,לרבות נתינים עות ' מאניים '  .ברוח זו קבע גם משרד החוץ

כי מקור הגזירה בשיקולים

מדיניים  ,שמטרתם

העות ' מאני ,

היחידה למנוע בארץ  -ישראל את השתקעותם

הסופית של מהגרים יהודים  ,אשר  ,למרות האיסור הקיים  ,הצליחו או עשויים להצליח לחדור
לארץ זו ~ .

ן

אולם הנציגויות הדיפלומאטיות לא ויתרו על זכויות נתיניהן והתלוננו בפני משרד החוץ בקושטא
על מושל ירושלים  ,המערים קשיים לפני מתן אישור לרכישת קרקעות  .לעמדתן התקיפה של
השגרירויות היו תוצאות חיוביות  .במאי

הוראה חדשה

1893

דיווחה הקונסוליה לשגרירות  ,כי אמנם ניתנה כנראה

למושל  ,שהיא גמישה ביותר  ' :ככל הוראת השער העליון  ,הפותחת תמיד פתח אחורי ,

כדי לאפשר פעולה שרירותית של הרשות הכפופה לו  ,וזה כנראה המצב גם בעניין

כן ניקש הקונסול לדאוג להגדרה מדויקת  ' -מי הוא

מהגר ' ,

שלפנינו ' 05 .י

על -

ולא להשאיר זאת לשרירות  -לכו של

המושל  ,לבל ייפגעו גם תושבים ותיקים  ,שזה עתה רכשו נכסים .
אך המושל לא שינה את דרכו  ,ותלונות בני  -החסות על קשיים ברכישת קרקעות ורישומם הוסיפו
להגיע לקונסוליה  .עוד

ב 1899 -

דיווחה הקונסוליה על הגבלות ואיסורים  ,ושוב הסבירו התורכים כי

הכוונה ל ' מהגרים ' בלבד  ,אך גם להבא עשו הפחה וחבר פקידיו ככל העולה על רוחם  -לעתים
הקלו ולעתים החמירו  -לעתים קרובות לפי ' המתן בסתר ' שנתלווה לבקשה . . .
גם ההתנכלויות לעולים לא הדלו והקונסוליה התריעה מדי פעם בפני השגרירות על מעשי העוול .
ביפו נעשו ניסיונות רבים למנוע את כניסתם של העולים לארץ  ,או לסחוט מהם כספים רבים ככל
האפשר .

ב 1896 -

דיווח הקונסול צישיני על שיחה עם המושל איברהים חאקי פחה  ,שבה הסביר

המושל בכל גילוי  -הלב את המדיניות העוינת כלפי העלייה  ,בפרט

מרוסיה 06 .י

על  -כן שאל הקונסול

:

' כיצד על הקונסוליה לנהוג  ,אם  -מה שיכול לקרות בכל רגע  -תגיע בבת אחת ליפו קבוצה
גדולה של יהודים אוסטריים או הונגריים והרשות המקומית תמנע מהם לרדת אל החוף

האומנם זכאית הממשלה התורכית לגרש כל יהודי כעבור שלושים יום

השגרירות  ,כי ההוראה

מ 1888 -

?'

07ן

? -

על כך השיבה

בדבר איסור הגירה המונית עודנה בתוקפה  .אך כנגד שרירות  -לב

בביצוע הוראות יש לפעול במדויק לפי ההנחיות ובשעת  -הצורך להתערב  ' .אפשר לדרוש את הפקדת
הדרכונים  ,כדי למנוע את עקיפת האיסור  ,ואילו לכל המתעים אין זכות להגנת הקונסוליה ' 0 ' .י

מ  ( 3 . 4 . 93 -שם ) ,

104

הודעת משרד החוץ

105

מכתב הקונסוליה לשגרירות מ -

106

רישום הקונסול

107

מכתב הקונסול לשגרירות

והשווה אליאב  ,הישוב היהודי ( לעיל  ,הערה 1

11 / 75 ( 4 . 5 . 93

מ 11 / 78 / 2 ( 20 . 8 . 96 -

08נ חשוכת השגרירות

מ 29 . 8 . 96 -

),

המבוא לתעודה מס ' . 152

. ( Jerusalem

. ( Jerusalem
( שם ) .

מ 11 / 132 ( 30 . 9 . 96 -

. ( Jerusalem
103
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למרות תשובה פורמאלית ונוקשה זו עשו הקונסוליה הירושלמית וקונסוליית  -המשנה ביפו כמיטב
יכולתן כדי לסייע בידי העולים  .אולם בשנת

1900

נתחדשו הגזירות על העלייה ביתר שאת .

מן המסמכים של העשור האחרון למאה הי " ט מן הראוי להזכיר את מכתבו של קוויאטקובסקי על
זריזות הדואר האוסטרי  ,המציין בין היתר  ,שהלה מגיע במרכבה מיוחדת

כ 12 -

שעות לפני הדואר

התורכי  ,הנשלח ברכבת  .על ההערכה הרבה שרחש קהל הלקוחות לשירות היעיל מעידה גם

העובדה  ,שמנהלת הדואר הצרפתי רוצה להעביר את מטען  -הדואר שלה באמצעות הדואר

האוסטרי ,

ואף הקונסול האיטלקי הציע לממשלתו להיזקק לשירותי דואר זה 0 ' .י

מסמך אחר דן בסוגיית השירות הצבאי  .הקונסול ציין בדיווחו למשרד החוץ  ,שמבחינת מספר
הנתינים איזור הקונסוליה הירושלמית תופס את המקום השני בין כל הקונסוליות

בתורכיה  ,והוא

מונה לפחות שלושת אלפים נתינים ובני  -חסות  ,ואם מוסיפים לכך גם את יפו מגיע מספרם אף
לארבעת אלפים  .מספר זה כולל לפחות

כ 250 -

חייבי  -התייצבות לגיוס בגיל

, 36 - 21

כולם יהודים .

' אני מאמין  ,שעוד לא אירע מקרה  ,שיהודי תושב ירושלים מילא את חובתו לצבא '  ,הוא כותב  .מצב
זה עורר את מורת  -רוחו של הקונסול  ,אך לא היו בידו שום אמצעים לכפות עליהם את הגיוס  .לכן
הציע קוויאטקובסקי לשקול אי הוצאת דרכונים למהגרים בגיל הגיוס  ,ואולי כשתבוא אניית -

מלחמה אוסטרית ליפו  ,אפשר יהיה לערוך על סיפונה בדיקת  -התייצבות של חייבי הגיוס ולקחת מיד
את הכשרים לשירות 0 . . .יי

הרחבת הפעילות בראשית המאה העשרים

קצב גידולה המהיר של אוכלוסיית ארץ  -ישראל בתחילת המאה

העשרים  ,והרחבתה הניכרת

הפעילות הכלכלית  ,הניעו את הנציגויות הדיפלומאטיות לשקוד על חיזוק מעמדן והרחבת

של

פעולתן ,

הן מבחינת הגברת מעורבותן בשאלות מדיניות וכן מבחינת טיפוח קשרי  -המסחר עם ארצותיהן .
אף הקונסוליה האוסטרית הגבירה את פעילותה בכל התחומים  ,ותעיד על כך גם הכמות המוגברת
של מסמכים ומכתבים  ,שבשנים אחדות הוכפלה ואף שולשה  ,כשענייני מסחר וכלכלה נעשים בהם

הנושא המרכזי  .גם הגידול המתמיד במספר בני  -החסות חייב טיפול רב  ,ובתקופה הזאת גם עולה
חשיבותן של הנציגויות ביפו

בשנים

ובחיפה  .ייי

כיהנו בירושלים שלושה קונסולים אשר התבלטו בפעילותם ובמעורבותם

1914 - 1901

בענייני הישוב  :אלואיס פוגאצ ' אר  " ,י לודוויג צסארוביץ יי
(

הקונסול

.

מ 17 . ] 93 -

אל הנהלת הדואר בטרייאסט

109

מכתב

110

מכתב הקונסול

111

כסגן  -קונסול בחיפה שימש כשנים 1902

112

Alois Pogacar

מ 18 . 10 . 94 -

למשרד החוץ

נולד בקרואטיה
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1905 -

ב  1859 -וסיים

( 11 / 74

ורודולף פואנצסקי 4 .יי

. ( Jerusalem

. ( Jerusalem

אברהם דיאק

) , ( Deak

כנראה לא  -יהודי .

את ' האקדמיה המזרחית '  .הצטרף לשירות הדיפלומאטי

ב 1882 -

וכיהן כקונסול במקומות שונים  ,כין היתר באתונה  ,אדריאנופול  ,פורט סעיד וניו יורק  .הגיע לירושלים כספטמבר
1900
] 13

וכיהן בה עד סוף

Ritter von Zepharovich

לירושלים
114

ב ] 906 -

Franceschi

ב 1911 -

104

. 1905

לאחר מכן היה קונסול כללי בקאהיר וביאסי .

 1 -, udwigנולד ב  . 1858 -היה משפטן  .כיהן כקונסול בקושטא  ,וממנה הועבר

 .אף הוא כיהן בה חמש שנים  ,עד . 1911

תסי  Rudolfדולר כאיטליה

כ 3 -ר 18והצטרף לשירות

וכיהן בה עד  . 1914משם הועבר לטריפולי .

הדיפלומאטי

ב . 1899 -

הגיע לירושלים

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

משהוחרפו

האיסורים על

העלייה ,

תבע הממשל המקומי מן הקונסולים לשתף פעולה עמו  ,כדי

לסייע בגירוש העולים הכלתי  -חוקיים מן הארץ  .פוגאצ ' אר התלבט כיצד להגיב  ,שכן ראה במהגרים

' אורחים בלתי קרואים  ,שאינם מעניינים בשום

פנים ' ,

אך מצד שני היה סיוע של הקונסוליה לממשל

עשוי לפגוע במוניטין שלה  .אמנם  ,ממשלות גרמניה וצרפת השיכו בשלילה על דרישת הממשל  ,אך
הוא מוכן לפעולה הנדרשת  ,אם אמנם השגרירות תמצא

זאת לנכון  " .י

אולם השגרירות הורתה לו ,

לפי הנחיות משרד החוץ  ' ,שאין כל סיבה  ,שנהיה ותרנים יותר מיתר השגרירויות '  .אין ליטול חלק
בפעולות משטרתיות לגירוש הזרים  ,והדרך הטובה ביותר  -להתעלם מדרישות הממשל .

ואכן ,

הקונסול השיב למושל  ,שלצערו אינו יכול לשתף פעולה כמבוקש  ,משום ' שהשגרירות רואה את

ההוראות כבלתי  -ישימות לגבי נתינים אוסטריים או

הונגריים ,

אשר  ,ללא  -תלות בהשתייכותם

הדתית  ,זכאים לחופש תנועה וישיבה ללא הגבלה בכל הממלכה העות ' מאנית '  " .יי
אחד

הדו " חות המסחריים השנתיים הראשונים בתיקי הקונסוליה  ,הדו " ח משנת  , 1902מבהיר

שעדיין היצוא מפגר במידה ניכרת אחר היבוא  ,ואפילו חלה הרעה במאזן לעומת  . 1900אך הגירעון
במאזן התשלומים מכוסה במידה נדיבה בעזרת סכומי עתק שמביאים ארצה המוני התיירים
והצליינים וכן מוסדות הדת והחסד המרובים  .אומדים את הסכום

היתר מגלה

ב 15 - 10 -

מיליוני פראנקים  .בין

הדו " ח שמשרד הדואר האוסטרי בירושלים זקוק לשבע מאות עד שמונה מאות אלף

פראנקים לשנה כמזומנים כדי לפרוע את כל הוראות התשלום מחוץ  -לארץ  .ובסיום  ' -מוזר הדבר ,

שכל הזהב הזה נעלם בארץ  ,בלי להשאיר

עקבות '  .ליי

אחד הדיווחים הראשונים של צפארוביץ דן בגביית המסים האכזרית של המושל רשיד ביי  ,שאמנם

העלה את הכנסות הממשל המרכזי במידה ניכרת  ,אך שיטותיו הדראסטיות זיעזעו את הקונסול .
התקדמותה  ,שאין להטיל בה ספק  ,של ארץ  -ישראל  ,ובייחוד פריחתן של ירושלים

המושברת הגרמניות ואחדות מן המושבות היהודיות  ,וכן גידולה של תנועת
המסחרית ,

ריבוי

הזרים ,

 ,יפו  ,עזה ,

האניות  ,הפעילות

עליית ערך הקרקע ותנופת  -הבניין  -כל אלה אינם מועילים

לאוכלוסייה החקלאית  .הפלאחים רואים באבדן
ומשלימים עם גורלם בשוויון  -נפש  .אין

האוכלוסייה האוטוכטונית במידה

ספק ,

כזאת  ,ובגבור

פרנסתם ,

ציין

בשיממון כפריהם ואדמותיהם

הקונסול ,

כי מעולם לא שועבדה

הייאוש עשויה האוכלוסייה הכפרית לקבל

בזרועות פתוחות כל מעצמה זרה  ,שתרצה לשים קץ לשיטת  -הממשל

גישתו האוהדת של הקונסול לבני חסותו משתקפת בסקירה על יהודי הונגריה
את ארגון כולל אונגארן  ,את מניעי העלייה של

1800

המושחת  ' .יי
בירושלים  ,המתארת

חבריו ואת שיטתו המודרגת המיוחדת בקביעת

קיצבת החלוקה  .הקונסול דוחה כל רעיון של פיקוח על חלוקת הכספים  ,שבוודאי יהיה כרוך

בקשיים עצומים ואולי אף יגרום להפסקת התרומות  .כל עוד אין תלונות על עיוותים או מעילות  ,אין
גם עילה לכך  .כן דחה הקונסול את ההצעה לחייב את בני  -החסות ברישום נישואין אזרחיים

115

מכתב מ -

902נ 8 . 1 .

מ 9 . 5 . 1902 -

לשגרירות

( 105
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116

מכתכ

117

דו " ח מסחרי של הקונסוליה לשנת 1902

118

מכתכ הקונסול מ  16 . 8 . 1906 -לשר החוץ ( 38 / 335ווק ) .
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. ( Jerusalem
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בקונסוליה  .צעד

עשוי לפגוע קשות ברגשותיהם הדתיים  ' ,והיה מנתק ללא תקנה את

נזה  ,טען ,

הקשר האחרון  ,שעודנו מקשרם לארץ  -מולדתם ' 9 .יי
בימי כהונתו של צפארוביץ חלו גם אירועי פורים תרס " ח

( ) 1908

ביפו " ,
0

שבהם נפגעו גם נתינים

אוסטריים  .סגן  -הקונסול ביפו דיווח במפורט על האירועים בהדגישו שאין ספק שההתנפלות על
היהודים היתה מתוכננת מראש  ,בידיעת המושל והמשטרה  .בדיווחיו לקושטא הסביר הקונסול את
סיבות ההתנגדות הערבית לעלייה ולגידול היישוב היהודי  .הקונסול אף הטעים  ,שהממשל רואה
בעלייה היהודית  ,ובעיקר מרוסיה  ' ,סכנה סוציאלית ' שיש להילחם בה  ,ובהתאם לכך תיארו

השלטונות את ההתנפלות על יהודים חסרי  -מגן כ ' דיכוי מהפכה '  .י  :י

גישה זו קוממה את

הקונסול ,

שחזר והדגיש את יחסי  -השכנות הטובים  ,ששררו עד כה בין יהודים וערבים .
הקונסול נאלץ גם להתריע על מדיניותו העוינת של המושל אכרם ביי בעניין העברת קרקעות  .גם
במקרים שלא היתה כל עילה חוקית לכך היה המושל מעריס קשיים אין קץ בפני הקונים  ,במגמה
למנוע את ההעברה

באירועי

כחוק 22 .י

השגרירות נאלצה להתערב כדי לשים קץ לתעלולי המושל .

שבמרכזם עמדה מהפכת התורכים הצעירים  ,נטלה גם הממשלה האוסטרית חלק

, 1908

פעיל  ,כאשר ניצלה את הזדמנות ההפיכה לספח לעצמה  ,באוקטובר

, 1908

את הפרובינציות בוסניה -

הרצגובינה  .צעד זה עורר מעשי איבה גלויים כלפי אוסטריה ברחבי הממלכה העות ' מאנית  ,שהיו
מלווים בהתפרעויות  ,הפגנות סוערות והטלת חרם על סחורות אוסטריות ועל אניות ה ' לויד ' .
התסיסה האנטי  -אוסטרית בירושלים עוררה חששות אצל בני  -החסות היהודים  ,אשר ביקשו את
הגנת הקונסוליה מפני פגיעות

ממכתב הקונסול מנובמבר

אפשריות 23 .י

1908

מסתבר  ,כי מקור ההסתה היה

ביפו ,

כהנחיית ועד ' התורכים

הצעירים ' הלאומני  .אמנם ביקש מושל ירושלים  ,סובחי ביי  ,לשים קץ לחרם על אניות ' הלויד
האוסטרי '  ' ,בהיותם משוכנעים כי תוצאותיו יזיקו לכלל המסחר של ארץ  -ישראל ולתנועת התיירות
החשוכה לארץ '  ,אך אין ביכולתו לפערל נגד הוועד היפואי  .הקונסרל אף הדגיש  ,כי ההסתה האנטי -
אוסטרית גוררת אחריה גם גילויים אנטישמיים  ,המהווים סכנה חמורה ' למושבות שלנו ביפו
ובירושלים ' 24 .י

כעבור כמה ימים ציין הקונסול  ' ,שכמעט לא עובר יום  ,שאין מארגנים ביפו  -ובמידה פחותה יותר

גם בירושלים  ,מעשי איבה נגד אוסטריה ונתינים אוסטריים ' .

25ן

בהמשך דיווח צפארוביץ על שורה

של מעשי התגרות ופגיעה ועל המשך החרם על אניות ה ' לויד '  .הקונסול חזר והביע דאגה מן האופי

האנטישמי של ההסתה  ,המוצאת הדים באוכלוסייה הערבית בירושלים  .כבר אירעו תקריות אחדות

119

מכתב הקונסול

120

ראה במפורט

:

.

מ 17 9 . 1906 -

לשר החוץ

( 1 / 19

. ( Jerusalem

.

.

מ ' אליאב ' מאורעות יפו בפורים תרס " ח (  , ' ) 1908הציונות ג

121

מכתב הקונסול

מ 26 . 3 . 1908 -

לשגריר

122

מכתב הקונסול מ 31 . 3 . 1908 -

לשגריר

( 384

( תשל " ד ) ,

עמ ' . 197 - 152

.)8

( ~/ 100
11

 . ( Jerusalemבין היתר מדובר בשטח של כרם ג ' באלי ביפו -

ראשית בנינה של תל  -אביב .
123

124
125

פניית ראשי הכוללים אונגארן וגאליציה
דו " ח צפארוב " ן לשר החוץ
מכתב אל השגריר ,

כלל את הונגריה .

106

.

מ 21 10 . 1908 -

מ 17 11 . 1908 -

.

מה 20 . 11 1908 -

.

( שם ) .

( 438 / 341ץ ) .

(  . ) 81 ) 384הקונסול הטעים שמדובר באיבה כלפי אוסטריה  .אך אין מזכירים

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

של פגיעה ביהודים אוסטריים  ,ואחד מהם אף נורה ברגלו  ,אך הממשל לא הגיב  .על רוב מעשי
האיבה אין מתלוננים כלל רשמית  ,בשל חשש היהודים להופיע כעדים נגד מוסלמים  .למעלה
מארבעה חודשים נמשך החרם הכלכלי  .אולם לפי הדו " ח המסחרי לשנת

1908

לא היה הנזק גדול .

אמנם ניסו מתחרים לנצל את המצב ולהציע את סחורותיהם כתחליף  ,אך הסוחרים ואנשי  -העסקים
שמרו אמונים למוצרים האוסטריים  ,ורק בימי החרם השתמשו בסחורות אחרות  .בסיכום מציין
הדו " ח  ,שההפסד היה רק זמני  ,לחודשי החרם  ,אך עם סיומו חזרו והעדיפו את הסחורות
האוסטריות 26 .י

בדו " ח המסחרי של קונסוליית  -המשנה ביפו לשנת

1909

צוינה כ ' נקודת אור ' בחיים הכלכליים של

יפו תנופת הבניין המוגברת  ,שהביאה להקמת ' רובע עירוני חדש '  .הכוונה כמובן לייסודה של תל -
אביב  ,וכמניע נמסר כאן על ' מצוקת  -הדיור הבלחי  -נסבלת '  .נרכש שטח אדמה  ,שעליו ייבנו שבעים

בתים  ,והודגש חלקה של הקרן הקיימת במימון הוצאות  -הבנייה  .הדו " ח משבח את השכונה

שהיא בעלת מראה אירופי ובתוכה ' נקודת הזוהר '  -הגימנסיה הציונית  : 7 .י

החדשה ,

בהמשך הדו " ח נמסר

על פעילות משקית מוגברת  ,וכן על התפתחותן של המושבות הגרמניות והיהודיות  .אולם בדו " ח
לשנת

צוינה נסיגת  -מה בפעילות הכלכלית  ,על  -אף גידולה של

1910

יפו  ,שאוכלוסייתה מונה עתה

 55 , 000נפש  .אשר ליבוא אוסטרי  ,קובע הדו " ח  ,שעלה כמיליון פראנקים לעומת אשתקד ( בסך הכל
3,5

מיליון

פראנק ) ,

ואף היבוא מהונגריה עלה

מ 260 , 000 -

פראנק

ל 600 , 000 -

פראנק  .בשנת הדין -

וחשבון ביקרו בארץ למעלה מארבעים אלף תיירים וצליינים  ,ומבחינת ארץ מוצאם של הצליינים

תופסת אוסטריה במקום השני  : ' .י
מאמצים להגברת ההשפעה האוסטרית
נשנים האחרונות שלפני מלחמת העולם הראשונה ניכרת מגמה ברורה של אוסטריה לחזק את
מעמדה והשפעתה

בארץ  -ישראל ,

מתוך תחרות גלויה עם שאר המעצמות  .דיון מעניין התפתח

בעקבות ביקורו של אהרן קמינקא : 9י

בשנת

הצעות שונות להגברת ההשפעה האוסטרית .

1912
0

'י

בארץ  -ישראל  .בשובו לאוסטריה העלה קמינקא

בין יתר הצעותיו  :הקמת מוסדות  -מדע  ,בניין רכבת

מקומית מיפו לחיפה ומירושלים לים כנרת במימון אוסטרי  ,הגדלת מספר מוסדות

החינוך  ,הצדקה

והחסד  ,והשתדלות להענקת חסות אוסטרית לגימנסיה ביפו  ,וכן טיפול מוגבר באלפי בני  -החסות
האוסטריים בירושלים  ,יפו  ,צפת וטבריה  .אולם הקונסול פראנצסקי לא התלהב כלל מן ההצעות
ודחה את רובן  ,בעיקר משיקולים מעשיים  .בהזדמנות זו חרץ משפט קשה על משטר

החלוקה ,

הזקוק לדעתו לרפורמות יסודיות  .גם הענקת החסות לגימנסיה ביפו אינה נראית לו  ,מה גם שיהודים

126

דו " ח מסחרו של קונסוליית  -המשנה ביפו לשנת  ( vc .Jaffa , 16 ( 1908וכן מנתב של סגן  -הקונסול נקו לקונסוליה
מ  . ( Jerusalem 11 / 103 ( 25 . 5 . 1909 -גם הדו " ח המסחרי לשנת  ( vc Jaffa . 19 ( 1909מציין את השלכות החרס
כחודשיים הראשונים לשנת  , 1909עד שדעך לחלוטין .

 127שם  ,שם .

 128דו " ח שנתי של קונסוליית  -המשנה כיפו לשנת 1910
129

ד " ר אהרן

( ארמנד )

קמינקא

( , ) 1950 - 1866

( Jaffa , [ 9

. ( VC

תלמיד חכם וסופר  ,פעל בתנועת חיבת ציון מראשיתה והשתתף

כקונגרס הציוני הראשון  .כיהן כמזכיר של ה ' אליאנס הישראלי ' בווינה .
130

מכתב

מ 13 . 12 . 12 -

אל מיניסטריון החוץ ( 379א 412 /ץ ) .

107

מרדכי אליאב

חרדים נלחמים במוסד חינוכי זה  ,בשל הרוח הדתית החופשית השוררת בו והיחסים החופשיים
למדי שבין התלמידים משני המינים בכיתות העליונות  .גם אלפי בני  -חסות ' בארץ ישראל ובגליל '
אינם עשויים לחזק את מעמדה המדיני של

אוסטריה  -הונגריה  .י ' י

בינתיים פנה גם משרד החוץ לשגרירות וביקש לברר אם ניתן להגדיל את מספר המוסדות בארץ -
ישראל הנתונים לחסות אוסטרית  ,ובין היתר הזכירו גם את הגימנסיה
מקרוב  .ל3י

בירושלים ,

שנוסדה זה

' אינני מאמין שצריך להזכיר במיוחד  ,שלא כאחרונה  ,מדריכה אותנו המחשבה שרצוי

להעמיק את השפעתנו בתחום  ,שבמוקדם או במאוחר עשוי להיות בעל חשיבות מדינית ' נכתב באחד
המכתבים  .אך השגרירות דחתה  ,לפי המלצות הקונסול בירושלים וסגן  -הקונסול ביפו  ,את כל

ההצעות כבלתי  -מעשיות .

(3

י

במסגרת זו ביקשה השגרירות מידע על מוסדות החינוך החרדים בירושלים

וביפו  ,במגמה

לבדוק אם

ניתן להדק את הקשרים עמם  ,ולהעניק חסות למוסדות שאינם נהנים מהגנה זרה  .פראנצסקי העביר
לשגרירות סקירה מפורטת על תלמודי  -תורה בירושלים  -שנכתבה בידי אפרים כהן  ,מנהל רשת
בתי  -ספר של חברת

' העזרה ' -

בשללו את ההצעה להעניק חסות אוסטרית למוסדות כאלה .

4

'י

ההיבט של המדיניות האוסטרית עלה גם בהתכתבות בקשר עם ' מלחמת השפות ' בחורף תרע " ד
רוברט שטריקר  ,מראשי הציונים באוסטריה  ,פנה במכתב חריף למיניסטריון החוץ וטען  ,כי

( . ) 1914

' עמדת הקונסוליות שם נתנה מקום לטעויות  ,שאינן יכולות לשרת את מדיניות המזרח של אוסטריה .
עד עתה זכתה אוסטריה לאהדה רבה בחוגי האינטליגנציה הפלשתינאית  ,ויהיה זה מצער מאוד אם
מצב זה ישתנה '  ' .ני אין

ספק ,

כי בכך נמתחה ביקורת על עמדת הקונסוליות  ,שכנראה תמכו

בקונסוליה הגרמנית ובחברת ' העזרה '  ,בעוד ששטריקר רצה להניעם לתמוך בצד שכנגד  ,המחנה
הציוני  .למעשה לא התערב הקונסול כלל בפולמוס  ,והסתפק בשמירה על הסדר בבית  -ספר למל
שחח ת חסותו ובפרסום אזהרה למפגינים .

6

'י

בסיכום נציין  ,כי חרף ההתעניינות המוגברת בדרכים להגברת ההשפעה האוסטרית  ,לרבות בדיקת

הסיכויים להגברת השיווק של סחורות אוסטריות  ,לא נמצאו אמצעים נאותים לכך ולא גדל מספר
המוסדות הנתונים לחסות אוסטרית  .עם זאת היוו אלפי בני  -החסות היהודיים משענת חשובה ,
ובעיקר בזכותם נשמע קול אוסטריה ברמה  ,ומעמד הקונסוליה היה מכובד ביותר .

בעיתות משבר של מלחמת העולם
דווקא בשנים האחרונות לקיומה גילתה הקונסוליה הקיסרית תושייה מרובה ומילאה תפקיד  -מפתח
בקיומו של היישוב

ייהודי

131

מכתב הקונסול

132

מכתב מיניסטריון החוץ

133

מ 14 . 5 . 13 -

מכתכ השגרירות

בארץ בימי מצור ומצוק  .מקור העזרה העיקרי היו כמובן יהודי ארצות -
לשגריר ( שם ) .

מ 20 . 6 . 13 -

מ 28 . 6 . 13 -

מ 19 . 12 . 13 -

לשגרירות ( שם ) .

למיניסטריון החוץ ( שם ) .
לשגרירות ( שם ) וכן מכתב סגן קונסול כיפו

134

מכתכ הקונסול

135

מכתכ מ  3 . 1 . 14 -למשרד החוץ

( שם )  .רוברט שטריקר

( , ) 1944 - 1879

מ  5 . 1 . 14 -לשגרירות ( 21

. ( vc Jaffa ,

עיתונאי ומנהיג ציוני  ,ערך את עיתונם של

ציוני אוסטריה  ,נמנה עם צמרת התנועה הציונית ואף כיהן כתפקידים בכירים בקהילת וינה  .על מלחמת השפות
ראה
136

:

מ ' רינות  ,חברת העזרה ליהודי גרמניה ביצירה וכמאבק  ,ירושלים תשל " ב .

דו " ח הקונסול

של שטריקר .

108

מ 15 . 1 . 14 -

למיניסטריון החוץ על מלחמת  -השפות ( שם )  .לא מצאתי את תשובת הקונסול למכתבו

הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי

הברית  ,אך במקום השני עמדה עזרת הקונסוליה האוסטרית  .כבעלת  -בריתה של תורכיה היטיבה

הקונסוליה לנצל את קשריה והשפעתה  ,כדי להושיט ליישוב סיוע רב  -ערך  ,ובעיקר בתחום הכלכלי .

במידה לא  -מבוטלת יש לזקוף פעולות שלה לזכותו של הקונסול האחרון  ,פרידריך

קראוס ,

7

"

אשר

זכה להערכה ולהוקרה מצד כל חוגי היישוב .

מתחילת המלחמה הירבו כולל אונגארן  ,כולל גאליציה וכולל בוקובינה להיזקק לעזרת הקונסוליה

לשם העברת כספי  -תמיכה מן הממלכה האוסטרית ולשם ארגון מגביות מיוחדות  .במרוצת שנות
המלחמה גברה מצוקת היישוב  ,שהגיע עד כדי חרפת  -רעב  ,וכל עזרה מבחוץ היתה חיונית ביותר .
למכתבי ההמלצה החמים ששיגר הקונסול היו תוצאות חיוביות  ,ובמקרים רבים יזם הקונסול בעצמו
מגביות מיוחדות  ,שתיארו את מצבו הקשה של היישוב  ,ואף השפיע על משרדי החוץ והפנים

האוסטריים להטות אוזן קשבת לזעקתם של בני  -החסות  .הקונסול גם קיים קשרים הדוקים עם ועד
העזרה שהוקם בווינה  ,והגדיל לעשות למען

היישוב ' .

מ

גם בירושלים היתה עזרת הקונסול רבת -

ערך  ,אם כהשתדלות אצל המושל בענייני חלוקת מזון ומצרכים  ,ואם בהגנה על בני  -החסות שנפגעו
מן הגזירות וממעשי העריצות של

רגשות תודתם לקונסול

השלטונות 39 .י

בהזדמנויות שונות מצאו הכוללים לנכון להביע את

,

על חומרת המצב מעיד גם תזכיר

מ , 16 . 3 . 1917 -

המתאר את מצבה הקודר של ' המושבה האוסטרית -

הונגרית ' בארץ  -ישראל  ,המונה תשעת אלפים נפש  ,מהם ששת אלפים אוסטרים ושלושת אלפים
הונגרים  .בגלל הפסקת משלוח כספי ה  ,חלוקה ' נכרת מטה לחמם  .הועלו הצעות שונות למתן סיוע

ולעזרה דחופה  ,ובין היתר נשקלה גם אפשרות של הענקת תמיכה כספית מקרנות ממשלתיות .

0

"

בהיוודע גזירת הגירוש של היהודים מיפו פנו נציגיהם של בני  -חסות אוסטריים בעיר זו בבקשה
רחופה לקונסוליה  ,בהפצירם בה לעשות כל מה שביכולתה לביטול הגזירה  ,שתמיט אסון על
היישוב ותגרום לחורבנו  .אם לא תבוטל הגזירה  ,נשקלת האפשרות להחזיר את המשפחות למקומות
המוצא בממלכה האוסטרית  ,ולשם ארגון השיבה מתבקשת הקונסוליה לפעול למען דחיית מועד
הגזירה  .י4י אולם קצרה ידה של הקונסוליה להושיע בעניין זה  ,והגירוש אמנם בוצע .
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 ~ Friedrich Krausנולד ב 1878 -

וסיים את ' האקדמיה המזרחית '  .הצטרף לשירות הדיפלומאטי

כקונסול בקייב והגיע לכהונתו בירושלים בפברואר  . 1914שירת בה עד
הקונסוליה
138

139

בירושלים .

ראה במפורט  :י '
( תשל " ד ) ,

קלויזנר  ' ,פעולות ועד העזרה בוינה למען הישוב כארץ כימי מלחמת העולם הראשונה '  ,שלם  ,א

עמ ' . 523 - 501

ראה למשל מכתב הקונסול
הארבה

ב , 1915 -

הקונסוליה

 , 1918עד

ב , 1902 -

כיהן

קץ הקיסרות כאוסטריה וסגירת

מ 12 . 6 . 15 -

למושל

( ( Jerusalem 11 / 125

בעניין עבודת  -הכפייה המפרכת לחיסול

שבין היתר גרמה את מותו של בן  -חסות כן  : 16וכן מכתב ראשי כולל גאליציה

( , ( Jerusalem 11 / 126

. .

מ 5 3 16 -

אל

שבו התאוננו כולל גאליציה מרה על התעללות המשטרה כדי לגייס אנשים

לעבודת  -כפייה .
 140בתזכיר כלולות הצעות של משרד החוץ ומשרד הפנים ( 377א  /) 12 /ק )  .בסופו נרמז גם על הדיונים המדיניים
בדבר עתידה של

ארץ  -ישראל ,

והוזכר כי לעמדה מסתייגת של אוסטריה מן התכנית הציונית עשויות להיות

השלכות שליליות אצל יהודי אמריקה  ,כעלי נתינות אוסטרית  -הונגרית .
141

מכתב

מ 31 . 3 . 17 -

ויצחק

לופבן .

אל הקונסוליה

( 1 / 24

 . ( Jerusalemבין החותמים  :יהושע פלדמן ( ר '

בנימין ) ,

ד " ר יעקב

אנגל ,

109

מרדכי אליאב

רוב הנתינים האוסטריים  -הונגריים גורשו לירושלים  ,והקונסול נחלץ לעזרתם ואף לווה אצל ערבים
כספים בריבית קצוצה כדי להקל על סבלם  .כתחילת אוקטובר

1917

דיווח הקונסול  ,כי רבע מנתיני

אוסטריה  -הונגריה בארץ  -ישראל כבר מתו מרעב ומתזונה בלתי  -מספיקה

;

אפשר עוד להציל את

היתר  ,אם תבוא עזרה כמהרה  .קראוס הציע דרכים שונות לעזרה דחופה  ,בין היתר משלוח סחורות
כציוד צבאי  .בהתקרב הצבא הבריטי לשערי ירושלים זממו התורכים להכריז על העיר כמבצר ולהגן

עליה  ,ורק תודות להתערבותה הנמרצת של הקונסוליה האוסטרית  -בשיתוף פעולה עם הקונסוליה

הגרמנית  -סוכלה תכנית זו והיישוב ניצל  " 2 .י
התמורות המדיניות שחלו בשאלת ארץ  -ישראל משתקפות באחד המסמכים

האחרונים ,

תזכיר

למיניסטריון המלחמה בווינה  .התזכיר מנתח את המדיניות העוינת העריצה של התורכים לעומת

הבטחת מדינות  -ההסכמה לכונן מדינה ציונית עצמאית בארץ  -ישראל  .גרמניה נוקטת

דרך  -ביניים ,

תומכת ביישוב היהודי  ,בשאיפתה להבטיח התיישבות יהודית במסגרת הממלכה התורכית  ,וגם

מושיטה לו עזרה רכה  .על כן ממליץ התזכיר שאוסטריה תנקוט עמדה דומה  ,כפי שמציעים גם
ראשי המשרד הארצישראלי  ,ואף תאפשר העברת זהב ואספקת תרופות לארץ  .ירושלים כבר נמצאת

בידי הבריטים  ,אך מושבות

הגליל עדיין נמצאות תחת שלטון תורכי  " .י

אך קריאה זו כבר איחרה את

המועד  ,ולפני שהספיקו בווינה לשקול את עמדתם כלפי עתידה של ארץ  -ישראל  ,נכבשה כל הארץ
בידי

הבריטים ,

הממלכה האוסטרית  -ההונגרית האדירה נתפוררה והקיץ הקץ על הקונסוליה

הקיסרית בירושלים .
סקירה זו אינה ממצה את כל היקף פעולתה של הקונסוליה האוסטרית במשך כשבעים שנה  .פרסום

התעודות יאפשר לפרוש את היריעה כולה ולתאר במלואה את עבודתה רבת  -ההישגים של קונסוליה

זו בארץ  -ישראל בכלל ולמען היישוב היהודי בפרט .

142

143

110

כרציה  -ווטייה
תזכיר

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 60

מ , 12 . 12 . 17 -

חתום בידי אחד הקציניכ ( 378א 412 /ק ) .

המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה
בימי העלייה השנייה
רפאל פרנקל

משתתפים בדיון

:

ברוך בל  -אברם
הנרי ניר

הדיון התקיים בירושלים

בב " ו

באייר תשל " ט

. .

( ) 23 5 1979
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ש

ן

המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה שך הקבוצה

בימי העלייה השנייה י
רפאל פרנקל

דרך התהוותם של הקבוצה והקיבוץ כצורת  -חיים עוררה עניין כבר מראשית דרכם  .מקובל לחשוב
שהם צמחו מנסיבות התקופה בלבד  ' ,נוצרו מן החיים ' י וכך גרסו גם מייסדי הקבוצה הראשונה ,
דגניה .
אך חקר תולדות קבוצה זו  ,על רקע תקופתה ותוך השוואתה לקבוצות אחרות  ,מראה שמייסדי דגניה

הצליחו לכונן את יישוב  -הקבע השיתופי הראשון בארץ  -ישראל כיוון שפעלו מתוך מחשבה

תחילה ,

ויצירת יישוב כזה היתה להם  -ולפחות למנהיגם הרוחני יוסף בוסל  -למטרה ולייעוד בחיים .
כדי להבין את ייחודה של דגניה נסקור תחילה בקצרה את קורות קבוצות העלייה השנייה בכללותן .

קומונות צרכניות ונסיוניות יזומים להקמת יישובים שיתופיים
פעילי העלייה השנייה  ,על שני פלגיהם הפוליטיים  ' -פועלי  -ציון ' ו ' הפועל הצעיר '  ,ראו אמנם
בראשית דרכם בארץ כתפקידם ' כיבוש הענודה ' במושבות הוותיקות וראו בעין לא יפה כל

התיישבות  ' -התאכרות '  ,בלשון התקופה  .אולם הגישות הפוליטיות והחברתיות שרווחו בעולם

בתקופה זו יצרו אווירה אוהדת לנסיונות של שיתוף  ,ובימי העלייה השנייה אנו שומעים על קבוצות
שיתופיות שונות .
מצד אחד ידועים לנו כמה מקרים שפועלים חיו בקומונות צרכניות במושבות ובערים  -שכרו
במשותף חדר ואת משכורתם הדלה הכניסו לקופה משותפת  .קומונות של סטאטים התקיימו

בירושלים  ,ושל פועלים חקלאיים בפתח  -תקוה  .הן נזכרו לעתים כאשר ותיקי תעלייה השנייה רצו
להראות מארחר ירתר שהיו חברים בקברצות הראשונרת  .אך אין התייחסות לקומונות אלה בכתובים
הרבים בני אותו הזמן  ,ונראה שאין לייחס להן משמעות היסטורית מיוחדת  .אך ידועים לנו  ,לפחות ,
שלושה נסיונות יזומים להקים יישובי  -קבע שיתופיים

א.

ה ' קולקטיב ' בסג ' רה ( ד) 1908 - 190

:

הוקם ביוזמתה של מניה שוחט ששאפה להכין את הדרך

לייסוד יישוב שיתופי בחורן  .הקולקטיב התקיים שנה אחת בלבד ואנשיה עברו לאחר  -מכן
לענייני שמירה והיו בין מקימי ארגון ' השומר '  .נסיונו של חוג זה להקים קומונה ארצית של
פועלים ' לגיון העבודה '

1

הרצאה זו מושתתת על מחקר שפורסם בחלקו במאמר של המחבר

הקבוצה '  ,הציצות  ,ד

112

( , ) 1910 - 1909

נכשל אף הוא  .אבל יש להדגיש שהקולקטיב בסג ' רה

(

תשליו )  ,עמ '

. 71 - 44

:

.

' יוסף בוסל הקומונה החדרתית והיווצרות

שני%%

המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה

,

",

8

~

%י
5

היה קבוצת הפועלים הראשונה שקיבלה על עצמה אחריות לעבד שטח חקלאי ; הצורה שעל -

פיה אורגן הקולקטיב  -קבוצה קבלנית שאנשיה קיבלו אמנם שכר חודשי  ,אבל היו אחראים
לביצוע העבודה באורח עצמאי ולהתחלק ברווחים  -היתה לדגם לכל שאר הקבוצות בארץ

עד לסוף מלחמת  -העולם הראשונה .
ב.

את ה ' קואופראטיב ' במרחביה

( ) 1911

הקימה התנועה הציונית כדי ליישם תכנית תיאורתית

שהותוותה על  -ידי פראנץ אופנהיימר ליישוב שיתופי  ,ובו המשק היה משותף אך כל פועל

קיבל משכורת לפי העבודה שהשקיע  .ניסיון זה נכשל גם הוא  ,אך נתן לגיטימאציה לעצם
הרעיון של הקמת יישוב שיתופי בכספי הלאום .
ג.

קבוצה שמנהיגיה היו יוסף טרומפלדור וצבי שץ  ,והיו חברי תנועה בחוץ  -לארץ שבכוונתה

היה להקים יישובים קומוניסטיים בארץ  -ישראל  ,קיבלו על עצמם את עיבוד הפלחה של חוות
מגדל

ב . 1914 - 1913 -

הקבוצה נכשלה והתפרקה לפני תום שנתה במגדל  ,בעיקר מסיבות

חברתיות .
שלושה נסיונות אלה

נכשלו ,

ואלמלא מעשיהם של חוגים

אחרים ,

היו נשארים כאפיזודות

היסטוריות מעניינות בלבד .

קבוצות הפועלים של הזרם העיקרי בעלייה השנייה
שב ' יהודה ' ,

בזמן

מרכז העשייה של כל פועלי העלייה השנייה  ,עדיין ראו המפלגות ב ' כיבוש

העבודה ' במושבות את הדרך היחידה לפועל העברי  -חיפשו כבר בגליל התחתון דרכים חדשות .

פועלי הגליל הקימו ארגון על  -מפלגתי ' החורש ' שחיפש דרכים לשלב את הפועל בנעשה באיזור .
תחילה עבדו במושבות ובחוות והתאכזבו  .המפנה בא על רקע שביתת פועלים שפרצה בחוות כנרת
בסתיו

, 1909

הציונית .

כעקבות העסקת פועלים ערבים בדיש הראשון בחווה זו  -הראשונה של התנועה

קבוצה

- 1910 - 1909

של

שישה

פועלים

קיבלו

על

עצמם

עיבוד אדמות אום  -ג ' וני בשנת

שטח של חוות כנרת מעבר לירדן מזרחה  .את הקבוצה הקים אליעזר שוחט  ,מזכיר

' החורש '  ,והיא הורכבה מנציגים של כל חוגי הפועלים בגליל  .היא עבדה לפי חוזה דומה לזה של
הקולקטיב בסג ' רה  ,ובסיכום שנת  -עבודתה הצליחה להראות רווחים .

בתום השנה התפזרו חבריה  ,אבל בעקבות הצלחתם קמו קבוצות רכות
בבן  -שמן ,

בכנרת ובעוד מקומות .

' הקבוצה '

להתארגנות פועלים  ,כפי שמעידים גם המאמרים שפורסמו כבר ב -

ינאית ' ,

יצחק בן  -צבי 4ודוד

במגדל  ,בסג ' רה  ,במרחביה ,

התקבלה כדרך אפשרית ואולי כדרך עיקרית
1911

בידי ישראל גלעדי  2 ,רחל

בן  -גוריון ' .

