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חוברת קתדרה

20

חותמת את שנתו החמישית של הרבעון  .בחוברת מגוון נושאים ועניינים

המאפיין את קתדרה מראשית הופעתה ומעניק לה ייחוד בהפצת מחקר ארץ  -ישראל .
תחום התקופות המיוצג בחוברת רחב הפעם יותר מתמיד ומשתרע בין דמדומי ההיסטוריה -
ראשית יישובי הקבע האנושיים  ,להיסטוריה פוליטית כמעט אקטואלית של המאה העשרים  .דיונו

של עופר בר  -יוסף

,

בו נטלו חלק ארנסט ורשנר ורם גופנא

,

מציג את התהליכים

הכלכליים והחברתיים שהתרחשו באזורנו בתקופה הניאוליתית והביאו למהפכה בהתפתחות
החברה האנושית לקראת גידול דגנים וביות חיות  .בדיון נפרשת מפת הפעילות הפריהיסטורית

בארץ  -ישראל ובסיני בין השנים

 10 , 000ל 4 , 000 -

לפני הספירה .

בקצה השני של הרצף ההיסטורי מקבץ מאמרים ומחקרים על גילויים שונים בהתפתחות

התרבות העברית הארץ  -ישראלית

:

יפה ברלוביץ מפרשת את יצירתו הספרותית הארץ -

ישראלית של ההיסטוריון הלאומי  -דתי זאב יעבץ כתשתית להיסטוריוגראפיה של היישוב החדש
בארץ  -ישראל

;

גדעון עפר ת פורש את יריעת הניסיון המופלא והכושל לייסד מושבת אומנים

תימנים  ,שתאחד חיים חקלאיים עם עשקה אומנותית

;

פרדי רוקם משחזר אתהתקבלותו של

המחזה ' הדיבוק ' על  -ידי הקהל הארץ  -ישראלי והביקורת העברית בשנות העשרים  .אף מאמרו של
ישעיה ו פרידמן  ,העוסק בפעילותה של חברת ' עזרד ' בארץ  -ישראל של ראשיתהמאה  ,מגלה

משהו מן הרקע הדיפלומאטי הסבוך להיווצרותה של מערכת  -חינוך מודרנית ול ' ריב

הלשונות ' ,

שהוליך לגיבוש עצמאותו התרבותית של היישוב .
ובין התקופות הפריהיסטוריות לעת החדשה מגוון מחקרים

:

רפאל ינקלביץ מברר את

משמעות המונח ' הר  -המלך ' במשנה ובתלמוד וקושרו להרודיון  .תמורות שחלו בהיקפו של

' הר -

המלך ' בספרות חז " ל מקבילות להתפתחות שהיתה במעמדו של הרודיון  .יורם צפ ריר מעריך
מחדש את מקור עיצובם האדריכלי של בתי  -הכנסת הקדומים בגליל  .דגמיהם אינם שאובים

מבניינים קודמים  ,מימי דבית  ,ודם ' דמצאד ' יהודית של המאד השלישיתלספירד  .הצורד להקים
מבנה עצמאי ומפואר לבית  -הכנסת שיכיל את הקהילה הביא לפתרון טכני  ,הדומה לטיפוסי בנייה
הלניסטיים ורומיים .

משה

גיל

מביא הוספות למחקרו אודות ' מלחמת נטשים

השנים ' ,

שנתרחשה במאה העשירית  ,על  -פי כרוניקה בת הזמן של אלמסבחי  .מאמרו של דוד יעקבי

מסכם את הידיעות על קהילה יהודית שנתקיימה בעכו בשלהי התקופה הצלבנית בחסות ויניציה .
צבי קרגילה תורם חומר מקורות רב  -חשיבות לחקר כלכלת ' היישוב הישן ' במאה הי " ט .
דיונו של אהרן ליש  ,בהשתתפות נחמיה לב  -ציון

 ,פותח אשנב לתופעה אנתרופולוגית

מרתקת האופיינית למעברן של חברות נוודים להתיישבות קבע  :הקשר בין התנחלות להעמקת

ההתאסלמות  .על  -פי מסמכים משפטיים הנוגעים לשבטים בדוויים של מדבר יהודה משורטטים
קווים להבנת תהליכי האיסלום של שבטי

נוודים  .דב גביש וגדעון ביגר סוקרים את ראשית

המיפוי העירוני על  -פי תצלומי האוויר שערך הצבא הבריטי בשלהי מלחמת  -העולם הראשונה .
עוד בחוברת ' הערות

והארות ' :

השגות ותוספות של גדעון ביגר לפרשת קביעת הגבול

המזרחי של ארץ  -ישראל המנדטורית  .מידע על ארכיון טוביהו לתולדות ההתיישבות בנגב  ,ודברים
שנישאו בטקס חלוקת פרס יצחק בן  -צבי לשנת תשמ " א .

ועדת מערכת
פרופ ' יהושע

בן  -אריה  ,ד " ר אברהם גרוסמן  ,פרופ ' אמנון כהן  ,ד " ר

פרופ ' אלכם

ישראל לוין  -האוניברסיטה העברית

כרמל  -אוניברסיטת חיפה * ד " ר יהודה ניני  -אוניברסיטת תל  -אביב

פרופ ' נתנאל קצבורג  -אוניברסיטת בר  -אילן * ד " ר יואב גלבר

מרכז ועדת המערכת  :יהודה בן  -פורת
התקין

:

יורם ורטה

מזכירת המערכת

ם

כל הזכויות שמורות ליד יצחק
סדר  -צילום

:

יד יצחק בן  -צבי
הרפסה :

:

שלומית משולם

בן  -צבי  ,ירושלים

*

עיצוב והפקה  :פיני

רפוס מונזון ורפוס אחוה  ,ירושלים
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דגמי יישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית
בארץ  -ישראל ובסיני

עופר בר  -יוסף

דברי מתיחה  :אברהם רונן
משתתפים בריון  :ארנסט אליעזר ורשנר
רם גופנא

הדיון התקיים בחיפה
בי " ז סיוון תש " ם

. .

( ) 1 6 1980

דברי פתיחה
אברהם רונן

נישא

הדיון הוא אחת ההתפתחויות החשובות ביותר שאירעו בתולדות האדם  ,שהשפיעה עלינו -

החיים כאן היום  -יותר מכל התפתחות אחרת שקדמה לה  :המעבר מכלכלת הציד והלקט  ,שהאדם

הקדמון היה רגיל לה במשך למעלה משני מיליון שנים  ,לביות ויישוב  -קבע  ,אשר חל רק לפני
כ 10 , 000 -

שנים  .הערים בהן אנו גרים  ,צפיפות האוכלוסין בעולמנו  ,הערך של אדמה חקלאית

בימינו וחשיבות הקרקע

בכלל ,

הטכנולוגיה בת  -זמננו

:

כל אלה הינם תוצאותיה של תופעה זו

שקרתה לפני אלפי שנים כה מועטות .
אין לתאר תופעה זו כמהפכה בת  -יום  ,אלא  ,כפי שמראה המחקר הנעזר בשיטות תיארוך

משוכללות  ,מדובר בתהליך אשר ראשיתו באלף העשירי לפנה " ס

וסופו  ,כנראה ,

באלף החמישי

לפנה " ס  .פרק  -זמן זה  ,מאז נבנו יישובי הקבע הראשונים ועד להופעת מלוא הסימנים של ביות חיות

וצמחים  ,הינו קריטי בתולדותינו  .קשה מאוד לדעת מתי בדיוק החל תהליך הביות  ,כיצד הוחל
ומדוע החל במקום שהחל ולא במקומות אחרים  .מאומה לא מונע את האדם מלכלוא חיות במכלאה
ולהשתמש בהן כמבויתות לכל דבר  ,בעוד שבעצם חיות אלה אינן אלא חיות  -בר .

הארכיאולוג ,

המוצא את שרידי עצמותיהן  ,עדיין לא מבחין בהן סימנים של ביות  .באופן דומה זורע החקלאי
הקדמון תבואה וקוצר אותה  ,אבל הוא קוצר תבואת  -בר שבגרעיניה אין שום סימנים של ביות  .כיצד ,

אם כן  ,ניתן לתהות אחר השינוי הזה

?

אחת הדרכים היא לבחון את הדברים מן הצד החברתי  .מחקר זה נמצא עדיין בחיתוליו  ,אך ניתן

לשער כי דפוסי היישוב  ,צורותיו ומיקום האתרים עשויים לשקף את המעבר לביות  .זאת בנוסף
לחקר עצמותיהם של בעלי החיים וצורות התבואה  -סימניו הבולטים של הביות .

דומה כי בשנים האחרונות איש לא חקר תחום זה בארצנו יותר מפרופ ' בר  -יוסף

;

בנגב  ,בסיני ,

בעמק  -הירדן ובמקומות אחרים  .כמו  -כן יש לציין את מחקריה של תמר נוי ואת אלה של המשלחת
הצרפתית בראשות ז ' פרו  .לסיכומך של המחקר בתחום זה והארתו מצדדים שונים מוקדש דיון זה .

דגמי יישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית

בארץ  -ישראל ובסיני
עופר בר  -יוסף

מבוא
לפני כשני עשורים החל להתפתח במחקר הארכיאולוגי תחום חדש הקרוי כיום בשם ' ארכיאולוגיה

יךס

ית '  .עיקר עניינו בתרומתו של ממד המרחב להבנת המשמעות של הארגון בשטח

~

בין  -יישובי  ,בין  -אזורי ) .

הזיהוי של הסדר הארגוני שימש בסיס לפרשנות חברתית  -כלכלית .

למשל  ,אותרו בתוך היישובים אזורי פעילות

כי

הארכיאולוגי עסק

( תוך  -יישובי ,

כנר לפני עשרות

כשנים ) ,

דתית  ,שלטונית ,

כך ,

כלכלית וכד ' ( נושא שהמחקר

או נקבעו סדרי הגודל כין היישובים כתכל  -ארץ

מוגדר במטרה לשחזר את המערך החכרתי ( שבט  ,עיר  -מדינה וכד ' )  .י
הצורך במחקר מסוג זה נבע מכך שבמרבית שטחן של יבשות אירופה  ,אסיה ואפריקה נמשכו

התקופות הפרהיסטוריות עד ימי  -הביניים ולעתים עד הכיבוש הקולוניאליסטי של המעצמות

האירופיות  .רק חבלי  -ארץ כמו המזרח הקדמון  ,הודו  ,סין ואגן הים  -התיכון משופעים בתעודות
היסטוריות החל מן האלף הרביעי והשלישי לפנה " ס  ,או מתקופות מאוחרות יותר  .מכל

מקום ,

הניסיון לשחזר את תולדותיהן של יחידות חברתיות  ,המתבטאות בממצא הארכיאולוגי במספר רב
של אתרים בעלי גודל ותכולה מגוונים  ,הביא לחיפוש אחר גישה מחקרית חדשה  .זו נמצאה
בגיאוגראפיה היישובית אשר עסקה מזה עשרות שנים במחקרים אזוריים  2 .עם הכנסתם של מודלים
מתמאטיים לשימוש בתחום מחקרי זה  ,נמצא המחשב כלי יעיל לטיפול בכמויות המידע האדירות .