2

י " ג  ' ,מכתב מהגליל התחתון '  ,אחדות  ,ב ( ט " ו כאדר

3

רחל ינאית  ' ,ועדי פועלימ '  ,שם  ,כ ( כ " כ ככסליו

4

אבנר  ' ,שאלות ההתישבות השיתופית '  ,שם  ,ב ( י " א בתמוז תרע " א )  ,גליון  , 35עמ '  ; 6 - 1שם  ,ב ( י " ח בתמוז תרע " א ) ,

תרע " א ) ,

תרע " א ) ,

גליון

גליון

 , 21 - 20עמ '

 , 32עמ '

. 25 - 23

.9-6

.

גליון  36עמ ' . 8 - 5
5

כן  -גוריון  ' ,השנה החולפת בחיי

הפועלים '  ,שם ,

נ ( כ " ט באלול תרע

"א ) ,

גליון

 , 48 - 47עמ '

. 7- 1
113

,

8

9

"

.

.

יי" " -י" " חייי *

" ןי

קבוצות אלה קמו כפתרוז לבעיית הפועלים שהתאכזבו מעבודתם במושבות ובחוות  ,ולא רצו ליהפך
לאיכרים .

אך

' קבוצות '

אלה לא היו יישובים אלא קבוצות קבלניות  -הם גם לא היו

קבועות  -ובדרך  -כלל התארגנו כל שנה מחדש  .ואמנם חיו חיי קומונה רק באורח חלקי ולצורך
שעה .

הקומונה החדרתית ודגניה
בתום שנת

, 1910 - 1909

שכה עיבדה קבוצת ' החורש ' את אדמות אום  -ג ' וני  ,לקחה על עצמה קבוצה

אחרת  ' ,הקומונה החדרתית ' עיבוד אדמות אלה  .היא היתה במרוצת  -השנים לדגניה  ' ,אם הקבוצות ' .
גרעין הקבוצה היו שלושה פועלים  ,שעלו יחד מן העיירה רומני באוקראינה בסוף
דרכם בארץ חיו כקומונה  .השלושה היו בין הפועלים הראשונים בחוות כנרת

1907

ב , 1908 -

ומראשית

ובשנה וחצי

שעבדו בחווה התגבשה סביבם קבוצת פועלים גדולה יותר שהחלה לתכנן עתיד משותף  .הועלתה
אפשרות לעבד את אדמות אום  -ג ' וני כבר בשנת

, 1910 - 1909

אך בעת השביתה החליטו כנראה שלא

היו מוכנים לכך  ,השאירו נציג אחד באום  -ג ' וני ועברו לחיות לשנה בחדרה  .כל אחד עבד אצל איכר
אחר  ,והם ניהלו בית משותף  -קומונה צרכנית  .מחדרה עברו לאום  -ג ' וני בסתיו

. 1910

הקבוצה החדשה באום  -ג ' וני  ' -החדרתית '  -חתמה מדי שנה על חוזה חדש עם המשרד הארץ -

ישראלי ולכאורה לא היתה שונה משאר הקבוצות של אותה תקופה  .אולם היא היתה מיוחדת בכך
שלא עברה לכיבושים חדשים  ,ונשארה במקום אחד מתוך מאמצים עזים להכות שורש וליצור דבר

בר  -קיימא .
דרכם מחדרה עד לייסודו של יישוב  -קבע עצמאי לא היתה קלה  -היתה נחוצה דביקות במטרה
ועקשנות  .אפשר להבחין בכמה נקודות  -מפנה בדרכה של קבוצה זו  ,שבכל אחת מהן היה צורך
בהכרעה  .בכל הכרעה הורגשה ידו המכוונת של יוסף בוסל  -הצעיר שבחבורה  -שהיה למנהיגה
הרוחני  .בכל הכרעה משתקפת המטרה אליה שאף רבכל פעם  ,רכנראה שלא כמקרה  ,הגיער הדי
הוויכוח אל העיתונות או לדיון פומבי  .בעיני בוסל היתה לוויכוחים אלה חשיבות ציבורית  ,והיו

למעשה לא על עתיד אום  -ג ' וני ודגניה לבדן  ,אלא על עתיד היישוב כולו .
יוסף בוסל עלה

ב 1908 -

והגיע לכנרת בחורף אותה שנה  .הוא היה  ,כנראה  ,הרוח החיה בהיווצרותה

של הקומונה החדרתית  .משה סמילנסקי  ,שנפגש עמו כרחובות עוד לפני עלייתו לגליל  ,העיד על
שחלם כבר אז להקים יישוב שיתופי  .סמילנסקי תיאר את פגישתם במלים אלה

:

 . . .אף הוא אינו מאמין באפשרות ליצור התישבות גדולה בלי אמצעים קפיטליסטים .
הזעיר ' אינו

ב ' אכר

מאמין  ,ולא רק מפני האטיות שבשטה זו  .העברי החדש לא יעמוד על צורות  -חיים

ישנות ולא יצטמצם בהן  .הוא צריך לדבר  -מה חדש  ,אשר יתן ספוק לא רק לדרישותיו

החמריות  ,כי אם גם לרוחניות  ,לנפשיות  . . .אנו צריכים למצוא סינתיזה  . . .לא אכר מנצל  ,לא
פועל מנוצל ואף לא עובד . . .
 - -מה  ,איפוא

? .

..

 -קבוצה  . . .חבר וטל פועלים  . . .משק גדול  --קפיטליסטי ובלי נצול . . .הוא דבר הרבה על מחוטבתה ודכרע נעשו שוטפים ורעיונותיו מלאים  .ה ' ארטל ' ( חבורת
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" ירי

פועלים העובדים בשותפות ) הרוסית היתה  ,כנראה  ,בשורש מחשבתו והשפיעה עליו הרבה .
 ומה תהיה צורת החיים-

קומוניסטית . . .

? . . .

6

בדרכם מחדרה לאום  -ג ' וני השתתפו כל אנשי הקבוצה בוועידה השישית של מפלגת ' הפועל

הצעיר '  .הדיון נסוב על דרכים לפתור את בעיית הפועל במושבות  ' -כיבוש העבודה '  -אך אנשי
הקומונה החדרתית הכריזו על הליכתם לאום  -ג ' וני עוד לפני הגיעם למקום  ,כתחילה של דרך חדשה
לא רק לעצמם אלא גם לפועל העברי וליישוב כולו  .וכך הציג זאת בוסל

 . . .בכל האסיפות אנו דנים על השאלה  :האם אפשר בתור פועל ? . .

:

 .עונים

:

אפשר ואפשר .

אולם לדעתי אין המענה הזה צודק לא מצד הצורך ולא מצד היכולת  .אין צורך כזה .
האידיאל שלנו אינו צריך להיות לברוא פרולטריון קרקעי  ,כי אם לפתח אלמנט של עובדי

אדמה  . . .מובן שאין אני חושב ע " ד [ על דבר ] אותן שיטות של התאכרות בגליל  - -אני
מדבר ע " ד שיטה שתתן באמת חופש אינדיבידואלי לפועל ושגם לא יצטרך להשתמש
בעבודתם של אחרים . . .

7

מראשית ישיבתם בדגניה ביטאו הכתבות הרבות על המקום בעיתונות את הרגשת הייעוד של
הקבוצה כמפלסת דרך וכיוצרת דפוסים חדשים

:

 . . .כולם ענין אחד היה לפניהם  :להשתדל שהעבודה תכניס כמה שאפשר יותר  ,להראות בזה
מופת חותך לדעתם האומרת כי שיטה של עבודה משותפת המסורה לרשות הפועלים היא
השיטה היותר נכונה כעבודת הישוב שלנו . .

ויוסף בוסל עצמו כתב

.ו

:

 . . .בדגניה נגמרו החשבונות השנה הזאת ברווח נקי של  4800פר '  -הרווח הזה מעודד את

רוחנו  ,מחזק את ההכרה כי רק עבודה חופשית ומשותפת תשיב לחיים את העובדים ואת
ובדרך עבודתנו זו עלינו ללכת הלאה . . .

בשנת

1912

הארץ ,

9

עברה הקבוצה משבר קשה כשחבריה עברו לבתי  -קבע וחלק מהם חתר לעבור הלאה

לכיבוש נקודה חדשה  .דבריו של בוסל שוב הכריעו  ,כפי שהעיד

:

 . . .כבר היה אצלנו רגע שכמעט כל חברינו הסכימו לעזוב את דגניה וללכת לכבוש מקום חדש
אחר  .בפעם הראשונה הייתי היחידי ללמד זכות על תפקידינו בדגניה על כבוש העבודה שלנו
פה  .עכשיו מסכימים כמעט כולם לדעה זו  ,מלבד במקרים יוצאים מן הכלל . .

.

מ  ,סמילנסקי  ,כתבים ח  ,תל  -אביב

[ יוסף

תרצ " ח  ,עמ '

. 215

בוסל ]  ,הפועל הצעיר  ,ד ( ט ' בחשוון תרע " א ) ,

' פועל '  ' ,דגני

"

גליון

.

 , 2עמ '

'  ,הפועל הצעיר  ,ה ( י " ס כטבת תרע " כ ) גליון

גלילי  ' ,מכתב מהגליל ההחתון '  ,הפועל

0 .י

.7

. 21

עמ ' . 18 - 17

הצעיר  ,ז ( ל ' בתשרי תרע " ד )  ,גליון  , 3עמ ' . 17 - 15

בשם גלילי  ,אך תוכנו וסגנונו מעידים שבוסל כתבו .

המכתב חתום אמנם

ש

8

יי " " "  " -ל " חייי ל ין "
ק

בעיית הטיפול בילדים הראשונים גרמה למשבר בקבוצות בכלל ובדגניה בפרט  .לעתים עזבו הורי
הילדים את המטבח המשותף והקימו משק  -בית פרטי  -כך אירע בקבוצות של ' השומר ' וכך קרה
ככנרת  .לא כך היה בדגניה  ,ושוב הכריעה דעתו של בוסל  ,הונהג חינוך משותף ונשמרה מסגרת
הקומונה .
וכך אמר בוסל בנאומו המכריע

:

 . . .רעיון הקבוצה נתקל כעת בהתנגדות רבה בתוכנו  .הסיבה העיקרית היא הנטיה לעשות את
הילד לרכוש פרטי  ,לקלסתר פניהם של האב והאם  .אנחנו המתנגדים לשלטון  ,רוצים בשלטון

ביחס לילדינו  .אם נניח שילד רכוש פרטי  ,שגינה רכוש פרטי  ,וכשרונות רכוש פרטי  -לאן
נגיע

?

החיים יכניעו אותנו באופן כזה  . . .רעיון הקבוצה הוא כולו חידוש  .כל חיינו מהפכה

אחת גדולה  .הראינו שיהודי יכול להתחיל

בזריעה ,

לקצור ,

לדוש  .החילונו חיים חדשים

משותפים במובן החברותי ובשחרור האישה בחברה  .הילדים  -הם רכוש כללי  ,וחינוך כללי
אנחנו צריכים לתת להם  .אנחנו עולים בהר תלול  ,ובבת אחת אנחנו צריכים לעלות  ,ואם
לאו -

נרד ,

ניפול ודגניה תהיה כפתח תקווה  . . .יי

בתום מלחמת  -העולם הראשונה תוכנן עתידה של דגניה כיישוב עצמאי  .הכנסת שיטות השקיה
והנהגת משק מעורב אפשרו תכנונו של יישוב המבוסס על עבודה עצמית וכך נוצרה הקבוצה -

הקיבוץ הראשון  .לבוסל היה תפקיד מרכזי בפערלות תכנון אלה אך לא זכה לרארת בהגשמת הרעיון .

הוא טבע בכנרת בג ' כאב תרע " ט ( . ) 1919
הקמתה של הקבוצה כצורת חיים
יש לציין אפוא שהקבוצות של העלייה השנייה  ,שקמו משנת

1911 - 1910

ואילך והחלוצה שבהן

היתה קבוצת ' החורש ' באום  -ג ' וני  ,הושפעו ודאי במידת  -מה מנסיונות כגון הקולקטיב בסג ' רה או

קומונות זעירות אחרות  ,אך נוצרו בראש  -וראשונה בעקבות האכזבה מכיבוש העבודה במושבות
ובחוות  .מן הדין לשוב ולהדגיש שקבוצות אלה לא היו במהותן יישובים אלא קבוצות קבלניות
ארעיות וצורתן השיתופית היתה אמצעי בלבד .

לעומת זאת  ,הקבוצה שהקימה את היישוב הקיבוצי הראשון היתה שונה  .בצד אחד התגבשה

הקומונה החדרתית סביב השלושה מרומני שחיו כקומונה עוד קודם  -לכן והיו גם מעורים כציבור
הפועלים של התקופה  .ראשית דרכה בדגניה היתה כאשר ההתארגנות בקבוצות החלה להיות
מקובלת  .אולם ייחדו את הקרמרנה החדרתית הרגשה של ייערד רמאמציה העזים להוכיח שיעבודה
חופשית ומשותפת ' תצליח יותר מאשר שיטות אחרות  .כך גם הצליחה ליצור את הדפוסים
הכלכליים והחברתיים של יישוב שיתופי  -דגם שבעקבותיו הוקמו הקיבוצים של השנים שלאחר -

מכן .
היה זה יוסף בוסל שידע לכוון ולבטא ייעוד זה ושאיפות אלה  .וכך תיאר אותו שמואל דיין

1 1

ש ' וורם

( עורך ) ,

ספר כוסל  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '

.2

6
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:

המניעים האידיאיוגיימ בהתהוותה של הקבוצה

 . . .יוסף השואף הלוחם לצורת חיים חדשה בקיצוניות כה מפליאה  . . .באסיפות פועלים נראה
הקומוניסט הקיצוני שלנו בוסל כמתון  ,כי הוא לא הרבה לדרוש מהחוץ  .אבל בפנים בין חבריו
האינטימיים בבית יצירה שלו הוא היה הקיצוני הדורש הרבה מעצמו ומחבריו ומנהיג חיים של
שויון .

2 . .י

נשאלת עדיין השאלה מדוע המעיט בוסל עצמו בחלקו ובחלק חבריו ביצירת הקבוצה ומדוע טען
שהיא ' נוצרה מן החיים '  .נראה שהדבר נבע מכך שהאמינו שרק דבר שהוא ' טבעי ' ולא תוצאה של
תכנית תיאורטית הוא שיהיה בן  -קיימא .

את סיכומו של בוסל הניא בנאום  ,שנשא כחודשיים לפני מותו  ,ובו שיקף היטב את התפתחות דגניה
ומטרות חבריה

:

 . . .בימים ההם צחקו לנו  ,לצעירים  ,שבאים הנה לעבוד  .אולם אנחנו לא חפצנו לעבוד

בלבד ,

אנחנו חפצנו גם ליצור  .כשבאנו לכנרת ושפכנו בה זעה ודם  ,לא מצאנו עדיין ספוק בזה  .יצרנו

את הקבוצה  .בכלי הזה הכנסנו את כל נשמתנו ואת כל מאויינו  ,ראינו את המושבות שהן
מתפרנסות על ניצול אחרים  .אמרנו

:

ניצור לנו צורה של ישוב כזאת המחייבת אותנו לעבוד

בעצמנו ולא בידי אחרים ובלי הנהלת אחרים .
כך צמחה הקבוצה וכך שמשה היא להרבה מטרות
א.

לכבוש עבודה  -בלי בעלים ובלי
העבודה גם יחד

ב.

:

משגיחים  ,כבוש

שיש בו משום גאולת הארץ וגאולת

:

לתת דוגמא בעבודה  -כל העבודות שמסביב התנהלו באופן פרימיטיבי  ,והאדם בן

התרבות נהפך בה לפרא  :הקבוצה באה לתת עבודה מקולטרת  ,מודרנית

;

ג.

לתת אפשרות לחדשים  ,הבאים להסתגל בעבודה שהיא קשה מאד

ה.

ולבסוף  ,גולת הכותרת של הקבוצה  :ליצור על ידיה אפשרות שנהיה בעצמנו הריגולטורים

;

של חיינו  ,לברוא חיים של שויון במובן הכלכלי וחיים של שויון בין החברים והחברות .
והנה עברו עשר שנים  -ומה הן המסקנות

לדידי הדבר ברור למדי

;

?

לדידי  ,עלינו עוד להחזיק בכלי זה  ,בקבוצה  ,כל זמן שהפרובלימות

הנזכרות לא באו עדין לידי פתרון  .כל זמן שתהיה אצלנו הכרה כי בשביל לרצות בחיים חדשים
וכשביל לשאוף לחיים חדשים לא די בהחזקת תורה בלבד  ,כי אם צריך לקיימה בגופנו  ,כל עוד

לא יחדלו מקרבנו אנשים שואפי התחדשות בחיי העם ובחיי החברה שלנו  -תהיה הקבוצה
משאת נפשנו 3 . . .י

12

13

ש ' דיין  ,חצי יובל שנים של דגניה  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ ' . 180
' המועצה

החקלאית של הפועל הצעיר  ,בכנרת

( המשך ) ' :

הפועל הצעיר  ,יב ( ו ' בתמוז

תרע " ט ) ,

גליון

 , 19 - 18עמ '
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שי

ש

צמיחתה של הקבוצה מתוך מאווייהם של בני העלייה השנייה
לעבודה עצמית

ברור בן  -אברם

הקבוצה הארץ  -ישראלית לא נוצרה על  -פי תפיסה אידיאולוגית פחות או יותר ברורה מראש  ,י אלא
צמחה מתוך מאווייהם של צעירים אידיאליסטיים בני העלייה

השנייה ,

שהיו מודעים לערכם

האנושי  ,לעבודה ברשות עצמם  .צעירים אלה באו אמנם ' לכבוש את העבודה ' במושבות יהודה ,

אולם לא היו מוכנים להישאר פועלים שכירים הנתונים לחסדם של בעלי  -המטעים ולשרירות  -לבם

של משגיחים או לפיקוחם ולהתערבותם של אפוטרופסים ומנהלים של חברות ההתיישבות  ,גם אם
היתה זו יק " א או ההסתדרות הציונית  .אולם הם לא רצו גם ' להתאכר '  ,על  -פי מושני התקופה  ,דהיינו
להיהפך לאיכרים המעסיקים בעצמם פועלים שכירים  ,לרוב ערבים  .צעירים אלה ביקשו ' חופש
אינדיבידואלי '

נ

בעבודתם  .וכך כתב ברל כצנלסון הצעיר אל אחיו בשנת תרע " א

:

אני רוצה לעבוד  ,אולם איני רוצה להיות פרוליטארי  .אין זה בעיני מצווה כלל וכלל לאהוב את

העבודה  ,להרגיש עצמך אדם  ,להיות חפשי מעול בעלי בתים ופקידים  -לשם כך אתה צריך

עצמו ' .

להיות עצמאי  ,והפועל הארץ  -ישראלי מבקש לעמוד ברשות

כשהגיעו הפועלים החקלאיים אחרי ויכוחים לכלל הכרה שעליהם לא רק לכבוש את העבודה אלא

גם את האדמה  ,היה ברור להם כי על ההתיישבות להיות מושתתת על עקרון העבודה העצמית .
בעבודה עצמית ראו בסיס ותנאי להגשמתה של הציונות  .מה שכונה מאוחר יותר ' התיישבות עובדת '
לצורותיה השונות -

קבוצה ,

קיבוץ  ,מושב  -עובדים  -צמח מתוך חיפושי  -דרך להגשמתו של

עקרון זה .
נראה

כי

תחילה

דוו .קא

תיארו לעצמם הפועלים כי תהיה זו התיישבות בצורת משקים

אינדיבידואליים של איכרים זעירים  .כתכנית ' החורש ' משנת
מבוססת על ' אנשים בעלי רכוש בינוני ' ( אותו יחסכו כפועלים
350
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דובר על ' איכרות '  ,שתהיה

שכירים ) ,

המעבדים כל אחד

דונמים של אדמת פלחה  4 .השאיפה הזאת להיות איכרים זעירים היתה כנראה פשוטה ולא -

אידיאולוגית  ,אך זכתה גם לביסוס תיאורטי במאמריהם של ויתקין  ' ,ובעיקר של יצחק

1

 250עד

וילקנסקי ' .

אני עומד לפרסם מאמר מפורט על התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית ( ' השיתוף המלא ' ) בתקופת העלייה

השנייה והשלישית  .הדברים שלהלן הם קיצורו של המאמר  ,אך רק בדבר ימי העלייה השנייה .
2

3

ממשי  ' ,לשאלת הפועל הגלילי '  ,הפועל הצעיר  ,ד ( ט ' בחשוון

תרע " א ) ,

אגרות ברל כצנלסון  ,תר " ס  -תרע " ד  ,איגרת י " ס באדר תרע " א .

4

5

' ביבוש הקרקע או ביבוש העבודה '  ,הפועל הצעיר  ,א ( תמוז -אב

עמ '

. 47 - 44

6

"ט) ,

גליון  . 5תכנית ' החורש ' פורסמה רק כעבור שנה .

הפועל הצעיר  ,ב ( כסליו תרס

118

גליון

.2- 1

עמ ' . 5

הפועל הצעיר  ,ג ( חשוון

תר " ע .
)

גליון . 1

תרס " ח ) ;

כתבי י ' ויתקין  ,תל  -אביב תשב " א ,

טרומפלדור מזה
י
מצד אחר  -יש לציין כי תכניות ל ' מושבה קומוניסטית ' שלי מניה שוחט ושלן יוסף

ושל ' המושבה השיתופית ' מיסודו של פראנץ אופנהיימר מזה  ,לא מצאו הד רב בין אנשי העלייה
השנייה ואף נדחו .
אולם נראה הדבר כי בשל סיבות אובייקטיביות לא היה אפשר להקים אז כפרים המושתתים על
משקים אינדיבידואליים  ,הן בשל חסרונם של אמצעים כספיים בידי ההסתדרות הציונית  ,הן משום

היעדר הכשרה חקלאית לפועלים הצעירים  ,ובעיקר משום שרווקותם לא אפשרה להם לנהל משק

חקלאי הכולל משק  -בית .
דרך חדשה לכיבוש האדמה בעבודה עצמית  ,בלי מנהלים ובלי מנוהלים  ,שממנה עתידה להתפתח

צורה חדשה של התיישבות  ,נפתחה לפני פועלי העלייה השנייה עם פעילותו של המשרד הארץ -

ישראלי ביפו בראשותו של ארתור רופין  .בחוות  ,שהוקמו על  -ידי המשרד על אדמות

בדלייקה ,

באום ג ' וני ובבית  -עריף  ,התארגנו קבוצות של פועלים  ,שעיבדו את האדמה בעבודה משותפת ועל
אחריותם  -הם  .קבוצת פועלים כזאת היתה אמנם קיימת כבר בשנת תרס " ח

סג ' רה  ,אך ' קולקטיב ' זה התפרק לאחר פחות משנה
בשנת תר " ע

( ) 1910 - 1909

;

( ) 1908 - 1907

בחוות

גם קבוצת הכיבוש הראשונה  ,שהתארגנה

לכבוש את אדמות אום ג ' וני  ,התפרקה אחרי שנה  .ספק רב אפוא אם

אפשר לראות בהתלכדויות אלה של פועלים את ראשיתה של הקבוצה כצורת חיים שיתופית
קבועה .
את ראשיתו של תהליך היווצרותה של הקבוצה והתגבשותה כצורת חיים המבוססת על אידיאולוגיה

שיתופית יש לראות בהליכתה של ' הקומונה החדרתית ' לאום ג ' וני בראשית שנת תרע " א
בדגניה ,

כך נקרא המקום לאחר

זמן  -מה ,

נשמרה הרציפות

החברתית ,

( . ) 1910

רק

שבלעדיה לא יכול היה

להתפתח יישוב על יסודות שיתופיים  ,והליכוד החברתי של ' הקומונה החדרתית ' שימש יסוד
לעיצובם של דפוסי שיתוף בתחומי  -חיים שונים  ,גם עם המעבר מעדת רווקים צעירים שואפי
נדודים ומבקשי אתגרים הדשים אל יישוב של קבע ובו משפחות וילדים  .היה זה תהליך שנמשך
עשר

שנים  ,כמעט .

מבחינה זו ראוי להשוות את תיאורו של ברל כצנלסון את קבוצת הכיבוש באום ג ' וני בשנת תר " ע
( ) 1910

להגדרתו את ' הקבוצה ' ותיאורה בשנת

. 1921

במכתביו משנת תר " ע תיאר את קבוצת הכיבוש

באום ג ' וני כ ' קואופרציה של פועלים ' והשווה אותה לארטיל הרוסי  7 .אולם  ,כאשר סיפר כשנת

בארצות  -הברית על הקבוצה  ,השתמש  ,לפי
ולא בקואופרציה או
מטבח ,

קומוניזם ' ' .

דבריו  ' ,בכוונה

הוא תיאר את ייחודה של הקבוצה  [ ' ,ה ] מכילה עבודה

חיים תרבותיים וציבוריים וחינוך ילדים '  .בין השנים

1921

תחילה  . . .כבטוי הארץ  -ישראלי הזה

1921 - 1910

משותפת ,

נוצרה אפוא בארץ איכות

חברתית חדשה .

' הקומונה החדרתית ' לא התלכדה  ,כפי שקבע רפאל פרנקל  ' ,סביב מטרה משותפת '  ' ,וספק אם היה
בה ' השלוב הנדיר של רעיון ומעשה '  ,ואם מקור הצלחתה היה ' בהכרתם הבהירה של חבריה את

7

אגרות ברל כצנלסון  ,תר " ס  -תרע " ד  ,איגרת כ " ח באייר תר " ע
לחברים ( כמקום

קונטרס ) ,

כסליו תרפ " ב  ,עמ '

;

איגרת י " ט באדר תרע " א .

ברל כצנלסון  ,כתבים  ,א  ,תל  -אביב [ בלי

תאריך ]  ,עמ ' . 286

8

מכתב

9

ר ' פרנקל  ' ,יוסף כוסל  ,הקומונה החדרתית והיווצרות הקבוצה '  ,הציונות  ,ד ( תשל " ו )  ,עמ ' . 69 , 67

:3

119

יעדם  [ ,ו ] בתחושת השליחות שלהם '  ' .הקומונה החדרתית ' שמרה על רציפות קיומה והרחיבה את
תחומי השיתוף בשל אותו ליכוד חברתי שייחד אותה משאר קבוצות העלייה השנייה  ' .הקומונה

החדרתית ' נשארה בדגניה לא על  -פי מטרה קבועה מראש  -הקמתו של יישוב שיתופי  -אלא
הגיעה לכלל החלטה להישאר ועם בעת שהותה במקום  .אחרי שהתקבלה החלטה זו  ,עיצבו חבריה

דפוסי  -חיים שיתופיים מותאמים לתחושתם שהם מהווים משפחה גדולה אחת .
אם בדגניה התגבשו אפוא דפוסי  -חיים שיתופיים כוללים  ,הרי אלה נוצרו לא מתוך אידיאולוגיה
חברתית קיימת
' הקומונה

מראש ,

החדרתית ' ,

אלא משום הקשר האישי החזק ויחסי הרעות שהיו קיימים בין חברי

ואידיאולוגיה זו התגבשה רק מתוך החיים האלה  .אמנם כדוגמת דגניה נוצרו

כתקופת העלייה השנייה קבוצות אחרות  ,אולם אלה לא פיתחו אותם דפוסי  -חיים של בית  -משותף
ונשארו ביסודו של דבר קבוצות של עבודה משותפת ורובן המכריע התפוררו כשנוצרו בתוכן
משפחות  .לפיכך זהה כמעט התפתחותה של הקבוצה בתקופת העלייה השנייה עם התפתחותה של
דגניה  ,ואפשר

אף לומר כי דגניה היתה הקבוצה היחידה שלא נכשלה בתקופה זו .

בהתפתחותה של ' הקומונה החדרתית '  ,ולאחר  -מכן של

הראשון

בהתגבשותה

כ ' קבוצה '

היתה

דחיית

דגניה  ,אפשר

ההצעה

להבחין כמה שלבים  .השלב

להתאחד

עם

היישוב

השיתופי

( ' הקואופראציה ' ) מיסודו של פראנץ אופנהיימר  ,אשר המשרד הארץ  -ישראלי ביקש להעביר
ממרחביה לכנרת  .חברי דגניה  ,בזוכרם את פרשת השביתה בכנרת  ,דחו את ההצעה הזו בטענה כי -
יעשו צעד לאחור בהיכנסם תחת ההנהלה הקואופרטיבית  ,כי את החופש הגמור בעבודתם

ובהתפתחות האיניציאטיכה שלהם  -הם חושבים לדבר הכרחי לקיומם בתור קבוצה 0 .י
' הקבוצה '

היתה אז לחברי דגניה  ,כמו בעיני פועלים אחרים מבני העלייה השנייה  ,חבורה של

פועלים  ,שקיבלו על אחריותם עיבוד אדמה בלי שיסורו למרות מנהל ושל מנגנון מנהלי .

בתשובתם אף טענו חברי דגניה כי הם מתנגדים לשכר  -עבודה מדורג  -על  -פי ההספק  -עקרון
שהיה מאבני  -היסוד בשיטתו של אופנהיימר  .התנגדות זו לשכר מדורג לא היתה דווקא אופיינית
לחברי

דגניה ,

מפני שהיו חכרי קבוצה  ,אלא לכל פועלי העלייה השנייה

כמעט  ,שהיו

רווקים

צעירים  ,צורכיהם היו פחות או יותר שווים והם נמנו עם אותו הטיפוס של ' הפועל  -החלוץ '  ,אשר

לפי דבריו של וילקנמקי לא עבד לרווח אלא בשביל ' התגלות עצמיותו '  .יי

התנגדות זו לשכר  -עבודה

לא שווה  ,יותר משהיתה מעוגנת בעקרונות או באידיאולוגיה קומוניסטית  ,נבעה מתוך תחושת
חברות טבעית של צעירים שהיו זקוקים זה לזה  .לאמיתו של דבר  ,היה השוויון שלהם סלקטיבי ,
משום שהקבוצות קיבלו רק פועלים טובים  ,ופועלות לא התקבלו כמעט כלל  .מדיניות זו נבעה מן
הרצון להוכיח כי המשקים המנוהלים בידי הפועלים עצמם יכולים להיות רווחיים אמנם  .לפועלות
נזקקו הקבוצות רק לשם עבודת המטבח  .קשה אפוא לטעון כי אנשי הקבוצות פיתחו אידיאולוגיה
שוויונית מקיפה  ,וכבר ציינו לעיל כי אל תכנית המושבה הקומוניסטית של טרומפלדור התייחסו

בדרך  -כלל בשלילה .

10

11

120

ראשית  -דגניה בעשור הראשו ' 7תרע " א  -תרפ " א  ,מתוך הארכיון  ,עמ ' . 20

' המעברים בחבורות ההתנחלות '  ,הפועל הצעיר  ,ג ( אב

תר " ע ) ,

גליון

; 16

בדרך  ,עמ '

. 166 - 165

תעם

דחיית ההצעה להתאחד עם הקואופראציה של מרחביה  ,הכריעו חברי דגניה בעד צורה אחרת
של עבודה משותפ ת  ,אך טרם הגיעו לידיהחלטה לפתח אתהקבוצה כיישוב של קבע  ,המבוסס

על שיתוף בכל תחומי  -החיים  .רבים מהם ראו עדיין את שהותם במקום כזמנית וחלמו על כיבוש
החורן  .אולם בכורח המציאות המשקית  -הצורך לדאוג לעתידו של המשק ולא לנטוש את ההישג

של כיבוש המקום לעבודה עברית  -והחברתית  -היווצרותן של משפחות  -השלימו חברי
דגניה עם הרעיון  ,שאותו טיפח בייחוד יוסף בוסל  ,שעליהם להישאר במקום ולסתחו .

רק עם ההחלטה להישאר במקום  ,בראשית שנת תרע " ד

( , ) 1913

נתנו חברי דגניה את דעתם לעיצוב

דמותה של הקבוצה כיישוב  -קבע  .יחד עם פיתוח דפוסי  -חיים שיתופיים התגבשה גם אידיאולוגיה
של חיי  -שיתוף  .דפוסי השיתוף ומושגיו הושתתו על יחסי הרעות שבין חברי ' הקומונה

החדרתית ' ,

שראו את עצמם כעין משפחה מורחבת  .יתר על כן  ,ביחסי רעות אלה ראו תנאי לשיתוף מעבר
לעבודה משותפת  .הקבוצה מוכרתה להיות קבוצה קטנה ואינטימית  .המסגרת המצומצמת הכרחית

מצד אחד להגשמת האידיאל של עבודה ללא מנהלים ומנוהלים  ,ומצד אחר  -לקיומם של דפוסי -
השיתוף המלא .
אין ספק כי היווצרותן של משפחות היתה מפנה בהתפתחותה החברתית של הקבוצה  ,בעיקר לאחר
שנולדו הילדים הראשונים  .המשפחה בקבוצה היתה למוקד של מתחים חברתיים ורעיוניים
תמידיים  .אפשר לקבוע כי רובן של המשפחות בקבוצות העלייה השנייה החלו לנטות במוקדם או
במאוחר אחר רעיון מושב  -העובדים ועזבו את הקבוצות  .ושוב  -משום ליכודה החברתי נשארו
בדגניה חברים רבים בקבוצה  ,גם אחרי שהקימו משפחות  .כאן התפתחה ההרגשה והתגבשה אפוא

ההכרה כי הקבוצה כולה היא בית  ,וחייבת לכן לקבל על עצמה גם אחריות לטיפול בילדים .
קבלתה של

"

חלטה זו אמנם לא היתה מובנת מאליה  .קדמו לה ויכוחים יסודיים  ,ובקבוצה התגבשו

שתי דעות ' קיצוניות אחת לשניה '

2 :י

היו שטענו כי הטיפול בילד הוא עניינה של המשפחה

ואילו אחרים סברו כי הטיפול חייב להיות באחריותה של החברה

לבדה ,

כולה  .גם עצם קיומם של דיונים

כאלה מורה על כך שחברי דגניה לא פעלו על  -פי רעיון ברור מראש  ,אלא גיבשו את האידיאולוגיה
של השיתוף המלא מתוך מסיבות החיים  ,כאשר תחושת הרעות ששררה ביניהם הובילו אותם אל

דפוסי  -שיתוף שהלמו את מערכת היחסים האנושיים הממשיים שביניהם  .בקבוצות אחרות שבהן לא
היה אותו ליכוד חברתי  ,לא הגיעו החברים לידי החלטה על אחריות הקבוצה כולה לחינוך הילדים
( מסיבות אחרות הונהג טיפול משותף גם במושב השומרים

לחינוך

הילדים ,

תל  -עדשים ) .

האחריות המשותפת

שהיתה קיימת בדגניה הפכה מאז העלייה השלישית לאחת מאבני  -היסוד של

המציאות הקבוצית והאידיאולוגיה הקבוצתית  ,נתפסה בידי מחברי הדין  -וחשבון של משלחת
' פועלי  -ציון ' כ ' פתרון יותר חותך הפותח אופקים חדשים '  .ני
אך התפתחותו של משק דגניה הקשתה על הגשמתו של האידיאל של עבודה ללא מנהלים וללא

מנוהלים ושל השיתוף  ,כפי שהבינו אותו חבריה  .מספר העובדים בדגניה חרג מן המסגרת שבה

12

פרטיכל אסיפת חברי דגניה  ,אלול תרע " ו .

13

האדמה  ,ט ,

עמ '

. 250
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" " "ריסיי ""יי"" "י "'

יזה

אפשר היה לקיים את האידיאלים האלה  :ובקבוצה היו אף עובדים שלא נקלטו מבחינה חברתית
ב ' קומונה החדרתית ' ולכן נמצאו מחוץ למסגרת של השיתוף המלא שבו חיו חברי הקומונה  .בדגניה
היו שלושה ' מעמדות '

:

חברי ' הקומונה החדרתית ' שחיו  ,כאמור  ,בשיתוף מלא

;

עובדים ששהו

במקום תקופה ממושכת  ,ולא נמנו עם חברי ה ' קומונה ' ולכל אחד מהם היה חשבון אישי ( אמנם

פיקטיבי ) בפנקס הקבוצה

משק הזקוק

ל 60 - 50 -

;

ופועלים

זמניים  ,שהועסקו

בידי הקבוצה  ,בעיקר בעונות הבוערות .

עובדים לא יכול היה להתנהל בלי מנהלים ומנוהלים  ,ואף לא היה אפשר

לקיים בו יחסי רעות אינטימיים  ,המהווים  ,על  -פי השקפותיהם של אנשי

דגניה  ,תנאי לדפוסי -

שיתוף  .חברי דגניה הגיעו לכלל החלטה לוותר על חלק מאדמותיהם  ,להשתית את המשק על עבודה
ל 12 -

משפחות ולתכנן את המשק כך שלא יהיה צורך בעובדים זמניים 4 .י רק בקבוצה בגודל כזה

אפשר היה  ,לדעתם  ,להגשים את השיתוף האמיתי כין החברים .

אף כי חברי דגניה האמינו כי בעתיד תקומנה קבוצות רבות כאלה  ,היה ברור להם כי לעת עתה תהיה
זו קבוצה של נבחרים  .אך האם תענה צורה התיישבותית זו על הצרכים של העלייה הגדולה העתידה
לבוא

?

מה גם שהתפתחותה של דגניה הטילה ספק אם אפשרי צמצום הקבוצה

ל 12 -

משפחות .

אולם אם לא אפשר היה לקיים קבוצה כזאת  ,שרק בה ייתכן על  -פי השקפותיהם שיתוף אנושי
אמיתי  ,שמא עדיף משק זעיר למשפחה אחת

?

במיוחד עם פרסום חוברתו של אליעזר יפה

' יסוד

מושבי עובדים ' 5י קנה לו רעיון מושב  -העובדים חסידים רבים בקרב אנשי דגניה והקבוצות

האחרות  ,בעיקר בין בעלי  -המשפחה  .רעיון זה הושתת על ההנחה כי יש לכונן קשר אישי בין העובד
לבין אדמתו  .כך סברו ביסודו של דבר גם המצדדים בקבוצה  ,ומשום כך תבעו כי תהיה קטנה  .אולם

אינדיבידואלי יסיק

הם חששו כי משק

את הנטיות האגואיסטיות השליליות שבאדם  ,ואילו המסגרת

הקבוצתית תעתח בו יותר את הדאגה לכלל .
נראה כי כל אנשי הקבוצות כתקופה זו היו שרויים בהתלבטות בין אפשרויות אלה  :מושב  -עובדים

אינדיבידואלי או קבוצה קטנה ואינטימית  .אף בוסל  ,האדוק ביותר מבין חברי הקבוצות לרעיון
הקבוצה  ,טען כי ' שני הזרמים הללו תוססים בכל אחד מאיתנו ' 6 .י

חלק מחברי דגניה החליט לעזוב אותה ולהשתתף בייסוד מושב  -העובדים הראשון  ,נהלל  ,מפני
ששוב לא האמין באפשרות קיומה של קבוצה קטנה  ,היינו  -בקבוצה בכלל  .אף בוסל הגיע לידי
ההכרה כי אין להגשים קבוצה כזאת  .אולם הוא נשאר נאמן לרעיון השיתוף  ,אך פירש אותו עתה
בצורה רחבה ירתר

:

מספיק אם החברים הכירו בשלילה של החיים הרגילים בסביבתנו ובעולם כולו  ,ומתקשרים
יחד בשביל להשוות עד כמה שאפשר את כח יצירתם  ,או לפחות את זמן עבודתם בכל יום  ,את
תנאי חייהם ואת סכום הוצאותיהם  ,את חינוך וטיפול ילדיהם וכו ' .

14

בוסל באסיפת חברי דגניה
עמ '

15
16
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ב ; 31 3 . 1919 -

ראה גם מכתב הקבוצה אל המחלקה לחקלאות ולהתיישרות  ,ראשית ,

. 31 - 30

הוצאת הוועד המרכזי של מפלגת ' הפועל הצעיר '  ,יפו תרע " ט .
אסיפת חברי

דגניה .

י " ר באדר ב '

תרע " ט .

"

חק

דויקליק רוה

" זי

,

מ

"

בוסל האמין כי ה מ ש ט ר השיתופי הוא שייצור במשך הזמן מערכת אחרת של יחסים אנושיים

:

' צורת חיים זאת שבאה אולי  -מתחילה רק מתוך הכרה מוסרית מתקדמת  ,בוראת כבר אחר כך

מושגים חדשים בחיים '  .אך זה לא יקרה במשך דור אחד

:

כדי שהאנשים יחשבו וירגישו תמיד מה שאדם צריך להדגיש בחיים של שויון גמור  ,בחיים
משותפים גמורים  ,צריך האדם להיולד בחיים האלה ובשביל זה צריכים דורות לעבור 7 .י
אמונה זו בקבוצה כמשטר  -חיים שבו יצמח האדם החדש ניזונה ללא ספק מהלכי  -הרוח של צעירי
העלייה השלישית  ,חדורי האמונה בהתגשמותו הקרובה של הסוציאליזם בעולם  .בשבילם היתה
הקבוצה ' כוכב

מאיר ' ,

' התא הראשון הבריא בגוף

האנושות החולה '  ' .י

נוער זה  ,בעיקר מן ' השומר

הצעיר ' ומ ' גדוד העבודה '  ,העניק לקבוצה  ,שראשיתה בחיפושי  -דרך לעבודה עצמית ללא מנהלים
וללא

מנוהלים  ,משמעות

חברתית כוללת של אב  -טיפוס של החברה הסוציאליסטית המתוקנת

שעתידה להתגשם בארץ  -ישראל ובעולם כולו .

17

' מנתב לחבר  ,תרע " ט  , ,ספר בוסל  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ ' . 240 - 239

18

א ' טרטקרבר  ' ,ערך המפעל '  ,הפועל הצעיר  ,לו

( תרפ " א )  ,עמ '

. 11

ש

אידיאולוגיה ואנטי  -אידיאולוגיה

הנרי ניר

ברוך בן  -אברם ורפי פרנקל הציגו שתי תיזות מנוגדות כמעט

:

האחת מדגישה את המניעים

האידיאולוגיים של ראשוני הקבוצה  ,והשנייה מדגישה את הגורם המעשי  ,המסיבות ההיסטוריות

המיוחדות  ,ואף חלקם של המקרה והגורם האישי  .דעתי שונה במקצת משתיהן .

התיזה האנטי  -אידיאולוגית
התיזה האנטי  -אידיאולוגית אומרת בצורתה הקיצונית כי למייסדי הקבוצה היו מניעים אידיאולוגיים
בתחום

הציוני  ,המתבטאות

בסיסמאות ' כיבוש העבודה ' ו ' כיבוש הקרקע ' ; אך בתחום החברתי הם

פעלו בצורה פראגמאטית לחלוטין  ,ללא מניעים אידיאולוגיים כל עיקר  ,ולכל היותר מתוך שאיפה
להגיע ל ' עבודה חופשית '  -עבודה ללא מנהלים וללא מפקחים  .גם שאיפה זו מוסברת כפרי -

נסיונם השלילי עם המנהל ברמן ( דהיינו  ,התפתחות פראגמאטית  ,ואף

סטיכית ) ,

ומנומקת ברצונם

לחסוך כסף ציבורי  -שאף זה מניע ציוני ולא סוציאליסטי .

אולי יאמר שנוסח זה של התיזה של ברוך בן  -אברם פשטני מדי  .הוא מבטא  ,לדעתי  ,את עיקרי

הדברים שאמר  .אולם  ,היא אינה תואמת את אופיה של התקופה ושל אנשי העלייה השנייה  .אם
היתה אי  -פעם בהיסטוריה קבוצה של אנשים ערים לשאלות סוציאליות  ,ששיקולים חברתיים היו
שזורים כחוט השני בשיקוליהם

הלאומיים  ,שעסקו במודע בשאלות

היום  -יום מן האספקלריה של

אותה חברה עתידה הנבנית בצעדיהם המעשיים  -היו אלה אנשי העלייה השנייה  .בציבור כה קטן
שקרא  -וכתב  -שני עיתונים  ,כלכל את התפתחותו בדיונים יסודיים לפחות פעמיים בשנה ( כנסי
פסח וסוכות של שתי

המפלגות ) ,

וכבר בזמן קבוצת הכיבוש באום ג ' וני ראה צורך לייצוג של שישה

או שבעה גופים ציבוריים  ,ן קשה להאמין כי יצירתה של מסגרת עבודה חדשה לא לוותה בשקלא
וטריא

רבתי ,

ניתוח של השלכותיה וסיכויים והתייחסות לתמונה כללית יותר של שאיפותיהם

החברתיות של חברי הקבוצה  .ראיה לכך  -מכתבו של רופין  ,שבו הזהיר כי עליית קבוצת הכיבוש

באום ג ' וני תתפרש ' כמאורע המחולל תקופה חדשה '  ,טרם תוכח הצלחתה  : .סביר אפוא להניח כי
כבר אז התעוררו תקוות כאלה  -ולא רק בלבו של רופין  .אם דיונים אלה לא הגיעו באותה תקופה
לידי ביטוי בכתב ואם הם טושטשו או נשכחו אז או בתקופה מאוחרת

יותר  ,עובדות

אלה טעונות

הסבר  .לכך אתייחס להלן  ,בדברי על ההיסטוריוגראפיה של הקבוצה .
1

הפועל הצעיר  ,פועלי ציון  ,לגיון העבודה  ,החורש  ,השומר  ,הקבוצה החדרתית ( או פועלי כנרת

ברל כצנלסון  ,יא  ,תל  -אביב תש " ט ,
הציונות  ,ד
2

124

( תשל " ו ) ,

.

עמ '  ; 66 - 65ר ' פרנקל ,

עמ '  , 57והערה . 25

פרנקל  ,שם  ,שם והערה . 26

הותיקים ) ;

' יוסף בוסל  ,הקומונה החדרתית והיוצרות

כתבי

הקבוצה ' ,

המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה

טיעונים אלה כלליים מאוד  .אך במקרה של כמה מראשוני דגניה  -ישראל בלוך  ,תנחום תנפילוב

ויוסף אלקין  ' ,השלישייה מרומני '  -יש ראיות מדויקות הרבה יותר לרקעם הרעיוני  .כולם היו
חברים בתנועה בשם ' התחייה ' בעיר רומני  .לפי עדותו של ישראל בלוך  ,שהיה חבר בקומונה
החדרתית ונציגה בקבוצת הכיבוש באום ג ' וני  ,הפרוגרמה של ארגון זה  ,שהוא הצטרף אליו

או

ב 1904 -

ב - 1905 -

שללה את הסוציאליזם בגולה מתוך

נימוק  ,שהעם

היהודי אינו נורמלי ואין בו

מעמדות ,

ומלחמת  -מעמדות רק הורסת את קיומו הכלכלי  .בארץ  -ישראל צריך לבנות הכל מחדש על
יסודות

קולקטיביים ' .

בלוך עלה ארצה

ב , 1906 -

יחד עם שלושה צעירים  ,גם הם חברים ב ' התחייה '  .שניים

מהם  ,תנחום

תנפילוב ויוסף אלקין  ,עתידים היו להיות בין מייסדי דגניה  .בעלותם על האונייה  ,הכריזו

יחד עם שני צעירים

אחרים  ' ,על

קומונה '  ,לפי דברי

בלוך  .הוא הוסיף ואמר

בהשפעת הסעיף על הקולקטיביזם שבפרוגרמה של " התחייה " ' .

:

ארבעתם .

' בודאי עשינו זאת

4

דברים אלה נכתבו אמנם בשנת תש " ה  ,כארבעים שנה לאחר מעשה  .אך אין סיבה לפקפק באמינותם

כתיאור כללי של ' התחייה ' ומצעה הרעיוני  ' .עדות מסייעת לכך ניתנה על  -ידי אליעזר יפה  ,בדברי -
סקירתו את הקמתה של תנועת ' החלוץ ' באמריקה  .הגרעין הפעיל ב ' החלוץ ' היתה תנועה בשם
' התחייה ' שנוסדה בתרס " ג  ,והורכבה רובה ככולה מיוצאי רוסיה  .יפה ציטט את מצעו של ' החלוץ '
משנת תרס " ה

:

מתוך שימת  -לב שבארצנו אינה קיימת עדיין סטרוקטורה סוציאלית  -כלכלית קבועה  ' ,וכמו  -כן
שעמנו אינו שולט על כל רכוש לאומי המרוכז בחלקו הקפיטליסטי  ,כנהוג אצל כל העמים

הנורמליים  -הננו בטוחים שאת פעולת ההתישבות בא " י נוכל לנהל בלי קשיים על בסיס
קולקטיביסטי  . . .החלטנו לנהל תעמולה  . . .על מנת שכל פעולת התישבותנו בא " י  . . .תהיה
מבוססת  ,במידה האפשרית  ,על יסודות הקולקטיביזם

( קומוניזם )

6.

אין כאן אמנם הוכחה נחרצת כי זהות השם מסמלת המשכיות רעיונית  ,ולא כל שכן שהמצע של

' החלוץ ' בניו  -יורק בתרס " ה היה זהה עם זה של ' התחייה ' ברומני באותה השנה  .אך נדמה כי שתי
הנחות אלה הן ספקולאציה סבירה למדי  ,הנסמכת לא על זכרונות לאחר ארבעים שנה אלא על
תעודה

3

בת  -הזמן  ,המצוטטת

כלשונה על  -ידי יפה * 6 .

ישראל כלוך ( חוברת לזכרו ) הוצאת תנועת המושבים והארגונים  ,תל  -אביב תשל " ז  ,עמ '  . 70הדברים נכתבו בתש " ה

וראו אור ( בשינויים לא

מהותיים )

כלוך  ,שם  ,עמ ' ; 73

כתוך

:

ביבא -

ספר העליה השניה  ,תל אביב תש " ז  ,עמ ' . 153

4

ישראל

5

יש עדויות רבות לזכרונו המצוין של ישראל בלוך

ספר העליה

השניה  ,שם  ,עמ ' . 155

6

ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

*6

בזמן עריכת הדיון לא הכרתי את המקורות על
שיתוף וראשית הגשמהת בעליה

, )3

;

ישראל בלוך

עמ ' . 158 - 156
' התחיה ' ברומני המובאים במאמרו של שמואל נדון ,

השניה '  ,קתדרה  ( 16 ,תש  -ם ) ,

של ישראל בלוך המצוטט כאן  .ניתן להוסיף להם
67נ ; 168 -

-

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 33

:

' השאיפה לחיי

עמ '  . 42 - 40מקורות אלה תואמים בדיוק את התיאור

א ' צנציפר ( רפאלי )  ,פעמי גאולה  ,תל  -אביב תשי " ב  ,עמ '

אך ייתכן כי תיאור זה מכוסס על המקורות המובאים על  -ידי גדון .
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החדרתית  ,ועל

מסתבר אפוא כי לאותם שלושה יוצאי רומני שמסביכם נבנתה הקומונה
_

כן היו

מרכזיים בה  -לפחות מן הבחינה החברתית  -היה רקע רעיוני משותף  ,שגורם אחד בו היתה הדרך

השיתופית לבניית ארץ  -ישראל  .זאת ועוד

:

באידיאולוגיה של ' התחייה ' היתה השיתופיות חלק

ממכלול אידיאולוגי שחלקו השני היה זהה עם ההשקפה הבסיסית של ' הפועל הצעיר '  -לגבי
הגולה לפי עדותו של בלוך  ,וגם לגבי המצב בארץ  -ישראל לדברי יפה  .לו ידענו רק עובדות אלה היה
קל להגיע למסקנה כי דגניה נבנתה  -הן על  -פי המבנה החברתי שלה והן על  -פי ההשתייכות

המפלגתית והשקפת  -העולם הכללית של חבריה  -על  -פי המצע של ' התחייה ' .
האם מותר לקרוא למצע הוה

' אידיאולוגיה ' ? לא כאן המקום להתייחס לשאלה הסבוכה של הגדרת

האידיאולוגיה בתור שכזו  .אסתפק בהגדרתו ה ' ראשונית ' של זליגר  ' :היא כוללת קבוצות מושגים
אשר על פיהם בני  -אדם מציגים  ,מסבירים ומצדיקים מטרות ואמצעים של פעילות חברתית

מאורגנת '  7 .לפי הגדרה זו  ,אין ספק כי לחברים אלה היו מניעים אידיאולוגיים לחיי  -השיתוף  ,גם אם
לא הגיעו לידי ביטוי מלא במקורות הכתובים בני  -הזמן  .יתר על כן
החדרתית ,

הקומונה

וכמו  -כן

מוכרונותיהם ' ,

:

מן הביוגראפיה של חברי

ברור כי אותן שנים קצרות בהן התקיימה תנועת

' התחייה ' היו תקופה פורמאטיבית הן בציבוריות היהודית ברוסיה והן בחייהם של קבוצת צעירים זו .

התעוררות הנעורים שבנפשם  -חפפה את ההתעוררות החברתית  -הלאומית האדירה של השנים
. 1905 - 1903

אין להניח שנטשו עמדות אלה  ,אלא אם כן גרמו מאורעות מאוחרים

יותר  ,חוויות

הקליטה בארץ  ,פני המציאות בה וכיוצא בהם  ,לזעזועים ולתמורה רעיונית בסיסית  .אך במקרה הזה ,

כפי שראינו  ,הן התנאים בארץ והן העמדות הרעיוניות של מפלגתם הלמו את הפרוגנוזה העקרונית

שלהם  .בקיצור  ,יש להניח שעמדותיהם האידיאולוגיות של שלושה חברים

אלה  ,עוד

בהיותם

בקומונה החדרתית  ,היו זהות או דומות לאלה של ' התחייה ' .
מתעוררת אפוא במלוא החריפות השאלה מדוע הגיע הצד החברתי  -השיתופי של שאיפותיהם לידי
ביטוי כל  -כך מועט כאותה תקופה

?

כאן  ,כמדומני  ,גרמה השפעת הארץ לשינוי לאו  -דווקא בעמדרת

בסיסיות אלא בצורת הביטוי ובדגש  .הצטרפותם למפלגת ' הפועל הצעיר ' הכניסה אותם לעולם

רוחני מיוחד  ,על כל הקשריו הסמאנטיים והמהותיים  .אין משמעות הדבר שלאנשי ' הפועל הצעיר '
לא היתה אידיאולוגיה במובן המפורש לעיל ; אך הייחוד באידיאולוגיה זו היה בהתנגדותה למסגרות

רעיוניות נוקשות  ,ובייחוד

למארקסיזם  ,על

מינוחו המיוחד  .כך נוצרה מעין ' אידיאולוגיה אנטי -

אידיאולוגית '  ,שהייחוד שבה היה הניסיון להשתמש כמינוח הגזור מחיי

יום  -יום  ,וההתכחשות

לכל

מסגרת רעיונית נוקשה וקבועה מראש  .בעולם רוחני זה טבעי היה לחברי הקומונה לנמק את אורח -
חייהם לא בעקרונות סוציאליסטיים או בתפיסה חברתית כוללנית  ,אלא בטיב היחסים שביניהם או

בנוסחאות כגון ' מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד '  .כאשר דיברו ככינוסים של מפלגתם  ,הם

7

14

.ק

.

 ] 976 ,חסטחס ] 4 . Seliger , Ideo/ogy and Politicsא  .לא עשיתי לעצמי ' מלאכה קלה ' כהחלת המונח

.

' אידיאולוגיה ' גפ על ' אידיאולוגיות לאטנטיות ' או ' מובלעות '  .ראה על כך  :ה ' ניר הקבוץ והחברה הכללית ,

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
8

ראה לדוגמה  :ת ' תנפילוב  ' ,מהו המקור

. 73 , 70
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ישראל בלוך

(

ב -ה .

לעיל  ,הערה . ) 3

עמ '

המניעים האזיאיוגיים בהתהוותה של הקבוצה 8 1 !88! 88

הסתמכו על המשותף לכל חברי המפלגה  -השאיפה לעבודה

התנאים לכיבוש

עצמית  ,הבטחת

העבודה והקרקע  -כדי לנמק את הייחוד שבחברתם  -הם  ,השיתוף .
יש להדגיש  ,עם זאת  ,כי אידיאולוגיה של שיתוף אין משמעה דגם מוגדר ומפורט של חברה
שיתופית  .כפי שהתנגדו אנשי ' התחייה ' להשקפת  -העולם המארקסיסטית  ,על דגמה הפשטני של

מלחמת  -מעמדות וחיזויה הברור את התפתחות האנושיות כולה  ,כך בשאלת המבנה של חברתם  -הם
הם דחו דגמים ' מן המוכן '  .אם הם ידעו על אוון ופורייה  ,כפי שניתן להניח  ,הם לא רצו לבנות על -
פי חזונותיהם ; אם הם ידעו  ,כמו

טרומפלדור  ,על

הקומונות הטולסטויאניות  ,לא ניסו לחקות אותן .

9

אם שמעו מפי מניה וילבושויץ על הקומונות באמריקה  ,לא התרשמו מהן במיוחד  .גם הדגם

ה ' מדעי ' של אופנהיימר לא שכנע אותם  .השיתוף היה להם עקרון ולא תכנית .
ההיסטוריוגראפיה לזרמיה
התמונה ששירטטתי כאן במכחול גס מאוד שונה מזו שהעלה ברוך בן  -אברם בדבר קבוצה של

צעירים פראגמאטיים המגששת את דרכה לחיי  -שיתוף כאמצעי היעיל ביותר לכיבוש העבודה  .היא
שונה גם מזו של רפי פרנקל  ,שבה הגיעה הקבוצה לגיבוש חברתי ולביטוי רעיוני בעיקר  -או
רק  -בשל מחשבתו של יוסף בוסל ומנהיגותו  .לדעתי  ,בוסל היה לפה לקבוצת אנשים שרקעם
המחשבתי וזיקתם החברתית הכינו אותם מראש לחיפוש פתרונות לבעיות כיבוש העבודה כניסויי

ההתארגנות השיתופית  .אולם אין להכחיש כי התמונה המקובלת  ,לא רק בספרות ההיסטורית אלא
גם במידה לא קטנה בזכרונות של ראשוני דגניה עצמם  ,קרובה הרבה יותר לזו של ברוך בן  -אברם
מאשר לזו של רפי פרנקל או שלי  .הסבר לכך אינו עוד שאלה של היסטוריה  ,אלא של
היסטוריוגראפיה .

ההיסטוריוגראפיה המשמעותית של הקיבוץ  -לרבות ראשית הקבוצה  -ראשיתה בשנת

כחלק מחגיגות הצי היוכל לעלייה השנייה  .באותה שנה התלה מתרקמת ' אגדת העלייה

1929

השנייה ' ,

באסיפות החגיגיות של מוסדות תנועת  -הפועלים  ,ובמוסף ל ' דבר ' ובגליון מיוחד של ' הפועל הצעיר '
שבהם נכללו קטעי הזכרונות שהיו כעבור שנים לגרעין של ' ספר העליה השניה '  .כאן לא מדובר
בהיסטוריוגראפיה ביקורתית  ,אלא בהעלאת זכרונות ובניסיון להעריך את התקופה באספקלריה של

ההתפתחות המאוחרת יותר של היישוב ושל תנועת  -הפועלים  .טבעי היה במסיבות אלה שפעלו
מניעים ,

על  -פי רוב

הרעיוניות

לא  -מודעים ,

ובהשקפות

העולם

שמקורם לאו  -דווקא בתקופת העלייה השנייה אלא במגמות
של

מעלי

הזכרונות .

אפשר

להבחין

בשלושה

זרמים

היסטוריוגראפיים  ,כל אחד מהם קשור לקבוצת אנשים שלא היו מעוניינים להבליט את המניעים
האידיאולוגיים להקמת הקבוצה .

א  .ההיסטוריוגראפיה של חברי הקבוצה עצמם ושל חברי ' הפועל הצעיר ' בכלל  .נאמר לעיל כי כבר
בעת ההתרחשויות ההיסטוריות  ,וזמן קצר מאוד

לאחריהן ,

הם השתמשו בניסוחים ' אנטי -

אידיאולוגיים '  .כעבור תצי יובל  ,עם הדגשת הרומאנטיקה של התקופה וטשטוש הזכרון

9
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המדויק ,

,
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טבעי היה לפרש ניסוחים אלה לא כאידיאולוגיה אלטרנאטיבית אלא כביטוי להיעדרה של
אידיאולוגיה חברתית  ,גישה פראגמאטית או תגובה אינסטינקטיבית לצורכי התקופה  .אולם היה גם

מניע נוסף  ,פרי של סוף שנות העשרים וראשית שנות השלושים  .היתה זו תקופת ההתקשרות
הראשונה כין תנועת  -הנוער ' גורדוניה ' לבין הקבוצות הוותיקות  .כבר בעת המפגש הראשון ביניהן

הסתבר כי יש הבדלים יסודיים בהשקפות  -עולמן

:

בוגרי

' גורדוניה '

התחנכו בתנועת  -נוער  ,על

דפוסיה האידיאולוגיים המיוחדים  ,דיברו על הקבוצה כהתגלמות של הסוציאליזם וראו את עצמם
כממשיכי הדרך הייחודית של ' הפועל הצעיר ' נגד אותם הכוחות  ,גם בתוך הקבוצות  ,שתמכו בהצעה

לאחד את שתי מפלגות  -הפועלים  .בכל אחד מן הנושאים האלה הדגישו אנשי ' גורדוניה ' את ייחודה
הרעיוני של הקבוצה  .ואילו ותיקי הקבוצות דחו מה שנראה בעיניהם כ ' פראזיאולוגיה ריקה '

ו ' אידיאולוגיה מופשטת ' 0 .י על אף רצונם להיעזר בכוחות הרעננים של בוגרי ' גורדוניה '  ,הם חששו
שמא התקרבות יתר תכניס אותם לסד אידיאולוגי רתבודד ארתם משאר תלקי תנרעת  -הפועלים

מבחינה פוליטית  ,תונצחנה המסגרות המפלגתיות הנפרדות

;

:

ומבחינת הקיבוץ יועמק הפער בינם

לבין אנשי ' הקיבוץ המאוחד '  ,שרוב ותיקי הקבוצות ראוהו כשותף אפשרי לאיחוד קיבוצי כולל .
הטענה כי מניעי הקמת הקבוצה לא היו אידיאולוגיים חיזקה אפוא את תגובת הרתיעה הראשונה

שלהם מ ' גורדוניה ' ומעמדותיה הבדלניות  .המסר שלה לשנים

1934 - 1929

אין טעם להתאמץ כדי להגן על הייחוד הרעיוני של הקבוצה

היה

:

הקטנה  ,כי מעולם לא היה ייחוד

כזה  .על כן  ,הקבוצה חופשית להחליט על דרכה  -אם לשיתוף יתר עם גורדוניה  ,אם לאיחוד

עם הקיבוץ המאוחד  -בלי הרגשה כי על ידי כך היא בוגדת בעברה ההיסטורי .

ב  .יש זרם היסטוריוגראפי שני  ,הכופר במידה רבה בבכורה של דגניה בתהליך התהוותה של
הקבוצה  .בסיוון תרפ " ט הופיע ב ' מחיינו '  ,העיתון של גדוד  -העבודה  ,מכתב  -ברכה מאת ארבעה -

עשר חברי ' השומר ' לשעבר  ,חברי כפר  -גלעדי ותל  -חי  .נאמר בו
שולחי הברכה  ,קומץ קטן  ,שרידי מאות חברים שגיבשו
של גבורה

בסג ' רה . . .

( דגניה

א ') ,

ועבודה ,

( )2

מ ' החורש '

1907

:

אידיאלים  ,והפכו

בגליל עד גדוד העבודה .

()1

חלומות למציאות

הקולקטיב הראשון

' השומר '  . . .סידור קבוצות לכבוש הקרקע במקומות החדשים

.

מרחביה  ,תל  -ערש כרכור  ,חלק מאדמת מסחה  ,חלק מאדמת

לגיון העבודה בשנת . 1909

( )4

חדרה  ,וכו '

...

( )3

1918

...

( )5

הנחת היסוד לחנוך כללי של ילדי העובדים בשנת

גדוד העבודה ע " ש יוסף טרומפלדור .

בכל ההתחלות האלה

:

אום  -אל  -ג ' וני

שמנינו ,

הראשונים [ ההדגשה שלי -

ה " נ]

( )6

התישבות קבוצית וכבוש הגליל העליון ע " י העובד .

לא רק שהשתתפנו אלא היינו האיניציאטורים

והאונגרד שמשך אחריו המונים  . . .יי

הכוונה ברורה לחלוטין  .אין דגניה התחלה  ,אלא חוליה אחת  ,ולא העיקרית  ,בשרשרת שראשיתה
ב ' בר  -גיורא ' וב ' השומר ' והמשכה בגדוד  -העבודה על יישוביו הקיבוציים  .בתמונה הזאת אין כל

10

ב ' בן  -אברם  ,חבר הקבוצות  ,תל  -אביב
על עמ '

11

128

 55 - 28בספר

.

, 1976
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.

' מחיינו ' ג  ,הוצאת ארכיון העבודה ואחרים תשל " ג עמ ' . 621

המניעים האידיאלוגיימ בהתהוותה של הקבוצה

.

יי ,%1

," ,

~ירי
מקום לייחודה הרעיוני של דגניה  ,משני טעמים
ציון ' ,

:

חברותם של מנהיגי ' השומר ' במפלגת ' פועלי -

המנוגדת בתפיסתה לדרך הרעיונית של כל אנשי ' הפועל הצעיר '  ,לרבות מייסדי דגניה

;

והרצון לראות אך  -ורק באנשי ' השומר ' מתווי  -הדרך של ההתיישבות השיתופית כולה .

ג  .הזרם ההיסטוריוגראפי השלישי היה זה של ה ' קיבוץ
על תולדות התנועה הקבוצית  ' ,לתולדות הקבוצה

המאוחד ' .

והקבוץ ' ,

הוא הופיע  ,למשל  ,בספר הראשון

מאת נחום בנארי  .ין שם אנו מוצאים -

אמנם בערפול  -מה  -אותה שלשלת  -יוחסין שראינו אצל אנשי ' השומר '  ,אך מוארכת עד לגולה
( ' הקבוצה של פועלי ציון מהעיר הומל ' ) ומורחבת כדי לכלול קבוצת אנשים שהיה לה למעשה קשר

עקיף בלבד עם הזרם הראשי בהתהוות הקבוצה  -היא הקבוצה הרומנאית של

טרומפלדור ושץ  ' .י

המניע של אנשי ' הקיבוץ המאוחד ' בהמעטת הדמות הרעיונית של מייסדי הקבוצה לא היתה שונה
מזו של אנשי ' השומר '  .אך במכלול הניתוח ההיסטורי של ' הקיבוץ המאוחד '  -ובמיוחד של

טבנקין  -מיתוספת

לה

מגמה

היסטוריוסופית

המעמידה

את

הקיבוץ

במרכז

המעשה

הקונסטרוקטיבי בארץ  .כדברי טבנקין ב  , 1924 -פועלי ארץ  -ישראל הסתגלו לחיי שיתוף  ' -באופן
אינסטינקטיבי .

..

הצליח  ,התאזרח והתישב

שלא יכול לכך  ,נפלט מן המעמד ואף מן

מי שמסוגל לעבודה משותפת וחיים

הארץ  .ושוב

ב 1928 -

חלק מהאחריות  . . .כתוצאה של כל הדרכים  ,אשר הלך בהן הפועל בארץ . .

בקנוצה ' " .

משותפים '  .מי

אמר  ' :החיים דחפו את הפועל לקבל
 .תמיד התגלה הצורך

לפי תפיסה זו  ,גילמה תקופת הבראשית של הקיבוץ את תהליך המסה והמעש הזה .

הקבוצה נוצרה  ,והוכיחה את עצמה  ,תוך כדי תהליך של סלקציה טבעית  ,וליתר דיוק  -במהלכה

של סלקציה היסטורית  .היווצרות הקבוצה מופיעה אפוא ככורח היסטורי  ,שאינו תלוי ברעיונותיהם

של חבריה  ,אלא במסיבות של התקופה  ,בכוחות חברתיים וכלכליים שמעבר לרצונו של הפרט .

,

ל

הרי כי כן לשלושת הזרמים בהיסטוריוגראפיה של ראשית הקבוצה היו מניעים ברורים בני  -תקופתם
ופרי המערכת האידיאולוגית שלהם להתעלם מן הייחוד הרעיוני של מייסדי הקבוצה  ,ובוודאי
להמעיט בהערכת משקלו  .נדמה כי בזאת מוסבר הניגוד שבין השתלשלות העניינים במציאות ובין

התמונה שנצטיירה בעיני דורות מאוחו ' ים יותר  ,מכל זרמי התנועה הקיבוצית .

12
13
14

הוצאת הסתדרות החלוץ  ,וארשה [ ללא תאריך  :אך אחרי
שם  ,עמ '

- ] 1934

ראה עמ ' . ) 22

. 6- 5

פרטיכל ועידת אחדות העבודה  , 1924 ,קונטרס קעב  .קובץ הקבוץ המאוחד  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ '  . 27על השקפתו
ההיסטוריוסופית של טכנקין כתקופה זו ראה  :ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 51 - 47
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פעילותו של ציר ארצות  -הברית בקושטא  ,אוסקר

למען העלייה

ס ' שטראנס ,

לארץ  -ישראל *

מרדכי נאור

אוסקר סלומון שטראוס היה דמות בולטת בציבוריות האמריקנית וכן בקרב יהדות

ארצות  -הברית ,

במשך ארבעה עשורים  -מאמצע שנות השמונים של המאה הי " ט ועד לפטירתו בשנת  . 1926הוא
נולד

ב 1850 -

באוטנברג שבבבאריה  ,ובהיותו בן ארבע היגר עם משפחתו

לארצות  -הברית .

אביו ,

לזרום שטראוס  ,ואחיו הגדולים ממנו עניינם היה בעסקים  ,י ואילו אוסקר פנה אל תחום המשפט  ,אל
ענייני הציבור ואל הדיפלומאטיה  .בשנת

1884

סייע לגרובר קליבלנד להיבחר לנשיאות ושלוש

שנים לאחר  -מכן מינה אותו הנשיא לציר ארצות  -הברית בקושטא  -היהודי הראשון בתפקיד
דיפלומאטי כה בכיר בבירה של מעצמה  ,גם אם היתה זו תורכיה העות ' מאנית השוקעת  .שלוש שנים
עשה שטראוס בבירה התורכית והוא שב ומילא שם אותו תפקיד בשנים

1900 - 1898

וכעבור תשע

שנים חזר לקושטא בשלישית  -הפעם בתפקיד שגריר ( . ) 1910 - 1909
בשל ניסיונו הבין  -לאומי מינה אותו הנשיא תיאודור רוזבלט בשנת
לבוררות

בהאג  ,שדן בסכסוכים

 1912ו . 1920 -

בשנת

1906

1902

לחבר בבית  -הדין הקבוע

בין מדינות  .מינוי זה חידשו נשיאים אמריקנים אחרים בשנים

, 1908

מינה אותו הנשיא ת ' רוזכלט לשר המסחר בממשלתו  -היהודי הראשון

שכיהן במשרה ממשלתית כה רמה .
מבחינה יהודית נמנה אוסקר שטראוס עם האצולה היהודית  -הגרמנית  -הרפורמית  ,שהנהיגה את

היהדות האמריקנית במשך שנים רבות  .הוא היה בין מייסדיה של ' החברה ההיסטורית האמריקנית -
היהודית ' ונשיאה הראשון  ,בשנות התשעים של המאה הי " ט :

ב 1906 -

היה בין מייסדי ' הוועד היהודי

האמריקני '  ,ונחשב לא אחת לדברה של ההנהגה היהודית בענייני חוץ  -משמע צרותיהם של

היהודים  -בעיקר במזרח  -אירופה .
שטראוס פרסם מאמרים רבים בנושאים אמריקניים ויהודיים וכן כמה ספרים  ,שהבולט בהם הוא
' המקור לצורת הממשל הרפובליקני בארצות  -הברית ' .

*

1

במאמריו ובספרו הדגיש את ההשפעות

מושתת על עבודה סמינריונית שהוגשה לפרופ ' א ' גארטנר  ,מן החוג לתולדות עם ישראל וארץ  -ישראל
באוניברסיטת
מאמר זה
תל  -אביב  ,במסגרת לימודי  -השלמה לקראת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה  .הערותיו החשובות
סייעו לי בהרחבת העבודה  .כן נעזרתי רבות בר ' וייזר ובספרן ש ' לוי מבית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
בירושלים  .שטרחו ועמלו במציאת קובץ מסמכים ישן  ,שאוסקר שטראוס תרם לבית  -הספרים לפני למעלה

שנה  .פרטיפ על קובץ זה ועל נסיבות נתינתו לבית  -הספרים  ,ראה
)

שני האחים  ,איזידור

ונתן  ,רכשו את

להלן  ,הערה

מ 55 -

. 26

השליטה על רשת חנויות הכל  -בו ' מייסיס '  .נתן שטראוס היה ידוע בנדבנותו .

הוא הקים בארץ  -ישראל את בתי  -הבריאות הקרויים על שמו  .כארצות  -הברית סייע בפעולות בריאות וסעד  .העיר

.

נתניה נקראת על שמו .
2
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פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

העבריות הקדומות על התרבות ועל החשיבה המדינית האמריקנית  ' .כיהודי רפורמי מצא דמיון
אידיאולוגי בין השליחות  -או הייעוד  -של היהודים והאמריקנים .

4

על פעילותו הכלל  -אמריקנית והיהודית אפשר ללמוד מן האוטוביוגראפיה שחיבר  ' ,שראתה אור
כמה שנים לפני מותו  ,וכן מרשימות וממאמרי  -הערכה שנכתבו עליו אחרי מותו ובאנציקלופדיות
שונות  .במאמרים אלה שזורים לרוב משפטים כמו ' הפגין רגש אחריות עז כלפי הקהילה

ו ' הוא השתמש בעמדתו הדיפלומאטית כדי לטעון למען האינטרסים של היהודים

היהודית ' ,

6

בארץ  -ישראל ,

רוסיה ומערב  -אירופה '  7 .לעומת זאת  ,בביוגראפיה מאוחרת שנכתבה עליו  ,עמדה המחברת  ,נעמי ו '
כהן  ,על אישיותו המורכבת של שטראוס ועל התלבטויותיו הרבות כיהודי אמריקני וכרפורמי
הנקלע לעמדות ולמצבים שבהם נאלץ לבטא בפומבי את

יהדותו ' .

הסיבות לשיגורו של שטראוס לתורביה
כאמור  ,סייע שטראוס לגרובר קליבלנד להיבחר לנשיא בשנת

, 1884

וכפי שהיה מקובל בארצות -

הכרית כשנים ההן  -וגם מאותר יותר  -ציפו המסייעים לקבל תמורה נאותה על פעילותם ( ' שיטת
חלוקת

השלל ' ) .

בתור תמורה נכבדה נחשב מינוי דיפלומאטי  ,והנשיא קליבלנד ' חב ' לשטראוס על

עזרתו והציע לו את תפקיד הציר המואמן לחצר הסולטאן .
אולם לא היתה זו הסיבה היחידה לשיגורו של שטראוס  .רצה המקרה וזמן קצר לאחר כניסתו של
קליבלנד אל הבית הלבן הוא נתקל בבעיה יהודית בתחום הדיפלומאטי  .כשרצה למנות
אנתוני

מ'

קילי מווירג ' יניה לכהונת ציר ארצות  -הברית

בווינה ,

ב 1885 -

את

נתקל בהתנגדות מוחלטת של

האוסטרים  ,משום שאשתו של הציר המיועד היתה יהודייה ו ' מעמדו של נציג דיפלומאטי הנשוי

לאשה יהודייה בנישואין אזרחיים יהיה לא סביר ואף לא  -אפשרי '  ,כטענת האוסטרים  9 .רבר זה עורר
סערה גדולה  ,והנשיא ומזכיר  -המדינה שלו  ,ט " פ בייארד  ,יצאו בהודעות חד  -משמעיות בגנות הצעד
האוסטרי  ,שמשמעותו היתה פסילת אדם מנימוקי דת  ,דבר שנחשב לא  -קביל בארצות  -הברית .
מזכיר  -המדינה הכריז על כך

:

איז זה בסמכות הנשיא או הקונגרס  ,או כל גוף שיפוטי בארצות  -הכרית לקבל  ,ואף
עדות או לחקור או להחליט בדבר האמונה הדתית של פקיד כלשהו

;

לשמוע ,

ההצעה להרשות זאת

לממשלה זרה אינה מתקבלת על הדעת 0 .י
3

בספרו הביא שטראוס איור המראה את הצעת החותם הרשמי הראשון של ארצות  -הברית  ,שעיצבו

ג ' פרסון ,

פרנקלין ואדמם  ,ובה נראים בני  -ישראל החוצים את ים  -סוף  .מרד המושבות האמריקניות נגד הבריטים הושווה

למאבק בני  -ישראל כפרעה המצרי  .מעניינת גם הכתובת שסכיכ הציור
4

ראה
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9
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Encyclopaedia Judaica
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 Dual Heritage ~- Publicג

Cohen ,

 .עי

Naomi

כהן ] .

תיאור הפרשה  ,שזכתה לכינוי ' תקרית קילי '  ,ושיש לה קשר הדוק גם לפעילותו העתידה של שטראוס בנירה
התורכית  ,מופיע אצל ש ' בארון  ,במבחן החירות  ,תל אביב  , ) 977עמ ' . 207 - 206 , 199 - 198
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-

מנואל ] .
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מרדכי נאו

'~

,

יתר על כן  ,בנאומו הראשון לפני הקונגרס הכריז הנשיא קליבלנד כי אם יסכים לעיוות כזה ( הסכמה
לדרישה

האוסטרית ) ,

הוא יפר את שבועתו

לחוקה  .יי

לבסוף נאלצו אמנם האמריקנים לוותר  ,רקילי לא נשלח

לווינה " ,

אולם קליבלנד ביקש להוכיח כי

הוא נחוש בהחלטתו שלא להסכים להפליה דתית לרעה בבחירת נציגים דיפלומאטיים  .שיגור
שטראוס לבירה התורכית נראה בעיניו כתשובה ניצחת לכל טענה שהנשיא נכנע לתביעה האוסטרית
והסכים להפליה לרעה מטעמי

דת  ' .י

מינויו של שטראוס כציר בתורכיה פורסם
אוסקר ס ' שטראוס

ב 24 -

במארס

דעת  -הקהל האמריקנית קיבלה אותו

. 1887

באהדה  .יהודי ארצות  -הברית הפגינו בגלוי את שמחתם על מינוי אחד מהם לתפקיד כה רם וציפו
שיפעל כיהודי ולא יתנכר למוצאו  .גם בעיתונים יהודיים בארצות אחרות הודגשה יהדותו כסיבה

לבחירתו " .
נעמי כהן  ,הביוגראפית שלו  ,עמדה על המחויבות של שטראוס ביחס ליהודים במלים אלה

:

כלפי הקהילה היהודיתי שקיבלה בגאווה את מינויו של בן  -דתה  ,חש שטראוס רגש עז של
התחייכות  .הוא קיווה כי הצלחה בשליחות הדיפלומאטית תסייע להרחקת רגשות אנטי -

יהודיים בארצות  -הכרית  .ואולי גם  ,באורח לא  -בולט  ,הוא יוכל לעמוד לשירותם של יהודי

המזרח  .ואכן  ,יש לראות זאת כאילו הוא כלי בשירות העם  .רגשות אלה שיקפו תחושה של
ייעוד אישי ואפילו גדולה  ,אך הם היו גם מבוססים על חוש של שירות ושל אחריות כלפי אחים
יהודים  ,שהינתה את שטראוס ואת

בני  -חוגו וידידיו  ,היהודים המבוססים

והרפורמים  ' .י

11

מנואל  ,עמ '

12

כדי להיחלץ מן ההאשמה שמניעים אנטישמיים הדריכו את התנגדותם לקילי טענו האוסטרים  ,כי האיש יועד

. 61

תחילה לכהן כציר באיטליה והוכרז על  -ידי

האיטלקים  ,מראש  ,כ ' פרסונה נון גראטה '  ,משום שתקף את ויקטור

עמנואל על שפלש למדינות הוותיקן ; והרי אין להעלות על הדעת שאוסטריה תסכים לקבל אדם שפגע במדינה
יהירותיה שכנה . . .
13

.

עניין זה זכה לפרסום כעיתונות היהודית באירופה  ' .הצפירה '  ,למשל בגליונו מן

ה1 -

במאי

1887

( עמ '

,)3

ידע

לספר כי קליבלנד נזהר שלא לחזור על פרשת קילי ולפיכך בירר בייארד מראש בתורכיה  ' ,אם לא תתייצב אמונת
שטרויז לשטן לו בדרך לכתו לחצר השולטן '  .התורכים הודיעו שאין להם התנגדות לשיגור ציר יהודי  ,שכן ' בצל
השולטן יחסו יהודים רבים ויקחו חלק בפוליטיק  ,ויש אשר הוקמו על לכהן פאר בכהונת
מקום ,

נראה שהנשיא היה

העות ' מאנית  .ראה
14

כהן  ,עמ ' 22

;

:

כהן ,

המיניסטריום '  .מכל

זהיר מאוד לגבי התגובות בתוך ארצות  -הכרית למינוי שגריר יהודי באימפריה

עמ '

. 22 - 21

העיתון היהודי ' ג ' ואיש מסנג ' ר ' כתב

כ1 -

באפריל

 ' : 1887זה

שיעור לאירופה שחרות הדת אינה

פראזה ריקה באומה גדולה זו '  .כן הדגיש העיתון  ,במאמר אחר כאותו יום  ,כי המינוי מוצלח ושטראוס הוכיח את
עצמו במעשיו ' בעט ובארנק '  ,שהוא פועל למען בני  -עמו ; העיתון ' דהי אמריקן היברו '  ,אף הוא מן ה -
, 1887

1

באפריל

הזכיר לשטראוס כי קרה לא אחת שיהודים מצליחים שכחו את בני  -עמם  ,והוסיף  ,אם כי כמרומז  ,שיש

לקוות כי דבר מעין זה לא יקרה לשטראוס

;

ואילו מעבר לאוקיינוס  ,הופיעה

ב 26 -

במאי

1887

ב ' המגיד ' רשימתו

.

של צבי הירש מסאן  -פראנציסקו שבו הדגיש הכותב כי קליבלנד כבר מינה יהודים רבים למשרות רמות  ,אך הפעם

זו ' המשרה היותר גבוהה אשר שם על שכם אחד מאחב " י ' ; אף ' הצבי ' מירושלים  ,עיתונו של אליעזר בן  -יהודה ,

כתב כי שטראוס נשלח לתורכיה משום יהדותו ( גליון

,9

 . ) 1887בשני העיתונים היהודים האמריקניים שהוזכרו

הופיע גם מכתב  -תודה לנשיא קליבלנד מטעמו של איש  -הדת הנוצרי ה " וו

כיצ " ר  ,על

שהנשיא היטיב לעשות

בשגרו יהודי לתורכיה  ,כדי שהכל ייווכחו לדעת שיהודים מתאימים לכל תפקיד ( גליונות ה -
15
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כהן  ,עמ ' . 23

1

באפריל ) .

ךר

ן

.- ,

-,

אתברכה עהיל

,

,

עדת ישרע יחבבתצען ו  %עזעז

ארן הקרושה ברכמ מל טיכ

ישרץ לשום ייתפארה -וכסא כביר הנהי4ד בין כצייי
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ן

נ'

לי י " ל

ין י

טחם כשאכפם

'
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מרדכי נאור

שטראנס

הבהיר  ,עם

הגיע כמאי

, ) 1887

זאת  ,לפני נסיעתו וכן בתקופה הראשונה של ישיבתו בכירה התורכית ( שאליה

כי הוא ימלא את תפקידו הדיפלומאטי כאמריקני ולא כיהודי  .לפני צאתו למזרח

אמר לקבוצת ידידים שרצוי כי כל אימת שתתעוררנה בעיות הקשורות ליהודים באיזור
הם עצמם למחלקת המדינה  .פעילות כזו  ,אמר  ,תקל

שיפוטו  ,יפנו

עליו " .

על שטראוס  ,הזהיר כל כך בכל הקשור לנושאים יהודיים  ,מצויה בידינו עדות מכלי ראשון  .בדרכו
אל מקום כהונתו נפגש עם עורכו הצעיר של העיתון

' הצפירה ' ,

נחום סוקולוב  .הלה סיפר כי השיחה

בראשיתה היתה נעימה  ,אך כשרצה סוקולוב לדבר אתו על בעיות יהודיות  ,כמו הגבלת כניסתם של
עולים יהודים לארץ  -ישראל  ,נושא שהחל להסעיר בעת ההיא את דעת  -הקהל

השתנה האיש

במזרח  -אירופה ,

:

כאשר אך הזכרנו את השמות ' ממשלת אמריקא ' ויממשלת תוגרמה '  -הכר לא הכרנוהו עוד .
נהפך לאיש אחר  .וזוכר אני  ,כי החלק הזה של ביקורי דכא את רוחי מאד  .לא מלה אחת דגושה

ומוטעמת יותר מחברתה  ,לא בטוי אחד של הרגשה  ,לא בת  -קול של איזו התעוררות  .עמק

השוה " ,
בבואו לקושטא הדגיש שטראוס עוד יותר את הקו המבדיל בין תפקידו הדיפלומאטי ליהדותו  .הוא
שמר על מרחק מן הקהילה היהודית המקומית וכאשר התבקש לסייע בעניינים יהודיים חזר והבהיר
את סדר הדברים

:

בראש וראשונה ציר אמריקני ורק אחר  -כך יהודי  .ד " ר ש ' קלמנוביץ '  ,עורך  -דין

יהודי שנשלח לבירה התורכית מטעם ראש ' חובבי  -ציון '  ,ליאון פינסקר  ,בסוף

, 1887

כדי לבטל את

גזירת איסור הכניסה לארץ  -ישראל  ,שהוטלה מחדש באותה שנה  ,דיווח על פגישתו עם שטראוס
ציר ארצות  -הברית והמיניסטר המיופה  -כוח שלהן בקושטא  ,הד " ר

אצלו ביום

9 / 21

[ ? ] שטראוס אשר בקרתי

בדצמבר  ,אמר לי את הדברים האלה  :עמדתו אינה מאפשרת לו לצאת לטובת

היהודים בתורת יה ודי [ ההדגשה

אמריקה ,

כמקור ] ;

כל אשר יוכל לעשות  ,עליו לעשות כציר ממשלת

י

נעמי כהן סיכמה את עמדתו של שטראוס בנושא היהודי  ,כתחילת שליחותו הראשונה

במלים אלה

:

:

' הסיטואציה הביאה

בתורכיה ,

לידי כך ששטראוס היה נתון במלכודת של קונפליקטים אישיים

היה יהודי גאה  ,ובה  -בשעה עשה הכל כדי שלא יזהו אותו עם בני  -דתו ' .

9ן

:

גישתו היתה  ,שכל מגע

שלו עם נושאים יהודיים חייב להיות לא  -קבוע ולא  -רשמי .

איסור הכניסה לארץ  -ישראל
לפני הציר האמריקני

החדש  ,שנכנס רשמית לתפקידו ב  1 -ביולי  ,לאחר

עבדול תמיד השני  ,ניצבו כמה בעיות דחופות

שנתקבל על  -ידי הסולטאן

,

הראשונה שבהן  -סגירת בתי  -הספר של המיסיונים הנוצריים  ,כולל האמריקניים  ,ברחבי הממלכה

.

16

שם  ,עמ ' . 28

18

כתבים לתולדות חיבת  -ציון ויישוב ארץ  -ישראל  ,ערך א ' דרויאנוכ  ,ב  ,תרצ " ב עמ '

19

כהן  ,עמ ' ד. 28 - 2
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17

נ ' סוקולוב אישים  ,ירושלים

 , 1958עמ '

. 511

.

, 419

[ להלן

:

כתכים ] .

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

העות ' מאנית  .שטראוס החל לטפל בבעיה זו ותוך זמן קצר הצליח לפתוח את מוסדות החינוך
מחדש  ,מעשה שזכה לפרסום רב בארצות  -הברית והעלה את קרנו של הציר היהודי הדואג בהצלחה
לאינטרסים הנוצריים .
וכמעט באותו תחום  -בבואו לתורכיה הוברר לשטראוס כי השלטונות אסרו על האגודות הבריטית
והאמריקנית להפצת התנ " ך לפעול ברחבי הממלכה  .כל המאמצים לשנות את ההחלטה עד אז עלו

בתוהו  ,ושוב  -היה זה דווקא שטראוס היהודי שהעביר את רוע  -הגזירה .