בדרך דומה התפתחה הארכיאולוגיה המרחבית  ,אשר למרות השימוש בעזרי  -מיכון

מודרניים ,

חייבת להשיג את המידע הטמון בקרקע בטכניקות חפירה מגוונות  .כיוון שהשאלות המוצגות כעת
שונות במידה ניכרת מאלו שנשאלו
הדגש מחפירת אתר אחד במשך

בעבר  ,משתנות

15 - 10

אף דרכי עבודת השדה  .לעתים קרובות מועבר

שנים ( דרך הגורמת להופעת הפרסום הסופי כעבור שנים

רבות ) לביצוען של חפירות מצומצמות במספר רב של אתרים  .אלו ניתנות להגדרה כחפירות  -ניסיון
או בורות  -בדיקה  ,ומטרתן לעמוד על גודלם של האתרים בתקופות שונות  ,הגדרת התקופות ( על -

סמך שכיחויות של טיפוסי כלי  -חרס או כלי  -צור ) וכד '  .לעתים נבחרים כיעדים לחפירות שיטתיות

אתר מרכזי אחד ושניים  -שלושה אתרים קטנים יותר  ,במגמה לעמוד על אופיים של יישוב מרכזי

,

.

1

על ארכיאולוגיה מרחבית ראה Cambridge 1976 :

2
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 Auman geography London 1965ח  Locational ana/fsisכמך  -כן ראה  :ד ' ניר שיטות מחקר בגיאוגרפיה

רגיונלית  ,ירושלים השל " ר .

עופר בר  -יוסף

ויישובי  -סמך המצויים במרחקים שונים ממנו  .כך קרה שהמחקר האזורי הפך להיות מקובל ונפוץ

בארכיאולוגיה ' .
כיוון שהארכיאולוגיה המרחבית עוסקת בפרקי  -זמן ארוכים  ,נוצר  ,כמו בגיאוגראפיה

יישובית ,

הצורך בשיתוף  -פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים  ,כגון גיאולוגיה  ,זואולוגיה  ,בוטניקה

וכד ' .

המטרה המשותפת לכולם היא הרצון לעמוד על מידת השינויים הסביבתיים שחלו בתקופות
הנדונות  .שינויים אלה עשויים להיות הגורם לפעילות אנושית מסוימת ולעתים אף התוצאה של

פעילות קוות בני  -אדם ( כמו שריפת יערות  ,מרעה  -יתר

וכד ' ) .

על רקע הערות  -פתיחה כלליות אלו נקל להבין  ,מדוע דווקא המחקר הפרהיסטורי נשען כיום על
תוצאותיהם של מחקרים אזוריים המנסים לשחזר את המארג היישובי ולהסיק ממנו על המבנה של

המערכת החברתית  -כלכלית .
קדמותן של התקופות הפרהיסטוריות מקשה לא פעם על אימוץ גישה סביבתית לעבודת השדה .
האחוז הקטן של האתרים שנשתמרו מתקופות הפליאולית התחתון והתיכון ( בערך משני מיליוז שנה
ועד

כ 40 , 000 -

שנה לפני

זמננו ) ,

ושימור הממצאים בתוך האתרים  ,שהוא לעתים גרוע  -עושים את

שיחזורן של מערכות חברתיות למלאכה קשה ביותר  .ככל שעוסקים בחקירתה של תקופה הקרובה
לזמננו  ,כך רב יותר מספר האתרים הניתן לבדיקה יסודית  .כאשר ניגש החוקר לבחור את תקופת
המחקר  ,השאלה העיקרית הניצבת לפניו היא

:

באיזה פרק  -זמן חלו שינויים משמעותיים בדגם

היישוב  ,אשר חקירתם תאפשר את שיחזורה של התפתחות כלכלית  -חברתית חשובה

?

בעשור האחרון התגברה ההכרה במחקר הפרהיסטורי שמאז ' המהפכה הראשונה ' של יצירת שלים

כידי בניאדם  -אדם ( לפני כשני מיליון שנה ) ועד ' המהפכה התעשייתית ' אשר החלה במאה הי " ז  ,לא היה
אירוע -קריטי בתולדות החכרה כמו ' המהפכה החקלאית '  ,הידועה גם בשמה האחר  ' -המהפכה

הניאוליתית '  4 .כל דור של חוקרים עשה ועושה מאמץ ניכר להבין מדוע וכיצד התתולל שינוי זה .
הניסיון להבהיר את הגורמים הביא לחקירתם של השינויים האקלימיים שהתרחשו בסוף תקופת
הפליסטוקן וראשית ההולוקן  ,לחיפוש אחר העדויות הקדומות ביותר למציאותם של דגניים
מבוייתים  ,שרידי חיות שבויתו וכד '  .בעוד שבמרבית המודלים בהב גיסו להסביר את הגורמים
והשלבים של ' המהפכה הניאוליתית ' היו שינויי האקלים מאיץ חשוב  ,הוצעו לאחרונה כמה מודלים

על  -פיהם היה גידול האוכלוסיה או לחץ  -אוכלוסיה המניע העיקרי לחיפוש אחר מקורות  -מזון

חדשים ' .
כאשר מנסים לשחזר את גודל האוכלוסיה בעבר  ,מקובל להסתמך על מספרי אתרים מזוהים בני -
3

דוגמאות מובהקות למחקרים אזוריים בפרהיסטוריה של המזרח  -הקרוב הם המחקר שנעשה בטרם הוקם סכר
וסולן

:

.
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מערכי יסוד של דגמי יישוב  .מימין  -דגם רדיקאלי שבמרכזו כפר או יישוב  -קבע אחר וסביבו ,

במרחקים שונים  ,אתרים עונתיים  .משמאל  -דגם עיגולי של חברה נוודית כלשהי העוברת מאתר לאתר

ושוהה בו במשך פרקי  -זמן קצרים  .אין הוא מחייב בהכרח חזרה לאותם מקומות

התקופה  ,על אומדן שטחם ועל מקדם  -גודל  -אוכלוסיה הלקוה ממחקרים דמוגראפיים שנעשו
במאה העשרים  .מכאן חשיבותו של הנושא הקרוי ' דגם היישוב '  .יתירה מזו  ,כאשר חוקרים את
התקופה הניאוליתית  ,שבה נתרחש התהליך של ביות הדגניים וחיות העדר  ,מזדקר מייד הצורך

לקבוע אם אתרים המתגלים בסקר או נחפרים היו יישובי  -קבע או יישובים עונתיים  .בעוד קיומם של
אתרים עונתיים מקובל וידוע מאורח החיים של חברות  -ציידים ולוקטי  -מזון  ,הוא מוכר פתות
ממערכת החיים של חברות חקלאיות  .קיומם של יישובים זמניים  ,ששימשו קבוצות של משפחות -

איכרים רק לעונת

הקציר  ,מוכר מדוגמאות

מחבלי  -ארץ שונים באגן הים  -התיכון  .על  -כן אחת

המשימות המוטלות על הארכיאולוג היא לקבוע אם האתר הנחפר על  -ידו שימש למגורי  -קבע כל
השנה או רק למשך עונה מסוימת  .מיותר לציין על  -כן שאין להשתמש במספר המוחלט של
האתרים  -הידוע מתקופה זו או אחרת  -כבסיס יחיד לקביעת גודל האוכלוסיה .
מחמת המורכבות של הבעיה הנדונה

נראה שיש להציג את ההתפתחות שחלה בתקופה

כאן ,

הניאוליתית בארבעה שלבים  ,אשר שניים מהם נכללים בפרק הזמן הקרוי ' התקופה האפי -

שליאוליתית ' ואינם שייכים ישירות לדיון זה  ,אך ייסקרו בקצרה ( ראה טבלה

,)1

משום שייקשה על

הקורא להבין את טבעם של השינויים שהתרחשו בתקופה הניאוליתית ללא הכרת דגמי היישוב של
התרבויות הקודמות .
6
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דגמי יישוב אלו נדונו במפורט בעבודות הבאות
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:

תקופות ותרבויות אפי  -פליאוליתיות וניאוליתיות בארץ  -ישראל ובסיני

אתרי התרבויות הכבארית והכבארית הגיאומטרית היו  ,ככל הנראה  ,אתרים עונתיים של עדות קטנות
של ציידים  -לקטים (  5 - 1משפחות )  ,אשר ניצלו טריטוריות שקוטרן כ  100 - 30 -ק " מ  .מקובל לראות

את דגם היישוב המבוסס על נדידה עונתית כדגם מעגלי ( ראה ציור

,) 1

משמע  ,מקום המגורים

מועתק מאזור אחד למישנהו בהתאם למזון הזמין בכל אחת מעונות השנה  .גם בדגם נוודי כזה יש
מקום לזיהוי של אתר אחד כמקום  -מגורים לעונת  -שנה ממושכת  .אתר כזה יכונה בדרך  -כלל ' אתר
בסיס '
בעוד אתרי הכבארית מוגבלים בתפוצתם ללבנון  ,רמת עבר  -הירדן וארץ  -ישראל ( בעיקר עד בקעת
באר  -שבע ) ,

נפוצים אתרי הכבארית הגיאומטרית על  -פני כל הלבאנט  .כאוכלוסיות של ציידים -

לקטים המתקיימים היטב במפלס כלכלי שהוא מתחת לכושר הנשיאה של האזור ( כלומר לא
מנצלים את כל המשאבים הכלכליים

התקופה הלחה
10 , 000 - 12 , 500

הנתונים ) ,

היתה תפוצתם מוכתבת על  -ידי התנאים האקלימיים .

יחסית ובעלת טמפרטורות נמוכות מן היום

ששררה

בפרק הזמן שבין

שנה לפנה " ס איפשרה את קיומם גם במרחבים שהיום הם צחיחים או צחיחים

למחצה  .תנאים נוחים אלה נוצלו על  -ידי נושאי התרבות המהכאבית  ,שהיא  ,ככל הנראה  ,תרבות של

ציידים  -לקטים שמקורם

בצפון  -אפריקה  ,להתפשטות

אל תוך צפון -סיני והנגב

המערבי .

לערך סביב  10 , 500שנה לפנה " ס אנו עדים להיווצרותם של קיבוצים אנושיים גדולים  ,יחסית
לתקופה

הקודמת ,

שהותירו אחריהם את שרידי התרבות החומרית המכונה על  -ידינו בשם

' הנאטופית הקדומה '  .עם זאת  ,המשיך להתקיים באזור הצחיח למחצה של הנגב וסיני המבנה

דגמי יישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית

החברתי של עדות קטנות

נוודיות  ,אשר

ניתן לכנותן בדרך של הכללה כ ' פליאוליתיות ' .

בשלב התפתחותה המאוחר מתפשטת התרבות הנאטופית אל תחום הר  -הנגב  ,ואז ניתן למצוא

.

.