בעיה שלישית  ,פחות מורכבת לכאורה  ,היתה קשורה ליהודים  .בשנת
העלייה הגדולים ביחס

לארץ  -ישראל  ,מה

שנקרא אחר  -כך ' העלייה

, 1882

כשהחלו להגיע גלי -

הראשונה ' ,

אחזה בהלה את

השלטונות  .הם חששו שיהודים רבים יעלו לארץ  -ישראל ועל כן הטילו איסור על עלייתם  .אלא

שבמשך חמש השנים שלאחר מכן הצליחו יהודים רבים להיכנס לארץ בעזרת ' בקשיש ' נדיב  ,שסייע
לעקוף את ההוראה .

ואולם  ,ב , 1887 -

זמן קצר לפני בואו של שטראוס לבירה התורכית  ,חודש

האיסור ופקידי הממשל בנמלי הכניסה נצטוו לשוב ולפעול על  -פיו  .התקנות התירו את כניסתם של
יהודים לארץ  -ישראל לתקופה של חודש אחד בלבד  .היה עליהם להצטייד בתעודות  -מסע שבהן
מפורטות מטרות הנסיעה ובבואם התחייבו לקבל מן השלטונות המקומיים רשיון מיוחד ולהראותו

למשטרה כשיידרשו לכך  .תקנות אלה  ,שמשמעותן היתה מניעת עלייה יהודית לארץ  ,עוררו

התרגשות וכעס במרכזים היהודיים הגדולים באירופה  ,וגם בארצות  -הברית  .נציגים יהודיים פנו אל
מחלקת  -המדינה וביקשו את התערבותה לביטול האיסור  .ידוע כי בשיחת התדרוך שהיתה למזכיר -

המדינה בייארד עם הציר המיועד שטראוס  ,ביקש ממנו הראשון לבדוק את הנושא עם הגיעו למקום
כהונתו .

20

תחילה הפגין שטראוס  -בתפקידו כציר ארצות  -הברית  -הססנות רבה בנושא זה  ,בניגוד לעמדתו
התקיפה בשאלת פתיחתם מחדש של המיסיונים הנוצריים  .הוא נמנע מפעולה יזומה  ,וכשפנו אליו

האחים זליגמן מניו  -יורק  ,הבנקאים הידועים ומראשי הציבור היהודי בארצות  -הברית  ,וביקשו

שישפיע על התורכים לשנות את עמדתם  ,השיב להם בכעס שאין הוא זקוק לדרבון וידועה לו
חשיבות העניין  ,אולם אפשרויות הפעולה שלו כציר מוגבלות  .ובעצם  ,מדוע שלא יפעלו

באמריקה  ,לתיקון

הם ,

המעוותך :

מאוחר יותר נוצר מעין מיתוס סביב מעורבותו של הציר שטראוס למען אלה ששערי הארץ ננעלו
לפניהם  .היו שציינו בסיפוק כי ' הרבה יותר מועילה וחשובה היתה עזרתו של אדם אחד

בקושטא ,

שעמד על העניין עוד לפני שפנו אליו היהודים  .אדם זה היה ציר ארצות  -הברית בתורכיה  ,אוסקר
שטראוס ' ,

22

ואילו בספר אחר נאמר

:

' ושוב נכנס בעובי  -הקורה ציר ארצות  -הברית א .

שטראוס ,

שאם כי לא נימנה עם חובבי  -ציון  ,היה בעל לב יהודי חם והחוק החדש  ,המפלה לרעה את בני
פגע בו ' .

נ2

לאמיתו של דבר היו פני הדברים שונים  .שטראוס אמנם ביקש לעזור ליהודים

שאין נותנים להם להיכנס לארץ  -ישראל  ,אך חשש להתערב

20

הסובלים ,

כאשר הסכים  -היתנה זאת

מנואל  ,עמ ' . 61

.

21

כהל עמ ' . 28

22

מ ' מדזיני  ,המדתיות הציצית  ,ירושלים 6נ , 19עמ ' . 57

נ2

;

עמו ,

ספר תולדות ההמה  ,א  ,חלק

א  , 1954 ,עמ '

נ. 5
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בדיסקרטיות מוחלטת  .בפגישתו עם ד " ר

קלמנוביץ '  ,שהוזכרה

לעיל  ,אמר לאיש  -שיחו  ' :לבי בעניין

הזה  .יגיד נא לחברי אגודתו  ,שאעשה כל מה שלא נעשה עדיין  ,אבל שאין לדבר על

כך ' : 4 .

להקלת התלבטותו סייעה העובדה שהשלטונות התייחסו באורח שווה לכל היהודים שביקשו
להיכנס לארץ  -ישראל  ,גם אם לא היך נתינים רוסיים או רומניים נרדפים  ,אלא אזרחים שווי  -זכויות
של המעצמות האירופיות הגדולות ושל ארצות  -הברית  .כך  ,למשל  ,עוררו התורכים את זעמה של
בריטניה  ,כשגירשו מירושלים אזרח בריטי יהודי עובד המוזיאון הבריטי  ,שבא להעתיק כתובות
עבריות עתיקות  ,משום שנשאר בארץ למעלה

מחודש ' .

:

אף  -על  -פי שלפי שעה לא הפעילו התורכים את התקנות המגבילות כלפי יהודים אמריקניים ,
התעורר הנושא  ,ושטראוס  -כנראה  ,שלא מרצונו  -מצא את עצמו מעורב בפרשה  .לגיבוש

24
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כתבים .

עמ ' . 420

25

ניו  -יורק

טיימס 6 ,

במאי

. 1888

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

עמדתך סייע לו במידה לא מועטה מזכיר  -המדינה כייארד  ,שהקונסול האמריקני בירושלים  ,הנרי

גילמן  ,הביא את הנושא לידיעתו .

עמדה תקיפה של מזביר  -המדינה
ב 29 -

באוגוסט

1887

שיגר מושל ירושלים  ,רעוף פחה  ,מכתב לקונסול גילמן ולשאר הקונסולים

בעיר  ,ובו התריע על כך שהקונסולים ' אינם מגישים את העזרה הדרושה בהחזרת יהודים זרים

לארצותיהם  ,לאחר תום שהייתם הזמנית כצליינים  ,כלומר חודש אחד  ,על  -פי הצו המיוחד האוסר

על יהודים לבוא ולהתיישב בארץ  -ישראל ' .

26

ועוד התלונן המושל  ,שהנציגויות הקונסולאריות ,

ובעיקר אלה שביפו  ,אינן מסייעות למשטרה בכך .

חודש לאחר  -מכן ביקש גילמן את חוות  -דעתה של מחלקת  -המדינה בוושינגטון בעניין זה  .למכתבו
מן

ה 28 -

.

בספטמבר צירף את העתק מכתבו של רעוף פחה וכן ציין כי מדובר בגירוש יהודים זרים

מארץ  -ישראל  ' ,ובמקרה שלנו מדובר באזרחי ארצות  -הברית שהם יהודים ' .

27

בהמשך סיפר  ,כי

בעקבות מכתבו של המושל נמסרה לו הודעה  ,באותה רוח  ,מטעם המשטרה  ,והוא התבקש לסייע
בכל מקרה שיהודים זרים ינסו לשהות בארץ למעלה מן הזמן המותר  .עם

זאת  ,הדגיש  ' ,הצו

אינו

נוגע  ,כנראה  ,לכל האזרחים האמריקנים  -היהודים בירושלים  ,אלא רק לאלה הבאים בזמן האחרון ' .
ולבסוף

:

' אבקש לקבל הוראות כיצד לנהוג ביחס לצו האמור ' .

מזכיר המדינה בייארד העביר את מכתבו של גילמן ( עם העתק פנייתו של רעוף

שטראוס '

2

פחה )

לציר

וביקש ממנו לבדוק את הנושא  .שטראוס פנה לגילמן וביקש מידע על הנעשה

בירושלים  ,ובארץ  -ישראל בכלל  ,בכל הנוגע לגירושם של עולים יהודיים  .ב -

31

בדצמבר

1887

השיב לו גילמן במכתב מפורט  .להלן נביא ( בתרגום לעברית ) קטעים נכבדים ממנו  ,כדי ללמוד
מקרוב על מצבם של היהודים ועל העלייה היהודית לארץ באותה עת

:

 . . .בעוד שיהודים בני ארצות אחרות גורשו מירושלים ומארץ  -ישראל  ,לא גורש שום אזרח
אמריקני בזמן היותי בקונסוליה זו  .בכל ההתכתבויות וההתקשרויות שלי עם השלטונות
המקומיים החמדתי בעמדה שאיני יכול להסכים  ,ופחות מכך

לעזור ,

בגירוש אזרחים

אמריקניים שהם יהודים מארץ  -ישראל  .זאת  ,משום שעיקרון יסודי של ממשלנו אוסר באיסור
מוחלט כל הפליה למען אזרחים אמריקנים או נגדם  ,על בסיס של גזע או דת .

26

בשחזור העמדה האמריקנית הנוגעת לפרשה כולה  -בוושינגטון  ,בקושטא ובירושלים  -סייע בידי קובץ נדיר

של מסמכים אמריקניים  ,שקיבץ אוסקר שטראוס  ,כרך  ,ומסר כשי לבית  -הספרים הלאומי בירושלים בשנת . 1925
הקובץ נמצא באוסף המחלקה לכתבי  -יד וסימנו  . 810שמו
the Jews , 1840 - 1901

10

aving Reference

שנלקחו מתוך כרך סו  ,משנת

, 1906

של

"

,

:

ythe US. wirh

Diplomatic Correspondence

 .הקובץ מודפס במכונת  -כתיבה  ,להוציא אותם קטעים

ה~
American Jewish Historical Society -

. Publications of

החומר בכרך טו הנוכר מתומצת יותר  ,אך בניגוד לקובץ המסמכים ומל שטראוס הוא מלווה דברי פרשנות  .בשנת
 1943הופיע ככרך לו של ה ~ Publications -הנזכר לקט רחב יותר של המסמכים הקשורים לפרשה  .משלושת
מקורות אלה  ,המשלימים זה את זה  ,יובאו להלן ציטוטים  ,הן מן החומר הפרשני [ להלן  :החברה ההיסטורית ]  ,הן
ממסמכי מחלקת  -המדינה  ,מן השנים  , 1889 - 1887המופיעים ב ~Papers Relating 10 Foreign Relations -
[ להלן  :יחסי חוץ ]  .המקור שלפנינו הוא  :יחסי חוץ  , 1887 ,עמ ' . 1546
27

יחסי חוץ  , 1887 ,שם .

28

שם  ,שם .
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 . . .כאשר הועברה אלי הוראת המושל  ,שהה בקונסוליה יועץ של הקונסוליה הבריטית  ,והוא
הביע את הפתעתו על יחסי הידידותי ליהודים  .כששאלתיו מה הם הצעדים שאותם נוקטת
הקונסוליה הבריטית במקרים דומים [ של גירוש יהודים ]  ,הוא השיב שהבריטים נענים
ומסייעים לשלטונות התורכיים בביצוע הצו  ,כשם שעושות הקונסוליות האחרות .
לאחר  -מכן הובא לידיעתי כי הקונסול הבריטי קיבל הוראות ממשלתו האוסרות מתן עזרה
לתורכים בנושא זה .

דומה  ,שאיני צריך להזכיר את עמדותיהן של ממשלת רוסיה  ,גרמניה ואחרות כלפי

היהודים ,

משום שהדברים ידועים  .לפני כשנתיים לא הורשתה ספינה עמוסה ביהודים רוסיים לעגון ביפו
והשלטונות הורו לה לחזור לנמל  -המוצא שלה  :כך נגרם סבל רב לאנשים אומללים שגורשו

מכתיהם  ,רבים מהם בחוסר  -כל  .מצבם  ,כפי שתואר באוזני  ,היה מעורר רחמים  ,כמה מהם

עירומים כמעט לחלוטין וללא מזון  ,ולכן גם חולים .
מן הראוי לציין מה מוזר הוא חוסר  -אהדתם של רבים מן היהודים היושבים בארץ לעולים
יהודים אחרים  .ההסבר נעוץ בכך שהוותיקים סבורים כי התרחבות היישוב גורמת לעליית
מחירים ומוסיפה מעט מאוד לשגשוגה של העיר  ,וכן מצמצמת את כספי  -הצדקה ששולחים

יהודים עשירים מחוץ  -לארץ . .
לפיכך העמדה שאותה אני נוקט היא כפוית טובה  .מחד גיסא היא מעוררת אצל השלטונות
התורכיים אי  -אמון כלפי ; ומאידך גיסא היא מביאה לעוינות של היהודים המקומיים  ,ובוודאי
של נציגי הממשלות השונות כאן .

לסיכום וכדי להבין את משמעות הצו  ,ראוי להדגיש שאין הוא נוגע לאזרחים אמריקניים

בארץ  -ישראל שהם יהודים  ,אלא למקרים חדשים ' .

:

בעקבות המידע שהועבר אליו מירושלים ביקש שטראוס להיפגש עם ראש  -ממשלת תורכיה
( ' הרוזיר

הגדול ' ,

בלשון חילופי המכתבים

המדינה בייארד על תוצאות הפגישה

הדיפלומאטיים )  ,וב 28 -

בינואר

1888

הוא דיווח למזכיר -

:

הוא הודיע לי שלשלטונות הקיסריים בירושלים נשלחה הוראה המגבילה את זמן שהייתם של

יהודים אזרחי  -חוץ הבאים לשם והמעמידה אותו על חודש אחד  .בפגישה שנייה הודיע לי עוד ,
שמועצת המיניסטרים אומרת לשגות את התקנה הזאת ומשך הזמן יהיה שלושה חודשים .

הנימוק לתיקון התקנה האמורה  ,לדבריו  ,היא הקנאות הדתית  ,שבתקופות מסוימות  ,כמו חג -
הפסחא  ,מגיעה לדרגה כזו עד שהיהודים נאלצים להישאר בבתיהם ונמנעים מפגישה עם
נוצרים העשויים לתקפם ואולי אף לרצחם נפש  .כוונת התקנה למנוע אפשרות של התנגשויות

כאלה  .נימוק אחר שהעלה הווזיר הגדול הוא הידיעה שנפוצה בחוץ  -לארץ כי יהודי העולם

אומרים להתרכז ולהתבצר בירושלים ובסביבותיה  ,כדי לשוב ולהקים בעתיד את ממלכתם
הקדומה

ע

"

29

יחסי

חוץ  , 1888 ,עמ '

30

יחסי

חוץ ,

138

, 1888

. 1560

עמ ' . 1559

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

משיכותיו של שטראוס לראש  -הממשלה התורכי היו קצרות וחד  -משמעיות

:

אשר לנימוק הראשון  ,אפשר למנוע את הדבר בעזרת כוח  -משטרה חזק  .אשר לשני  -אם

השער  -העליון יבדוק את

ייווכח לדעת כי ליהודים נרחבי העולם אין תכנית

העניין  ,הוא

וההגירה נגרמת בשל רדיפות

כזו ,

היהודים ברוסיה וברומניה  .י '

בהמשך דבריו התייחס שטראוס לעניין האמריקני בפרשה

:

ככל שהדבר נוגע לאזרחי אמריקה  -בניה או כאלה שהתאזרחו בה  -אחד העקרונות

הבסיסיים של ממשלתי הוא שלא להבדיל בין האזרחים לפי דתם או לפי גזעם  ,ושביחסים עם
עמים אחרים היא שוללת מהם באורח נמרץ את הזכות לגרום הפליות כאלה כלפי

אזרחיה ' : .

נראה  ,שראש ממשלת תורכיה לא נבהל מעמדתו התקיפה של הציר האמריקני ; כך עולה גם מהמשך
דיווחו של שטראוס

' הוד  -רוממותו הבטיחני  ,שאם השלטונות יאיימו בגירוש על אזרח אמריקני ,

:

הוא יביא בחשבון את הנימוקים שהועלו וייתן הוראות בהתאם

לכך ' " .

בסיום מכתבו ציין שטראוס

כי הבעיה בירושלים לא נגעה אז למעשה ביהודים שהם אזרחים אמריקניים ושלא היה אף מקרה
שבו גורש מי מהם או שאיימו לגרשו .
ב 21 -

בפברואר

הבעיה ,

4

'

אישר מזכיר  -המדינה בייארד את עמדתו של שטראוס כ ' זהירה ונכונה ' .

1888

אליבא דשטראוס  ,היתה עד אז אמריקנית  -נכון יותר
שהתורכים ,

יהודית  .אלא

:

אמריקנית עקרונית  -ולא

שהיו נחושים בהחלטתם לסגור את שערי ארץ  -ישראל לפני כל

היהודים  ,סיבכו את הפרשה זמן קצר לאחר  -מכן  ,אף בלי ששטראוס  ,שישב בבירה התורכית  ,ידע
על כך  ,ואם ידע  -לא דיווח על כך לממונה עליו  ,מזכיר  -המדינה בייארר .
ב5-

במארס

1888

שיגר בייארד מכתב ארוך לשטראוס  .בשל חשיבותו לעמדה האמריקנית והמשך

השתלשלותה של הפרשה  ,נביאו בשלמותו

:

אני שולח לך בזאת העתק מכתב ששלח אלי מאברויני ביי [ ציר תורכיה בוושינגטון ] ביום

2

בחודש זה  ,ואת העתק תשובתי  ,ששניהם נוגעים ליחס כלפי יהודים זרים הבאים לארץ  -ישראל .
מכתבים אלה ממשיכים את הדיון בעניין שבו טיפלו הוראותי מן ה -
ה 28 -

וחשבון שלך מן

בינואר

' . 1888

31

באוקטובר

1887

ובדין -

נ

מתוך הודעתו של מאברויני ביי נראה  ,כי התקנה שעליה דיבר אתך הווזיר הגדול והבאה לתקן
את ההוראה ( ' איראדה ' ) הקודמת  -בהאריכה את שהייתם המותרת של יהודים זרים בארץ -

ישראל לשלושה חודשים במקום חודש אחד ( כפי שהודיע הקונסול גילמן במכתבו מן
בספטמבר

1887

6

'

) -

ה 28 -

כרוכה בתנאי מגונה ביותר  ,שלפיו יורשו יהודים זרים אלה להיכנס

לארץ  -ישראל רק אם יהיו בידיהם דרכונים שבהם נאמר ' שהם באים לירושלים כעולי  -רגל ולא
כדי לעסוק במסחר או להתיישב שם '  .דרכונים אלה חייבים לשאת אשרות של הקונסולים

. 81

31

שטראוס  ,עמ '

34

בכמה מקורות נאמר

35

לעיל  ,עמ ' . 138

ראה

32

יחסי

חוץ  , 1888 ,עמ '

. 1559

33

שם .

כאילו גורש אמריקני אחד  .אך אין הוכחות לכך .
36

ראה

לעיל  ,עמ '

. 137
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התורכיים  .לנושאיהם יוענקו ' רשיונות ביקור ' מטעם השלטונות הקיסריים  ,ונרמז  ,אם כי לא

בבירור  ,שרשיון מעין זה יינתן אך  -ורק על  -פי דרכון  ,אשר ההצהרה הנזכרת מופיעה בו .
מוזר הדבר  ,שתנאי כה חשוב לא צוין בידי הוד  -מעלתו כשיחתכם  .אילו הובא לידיעתך  ,אין

ספק שהיית מדגיש ומחזק את ההכרזה שהשמעת באוזניו [ של הווזיר הגדול ] כי אחד העקרונות

הבסיסיים של ממשלתך היא שלא להבדיל בין האזרחים על יסוד אמונה או גזע  ,ואין ספק
שהיית מוחה לאלתר נגד דרישה שלא רק כוללת הצהרה במישרין או בעקיפין של ממשלה זו
בדרכונים הרשמיים בדבר אמונתם של האזרחים שלמענם הוצאו  ,אלא פוגעת בחוקים

ובמעשים בתחום זה  ,לפיה נוהגים המחלקה הזאת

ואנשיה  ,והמונעים

התניית מתן תעודות

לאזרחים היוצאים לחוץ  -לארץ במטרת נסיעתם .
לתבוע ממבקשי דרכונים המונפקים לפי חוקינו לכל האזרחים  ,על  -פי אזרחותם

בלבד  ,הודעה

כלשהי על אמונתם הדתית או את הסיבות למניעיהם האישיים באשר לבקשה  -דבר זה עומד

בסתירה לרוח מוסדותינו ולכוונת החוקה האוסרים באורח חד  -משמעי ובכל מקרה כל מבחן
דתי כתנאי לקשרי האזרח עם הממשל  .ויותר

מכך  ,הוא

יכול להביא את הממשל לידי מילוי

תפקיד אינקוויזיטורי בנוגע לענייניו האישיים של הפרט  .ממשלה זו אינה יכולה לעשות

זאת ,

ועוד פחות מכך  -לסייע לממשלה זרה להפלות חלק מאזרחיה בדרך המבוססת על שרירות -
לב .
נאמנותנו לעקרונות אלה נשארה בעינה מאז הקמתה של ממשלה

זו ,

ואתה יכול להביא

דוגמאות להגנתנו המתמדת על חופש הדת  ,וכפי שהדגשתי באיגרתי לבארון

במאי

, 1885

בעניין

קילי ,

7

'

שאפר  ,מ 18 -

היא מהווה את אבן  -הפינה הראשית בשיטת הממשל

האמריקנית ,

וערובות לשמירתו מצויות בחוקתנו הכתובה ושזורות במארג המוסרי של חוקינו .

אם חילופי  -האיגרות בעניין קילי אינם נמצאים בצירות שלך  ,הריני מעבירם אליך  ,לתועלתך .
טוב תעשה אם תברר באורח דיסקרטי את השקפותיהם של עמיתיך בדבר דרישותיה של התקנה

הנזכרת  ,וכן אם תשיג העתק שלה  ,אך בכל מקרה יש להביא לידיעתו של השער  -העליון את אי -

יכולתה של ממשלה זו לקבל את הדרישות

הנזכרות " .

המסע לירושלים

ההחלטה להאריך את שהייתם של ' יהודים זרים ' הבאים לארץ  -ישראל מחודש לשלושה חודשים

נתקבלה בהקלת  -מה בארץ ובעולם היהודי ; אך הכל קיוו לביטולה המוחלט של הגזירה  .סופרו של
' המגיד ' דיווח מירושלים בחודש פברואר

: 1888

כבוד הפחה הודיע לראש השוטרים כי מעתה נתונה הרשות ליהודי חוץ  -לארץ הבאים להתעכב
שלושה ירחים בעירנו ובכל ארה " ק  .גם זו לטובה
הגזרה כולה  ,ולא נהיה עוד ללעג ולקלס בגויים

37

ראה לעיל  ,עמ '

38

יחסי

39

גיליון
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מרדכי נאור

אצל שטראנס החל להסתמן תהליך של התקרבות לנושא ומעורבות גדולה יותר  .אפשר שתרמה לכך

עמדתו האיתנה של מזכיר  -המדינה  ,שלא הותיר מקום לספק בהנחיותיו לציר בתורכיה  ,כיצד הוא
רואה את המדיניות העות ' מאנית כדבר הגבלות הכניסה לארץ  -ישראל  .בייארד התכוון אמנם

ליהודים אמריקניים כלבד  ,אך רוח הדברים היתה ברורה  .ואולי חש שטראוס שעד כה לא פעל דיו
בנדון  .נעמי כהן סבורה  ,כי באביב

היתרה לעיכוב

פעילות ' ,

40

1888

' הוטרד [ שטראוס ] על  -ידי

הספק  ,אם

לא גרמה זהירותו

וכדי לברר לעצמו את העניין לאשורו החליט לצאת לארץ  -ישראל  .מנואל

הסביר את נסיעתו של שטראוס בדרך זו  :הוא רצה ללמוד מקרוב את הדרך שבה מבוצעים החוקים
המפלים  ,משום שלא הצליח לשנותם בהתערבותו האישית  .י4

מקורות שונים מגלים כי בצאתו לארץ  -ישראל התגבשה אצלו הכוונה לסייע ליהודי הארץ בביטול
הגזירה או לפחות לצמצמה  .הוא כתב על כך לאחיו בארצות  -הברית וכן לבארון הירש
שמסעו התארך  ' ,פעל יותר ויותר כיהודי ופחות כדיפלומאט אמריקני
בסוף מארס

1888

מתבולל ' ' .

4

הגיעו שטראוס ואשתו למצרים  ,סיירו בה והתרשמו עמוקות

שהזכירו להם את ימיהם הקדומים של בני  -ישראל בארץ זו .

44

4: ,

וככל

מעתיקותיה ,

משם המשיכו לארץ  -ישראל .

בבואו ליפו הפגין שטראוס עמדה תקיפה מופגנת כלפי רעוף פחה  ,מושל ירושלים  ,שהוחזק אחראי

למדיניות היד הקשה נגד העולים היהודים  ,ובוודאי ביצע את המדיניות

הרשמית  ,ושלא כרוב

הפקידים התורכיים  ,בכירים כזוטרים  ,לא הסכים לקבל ' בקשיש ' כדי להתעלם
שטראוס בזכרונותיו

ממנה ' .

4

וכך כתב

:

חשבתי כי תהיה זו מדיניות טובה להראות את איבתי למושל בגלל שיטותיו השרירותיות .
דחיתי את כלי  -התחבורה הרשמי ששלח  ,כלוויית אחד מעוזריו  ,לקחתנו לירושלים  .במקום זה
השתמשנו בתחבורה של חברת

' קוק '  ,נעצרנו

לחניית  -לילה ברמלה  ,וביום הבא עלינו בהרי -

יהודה  -לירושלים  .מר גילמן הדריכנו לבית  -מלון נוח מחוץ לחומות .

46

 .ביקורו של שטראוס עורר בירושלים התלהבות  ,כמו גם ציפייה רבה  .בחודשים הקודמים ( בחורף

 ) 1888הופעלה המשטרה פעמים לא  -מעטות כדי ללכוד יהודים שפג תוקף שהייתם בארץ

;

בין

תושביה היהודים של ירושלים רווחה הדעה שביקורו של הציר האמריקני  -היהודי יביא לפתרון

הבעיה הכאובה  .כך  ,למשל  ,בדיווח שהופיע ב ' ג ' ואיש כרוניקל ' הלונדוני  ,זמן קצר לאחר ביקורו
של שטראוס  ,הובעה התקווה כי ' הביקור יביא להקלה בתקנות המשפיעות על ישיבתם של יהודים

זרים בארץ  -הקודש ' .

40

כהן  ,עמ '

41

מנואל  ,עמ ' . 63

42

47

. 29

כהן  ,עמ ' . 310
. 29

43

שם  ,עמ '

44

שם .

45

בזכרונותיו סיפר אליעזר

בן  -יהודה  ,שכאשר

בא רעוף פחה לירושלים התחילו אנשים להתלחש ' על אודות צרה

גדולה שבאה עלינו  ,כי הפחה החדש הוא נקי  -כפיים  . . .לא
( כתכי א '

בן  -יהודה  .ירושלים

46

שטראוס  ,עמ ' . 82

47

גיליון
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 , ) 18 . 5 . 1888 ( 999עמ '

תש " א  ,עמ ' סד ) .

. 13

" אכל " ורצה גם ששאר פקידי הממשלה לא " יאכלו " ' .

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

הירושלמים לא הניחו לשטראוס לנוח מטלטולי הדרך  .זמן קצר לאחר שהשתכן בכית המלון
' קמיניץ '  ,הקיפו רבים מהם את הבניין ומשלחות מטעמם התייצבו לפני הציר

הכל  -יכול  ,לדעתם .

תוך זמן לא רב התברר לשטראוס  -לפי עדותו  -שלו  -כי מקושטא עשויים הדברים להיראות
אחרת מאשר במציאות הירושלמית  .הבאים פנו אל שטראוס בבקשה שיסייע לשחרר מן הכלא את
קרוביהם ומכריהם  ,שנעצרו בפקודת רעוף פחה  ,משום שבאו להתיישב בארץ  .שטראוס כתב

:

ידעתי על התנאים הקשים בירושלים מבחינת הגירת היהודים  ,אך עד שהגעתי לשם לא נתתי

דעתי שמדובר במעצרם של אנשים אלה  .למעלה מארבע  -מאות מהם היו בכלא  ,ממתינים
לגירושם מן

הארץ ' .

4

שלא כמנהגו עד כה  ,נקט שטראוס תקיפות רבה  .הוא הודיע למושל רעוף פחה  ,כי לא יבוא
כמקובל לפי הנוהג הדיפלומאטי  ,אלא אם כן יורה לשחרר את

400

לבקרו ,

היהודים העצורים  .יתר על

כן ,

הוא הבהיר למושל שאם קבוצה גדולה זו של יהודים יוצאי רוסיה ורומניה לא תשוחרר  -הוא
יפעל להדחתו של המושל

מתפקידו  ,בעזרת

' השער  -העליון ' .

קשריו בחוגי

וכך הסביר שטראוס את צעדיו התקיפים ואת איומו לפעול להדחת המושל ( שייתכן שלא היה חסר -
תקדים כל  -כך בהקשר הפוליטי

התורכי ) :

טענתי כי העצורים נמצאים בכלא בניגוד לאמנה שלנו עם תורכיה ובניגוד לאמנות דומות

שעליהן חתומות בריטניה  ,צרפת ומעצמות אחרות  .הודעתי לו

כל עוד לא יתוקן עיוות צדק זה .

[ למושל ]  ,שאמנע

מביקור אצלו

49

בהמשך הוא חזר והבהיר מדוע איים על המושל

:

,

חשבתי שאני מוסמך לנקוט צעד דראסטי כזה  ,בעקבות ה משא  -ומתן שהיה לי עם הווזיר הגדול
ובשל האמנה שלנו ואמנותיהן של מעצמות אחרות .

0

'

אין ספק  ,כי תביעתו של שטראוס היתה יוצאת  -דופן בהשוואה לכל פעילותו בעבר ולזהירותו
היתרה  ,מה גם שלא היה מדובר ולו באזרח אמריקני אחד  .גם הטיעון שמעצר היהודים והתכנית

לגירושם סותרים את האמנות שתורכיה חתומה עליהן עם המעצמות הגדולות היה מפוקפק  .י '

אולם

שטראוס היה כבר במלוא  -תנופתו  .שוב לא ביקש להגן על זכויותיהם של יהודים מבני  -ארצו בלבד

עתה תבע להבטיח את זכות ההגירה לארץ  -ישראל לכל

;

יהודי ' : .

רעוף פחה ניסה לעמוד אל מול שטראוס  .הוא הבריק לקושטא ודיווח על תביעתו האולטימאטיבית
של הציר האמריקני  .תוך שעות אחדות הגיעה התשובה

:

על המושל להיענות לתביעתו של הציר .

למחרת בבוקר שוחררו כל העצורים  .רק אז ערך שטראוס את ביקור  -הנימוסין המקובל אצל
המושל  ' .הודיתי לו על היענותו המהירה לבקשתי '  ,ציין שטראוס בלא  -מעט אירוניה -

48
49

שטראוס  ,עמ ' . 82
שטראוס ,

50

שם .

52

כדץ

עמ '

. 83 - 82
51

 ,עמ '

מנואל  ,עמ ' . 63

. 29
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והבעתי את תקוותי כי יש לי הבנה עם ' השער  -העלדוץ ' שלא תהיה שום הפליה לרעה כלפי

מהגרים יהודים הבאים לירושלים  ,ולכן לא אצטרך להתלונן עוד על כך  ,אחרת יהיה עלי לנקוט
שוב פעולה דראסטית  .הפניתי את תשומת לבו אל האמנות הקשורות לנושא והתברר שלא היה
לו כל מושג

עליהן " .

כשנודע דבר שחרור העצורים יצאה ירושלים היהודית מגדרה  .אלפי אנשים  ,נשים וטף

4

'

הקיפו את

בית  -המלון שבו התאכסן שטראוס והריעו לו ארוכות  .משלחת מטעמם התייצבה לפניו והגישה לו

איגרת תודה והוקרה  ,חתומה בידי שני רבניה הראשיים של ירושלים  -הראשון  -לציון הרב רפאל
מאיר

פניז ' ל והרב האשכנזי ר ' שמואל מלאנט  .באיגרת זו  ,שהיתה כתובה בכתב סת " ם מסולסל ,

נאמרו הדברים האלה

:

יברכך ה ' מציון  ,השר וגדול ליהודים  ,יועץ וחכם חרשים  ,גדול שמו בלאומים  -כבוד שם

תפארתו  -אסקאר

שטרויס

הי " ו ,

אמבעסאדערנ '

ממשלת ארצות  -הברית אמריקא

כקאנסטאנטינאפל  .כיח  -ועד הכללי  ,אשר פעה " ק ירושלים תוב " א  .בעליצות נפש מגישים
אנחנו לפניך השר תפארת לאומינו את ברכת קהלנו עדת ישראל יושבת ציון וכל ערי ארץ
הקדושה ברכת מזל טוב כי הקימך ה ' אלקי ישראל לשם ולתפארת וכסא כבוד הנחילך בין
מצוקי ארץ  .ואנחנו נישא כפינו אל דביר קדשנו כי ירים קרנך בכבוד והדר ויהי עוז בידך
וגבורה בימינך להרים קרן ישראל עמך להזכירנו לטובה לפני כסא הממשלה יר " ה  .למען
תאריך ימים על כסא כבודך עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים בבא  .בברכת מוקיריך ומכבדיך
כערכך הרם ונישא ראשי אלפי ישראל בירושלים תו " ב .

6

'

הסיבות ל ' מהפך ' בירושלים
התנהגותו ומעשיו של שטראוס בירושלים חרגו ממה שאפשר היה לצפות אך כמה שבועות קודם -
לכן  .מן הראוי אפוא לנסות ולנתח את הסיבות והגורמים שהביאו ל ' מהפך ' האישי והיהודי שחל בו .

אנו מניחים כי השינוי היה הדרגתי  ,אך בעת הביקור בארץ  -ישראל ובירושלים  ,באביב

זכה לתאוצה מוגברת  ,שנבעה מהכלל הישן  ' -טוב מראה עינים מהלך

א.

שטראוס הגיע לבירה התורכית במאי

1887

, 1888

הוא

נפש ' .

ובחודשים הבאים הלכה והחריפה בעיית הגירתם

של יהודים לארץ  -ישראל  ,שהתורכים השתדלו שוב ושוב לבלמה או לפחות לצמצמה  .הנושא לא

ירד מסדר  -היום במשך תקופה ממושכת ושטראוס החששן והמתבולל מצא את עצמו במרכזה של
הדראמה  .שלא מרצונו נאלץ לעסוק בנושא ויש להניח שלא נשאר אדיש לסבלם של העולים
ששערי  -הארץ נסגרו לפניהם או שאיום של גירוש היה תלוי מעל ראשם .

53

שטראוס .

54

שטראוס  ,עמ '

עמ ' . 84
 . 83ייתכן שיש כאן הפרזה  ,התואמת את האופוריה שציינה את האיש בעת ביקורו בירושלים  .וראה

להלן .
55

שטראוס היה אז רק צ יר ולא שגריר  .קרוב לוודאי שיהודי ירושלים לא הבחינו במדויק בין שני התארים  ,ולגבי
דירם היה  ,ללא ספק  ,שגריר ' מלא ' .

56

144

צילום המקור ( בעברית ) בספרו של שטראוס ( מול עמ ' . ) 84

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

ב.

הנציג האמריקני בירושלים באותה עת היה הקונסול הנרי גילמן  ,ושטראוס היה הממונה הישיר

עליו  .גילמן נחשב ' פרו  -יהודי ' והוא ייסייע רבות למנוע את גירושם מהארץ של יהודים ששהו בה
מעל למותר על  -פי התקנות העות ' מאניות  ,שנועדו למנוע התיישבות יהודית המונית בארץ  -ישראל .
גילמן ראה את עצמו כתור שליח ההשגחה

העליונה " ,

כפי שכותב עליו חוקר  ,שבדק את יחסי

הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית בעיר במחצית השנייה של המאה הי " ט .

עמדתו נגד הגזירות התורכיות הנוגעות לכניסת יהודים לארץ היתה חד  -משמעית  ,ומעניין תיאור של
הקונסול האמריקני בירושלים בספר שחיבר גילמן על ארץ  -ישראל לאחר שסיים את תפקידו  ' :הוא
היה היחיד שסירב לסייע לשלטונות התורכיים ואף התנגד לפעולותיהם כפי שדרש הפחה של ארץ -

ישראל  .הוא נשאר יחיד  ,אך

איתן ' " .

גילמן לא היה יהודי ; ואילו שטראוס

היהודי  ,על

אף זהירותו היתרה בשלבים הראשונים  ,לא יכול

היה שלא להתרשם מפעילותו של אדם שאינו יהודי בנושא יהודי כל  -כך  .למעשה לא יכול היה
שטראוס לפגר אחרי הקונסול שלו בנושא זה .
ג.

59

שטראוס לא יכול היה להתעלם מעמדתו התקיפה של ה ' בוס ' שלו בוושינגטון  ,מזכיר  -המדינה

בייארד  ,בפרשה זו  ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיחת  -התדרוך שלו טרם צאתו למקום

כהונתו ,

ובעיקר לאחר  -מכן  ,במכתביו ובהוראותיו  .אפשר ששטראוס עצמו היה מוכן תחילה ' להחליק ' את

חילוקי  -הדעות עם הממשל התורכי כנושא זה  ,אולם עמדתו הברורה של כייארד לא הניחה כל מקום

לפייסנות או להתחמקות  .בייארד התכוון בראש  -וראשונה ליהודים אמריקניים  ,אך בהוראותיו הוא
דיבר על ' יהודים זרים ' בכלל  .גם התערבותו הראשונה בעניין  ,ערב צאתו של שטראוס לתורכיה ,

היתה לאחר שפנו אליו יהודים בארצות  -הברית  ,שביקשו את סיועו נגד הגבלות הכניסה לארץ -

ישראל באופן כללי  ,ללא כל קשר לאזרחים אמריקנים .
ד.

מצרים  ,ועוד

הגיע כאפריל

יותר ארץ  -ישראל וירושלים  ,הותירו רושם ירב על הציר היהודי אמריקני  .הוא

, 1888

כעונת האביב  ,וידוע כי ארץ  -ישראל העזובה והחרבה של סוף המאה

הי " ט

הרשימה את מבקריה בעיקר בעונה זו  ,כשהכל היה ירוק ופורח  .נוסף על כך שטראוס  ,שעד אז היה
יותר אמריקני ופחות יהודי  ,התרגש מאוד מן האתרים שביקר בהם ומן הנופים הזכורים לו מלימוד

המקרא בילדותו  ,וכך ככל שהתקדם המסע הוא התנהג יותר כיהודי ופחות כדיפלומאט אמריקני
מתבולל .

0

'

בהקשר זה כותבת הביוגראפית שלו  ,נעמי כהן

מירושלים הוא שלח [ למשפחתו

בהתלהבות על המזוזות

57

בארצות  -הברית ]

בבית  -המלון  ,על

:

תיאור ארוך ונמלץ של העיר וסיפר

הטליתות שבהן מתעטפים האנשים  ,ועל הכותל

.

ר ' ברטור ,

' פרשיות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית כמאה הי " ט ' קתדרה ,

תשל " ח ) ,

עמ ' . 132

.ק

58

106

59

 25שנה

 - 4 Fel/ah , Boston 1898 ,ח0550א Gillman ,

5

( תשרי

.א

.

לאחר  -מכן  ,בתחילת מלחמת העולם הראשונה התפתחה מערכת  -יחסים דומה למדי נין השגריר דאז

בתורכיה  ,הנרי מורגנטאו האב  ,ובין הקונסול שלו בירושלים  ,אלן אוטיס גלייזברוק  ,שלמרות היותו כהן  -דת נוצרי

נחשב פרו  -יהודי יותר מאשר מורגנטאו היהודי .
60

לעיל  ,עמ ' . 142
145
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המערני  .חשיבותה הדתית וההיסטורית של העיר הכיאה לכך שהוא נישבה כקסמיה  ,יותר
מאשר בכל עיר אחרת שבה ביקר  .י6
ה.

שטראוס התקבל בירושלים בכבוד ובהערצה שספק אם זכה להם אי פעם קודם  -לכן  .שני

עיתוניה של ירושלים  ' ,הצבי ' של אליעזר בן  -יהודה וה ' חבצלת ' של ישראל דב פרומקין  ,לא הסתירו
את התרגשותם מן הביקור ומן האורח הנכבד  .ה ' חבצלת ' קידם את פניו של שטראוס בידיעה גדולה
בעמודו הראשון  ,שהחלה במלים אלה

ברוכים הבאים בשם

ה',

:

אדוני השר המרומם ה ' שטרויס  ,ציר ממשלת ארצות  -הברית אמריקא

בחצר הוד  -מלכותו השולטאן יר " ה בקאנסטנטינפאל  ,הופיע בשערי ירושלם בלווית רעיתו
הכבודה .

6:

בימי שהותו בעיר ערך שטראוס ביקורים במוסדות הדת והצדקה של היהודים והלך אל הכותל
המערבי  .בשבת התפלל בבית  -הכנסת ' בית יעקב ' שבחורבת ר ' יהודה החסיד וכן ערך ביקורים אצל
ראשי העיר וקיבלם לביקור בבית  -מלונו  .באחת  ,מדינאי רם ונישא  ,בעל הדרת  -כבוד  ,ועוד

כל זאת בלי להביא בחשבון את מעשהו הגדול בשחרור

400

' משלנו ' .

היהודים הכלואים שהיו צפויים לגירוש

מן הארץ  ,מעשה שהעלה את יוקרתו לשיא והביא לעריכת עצרת המונית ספונטאנית סביב בית -

המלון שבו התאכסן  .קשה להניח  ,שהכבוד הרב  ,תשומת  -הלב וסימני ההערצה שגילו כלפיו לא
השפיעו עליו .
ו.

בהיותו בירושלים נפגש  ,כאמור  ,עם ' פני העיר '  ,יהודים ונוכרים  .אחת מפגישותיו היתה עם

הרב שמואל סלאנט  ,רבן הראשי של העדות האשכנזיות השונות  .מפגישה זו יש דין  -וחשבון מפורט
שפורסם בעיתון ' המגיד ' זמן קצר אחרי הביקור  .מחברו הוא כתבו הירושלמי של

העיתון  ,דוד

בוימגרטן  .לפי בוימגרטן  ,היה לרב סלאנט חלק חשוב בעיצובה של עמדת הציר היהודי  -האמריקני

בבעיה ה ' בוערת ' של ירושלים היהודית

איסור כניסתם של יהודים שבאו להתיישב

ב : 1888 - 1887 -

בארץ .

להלן שיחתם של השניים  ,לפי דיווחו של כתב
הרב

אדון נכבד

:

!

' המגיד '

:

אחרי אשר זכיתי לעמוד לפניך בעיר הקודש

ירושלים  ,חמדת

לב כל

ישראל  ,הנני לבקשך אח יקר  ,כי תבקש רחמים וחסד מאת הוד מלכותו השולטן יר " ה להעביר
רוע הגזירה החוסמת את הדרך בעד אחינו החפצים להאחז בארץ הקדושה .
הציר
חל

61

:

רב נכבד  ,בדבר החוסים בצל ממשלת אמריקא אך למותר לי להשתדל  ,כי עליהם לא

האיסור " ,

ולדבר בעד אחי חוסי ממשלות אחרות לא עלי להתערב .

כהן  ,עמ '  . 29אפשר גם שהושפע מן הציר האמריקני הקודם בקושטא  ,קוקס
קוקס התרשם מאוד מיהודי ירושלים והביע זאת בכתיבתו
 . 295 - 296קק 1977 ,

New York

.

Palesrine

0/.

) rhe

Way

) ( cox

t

שעמו עמד בקשרי מכתבים .

cox , Orienr ,Sunbeams -.

( . ( Porte 10 the Pyramids 6

המלים

ו ' טאלסים '  -משמע טליתות  -מופיעות אצלו בהגייתן העברית  -אשכנזית ובאותיות אנגליות .
62

גיליון

63

כאן לא דייק שטראוס  ,שכן האיסור חל על כל

146

, 22

. 11 . 4 . 1888
היהודים .

Samuel 5 .
' מורורת '

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

הרב

אבל אח יקר

:

!