אתרים ששטחם גדול ( ראש  -חורשה ראש צין )  .עם זאת האתרים מצפון לבקעת באר  -שבע מכילים

סוגי  -ממצא אשר לפי שעה נתגלו רק בהם  ,דוגמת בתי  -הקברות .
ההופעה של התרבות הנאטופית מתבטאת בעיקר בגודל האתרים ותכולתם  .שטחם של אתרים
דוגמת עיין  ? ,וסת סיקים  ? ,וסת נחל אוךן וראש  -חורשה מגיע

אלו ,

מ " ר ויותר  .באומדן

זהיר ,

המבוסס על מספר המבנים המשוער  ,אפשרות היותם בו  -זמניים  ,מקדם הצפיפות האנושית

וכד ' ,

ניתן להציע בזהירות

ש 70 - 50 -

ל 2000 -

נפשות התגוררו באתרים אלו  .יתירה מזאת  ,יש עדויות לכך שאתרים

אלה היו ישובי  -קבע רב  -שנתיים עם זאת  ,באותם חבלי ארץ  -ישראל
,

( גליל  ,כרמל  ,יהודה  ,בקעת -

ניתן למצוא אתרים 4אטופיים אחרים אשר היו מיושבים רק בעונת  -שנה מוגדרת ( מערת

הירדן )

ספונים  ,מערת ךקפת

ועוד ) .

נראה אפוא שראשיתה של ' המהפכה הניאוליתית ' היא בהיווצרותה של מה שקרוי ' התרבות

שהינה ביטויים של קיבוצי  -אנוש חדשים  ,יושבי  -קבע  .אגב  ,קיומם של יישובי  -קבע

הנאטופית ' ,

אצל עדות של ציידים  -לקטים מוכרת  ,למשל  ,משבטי האינדיאנים של צפון  -מערב ארצות  -הברית .
אין בישיבת הקבע כדי להכתיב בהכרח את ההתפתחות התרבותית  -טכנולוגית המובילה לייצור מזון .
המעבר שחל מחברות נאטופיות שעסקו בצייד  ,בלקט אינטנסיבי של דגני  -בר ומזון צמחי אתר ,

בסחר  -חליפין ועוד  ,לחברות ניאוליתיות  ,הינו חד וברור  .מעבר זה מתרחש באזורים בהם שלט
בראשית תקופת ההולוקן הצומה הים  -תיכוני על בתי  -הגידול המגוונים שבו ( עמק  -הירדן  ,חבל ההר

ומישור החוף )  .אין הוא מתרחש באזורים הצחיחים למחצה  .תרבותם החומרית של האתרים בהם
התמסדו חברות נאטופיות והיו לחברות חקלאיות כונתה לראשונה  ,בעקבות חפירותיה של ק ' קניון

בתל יריחו  ,בשם ' הניאולית הקדם  -קךאמי א

'.

התקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית
תקופה זו  ,אשר בדומה לקודמותיה והכאות
קצרת יחסית ( ראה טבלה

.)1

א'

אחריה  ,מוגדרת

על  -סמך תאריכים ךדיומטריים  ,הינה

מספר האתרים שהוגדרו כבני תקופה זו הינו מועט  .יתירה מזו  ,על  -פי

הצעתה של גב ' קרופוט  -פיין יש לחלק מחדש את האתרים הידועים לשתי תרבויות  7 .האחת קרויה

' ח  :אמית ' ( על שם טוסת אל  -שאם בואדי

קויטון )

והשניה בשם ' סולטאנית ' ( בעקבות תל אל -

סולטאן = יריחו ) .
התרבות השאמית ידועה פחות ונראה על  -פי העדויות הסטראטיגראפיות מטרסת אל  -שאם  ,נחל
אורן ואגן סליב  :יה ( בעמק  -הירדן

7

.ק
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עופר בר  -יוסף

של האתרים הח  :אמיים עסקה בקציר אינטנסיבי של דגני  -בר  ,ציד

שיושביהם

של חיות רבות

( צבאים ,

עופות ועוד )  ,וההגוררו בסוכות או בבקתות בנויות טין  .כה מעט ידוע כיום על שלב התפתחותי

עד שיש חוקרים הסבורים שאתרי הח  :אמית

זה ,

אינם אלא אתרים עונתיים של בני התרבות הסולעאנית .

עם זאת  ,מכלולי כלי הצור של תרבויות אלו שונים באופן עשייתם  ,והבדל טכנולוגי מקובל כיום
כבסיס להגדרת תרבויות שונות .

אתרי התרבות הסולטאנית ידועים טוב יותר  ,בעיקר בעקבות החפירות בתל יריחו  ,נחל אורן  ,גלגל
ונתיב  -הגדוד  .החפירות ביריחו מרמזות על הקף הבעייה  .קטעי היישוב  ,שבתיו היו מבנים מעוגלים

בנויים מלבנים בלתי  -שרופות  ,היו מוקפים  ,לפחות בצד המערבי ובפאתי צפון ודרום  ,בחומת  -אבן .
חומה זו והמגדל הבנוי מפנים לה הם אחת החידות הארכיארלוגיות המעניינות  .מפתיע ביותר הוא
כושר הבנייה והארגון הנרמזים מיישוב שגודלו
ב 2000 - 1000 -

כ 40 - 30 -

דונגים ( ואשר מספר יושבוו נאמד

נפש על פי מקדמים שונים )  9 .הצמיחה שחלה מיישובי התרבות הנאטופית  ,גם אם

ניטול לדוגמה את הגדולים שבהם  ,ליישוב כיריחו ( ודומה לו נחשף בתל מורייביט על הפות
התיכון ) ,

היא מעבר מיישוב של

70 - 50

נפש ליישוב של

1000

נפש ויותר  ,תוך מאה עד מאתיים שנה .

גידול  -אוכלוסיה רגיל בחברות של ציידים  -לקטים וחקלאים פרימיטיביים נחשב לפי שלושה עד פי
שבעה

ל 1000 -

שנה 0 .י לכן נראה שאת גודלו של היישוב ביריחו יש להסביר בדרך של התקבצות

מספר עדות ' ס  :אמיות  ,למקום אחד .
אתרי גלגל ונתיב  -הגדוד המצויים

כ 12 -

ק " מ צפונית ליריחו  ,מכילים את השרידים של התעשיה

הליתית המאפיינת את שכבות ה ' פרוטו  -ניאוליתית ' וה ' ניאוליתית הקדם  -קואמית א ' ' ביריחו  ,והם
הבסיס להגדרתה של התרבות הסולטאנית  .שטחו של אתר גלגל הוא

הגדוד

כ 10 -

דונאם  .השאלה היא  :האם היו אלו אתרים עונתיים של תושבי יריחו  ,אשר התקיימו על

בסיס כלכלי מעורב של גידולים חקלאיים ( דגניים  ,קטניות

חליפין

?

כ 20 -

דונאם ושל אתר נתיב -

לרוע

המזל  ,שטח

וירקות ) ,

ציד ( בעיקר של צבאים ) וסחר -

החפירה המצומצם בשני אתרים אלה ומיעוט המידע על שרידי  -מזון

צמחי מתוכם אינם מאפשרים לתת תושבה הולמת  .המבנים באתר גלגל חפורים במידה מעטה לתוך

הקרקע  ,מדופנים בטור של לוחות  -אבן ובהם שפע של כלי  -כתישה  .נתונים אלו מרמזים  ,על  -פי
הקבלה בינם לבין ממצא דומה מדרום  -סיני ( ראה
הגדוד נראים המבנים ( שקוטרם נע

מ7-

עד

להלן ) ,

 9מ') ,

על שימחת עונתי באתר  .גם באתר נתיב -

על  -פי אופי בנייתם ( טור כפול של אבני  -גוויל

אשר ביניהם הוצבו קנים או זרדים  ,או בסיס  -קיר עשוי מאבנים קטנות

ומטויחות ) ,

כמיועדים

לשימוש עונתי .
הניסיון להבין את דגם היישוב של התרבות הסולטאנית מצריך אפוא דיון חוזר בבעיה של יריחו .

הפירוש המקובל בספרות לחומה ומגדל שנחשפו בה הוא  ,שאלו הינם חלקים של מערכת  -ביצורים
שנועדה להגן על התושבים מפני אוכלוסיות עוינות .
נראה שכמה עובדות מחפירות יריחו עצמן מרמזות על כך שהמעהכת הביצורית הותקנה לצורך
הגנה בפני שטפונות של מים ובוץ  ,שהיו שכיחים בתקופה זו  .כך  ,למשל  ,משתנה עוביה של החומה

9

לפי ק ' קניון שטח האתר הוא
ל 2000 -

10

נפש  .ראה

.

Population

- ,
vol . 40

40

דונאם ומספר תושביו ( מחושב על  -פי נתונים מן המזרח הקרוב בתקופתנו ) הגיע

 1970 :ו ] סץ  the Holf Lant New -מ ! Kenyon , Archaeology

 . ( ,טס ) A . C . Swedlund ,

'.

 -explanationחסח

symposium , .American:

 . 127 - 131קק 975 ( ,ן ) 0 . 2א

8

8

.

)1

G . L . cowgill , ' Population Pressure as

;  Archaeology and biological anthropologyחstudies 1

דגמי יישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית
מ3-

המקורית

ל1 .6-

מ ' במערב

מ ' בצפון או בדרום  .פרט לחומה

המקורית  ,אשר נבנתה כחומה

ניצבת חופשית בשלבה הראשון  ,היו יתר ה ' חומות ' קירות של טרסות והיוו דיפון מוצק למצבורי

היישוב  .המילוי של החומר האלוב  :אלי המעורב באשפה ניאוליתית היה רב בחזית המערבית של
יריחו  ,והגבהת קירות המגן נעשתה צורך מתמיד  .הסטת זרמי המים לצפון ( ואולי לדרום ) גרמה

לאותה סחיפה עזה בריבוע  81המתוארת על  -ידי

גב ' קניון .

]

י

הילוב :

משום תהליך הצבירה

אלי ,

מחוץ לתחום היישוב  ,נבנה המגדל  ,ששימושו אינו ברור  ,מפנים לחומה .
התופעות של הצטברות האלוביום אינן יחידאיות ליריחו  .כך  ,למשל  ,באתר ביוא אשר נחפר בידי
גב ' קיךקברןיד נחשף קיר  -מגן לאורך עשרות רבות של מטרים שהגן  ,לדעתנו  ,על היישוב מפני

שטפונות  .הטענה שזהו קיר  -מגן ולא ביצור הוצעה מייד על  -ידי

החופרת  ,כאשר בבור

הבדיקה

הראשון נחשף כבש  -מדרגות הבנוי על הפן החיצון של קיר הטרסה 2 .י

מילוי בו  -זמני עם תהליך ההצטברות ביישוב נתגלה גם בנתיב  -הגדוד  ,מונסקה  ,בייסאמון  ,שבו  -גוש
ועוד  .התמונה המצטיירת היא של נתונים טבעיים שונים מאלו הקיימים כיום  ,באותם חבלי  -ארץ .
הצבירה האלוביאלית  ,שעיקרה סינים וקרקעות סחופות ומיעוטה חצצים  ,היתה תולדה של גשמי -

חורף מתונים בעלי פיזור עונתי נוח ואפשר אף כתוצאה מהמשך ירידתם של גשמי  -קןץ אשר קיומם
בזמן הפליסטוקן העליון באזורנו נראה כמעט כעובדה

התקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית

ברורה " .

ב'

בניגוד לקודמתה  ,עשירה תקופה זו במספר האתרים הידועים ובתפרושתם המשתרעת מן האזור

הים  -תיכוני אל חוככי החבלים הצחיחים  .נראה שעל  -פי תאריכי פחמן

, 14

ארוך פרק  -זמן זה כמעט

כפליים מקודמו ( ראה טבלה  . ) 1לא ייפלא על  -כן שכמה חוקרים הציעו  ,על  -סמך לימודם של

המכלולים הליתיים  ,את חלוקתה של התקופה לשניים או שלושה שלבים  .חלוקה זו נשענת בעיקר
על השינויים שחלו בצורותיהם ובאופן עיצובם של ראשי

החץ ,

להבי המגל והגרזנים  .כיוון

שבאזורים הצחיחים נדירים או נעדרים שני הכלים האחרונים  ,מהווה הטיפולוגיה של ראשי החץ
את המכנה המשותף לתיארוכם היחסי של האתרים הניאוליתיים מתקופה זו 4 .י
התפרושת הכללית של אתרי תקופה זו הינה בעלת משמעות כלכלית וחברתית ברורה למדי ( ראה
ציור

האתרים בתחום הצומח הים  -תיכוני  ,בעמקים ובאזורי ההרים  ,הם גדולים ובעלי בסיס

. )2

כלכלי הנשען על חקלאות ,

מרעה  ,צןד

וסחר  -חליפין  .האתרים במדבר הם קטנים  ,ועיקר פרנסתם

של יושביהם על צוד  ,לקט  -מזון  ,סחר  -חליפין ואולי אף על חקלאות מדברית מצומצת בהיקפה  .בין
שני סוגי אתרים אלה ניתן ודאי למצוא כאלו שקיומם היה על כלכלה מעורבת  ,ומיקומם
הגיאוגראפי הוא בין העמקים האלוביאלים הפוריים לבין האזור הצחיח  .התמונה הכוללת הולכת

] 1

12

ק ' קניון  ,חשפנו את

יריחו  ,תל  -אכיכ [ אין ציון

.

 ' Pa/e~ tineח8ט ] 0נ חן

שנה ]  ,עמ '  , 49שרטוט

Neolithic village of Beidha

.6

1 ( . Kirkbride , ' Five seasons 8 ) the Pre-Pottery

 interim Report ' , Pa/estine Exp /orarionחס  . 8 - 72 : idem , ' Beidha :קק ) 1966 ( ,

-,

ע1זש01ט () EA~p /oralion

 -96ם9 . 9ע ן , ) 196%ע  , Pa/estine EA-p/ora ~ ion pua ~ er ,יל idem , ' Beidha 196ן 99 . 5 - 13לךQuater/y , ) 196
13

Natur

New York 1979
14

, ,

 the Eastern Mediterranean Sea areaחן Magaritz, ' Climatic variations
שם 1 -צ1

0

".

4 .י

.

Gat 11
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אבו  -נחיילה

שאר  : 2תפרחות גיאוגרפית של אהדי התקופה הניאוליתית הקדם קראמית

ב '  .הסימון

של האתר מציין את צורת המבנים העיקרית  :מרובע  -מבנים מלבניים ; עיגול  -מבנים
מעוגלים נ משולש  -שרידי סוכות ואוהלים שצורתם אינה מוגדרת כהלכה

12

דגמי יישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית

ומתבהרת בשנים אלו בעקבות החפירות ביריחו  ,בייסאמון  ,מונחתה ,

בצפון  ,והחפירות

בייךא ואבו  -נחיילה ( בעבר  -הירדן )  " ,י

והאתרים בדרום  -סיני ( ראה ציור

)2

תל  -עלי  ,אבו  -גוש ונחל אורן ' י

בנחל עשרון

נחל דבשנן

( בבקעת  -עובדה ) ,

פרסומם של הממצאים יימשך עוד מספר שנים  ,אבל תת -

החלוקה העיקרית כבר מצטיירת ואף מאפשרת הצגת שאלות נוספות .

ניתן לאפיין את המערכת החברתית  -כלכלית בתחומה של ארץ  -ישראל אשר מצפון לבקעת באר -
שבע על  -ידי הצגתם של האתרים הגדולים שנחפרו בעמק  -הירדן ( בייסאמון  ,מונחתה  ,תל  -עלי
ויריחו ) .

שטחם של אלו נע בין

60 - 40

דונאם ועד

10

דונאם ובתוכם שרידים רבים של מבנים

מלבניים שיסוד קירותיהם עשוי מכמה נדבכים של אבני  -גוויל  .לעתים כוסו רצפותיהם בטיח לבן
שנעשה מגיר שרוף וכתוש  .הבנייה המלבנית נחשבת כמאפשרת הצמדת חדרים
הנדרשת עם גידול המשפחה והיווצרותם של חמולות ( משפחות

מורחבות ) .

נוספים  ,הרחבה

אתרים ובהם מבנים

דומים בתכניתם ובאופן בנייתם נחשפו בתחום ההר ( נחל אורן ואבו  -גוש )  .שטחם הכולל קטן יותר
דונאם ) ומעיד על כך שמגמת התהוותם של ריכוזי אוכלוסיה גדולים בעמקים האלוביאלים -

( 3 -2

שראשיתה בתקופה הקודמת  -נמשכת .

למרות העדרן של עדויות מפורשות  ,נראה שהיו אלו יישובי  -קבע  .הימצאותן של עצמות  -חיות
שניצורו ונוכחותם של ראשי  -חץ ( אמנם באחוז נמוך ) במכלול הכלים  ,מלמדות על מסעות  -צןד
שנערכו  ,אם בתחום יום הליכה מן האתר אם למרחק גדול יותר .

טרם נחשפו אתרי ציידים נצפון הארץ  ,אך על כך שסיתות הצור נעשה כחלקי
מסוימות ,

ככר כמהצבות צור

מצביע האתר  3552אשר נתגלה ונחקר בכרמל  .לי סחר  -חליפין אינטנסיבי היה חלק

מפעילותם של התושבים ועדות לכך משמשים האובסיד  :אן שמקורו בשןטוליה או הקונכיות מן
הים  -האדום והתיכון המצויות באתרים השונים .
ניתן אפוא לתאר את דגם האתרים מצפון לבקעת באר  -שבע כמבוסס על יישוב  -קבע וסביבו -

במרחקים ומרווחים שונים  -מקומות ששימשו לחניות  -ביניים ( לימים או עונות ) ליחידים או
משפהות מתוך אותו יישוב ( הדגם הרדיאלי  ,ראה ציור

.)1

כאן יש להדגיש שהמושג ' יישוב  -קבע ' צריך להתפס כמוגבל בזמן  .כך  ,למשל  ,היתה יריחו יישוב -

קבע בתקופת הניאולית הקדם קראמי א '  ,אחר  -כך ננטשה ולאחר פרק  -זמן שאורכו אינו ידוע יושבה

מחדש  .תמונה דומה עולה מאתרים אחרים ( כמו תל מורייביט ותל אבו  -הוךיירה אשר בעמק הפרת

התיכון )  .יתירה מזאת  ,אתרים שיושבו רק במשך כמה מאות שנים בתקופת הניאולית הקדם  -קראמי
ב' ,

מאפיינים את הממצא שכבר נסקר בעמודים הקודמים  .כך  ,למשל  ,באתר אבו  -גוש  ,ליד

ירושלים  ,נמצאו שרידים של שני שלבים מתקופה זו  .באתר

מיוצג רק

ביסאמון  ,בקטע שנחפר ,

פרק  -זמן מסוים  ,וכן הלאה .
אחת המסקנות הכלתי  -נמנעות מקיומם של פערים יישוביים כתקופות אלו היא  ,שהשענותם על
15
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ציור

:3

תכניותיו של האחר ואדי ג ' ירף  . 1החצים מסמנים את מיקום הפחחים

חקלאות פרימיטיבית  ,ללא אמצעים לטיוב הקרקע  ,הביאה לניצול  -יתר ולצורך להעתיק את מקומו
של הכפר  .השטפונות שהסיעו בוץ  ,סייעו בטיוב השדות  ,אך קרוב לוודאי שסדרה של שנות  -בצורת

( שאינה קלה לזיהוי בממצא הארכיאולוגי ) היתה עשויה להביא לדלדול השדות  .דומה שכיוון שלא
נמצאו עד כה הוכחות ארכיאולוגיות לקיום מלחמות כאקט חברתי באתרים הניאוליתיים הקדם -
קראמיים  ,יש להעדיף את הפירוש המבוסס על שיקולים כלכליים  ,כסיבה עיקרית להיווצרותם של
פערים סטראטיגראפיים באתרים השונים .

מערך שונה לחלוטין נחשף כתוצאה מחפירתם של אתרים בדרום  -סיני  ,והוא מעיד על המשכו של

אורח החיים הפליאוליסי בתקופה זו  ,כפי שכבר צוין לעיל  .דגם זה נחקר בשנים האחרונות כתולדה
מהצגת סדרה מכוונת של שאלות כדלקמן

:

( א ) מה היה דגם היישוב של אוכלוסיות המדבר עם

התבססותה של המערכת החקלאית בתחום הים  -תיכוני

? ( ב)

כיצד הסתגלו

קבוצות  -אוכלוסיה ,

שהתקיימו על ציד ולקט  -מזון באזור צחיח  ,לכך שבתקופות יובש לא יכלו שוב לחזור ולנדוד אל

התחום הים  -תיכוני הפורה יותר

?

( ג ) האם תהליך זה של הסתגלות לתנאים החדשים הוא שהביא

להיווצרותן של חברות פסטוראליות מדבריות ( ' בדואים

מאומצות המצאות חדשות על  -ידי אוכלוסיות שכאלו

?

פרהיסטוריים ' ) ?

( ד ) מהו הקצב אשר בו

די רן

דגמי יישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית

ניתן כמובן להוסיף ולפרט את השאלות  ,אך דומה שהממצאים שנחשפו בעבודת  -שדה ממושכת ,
עונים באופן בהיר על כמה מקושיות

אלו  " .י

האזור שנבחר לעבודת השדה  ,דרום  -סיני  ,מתחלק על  -פי טבעו לכמה יחידות נוף  .מהן נבחרו בקעת
ש 2 -ע כמייצגת את אזור מפרץ  -סואץ  ,שולי הרמה לרגלי

ג ' בל גונה כמייצגת את האזור הרמתי

הגבוה בו נפגשים סלעי החול והסלעים הסטאמורפים  ,ועמק

ואדי א  -דיר כמייצג את תחום ההר

הגבוה  .מלכתחילה היתה הנחת היסוד של המחקר שמיקומם של האתרים מלמד על עונת השנה בה
שימש כל אתר למגורים  .הנחה נוספת היתה שיש קשר בין צורת הבנייה לבין התנאים האקלימיים
ששררו באותה עונה בשנה  .כדי להאיר שאלה זו  ,נערך במקביל לפרויקט החפירות  ,סקר של מאהלי
בדואים נטושים באותם אזורים .