בתור איש פרטי הלא תוכל לבוא לפני הממשלה הרוממה  ,ולבקש בעד

אחיך  ,ולדבר איש נכבד ככבודך יטו אוזן .
הציר
הרב

:

:

ממשלת תוגרמה יראה מקיבוץ רב של אחינו בארה " ק  ,פן ירבו  . . .והעניות תגדל .
במספר רב לא יעלו אחינו ואלה העולים הם זק נים [ ההדגשה כא 7ולהלן -

64

במקור ] ,

אשר אך ורק למען בלות שארית חייהם יעלו להר הקודש  ,מהם אשר יביא ו אתם כס ף די
מ ח י ת ם  ,ויש אשר יקבלו כסף עזר מבניהם או קרוביהם והצעירים הבאים גם הם יועילו הרבה
להמסחר ולחרושת המעשה אשר נחה בעלל  ,ועובדי האדמה ם הם

עשושעי

הרבה להפז הארץ אשר ' כממת עולם היתה לק אלקט  ,והמושבות אשר טנא אחית אלה
וחוסות הן בצל חסדי כבוד הזיב הי " ו תעזנה על חריצותם ותועלתם להארץ  ,וגם להממשלה
יביאו טובה רבה  ,ובעליתם אק שום מחוטבה זרה  ,ורק מחמת שתאיהם נמלטים הם  ,ובידעם
חסדי ורחמי מושלי תוגרמה הידועים מאז ומקדם למקבלי גרים אומללים הנסים מחמת

מצוקיהם ורודפיהם לסוככם ולגוננם  ,יבואו לארה " ק  .אדרבה  ,מתפללים הם בשלום הממשלה ,
יר " ה ,

ממשלת תוגרמה

כמצווה עלינו

:

הוי מתפלל בשלומה של מלכות וכו '  .ע " כ יכבדוה

ויסורו למשמעתה  ,כעבדים נאמנים למלכם ואדונם  ,סתרם

ומגינם ' .

6

' הדברים האלה נכנסו עמוק בלב הציר '  ,סיים בוימגרטן את דיווחו המגיע אל נקודת השיא

:

ויען ויאמר בעיניים זולגות דמעות  :בכל כוחי אשתדל  ,וכל אשר תהיה לאל ידי אעשה ואדבר
בעד אחי

האומללים ,

וה ' יהיה עוזר לי  ,ואתה רב נכבד  -העתר לה ' כי אצליח

בדרכי ן "

נראה  ,כי ששת הגורמים והסיבות שצוינו עיצבו את דרך פעילותו של שטראוס בירושלים  .זו
השפיעה עמוקות על יהודי העיר  ,שהביעו את הוקרתם העמוקה לציר היהודי  ,גואלם ומושיעם ,

והדבר שב וחיזק את תחושת ההשתייכות של שטראוס  ,וקרוב לוודאי שתרם גם להמשך פעילותו .

נקדים מעט את המאוחר ונביא קטע מ ' כתב תודה ' ששיגרה לשכת ' בני  -ברית '
 , 1889לציר שטראום  ,בעקבות הצלחתו הגדולה בשחרור העצורים

בירושלים  ,בשנת

:

הדרך היעילה שבה אתה מבצע את חובותיך הרשמיות בתפקידך הרם  ,יבטיחו לך לעולם ועד

את ההוקרה והתודה לא רק של בני  -ארצך אלא גם של בני האומה היהודית בכל העולם  .אם
התגאינו עד כה בסוחרים מהוללים ובשמות נודעים בתחומי המדע

והאמנות  ,אתה ,

אדוני

הנכבד  ,הראשון שהאציל תהילה על שם יהודי במדינאות .

תמיד ייזכר  ,בסיפוק עמוק  ,בקורות ההיסטוריה היהודית  ,שאדם שבחרה בו הממשלה הנאורה
של הרפובליקה האמריקנית לייצג את האינטרסים שלה בשער  -העליון  ,לעולם לא שכח את
אחיו

64

הסובלים " .

מן הדברים אפשר להתרשם ששטראוס ייחס טענה זו לתורכים  ,ואילו הקונסול גילמן  ,במכתבו לשטראוס
עמ ' ) 138 - 137

ייחס אותה ליהודים הוותיקים

גיליכן

 , ) 10 . 5 . 1888 ( 18עמ ' 143 - 142

65

המגיד ,

66

שם  .מעניין

לציין ,

( האוטוביוגראפיה
67

יחסי

( לעיל ,

בירושלים .

.

שדו  -שיח זה לא נזכר בשום מקור על אירועי התקופה או כחומר הקשור לשטראוס

שלו  ,ספרה

חוץ  , 1889 ,עמ '

של כהן  ,ועוד ) .

. 717
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שטראוס עשה בירושלים רק ימים אחדים  ,שכן נאלץ לקצר את הביקור משום ' שרציתי לעלות על
הספינה ביפו  ,שעצרה באלכסנדרטה ובאיזמיר  ,מקומות שבהם ביקשתי להיפגש עם הקונסולים
שלגו ' .

ן

"

דווקא קיצורו של הביקור הדגיש את הישגיו של מי שחלף בירושלים ככוכב שביט .

דקזטינוי במדיניות התורכית
בשובו לקושטא חש עצמו שטראוס כמנצח  .לפי

עדותו  -שלו ,

69

הביעו עמיתיו  -השגרירים הבריטי

והצרפתי  -קורת  -רוח מפעילותו בירושלים  ' ,שהבטיחה את שחרורם של מהגרים יהודים בארץ -
ישראל '  ,כהגדרתו  .שטראוס סיפר כי השניים

קיבלו  ,באמצעות

משרדי  -החוץ שלהם  ,מן ' האגודה

האנגלית  -היהודית ' בלונדון וה ' אליאנס ' בפארים  ,מכתבי הערכה ותודה על המעשה שעשה .
זמן קצר לאחר שובו לבירה התורכית החל שטראוס לטפל בהוראות החדשות  ,שנכללו במכתבו של
הציר התורכי בוושינגטון  ,ושנזכרו  -תוך שלילה מוחלטת  -במכתבו של מזכיר  -המדינה בייארד
מן ה  5 -במארס

. 1888

0

'

הוא ביקש ראיון עם שר  -החוץ סעיד פחה ומסר לו את מחאת ממשלתו על

צעדיה הנוקשים של תורכיה כלפי מהגרים יהודים שביקשו להיכנס לארץ  -ישראל  .לאחר שחזר על
העמדה האמריקנית הבסיסית  ,כפי שבוטאה כמכתבו של בייארד  ,הוסיף ואמר

:

נמסר לי כי התקנות המגבילות מוצאות אל הפועל כאכזריות רבה לא רק בארץ  -ישראל  ,אלא גם
בנמלים אחרים לאורך החוף הסורי וכי נוסף על ההגבלות האלה חייבים יהודים אזרחי חוץ
להמציא בבואם לנמלים אלה התחייבות לשלטונות המקומיים כי יעזבו את הארץ בתום תקופה

של שלושה חודשים  ,ואם אין הם יכולים להמציא התחייבות

כזאת  ,הם

מושלכים לכלא  .יי

בסופה של המחאה הביע שטראוס את התקווה כי תורכיה תחזור בה מקיום התקנות המפלות יהודים
לרעה ,

על  -פי העקרונות הרחבים של הסובלנות שהוכרזו באימפריה העות ' מאנית  ,שהיתה ראשונה
בכך בין אומות אירופה והעולם הישן  ,ושנכללו בכתבי  -החירות הטי שריף והטי אומאיון

2,

'

אשר הובטחו לכל הגזעים והאמונות על  -פי הקאפיטולאציות ובתוקף האמנות עם ארצות -
הברית ועם ארצות

אחרות ' .

7

תחילה ביקש שטראוס לפעול בחזית

רחבה ,

כלומר

יחד עם עמיתיו הבריטי והצרפתי  .אבל

משיחותיו עם השניים הוברר לו כי גם אם הם רואים כמותו את חומרת הבעיה  ,ואף קיבלו הוראות

דומות לשלו מבירותיהם  ,הם לא היו מוכנים אז להצטרף אליו במחאתו  .לכן פעל לבדו  .אולם שבוע
לאחר שיגור מחאתו של שטראוס נמלכו שני השגרירים בדעתם ומחו גם הם לפני משרד  -החוץ

68

שטראוס .

69

שם .

70

לעיל  ,עמ ' 139

עמ '

.

71

יחסי

72

תקנות שהבטיחו את חירויות הזרים כתורכיה  ,ופורסמו

73

148

יחסי

חוץ ,

. 84

חוץ ,

, 1888

. 1888

עמ ' . 1566

עמ ' . 1566

כ 1839 -

ו . 1856 -

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

התורכי  .השגריר הבריטי  ,סר ויליאם וייט  ,מצא טעם לפגם בתקנות האלה  ,שפגעו בזכויותיהם של
דה  -מונטבלו ,

אזרחים בריטיים ממוצא יהודי ברחבי האימפריה העות ' מאנית ; עמיתו הצרפתי  ,הרוזן

הרגיש את העובדה כי -
צרפת העניקה שוויון דתי ומשפטי מלא ליהודים ואין להעלות על הדעת שיהודים צרפתיים

יהגרו בהמוניהם לארץ  -ישראל ומשום כך הוא חייב להדגיש שאזרחים צרפתים  -יהודים
צריכים ליהנות בכל מקום בתורכיה מכל הזכויות והחירויות שהן מנת  -חלקם של כל האזרחים
הצרפתיים .

74

ראוי להדגיש את השוני בין המחאה האמריקנית לזו הבריטית  ,ובעיקר לזו הצרפתית  .שטראוס

מחה ,

בעקבות הוראותיו והתבטאויותיו של בייארד  ,על הגבלות כלפי ' יהודים זרים ' המבקשים להיכנס
לארץ  -ישראל  ,ואילו שני השגרירים האחרים  -ובמיוחד הצרפתי  -הדגישו כי המדובר ביהודים

בני ארצותיהם שנפגעו  ,שעשויים להיפגע  ,או שהתקנות המחמירות גרמו להם
דה  -מונטבלו כתב מפורשות

' אי  -נוחות ' " .

הרוזן

:

השגרירות הצרפתית משוכנעת כי הממשלה הקיסרית  ,הידועה בצדקתה וביושרה  ,לא תהסס
לחזור בה מן התקנות הקשוחות שהופעלו לאחרונה בארץ  -ישראל נגד יהודים צרפתים

[ במקור

jsrae jtes
~

:

le

ראוי גם לציין  ,כי השגריר הצרפתי  ,ברצותו להרגיע את התורכים  ,הבטיחם כי היהודים אינם סובלים

"

בצרפת מרדיפות ומשום כך אין כל חשש שיהגרו לארץ ' בהמוניהם ' )  nombreמ ) .

77

במהרה אימצו

לעצמם התורכים את הביטוי הזה ונעזרו בו כדי להיחלץ מן הפרשה  ,שעוררה נגדם לא רק את

ארצות  -הברית  ,אלא גם את שתי המעצמות הגדולות החשובות בריטניה וצרפת .

אשר לשטראוס  ,מסתכר בעליל כי הפך להיות ראש  -החץ כפעילות הדיפלומאטית בבירה התורכית
למען ביטולן  -או לפחות למען צמצומן הדראסטי -

 .של התקנות המקשות על יהודים להיכנס

לארץ  -ישראל .
בחודשים שאחר  -כך חלה רגיעת  -מה בנושא זה  .ב  5 -ביוני שיגר מזכיר  -המדינה בייארד אל שטראוס
איגרת שבה אישר את הדרך שבה פעל בהגשת המחאה של

במאי  .גם במכתב זה התייחס

ה 17 -

בייארד ל ' הגבלות שהטיל השער  -העליון על יהודים זרים הנוסעים

לארץ  -ישראל ' ,

ולא ציין את

אזרחותם האמריקנית .
התורכים הודיעו לשטראוס כי הם בודקים את הנושא מבחינה משפטית  ,ועם סיומו של התהליך

ישיבו על מחאתו  .כמנהגם  ,הצליחו לסבך את העניין דווקא כשנדמה היה כי שטראוס ועמיתיו
הבריטי והצרפתי חדלו ללחוץ בנושא זה  ,ואולי דווקא משום כך .

ב 20 -

באוגוסט

1888

נפל דבר

74

החברה ההיסטורית  ,עמ ' . 53

75

הביטוי לקוח מן השורה הראשונה של המחאה הבריטית  . 24 . 5 . 1888 ,שטראוס צירף מחאה זו וכן את המחאה
הצרפתית

מ , 23 . 5 . 1888 -

למכתב ששיגר אל מזכיר  -המדינה בייארד

ב 26 -

במאי  .ראה יחסי חוץ ,

, 1888

עמ '

. 1591 - 1590
76

המחאה הצרפתית  ,שם .

77

שם .
149
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פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא " י

בנמל יפו  .אם עד אז יכלו התורכים לטעון כי התקנות נגד כניסת יהודים לארץ  -ישראל  ,לתקופה
קצובה של שלושה חודשים  ,לא פגעו באזרח יהודי  -אמריקני כלשהו  ,באה המציאות והוכיחה כי גם

האמריקנים אינם חסינים מפני שרירות  -הלב התורכית  .התברר  ,שלא היה כל כיסוי להבטחת הווזיר
הגדול לשטראוס  ,כי אם התקנות יפגעו כיהודים אמריקניים חוכא בחשבון עמדתה החד  -משמעית

זה ' .

של ממשלת ארצות  -הברית בעניין

7

ראשיתה של פרשה זו עם בואם של שלושה אמריקנים זקנים לחוף יפו  .השלושה היו יהודים
שביקשו לעלות לירושלים  ,אך בדרכוניהם לא היו אשרות  -כניסה תורכיות  ,כפי שהורו התקנות

המחמירות  ,ולכן נעצרו  .משטרת יפו גם הודיעה להם כי יגורשו מן העיר באונייה הראשונה שתגיע
לנמל  .הדבר הובא לידיעתו של הקונסול גילמן בירושלים והוא מיהר למחית על היחס המשפיל

לאזרחים אמריקניים  .בתשובה נאמר לו כי השלטונות בירושלים פועלים על  -פי הוראות של השער -
העליון .

79

העניינים הסתבכו עוד יותר משעלה בידי אחד הזקנים  ,יעקב רייכמן  ,להימלט מכלאו ביפו

ולהגיע לירושלים  ,שם ביקש מקלט בבניין הקונסוליה האמריקנית  .גילמן הבריק לקושטא וביקש
הוראות  .שטראוס נעדר מן הבירה לרגל נסיעתו
קינג  ,מחה נמרצות לפני שר  -דחו

,

לארצות  -הברית ,

0

'

ומיופה  -הכוח

בצירות  ,פנדלטון

סעיד פחה  .הוא השתמש בלשון תקיפה ואיים כי ' גירושם עשוי

להביא לסיבוכים לא  -רצויים '  ,וכ ' : 4אני מבקש מהוד  -מעלתך לתת הוראות מידיות לאפשר לשלושת
האנשים להגיע למקום שהם מעוניינים

בו ,

ללא שום עיכובים

על  -פי זכויותיהם כאזרחים

,

אמריקניים '  .י '
התורכים היו נבוכים  .תחילה הסכימו לשחרר את העצורים ולא לפעול נגד רייכמן אם יתחייב גילמן
שהשלושה יעזבו את הארץ לאחר שלושת חודשי ביקורם  .גילמן סירב  .הפתרון שנמצא לא היה
לשביעות  -רצונו של גילמן  :תושב ירושלמי היה צריך לערוב לכך שהשלושה אמנם יעזבו את הארץ
בתום התקופה האמורה .
פעילותו התקיפה של גילמן לטובת המהגרים הביאה בסופו של דבר לפעולה דומה של הקונסולים

הבריטי  ,הצרפתי והאוסטרי בעיר  .התורכים ריכזו שוב  ,בסוף הקיץ  ,קבוצה גדולה של יהודים ' לא -
עות ' מאניים ' והתכוונו לגרשם

;

אך הימים חלפו והגירוש התעכב .

2

'

לעיל .

78

ראה

79

מכתבו של

80

כארצות  -הכרית עמדו להיערך בסתיו הבחירות לנשיאות ולפי מקורות שונים נסע שטראוס כדי להבטיח את מקומו

גילמן

:

יחסי

חוץ ,

, 1888

עמ ' . 1615

גם לאחריהן  ,ואולי כדי להשתלב בממשל הבא של הנשיא קליבלנד בתפקיד אחר  ( .בבחירות אלה הובס

קליבלנד ) .

81

מנואל  ,עמ ' . 65

82

שם  ,עמ '  . 66מן הראוי לציין  .כי מחלקת  -המדינה עמדה מאחורי גילמן בגישתו העקיבה והתקיפה נגד גירוש

יהודים מן הארץ  .כך  ,למשל  ,כתב לו נ " ל ריבם  ,מזכיר  -המדינה בפועל

ב 12 -

באוקטובר  , 1888כי טיפולו בפרשת

שלושת הזקנים היה נכון וכן גם השפה שבה השתמש במשא  -ומתן עם התורכים ( יחסי

גילמן ( לעיל  ,הערה
את

400

) 58

היהודים באניב

ןש מכתב אוסקר שטראוס

לג ,

חוץ  , 1888 ,עמ ' . ) 1617

הדגיש  ,כי הקונסול בירושלים הפגין עמדה חד  -משמעית לטובת היהודים  ,והוא אף שחרר
 , 1888מעשה

שלכל הדעות נעשה בידי שטראוס  .כזכור  ,הקונסול היה גילמן עצמו .

אגרונסקי ( אגרון ) בעת ביקורו בארץ בשנת

1924

( אוסף שבדרון  ,בית הספרים הלאומי

והאוניברסיטאי )

151

מרדכי נאור

בתחילת אוקטובר

הגיעו התורכים למסקנה כי עליהם להפסיק את המאבק עם המעצמות

1888

ב4-

ננושא הכאוב של הגירת יהודים לארץ  -ישראל .

לצירות ארצות  -הברית ולא לציר שטראוס  ,כמו בפניות
ה 17 -

הצירות מן

במאי

להלן נאמר במכתב

. 1888

בחודש שיגר משרד  -החוץ התורכי מכתב

הקודמות  .מ

במכתב זה התייחס למחאתה של

:

משרד  -החוץ מתכבד להודיע לצירות ארצות  -הברית שהתקנה הנוגעת לישראלים [ במקור
, Israelites

בהמון

:

דהיינו יהודים ] המבקשים להיכנס לארץ  -ישראל לא תבוצע  ,להוציא אלה הבאים

]  nombreמס ] ,

ושום מכשול לא יושם לפני הרוצים לבקר בארץ ושאינם נימנים עם הסוג

הנזכר  .הוראות בנדון כבר נשלחו למושל ירושלים " .
היו

שסברו ,

כמו השגריר הבריטי

וייט " ,

כי אין לקבל את הפשרה התורכית

המוצעת ,

כיוון

שהתעלמה מן הבעיה העקרונית ; אך שטראוס  ,שחזר בינתיים למקום כהונתו  ,וכן מחלקת  -המדינה
בוושינגטון  ,היו בדעה שיש לתת לתורכים הזדמנות להוכיח כי כוונותיהם רציניות  ,תוך שמירת
אופציה לפעול בעתיד  ,אם יופגעו שוב זכויותיהם של יהודים

אמריקניים " .

הצדק  ,מתברר  ,היה עם

שטראוס  ,שהיטיב להכיר את המציאות התורכית  .עם קבלת ההחלטה הועברה הסמכות לקבוע מהי

' הגירה בהמון ' לידי פקידי הנמל

ביפו  ,בחיפה או

כעזרתו של ה ' בקשיש ' הכל  -יכול  .ואכן  ,מסוף

את היהודים  .רק ב . 1891 -

בכירות  ,שאותם אפשר היה לשכנע  ,לפי הצורך ,

1888

ובמשך כשלוש שנים שוב לא הטרידה הבעיה

עם גל  -עלייה גדול במיוחד שהגיע לארץ  -ישראל ( ' עליית

טיומקין ' ) ,

חזרו

התורכים והגבילו את כניסתם של יהודים לארץ .
כשנסתיימה הפרשה והרוחות  -בעיקר בקרב יהודי ארץ  -ישראל  ,אך גם בעולם היהודי  -נרגעו ,
נחשב הציר שטראוס כמי שתרם יותר מאחרים לשינוי המדיניות התורכית בדבר כניסתם של יהודים

לארץ  .שלושה מראשי הציבור היהודי בירושלים ד " ר הרצברג ( נשיא לשכת ' בני
( סגן הנשיא ) ואליעזר בן  -יהודה
שבו הודו

לו על פועלו .

7

'

( המזכיר ) ,

שיגרו באביב

במכתבם נאמר בין השאר

1889

ברית ' ) ,

אפרים כהן

מעין מכתב סיכום לאוסקר

שטראוס ,

:

לא זו בלבד שבאת לירושלים בלוויית אשתך האצילה  ,כדי לתת כבוד לזכרונות המקודשים של
עברנו המפואר  ,אלא התוודעת גם לצעדים המגבילים שננקטו נגד מהגרים יהודים  ,והשתמשת

בכל השפעתך  ,יחד עם

עמיתיך ,

ועם הממשלה התורכית שכוונותיה

טובות " ,

כדי שהחוק

המפלה יתוקן  .בזכותך שוב אין אנו עדים למחזות הקשים של מהגרים אומללים המגורשים
באכזריות מחופינו  .משום כך מודרכת הלשכה שלנו על  -פי חובה פשוטה ומביעה לך את

הערכתנו על מעשיך האציליים '" .

83

ייתכן שהפנייה לצירות ולא לשטראוס מקורה באי  -שביעות רצונו של הממשל התורכי מפעילותו של שטראוס
בנדון .

חוץ .

84

יחסי

85

כהן  ,עמ ' . 30

87

חלק ממנו הובא לעיל  ,עמ ' . 147

88

הכותבים היטיבו אולי לדעת כי כווכוחיה של הממשלה התורכית לא היו טובות

 , 1888עמ '

. 1619
86

כהן  ,עמ ' . 32

היתה  -בכל מקרה  -להלל את השלטונות .

152

89

יחסי

חוץ  ,עמ '

דווקא .

. 717

אך הדרך המקובלת

ציור החותם הרשמי של ארצות  -הברית שעיצבו

ג 'פרסון ,

פרנקלין ואדמס ( ראה לעיל  ,עמ '

, 131

הערה

)3

שטראוס לא קיבל את מכתב  -התודה הנזכר בירושלים  ,אלא במקום מושבו בקושטא  ,זמן רב למדי
לאחר שנסתיימה הפרשה .
, 1889

הוא העביר העתק אל מזכיר  -המדינה כלאיין ( שנכנס לתפקידו בראשית

90

לאחר שנבחר הנשיא

החדש  ,הריסון ) ב 20 -

באפריל

, 1889

וציין כי יש לראות את הדברים

ההגזמה המקובלת במזרח  .י '

נכונה  ,על רקע

אפילוג
אוסקר שטראנס נחשב לציר שצלחה דרכו ולאחר כישלונו של קליבלנד בבחירות לנשיאות
בנובמבר

1888

וכניסת בנג ' מין הריסון לבית הלבן  ,הגיש שטראוס  ,כמקובל  ,את התפטרותו  .זו לא

נתקבלה  ,וה ' ניו  -יורק טיימס ' הביע את דעתו שאין להחליף את שטראוס  ,שכן הוא ' ציר לדוגמה ' .
ואולם  ,שטראוס

ביקש לסיים את

תפקידו  ,וב 1890 -

2

'

נענתה בקשתו  .ראוי לציין כי הוא ניסה להתערב

בקביעת מחליפו  .כשהועלה שמו של בנג ' מין פרנקלין פישוטו  ,יהודי שהיה בשנות השבעים של
המאה הי " ט קונסול ארצות  -הברית ברומניה  ,התנגד שטראוס .

לדעתו  ,הצלחתו

של פישוטו ברומניה

היתה שנויה במחלוקת  .אולם יותר מכך התנגד שטראוס למינוי משום שסבר שלא יהיה זה לטובת

90
91

בניגוד למה שנאמר אצל

יחסי

חוץ , 1889 ,

:

החכרה ההיסטורית  ,עמ ' . 57

עמ '  . 1717מנואל סבור כי מכתב  -התודה של ' בני  -ברית ' הביך את שטראוס  ,שכן הוא הציגו כמי

שטיפל בבעיות העלייה כיהודי  .מנואל מוסיף  ,כי במכתב התשובה שלו ל ' בני  -ברית '  ,הדגיש שטראוס כי פעל רק
על  -פי הוראות מחלקת  -המדינה ( עמ ' . ) 67
92

25

במארס

 , 1889עמ '

.5
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מושכי נאור

היהדות האמריקנית אם הצירות בתורכיה תהפוך להיות מעין ' גיטו ' יהודי  ,ורק לשם יישלחו
דיפלומאטים יהודים  .לבסוף לא קיבל הנשיא הריסון את עמדתו העקרונית ומינה למחליפו את

היהודי סלומון הירש  ,פעיל רפובליקני
( בתקופת נשיאותו

השנייה ) ,

מאורגון ' .

מק  -קינלי  ,תיאודור

1

וגם בשנים הבאות  ,בימי הנשיאים קליבלנד

רוזבלט ,

טאפט ווילסון ,

היתה קושטא מקום
נוספות ) ,

שנשמר לצירים ולשגרירים יהודים  -שטראוס עצמו ( לשתי תקופות כהונה

הירש ,

מורגנטאו האב ואלקוס .

שטראוס חזר לארצות  -הברית ובשנים הבאות שירת בתפקידים שונים בהנהגתם של כמה

כפי שמעיד גם שם ספרו האוטוביוגראפי

 ] Administrationsטסן

נשיאים ,

 . Underבמקביל התעמקה

מעורבותו  ,לאחר שחזר מתורכיה  ,בעניינים יהודיים ובמשך שנים נחשב לאחת הדמויות המרכזיות
בקהילה היהודית באמריקה  ,גם אם לא הגיע למעמדם של יעקב שיף  ,לואי מרשאל או לואיס
ברנדייס .
דומה שלא נטעה אם נניח כי תקופת כהונתו הראשונה בבירה התורכית  ,ובעיקר טיפולו בהסרת
ההגבלות על עליית יהודים לארץ  -ישראל באותה עת  ,תרמו לא  -מעט לעיצוב דמותו היהודית .

תחילה גילה הססנות רבה  ,אך עם חלוף הזמן פחתה הססנות זו  ,עד שניצב בראש הפועלים  -בקרב

הדיפלומאטים בקושטא  -למען ביטול גזירות ההגירה לארץ  -ישראל  .אפשר להסביר את השינוי
שחל בשטראוס בסיבות אלה
א.

:

שטראוס ההססן בנושאים יהודיים קיבל חיזוקים חוזרים ונשנים מן הממשל

בוושינגטון ,

שעליו להגן על יהודים אמריקנים ואף על יהודים בכלל  .כיהודי לא יכול היה לגלות בעניינים אלה
עמדה תקיפה פחות מזו של הממונים עליו  ,מה גם שתודעת ' השירות למען

העם ' ,

היתה מסימניה

של הקבוצה שאליה השתייך  ,היהורים הרפורמים שמרצאם מגרמניה .
כאמור  ,הביקור בארץ  -ישראל ובירושלים בפרט באביב

ב.

1888

השפיע עליו עמוקות והביא

אותו לפעילות אינטנסיבית למען אחיו  ,שאחריה לא היה קל לסגת לעמדה הססנית או אדישה .

ובהמשך לכך  -בעת הביקור בירושלים וגם לאחר  -מכן היה שטראוס בעיני היהודים מעין

ג.

' גיבור לאומי ' ודבר זה היה מוכרח להשאיר עליו את רישומו  .הוא היה אז בן פחות מארבעים  ,ללא
הצלחות מרשימות בחייו

הציבוריים  ,והצלחתו בפעולתו למען

יהודי ארץ  -ישראל החניפה לך  ,ללא

ספק .
נחום

סוקולוב  ,שדבריו על שטראוס הובאו

לעיל  ,ציין כי

כ 15 -

שנים לאחר הפגישה הראשונה

והצוננת עם שטראוס היהודי החושש מיהדותו  ,שעשה את דרכו לתורכיה בפעם
אתו שוב ; אז היה אדם אחר

לגמרי  ,ובעיקר

יהודי שונה

הראשונה  ,נפגש

:

אותו קור הציר שהקפיא כל הקרב אליו אז בווינה  ,לא היה עוד  .על דבר היהודים כתב אלי

ברגש חם ונמרץ  ,ולא ענייני היהודים האמריקנים  ,כי אם ענייני היהודים הרוסים  -נקל לשער
זאת  -היו נושאי המו " מ  .יהודי מתבולל כמו שאומרים  ,אבל סוף  -סוף

בצערם של ישראל בארצות רחוקות .

93

94
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כהן  ,עמ ' . 38

סוקולוב

( לעיל  ,הערה ן , ) 1עמ '

. 512

4

'

יהודי ,

משתתף

פעילותו של אוסקר שטראוס למען העלייה לא  -י

וסוקולוב סיים את דבריו על השינוי שחל בשטראוס מאז פגישתם הראשונה  ,במידע מעניין  ,שאם
כי גם הוא סבור שאינו מבוסס  ,יש בו כדי להעיד כי שטראוס של ראשית המאה שלנו היה שונה

לגמרי ביהודיותו  -אם אפשר להגדיר זאת כך  -משטראוס שלפני תקופת קושטא הראשונה
שלו

:

' אחרי מות הרצל נפלה הברה  ,שהיתה לפי דעתי קלוטה מן האויר  ,כי אוסקר שטראוס  ,אילו

לא גר באמריקה  ,אזי עמד בראש הציונים אחרי מות

הרצל ! "

9

*
באביב

36 , 1924

שנה לאחר ביקורו הראשון  ,חזר שטראוס לירושלים  .הרא היה אדם זקן  ,בן

והתפעלותו מירושלים החדשה היתה רבה

ואני צריך לומר שמצאתי שינוי נפלא
הטלגראפית

:

, 74

' בעת שליחותי הראשונה לתורכיה ביקרתי בירושלים ,

לטובה '  ,הכריז ב ' הודעה רשמית '  ,שמסר לסופר הסוכנות

היהודית " ' .

הוא ביקר במקומות שונים בעיר  ,נידב ספרים לבית  -הספרים הלאומי  ' 7 ,וערך סיור בן שבוע
במושבות החדשות ובקיבוצים שבצפון הארץ  .בעת הסיור נערכו לכבודו קבלות  -פנים בטבריה
ובחיפה  ,ובמהלכן סיפר לשומעיו על תקופת צירותו בתורכיה ועל ביקורו בארץ
גילה לקהל השומעים

ב . 1888 -

בחיפה

:

ארץ  -ישראל היתה קרובה ללבי מזה זמן רב  ,וסוד אגלה לכם

:

אחת המטרות שהיו לי בשעה

שבחרתי דווקא בקושטא למקום עבודתי הדיפלומטית ( בשעה שהיתה הברירה בידי לבחור
במקום

אחר ) ,

היא זו  ,שבקושטא היתה אז המלכות שמשלה אז

בארץ  -ישראל " .

ואילו מטבריה הביא כתב ' הארץ ' את הדברים האלה מפיו של שטראוס

:

לפי דעתו כבר נעשה הרבה והעתיד מזהיר  .הוא מדבר את דבריו בתור בעל נסיון הנושא בעול
המדיניות זה כחמישים שנה  .והוא הוסיף שבשנת
בפעם הראשונה לארץ  ,בתור ציר ארצות  -הברית

1880

[ צריך להיות

בקושטא ,

נלחם

 - 1888 :מ " נ ]

כשבא

במרץ לטובת ההגירה

היהודית לארץ  -ישראל  ,ואז עלה נידו להסיר את המכשולים הגדולים ששמו התורכים על דרך
כניסת היהודים  ,אף  -על  -פי שזו לא היתה שאלה אמריקאית  .הוא הוציא כארבע מאות יהודים
מבית  -הכלא  ,שנאסרו

על  -ידי הממשלה התורכית על שנכנסו לארץ שלא כדין " ' .

לפנינו עדותו של בעל  -הדבר על סיועו לעלייה היהודית  ,ש ' לא היתה שאלה
כך חשב אז

( ב ) 1889 - 1887 -

אמריקאית ' ,

כדבריו  .אם

או שבדיעבד אמר מה שאמר  -אין זה מעלה או מוריד  .הדברים

האחרונים עשויים להעיד על הראשונים  ,ויותר מכך על פעילותו של שטראוס כציר אמריקני -
יהודי .

95

שם .

97

בעת

96

דואר

היום  , 27 . 3 . 1924 ,עמ ' . 3

הביקור נידר שטראוס לבית  -הספרים חלק מספרייתו הפרטית  ,והמשלוח -

. 1925

זמן קצר לפני פטירתו

כ 1926 -

כ  550 -ספרים -

הגיע בסוף

שלח  300ספרים נוספים וכצוואתו הורה להעכיר לכיח  -הספרים עוד

ספרים  .כן מסר את קובץ המסמכים על המעורבות האמריקנית כעניינים יהודיים בתורכיה בשנים

כ 1000 -

1901 - 1840

( לעיל  ,הערה  . ) 26פרטים על משלוחי הספרים לבית  -הספרים הלאומי הובאו בתוך  :קרית ספר מכסלו וסיוון תרפ " ו
וכסלו תרפ " ז .

98

דואר היום ,

. 3 . 4 . 1924

99

הארץ  , 10 . 4 . 1924 ,עמ '

.4
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הערות לפרשת ' בתי

טורא '

רות קרק
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הערות לפרשת ' בתי טורא

'

רות קרק

בתוך תיקי הקונסוליה הבריטית בירושלים שבגנזך המדינה נתגלתה העתקה של שטר  -הקניין של
הקרקע שקנה משה מונטיפיורי בשנת

בירושלים בכספו של יהודה טורא  .י לתעודה זו נספחה

1855

העתקת העדות בשבועה של הקונסול הבריטי לאישור תעודת הבעלות על הקרקע .

המסמך '

2

חושף פרטים שיש בהם כדי ללמדנו על קניית קרקעות בידי נתינים של מדינות אחרות

כארץ  -ישראל כאמצע המאה הי " ט ועל הליכים מקובלים של מכירת קרקע וקנייתו ; באותם ימים .

מתוך השטר מצטייר גם מראה השטח לפני שהוקמו עליו השכונות משכנות  -שאננים

וימין  -משה ,

שנשתמרו עד עצם היום הזה .
באוגוסט

1854

הגיע ללונדון גרשום חורשיך  ,אחד המוציאים לפועל של צוואת יהודה טורא המנוח

מניו  -אורליאנס  ,כדי ללבן עם משה מונטיפיורי את הצעתו להקדשת
ליהודים עניים בארץ  -הקודש .

4

50 , 000

הדולרים של הירושה

הכסף נועד בחלקו להקמת בית  -חולים בירושלים .

מונטיפיורי ,

שהכין עוד בשנת  1853תכניות ורישומים של מכנה בית  -החולים  ,לא הסכים לוותר על יעוד זה  ,על -
קלרנדון  ,שעמו נפגש בלונדון באוגוסט  , 1854בדבר פתיחת
ן
הלורד
ן
אף הסתייגות חורשיד והערת

בית  -החולים של רושטילד בירושלים

ביולי ' . 1854

את יתרת הכסף רצה מונטיפיורי להקצות להקמת

חברות מלווה ולקנות בו קרקע לעיבוד חקלאי ולבנייה .
רכישת הקרקע והבנייה עליה נתגלו כבעייתיים משום שבשנת

1855 - 1854

עדיין לא הותר לנתינים

לא  -עות ' מאנים ( כולל אנגלים ) לרכוש קרקע באימפריה העות ' מאנית  .לפיכך פנה מונטיפיורי עוד
בשהותו בלונדון לעזרת מדינאים בכירים ונפגש עם הלורד קלרנדון והלורד פאלמרסטון  .גם הם היו
ערים לקשיים החוקיים והבטיחו לעזור למונטיפיורי באמצעות לורד סטרטפורד

השגריר הבריטי
]

דה  -רדקליף ,

בקושטא ' .

תודתי לג ' ודי וויש אשר סייעה לי כאיתורה של התעודה .

מיכל . 9

2

שתי התעודות מצויות בגנזך המדינה  ,חטיבה

3

רק כמה שורות מתעודה זו ראו אור בספרו של ד " ר ל ' לוי  ,מזכירו ומלווהו של מונטיפיורי  .ראה . . Loewe :ן
 . 52ק London ] 890 ,

.

1

.

]

, 123 - 1

Sir Moses and Lady Monteiiore

 :לוי  ,שם  ,עמ '

,

0

. Diaries

(  .טס )

4

לעניין הרכישה ורקעה ראה

5

נראה שהרעיון לפתוח בית  -חולים להקלת מצוקתם של יהודי ירושלים עלה באותה עת בכמה מקומות  ,בגלל
החמרת מצבם בעת

מלחמת  -קרים  .בשנת 1854

. 45 - 35
יסד בירושלים ד " ר אלברט כהן מפארים  ,בשליחות בית

רוטשילד ,

בית  -חולים ברובע היהודי  .לבית  -חולים זה התייחס הלורד קלרנדון .
6

לוי ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ '

 . 38 - 37בביקורו אצל לורד קלרנדון

הכרוכים בקניית קרקע  .בביקור אצל לורד פאלמרסטון

ב  22 -באוגוסט , 1854

ב  25 -במארס  1854עמד

ציין הלורד את הקשיים

הלורד על כך שאמונותיהם

הטפלות של התורכים יצרו קשיים שמנעו מאנגלים קניית קרקע בסוריה  ,ויחד עם זאת ניתן להשיגה בדרך של
החכרה לזמן ממושך .
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הכתובת המוצבת מעל לשער החדש של משכנות שאננים

אחריו הגביר יהודה טורא נ " ע מק " ק ניואורליאונס

יע " א

:

' משכנות שאננים נתיסדו מאת תרומת הכסף אשר הניח

במרינות אמריקא על פי דהור משה מונטיפיורי בשנת

כת ' ר

לפק '

ב 15 -

במאי

1855

יצא מונטיפיורי  ,בלוויית אשתו

לאחר שנפגש עם השגריר הבריטי דה  -רדקליף
וריפעת

פאשא ' ,

נפגש

ב 28 -

7,

ופמלייתו  ,אל המזרח ,

וביוני הגיע אל קושטא .

עם עלי פאשא הווזיר הגדול ועם רשיד פאשא

ביוני גם עם הסולטאן  .עבדול מג ' יד הבטיח להיענות לבקשתו וכמה

ימים לאחר  -מכן קיבל מונטיפיורי פרמאן שאישר את הקמת בית  -החולים לעניים בירושלים  .לאחר

7

בפגישתו של מונטיפיורי עם לורד סטרטפורד דה  -רדקליף בקושטא סיפר לו הלה על שלושה אנגלים שקנו כמה
שנים קודם  -לכן אחוזה של

40 , 000

אקר עם דרכים טובות ועצים טובים רכים במרחק של כשני מילין מים מרמרה

ומיל אחד מהעיר ( קושטא ) במחיר של

.

כ 15 000 -

לירות שטרלינג

( כ2. 7 -

לירות שטרלינג לאקר או

כ 10 . 7 -

לירות

לדונם ) .
8

עלי פאשא  ,מוצטפא רשיד פאשא וצדיק ריפעת פאשא היו מראשי היוזמים את התיקונים באימפריה העות ' מאנית
באמצע המאה הי " ט  .הם תמכו באימוץ רעיונות מערביים של ממשל וכלכלה ובשיתוף פעולה עם המעצמות
האירופיות  .מכאן מסתכרת נכונותם לעזור למונטיפיורי  .לפרטים על אישים אלה ראה

.

 . 87 , 129 - 130קק Turkey, London 1962

:

Lewis , The

8.

Emergence of
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רות קרק

קבלת הפרמאן הפליג מונטיפיורי בתחילת יולי אל ארץ  -ישראל ' .

ב 18 -

ביולי הגיעו הוא ופמלייתו

לירושלים .
מיד עם ירירתו מן הספינה בחוף יפו  ,חידש מונטיפיורי את קשריו עם ידידו
דזדאר ,

משכבר  ,אחמד אגא

שהיה מושל ירושלם בימי אברהים פאשא ועזר רבות למשה וליהודית כביקורם בעיר ביוני

0 . 1839י כידידו האישי של מונטיפיורי  ,ואולי אף משום טובת  -ההנאה שהיתה כרוכה בכך  ,הקדיש
דזדאר את עצמו להבטחת השמירה על ביטחונה של פמליית מונטיפיורי ונוחותה בעת הביקור ועזר
כנושאים אחרים .
ביומן  -המסע של משה מונטיפיורי משנת 855נ וי מסופר כיצד קשר קשרים עם המושל קאמיל

פאשא ועם מועצת  -העיר בעזרת הקונסול הבריטי ג ' יימס פין  .לאחר שהעביר אליהם מונטיפיורי את
המסמכים הרשמיים ואת המכתבים שהביא מקושטא ביקשם למצוא לו שטח גדול לבניית בית -

החולים " .
בין

אחמד אגא דזדאר  ,שהיה בעל קרקעות בירושלים הציע למונטיפיורי לקנות את אדמתו  .ני

ה  30 -וה 4 -

.

באוגוסט התנהלו משא  -ומתן מדידת השטח ובדיקתו וסוכם על קנייתו מאחמד אגא .

לפי דברי מונטיפיורי מסתבר  ,כי המיקוח לא הצליח ביותר וכי אחמד אגא לא הסכים להוריד מן
המחיר של

120 , 000

פיאסטרים  .העסקה סוכמה אפוא בעל  -פה במחיר המקורי שדרש

לאחר אישורה בידי מושל ירושלים  ,נערכה הקנייה בסראיה ביום חמישי ה  9 -באוגוסט

דזדאר 4 .י

 ' . 1855י

ובו -

ביום נוסח שטר  -הקניין שבידינו  .לאחר מנוחת השבת יצאו משה ויהודית בבוקר יום ראשון לראות
את השטח שקנו  .הם היו מרוצים ממקומו עד שציוו מיד להעביר את אוהליהם לשם  .עם ערב נאמרה
במקום תפילה  ,ומצב  -הרוח היה מרומם 6 .י
ב 14 -

באוגוסט העיד הקונסול פין בשבועה לאישור תעודת הנעלות על הקרקע  ,כפי שמתאשר הן

מהעתק העדות שבגנזך המדינה והן מספרו של פין ומיומנו של

מונטיפיורי " .

למחרת נערך טקס

הגיגי של הנחת אבן  -הפינה לבית  -החולים  .הנוכחים נשאו תפילרת רשרו מזמורי תהלים  .בטקס
9

לוי ( לעיל  ,הערה

10

לפירוט הקשרים שנוצרו בביקור של שנת

 , ) 3עמ '

. 45 - 37
1839

עם אחמד אגא דזדאר ראה

:

י ' מונטיפיורי  ,יהודית  ,ספר כולל

סיפור מסע לשרתי יהודית מונטיפיורי ' זלל " ה  ,כתרגום אחד מאוהבי שפת קודש  ,לונדון
י ' ברטל  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '
11

105 - 85

( 198 - 178

, ) ? ( 1819

מהדורת

במקור ) .

היומן נמצא בבית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי וסימנו  ., Ms , Var . 21תודתי למר ואנד מבית  -הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי על העמדת החומר לרשותי .

12

.

יומן  ,שם עמ ' 142

143 -

( סדר העמודים של הטקסט הפוך )  .ביומנו הזכיר מונטיפיורי שני מכתבים רשמיים  ,האחד

בדבר פית  -החולים והאחר בדבר עיבוד קרקע .
13

מן הדין לערוך בדיקה מעמיקה יותר של הקשר שבין מעמדו של אחמד אגא כמושל ירושלים בתקופה מסוימת
וכנכבד ובין בעלותו על קרקעות שונות בירושלים ואולי גם מחוצה לה  .החלקה שמכר למונטיפיורי  .מכל

מקום ,

לא באה לידיו משום מעמדו כמושל אלא כירושה מאמו  ,וראה להלן .
14

יומן ( לעיל  ,הערה 1 1

),

עמ '

30 , 141 - 139

ביולי

 1855עד  5באוגוסט

 . 1855סכום זה היה שווה  -ערך לאלף לירות

.

שטרלינג כפי שמצוין בסעיפי ההוצאות שבחלקו השני של היומן ( עמ ' . ) 138 , 32
15

יומן ( לעיל  ,הערה 11

16

יומן

),

עמ ' . 133 - 132

( לעיל  ,העדה  ) 1 1עמ ' 128

חיפושים אחר הנוסח הערבי המקורי של שטר הקניין בספרי הרישום ( סג ' ל ) של

בית  -הדין השרעי כירושלים לא העלו בינתיים דבר  .תודתי לעאדל מנאע ולעדנאן טרבשה שסייעוני בחיפוש .
17

.

אזרח

עות ' מאני

הסדר ( לעיל  ,הערה

הדתי המוסלמי ) .

160

.