סך  -הכל נחפרו ונחקרו שלושה אתרים בתחום ההר

הגבוה  ,אחד

לרגלי ג ' בל גונה  ,אחד בטרפת

קודדיין ושלושה בבקעת א  -קע 9 .י מבין אלו שלושה אתרים מפורשים כמגורי חורף ( אתרי נאדי
 ' 4ישע

11 ' 1

יאתר ואדי שטייק

)'

בהם נחשפה סדיה שי

לבנים

מערגלים '

בקיטי

של

3 .5-2

מ ' אשי

נבנו מאבני  -גוויל  .בחלקם נשתמרו הפתחים הבנויים והיו אף כאלה בעלי רצפות מונמכות מפני
השטח  ,אשר

ירדו אליהן במדרגה או שתיים  .בוואדי ג  :ישע

 1שבעה מבנים צמודים זה לזה וכל

פתחיהם מכוונים כלפי חצר משותפת  ,שגבולה נוצר על  -ידי טור של גושי  -סלע טבעיים ( ראה ציור

 . ) 3אתר

זה  ,המצוי בגובה  350מ ' מעל פני הים  ,לרגלי ג ' בל סירבל  ,מעיד על כך שטמפרטורת

החורף דאז היתה נמוכה מזו של היום  ,ואפשר שאף הרוחות היו עזות יותר  .משום כך נדרשה אותה
משפחת ציידים  -לקטים ניאוליתית  ,לבניית מקבץ החדרים שגובה קירותיהם הגיע ( על  -פי
לגובה של

1 . 30

המפולות )

מ ' לפחות  .באתר נמצאו כתריסר אבני  -שחיקה ושפע של פסולת  -תעשיית

הצור ,

בעיקר מעיצובם של ראשי  -חץ  .כמו  -כן נמצאו מעט קונכיות שמקורן בחופי מפרץ  -סואץ .
באתר נוסף בשם עוג ' ות סוליימאן  ,סמוך לעיירה א  -טור  ,נתגלתה תופעה דומה של סיתות צור

אינטנסיבי ומיעוט כלי  -שחיקה וקונכיות  .שרידי  -בנייה לא נתגלו באתר שהיה קרוב יחסית אל חוף
הים .
אתר חורפי נוסף נחשף בשולי אחד מיובליו של ואדי טשייק המצוי בגובה של

כ 1000 -

מ ' מעל פני

הים  .מבניו הוקמו מלוחות אבן  -חול  .למרות שנחשפו בו יותר מעשרים חדרים מעוגלים ( ראה ציור
, )4

נראה שרק תשעה חדרים היו בשימוש בעת ובעונה אחת ( ראה ציור

, )5

ואלו מעידים על קיומן

של שתיים או שלוש יחידות חברתיות ( משפחות או משפחות מורחבות )  .מיעוט כלי  -שחיקה באתר
ששטחו הגיע

ל  250 -מ " ר  ,שפע

פסולת  -תעשיית

הצור  ,שפע

קונכיות שמקורן בעיקר בחופי מפרץ -

אילת  ,מצביעים על פעילות דומה לזו שנתרחשה בואדי ג ' ישע  .עצמות החיות שנשתמרו באתר זה
]8

מחקר זה התבצע הודות לתמיכתם של מר א ' גורן  ,קמ " ט ארכיאולוגיה של סיני והמנהל לפיתוח מרחב שלמה

בראשותו של מר ר ' אלוני אשר מימנו את מרבית עבודת השדה  .החברה הגיאוגרפית הלאומית  -וושינגטון  ,חברת
 Earthwatchכבוסטון  ,מר ג ' פלדמן מדאלאס ומר נ ' דרייפוס מפאלם  -ספרינג  ,תמכו אף הם בעבודת השדה .
הקרן למחקר בסיסי ליד האקדמיה הלאומית למדעים מימנה את עיבוד הממצאים  .ללא עזרתם של מר נ ' גורינג -

מוריס  ,א ' גופר  ,א ' ברוך  ,א ' בלפר  -כהן  ,נ ' גורן וי ' הרשקוביץ לא היתה מתבצעת עבודת השדה שכללה חפירות

באתרים ניאוליתיים
19

וסקר של מאהלי בדווים נטושים  .לכולם נתונה תודתי .

.

הפרסומים המוקדמים על תוצאות החפירות הם  :וש צ ] ק  .יל  Sinai ' ,חן 0 . Bar- Yosef ' Neolithic Sites
5 . ( , Historfנם ) חח8ח ] ק יט H . P .
  South West Asiafrom the Fostו nvironmental Conditions . ( ,סט )  Southern Sinai ' , /4 . Biranח ]  ' From Hunter 10 Herderחטט ]  pressחן glacial ] ] 11 Today ,
; ע ' בר  -יוסף  ' .אתרים
 . 156 - 157קק and Hiyh place~ ihf Bib/ical Times, Jerusalem 1981 ,
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ציור  : 6אתר עו ? ? את אל  -מקד  ,בקצה הגבעה המאורכת בשולי מישור א  -רלה ( החץ מציין את הקו בו
נמצא האתר )  .אתר ג ' בל רובשה מצוי על אותו קו מעבר לדרך העפר  .ג ' בל רובשה עצמו  -במרכז הצילום
תילם

י

' ליאון )

מעידות שבצד לקט המזון הצמחי  ,ניצודו יעלים  ,צבאים  ,ארנבות  ,מעט חמורי  -בר וחוגלות .

היה לצוד חיות אלו בקרבת אתר ואדי
( porphyrio

יאת

טבייק ,

אך את התרנגולת האפריקאית

20

ניתן

) Porphyrio

שרידי דג השפמנון הנילוטי שנמצאו באתר צריך היה להביא מאזור אחר  .בחינתן

של עצמות היעלים והצבאים מצביעה על העדר

קרניים ,

משמע  ,גם חיות אלו ניצודו הרחק מן

האתר  .נראה אפוא שאופיו העונתי של אתר ואדי טבייק מוכח הן מן המכלול הארכיאולוגי הן על  -פי
פיענוח הממצא הזואולוגי .

האתרים הניאוליתיים שנחשפו בתחום ההר הגבוה  ,סמוך למנזר סנטה קתרינה  ,מגלים תכונות
מיוחדות  .כאתר עוג ' ראת

"

ל  -מיהד  ,אשר נחשף כשטח של

מאורכת  ,במקום בו נפגש מישור ש  -עסה
עד  7מ '  .רצפתם מונמכת

ב  0 . 4-0 . 2 -מ '

לוחות  -אבן ניצבים ( ראה ציור

. )7

250

בואדי א  -דיר ( ראה ציור

מ " ר בקצה הדרומי של גבעה
, )6

נחשפו מבנים שקוטרם

מ4-

8

בנוי

מפני השטח  ,ומתאר המבנה המזכיר את צורת הספרה

ברוב המבנים נחשפו כירות בנויות  ,ונראה ששטחם נחלק לפינת -

מגורים ושטח פתוח  .בשולי המבנים ומחוצה להם נתגלו ממגורות משני טיפוסים .
נותר

ריצוף  -אבן סגלגל ( כקוטר של עד  . 2נ

אלוביאליים ) ,

מ ' ) והשני ,

חפיר

האחד  ,ממנו

אל תוך סלע  -האם ( שהוא חול וחצץ

בנוי ומדופן ולו חתך בצורת פעמון  .בחלק מממגורות תת  -קרקעיות אלו נמצאו

קבורות משניות של

16

מבוגרים  .במבנה מיוחד

באתר  ,שהיה בעל מתאר מעוגל  ,נתגלה במרכז בור

ממולא חרסית סגולה  -אדומה ובתוכה שלד של אדם  .מעל בור זה הועמדו שלוש אבנים וביניהם

נמצאו שרידי  -שלד של תינוק .
20

כל ההגדרות של שרידי בעלי  -החיים נעשו בידי פרופ ' א ' צ ' רנוב מן המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלים ועל כך נתונה לו תודתי .

17

ציור  : 7קטע מאחר עמ ' ראת אל  -סלד  .שים לב לבנייה שנעשתה בלוחות  -אבן ניצבים  .הרצופים מימין
ילם א ' גורן )
ומאחור מציינים ממגורות עיליות והבור במרכז המבנה האחורי  -ממגורה תת  -קרקעית
~

מאות כלי  -שחיקה שנאספו תוך כדי חפירה והממגורות מצביעים על פעילות מיוחדת שביטוייה
באתרי החורף היה מצומצם ביותר  .נראה שצבירת מזון צמחי ( גרגירי שעורת  -בר

?

דוחן  -ששון

?)

ואכילתם היו חלק מן הפעילות היומיומית באתר זה .
מרבית פריטי הצור שנתגלו באתר מעידים על כך שסיתותם נעשה במרחקים  .מקור הצור הקרוב
מצוי

כ 30 -

ק " מ צפונית לסנטה קתרינה  .בין עצמות בעלי החיים מצויות קרני  -יעלים המצביעות על

כך שמלאכת הציד נערכה בסמוך לאתר .
נראה שמיקומו של האתר במרכז העמק  ,אופי המבנים התואם בניית סוכות  ,הימצאות הממגורות
לאיחסון מזון צמחי  ,מעידים על כך שהיה זה אתר קייצי  ,שאליו הובא מאתרי החורף שפע של
פריטי צור וקונכיות מן הים  -האדום ( שנלקטו אף הן במהלך העונה הקרה והארוכה של דרום -

סיני )  .מאתר זה נלקחו אבנים וקערות שחיקה שיוצרו מסלעי  -גרניט וסלעים קשים אחרים וייתכן אף
חלק מגרגרי הדגניים ובשר שיובש ועושן  -אל אתרי הסתיו והחורף

,

להשלמת המערכת המשוחזרת של הנוודים הניאוליתיים בדרום  -סיני יש לחפור את אתר החנייה בו
ישבו בעת שליקטו את הקתכיות מחופי הים  -האדום  .מכל מקום  ,הדגם היישובי המעגלי ( ראה ציור
)1

הולם את התיאור של האתרים הניאוליתיים באזור זה  .הוא מציג  ,אולי באופן ברור יותר  ,את מה

שאנו מתקשים לשחזר בחקירתם של אתרים פליאוליתיים  -התנועה העונתית של עדת ציידים -

לקטים קטנה

( 5-1

משפחות ) .

עד כה לא נתגלו עדויות ברורות לכך שהאוכלוסיה הניאוליתית המצומצמת של דרום  -סיני עסקה
במרעה  .עצמות כבש או עז מבויתות זוהו בעיקר באתרים מצפון לבקעת באר  -שבע ( כמו יריחו

יטיישאמט

)-

הציד האינטנסיבי המתמחה של הניאוליתיים

בדרום  -סיני  ,אפשר

והביאם להמצאת

המלכודת הידועה כ ' עפיפוני המדבר '  .אלו שכיחים ביותר כעבר  -הירדן  ,אך נתגלו במספרים לא
קטנים גם בערבה

ובסיני  .ן :

תאריכם אינו ידוע במדויק  .ייתכן שאותו הרעיון של כקרת העדר

הטבעי ,

המונח ביסוד ביותן של העז והכבש  ,נוצל על  -ידי חבורות בו  -זמניות שנתקיימו במדבר  ,לצורך
קטילה סלקטיבית  .אם יש ממש בהצעה זו  ,אזי יהא ניתן לתארך את ראשית השימוש כ ' עפיפונים '

לתקופת הניאולית הקדם  -קראמי

ב '  ,תקופה שבה עוצבו לראשונה בבהירות ההבדלים

בין תושבי

ארץ המזרע ליושבי הישימון .
21

ראה  :ז ' משל  ,דרום סמי  ,תל  -אביב  , 1976עמ ' " 1 the " Desert Kites ' " ; 268 - 263
Tel
 . 129 - 143קק , 1 ) 1974 ( .

860

. ~ New Data

2 . Mesher

ניצול דגני הבר כגורם לגידול האוכלוסיה
ארנסט אליעזר ורשנר

פרופ ' עופר בר  -יוסף הציג נאופן ברור את הגוונים המרכינים את התהליכים הכלכליים והחברתיים
שפעלו באזורנו בתקופה שבין

 10 , 000ל 4 , 000 -

לפנה " ס  ,אשר ידועים בשם ' המהפכה הניאוליתית ' .

המאפיינים הבולטים בתהליכים הם היווצרות דפוסים דמוגראפיים  ,כלכליים וחברתיים שונים
הקשורים קשר הדוק לתנאי הסביבה  ,כושר ההסתגלות של האדם והצלחתו למצוא דרכים חדשות

לניצול מקורות הסביבה  ,שהביאו במשך הזמן לביות דגנים וחיות .
בדבריו ציין בר  -יוסף את גידול האוכלוסיות כבר בתקופה הנאטופית והיווצרות יישובים גדולים
באזורי החוף וההר  .ברצוני לנגוע באספקט שלא דובר עליו ושהוא רב  -ערך  ,לדעתי  ,בדינאמיקה

שהביאה לגידול האוכלוסיות  .כאמור  ,אין לנו ממצאים המצביעים בבירור על ביות דגנים או חיות
על  -ידי אנשי התקופה הנאטופית  ,אבל יש להניח שהיה ניצול יעיל יותר של דגני  -בר שמקורם כאזור

ההר  .מערת אל  -וואד ונחל אורן  ,בכרמל  ,נמצאים במרחק של קצת יותר משעת  -הליכה ממקורות
דגני הבר  .כך גם מערת היונים שבגליל המערבי  ,מערת שוקבה בשפלה  ,עינן בגליל המזרחי ואתרים
אחרים בהר  -חברון  -כולם נמצאים בסביבה שעד היום גדלים בה דגני  -בר  .המועד של הבשלת
הדגנים תלוי בגובה השטח  ,וכך מתארכת תקופת הליקוט ואפשר להספיק ללקט לא רק לצרכים

שוטפים אלא גם לאיחסון  .בנוסף לכך  ,הממצאים הארכיאולוגיים מצביעים על העובדה שאזורים
אלה היו משופעים בצבאים ובחיות ציד אחרות .
קיימת אפשרות נוספת לריבוי אוכלוסיות באזורי ההר והחוף  .בנגב ובסיני  ,איורים שהיום הם

צחיחים  ,חיו ציידים  -מלקטים בתקופות הטרום  -נאטופיות  ,בפליאולית העליון המאוחר ובכבארית .
אל נשכח שאנו דנים כאן בפרק  -זמן של

כ 6 , 000 -

שנה  .יתכן שההתייבשות ההדרגתית  ,סביב

10 , 000

לפנה " ס  ,גרמה לנדידה של קבוצות ציידים  -מלקטים לעבר אזורים פוריים  ,וכתוצאה מכך התחזק
הצורך בשימוש בשיטות חדשות לניצול הפוטנציאל הסביבתי .
בגלל דילול מקורות המחיה באזורים צחיחים יותר  ,חלה הנדידה לתוך האזורים בעלי האקלים הנוח
יותר וגרמה לחץ דמוגראפי וכלכלי  ,שבעקנותיו חלו תמורות כהרגלים כלכליים שהתבטאו כארגון
חברתי  .הקבוצות שנשארו באזורים הצחיחים יותר ואלה שהתמקדו באזור המישורי של דרום ארץ -

ישראל המשיכו באורח חיים של ציידים  -מלקטים .
כדי לשמור על מקורות המחיה הטובים והקרובים  ,הדרך הטובה ביותר היתה תפיסת מקום  -קבע  .כך

אפשר להסביר את דפוסי התפרסותם של היישובים הנאטופים והניאוליתים הקדם  -קראמים
שנמצאים לרגלי ההרים ובשטח הררי  .נאלף השמיני והשביעי לפנה " ס מתרבים הסימנים שמעידים
על קשר עם סוריה ואנטוליה  ,כגון ממצאים של אובסידיאן ונפריט  .הקשר עם הצפון מתחזק
במחצית השנייה של האלף השישי ובהתחלת האלף החמישי לפנה " ס  ,ובאותו זמן מואץ תהליך

העיור בלבנון וסוריה  .התפתחויות אלו משאירות את היישובים הניאוליתיים בארץ  -ישראל כנקודות

שכפריפריה  .אתר נוה  -ים והיישובים בסביבת הזורע שנעמק יזרעאל ואלה שבוואדי רכה הם דוגמות
לכך  .יתכן שכלכלתם של היישובים הניאוליתיים המאוחרים לאורך החוף התבססה על הפקת מלח

ארנסט אליעזר ומשנר
ועיבוד עורות

לשם סחר  -חליפין עם יישובי המרכז הצפוני  .בשלב זה

התפתחה  ,כנראה  ,ספנות -

חופים שהרחיבה את הקשרים עד לעבר הים  -התיכון והיתה גורם להפצתן של טכנולוגיות לאזורים

הים  -תיכוניים האירופיים .
לעניין יריחו  ,בר  -יוסף נימק בצורה משכנעת את התנגדותו לרעיון שחזורה של יריחו כעיר מבוצרת
בחומות ובמגדל  ,ויש לקבל את הטיעון שה ' חומות ' נבנו כנגד סכנת הסחף  .רק אוכלוסיה שהגיעה

.

.

למבנה חברתי מאורגן מסוגלת לבצע פעולות כאלה  .ניתן לשער לפיכך שהמגדל אינו חלק של
מערכת ביצורים אלא מבנה פולחני  .אם אנו מקבלים את הטיעון  ,שגורמי הטבע הכריחו את תושבי

יריחו להתגונן בפני שטפונות  ,בפעולות מרשימות כבניית החומה  ,אפשר גם להבין את הצורך

בפעולות דתיות  -פולחניות  ,שלשמן בנו  ,לדעתי  ,את המגדל  .אילולי היתה החופרת קתלין קניון

שבויה ברעיון של חומות וביצורים  ,יתכן שהיתה מצליחה למצוא רמזים לפשר יעודו של המגדל .

הערות על דפוסי היישרב בארץ  -ישראל
בתקופה הניאוליתית הקראמית
ובראשית התקופה הכאלקוליתית
רם גופנא
מלכתחילה ביקשתי לכוון דברי דווקא לפרק הסיום של התקופה הניאוליתית  ,וליתר דיוק לדפוסי
היישוב שנהגו כארץ  -ישראל ובדרום  -הלבאגט בכלל  ,בשלב המעבר מן התקופה הניאוליתית
לתקופה הכאלקוליתית  .מאחר שדבריו של

פרופ ' עופר

בר  -יוסף

יוחדו ,

למעשה ,

רק לחלקה

הראשון  ,הקדם  -קראמי  ,של התקופה הניאוליתית  ,נשמטה ממני  ,לצערי  ,נקודת המוצא הטבעית
לוויכוח עם השקפתו על מהות השלב האחרון של התקופה הניאוליתית  ,כפי שהיא מוכרת
מפרסומיו  .ן בשל כך עלולים דברי להשמע  ,לפחות כחלקם  ,כתוספת על דבריו יותר מאשר תגובה
ישירה על הרצאתו  .לעומת שפע הנתונים ההולכים ומצטברים על דפוסי היישוכ בניאולית הקדם -

קראמי  ,ידיעותינו על דפוסי היישוכ בארץ בתקופה הניאוליתית הקראמית הן עדיין דלות מאד .
שני מכלולים של כלי  -חרם ניאוליתיים  ,שתפוצתם רחבה למדי  ,המייצגים ככל הנראה שתי קבוצות
שונות של אוכלוסיה  ,נחקרו כבר בתחומי ישראל וירדן  .טרם הוסכם על דעת העוסקים בנושא זה ,
איזה מבין השניים הוא הקדום או שמא היתה חפיפה כרונולוגית כלשהי ביניהם  .מכלולים אלה הם :
 ,ביריחו ( חפירות גרסטנג )  ,המכונה גם ' הקראמיקה הניאוליתית א '

הקראמיקה של ' שכבה א

~
1

29

ע'

בר  -יוסף  ' ,התרבויות הניאוליתיות כארץ

ישראל '  ,קדמוניות  ,י  ( 3 - 2 ,תשל " ז ) ,

עמ ' . 42

דפוסי היישוב בתקופה הניאוליתית הקראמית ובתחילת הכאלקוליתית
( חפירות קניון )  ,נ

והקראמיקה ה ' ירמוכית '  ' .שני המכלולים נתגלו בחלקים שונים של הארץ ( בעיקר

הים  -תיכוניים ) ,

בחבלים

וקשה עדיין לקבוע מה היו גבולות תפוצתם  .כלי  -חרס ניאוליתיים

מטיפוסים אחרים  ,שתפוצתם בארץ נראית לפי שעה מוגבלת יותר מתפוצת שני המכלולים

הנזכרים  ,נתגלו גם בעמק

בית  -שאן ,

4

בבקעת  -הירדן

התחתונה '

ומישור החוף  " .יש מקום להניח כי

מכלולים נוספים עשויים להתגלות בעתיד .
בכל האתרים בארץ  ,בהם נחשפו כלי  -חרס ניאוליתיים  ,לא נתגלו שרידי ארכיטקטורה מן הסוג שיש

בו כדי להעיד על קיומם של יישובי  -קבע בנויים  .על  -פי  -רוב נחשפו בורות בלבד ובתוכם שברי כלי -

חרס  ,כלי  -צור  ,כלי  -אבן  ,עצמות בעלי  -חיים  ,חפצי אומנות זעירה  ,אך גם מוקדי בישול  7 .אין אפוא
לראות בבורות אלה בורות  -אשפה של בתים שהתקיימו בסמוך להם  ,אלא שהבורות החפורים עצמם

שימשו מקום  -מגורים והיו בסיס של סוכות או אוהלים  .אמנם יש שנחשפו בורות  -מגורים מהתקופה
הניאוליתית הקראמית  ,הכרויים בתוך עיים של יישובים נטושים מן התקופה הניאוליתית הקדם -
רבים ,

קראמית ב '  .דבר זה  ,עשוי  ,במקרים

ללמד על זיקה דומה  ,שהיתה במשך כל התקופה

הניאוליתית  ,למקורות מים זמינים  ,לקרקע חקלאית ולשדות מרעה וציד  .אולם דומה כי בדרך  -כלל
אופי היישובים באתרים מן התקופה הניאוליתית הקראמית בארץ  -ישראל עומד בניגוד חריף לצורת

היישובים ואופיים בתקופה הקדם  -קראמית ב '  .אתרי התקופה הניאוליתית הקראמית נראים למעשה

כמקומרת  -חנייה עונתיים של

חקלאים  ,רועים

וציידים  ,המציינים נחיתות מופלגת לעומת הכפרים

הבנויים היטב מן התקופה הקודמת  ,שאותם מאפיינים בתים מרובעים  .בכל זאת  ,למרות השוני

בדפוסי היישוב  ,מעידים חפצי התרבות החומרית  ,שנחשפו באתרים מהתקופה הניאוליתית
בארץ  ,על בסיס

הקראמית

כלכלי דומה לזה שהיה בפרק הזמן הקודם  ,הקדם  -קראמי  .דומה אפוא כי

מבחינה יישובית לפחות  ,היו רוב חבלי ארץ  -ישראל בתקופה הניאוליתית הקראמית  ,חבלי  -שוליים
מפגרים בדרום הלבאגט  .אל אזורים אלה חדרו מן הצפון ובהם התנחלו בפרקי  -זמן מסויימים

( במהלך האלף השישי

קבוצות קטנות של מהגרים שעסקו בחקלאות  ,מרעה וציד  ,אך

לפנה " ס )

אורח  -חייהם היה כשל נוודים למחצה .