ג ' פין  ,עתות סופה ירושלים תש " ם עמ '

: 496 - 495

יומן

( לעיל  ,הערה

.) ) 1

עמ ' 124

 .המדובר היה בעסקה שכין

לנתין בריטי ולפיכך היה צורך באישור הקונסול הבריטי  .ד " ר לוי כדיווחו על הקנייה בלבל את
 , 3עמ '  ) 52ומסר

שאישור הקנייה אצל הקונסול הקדים את הקנייה במחכמה ( הוא בית  -הדין

תעודה

הערות לפרשת ' בתי טורא '

:

השתתפו נציגי העדות השונות בירושלים  .ד " ר לוי סיפר כי לפני הטקס  ,עם עריכת

את ראשי  -התיבות העבריות מ " מ על סלע בפינה הדרומית של

החלקה ,

המדידות  ,חרט

בסמוך לדרך לבית -

צפפה  ' .י
לסיפור זה יש חשיבות  ,משום שהוא מתאר את הקשיים הרבים ברכישת קרקעות בידי נתינים דרים
באימפריה העות ' מאנית בתקופה שלפני פרסום החט  -המאיון ( בשנת

וחוק הקרקעות

) 1856

העות ' מאני ( ב  . ) 1858 -לצורך רישום קרקע על שמו ובניית מוסד ציבורי עליה נזקק מונטיפיורי
הסולטאן ,

לאישור

לאישור פקידי ממשל עות ' מאנים והשגריר הבריטי בקושטא  .קשה להסיק

מסקנות בדבר סבירותו של המחיר ששולם תמורת השטח
אמות מרובעות  ,ועוד קרוב

( 1 , 000

לירות שטרלינג עבור

לירות שטרלינג עבור הוצאות שונות הקשוררת

ל 100 -

66 , 225

לקנייה ) 9 .י אף -

על  -פי כן אפשר לקבוע כי הוא היה בעיקרו בטווח המחירים המקובלים באותה עת  ,לפחות ביחס
לקניות של יהודים .
במחירים שבין

1 .5

20

יהושע ילין סיפר  ,כי בשנות השבעים מכר שטחי קרקע לבניין בנחלת  -שבעה

פיאסטרים עד

פיאסטרים האמה ( מונטיפיורי שילם  1 . 8פיאסטרים לאמה )  .י2

10

מן היומן עולה  ,כי מונטיפיורי היה משוכנע עד לעזיבתו את הארץ כי במקום ייבנה בית  -חולים
ותפותח חקלאות  .שינוי היעוד של השטח רהפיכתו לשכונת משכנות  -שאננים נעשה כאשר שב
מונטיפיורי לביקור

בירושלים  ,בשנת , 1857

כפי שמסר העיתון ' ג ' ואיש

לא אותר הרישום המקורי של הקנייה

כאמור  ,עד כה

בסג ' ל  ,הוא פנקס

כרוניקל ' .

אבל באוספו הפרטי של אליהו אלישר מצויה העתקה מדויקת של המקור
מחמד
1855

18

ח ' ורשיד ב 11 -

שואל

1304

ם

בית הדין השרעי בירושלים .
בסג ' ל  ,שנעשתה

בידי

להג ' רה  ,הוא ה  3 -ביולי  2 ' . 1886ההבדלים בין הנוסח האנגלי משנת

לנוסח זה קטנים וחסרי משמעות ותוכן שתי התעודות זהה כמעט .

חיפוש שנערך בשטח לאיתור ראשי  -תיבות אלה לא העלה דבר  ,משום שבמקום הוקם קיר אבנים גבוה התומך
במשטח האנדרטה המוצבת שם כיום .

19

מן המחיר מסתכר לנו כי שער החליפין של הפיאסטר  -שטרלינג היה בירושלים

120

פיאסטר ללירה שטרלינג .

מונטיפיורי שילם כין השאר ( נוסף למתנות לאחמד אנא ולבני  -משפחתו ) לפאשא או לקאדי ולמזכירו עבור תעודת
הבעלות ( יש כאן סתירה נין הנתונים  ,ואץ התאמה בין הסכומים שהביא מונטיפיורי בלירות שטרלינג
ונפיאסטרים ) ,

לרושם  ,לבנו ולמשרתים  .כן שילם מונטיפיורי סך של

210

לירות שטרלינג לנבון ולרתנטל על

הכנח השטח להנחת אבן  -הפינה ובהמשך לבניית גדר ועיבוד השטח ( יומן  ,לעיל  ,הערה ו
הוצע לו לחלק בין חברי המועצה שנכחו בעת הקנייה סכום של

110

,1

עמ ' , 32

, 40

. ) 131

לירות שטרלינג אך מונטיפיורי החליט שלא

לשלמם  .את הנתון על גודל השטח הביא א " מ לונץ  ' ,ההקדשות והעזבונות לטובת ארה " ק ומיסדיה '  ,לוח ארץ -

ישראל לתרס " ב  ,ז  ,ירושלים תרס " א  ,עמ ' . 148 - 145
20

ב " צ גת מוסר

( לפי  :הלבנון  ,ג  .גליון

)3

על בית שקנה הראשון לציון ר ' דוד חזן כשנת תרכ " ו בסכום של

שטרלינג ( הישוב היהודי בארץ ישראל בשנות הח " ר  -התרמ " א  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

.

בתי  -מחסה כרובע היהודי שהיה בן
כלומר
21

2. 4

פיאסטר לאמה  ,לעומת

.

35 000
1.8

אמות מרובעות  ,נקנה

12 . 6 .

המגרש שעליו הוקמו

בסכום של

84 , 000

גרושים ,

פיאסטר לאמה ב ' כרם משה ויהודית ' ( הכרמל  ,ה  ,תרכ " ה  ,עמ ' . ) 29

י ' ילין  ,זכרונות לבן ירושלים  ,ירושלים תרפ " ד  ,עמ '

.

( ב ) 1861 - 1860 -

: ) 47

800

לירות

. 115

The

Chronicle

22

1857

23

התעודה צוינה במספר  , 53סידרה שנייה  ,באוסף אליהו אלינער לפי עריכתו של אברהם חיים ( עמ '  . ) 44מר אלישר
מסר כי הגיעה אליו מידי האפוטרופוס של הקדש טורא  .הנני מודה למר אלישר על עזרתו ועל כך שהעמיד לרשותי

את צילום התעודה הערבית ותרגומה מערבית לעברית שנעשה בידי אברהם חתם  .תודתי למר אברהם חיים .
לנוסחה הערבי ראה

.

:

אלישר  ' ,לחיות עם יהודים ' [ בדפוס ]  ( .צילומה הופיע כחוברת The Story of ::

.

 . 13ק  -~ he Jerusalem Foundation Jerusalem 1974ך

.

Rozin ,

4 .א

Mishkenot Sha 'ananim

161

,

1עון!5

.; 4

יי)

6עס

,

"

9

ל

idh

:

ן

.

*י *

)

,

.

,, ,

 .ש,

6

*

אגם , ,00

פ ) 1י י

[

.

ו

" * וא *

()
,

תעודה

הערות לפרשת ' בתי

:

נשאלת אפוא השאלה מדוע הועתקה התעודה בבית הדין השרעי דווקא אז

?

טורא '

הניסיון ללבן שאלה זו

מובילנו אל האירועים הקשורים בשטח  -הקרקע שנקנה מעזבונו של יהודה טורא ונקרא  -שלא
בצדק  ' -כרם משה ויהודית '  .עם שינוי יעודו של השטח נבנו על חלקו הדרומי משכנות  -שאננים
ככתי מעון לעניים  ,ואילו חלקו הצפוני נותר לא מאוכלס ( ראה

מפה ) : 4

.

היו אמנם תכניות שונות

לעבדו  ,אך סופו שנשאר שומם .
בשנת
של

1885

נפטר מונטיפיורי ועל  -פי אחת הגרסאות לא נזכר ' כרם משה ויהודית ' בפרטי העיזבון

צוואתו ' .

2

לאפוטרופסים שהופקדו על העיזבון לא היה ספק בדבר בעלותו על השטח  ,אולם

יהודי ירושלים  ,שהיו אז בעיצומו של תהליך התפשטות ובניית שכונות מחוץ לחומה  ,ניצלו את

ההזדמנות כדי לפלוש אל השטח הריק ולהקים עליו מבני  -ארעי

למגורים ' .

:

הפלישה אירעה כתמוז

תרמ " ו ולפי תאריכה הועתקה התעודה בבית הדין השרעי ביום א ' בתמוז תרמ " ו  .אין ספק שההעתקה
של שטר  -הבעלות באה כדי לבדוק ולוודא על שם מי נרשם השטר  .לאחר שהוכח שהשטח נרשם על

שמו של משה מונטיפיורי פנו האפוטרופסים לערכאות ונעזרו בממשל העות ' מאני ובראשי העדות
כדי לפנות את הפולשים  .לונץ מסר על השתלשלות העניינים באותן שנים במלים אלה

:

עניי עירנו אשר נאחזו בכרם  .משה ויהודית ( למרות רצון האפוטרופסים שעל עזבון השר ז " ל
וראשי

עירנו )

ויבנו למו שם צריפים וסוכות עץ  ,נאלצו באחרונה לעזוב את המקום הזה

בפקודת הממשלה  .והשר הישר באדם רשאד פחה  ,פחת עירנו  ,הואיל בטובו לבקש מאת ראשי
עדת האשכנזים והספרדים כי יתמכו בידי העניים האלו לקנות להם אחוזת נחלה

:7 .

עם פינוי ' כרם משה ויהודית ' פעלו אפוטרופסי מונטיפיורי ויורשיו כדי למנוע עוד התרחשויות

כאלה וביקשו לבנות על השטח שכונה  .ואמנם  .בשנים

1894 - 1892

נבנתה ב ' כרם משה ויהודית '

שכונת ימין  -משה .

24

קטע המפה המצורף

כאן ( מתוך

Southampton , :

.

/ ; 2 ( 00

.

Ordnance Surve ~ ' of./erusa/em

.

C. W.

 ) 1 864 - 1 865מראה את מבני משכנות  -שאננים  ,בורות  -המים וטחנת  -הרוח במעלה השטח שנבנתה עוד לפני הקמת

מבנה  -המגורים ( ראה

1 858 :

 1 . 12 .נ

' ish Chronic /e ,

"

Je

 . ( Theמן המפה מסתבר גם  .שהכניסה היתה דרומה מן

הכניסה של היום  ,דרך מכנה בית שער קטן ששרידיו עדיין נראים בשטח  ,מעל לתוואי האקוודוקט .

ילין .

25

י" י

26

על  -פי אחת הגרסאות  ,שאין לקבלה בלי בדיקה נוספת ( ח ' המבורגר ,

אבותינו  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' נד  -נט .

מפיו של יעקב

הולצמן ) ,

ספר שלושה עולמות  ,ג  ,חש " ו  ,עמ ' סח  -סט .

נעשתה הפלישה באישור ראשי העדה הספרדית והאשכנזית ובעידודם והדיירים אף

שילמו עבור זכות ההתנחלות לראשי העדה  .בין הפולשים היו גם

תימנים ,

כפי שתיארה נ ' דרויאן ( ' שכונות

.

ראשונות לעולי תימן כירושלים  ,תרמ " ב  -תרע " ד '  ,קתדרה  , 13 ,תשרי תש " ם עמ '  ) 125על  -פי מקורות בני התקופה .
השכונה כונתה אף בשם ' שכונת
27

חאפ ' ( ילין  ,שם )

ויחברת חאפ ' ( המבורגר ,

שם ) .

.

א " מ לונץ ירושלים  ,ג  ,ירושלים תרמ " ט  ,עמ '  . 205בהמשך מסר לונץ כי הספרדים והתימנים קנו חלקת  -שדה

סמוך לבית יעקב ויכוננו שם סוכותיהם והאשכנזים קנו כברת  -ארץ אצל בתי משה וויטעמבערג .
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תצפית מהר ציון על ימין

משה  ,משכנות שאננים ובריכת משולטאן בערך משנת 1910

תרגום שטר הקניין בין
שנערך בבית  -הדין

אחמד אגא וסר משה מונטיפיורי  ,בארונט ,

התורכי ,

9

באוגוסט

1855

רשות הממשלה הנעלה והכתר האימפריאלי ( יחזק אדון העולם כוחה ועוצמתה ) ניתנה באמצעות כתב

וזירי "

2

לסר משה מונטיפיורי בארונט הנכבד  ,מכת משה  ,ופאר שבט ישראל ( בנו של סניור יוסף

אליהו ) ,

שהוא אביר ממשלת אנגליה  ,לקנות חלקת  -קרקע לייסוד בית  -חולים 29למען נתינים יהודים הגרים
בירושלים .

לפיכך קנה היום  ,בנוכחות חברי  -המועצה של ירושלים

הקדושה 0 ,נ

הנזכר לעיל סר משה  ,בכספו  -שלו ולא

בכספי אחרים  ,י 3אתבל הכרם שהיהידועבשטכרם אל  -בירבאט והידועעתהבשמכרמ אחמד אגא

28

הכוונה לפרמאן שניתן למונטיפיורי בקושטא .

29

ההחלטה להקים בית  -חולים בירושלים בכספי יהודה טורא התקבלה עוד באנגליה  .וכך אף הוצג העניין לפני
הרשויות הבריטיות והעות ' מאניות .

30

מלבד אנשי בית  -הדין שהרעי נכחו בעת הקנייה גם חברי המועצה המנהלית של ירושלים .

31

מן ההכרח היה להצהיר שהקרקע נקנתה בכספו של הקונה  ,אם כי במקרה זה אין הדברים מדויקים  ,משום
שכספים של טורא שימשו לקנייה .

164

תעודה

א  -דז דא ר

32 ,

:

בסביבות ירושלים  ,דרומה  ,ליד שער אדוננו אברהם ( עליו השלום ) '

הערות לפרשת ' בתי

- 3

טורא '

מאדון אחמד אנא א -

דזדאר  ,עין האצילים  ,בנו של סעיד פדל א  -דין אל  -עסאלי המנוח הנכבד ביותר  -שנכח במועצה המשפטית

עם הקונה המכר לעיל  ,ומכר במכירה מוחלטת מה שהיה רכושו ובשימושו על  -ידי קניין

חוקי  ,וירשו

ירושה

חוקית מאמו  ,נועם היופי  ,הגברת גוצון  ,בת חוסיין אגא אל  -בירבאט המנוח  -שהשתמש בו מימי קדם ,
יותר מארבעים שנה  ,והניח ידו עליו בזכות נבונה ובדרך מכובדת  ,בהחזקה קבועה מתמדת ולא

מעורערת ,

עד לתחולת הקנייה של כרם זה ובו עצי פרי למינם  ,ושלושה בורות שהוכנו לאיסוף גשמי חורף  ,עם מגדל
וסלעים  ,וכן כמה דברים אחרים שימושיים בזכות חוקית 3 .
הרוסת

'

גבולותיו הם

36 :

מדרום  -הסלע הגדול הסמוך למדרגות  ,וחלקת קרקע משולשת הידועה בשם ברם

שאפע שבבעלות ניקופורוס ושותפיו 37והדרך לבית  -צפפה  .ממערב  -כרמו של שיח ' אל  -בודיירי
בשותפות עם ניקופורוס וחלקות אחרות הקרויות א  -טבוןו 3רכושו של האחרון  .מצפון  -סמוך לשטח

סנט ג ' ורג ' ( עליו

השלום ) ' 9

וכרמו של מצטפא חמד ושל ( האיש המכונה ) וערי  .ממזרח  -סמוך לחלקת -

קרקע בבעלות ניקופורוס המכונה אל  -מג ' דאויה

המוליכה אל המדרגות .

,

והדרך הראשית  ,ששם מצוי עץ מיש ואמת  -מים

49

הזכות הזאת כוללת שבילים  ,גדרות וכל הדברים השימושיים האחרים  ,נעשתה במלוא הצדק  ,מכירה
אמיתית

וחוקית ,

וקנייה מכובדת  -שלא יכולה להיות בה כל הונאה או רמייה  -לכן היא נמסרת

ומתקבלת בהצהרות אמיתיות אלה בסכום של מאה ועשרים אלף פיאסטרים י 4כסף ממשלה אמיתי  ,מחיר

חוקי שנתקבל ביד המוכר אחמד אגא מיד הקונה  ,עם הצהרת אחמד אגא שקיבל את הסכום ; ולפי הודאה זו
מזוכה מצפונו של סר משה בדבר המחיר הנזכר  ,כולו או חלקו  ,מכל תביעה ציבורית חוקית 42ובין שניים
אלה נתקיימה מכירה מוחלטת זו  ,נעשתה חוקית ונתקבלה על דעת שני הצדדים במסירה וקבלה אמיתית
וחוקית .

ואם תועלה מעתה כל תביעת מחלוקת  ,תיפול האחריות עליו ( המוכר ) משום שהחוק דורש כך  -לאחר כל

32

מכאן אנו למדים כי הבעלות היא שקבעה לעתים את שם השטח  ,ועל כן השתנה השם מעת לעת .

33

זהו שער יפו שנקרא אז גם באב אל  -ח ' ליל שער האהוב  -כינויו של אברהם

אבינו  ,כרמז לדרך אל חברון ( אל -

ח ' ליל ) .
34

בנוסח הערבי מופיעה המלה ' קצר ' והכוונה לטירה או לשומירה  ,שהיתה נפוצה בשטחים החקלאיים בארץ -

ישראל בתקופה הנדונה  ( .לפירוט ראה  :רות קרק ח ' 2לנדמן  ' ,היציאה המוסלמית מחוץ לחומות ירושלים בשלהי

התקופה העות ' מאנית '  ,בתוך  :פרקים בתולדות ירושלים בזמן

החדש  ,בעריכת י ' בן  -אריה  ,מ ' מעת וא ' שאלתיאל

[ בדפוס ] .
35

עד

כאן מודגשת בעלותו המוחלטת של המוכר על הקרקע והשתלשלות הבעלות  ,כדי לוודא שאמנם זכותו למכור

את השטח ותכול תו  .מכאן ואילך עוסק הטקסט בתיאור מפורט של גבולותיו  .אולם לא הובא כל נתון מספרי בדבר
גודל השטח  .לפי חוק הקרקעות העות ' מאני  ,קבע תיאור מילולי של הגבולות יותר מן ההערבה המספרית  .מן

התיאור מסתבר כי היה זה שטח חקלאי ובו עצי  -פרי מסוגים
( ראה להלן  ,בהערה הבאה ) נראה  ,שמספר
36

עצי  -הפרי היה מועט ביותר ורוב השטח היה טרשי .

כדי לעקוב אחרי התיאור המילולי של גבולות השטח צורפה כאן מפה ששורטטה כמה שנים מאוחר יותר ( ב -
; 1864

37

שונים  ,אולם מבדיקה של מפת השטח משנת 1864

ראה לעיל  ,הערה . ) 24

ניקופורוס היה הארכימנדריט של הכנסייה היוונית  -האורתודוקסית בירושלים  .בשנות החמישים של המאה הי " ט

עשה מאמצים רבים להכשרת הקרקע ולקידום החקלאות בשטחים שרכשה הכנסייה בדרום  -מערב העיר

העתיקה  .הנזירים נטעו בשטחים אלה בעיקר עצי תות  ,גפנים וזיתים  ( .על כך מוסרים פטרמן  ,טובלר  ,פין ופיארוטי

למובאות מדויקות ראה
38

:

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ב  ,ירושלים תשל " ט ,

;

עמ ' ) 88

.

משמעות השם  -מין תנור ערבי לבישול ואפייה .
' אל  -ח

'ד 'ר ' .

39

בנוסח הערבי מופיע בינויו של סנט ג ' ורג

40

באותה עת היה רוב השטח שמטביב לחלקה שאותה קנה מונטיפיורי מעובד  .בחלקו היה  ,כפי שמשתמע מתיאור

' -

הגבולות  ,בבעלותו של הארכימנדריט ניקופורוס ( כנציג הכנסייה היוונית  -האורתודוכסית ) או בבעלותו במשותף

עם בעלים ערבים  .השטח שקנה מונטיפיורי נותר  ,לעומת זאת  ,לא מעובד  ,חרף תכניות שהועלו מדי  -פעם לניצולו
לשם גידול ירקות שישמשו את דיירי משכנות  -שאננים לאחר בנייתן  ( .ראה  . 5ק 6 . 9 . 1878 ,

( TheJewish Chronic/e,

41

בנוסח הערבי של התעודה דובר על ' מאה ועשרים אלף גרוש אטדי מזומנים ממשלתיים

42

בנוסח הערבי  -תביעה  ,נזיקין .

חוקיים ' .

65ג

רות קרק

 הצהיר אחמד אגא שאין לו עוד כל תביעה שהיא מסר משה מונטיפיורי, זאת ולאחר הסדרתו כנזכר לעיל
 שנת אלף,  הקדוש4 קעדהנ-  בחודש ד ' ו אל28 -  בקבלה חוקית ביום ה, לעצמו

 שקיבל מסירה זו, הקונה
. מאתיים שבעים ואחת

העתק העדות בשבועה של הקונסול המאשרת את ה ' חג ' ה ' של הקרקעת
4

' HRM ואחמד אגא דזדאר הופיעו לפני בקונסוליה של

' בארט

הנני מצהיר בזאת כי סר משה מונטיפיורי

 הקרקע הנזכרת במסמך זה-  האחרון שמכר והראשון שקנה ממנו את חלקת- בירושלים והצהירו
. ושהמחיר שולם והתקבל
] הקונסול

[ חתימת

באוגוסט

1855

.
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,
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~ Moses
,
: Monre
.
Tran lation 0 ' rhe 2 (Ieed ofsale between  גhmad גIga, and' Sir
~ore
~
the
Turkish
Court
of
,
9
August
78גג
drawn up מ2
Jerusalem

The permission of the sublime government  לחבthe Imperial Throne ( may the Lord of the
Universe strengthen

"

5

might and power )

]5

Montefiore Baronet , the honorable one of 1

given by means of ב

"

Vezirial letter 10

sir Moses

ע05810 sect , and ornament ofl
' the tribe of

) 50 תof Signor Joseph Elijah ) who ! 5 8 nobleman of the government of England ) 0 purchase 8

piece

0]

land for the establishment of  תןhospital 10 זthe benefit of Jewish Rayahs dwelling מן

Jerusalem .

Therefore this day תו

presence of the members of the council of

mentioned sir א405 5 bought with his own money ת נחס01

"

Jerusalem , the ב10 סז-

with other peoples rnoney

the whole

of the vineyard which was commonly known as Kar'm  ! שBirbat and 15 now חן0 תיוas Kar' m

' Aga

"

 'נDuzdar.

buying !  תthe vicinity 01 3( erusalem , southward

Ahhmad
Abraham ( Peace be upon 1  (ב-fro

"

the gate

of (our-

lord Ahhmad Aga ed Duzdir , the eye of

"

notables ,

most honorable the deceased Said Fadd eddinn ט1 -Assall - who was present  תוthe

son of או
, that which
legal council together with the above mentioned buyer, and  טאsold !  תcomplete 5] ב
was

! א5

own property and has been

!וח חזסע5 mother, the: ~

Aga

0!

!ת

his use by legal posseslon , inherited.

"

legal

ofthe beautiful , lady Ghussoon , doughter ofthe deceased Khussein

8זן621 - he having ~had use of ן1 from old  טפחות, more than forty years , his hand placed

over  זןby just  ואפח, and  תןrespectable manner ,  בconstant perpetual 8 נתundisputed holding
חט1 ] ! the occurrence of~ the:

ofdifferent

contains trees producing
~

ofthisv

descriptions , and three cisterns prepared [or collecting
winter rain , with  בruined tower 8נח
~
rocks as well as other useful and legal objects of right .

The boundaries Of which are - Southward the large rock near the steps , and

,

8

triangular piece

of !  נחבknown as Kar' m : ; 4 ם4, owned by י4זסאקטון05 and his associates and the שסז4 10 Beit

5 בלבלב

-  ילestwallrd

pieces of

the Ker ' חז
l
of 5; heikh

)]

Budairi !  תp1
art: nershil קwith Nikephor~ os
(
חב

George ( peace 6 טupon him ) and the vineyard of

לספירה

1855

נ

01: her

called ן1 Taboon 1 טאproperty of the latter - Northward by the ground of 51 .

להגירה היא אפוא שנת

1271

Khawamad and )  סאוperso

named)

 שנת.  עשר בשנה המוסלמית-  קעדה הוא החודש האחד- חודש ד ' ו אל

43

. הנוצרית
בקונסוליה הבריטית באותם ימים

)

 נייר כחול דק ( שהיה מקובל בשימת-  הקניין נספחה על רף- אל תרגום שטר

44

-  כפי שנראה מתוכן תיקים אחרים מאותה תקופה ) העתקת עדותו בשבועה של הקונסול ( אז- להעתקות
Her Royal Majesty :

כנראה

45

. ג ' יימס פין ) המאשרת את ה ' חג ' ה ' ( תעודת הבעלות ) של הקרקע
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1

5 . א4שחותחב

ThoseHoly ) 1874

 ציור שנדפס בשנת.  השער וטחנת הקמח,  הגדר שהקיפה אותם, בהי משכנות שאננים
(Fields

Wari - Eastward bv  בplot

highroad , by which there

15

0]

"י

London 1574 ,  ק. 115

Majdawiyeh and the

 בMais tree and  תןAquduct leading 10 the steps .

including paths ,

The right ofl
'

land owned by Nikephoros called

.

walls , and ב11 other useful things

15

become by

 ] םjustice , both

true and legal sale , and  תבhonorable purchase - ת0 deceit or fraud can consist  א תן- 11 ו5
therefore delivered and accepted by these true declarations for  בsum ofone hundred and

thousand Piasters true government

! צסתסת

 בlegal price received by the hand of the seller

Ahhmad Aga from the hand of the buyer , with  בdeclaration

0

,

Ahhmad Aga that he had

recelved that 5 ; הזט- and according 10 this confesslon the consclence of Sir Moses
with respect 10 the above price , 1 תwhole and  תוpart , from  ] ב1 public:

15

justified

,

claime -- and.

~
these two persons this perfect sale has been ratified, and legally tendered
and accepted 0 תthe

two sides , 1 מtruly and lawfully delivering and recelving ~- And ifhere after any contesting claim
should arlse , the responsibility falls 0ח

this and after

"

him ( the seller) because 1 אlaws requires

"

11 50

-- After ב11
;

5 regulations as above , Ahhmad Aga declared that he had ח0 more claim what

ever ן0 make 0 תsir Moses Montefiorethe:

,

who accepted אז15 surrender 10 himself, 1 תlegal

acceptance 0 תthe 281 חday of the month Of Dhe' l Kade '

ח

Kharam the year seventy מס

" two

hundred , and חס0 thousand

copy
1

0

,

hereby

the Consuls attestation ן0 the Hejjet of land

certify that sir Moses Montefiore Bart - and Ahhmad Aga Duzdar appeared before

מו0  חןH . R . M . Consulate of

that he had bought ofhim the:

and declared - the latter that he hadsold andlthe former
ofland mentioned  חוthis document - and t' hat the:

been paid and received .

had

Signature of
(

)
Consul

August 14 , 1855
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הערות למאמרה של מרים גפר
קתדרה 2 ,ו ( תמוז

תשל " ט )

חיים זליגמן
שישים אלף יהודי גרמניה  ,שהגיעו בשנים

1939 - 1933

לארץ  -ישראל  ,הטביעו את חותמם על

שטחים שונים  ,הכלכלה  ,חיי התרבות  ,המוזיקה וכיוצא באלה  .כמו גלי  -עלייה אחרים לווה גם זה
לבטים

רבים ,

לפי שההצטרפות אל היישוב וההתערות בו אינם עולים בנקל  ,בשל הבדלים

במנטאליות  ,בהרגלי  -חיים  ,בהשקפות על תחומי  -העשייה ועוד  .ברי כי גם העלייה מגרמניה הביאה
אתה הרבה מן ההווי של ארץ מוצאה  -אם לחיוב ואם לשלילה  .על כל זאת עמדה המחברת  ,אולם
עובדות אחדות נעלמו

מעיניה  ,ואף

אם לא נעלמו  -לא הודגשו די צורכן .

העלייה שהגיעה מגרמניה לא היתה מונוליטית  ,כשם שגם יהדות גרמניה כולה לא היתה עשויה
מקשה אחת  .עובדה זו חשובה להבנת קליטתה של עלייה וו  .יהדות גרמניה היתה מורכבת משתי

חטיבות עיקריות  .מחד גיסא עמדה היהדות המערבית  -ה ' וסט יודן '  -שבניה היו מושרשים
ומעורים בכפריה ובעריה של גרמניה ( למשל  ,הקהילות היהודיות בכפרים ובעיירות של
ובווריה ) .

באדן  ,הסן

רק בתהליך העיור הגדול  ,שחל בגרמניה החל משנות השבעים של המאה הי " ט  ,עברו

רבים מהם לערים הגדולות  .יהדות זו נשאה בקרבה את רעיון האמאנסיפאציה ובמרוצת השנים היא
עברה גם תהליכי התבוללות שהביאו לעתים לידי טמיעה  .לחלק גדול של יהדות זו היה גוון דתי
ליבראלי מובהק  ,חלק קטן הקים  ,כתגובה על תהליכי ההתבוללות  ,ובהשראתם של הירש ,

ברויר ,

הילדסהיימר ואחרים  ,את זרם היהדות הניאו  -אורתודוקסית המיוחד ליהדות גרמניה  .יהדות זו ראתה
עצמה נושאת תרבות גרמנית והיתה דוברת גרמנית .
החטיבה השנייה של יהדות גרמניה כללה את המהגרים שהגיעו מאירופה המזרחית החל משלהי

המאה הי " ט  .בגרמניה התהוותה במשך שלושים שנה יהדות מזרח  -אירופית גדולה ותוססת  ,שלבניה
קראו בדרך  -כלל ' אוסטיודן '  .הם היו שונים לחלוטין מיהודי החטיבה הראשונה  .המהגרים היו

מעורים לרוב בערכי היהדות ובעלי תחושה יהודית עממית עמוקה  ,שומרי מצוות ודוברי יידיש  .רק
הדור הצעיר  ,שגדל בגרמניה או נולד בה  ,רכש לעצמו את הלשון והתרבות הגרמניות  .אבל גם הם
עדיין גדלו בדרך כלל בסביבה יהודית והיו ערים ל ' יידישקייט ' שלהם  .אי  -אפשר לנקוב במספרים

מדויקים  ,אולם רבים מהם ישבו בערים הגדולות  ,כפי שעולה מריכוזיהם בברלין  ,בפראנקפורט
שעל הנהר מיין ובעיר קלן וכיוצא בהן  .אגב אורחא ולמען הדיוק נזכיר גם כי בצפון  -גרמניה היתה

יהדות ספרדית  ,למשל בהאמבורג ובאמדן  .היהדות המזרח  -אירופית בגרמניה תרמה תרומה חשובה
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מאוד בפיתוח ובטיפוח הרעיונות הציוניים והלאומיים וגם בתחומים אחרים  ,כמו לימוד עברית

והוראתה  .גם בני היהדות המזרח  -אירופית ספגו במרוצת  -הזמן את התרבות המקומית  .נזכיר בהקשר

זה  ,כי על אף שאיפות ההתבוללות החזקות של יהדות גרמניה  ,היא המשיכה לקיים ולטפח מוסדות
מחקר ולימוד  ,כמו הסמינרים לרבנים ולמורים  ,הארכיון הכללי ליהדות גרמניה ובית  -הספר הגבוה

ללימודי היהדות  .רשת בתי  -הספר העממיים והתיכוניים התקיימה בקהילות לא  -מעטות  .כמו  -כן
פרחו אז הוצאות

ספרים ,

כגון

' קדם '  ' ,ההוצאה

היהודית ' ו ' שוקן '  .לפנינו אפוא קיבוץ יהודי

שהתרוצצו בו מגמות שונות  ,שחלקן פרי ההרכב החברתי של יהדות זו של מעבר בין מזרח
למערב .
תהליך הקליטה של עולי גרמניה לא חל רק משעה שדרכו על אדמת ארץ  -ישראל  .פעולת חינוך

ענפה נעשתה עוד בשנים שלפני עליית היטלר לשלטון  ,ונמשכה גם בתקופת השלטון הנאצי  ,אם גם
בתנאים אחרים  ,מטעמים חיצוניים ופנימיים  .נחטא לאמת אם לא נזכיר כאן ראש לכל את הפעולה
של תנועות  -הנוער הציוניות  .היתה זו פעולה עקשנית של נערים ונערות אשר שנים הרבה לפני
היטלר לקחו על עצמם את המשימה החינוכית הזאת  .לרוב  -על אפו וחמתו של העולם היהודי

הסובב אותם  .התנועות האלה הניחו את היסוד למפעל הכשרה מסועף  ,שראשיתו בתחילת שנות
העשרים  .משיאיו של המפעל  -הקמת קיבוץ הכשרה ועליית ' חירות ' בסביבת העיר הגרמנית
האמלן  .חניכי קיבוץ זה הניחו  ,יחד עם עולי ווהלין וליטא  ,את היסוד לגבעת  -ברנר  .היישובים

שהקימו אלה ואחרים שינו את המפה היישובית של ארץ  -ישראל ושל מדינת  -ישראל  .בני העלייה
מגרמניה הקימו את נען  ,מעוז  -חיים  ,בית  -השיטה  ,כפר  -סאלד  ,דליה  ,הזורע  ,מושב מולדת  ,כפר -

ידידיה  ,טירת  -צבי  ,קבוצת יבנה ורבים אחרים  .אין לתאר את קליטת העלייה מגרמניה בלי יישובים

אלה  .מיעוט חלוצי זה פילס ללא ספק דרך לבאים אחריו  .בעת מצוקת היהדות בגרמניה  -בימי
היטלר  -לקחו תנועות אלה על עצמן במסגרת ' החלוץ ' את מפעל ההצלה של חלק ניכר מיהודי
גרמניה  ,ובייחוד של השכבה הצעירה .
' עליית  -הנוער ' היתה אולי המפעל הייחודי ביותר בתהליך ההכנה והקליטה  .היא נוסדה בגרמניה
בידי תנועות  -הנוער הציוניות החלוציות  ,מתוך ראייה נכונה ומרחיקת  -ראות שיש לעשות מאמץ
מיוחד כדי להציל את הנוער בגיל

. 17 - 15

כך קמה ' עליית הנוער הקלאסית ' בהנהלתם של הנרייטה

סאלד  ,רחה פרייר והנס בייט  .בהסתמכה על פעולותיהן של תנועות  -הנוער ארגנה ' עליית  -הנוער '
קבוצות של צעירים לשם עלייה לארץ  .אלה קיבלו את חינוכם במשקים

קיבוציים ,

במושבים

ובמוסדות חינוך חקלאיים ואחרים  .המסלול הייחודי הזה של עליית  -הנוער שילב  -כנראה בדרך

המהירה והאפקטיבית ביותר  -צעירים יוצאי גרמניה בבניית היישוב  ,אם בהקמת יישובים חדשים
ואם בכל צורת חיים אחרת  .חינוכם של נערים ונערות אלה בימי הכשרתם סייע להם במקומות
התיישבותם והקל על התערותם כישראלים וכנושאי תרבות עברית .
שאלת העברית היתה מן הקשות והבעייתיות ביותר  ,ובכך איני חולק על דעתה של מרים נטר  .אולם
יש להדגיש  ,שחומרת העניין היתה קיימת מאז בתודעתן של תנועות  -הנוער שהוזכרו ולכן הוקדש

לכך טיפול מיוחד ונמרץ ביותר  .מאז החלטתן ללכת בדרך הציונות  -גם זאת בתהליך של
התפתחות  -הועמדה שאלת הקנייתה של העברית כמרכז פעולותיהן  .רק כך אפשר להבין
שבתנועות שבגולה ובסניפי ' החלוץ ' וכן במקומות ההכשרה היה לימוד העברית לעניין מרכזי  .ומן
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הראוי להזכיר בהקשר זה שגם בעת חלוקת הסרטיפיקאטים היתה ידיעת עברית אחד הקריטריונים

המכריעים  .ואף  -על  -פי כן לא היה זה עניין פשוט להיעשות אדם עברי  ,הן בגלל הגיל והן בגלל
סיבות אחרות  .אך למרות הלבטים והקשיים עשו עולי גרמניה מאמץ גדול להיקלט  ,גם אם תהליך
ההתערות הלשונית והתרבותית היה קשה .
אסיים בהערה קצרה על הציטוט מתוך דברי ברל כצנלסון  ,שבו סיימה גם מרים נטר את מאמרה

:

דברי כצנלסון לא נאמרו על העלייה הגרמנית בלבד  ,אלא על כל העלייה שזרמה ארצה באותה
תקופה .

ב1ד7

השפיע על הבריטים לצאת מארץ  -ישראל

הערות לדיון  ,קתדרה 15 ,

יעקב עמרמי

( ניסן

תש " ם )

( יואל )

בתפיסת ההיסטוריה הקשורה ליישוב העברי בולטת בדרך  -כלל הגרסה התואמת את האידיאולוגיה
של

' תנועת  -העבודה ' ,

המחתרת ) -

המציגה חלק מבני העם ( חברי ה ' הגנה ' ) כבני  -אור וחלק אחר ( ארגוני

כבני  -חושך  .אביא דוגמה מובהקת לכך  .רוב חוקרי ההיסטוריה הישראלית החדישה

אימצו לעצמם מינוח מיוחד  :כאשר מדובר ב ' מאורעות  , ' 1939 - 1936שעה שהערבים הרגו ביהודים ,
התנפלו על הבריטים ועיקר פעולתם היה טירור פנימי בינם לבין עצמם  ,קוראים לזה ' המרד הערבי '

;

כאשר נוגע הדבר לפעולות חברי ה ' הגנה ' והפלמ " ח  ,קוראים לזה ' מאבק מזוין '  ' ,מאבק צמוד ' ,
ממרד ) ;

' מאבק רצוף '  ' ,מרי ' ( להבדיל

וכאשר מדובר במאבק המזוין שניהלו אצ " ל ולח " י  ,קוראים

לזה  -על  -פי הכינוי הבריטי  ' -טירור '  .הגדרתו של טירור היא אימתנות  ,שימוש כאלימות כלפי

המתנגד  ,עינויו

והשמדתו ,

שיטה שננקטה

ברוסיה ,

באירלאנד ,

בקפריסין  .הבריטים והנאצים

השתמשו במלה זו להגדרת כל מי שהתנגד לשלטונם בפועל .
ההנהגה הציונית  ,בהבדל מן

המחתרת ,

הכירה בשלטון הבריטי בארץ כשלטון לגיטימי ואם

השתתפה ה ' הגנה ' בפעולות אנטי  -בריטיות ( במשך תקופה

פוליטי לעלייה ולביטול חוקי ' הספר

הלבן ' ,

קצרה ) ,

הרי מטרתה היתה להטיל לחץ

בקיצור  -לשיפור תנאי השלטון הבריטי בארץ  .אותן

הפעולות  ,כאשר נעשו בידי אנשי האצ " ל או הלח "י  ,נקראו פעולות ' טירור '  ,כיוון שנועדו לגרש את
הבריטים מן הארץ .
כשם שלא יעלה על דעתו של בן צרפת לקרוא לאנשי המק " י

' טירוריסטים ' ,

וכשם שלא יעלה על

דעתו של בן יוגוסלאביה לכנות את הפרטיזנים של סיטו בשם ' טירוריסטים '  -כך אין היסטוריון
ישראלי צריך להשתמש במונח זה  ,שכבר עבר עליו הכלח .

דומני  ,שהיסטוריון חייב להציג בחיבורו לא רק מה היה  ,אלא גם מדוע אירע מה שאירע ואת
הרקע שהביא את המדינאים להחליט ולפעול כפי שהחליטו ופעלו  .אך דומה  ,שקשה לעשות זאת
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על  -פי תעודות ממקור אחד כלבד  ,שמנסים לעשות המשתתפים בדיון  ,מתוך המסמכים הבריטיים .

על  -אף חשיבותם  ,יש לראות בהם בראש  -ובראשונה מקור לעימות עם מסמכים אחרים  -שלנו

ושל האמריקנים  ,למשל  .בין השאר התעלמו המתדיינים מהיבט חשוב  :המאבק  ,ולעתים שיתוף -
הפעולה  ,בין ארצות  -הברית והסובייטים על הירושה שהותירה האימפריה הבריטית  .כידוע  ,התאחדו

במקרה זה שתי המעצמות והצביעו באו " ם יחד  -נגד המדיניות הבריטית ובעד המדינה העברית .

מה היו האילוצים ומה גרם בסופו של דבר להבאתה של שאלת ארץ  -ישראל אל האו " ם

?

בכל

הדברים ששמענו הוצגה מלחמת  -השחרור כשלטון הזר כעניין שולי  .קשה לי להיות שותף להנחתו
של יהודה באואר כי הגורם לעזיבתם של הבריטים היה השואה  ,אם גם יצרה זו אקלים נוח לתעמולה
ציונית  .עוד פחות מכך אסכים עם ישראל קולת ושלמה אבינרי כי הגורם לעזיבת הבריטים היה

ההעפלה  .לא בגלל אלה נאלצו הבריטים לארוז את מיטלטליהם ולנסוע מכאן  .דומני  ,כי בכוחו של

הנוער העברי מן ה ' הגנה '  ,מן האצ " ל ומן

הלח " י  ,שחש

כי ארץ זו היא ארצו והיה נכון להילחם

עליה  ,בתוקף הקרבתו והתמדתו במלחמתו בשלטון הזר  ,נאלצו הבריטים לעזוב .
מלחמה זו החישה בכמה שנים את סיום השלטון הבריטי ואת הקמת מדינת  -ישראל  .האצ " ל והלח " י
ראו דחיפות בהכרעה  -להבדיל מן המנהיגים הציונים  ,שהתנהגו כאילו לרשותם עומד פנאי רב
ואין צורך למהר  .רק כוכוח מלחמת  -השחרור של אנשי המחתרת נוצלה שעת  -כושר זו במועד .