לאור החפירות הסראטיגראפיות המעטות שנערכו כבר באתרים בודדים שבחבלים הים  -תיכוניים
של ארץ  -ישראל ( כגון בתלוליות

בטאשי "

ומונחתהי

)

התברר כי באלף החמישי לפנה " ס בקירוב ,

שוב חלו בארץ שינויים בולטים בדפוסי היישוב  .נוסדו כפרים של חקלאים עם בתים

מרובעים ,

בנויים היטב מלבנים או מאדמה כבושה  ,על יסודות אבן  .יישובים אלה השתרעו לעתים על עשרות

אחדות של דונאמים  .בפרק  -זמן זה  ,שלא כמו בתקופה הניאוליתית הקראמית כפי שתוארה לעיל ,
היו התושבים החדשים כבר בעלי ידע קראמי מתקדם יותר  ,ומצוידים במכלול כלי  -צור שונה
2

דיון מסכם על

זמנם  ,אופיים ותפוצתם של כלי  -חרס אלה ראה לאחרונה  :י ' קפלן  ,שרידים

. 68 - 58

וכאלקוליתיים כלוד  ,ארץ ישראל  ,יג ( תשל " ז  ,ספר שטקליס )  ,עמ '
3

מ ' שטקליס  ,החרכות הירמוכית  ,ירושלים

תשכ " ז  ,עמ '  , 36לוחות : 46 - 43

בעמק הירדן התיכון '  ,קדמוניות  ,ב  ( 2 ,תשכ
4

.

הקראמיקה מן ה ' בורות '

Journal, :

The Museum

 . 6 - 7קק 24 ) 1935 ( ,
5

.
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"

24 - 33
6
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) 1956 ( ,

.

lheDe

מ ' פראוסניץ  ' ,פערור ניאוליתי '  .עתיקות ו
ראה

:

ע ' בר  -יוסף

( לעיל  ,הערה

" ט )  ,עמ ' , 54

] )  ,עמ '

"

( , 1970

ז ' פרו  ' ,חורכת מנחה  -כפר פריהסטורי

. 56
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י ' קפלן  ' ,החפירות בתלוליות בטאשי  ,נחל שורק '  ,ארץ ישראל  .ה

9

ראה ז ' פרו  ,לעיל  ,הערה . 3

1תשי " ח  ,ספר מזר )  ,עמ '

. 24 - 9

.

Mellailrt

רם גופנא

במקצת מזה שמציין את המסורת הניאוליתית הקודמת  .בייחוד ראויה לעיון ההפסקה המוחלטת
כמעט בשימוש בראשי  -חיצים  ,המרמזת  ,אולי  ,על שינוי כלשהו גם בבסיס הכלכלי  -חברתי של

התושבים  ,כאשר פחתה חשיבותו של הציד  .ייי
מגוון כלי החרס שנחקרו כחבלים שונים של הארץ מראה כי באלף החמישי לפנה " ס התיישבו
בארץ  -ישראל קבוצות אחדות של מהגרים מן הצפון  .כלי החרס השונים שלהם נקראים בדרך  -כלל

,

על שמו של האתר שבו נתגלו לראשונה  ,כגון ' תרבות יריחו  111ו '  ' ,תרבות ואדי רבה '

וכד '  .י '

אמנם

טרם נקבעה הנרונולוגיה היחסית של קבוצות כלי  -חרס אלה בינן לבין עצמן  ,אך ברור כבר כי

הנפוצה שכהן היתה זו המכונה ' תרבות ואדי רבה ' 2 .י עם זאת יש לציין כי כבר הוכח שכולן קדמו

בארץ להופעתה של התרבות ה ' ע ' אסולית '  ,הנחשבת בדרך  -כלל לתרבות הכאלקוליתית המובהקת
של ארץ  -ישראל  .הקרבה הטיפולוגית היחסית המתגלית בין שרידי יישובים אלה שנחקרו בכלי
החרס  ,כלי הצור  ,כלי האבן ובדפוסי היישוב מצד אחד  ,והדמיון הכללי המסתמן בין תרבותם לבין
התרבות הע ' אסולית מצד שני מאפשרים לראות בשרידי יישובים אלה את מבשריה של התרבות

הע ' אסולית בארץ  -ישראל  .שכן צירוף כזה  ,של הופעת דפוסי יישוב חדשים יחד עם יסודות בולטים
של תרבות חומרית חדשה  ,עשוי להצביע גם על שינוי מסוים בבסיס הכלכלי  -חברתי  .מכל אלה

אפשר ככר להסיק  ,כי לפנינו ראשיתה של תקופה חדשה בתולדות ארץ  -ישראל  ,כפי שהציע קפלן

שנים  ' .י

עוד לפני כשלושים

לאור המעקב אחרי דפוסי יישוב שהיו בארץ  -ישראל באלף השישי ובאלף החמישי לפנה " ס ( לאחר

התקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית

ב') ,

נראה כי אפשר לעשות בהם שימוש חלקי בלבד  ,לאבחנה

בין תקופה לתקופה בעידן הפרוטוהיסטורי  ,שכן הם אינם מהווים אלא מרכיב בודד בתרבות
התקופה  .מכריעה כאן למעשה ההמשכיות שאובחנה בבסיס הכלכלי של תושבי

ארץ  -ישראל ,

העשויה לקבוע את שיוכו של פרק הזמן הראשון שלאחר התקופה הניאוליתית הקדם  -קראמית ב '
עדיין לתקופה

הניאוליתית  ,על

אף השינויים הקיצוניים שחלו בדפוסי היישוב והופעתם לראשונה

של כלי החרס .
שונים הם פני הדברים כאשר באים לבדוק את מקומם של דפוסי הישוב בתרבות האלף החמישי
לפנה " ס  .בתקופה זו כבר אפשר לייחס משקל רב יותר לשינויים שאירעו בדפוסי היישוב  .באלף
החמישי משקפים השינויים בדפוסי היישוב גם שינוי בבסיס הכלכלי  -חברתי  ,ובהצטרפם יחד

לשינויים בכלי החרס  ,כלי הצור וכלי האבן  ,מטים אפוא הפעם דפוסי היישוב החדשים את הכף
ומאפשרים לנו לראות בהופעתן של תרבויות ' ואדי
חדשה ,

תקופה

' בתר  -ניאוליתית ' ,

רבה ' ,

' יריחו

111

,י

'

ואחרות את ראשיתה של

בארץ  -ישראל  .אפשר לראות תקופה זו על  -פי הכינויים

המקובלים  ,כחלק בלתי  -נפרד מן ' התקופה הכאלקוליתית ' .

10

ראה

ב

למשל  :י ' קפלן  ' ,עין  -ג ' רכה  ,שרידים כאלקוליתיים בעמק

( תשכ " ט )  ,עמ ' : 16 - 14

הארץ , ) 1972 ( 14 ,

יזרעאל ' ,

פרסומי המוזיאון לעתיקות תל  -אביב  -יפו ,

הנ " ל  ' ,עשרים שנה לגילויה של התרבות הכאלקוליתית של ואדי רבה '  ,שנתון מוזיאון

עמ ' . 13 - 9

י ' קפלן  ,לעיל  ,הערה . 10

11

ראה

12

על  -פי מצב ידיעותינו כיום  ,משתרעת תפוצתה של קיראמיקה זו בחבלי  -ארץ מסוימים שבין עמק החולה ( ביסמון ) .

:

בצפון  ,לנחל שורק ( תלוליות
13

22

.

בטאוני )

ראה י ' קפלן  ,לעיל הערה . 11

בדרום .

הר  -המלך  -הרודיון
רפאל ינקלביץ

פעמים רבות נזכר במשנה  ,בתלמוד ובמדרשים מושג גיאוגראפי בשם ' הר -
המלך '  .לעתים נדמה שמדובר נאזור מצומצם ביהודה ולעתים דומה שמדובר

באזור נרחב ; לעתים המקורות מקדימים ולעתים מאחרים ואין ללמוד בוודאות
מן הכתובים מהו תחומו  ,מה מקור שמו של ' הר  -המלך ' ומהו הרקע ההיסטורי
של הווצרות המושג .
המקורות הספרותיים היהודיים המזכירים את ' הר  -המלך '  ,דנים כמאורעות המתפרסים על  -פני
תקופה בת מאות שנים  .המקרה הקדום ביותר הנזכר בהם  ,הוא סיפור אגדה הקשור בנחוניון  ,בנו של

בארץ  -ישראל  .י

שמעון הצדיק  ,אשר פעל בזמן שלטון התלמיים

ואילו ההתייחסויות המאוחרות

להר  -המלך מצויות בדיונים הלכתיום מבית  -מדרשם של אמוראי ארץ  -ישראל  ,בני סוף המאה
השלישית וראשית המאה הרביעית לספירה  1 .בחלקם כוללים המקורות סיפורים אגדתיים ובחלקם

הם מתארים מציאות היסטורית  ,אשר לפעמים עוררה בעיות הלכתיות  ,שחייבו את החכמים לתת
עליהם את הדעת .
באשר לתיאור אופיו של המקום המכונה בשם הר  -המלך  ,הידיעות המצויות במקורות אינן חד -
משמעיות  .ישנם מקורות  ,אשר משתמע מהם  ,כי הר  -המלך הוא שמו של יישוב או מבצר  ' ,ואילו
מתוך מקורות אחרים ניתן להסיק  ,כי המונח הר  -המלך מתייחס לאזור נרחב  ,אשר מצויים בו
יישובים רבים .

4

זיהוי מקומו של הר  -המלך נתקל כקשיים מרובים  .כחלק מל המקורות אין כלל סימני  -זיהוי ; הוא

נזכר בהם באופן סתמי ללא כל רמז למקומו  .כך למשל  ' :עשרת אלפים עיירות היו בהר המלך
אלעזר בן חרסום היו אלף מהם  ,וכנגדן היו לו אלף ספינות

ולר '

בים ' ' .

כל שניתן ללמוד ממקור זה הוא  ,שמדובר באזור נרחב  ,אולם אין לדעת היכן מצוי אזור זה  .לעומת
זאת  ,ישנם מקורות המכילים רמזים לזיהוי  ,כמו

:

' איזה הר שביהודה  ,זה הר המלך '  " .אולם גם

מקורות אלו מעוררים קשיים  .ראשית  ,סימני הזיהוי המצויים נהם הינם חלקיים וכלתי  -מספיקים .