מדיניות  -חוץ עברית לא היתה כמעט  .לרוב הסכימה הנהלת הסוכנות עם מסקנותיהן של הוועדות

הבריטיות  ,בין אם היתה זאת הצעת  -החלוקה של ועדת פיל  ,ובין אם ההצעה של הוועדה האנגלו -
האמריקנית  .על  -פי רוב לוו ההסכמות באשליות רבות  .יסודותיה של תכנית בילטמור הושתתו ללא -
תנאי על ידידות אנגלו  -סאכסית ובמידה כזו שאין לראותה כמציאותית אפילו בתנאים הגותים

ביותר  .תפיסתו של דוד בן  -גוריון התבססה על העברה מהירה של מיליוני פליטים יהודים בעזרת
המעצמות הגדולות והפיכת ארץ  -ישראל למדינה יהודית בכוח מעשה זה ובזמן קצר .
בשנת

1946

הועלתה תכנית מוריסון  ,שלא התיימרה לעשות מחווה של פיוס אפילו כלפי אותם

הציונים שנפשם היתה רתוקה באזיקים לרעיון של חסות בריטית נצחית על ארץ  -ישראל  .הם רצו
מעין אוטונומיה לאורך רצועת  -החוף בשטח של

3 , 300

קילומטרים רבועים בקירוב וארץ  -ישראל

היתה נעשית למושבה בריטית  .האמריקנים הוכנסו כשותפים לרעיון זה  .הנהלת הסוכנות בחרה
כנחום גולדמן לנהל משא  -ומתן על תכנית זו עם שווין  .משה סנה היה היחיד שהתנגד לתכנית  .בן -

גוריון הסכים בשתיקה לשליחותו של גולדמן .
המנהיגות הציונית היתה מוכנה למכור את המדינה עוד לפני הקמתה תמורת מאה  -אלף רשיונות

עלייה  .רק המקרה ההיסטורי גרם לכך שבווין  ,שניהל בשלב הגורלי את המאבק העקשני שלו נגד

היישוב העברי  ,בסירובו להעניק מאה  -אלף רשיונות עלייה  ,חיזק את היישוב וגרם להגברת פעולות
המחתרת עד לסילוקו של השלטון הבריטי  .הנהלת הסוכנות שחבריה התחנכו על ברכי המסורת
היהודית נוסח מזרח  -אירופה  ,ראתה בבריטניה מעצמה איתנה ושלטון נסבל שאפשר לחיות אתו .
היא לא ראתה כלל את ההתמוטטות העומדת לבוא על האימפריה .
בלי ספק צודקים המתדיינים באמרם שבווין היה הדמות החזקה בקאבינט הבריטי וכי היו לו נטיות

אנטישמיות  .פרט לכך אין הוא ראוי לגנאי יותר מאטלי  ,ממלקולם מקדונלד או מצ ' רצ ' יל -

המדיניות כלפי ארץ  -ישראל היתה משותפת לכל הממשלות הבריטיות במשך ימי דור  .צ ' רצ ' יל
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( ה ' ציוני ' )  ,בהיותו שר  -המושבות בשנת

, 1922

היה הראשון שקבע כי העלייה לארץ תהיה לפי יכולת

הקליטה הכלכלית של הארץ  ,כלל שמשמעו  -לפי הערכה בריטית ולפי אינטרסים בריטיים  .אין
לגנותו יותר מאשר אותם שרים בריטיים שהציונים כינום

' ציונים '

:

ין דאלטון  ,מוריסון וקריץ ' -

ג ' ונס  .בווין ביצע את המדיניות שהיתווה משרד  -החוץ בימי צ ' מברליין  ,לפני המלחמה  ,ואשר
קוימה גם בידי ממשלת

צ ' רצ ' יל  ,בעת המלחמה ,

מדיניות שהתעלמה מכל רגש אנושי והיתה לעתים

אפילו אכזרית ממש  ,אבל שירתה  -לפי הבנת מעצביה  -את טובת האימפריה הבריטית .
ואם הבריטים עצמם רצו לצאת את הארץ ככר בתחילת

, 1947

כדעתם של כמה מחברים  ,הם בוודאי

לא חזו מראש שעם יציאתם תתחיל ההתמוטטות של מעוזי העוצמה הקיסרית הבריטית בעולם
כולו  ,והם יפלו בזה אחר זה  .גם ההחלטה על הכרזת המדינה באה לה  ,למנהיגות הציונית בקושי רב .
היא נאלצה לעשות זאת בגלל האילוצים הפנימיים והנוער הלוחם כדי למנוע את סילוקה מן
השלטון .
אין אדם יכול לשפוט תקופה היסטורית אלא לפי אחריתה  .את יציאת הבריטים והקמת המדינה

העברית יש להציג על כל הסבכים שהוליכו להתחוללותה  ,ולהסביר את הלכי  -הרוח של כל העושים
במלאכה

;

אולם ההערכה הסופית צריכה להיות מוארת לפי המטרות שהציבו לעצמם הפועלים

בשטח  ,מי כיוון בפעולותיו לכך שהבריטים ייצאו ואם השיגו פעולותיו את התוצאה המבוקשת .
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החלוקה של תולדות היישוב לפני הקמת המדינה לתקופות  ,זו המקובלת הן בציבור הרחב הן על רוב

ההיסטוריונים  ,מושתתת על מניין העליות לארץ  .י כיוון שהחלוקה לתקופות אינה חלק ממהלך
ההיסטוריה

עצמה ,

אלא חלק מן העבודה ההיסטוריוגראפית  ,חשוב לבחון מדי פעם כל

פריודיזאציה מקובלת  ,וזו של תולדות היישוב בכללן  ,כדי לבדוק אם היא משמשת עדיין את צורכי
ההיסטוריון על הצד הטוב ביותר  .בדיקה כזו של הפריודיזאציה הנהוגה בתולדות היישוב

מעלה ,

כפי שאנסה להראות  ,כי מנקודת  -ראותו של ההיסטוריון המודרני  ,ובמיוחד ההיסטוריון הכלכלי  ,יש
לחלוקה המקובלת כמה נקודות  -תורפה ואפשר להחליפה באחרת  ,נוחה ויעילה יותר .

מניינן של העליות מעוגן לא  -מעט בתודעתם של בני  -הזמן  ,שעוצבה במיוחד בפרקי  -הזמן ושנהם
חל שינוי משמעותי בקצב העלייה לארץ ובהרכבה החברתי

;

גם אם יש מקום לטעון כי מדובר

בעיקר בתודעתם של דוברי ציבור הפועלים ולא בתודעת היישוב כולו  .הפריודיזאציה המבוססת על
מניין זה אין בה כדי לחייב את ההיסטוריון לקבלה ללא  -ערעור  .זאת ועוד  :אם התודעה ההיסטורית

של בני  -הזמן היא שקבעה את החלוקה לתקופות  -משנה  ,מן הראוי לשקול גם את יחסה של התודעה

ההיסטורית של בני  -זמננו לשאלה זו  .די אם נזכיר  ,למשל  ,את ההתנגדות שמעורר המונח ' העלייה
הראשונה ' בחוגים הדואגים לכבודן של העליות שקדמו לה  .מכל מקום  ,מנקודת  -הראות של הדיון
ההיסטורי יש בעיות ענייניות יותר וקשות יותר הכרוכות בשיטה זו של מניין העליות .

אין עוררין על העובדה שבתהליך העלייה היהודית לארץ  -ישראל בולטות קבוצות  -שנים שבהן היו
גלי  -עלייה חזקים  ,ובתקופות  -השפל שבאו אחריהן ירד מאוד מספר העולים והיו אף תופעות של
הגירה חוזרת

( ' ירידה ' )

ניכרת  .התנודות בגלי  -עלייה אלה מלוות היו מחזור מקביל של גיאות ושפל

בפעילות הכלכלית של המשק היהודי  .המדובר בגיאויות בשנים
1946 - 1943 , 1936 - 1933 , 1925 - 1924 , 1922 - 1920 , 1907 - 1904

1

הממין המקובל הוא  :העל " ה הראעךנה

העליה הרביעית
, 1953

ירושלים

 . 1947פחס )

 ; 1931 - 1924העלתה

 , 1957עמ '  . 14עם

,

-Haven

שחז

: 1903 - 1882

החמישית

המיעוט

Policies ,

העל " ה

1938 - 1932

, 1884 - 1882

,

השנץה1914 - 1904

 .ראה  ,למוטל

,

נמנההקוכץ ,
; Arab and

; העל "

המץלישית; 1923 - 1919

.

 :מ ' פיקרס  ,העל " הלישראל  1948 ,עד
AS

וכן

, 1891 - 1890

,

 :ים ' ר " כמן ,

lestine

ESCO

ממאחז לארץ  -מושב  ,ירושלים

תוטל " ט .
2

התיארוך ישתנה מעט לפי יטלושת הקריטריונים האפון ים לקביעתו
כלכלית .
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:

על " ה גולמית  ,עליה נקיה ופעילות

הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות היישוב

שאלה העולה מיד על הפרק היא אם ' גלים ' אלה הם התופעה העיקרית בתולדות העלייה לארץ ואם
יש להעמידם אמנם במרכז הדיון ההיסטורי ; או מוטב אולי להעדיף על פניהם תהליכים של קליטת

עלייה  ,שהשלכותיהם ארוכות  -טווח יותר  .אפשר לנסח שאלה זו גם מזווית הראייה הכלכלית  :האם
יש להעמיד במרכז ההיסטוריה הכלכלית של היישוב היהודי את ' מחזור העסקים ' או לשים את
הדגש על תהליכי הצמיחה הכלכלית לאורך התקופה

?

החלוקה המקובלת לתקופות  ,המושתתת על התופעות קצרות  -הטוות הקשורות בעלייה  ,אינה מכסה
למעשה את התקופה הנדונה כולה  .אפשר להסכים שתקופת הדיון הרלוואנטית לתולדות היישוב

טרם מדינה מתחילה בשנים שבהן מתחיל מניין העליות  -בשלהי התקופה
נשנות השמונים של המאה הי " ט  .אולם תקופה זו מסתיימת נשנים

העות ' מאנית  ,בערך

1947 - 1939

ולא כעלייה

החמישית המסיימת את המניין  .שנים אלה  ,שגם בפני עצמן אינן תקופה אחידה  ,נותרות אפוא

כמעין סרח  -עודף ודמותן מתמעטת שלא כדין .
בעיות קשות לא פחות קשורות בהבחנות המשתמעות מחלוקה זו  .בעלייה הראשונה היו שני גלי -

גיאות ; ולפיכך נכון אולי להתייחס אליה כאל שתי עליות  .לעומת זאת  ,אפשר לשאול אם ההבחנה
בין העלייה הראשונה לבין העלייה השנייה

מוצדקת בשל הדמיון הרב בהרכב החברתי של העולים ' .

גם הצורך בהבחנה בין העלייה השלישית לבין העלייה הרביעית מוטל בספק  .גם אם העלייה

השלישית מתוארת בדרך  -כלל כעליית

ה ' חלוציס ' ,

והעלייה הרביעית מצוינת כעלייתם של ' בעלי -

הבתים '  ,ברור למדי שהמפנה בהרכב החברתי של העולים התרחש עוד בימי העלייה השלישית
בשנת

1922

;

כנר נשא חלק גדול של העלייה אופי ' בורגני  -פולני ' מובהק  ,כפי שמוכיחה גם הפעילות

הכלכלית הקדחתנית סביב הבנייה בתל  -אביב  4 .שני גלי  -העלייה הללו היו סמוכים מאוד ותקופת -
השפל שהפרידה ביניהם נמשכה  ,לפי נתוני ההנהלה הציונית  ,אחד  -עשר חודשים כלבד  ,החל מיולי

 . 1923מבחינה כלכלית יש דמיון רב בין הגיאות של
שתיהן מפרידה שנת  -מיתון

1922 - 1921

ב , 1925 - 1924 -

לזו שחלה

ובין

אחת  .ההפרדה כין העלייה הרביעית והחמישית  ,לעומת זאת  ,ברורה

יותר  .אך דא עקא שהפרדה ברורה זו מקורה במידה רבה דווקא בתקופת  -הביניים הארוכה
( ) 1931 - 1928

שהשתרעה כמעין שטח  -הפקר בין שתי

העליות ' ,

תקופה שהחלוקה לפי מניין העליות

אינה מתייחסת אליה כראוי .
הצבענו אפוא על כמה מגרעות כבדות  -משקל בחלוקה המקובלת לתקופות ' לפי העליות '  ,בפרט
בתקופת המנדט  .ההדגשה היתירה של גלי  -הגיאות בעלייה  ,כלומר של תהליכים קצרי  -טווח  ,מביאה

3

אגב אורחא אפשר לשאול בהקשר זה

תולדותיה של תנועת  -העבודה בארץ
4

השווה

:

;

אם אין ההיסטוריוגראפיה של היישוב עומדת יתר על המידה בסימן

אך שאלה חשובה זו חורגת ממסגרת הדיון כאן .

י ' סלוצקי  ' ,מהגנה למאבק '  ,ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,תל  -אביב

תנועת הפועלים בארץ  -ישראל  ,ב  ,תל  -אביב
הציבורי בארץ  -ישראל '  ,מכון

פאלק  ,מאמר

, 1966

לדיון

עמ '

, 794

; 47

תשל " א  3 ,עמ ' : 21

נ ' גרוס  ' ,המיתון של שנת

ירושלים

 , 1979עמ '

צ ' אבן  -שושן  ,תולדות
1923

ותקציבי הסקטור

 . 39 - 38קשה לבסס טיעון זה מבחינה

סטאטיסטית  ,משום שיש הבדלים גדולים בין נתוני הממשלה לנתוני ההנהלה הציונית בדבר העלייה השלישית :
ראה
5

:

השווה

ראה

ד ' גורביץ ( עורך )  ,ספר סטטיסטי
:

לארץ  -ישראל  ,תרפ " ט , 1929 -

ביבא -

ד ' גלעדי  ,היישוב בתקופת העלייה הרביעית  ,תל אביב

 :שם  ,עמ '

, 1973

ירושלים תר " ץ  ,עמ ' . 54 - 40
עמ '  . 11 - 10בעניין הדכחנד כין העליות

.9
-
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לפיצול תקופה של שלושים שנה בלבד לארבע או לחמש תקופות  -משנה ומקשה על הדיון

ההיסטורי בנושאים רבים  .אך גם לשיטתה אין החלוקה המקובלת עקבית ויעילה  :היא מדגישה יתר
על המידה את ההבדל שבין עליית השנים
שאין היא מטפלת כראוי בשנים

1922 - 1921

לזו של

 1931 - 1928ו , 1947 - 1939 -

וחסרונה העיקרי הוא

1925 - 1924

כלומר בקרוב למחציתה של תקופת

המנדט .

נראה שמבחינת ההיסטוריה הכלכלית עדיף להשתית את חלוקת התקופה על התהליכים ארוכי  -טווח

של צמיחה כלכלית ושל קליטת עלייה  .על  -פי תפיסה זו  ,יש לחלק את תקופת המנדט רק לשתי
תקופות  -משנה ,
תרצ " ג  -תש " ז ) .

השוות ,

במקרה ,

באורכן

:

1932 - 1918

ו  - 1933 -ך194

( תרע " ח  -תרצ " ב ,

בתחילתה  ,או בסמוך לתחילתה  ,של כל אחת מן התקופות הללו היתה גיאות במספר

העולים ובפעילות הכלכלית  ,ולאחריה באו שנים שבמהלכן קלט המשק היהודי את רוב העולים
קליטת  -קבע  ,תוך התגברות על רוב
הראשונה , 1932 - 1918 ,

התקופה

הקשיים ,

והעלייה נמשכת בקצב מתון .

נפתחה כשלב  -המעבר של הממשל הצבאי  ,של שיבת גולים לארץ

ושל שיקום חלק מהריסות המלחמה  .הגיאות העיקרית בעלייה ובפעילות המשקית החלה מאוחר
יותר  ,עם

כינון הממשל

האזרחי  ,והמחזור

הכלכלי של השנים

1923 - 1920

עמד במידה רבה בסימן

של תהפוכות בתקציבי הסקטור הציבורי  -הממשלתי והציוני  .אחרי תקופת מיתון קצרה  ,התחדשה

העלייה כיתר שאת ועמה גיאות כלכלית קדחתנית ברבים מענפי  -המשק  .המשק היהודי לא הספיק
' לעכל '

את עולי העלייה השלישית לפני שהחל הגל הגדול הבא של עולים  :על כן גם משבר

1927 - 1926

וגם תקופת הצמיחה הרגועה ביחסי בשנים שלאחריו היו למעשה חלק מתהליך

היקלטותן של שתי העליות  -השלישית והרביעית .
התקופה השנייה

( ) 1947 - 71933

נפתחה בגל גואה של עלייה ופעילות משקית  .הגיעו אז לארץ עולים

רבים יותר מאשר בשנות העשרים המוקהמות  ,אך התוספת היחסית של עלייה זו ליישוב היהודי

היתה קטנה יותר  .במלים אחרות  :מנקודת  -מבט רחבה יותר היתה התשתית הדימוגראפית והכלכלית
שאליה הגיעו עולי העלייה החמישית גדולה ומקיפה הרבה יותר  .גם בתקופה זו לא נמשכה הגיאות
אלא שנים מעטות

:

אחריה באו שנות משבר כלכלי וצמצום יחסי כעלייה  .אכן גם כאן בולטים

הבדלים חשובים בין תקופה זו לקודמתה  :מחוץ פעלו אז כוחות שמנעו הגירה חוזרת

( ' ירידה ' ) רבת

ממדים ומיתנו את האטת העלייה  .ואילו בארץ עצמה נתלווה למשבר הכלכלי עד  -מהרה משבר
פוליטי חמור ביותר  .המאבק הפוליטי האלים השפיע על הזירה הכלכלית כשני כיוונים עיקריים

:

ניתוק כלכלי מרחיק  -לכת בין המגזרים הלאומיים בארץ  -ישראל וגידול בהוצאות הציבוריות בשני
התקציבים  ,בתקציב הממשלה לצורכי ביטחון וסדר ציבורי ( כולל בנייה

רבה )

ובתקציב הציוני

לצורכי ביטחון והתיישבות  .נראה שהשלכות אלה יותר משהחריפו את המשבר הכלכלי פעלו
למיתונו  .גם בתקופת הצמיחה והקליטה שלאחר המשבר יש שוני גדול בין תקופה זו לקודמתה -

ומן הראוי להדגישו  .בסוף שנות העשרים התנהלה עדיין הפעילות המשקית בארץ במסיבות של

6

תקופת רגיעה זו לא היתה אמנם אחידה בנסיכותיה המדיניות  -האווירה והעשייה הפוליטיים בארץ השתנו
באורח קיצוני עקב מאורעות

ד

176

; 1929

ויש צורך בבחינה יסודית של השלכותיו של מפנה זה כתחום הכלכלי .

יש אולי לפתוח או! התקופה עוד בשות . 1932

הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות היישוב

משק פתוח וסחר בין  -לאומי חופשי כמעט  ,ואילו בשנות הארבעים סיפקה מלחמת  -העולם השנייה

תנאי ' חממה ' למשק היהודי  .מצד אחד הצטמק היבוא המתחרה  ,ומצד אחר  -נוצרה גיאות בביקוש

( רובו  ,אך לא כולו  ,מן הצבא הבריטי באיזור ) לא רק לתוצרת חקלאית ותעשייתית אלא גם לענפי
השירותים  .הצירוף של תנאים אלה  ,שיצרה המלחמה  ,והעובדה שהעלייה החמישית היתה העשירה
מכל העליות מן הבחינה החומרית והאנושית הביא לכך שבמשך רוב שנות המלחמה שררה בארץ
פריחה כלכלית והונח היסוד האיתן להתפתחויות מאוחרות יותר .

יי
מתוך ניתוח תולדות היישוב כתקופת המנדט על כל

היבטיהם ,

ולא רק מנקודת המבט של

ההיסטוריה הכלכלית  ,נראה אפוא שהחלוקה המוצעת לתקופות  -משנה עשויה להיות עדיפה מן

המקובל  ,הן בשל הכלים שהיא מספקת והן משום שהיא פותחת פתח לשאלות חדשות שלא נחקרו
עדיין  .זאת ועוד

:

כמו במקרים אחרים בהיסטוריוגראפיה תתרום חלוקה זו להבנה טובה יותר של

התקופה משום שתעודד את הניתוח המשווה  .כך יודגשו לא רק קווי הדמיון העקרוני שבין שתי

תקופות  -המשנה אלא גם ההנדלים החשוכים בפרטי התהליכים שהתרחשו בכל אחת מהן .

177

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי  -מקומו ותפקידו של משק  -החלב

במערכת ההתיישבותית היהודית בארץ  -ישראל בתקופת המנדט
יעקב שביט ודן גלעדי

משנת

1921

ועד היום

( ) 1937

סודרו בסן הכל כאלפיים

משקים מעורבים ראויים לשמם  ,כלומר

125

לשנה  .בצעדי

צב כאלה לא נרחיק לכת  ,לא במנין אוכלוסיתנו  ,לא בבגין
כלכלתנו העצמאית .
יעקב וילקנסקי  ' ,תיקון החקלאות ' תרצ " ז

האוטו שלנו גדול וירוק ,
האוטו שלנו נוסע
בבוקר

רחוק ,

נוסע  ,בערב הוא

שב ,

מביא הוא לתנובה ביצים וחלב .
פניה ברגשטיין

במאמר זה ננתח את מעמדו ואת תפקידו של משק  -החלב כתולדות ההתיישבות היהודית בארץ -

ישראל בתקופת המנרט כמי שמילא תפקיר מרכוי בהתבססותו של

' המשק המעורב '  ,ביצירת

בכורתה של ' ההתיישבות העובדת ' וביצירת מערכת  -הקשרים בין ההתיישבות החקלאית לבין

ההתיישבות העירונית  .י
תולדות ההתיישבות היהודית  ,ובעיקר תולדותיה של ההתיישבות

החקלאית  ,שוחזרו  ,תוארו ונותחו

בספרים ובמחקרים רבים  .המאמץ המחקרי התרכז בעיקר בתיאור הנסיונות השונים ובסקירה של
ההתפתחות של צורות ההתיישבות השונות  .מאמר זה אינו בא לתאר את ההתפתחות ההיסטורית של

צורות ההתיישבות השונות  ,מהיבטים שונים  ,אלא לנתח את תולדות ההתיישבות בהיסטוריה של
דינאמית ,

מערכת

כלומר לבחון את יחסי המערכת שנוצרו בין האיברים השונים של המערכת

ההתיישבותית  .מנקודת  -מבט זו ההתיישבות היהודית כארץ  -ישראל היא מערכת הקשורה במערכות
אחרות הנמצאות אתה בקשר ומשפיעות עליה .

2

היסטוריה של מערכת פירושה היסטוריה של

התארגנות איברים שונים למערכת כוללת  ,שאיבריה השונים שייכים בו  -בזמן למערכות שונות וכל

1
2

המאמר הוא פרק מתוך תיאור שיטתי וכולל של מבנה ההתיישבות היהודית כארץ  -ישראל כמערכת .
ראה
14

178

:

י ' שביט  ' ,בין " חברה יישובית " ל " חברה פוליטית "  ,היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת המנדט '  .קתדרה .

( טבת

תש " ם ) ,

עמ '

. 16 - 7

הרפת והמשק הארן  -ישראלי בהתיישבות היהודית

אחד מהם ממלא

תפקיד שונה ( ויותר מתפקיד אחד ) ' .

יחסי מערכת אין פירושם רק קיום ' סטאטי ' זה

בצד זה של ' עובדות ' שונות  ,אלא הזיקה ביניהם וההשפעה שיש לזיקה זו על המערכת כולה ועל כל
אחת ואחת מן ה ' עובדות ' שבה  .בחינתה של ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל מנקודת  -המבט של
יחסי המערכת תעלה  ,כך אנו

מגיחים  ,הארה נוספה

לטיבם של תהליכי ההתיישבות ושל הזיקה בין

ההתפתחות המודעת והמתוכננת לבין זו שהיתה ' פרי נסיבות

הזמן ' .

מראשיתה הציגה והציעה ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל מגוון רחב ביחס של מודלים כלליים

וחלקיים של התיישבות ושל דפוסי  -התיישבות  .כל המודלים הללו לקחו בחשבון את הגורמים
וצירופי  -הגורמים השונים המעצבים את דמותה ואת אופיה של ההתיישבות בתנאים הנתונים של

ארץ  -ישראל  4 .היו אלה מודלים אידיאולוגיים ותיאורטיים שהושפעו מתנאי  -הארץ  ,ממודלים של

התיישבות בארצות שונות  ,משאיפות ואינטרסים לאומיים  ,חברתיים  ,כלכליים ואידיאולוגיים  .חלק
מן התכניות הללו נשאר על הנייר

;

חלק אחר הוגשם הלכה למעשה  .אפשר לומר שההתיישבות

החקלאית  -להבדיל מן ההתיישבות העירונית  -הוגשמה על  -פי שורה של תכניות ( רובן

חלקיות )

ומתוך מודעות לתפקידה ולמטרותיה השונות  .כתוצאה מתהליכי ההגשמה המתוכננים והמודעים

האלה התחילה ארץ  -ישראל ' להתמלא ' דפוסים שונים של התיישבות  .התנועה הציונית והמוסדות
המיישבים לא היו יכולים  -כארגון וולנטרי  ,מוגבל בכוחו ובאמצעיו  -לכפות מודל התיישבותי

אחיד ; לפיכך קמו בארץ  -ישראל צורות שונות ומגוונות של התיישבות חקלאית  .מבחינה עקרונית
היו אחדות מצורות התיישבות אלה סותרות זו את זו ואף יריבות ועוינות  ,והתקיימו זו בצד זו תוך

מאבק  ,יריבות וחיכוך מתמיד  .אולם הן הרכיבו את המערכת ההתיישבותית והיו איבריה .
לכל אחד מן המודלים של ההתיישבות היו מטרות  ,אינטרסים ואידיאלים  ,ולעתים תכופות גם טען
לבכורה ולבלעדיות  ,אולם מנקודת  -ראותה של המערכת בכללה מילא כל מודל התיישבותי
פונקציה מוגדרת  ,חלקית במהותה  ,שהצטרפה לפונקציות האחרות שמילאו מודלים אחרים ,
ופונקציות ' חלקיות ' אלה הן שיצרו את ' המערכת ' כולה  .כוונתנו אפוא לטעון שלכל אחת מצורות
ההתיישבות היה תפקיד  ,או תפקידים  ,מוגדרים ואופייניים לה בתולדות ההתיישבות היהודית  ,אך

ההתיישבות כמכלול דינאמי יכלה לצאת אל הפועל רק משום שהתקיימו בה  ,זה בצד זה וזה בזיקה

לזה  ,איברים שרנים  ,לעתים מנוגדים  ,וכי ללא מגוון האיברים

הללי

היתה ההתיישבות היהודית

יוצאת פגומה ואולי גם בלתי  -אפשרית .
זאת ועוד  .כל צורה התיישבותית נועדה מלכתחילה לממש מודל רצוי ומועדף  ,ולמלא ציפיות
מסוימות  .אולם כהקשר של הדינאמיקה של המערכת השתנו לעתים היחסים בין הצורות השונות
לבין עצמן  ,והשתנו התפקידים שמילאו במערכת  .השינוי הוה התרחש בראש  -וראשונה בגלל התלות
שהתקיימה בין האיברים השונים  .כך  ,למשל  ,ההתפתחות של המושבות או ההתפתחות של משקי
ההתיישבות העובדת היו לא רק תוצאה של יוזמה ותכנון
3

על

' פנימי '  ,מודע

מושג הרב  -מערכת בהקשר של ההיסטוריה של התרבות ראה

287 - 310

 .קק .

( 1 ( Autumn 1970

.

:

.

לעצמו ולכוונותיו  ,אלא גם

' ' Polysystem Theory

.

Even-Zohar

1.

 . Poetics Todayההימטרריוגראפיה הציונית ה15ימה לעתים קרובות את

התודעה האידיאולוגית של הציונות שראתה את היישוב היהודי כמערכת אוטונומית הנבנית על  -ידי התנועה
הציונית ותיארה את הגורמים ה ' חיצוניים ' ברוב המקרים כגורמי  -רקע שיש להם בעיקר השפעה אינסטרומנטאלית

ולא השפעה מהותית ומעצבת על היישוב היהודי ומערכי  -התארגנותו .
4

ראה למשל

:

י ' מצר  ,הון לאומי לבית לאומי  ,ירושלים תשל " ט  .מצר סוקר מודלים ותכניות שעלו בין השנים

. 1921 - 1919

179

יעקב שביט ודן גלעדי

תוצאה הכרחית של השינויים כיחסי המערכת  .המושבות נועדו מלכתחילה להיות דגם של איכרות
פרטית שאופיה מסורתי ו ' שמרני '  ,אבל עברו תהליך שהפך אותם למשק קולט הון פרטי ולמקור
תעסוקה שכירה  ,ובעקבות זאת ל ' חצי מושבה  -חצי עיר '  5 .המשק המעורב  ,לעומת זאת  ,נועד להיות

בסיס כלכלי  -חקלאי לדפוס חברתי מרגדר של התיישבות חקלאית
מיוחד ,

שאופיו

המאפשר

משק

;

צורה המבטיחה מחזור פנימי

אינטנסיבי ומסגרת שיתופית  -שוויונית  . ,תוך הכטחה של

' האוטארקיה ' המשקית ( לכאורה ) של משקי ההתיישבות העובדת  ,כעיקר לשם הבטחת אי  -תלותם

במקורות  -חוץ לאספקת מוצרי  -מזון בסיסיים  6 .אולם במרוצת  -הזמן  -כפי שנתאר בהמשך  -הפך

המשק המעורב למוקד של יחסי  -הגומלין בין הכפר והעיר ויצר את יחסי המערכת בין ההתיישבות
החקלאית והיישוב העירוני  ,לא בדרך שחזו אותם בתחילה רוב  -רובם של הוגי הרעיון של
ההתיישבות העובדת .

במאמר זה נתרכז בתיאור התפתחותם של ענף הרפת ושל משק  -החלב כענף כלכלי  ,אף שאין
בכוונתנו כאן להביא סקירה היסטורית של השלבים השונים בפיתוח הענף ושל האנשים שהשתתפו
בפיתוחו  .המשק המעורב  ,כאמור  ,מהווה בעצמו

מערכת  ,או

תת  -מערכת  ,ומשק  -החלב ממלא בו

מקום מרכזי  .לפיכך אפשר לבחון את התפתחותו של המשק המעורב כולו באמצעות בחינתו של
משק  -החלב בתוכו  .זאת ועוד  :הפרה החולבת הפכה ל ' אגדה חקלאית '  .מטבע  -הלשון המתארת את

התפתחות ההתיישכות בשיטה ( ובעקרון ) של ' עוד דונם ועוד עז ' התכוונה לא לעז אלא לפרה
החולבת  .היא היתה משענתו המרכזית של המשק החקלאי ושל ההתיישבות העובדת  ,למן שנות
השלושים  ,וכושר

התנובה שלה הגיע לשיאים בין  -לאומיים והקנה לה תהילה רבה  .הרפת קבעה

הרבה מן המחזור החקלאי והמחזור הכלכלי  -החברתי של ההתיישבות השיתופית  .אם משק המטעים
קבע את האופי הכלכלי  -החברתי של המושבות ואת תפקידן במערכת ההתיישבותית  ,קבעה הרפת

במידה לא מעטה את האופי הכלכלי  -החברתי של ההתיישבות העובדת ואת תפקידה במערכת
ההתיישבותית .

' פרה ביתית ' כבסיס לאוטארקיה
לפרה החולבת  ,לענף הרפת  ,לחלב ולמוצרי  -החלב היה תפקיד שולי ומזערי בכלכלתה של ארץ -
ישראל בתקופה העות ' מאנית  ,למעשה עד אמצע שנות העשרים של המאה העשרים  .הנוסע

האירופאי נתקל אמנם במהלך מסעו בארץ בעדרי בקר ( ומקנה ) גדולים שערררו בזכררנו את נופי

המקרא ' ,

אבל בעדרי הבקר של

הערבים  ,שרעו מרעה

טבעי  ,היו פרות

קטנות  ,כחושות  -בשר ,

שתנובת  -החלב שלהן היתה נמוכה מאוד  .המשק החקלאי הערבי לא היה ערוך לגידול יעיל של בקר

5

לא כל המושבות

כמקום
6

ראה

:

הוותיקות הפכו ל ' חצי עיר '  .הסיבות להבדלים בהתפתחות של המושבות השונות ייבדקו על ידינו

אחר .

ניתוח  :ר ' כהן  ' ,משק מעורב רב  -ענפים  -ומבנה החקלאות '  .הישוב הקיבוצי  -יסודות ותהליכים  ,הקיבוץ

המאוחד תשכ " ט  ,עמ ' . 129 - 107
7

על הגדרתה של ' התיישבות עובדת ' ראה  :ד ' גלעדי  ' ,בכורתה של ההתישבות העובדת -
חברתי  ( 2 ,ספטמבר

8

הנרי

ועוד .
180

 , ) 1977עמ '

בייקר טריסטראם  ,מסע

מאימתי ? ' ,

רבעון למחקר

. 60 - 42

בארץ  -ישראל 1863 - 1864 ,

( תרגם חיים

כן  -עמרם ) ,

ירושלים

. 1975

עמ ' 284 - 279

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי בהתיישבות היהודית

חציר אין מגדלים כאן  ,והכנת שחת אינה ידועה בארץ זו  .כמויות עצומות של ירק עשיר

מתבזבזות כליל  ,לפי שבמארס יש הרבה יותר ממה שמסוגל הבקר לאכול  ,ואילו עד סוף מאי
מספיקים כבר ברקנים ענקים ומיני דרדר אחדים גדולים וקוצניים לחנוק כליל את עלי הדגן
הקמלים .

1

אוכלוסייתה של העיר המזרחית הארץ  -ישראלית צרכה בעיקר חלב  -עיזים או חלב  -גמלים  ,שמהם
הכינו גם גבינה או חלב חמוץ  .בעיר הורגש מחסור בחלב רוב ימות  -השנה  .הובלת חלב ממקום

למקום לא היתה אפשרית בגלל קשיי התעבורה ומזג  -האוויר  .החלב לא היה מצרך שתפס מקום
חשוב כסל  -המזונות של תושב העיר  .את הפרות האירופאיות הראשונות הביאו לארץ  -ישראל

המתיישבים הטמפלרים והמתיישבים האמריקנים והשבדים בירושלים  .תוצרת  -החלב שלהם נועדה
בעיקר לתצרוכת עצמית  ,ורק חלק קטן ממנה הגיע לעיר הסמוכה  .משקי

הטמפלרים ,

בעיקר

בוילהלמה ובשרונה  ,הם ששימשו דוגמה למתכננים היהודים  ,ובראשם אליעזר וילקנסקי  ,שלמד מן
הטמפלרים את השיטה של גידול מספוא ירוק ושל מחזור זרעים המאפשרים אספקה של מזון טרי
לבהמות 9 .י

הדימוי המקובל של איכר עובד אדמה בהגות הציונית פיה דימוי של איכר  ,חורש אדמתו

וקוצרה ,

או של יוגב וכורם  ,אך לא של מגדל בקר ובעל רפתות  .אמנם  ,יהודים שעסקו בחקלאות במזרח -
אירופה גידלו פרות לחליבה במשקיהם  ,אבל היה זה משק  -כקר לא  -מפותח לעומת הרפתות במשקי -

הבקר המפותחים שבמערב  -אירופה  .ין המתיישבים במושבות הראשונות לא ראו ברפת ענף שצריך
או אפשר לפתח אותו ולבסס עליו את המשק  .גם מבקריו של משק  -המטעים ומבקרי שיטת
ההתיישבות של הבארון ושל יק " א  ,לא הציעו כחלופה את פיתוחו של משק  -החלב  .בשנת

במושבות רק כמה מאות

פרות  ,וכמה רפתות

הוקמו בסביבות ירושלים

;

1890

היו

אולם התוצרת נועדה

לאספקה עצמית של חלב ומוצריו  .המושבות הוסיפו לרכוש חלב ( כמו גם מוצרי  -מזון

אחרים )

הסמוכים " .

מבקריו של משק המושבות המונוקולטורי הציעו  ,לכל היותר  ,לפתח

משק  -חלב כדי להבטיח את

המושבות  .במושגינו אפשר לומר כי יחסי

בכפרים הערביים

ה ' אוטארקיה ' של משק

המערכת האפשריים של משק המושבות עם המשק הארץ  -ישראלי נתפסו על  -ידם בצורה מצומצמת

9
10

טריסטראם ,
ראה :

שם .

עמ ' . 441

א ' כרמל  ,התישבות הגרמנים בארץ  -ישראל בשלהי התקופה

בראי תקופה  ,ב  ,ידושליס

תשל " ט  ,עמ ' , 102 , 60

 . 373כתאנת הייעוץ נבית  -הספר החקלאי בווילהלמה נעשו

נסיונות לטיפוח בקר לחלב על  -ידי יבוא גזעים משובחים
הרצאתו של הבאורס הרדג מיום

15

בנובמבר

העות ' מאנית  ,תשל " ג  ,עמ ' ; 227

י ' כן  -אריה  ,עיר

, 1910

מגרמניה  .גנזך

המדינה  ,חטיבה

 ; 41764 67תדפיס

בשטוטגרט  .על חוות בן  -שמן ונסיונותיו של וילקנסקי

כעקבות הטמפלרים לטפח פרה מקומית שתנובת החלב שלה גדולה ראה  :ע ' אטינגר  ,עם חקלאים עברים בארצנו ,

תל  -אביב
11
12

א'

,

תש " ה  ,עמ '

. 53

היהודים בזמן הזה  ,מוריה  ,אודסה תרע " ד ( תרגם

:

י " ח ברנר )  ,עמ '

. 176 - 171

א " שרופיי
הירשברג  ,משפט הישוב החדש כארץ  -ישראל תרס " א  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  . 26הירשברג מסר את מספר
הפרות נכל מושבה ומושבה בעת ביקור  .ואף  -על  -פי כן כבר עם המעבר לאחריותה של

יק " א ניסו כמה מהמושבות

לפתח דגם של ' משק מעורב ' כדי לספק את התצרוכת המקומית ומושבה קטנה כמו מזכרת  -בתיה טיפחה
עדר בן

 146ראש ,

ניהלה מחלבה על בסיס קואופרטיבי  ,ומכרה

כ 50 , 000 -

ב 1908 -

ליטר חלב ליפו  .אבל הגיאות של משק

ההדרים הכריעה את הכף  .ראה ש ' שאמה  ,בית רוטשילד וארץ ישראל  ,ירושלים

תש " ם  ,עמ ' 48נ . 149 -

181

יעקב שביט ודן גלעדי

ביותר  .קו  -המחשבה המרכזי בתקופה זאת  -וגם לאחר  -מכן  -הדגיש את הצורך בהבטחת

הביסוס המשקי והאוטארקיה במצרכי  -מזון  .בשנת

, 1901

למשל  ,כתב א " ש הירשברג דברי  -ביקורת

נוקבים על משק המושבות בגלל המבנה החד  -ענפי שלו  ,וטען שעליו להיות ' מעורב ' ובתוכו צריך

להיות מקום לרפת משפחתית שתספק למשפחת האיכר את תוצרת  -החלב הדרושה לו לכלכלת
הבית

:

' אין האכרות יכולה להתקיים  ,כי אם על עבודה מעורבת של שדות זרע  ,נטיעות  ,גדול צאן

ועוד ועוד  ' . . .הדגם של הירשברג היה המשק החקלאי הלא  -מודרני של החקלאות המזרח -
אירופאית  .כשדיבר על משק ' מעורב ' התכוון למשק ' רב  -ענפי ' היכול להבטיח עבודה חקלאית לכל
אורך השנה ולהבטיח ' אוטארקיה ' של המשק במצרכי  -מזון בסיסיים  .הירשברג לא האמין שענף -

החלב יכול להיות מרכזי ויסוד לביסוס משקי וכלכלי  ,בגלל העלות הגבוהה של המחלבות ושל
הובלת החלב

:

' הוצאת הובלת מאכלי חלב תאכל את ההכנסה '  .ני

במושבות לא נעשה אפוא שום צעד מתוכנן לפיתוחו של ענף  -החלב מעבר לרפת המשפחתית .
המושבות המעטות שהתבססו על פלחה  ,כמו הרטוב  ,כאר  -טוביה ומושבות יק " א בגליל

התחתון ,

לא פיתחו משק חלב רציני  .למעשה  ,לא אפשר המבנה החברתי והארגוני של המושבות פיתוח

רפת ,

מעבר לרפת המשפחתית הקטנה  .פיתוחה של רפת גדולה דרש מבנה ארגוני וריכוזי ומשאבים
גדולים  ,ולכן אין זה מפליא כי את התרומה הראשונה לפיתוח משק  -החלב נתנו החוות הלאומיות

וחוות  -הלימוד  ,וכי דווקא בתכניות ( שלא יצאו לפועל ) לפיתוחן של משקי החוות  ,תפס החלב מקום

חשוב  .כך היה  ,למשל  ,בתכניתו של משה גליקין במגדל או בתכניתו של האגרונום משה ברמן

לחוות  -הלימוד החקלאית בדלייקה

( כנרת ) 4 .י

מי שנתן דעתו כבר באותה תקופה למצבו המפגר של משק  -החלב היה העסקן הציוני ההולנדי
יעקובוס ה ' קאן  .קאן  ,שמוצאו היה מארץ שמשק  -החלב שלה מפותח

ביותר ,

לא שפט את

התפתחותו של המשק החקלאי היהודי רק לאור יכולתו  -או חוסר  -יכולתו  -להגיע ל ' אוטארקיה '

משקית  .אדרבה  ,בספרו ' ארץ ישראל '

( , ) 1909

טען קאן שיש לפתח בארץ  -ישראל משקי  -חלב

מודרנים כתנאי הכרחי לביסוסם הכלכלי של המשקים  .הוא גם ראה בבהירות את הקשר שייווצר בין
משק  -חלב לבין העיר ולא האמין שמשקי  -הפלחה של יק " א יוכלו להגיע לעצמאות כלכלית על
בסיס של גידולי

בעל  .יי

לעומת קאן  ,עמד וילקנסקי בתרע " ח על הבעיות הקשות הכרוכות

בהתפתחותו של המשק המעורב בכלל ושל ענף  -הרפת בתוך המשק המעורב  ,והסביר את הקשיים

הכלכליים שמנעו את פיתוח משק  -החלב עד שנות השלושים  .וילקנסקי סבר שלא ניתן לפתח משק

מעורב רב  -גוני בבת  -אחת וטען שהתפתחותו כמשק מגוון צריכה להיות הדרגתית  ,שאם לא כן עשוי

המשק המעורב לכרוע תחתיו כשענף  -משקי אחד בתוכו עלול להביא להתמוטטותו של המשק
המעורב כולו  .משק מעורב הוא משק שצריך להיווצר בתוכו איזון עדין ומתוכנן תוך תהליך של
התפתחות הדרגתית ושקולה  .וילקנסקי הזהיר שאין לחשוב שענף הרפת יהיה זה שיציל את המשק
המעורב מגרעונותיו ויעמידו על הרגליים מבחינה כלכלית  .לפי חישוביו המפורטים יהיו ההוצאות

13

הירשברג  ,שם  ,עמ ' . 47

די

ולט  31 ,בינואר . 1908

14

ראה

15

ראה  . 67 - 98 :קק 4 ) Liepzig 1909 ,
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לקיומה של רפת כבדות כל  -כך עד שההכנסה לא תכסה את ההוצאות  .ענף  -רפת בעל ערך כלכלי

יוכל להתפתח רק כ ' ענף ' משקי ולא כתוספת קטנה למשק המשפחתי או למשק השיתופי  ,בגלל
ההוצאות הכבדות והעלות הגדולה  .לפיכך -
גם מחלבה מתוקנה  ,שתהיה באמת מקור הכנסה נוסף על הפלחה  ,אינה נבראת ב ' ויהי

!'

אחד :

אין קפיצות בדרכי החקלאות  ,אלא צעד אחר צעד היא דורכת  ,ומחלבות ' מבהלות ' אינן יכולות

למלא את הלקוים של ענפי  -משק אחרים  ,אלא עוד מגדילות אותם .
ובסכמו את השקפתו אמר וילקנסקי

:

גוון לשם גוון מרבה אולי עושר באמנות  ,אבל מרבה דלות בחקלאות  .מחבורם של שני סוגי
גרעונות הנמצאים בכפיפה אחת אינה יוצאת אף פעם תוספת אלא יוצר עוד גרעון יותר גדול
מאשר הם מחולקים במקומות שונים 6 .י
עד לשנות השלושים  ,מכל מקום  ,המשיכו המושכות להתבסס על משק  -המטעים ועל

משק  -הפלחה ,

ושני דפוסי  -המשק הללו לא היו מתאימים לפיתוחו של משק  -חלב  .המושבות היו תלויות במשק
הערבי ( ולאחר זמן  ,בתוצרת ההתיישבות
החקלאי ,

6ן

א ' צייני

העובדת )

לאספקה של תוצרת מזון חקלאית  .המחזור

שסב סביב משק המטעים או שדות  -הבעל  ,קבע בהרבה את התפתחותן הכלכלית

( וילקנסקי ) ,

( ב )  ,הועד

' החוות  -בתקופת  -המעכר '  ,הארץ והעבודה  -קובץ לספרות ולענייני העבודה והיישוב  ,א

המרכזי של ' הפועל הצעיר '  .יפו  ,ניסן תרע " ח  ,עמ ' . 32 - 17
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והחברתית של המושבות  .גם כאשר גדל מספר הפרות במושבות  ,נועדו הרפתות בעיקר למלא את

העלייה בביקוש במושבות עצמן  ,שאוכלוסייתן גדלה מאוד  .לי

המעבר לשלחין ומקומה של הרפת בתכנון בשנות העשרים
המשק המעורב התפתח כאנטי  -תיזה למשק המונוקולטרי של משק המושבות ומתוך הקשיים
והמשבר של משק הפלחה והשלחין גם יחר  .נגד עיניהם של התיאורטיקאנים של המשק המעורב

עמדה בראש  -וראשונה הדוגמה השלילית  -מנקודת  -ראותם  -של משק המושבות  .זה התבסס על
גידולים חקלאיים ליצוא  ,רכש מזון בשוק הערבי והעסיק עבודה

שכירה עונתית " .

המשק

המעורב ,

לעומת זאת  ,נועד להבטיח אותה ' אוטארקיה ' שמשק המושבות לא הצליח להשיגה  .מבחינה זו חזר

המודל שלו להיות מזרח  -אירופאי או מקומי  .הדגם של משק  -שלחין ומשק מעורב בא לשמש בסיס
לדפוס כולל חדש של התיישבות חקלאית מבחינה ציונית  -לאומית ומבחינה חברתית  .החוות
הלאומיות וההתיישבות השיתופית באו לגאול אדמות  ,וגאולת אדמות הצטיירה גם במשקפיים של
כמות

לגאול ' הרבה ' אדמה על  -ידי נוכחות יהודית אפשר היה על  -ידי גידולי  -שדה ולא על  -ידי

;

רפת  .התמונה הנשאפת היתה של שדות ( ו ' מרחבי

שדות ' )

מעונדים  .ממילא לא נתנו רוב הוגיו של

המשק המעורב את דעתם לאופי היחסים העשוי להתרקם במרוצת  -הזמן בין המשק המעורב והעיר

שבסביבתו  .אדרבה  ,הם ראו במידה לא מעטה את מערכת  -היחסים כמערכת של היבדלות  ,ניתוק
וחוסר  -תלות .
בשנת

1920

הניח אליעזר יפה  ,מהוגיו המרכזיים של המשק המעורב וממבקריו החריפים ביותר של

משק המושבות  ,כי הגידול המתוכנן של היישוב העירוני צריך לבוא ב ע ק ב ו ת גידולו של היישוב

החקלאי ובהתאמה אליו  ,ולא בדרך הפוכה  -שהיישוב החקלאי יגדל בעקבות גידולה של העיר
והתרחבות הביקוש בה לתוצרת  -חקלאית שלו 9 .י בעמדה זו החזיקו גם תיאורטיקאנים כלכליים

רופין וחיים ארלוזורוב  .רופין קבע  ,למשל  ,כי לא פחות משליש מן המועסקים

וחברתיים  ,כארתור

במשק היהודי חייבים להתפרנס מחקלאות  ,וכי זה התנאי להיווצרותה של כלכלה בריאה בתנאי
ארץ  -ישראל  .יחד עם זאת  ,דגל רופין בפיתוחה של העיר בד  -בבד עם התפתחות הכפר  .אין זה מקרה
אפוא כי בשנת פעולתו הראשונה בארץ

17

( ) 1918

הקים רופין גם את החוות הלאומיות וגם השיג

ראה הטבלה של מספר בעלי  -התחם במשק העכרי  ( 1945טבלה  ) 46אצל  :ד ' גורביץ וא ' גרץ  ,חקלאות והתיישבות
חקלאית עברית בארץ  -ישראל ,

ובמושבות -

כ 7 , 000 -

, 1947

עמ '

 . 99במשקי ההתיישבות העובדת היו

כ 21 , 000 -

בעלי  -חיים

,

ראש  .מקרה יוצא דופן היתה שכונת בורוכוב  ,שם הוקמו מספר רפתות לאספקת חלב לתל -

אביכ .
18

כתב

אליעזר יפה

ביצים וירק

:

' לנו ישנן אילו מושכות ביהרדה המגדלות פרי  -עץ בשביל השוק העולמי  ,רקונות לחם  ,חלב ,

משכניהם . . .

על כל לבנה אחת אשר יקימו

ישובנו

העברי  ,הם

שמים כעשר לכנים בבנין היישוב

שאינו עברי ' ' לעבודתנו בארץ ישראל '  .הרצאה בועידת 'ככניי
ההתאחדות ' כפראג תרפ " ב  :כתבי אליעזר יפה  ,א  ,כתבי

.

התנועה ,

תל  -אביב תש " ז ,

עמ '

 . 55בין השאר כיוון שמשק המושבות תורם דווקא להתפתחות המשק הערבי

בהעסקת פועלים וכרכישת תוצרת חקלאית .
19

' היסוד לכל בנין ישובנו יהיה הישוב החקלאי  .ואת הישוב העירוני נגדיל רק בצעדי הישוב החקלאי  ,לפי צרכיו של
זה  . . .אם הישוב העירוני יקדים אצלנו בצעדיו את הישוב החקלאי שלנו  ,אזי יגדל היוקר בארץ ותחזק את הישוב

החקלאי הלא עברי '  .יפה  ,שם  ,עמ ' . 63
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הרפת והמשק האו

-,

ישראלי בהתיישבות היהודית

ל ' אחוזת  -בית ' את ההלוואה שאפשרה את רכישת הקרקע שעליה הוקמה השכונה  ,וכן הציע הצעות
שונות לפיתוח המסחר  ,הבנקאות  ,התחבורה והתעשייה בעיר .
המשק המעורב נולד מתוך התפתחות מחשבתית הדרגתית ומתוך המסיבות  .ראשיתה של
ההתיישבות החלוצית השיתופית היתה  ,כאמור  ,בגידולי  -פלחה  .לכך היו כמה וכמה סיבות -

בראש וראשונה משום שעיבודם של שטחי  -אדמה נרחבים שנרכשו מבעלים ערביים והחזקתם יכלו
להיעשות רק על  -ידי משק  -פלחה  ,שהיה מבוסס על חישוב של הוצאות נמוכות ביחס למידת השטח
ועל עבודה עצמית של קבוצת מתיישבים מצומצמת .

0נ

ההנחה שהמשק החקלאי החלוצי צריך

להבטיח את האוטארקיה שלו באספקה של מוצרי  -מזון אין פירושה כל עיקר מחשבה כוללת של
' אוטארקיה

יישונית ' ,

דהיינו שחרור היישוב היהודי כולו מתלותו כיבוא מזון מחוץ  -לארץ ומן

המשק החקלאי הערבי  .י  :המשק השיתופי הוא שנועד להיות מערכת עצמאית  ,נבדלת ו ' אוטארקית '

במידת האפשר  .וילקנסקי תיאר את המשק המעורב כמערכת עצמאית המספקת את עצמה על  -ידי
יצירת מחזור זרעים  ,שמהווה גם בסיס למשק  -החי  ' :המשק המעורב האורגאני עומד על השפעות -

גומלין בין אבריו השואפים חיות אחד מהשני ומשלימים זה את

זה '  .מ

מחזור העבודה החקלאית

במשק  -השלחין וכמשק המעורב אמור היה להיות נסים להתיישבות של קבוצה שאינה נזקקת
לעבודה שכירה ומאפשר חלוקת עבודה פנימית לאורך כל תקופות  -השנה  .שלחין היה תנאי לקיומה

של הרפת  ,והרפת אמורה היתה לדרבן את משק  -השלחין  ,כפי שניסח זאת יוסף בוסל

:

משק החלב וגידול בקר נודע להם ערך כפול בשבילנו  .החלב מביא הכנסה ומוזיל את משק -
הבית  .גידול הולדות של הבהמות משמש מקור הכנסה ישירה  ,וגם הזבל של הרפת נחוץ מאד
בשביל השדות  .אבל כל זמן שנצטרך לקנות מספוא  ,לא יספיקו ההכנסות אלא כדי כיסוי

ההוצאות ' .

:

בכך עמד בוסל  ,כבר בראשיתו המוקדמת של המשק המעורב  ,על הבעיות העיקריות שילוו את
המשק לאורך כל התקופה  .ככל שחדרו גידולי שלחין ( בהשקיה ) במקום גידולי  -בעל וככל שנוצר
מחזור נכון של שלחין ומספוא ירוק  ,אפשר היה להקים רפת ולהרחיבה  .הרחבה זו נעשתה מתוך

תכנון  .ביוזמתו של המשרד הארץ  -ישראלי יונאו ארצה פרים פאדיסאים והולנדים כדי להכליאם
עם פרות דמשקאיות ולהקים גזע מקומי של פרות  ,שיהיה חסין לאקלים ויניב תנובה עשירה בהרבה

20

על הבעיות הכרוכות בחוק הקרקעות העות ' מאני בעניין זה ראה  :לאה דוכן  -לנדוי  ,החברות הציוניות לרכישת

קרקעות כארץ  -ישראל
21

, 1914 - 1897

ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 50 - 11

לכן אין לקבל את הנחתו של ש ' רייכמן כי מתחילתו התבסס המשק החקלאי על שיווק תוצרת לשוק המקומי  .כפי
שנראה  .הקשר והתלות נוצרו תוך התפתחות הדרגתית של המערכת  :ש ' רייכמן  ,ממאחז לארץ  -מושב  -יצירת
המפה היישובית היהודית בארץ  -ישראל ,
הזמן שני שלבים

:

, 1948 - 1918

ירושלים

תשל " ט  ,עמ '

. 83

רעיון ה ' אוטארקיה ' עבר כמהלך -

תחילה התכוונו לאוטארקיה של כל יישוב ויישוב חקלאי או של כל קבוצת יישובים שיש בין

יחידותיה קשר מוגדר  .לאחר  -מכן היתה הכוונה

ל ' אוטארקיה '

של היישוב היהודי כולו כלפי המשק הערבי

( ולעתים גם כלפי סחורות יבוא מעבר לים ) .
22

וילקנסקי  ,תיכנון החקלאות בארץ  ,רחובות

תרצ " ז .

עמ '  . 87שיטת המשק המעורב אפשרה אמנם לצמצם את

יחידת  -המשק הממוצעת ל  25 - 20 -דונם  ,לעומת  250דונם במושבות  -הפלחה

23

ראה

:

.

א ' ביין תולדות ההתיישבות הציונית  ,תל  -אביב

 , 1926עמ '

וכ 100 -

דונם בראשיתה של נהלל .

. 55
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של חלב  .ואכן  ,הפרה הארץ  -ישראלית החדשה היתה זאת ש ' נשאה בעטיניה ' את עתידו של המשק
המעורב .
' תודעת הרפת ' החלה לתפוס מקום בתכניות ההתיישבות של התנועה הציונית  .כך  ,בתכנית מפורטת
משנת

הציע האגרונום עקיבא אטינגר חמישה דגמים אפשריים למשק חקלאי

, 1916

בארץ  -ישראל ,

ואחד מהם דגם של משק מעורב שבמרכזו עומדת הרפת  ,דגם שיתאים  ,לדעתו  ,לאזורים שבהם

הקרקע אינה מתאימה לעיבוד אקסטנסיבי  .לפי אטינגר  ,די יהיה ביחידת  -משק של מאה דונם ( חלקה

בהשקייה ) כדי לספק לרפת את צרכיה במספוא ירוק  .מספר הראשים תלוי יהיה ביכולת הגידול של
השלחין  .אטינגר הטיב גם להבחין שההתרחבות של הרפת תהיה תלויה בהתפתחותם של מפעלי -
המים  ,שבהם

תלויים שטחי המספוא הירוק ( תלתן ואספסת ) כדי שאפשר יהיה לצמצם את התלות

במזון נרכש ( תערובת ) מיובא מחוץ  -לארץ

:4.

בדין  -וחשבון של ' ועדת התכניות ' מספטמבר

, 1924

הובאה תכנית מפורטת מחושבת של משק מעורב לכל מרכיביו  ,ונקבע בה שעל המשק המעורב

לספק לא רק את צרכי הכלכלה של בעל  -המשק אלא ליצור גם עודף של תוצרת למכירה בשוק

המקומי ' .

:

הרפת ' עוברת

למרכז '

המשבר המשקי של ההתיישבות העובדת בראשית שנות העשרים  ,למרות המאמץ האנושי העצום

שהושקע בה  ,הארגון המפגר  ,היבולים הנמוכים של שטחי  -הפלחה וההוצאות הגבוהות  ,העניק

דחיפה מחודשת לרעיון המשק המעורב האינטנסיבי  .חוות בן  -שמן היתה תחנת  -נסיונות של
ההתיישבות החקלאית והעניקה ידע מקומי בטיפוח זנים  ,בתזונה ראציונאלית וכיוצא בהם  .תרומה

חשובה תרמה מחלקת  -ההדרכה שהוקמה בשנת

בראשותו של שלמה צמח והיתה קשורה עם

1924

תחנת  -הנסיונות החקלאית של ההנהלה הציונית בהנהלתו של וילקנסקי " .

:

מתקופה זו ואילך החלה

התפתחות מהירה ביחס של משקים מעורבים והם החלו לתפוס את מקומם המרכזי כהתיישבות
החקלאית .

:7

רוב האוכלוסיה החלה להתרכז בערים ובמושבות  ,ללא תכנון כלשהו ואף ללא סיוע

מכספי

הלאום ' ,

למעלה

מ 50 -

2

ואילו המשקים המעורבים היו לספקי  -המזון העיקריים של המשק היהודי .

אחוזים של מזונותיו של היישוב היהודי באו בתקופה זו ממשקי ההתיישבות העובדת .

בתוך כך היה ענף הרפת לענף מוביל בכלכלתם של משקי ההתיישבות העובדת  .בשנת

המשק השיתופי

59 . 3

אחוזים מתנובת החלב במשק העברי ' .

למשק מעורב ראה

:

אטינגר

24

על תכניתו של עקיבא אטינגר משנת

25

דין  -וחשבון האקסקוטיבה של ההסתדרות הציונית לקונגרס הי " ד  ,לונדון
הערה  , ) 23עמ ' : 209 - 207

26

וכן

1902

 :ש ' קפלנסקי 1924 ,

:

בשנת

, 1946

1947

יצר

לקראת סופה של

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 37 - 34

 , 1925עמ '  : 209 - 207ראה :

ביין

( לעיל ,

Ke) ~ for lhe Seltlemenr 01 various Pa /estine ,

לעומת זאת  ,דחה וילקנסקי את האפשרות לפתח ענף בקר לבשר כגלל ההנחה שהבקר יזדקק רוב השנה למזון קנוי
בגלל מיעוטו של המרעה הטבעי בחודשי הקיץ הארוכים .

27

ראה

:

גורביץ וגרץ

( לעיל ,

הערה

, ) 17

והאקסטנסיביים המעורבים לפי מפקד

לוח

, 25

עמ '

: 60

מספר המשקים האינטנסיביים היה

. 1946

החקלאיים כארץ ) .
28
29
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חלוקת האוכלוסיה לפי צורות _ היישוב ראה
שם  ,עמ '

. 78

על

מספר המשקים האינטנסיביים המעורבים

:

שם  ,עמ ' . 41

31 . 41 % ( 2 , 762

ממספר המשקים

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי בהתיישבות היהודית

ל 40 -

התקופה  ,הגיעה ההכנסה מן הרפת

אחוזים ברוטו לערך מן ההכנסה הכללית של ענפי  -המשק

החקלאי ברוב היישובים הקיבוציים ( אחרי הרפת באו הלול והירקות )  .מספר הפרות ברפתות של
הקיבוצים והמושבים נמצא בעלייה מתמדת  ,וכמוהו כמות החלב הניגר שסיפקו יישובי ההתיישבות
העובדת לעיר  .כשנת

היו הנתונים כמובא

1934

אחוזים מכמות כל תוצרת החלב שנצרך
פוסקת ומהירה  .בשנת

1936

כלותה

בארץ 75 ,

סיפקה הרפת היהודית

אך כתקופה זו סיפק המשק היהודי רק  8 - 15נ

אחוזים באמצעות ' תנובה '  .העלייה היתה לא -

33

מיליון ליטרים

חלב  ,וב 1945 -

סיפקה -

68 . 5

מיליון ליטרים .
כמות החלב

פרות חולבות

( בליטרים )

 20קבוצות
14

סך  -הכל

לפרה

.

( בליטרים )

מחלב

בממוצע

1

4 312 , 800

3 , 993

57 , 639

13 . 7

מיל

1 , 170

3 , 505 , 000

2 , 940

46 , 038

13 . 3

מיל

2 , 250

7 , 818 , 500

3 , 475

103 , 677

13 . 5

מיל

, 080

מושכים

התנובה הממוצעת

הכנסה

מחיר ליטר

משק  -החלב היה לענף מרכזי במשקי ההתיישבות העובדתני ובייצור החקלאי של היישובים
החקלאיים  .בשנת

( באלפי לירות
אחוזים .

2

היה החלב ותוצרותיו ( יחד עם

1927

ארץ  -ישראליים ) ,

בשנת

1937

היה

45 . 6

ניצים ) 25

אחוזים מן התוצרת החקלאית

אחוזים ובשנת

( ירידה

1945

קלה ) 40 . 2 -

'

שנות התנופה הגדולות היו

, 1945 - 1937

עשור שבו הכפיל ייצור החלב את

עצמו  .ע

התנופה היתה

תוצאה הן של ההתפתחות הכלכלית במשק הארץ  -ישראלי בעקבות ' המרד הערבי ' וניתוק המשק
היהודי מן המשק הערבי  ,הן כתוצאה ממלחמת העולם השנייה  ,שניתקה את ארץ  -ישראל מן היבוא
שמעבר לים  .אז נדרשה הגדלה ניכרת של הייצור החקלאי

המקומי  ,והגדלת

הייצור כיססה סופית

את מעמדו של המשק המעורב וקבעה את בכורתה של ההתיישבות העובדת .

4

'

החלב כיוצר תלות בין עיר לכפר
ביסודו נועד אפוא המשק המעורב ליצור דגם של יישוב חקלאי המספק לעצמו את כל תצרוכת
המזון שלו  ,בלי להיות תלוי ביבוא מצד אחד  ,וביצוא מצד אחר  .ההתפתחות הפנימית של המשק

30
31

א ' מיכאליס  ' ,כח
ראה טבלת
הערה , ) 17

הקליטה הכלכלית של

א " י' ,

ייצור החלב והביצים במשק העברי בשנים
עמ '

100

( טבלה

 . 57ההכנסה גדלה

, 1944 , 1943

לפי המבנה החברתי אצל  :גורביץ וגרץ

וכן הנתונים על חלוקת עדר הכקר לפי המבנה החברתי ,

, ) 1947

משקי ההתיישבות העובדת כללו

ביבא -

שנתון פלניוס לכלכלה של א " י  ,תל אביב

כ 70 -

מ 160 -

, 1936

עמ ' . 26
( לעיל ,

 , 1946שם  ,עמ '

. 55

אחוזים מעדר הבקר במשק היהודי .

אלף לירות ארץ  -ישראליות

כ  , 1927 -ל  695 -כ 1937 -

32

שם  ,עמ '

33

שם  ,עמ ' . 59

34

' ואם בעל משק  -ההדר עמד כשנות  -המלחמה לפני הבעייה  ,כיצד להפחית את יבולו  ,הרי בעל המשק המעורב היה
מתחבט בשאלה אחרת

:

ול 1 , 490 -

ב . 1945 -

איך להגביר את תנובת שדהו  ,גנו ובקרו  ,כדי לכלכל את נפשות ביתו ונפשות

הישוב ,

העלולות לרעום מחוסר יבוא של מזון  ,כפי שהיה נהוג בשנות השלום '  ,י ' ויץ  ,התנחלותנו כתקופת הסער  ,מרחביה

 . 1947ראה  :רייכמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 21עמ '

. 237

187
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המעורב לא היתה פרי של תכנון מוקדם  ,אלא תוצאה של התפתחות ההתיישבות היהודית בכללה .
מובן שהתפתחותו של המשק המעורב האינטנסיבי וגידולו היו קשורים גם בתהליכים פנימיים בתוך
ההתיישבות החלוצית השיתופית ובעיקר במוטיבאציה החברתית ובסיוע של ההון הלאומי

והמוסדות המיישבים מתוך מכלול של שיקולים לאומיים  ,אידיאולוגיים ופוליטיים  .אולם כושרו
של המשק המעורב להתפתח ולהתבסס היו תלויים בגידולו של היישוב העירוני  .העיכובים במעבר
של ההתיישבות העובדת ממשק  -פלחה למשק אינטנסיבי לא היו תוצאה של הערכה שזהו ' דבר

זמנו ' " ,

שעדיין לא הגיע

וכי יש תחילה להמתין עד להתפתחותה של העיר  .כבר ראינו כי היו

מתכננים שסברו שהעיר היא הצריכה להמתין עד שיהיה היישוב החקלאי עורף רחב דיו כדי שיוכל
לספק לה את מלוא תצרוכתה במזון  .העכבות והמכשולים לפיתוח משק מעורב אינטנסיבי בקנה -
מידה גדול היו אחרים  .אולם בעיקרו של דבר התפתחותו האטית של היישוב העירוני היתה הבלם
לגידול המשק המעורב  .עד שנות העשרים לא היה היישוב העירוני החדש גדול דיו כדי להיות שוק
מקומי לרפת מודרנית וראציונאלית  .לא העיר המתינה להתפתחותו של המשק המעורב ; התפתחות

העיר  ,ללא תכנון  ,ללא תמיכה  ,לפעמים תוך ביקורת קשה

6,

'

היא שהאיצה את התפתחות המשק

המעורב ויצרה לו שוק פנימי רחב  .ללא שוק מקומי כזה לא היה נוצר תמריץ כלכלי להתבססותו של
המשק המעורב בהתיישבות העובדת .

7

'

כיוון שהמשק המעורב

( ומשק  -השלחין )

ייצרו תוצרת

חקלאית שלא נועדה ליצוא  ,היתה תלותם בשוק המקומי מוחלטת  .משק מעורב יכול היה ליצור
בסיס

ל ' אוטארקיה ' ,

אך כדי להתרחב ולהתבסס חייבת היתה

לאוריינטאציה על השוק המקומי המתרחב ללא

ה ' אוטארקיה ' לפנות את מקומה

הרף .

עצם קיומו של המשק המעורב יצר את יחסי המערכת שהתקיימו בינו לבין השוק העירוני ואת
הדינאמיקה

שלהם  .הההלטה להקים משק שונה במהותו ממשק המושבות שפנה ליצוא וקשור היה

ביחסי תלות בשוקי חוץ  -לארץ ובמשק הערבי  ,יצרה משק חקלאי יהודי שאין לו עתיד ללא
אוכלוסיה עירונית גדולה  .ההתיישבות החלוצית  ,שמנקודת  -מבטה האידיאולוגית והערכית עקבה

באי  -רצון ובביקורת על הגידול ה ' סטיכי ' של העיר ושל האוכלוסיה העירונית  ,היא  -היא שנבנתה מן
הגידול ה ' סטיכי '

הזה " .

העיר הפכה תלויה בהתיישבות העובדת לרכישת חלק ממוצרי  -המזון שלה

;

ההתיישבות העובדת היתה תלויה באורח בלעדי בעיר ובאוכלוסיה היהודית כשוק למוצרי החקלאות
שלה .

35

ביין ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ '

 . 351גם כיין ( ולפניו א ' בונה ) עמד על יחסי  -התלות שנוצרו בין העיר והכפר  ,אך לא על

כל המשמעויות שיצרו יחסי  -תלות אלה .
36

התמיכה המעטה שקיבלה ההתיישבות העירונית מן ההון הלאומי נבעה גם מן המאבק הפוליטי והאידיאי שניהלו
מפלגות  -הפועלים  ,שחששו

מפני הפניית המשאבים הכספיים הדלים אל ההתיישבות העירונית  .הספרות הדנה

במאבק זה ובעמדות השונות רחבה מאוד  ,ופרצה ככל עוזה בראשיתה של ' העלייה הרביעית '  .חשיבתו של אטינגר
למשל  ,הושפעה

בתחילת המאה מרעיונותיו של קרופוטקין על הצורך לחוק את יחסי  -הגומלין בין העיר לבין הכפר

על  -ידי העברת תושבים מן הערים אל פרברים
37

חקלאיים ,

אטינגר ( לעיל  ,הערה

, ) 10

עמ ' . 41

יישובי המעמד הבינוני התכססו ברובם על ירקות ולול ולא על רפת  ,להוציא יישובים מעטים כמו נהריה  ,כפר -

ביאליק ושבי  -ציון .
38

בעוד העיר יכלה לקלוט

עלייה ללא ארגון וסיוע כספי  ,הרי ההתיישבות החקלאית היתה בהכרח מוגבלת כיכולת

הקליטה שלה  .בלי העיר לא היתה העלייה השלישית  -ואחריה גם העלייה הרביעית  -יכולה להיקלט בארץ .

וכך  ,בוודאי  ,בשנים הבאות .

188

הרפת והמשק הארן  -ישראלי בהתיישבות היהודית

כלכלן  ,תיאורטיקן ואידיאולוג כמו חיים ארלוזורוב סבר שההרכב החברתי של ' העלייה הרביעית '

העירונית יסכן באורח חמור את ההתיישבות הציונית בארץ  -ישראל משום שהוא מטה את היחס
לטובת האוכלוסיה העירונית הלא  -יצרנית ומגדיל את העיר פי  -כמה לעומתה עורף החקלאי הדקיק

שלה  .בתפיסת המערכת שלו ניתן ליישוב החקלאי מעמד מרכזי  ,ו ' העלייה הרביעית ' עמדה לשנות
את ההיירארכיה לטובת העיר  .כמו אליעזר יפה  ,רופין ואחרים  ,סבר ארלוזורוב שתחילה צריך לקום

מערך כפרי  -חקלאי צפוף  ,שבעקבותיו יתפתח היישוב העירוני  .דעות הפוכות מאלה הושמעו על -

ידי קבוצות של הציונים  -הכלליים כמו

' עת לבנות ' מפולין וסופרסקי ודיזנגוף בארץ  ,וכן מפלגת

הצה " ר החדשה  .בקונגרס הציוני הי " ד בווינה (  , ) 1925שהתכנס בימי הגאות של העלייה
באה

הרביעית ,

לידי ביטוי אוריינטאציה חדשה בדבר המשקל שיש לתת להתיישבות העירונית במפעל הציוני .

הטענה העיקרית היתה שההסתדרות הציונית מזניחה את המעמד הבינוני יושב

העיר  .אבל גם

אוריינטאציה עירונית זו לא ראתה לפניה את התמונה המלאה של האיזון הדרוש בין עיר וכפר בתוך
היישוב היהודי  ,אלא רק התייצבה מלוא כובד משקלה ' מאחורי '

העיר  ,מתוך

נימוקים חברתיים

ופוליטיים  .הוויכוח בין ' תומכי העיר ' ו ' תומכי הכפר ' היה על אוריינטאציות ועל חלוקת משאבים .
מעניין אגב אורחא כי אף שכזירה הפוליטית התייצבה הצה " ר לימין המתיישב העירוני מול

המתיישב בהתיישבות העובדת  ,הרי במצעה אימצה את השקפתו ההתיישבותית של ד " ר זליג סוסקין

והדגישה דווקא את מרכזיותה של החקלאות  -אם כי הפרטית  -בבניין הארץ  .במצעה קבעה
הצה " ר כי ההתיישבות החקלאית תהיה בסיס לקליטת העלייה

ההתיישבותית תשתנה על  -ידי הקמתו של

החדשה ,

בתנאי שהשיטה

' משטר קולוניזאטורי ' ומעבר מפלחה ומטעים אל ' משק

בן  -רווחים על שטחים קטנים ' בעזרת שיטת השקאה רחבה וניצול תנאי  -האקלים לגידולים
המיועדים בעיקר ליצוא  .במשק האינטנסיבי  ,לפי שיטת סוסקין  ,לא היה מקום לענף הרפת אלא

לגן  -ירק וללול ' .
9

אולם תהליכי הגידול והצמיחה של העיר לא נמצאו בשליטתה של התנועה הציונית  .המשבר
הכלכלי והחברתי אמנם התרחש  ,אולם לאחר שחלף המשבר התברר שההתיישבות העובדת

נהנתה  -ולא ניזוקה  -מן הגידול ה ' סטיכי ' של העיר  ,אותו לא יכלה  ,למרות

רצונה  ,לעצור או

לכלום  .הופעתו של יישוב עירוני חדש שהיה כעל הרגלי  -צריכה מגוונים ורמת  -חיים גבוהה
לעומת

ביחס ,

רמת  -החיים של היישוב העירוני בעשורים הקודמים  ,היא שהעניקה לעורף החקלאי הדליל

של העיר את המשענת לה הוא נזקק  .העיר היתה זו שאפשרה להתיישבות העובדת לצאת בהדרגה מן

39

ח ' ארלוזורוב  ' ,להערכת

העליה

הרכיעית ' ,

ארלוזורוכ  ,ג ,

כתכי היים

תרצ " כ .

2

עמ '  . 120 - 107מפרספקטיבה

היסטורית ברור לגמרי כי רק העובדה שהעיר יכלה להתפתח ללא תמיכתו של ההון הלאומי היא שאפשרה קליטת
עלייה בהיקף רחב  .התיישבות חקלאית בארץ  -ישראל  ,לעומת זאת  ,לא היתה אפשרית ללא תכנון וסיוע מקיף של
המוסדות השונים  .רק מעטים שינו את עמדתם בעקבות גידולה של העיר אחרי  . 1924רופין  ,למשל  ,הגיע למסקנה
כי הגידול העירוני

( הלא  -נצפה )

יהיה בסיס לחקלאות זעירה סביב

העיר ,

לאוכלוסיה העירונית את

שתספק

.

מזונותיה  .א ' רופין  ,שלושים שנות בנין  ,ירושלים תרצ " ז עמ '  . 59רק לבונטין  ,כמדומה  ,החזיק בעמדה כזאת עוד
לפני

. 1924

; 1927

ראה  :לארץ

אבותינו  ,ג ,

יפו תרפ " ח  .על עמדת הצה " ר ושיטת סוסקין ראה

וכן ש ' אביצור  ' ,חזון ושברו  -משגת ד " ר זליג סוסקין ונהריה

כגלגוליה ' ,

מחקרים גיאוגראפיים  .וראה כענין היחס אל העיר באידיאולוגיה הציונית

 ' :מניפסט '  ,הצפון 8 ,

במאי

נופים נגליל המערבי  -קונץ

theZionist :

"

.

] . Cohen ' The ) 711 1

( Ideology ' , Jerusalem Urban Studies , 1 ) 1970
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התקופה הראשונה  ,ההירואית  ,להתבסס ולזכות במעמד של בכורה במערכת  .היישוב החקלאי לא
הקדים ביצירת עורף מספק  -מזון רחב  -ממדים שקדם ליישוב העירוני  ,וההפרש בין ההיצע והביקוש

גרם לעליית מחירים  ,אבל ההתיישבות העובדת נהנתה מן ההתייקרות  ,משום שהיא היתה יצרנית
של מוצרי  -מזון ולא צרכנית שלהם ( כמו שהיתה המושבה )  .אי  -ההצלחה לעצור או למתן את

גידול העיר היתה כשלון אידיאי ופוליטי  ,שהעמיד אותה למעשה על הרגליים והעניק לה את
עוצמתה .

היישוב העירוני החדש היה מורכב רובו מעולים יוצאי מזרח  -אירופה  ,יושבי ערים ועיירות

לשעבר ,

שהיו מורגלים בצריכה של חלב ומוצריו  .הביקורת הקשה שהוטחה נגד הרגלי  -הצריכה של ה ' זעיר
בורגנות '

העירונית  ,זו

שאינה מתאימה עצמה למציאות הארץ  -ישראלית ומבקשת להמשיך לחיות

כאילו ישבה באוריסה או בוארשה  ,ולא בתל
אביב  -אביב  .לפיכך היא צורכת מוצרי  -יבוא  ,ובכלל זה
מוצרי  -מזון מיובאים מעבר לים  ,גם מרחוק .-אולם לא תמיד היתה זו ביקורת מוצדקת  .היישוב

החקלאי היהודי לא יכול היה לספק גם חלק קטן מן התצרוכת העירונית הראשונית  ,ומוצרי  -המזון
המיובאים היו לעתים תכופות זולים יותר מן המוצרים שיצר המשק החקלאי המקומי ושיווק אותם .

החמאה האוסטרלית  ,למשל  ,שנגד צריכתה יצא ארלוזורוב  ,היתה זולה מן החמאה המקומית .

40

יבוא

של מוצרי מזון לא התחרה לכן ביצור המקומי  .לעומת זאת  ,הרגלי התזונה ורמת  -החיים המפותחת
יחסית של היישוב העירוני החדש היו דחף להתפתחותו של המשק החקלאי המייצר למען השוק
המקומי חלב  ,ביצים וירקות  .יישוב עירוני ' מסתפק במועט '  ,שסל  -המזונות שלו היה דומה לסל -
המזונות של ' היישוב הישן '  ,לא יכול היה להיות שוק מקומי ליצור החקלאי  .דווקא משום שהתברר
שהיישוב היהודי לא יגיע ל ' אוטארקיה ' בתחום כלשהו  ,נוצר הדחף לפתח אותם ענפים שיש להם

דרישה מקומית מתמידה רבלתי  -מוגבלת כמעט .

רמת  -הצריכה של חלב ומוצריו הפכה לקנה  -מידה מרכזי לקביעת רמת  -התזונה ורמת  -החיים של
האוכלוסיה היהודית  .הביקוש גרם להתייקרות החלב ומוצריו  ,אבל מהתייקרות זו נפגעו הצרכנים
בעיר  ,לא היצרנים בכפר  .מפעלי העידוד שנערכו כדי לעודד צריכת חלב באוכלוסיה העירונית היו
נחוצים בגלל מחירו של החלב ולא כדי לעודד את השוק לצרוך חלב ולמנוע הצטברות עודפים

בכפר  .משק  -החלב  ,ענף הרפת והמשק המעורב נהנו מעליית מחירי החלב  ,שהפכה אותו למצרך
מותרות לשכבות הדלות ביישוב  .י 4מחירו של החלב עלה בעיקר בשנות מלחמת  -העולם כשהיבוא

של מוצרי החלב נפסק  ,הביקוש בארץ  -ישראל גדל וההיצע לא הצליח לענות על הביקוש .

האינפלאציה ( ירידת ערך הכסף

40

ב ) 300 % -

והמחירים הגבוהים של תוצרת חקלאית בשנות המלחמה

ארלוזורוב  ,שם ; וראה תיאורו את שיווק החלב בארץ  ,עמ '

. 115 - 114

ארלוזורוב קבע

כ  1925 -ן

,

)

כי פער התיווך

ופיצולו של השיווק גורמים לעלייה במחירי תוצרת  -החלב ומויקים למשק המעורב  .כפי שתיארנו  ,מחיר החלב

במשק היהודי היה גבוה לא רק בגלל פער התיווך ושיטות  -השיווק אלא בעיקר בשל מרכיבי העלות שלו .

למשל  ,נמכרה חמאת תנובה
41

ראה

:

ב 280 -

ההתיישבות העובדת תלויים בגידול
בארץ '  ,ירושלים

 , 1947עמ ' , 50

הצריכה  .ראה גם ש '

מיל לקילוגרם חמאת יבוא .

 , 1945עמ '

 . 113 - 112המחבר קובע שם שסיכויי

בבלי  ' ,חקירה על מצב התזונה של הישוב העברי העירוני

 . 53המסקנה  ' :בלי הדרכה נוספת  ,ההוצאה הנמוכה ביותר שתמורתה אפשריהיה

להשיג למעשה תזונה מתאימה היא

190

מיל לקילוגרם לעומת

א " ב נ ' פולאק  ,היישוב במוצאי המלחמה  ,תל  -אביב

150

ב , 1935 -

160

מיל לנפש בתנאי שהספקה מתאימה של חלב תימצא בשוק ' .

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי בהתיישבות היהודית

אפשרה למשק החקלאי להשתחרר תוך שלוש שנים מן החובות הכספיים הכבדים שרבצו עליו
בשנים קודמות  ' .מכרתי וחיסלתי את החוב לסוכנות '  -היתה אמרה נפוצה במושבים .
כל עודף  -התוצרת של המשק המעורב הופנה לעיר  ,והשוק העירוני גדל בהתמדה ועודד ייצור נוסף .

כך מצא עצמו המשק המעורב במצב כלכלי נוח ביותר  :ההיצע שלו לא הדביק את הכיקוש לתוצרתו
החיונית  .הוא לא ניזוק מעליית המחירים בשל היעדר תחרות ובכך לא נפגע מהוצאות הייצור
הגדולות של הרפת היהודית .

47

משק החלב כמשק מסובסד
המשק המעורב  ,שעליו הושתתה ההתיישבות העובדת  ,ומשק  -החלב שעמד במרכזו  ,נהנו לא רק

מהיעדר תחרות  ,מביקוש גובר  ,אלא גם משורה של מערכות  -תמיכה ישירות ועקיפות  .מערכות אלה
היו

:

א)

סיוע ברכישת קרקעות להתיישבות והעמדתן לרשות המתיישבים :

ב)

סיוע במימון

והתחלת הפרעון אחרי שנים

האינוונטר על  -ידי הלוואות לטווח ארוך (  35 - 25שנים ) בריבית של
~
לא מעטות ; ג ) סיוע של אשראי שוטף בריבית נמוכה ; ד ) סיוע בידע מקצועי חינם  :ה ) סיוע בפיתוח
2

מקורות  -מים ( חברת מקורות נוסדה בשנת

. ) 1932

קשה לאמוד את מערכת התמיכות הזאת במונחים כספיים מדויקים  .קרוב

ל 60 -

אחוזים מסך

האשראי שנתן בנק הפועלים  ,למשל  ,בשנות העשרים והשלושים היה להתיישבות העובדת  .מערכת
התמיכות לא ניתנה מתוך שיקולים כלכליים ולמען מטרות כלכליות ' טהורות '  .אולם ברור לחלוטין

שלמשק המעורב  -ולהתיישבות העובדת  -ניתנה העדפה רבה בתוך המערכת ההתיישבותית
כולה  .הוא נתמך ונעזר בצורות שונות  ,ישירות

ועקיפות  ,והוא נהנה ממעמדו

כיצרן מזון ליישוב

עירוני מתרחב ומן הגידול הלא  -פוסק של הביקוש למוצריו  ,ובשל כך יכול היה להשיג מחירים

גבוהים  .בגלל צירוף נסיבות זה לא פגע ה ' דאמפינג ' של מוצרי  -יבוא בהתיישבות החקלאית  ,אך היה
בו כדי לפגוע כתעשייה וכמלאכה  .המשק המעורב היה יכול לתבוע מהיר גבוה כלי שהעלות
הגבוהה של הייצור תפגע בו  ,בלי שיהיה תלוי בתנודות בשוק העולמי  ,בבעיות של שער מטבע ,
עבודה שכירה וכיוצא

בהם ' .

4

בצדק היללה הספרות ההיסטורית ( והספרות

היפה )

את הישגיה המרשימים של הרפת הארץ -

ישראלית  .ההתיישבות העובדת לא נשענה רק על מאמצי חבריה אלא גם על הפרה והרפת  .אולם לא

42

על ממדי היבוא של מוצרי חלב

יובאו ארצה

70

ב , 1935 - 1934 -

ראה

:

מיכאליס ( לעיל  ,הערה

מיליון ליטרים חלב  ,בעיקר מן הארצות הבלטיות  ,כלומר

80

 . 29בשנת

 , ) 30עמ '

, 1934

למשל ,

אחוזים מן הביקוש המקומי  .לעומת

זאת  ,קטן היה חלקו של החלב מן הרפת הערבית  ,שכן רוב תוצרת החלב של הפלאח שימשה את הפלאת ומשפחתו .
הקניות של הסקטור היהודי בשנות הארבעים מן הסקטור הערבי הגיעו רק
הסקטור הערבי שיווק רק רבע מתוצרת החלב שלו לשוק היהודי .
הערבי

פלניוס

45

ל4-

ב , 1944 - 1943 -

אחוזים מן הצריכה שלו  ,ואילו

.

למשל היה ייצור החלכ במשק

מיליון ליטרים  ,מהם שווקו לשוק היהודי  2 . 5מיליון  .ראה  :א ' מיכאליס  ' ,המשק הא " י בשנת המהומות ' ,

( שם ) ,

ביבא -

תל אביב

.

 , 1937עמ '  : 37 - 36א ' כהן ' כלכלת הסקטור הערבי

.

בארץ  -ישראל כתקופת

המנדאט '  ,א ,

רבעון לכלכלה  ,שנה  ( 19טבת תש " ם )  ,עמ ' ] . Samael , Jewish Agriculture 41 Pa/estine , 1946 ; 419 - 407

.

 . 2 , 76 78קק
43

-

גורכיץ וגרץ ( לעיל  ,הערה . ) 17

191

יעקב שביט ודן גלעדי

נלקחה בחשבון העלות הגבוהה של משק  -החלב  ,שלא היתה מאפשרת למשק להתקיים בלי צורות
התמיכה הגלויות והסמויות שזכה להן .

התנובה הגדולה של הפרה הארץ  -ישראלית ל א כיסתה את ההפרש בין מחירי העלות של הרפת לבין
ההכנסות ממנה  .אם הפך ענף  -הרפת לענף  -הכנסה מרכזי במשק המעורב ,

נ4

הרי זה בגלל מחירה

הגבוה של תוצרתו בשוק המקומי  .הוצאות הייצור של הרפת בארץ  -ישראל היו גבוהות
אחוזים מהוצאות הייצור בארצות שמשק  -החלב שלהן

מפותח  ,בשל חוסר

ב 100 -

ניסיון וניהול לא כלכלי

של העבודה ובגלל ההזדקקות למזון מיובא ( תערובת ) לבהמות  .התפוקה בארץ  ,לעומת זאת  ,היתה
גדולה רק

ב 50 -

אחוזים מן הממוצע בארצות שמשק  -החלב שלהן מפותח  ,כמו בריטניה

מכאן מחירו הגבוה של החלב בשוק המקומי .

בדנמרק היה מחירו

וכגרמניה -

וניו  -זילנד ' .

5

מילים  ,בהולנד -

8

ב , 1935 -

למשל  ,נמכר ליטר חלב

מילים  ,באוסטרליה -

4

ב 13 . 5 -

4

מילים ואילו

מילים  ,באנגליה -

9

מילים

 8מילים  .י4

רווחיותו של ענף  -הרפת והפיכתו לבסיס הכלכלי המרכזי של המשק המעורב התאפשרה מצירוף
של מסיבות וגורמים  .היישוב העירוני הפך להיות תלוי בתוצרת החקלאית של ההתיישבות העובדת .
מנגד היה ביסוסה של ההתיישבות העובדת קשור בהתרחבותה ה ' סטיכית ' והזולה ( מנקודת  -מבט של
ההון

הלאומי )

של האוכלוסיה העירונית ומן העלייה ברמת  -חייה וכצריכה הגוברת

שלה  ,חרף

המחירים הגבוהים  .המעבר למשק מעורב  ,מטעמים שאינם קשורים דווקא לתחזית גידולה של
העיר העברית  ,נתנה להתיישבות העובדת את הבסיס הכלכלי היציב שלו זכתה בשנות השלושים
ובעיקר בשנות הארבעים .

אולם מנקודת  -מבט אחרת הפרה החולבת היתה פרה ש ' חלבה ' משאבים כלכליים של ההון הלאומי

ושל האוכלוסיה העירונית  .רק מצב זה אפשר לה להיות בסיס לדפוס התיישבותי  -חברתי

מועדף ,

ולאחר  -מכן בסיס ל ' איסטראטגיה יישובית '  ,באשר רפת אפשר היה להקים במהירות וללא תלות

בתנאי  -הקרקע ( שהרי חלק ניכר מן המזון לרפת היה

נקנה ) .

ביחסי המערכת בהתיישבות היהודית

הפך המשק העירוני לזה שביסס את ההתיישבות העובדת ואפשר לה  ,בין השאר  ,למלא את יעדיה
החברתיים והלאומיים  .ההחלטה שנפלה בראשית שנות העשרים להקים משק מעורב כבסיס
ל ' אוטארקיה '  ,התגלתה כהחלטה שיצרה דווקא תלות עמוקה בין המשק החקלאי והמשק העירוני .
למעשה  ,נוצר

מצב

' טבעי '  ,שבו

משק חקלאי נהנה מגידולה של העיר  ,ואילו ברוב התכניות ד ו ב ר

על התפתחות הפוכה  ' ,מלאכותית ' י כשהוא גם נהנה מתמיכות שונות שהעיר לא נהנתה ממנה  .בו
בזמן יצרו יחסי המערכת גם תלות

הפוכה  ,שהורגשה

רק לאחר התקופה המנדטורית  .ההתפתחות

המואצת של ענף הרפת והפיכתו לענף מרכזי של המשק החקלאי  ,הפכה את ההתיישבות החקלאית
תלויה הרבה בצריכת החלב בשוק המקומי  .הקטנת הסבסוד של החלב  ,עליית מחיריו והירידה
בצריכה הפכו את המשק החקלאי לפגיע ביותר .

44

באנגליה היה המזון הנרכש

32

אחוזים מן המזון לבהמות  ,ואילו בארץ  -ישראל היה

23

אחוזים  -אבל המזון היה

מיובא .
45

ייצור חלב לעובד לשנה כאלפי ליטרים היה בארץ  -ישראל

21

ליטרים  ,באנגליה היה -

: 37

כניו  -זילנד  . 57 -עוד

יש להעיר כי המשטר המנדטורי פטר את ההתיישבות החקלאית ממס  -הכהמות לפי גולגולת  ,שהיה נהוג בימי

השלטון העות ' מאני  ,ולמעשה היה המשק החקלאי פטור ממסים ישירים כלשהם .
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