1

ירושלמי  ,יומא ו  ,מג ע " ג  -ע " ד  :בבלי  ,מנחות קט ע " ב .
; ירושלמי  ,שבת

א  .ג ע"ד .

2

ירושלמי  ,דמאי ה  ,כד ע " ד  :שם ו  ,כה ע " ב

3

' והצר לך ככל שעריך בכל ארצך  .אלו כרכים גדולים שבארץ ישראל כגון הר המלך ובית תר וכיוצא בהן '  .מדרש
הגדול דברים כח נב .

4

' מעשה בהר המלך שהיו שם שני אלפים עיירות וכולם נתרבו על שבועת אמת '  .תנחומא ויקרא ( מהדורת

עמ '  : 10וראה גיטין גז ע " א  :תוספתא  ,דמאי א יא
5

איכה רבה כ ב ( מהדורת

כובר ) ,

יג  :תנחומא ויקרא ( מהדורת
6

עמ '

וראה ספרי דברים ו ( מהדורת

; 105

בובר ) ,

;

ירושלמי  ,עבודה זרה ה  ,מד
פינקלשטיין ) ,

בוכר ) ,

ע " ד  ,ועוד .

עמ '

; 14

תוספתא  ,מנחות ט

עמ '  , 10ועוד .

ירושלמי  ,שביעית ט  ,לח ע " ד  :והשווה

:

תוספתא  ,שביעית ז י

 :משנה  ,שביעית ט

ב.

23

רפאל ינקלביץ

שנית  ,התמונה המתקבלת איננה אחידה  ,שכן עיון מדוקדק במקורות מלמד שאין חפיפה בין

האזורים השונים המכונים בשם הר  -המלך  .לפי חלק מן המקורות הר  -המלך מצוי בתחומי הר -

יהודה  ,כמו

:

' ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי

מצרים  ,אלו הן כפר ביש  ,כפר שיחליים  ,כפר דכריא . .

'.

7.

ואילו מתוך מקורות אחרים מתקבל

הרושם  ,שבמושג הר  -המלך נכלל גם אזור שומרון  ,כמו  ' :ר ' אבהו אסר יינן מפי ר ' חייה ורבי אסי
ור ' אמי  ,שהיו עולין בהר המלך וראו גוי אחד שהיה חשוד על יינן  . . .ואית רבעי מימר חדא ערובת
שובא לא אישתכח חמרא בכל סמרטיקי ' [ ויש אומרים ערב שבת אחת לא

לאור הסתירות שבין

המקורות ,

נמצא יין בכל סמרטיקי ] " .

וכתוצאה מן האופי הכלתי  -ברור של חלק

מהם ,

נחלקו דעות

החוקרים בדבר היקפו הגיאוגראפי של הר  -המלך  .ישנם מצמצמים הקובעים  ,שהר  -המלך זהה עם
הר  -יהודה ואיננו חורג מגבולותיו  9 ,ולעומתם אחרים  ,המרחיבים את היקפו וכוללים בו גם את הר -
שומרון 0 .י במאמר זה ייעוצה ניסיון מחודש לזהות את הר  -המלך וליישב את אי  -ההתאמה בין
המקורות השונים .

מה מקורו של השם הר  -המלך ואיזה הוא המקום שעליו חל השם לראשונה

?

קליין סבור  ,ין שיש להקדים את מציאותו של השם לתקופת שלטון התלמיים בארץ  -ישראל .

' המלך ' ,

לדעתו  ,הוא המלך מבית תלמי  ,אשר שלט גם בארץ  -ישראל  ,והמונח מציין את אדמות המלכות  .לפי
תפיסת השלטון התלמיי המלך היושב במצרים הוא אדוניה ובעליה של כל הארץ  ,וכל האחוזות
משועבדות לו  .לפיכך התושבים המעבדים את הקרקע ישבו על אדמות אלו בתורת אריסים  .כך סבור

קליין כי המקום המכונה ' בירת מלכא דכית לחם יהודה ' 2 ,י הוא מבצר מימי התלמיים  ,אשר היה

רכושו של המלך תלמי  .לפי השערה זו גם המונח ' הר  -המלך ' משמר את ' רשמי השלטון התלמיי
בארץ  -ישראל '  .ראיה לקיום השם כתקופה ההלניסטית הקדומה מוצא קליין במקור האגדתי המתאר
את בריחתו של נחוניון בן שמעון הצדיק לאלכסנדריה של מצרים

:

' ארבעים שנה שימש שמעון

הצדיק את ישראל בכהונה גדולה ובשנה האחרונה אמר להן בשנה זו אני מת  .אמרו לו למי נמנה
אחריך  ,אמר להן הרי נחוניון בני לפניכם  ,הלכו ומינו את נחוניון וקינא בו שמעון אחיו  . . .אמרו

גיטין גז ע " א  .כפרים אלו מצויים בתחומי יהודה  ,וראה זיהויים אצל ש ' קליין  ,ארץ יהודה  ,תל  -אביב

[ להלן
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:

קליין  ,ארץ יהודה ]  .ראה גם המקורות שהובאו

לעיל  ,הערה

:

תרצ " ט  ,עמ '

.6

ירושלמי  ,עבודה זרה ה  ,מד ע " ד  .וראה גם  ' :רבי אכרו בשם רבי יוסי בר חנינא כולכסין הנמכרים בקיסרין הרי אלו

אסורין מפני שרובן מהר המלך ' ( ירושלמי  ,דמאי ב  ,כב ע " ג )  .יש להניח כי הר  -המלך הנזכר כאן כמספק תוצרת
חקלאית לקיסרין  ,נמצא בהרי שומרון ולא כיהודה  .וראה גפ תוספתא  ,דמאי א יא  ,ועוד .

,

) ן (] '

Schauplaetze des Bar-Kochbas
Kriege ' , Je~ rish Quarterly
ראה 16 :
' אטט  . 180 - 186 : G . H . Dalman , Orteקק ~" ; ) 1903 - 1904 ( ,פרס ,
Jesut Gutersloh
 . 57 - 58קק 19242 ,

' מחירים

,

dchler ,

טופרגראפייטע ירושלים  ,קובץ החכרה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה  ,ירושלים  ,תרפ " ח

אבי יונה ( גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '  ) 62מזהה את הר  -המלך עם
ארץ ההר  -הנזכרת ברשימת הטופארכיות של פליניוס

(  , 70ץ ( Historia Naturalis ,

' ' Orine

4.

;

מ'

-

שהוא מחוז ירושלים

ומבינתה .

ח " ז הורוכיץ  ,ארץ ישראל ושכנותיה  ,וינה תרפ " ג  ,ערך ' הר המלך '  ' :שם ההרים המשתרעים מעמק יזרעאל ועד נגב
יהודה '

;

קליין  ,ארץ יהודה  ,עמ '  ; 42ש ' ייבין ( מלחמת כר כוכבא  ,ירושלים  , 71957עמ '  ) 71מתפלמס עם ביכלר

הנ " ל  .בין השאר הוא קובע כי ינאי  ,אשר היו לו עיירות בהר  -המלך  ,יכול היה לרכוש עיירות אלו דווקא כשטח הר -

שומרון  ,שנכבש בכח הזרוע  ,ולא בהר  -יהודה  ,שהיה בידי איכרים יהודיים .
קליין  ,ארץ

יהודה  ,עמ '

. 41

ירושלמי  ,כרכות כ  ,ה ע " א

.24

;

וראה

:

איכה רכה א טז  ,שם הנוסח

:

' בירת ערבא דבית  -לחם

יהודה ' .

הר המלך  -הרוףיון
משם ברח להר

המלך משם ברח לאלכסנדריה ועמד

ובנה שם מזבח  ' . ' . . .י

לדעת קליין אגדה זו היא

קדומה ביותר  ,וניתן ללמוד ממנה כי המונח הר  -המלך היה ידוע בתקופת שמעון הצדיק .

דעה אחרת רואה את המלך ינאי כאילו הוא ה ' מלך ' שבשם ' הר  -המלך '  .דעה וו מתבססת על
המסורות האגדתיות המקשרות את ינאי עם ההר 4 .י לפי מסורות אלו היו שם לינאי עיירות רבות ,
ולפיכך נקרא האזור על

שמו ,

הר  -המלך  ' .י

נראה כי העיון בשתי הדעות ובראיות המבססות אותן מלמד  ,שהמסקנות הללו אינן מבוססות די -

הצורך .
באשר לדבריו של קליין  ,בוודאי שהוא צודק בדברו על אחוזות המלך התלמיי באזור שלטונו  .ידוע
כי חבלי  -ארץ נרחבים נמצאו בידי המלך כ ' אדמת המלכות ' ( הא )  ) %ססק סק ) % 6והאיכרים שישבו
על אדמת אלו נחשבו כאיכרי המלך  ,כלומר אריסים 6 .י אולם קשה להבין מדוע דווקא מקום זה ולא

אחר ייקרא בשם הר  -המלך .

המקור האגדתי המספר על בריחת נחוניון יכול להיות  ,לכאורה  ,ראיה לקדמותו של השם הר  -המלך .
אולם ניתוח מדוקדק של המסורות הללו אין בו כדי לאשר מסקנה זו  .העיון בתוכן הדברים

מלמד ,

כי בסיפור מעורבים יסודות היסטוריים ויסודות אגדתיים  .המסורת על ירידתו של חוניו הרביעי
ובניית המקדש באלכסנדריה ידועה לנו מכתביו של יוסף

בן מתתיהו " .

אלא שחוניו זה לא היה בנו

של שמעון הצדיק ולא פעל בתקופה התלמיית  ,כי אם בתקופת שלטון הסלווקים בארץ  -ישראל ( בין
השנים

154 - 170

לפנה " ס )  .לפיכך אין ללמוד מכאן על מציאות היסטורית של התקופה התלמיית .

גם ניתוח ספרותי של המסורות על נחוניון מעורר ספקות ביחס לקדמותו של מאורע זה  .העיון
במקבילות השונות על פרשת מותו של שמעון הצדיק עשוי ללמד על שלבי התהוותה של המסורת
האגדתית  .ניתן להבחין במסורת זו בסיפור הגרעין של האגדה  .בחלק זה מסופר רק ששמעון הצדיק
התנבא על מותו הקרב ובא  ,מבלי להזכיר כלל את פרשת נחוניון  .וי מגרעין זה התפתחו במשך הזמן

שני נוסחים  .האחד מסוף המאה השלישית לספירה  ,ובו דיון של רבי אבהו בשאלה מי היה אותו איש
שנכנס עם שמעון הצדיק לקודש הקודשים  ,וגם כאן אין כל זכר לסיפור
מספר את סיפור בריחתו של נחוניון .

20

נחוניון  ' .י

הנוסח השני

נוסה זה איננו מאוחר למחצית השנייה של המאה השנייה

לספירה  ,שכן רבי מאיר ורבי יהודה חלוקים בשאלה מהי המסורת הנכונה של המאורע  .אולם אף -

על  -פי שמסורת זו בוודאי היתה ידועה בימיהם  ,אין זה מן ההכרח להקדימה עד לתקופה

התלמיית ,

ואפשר שהגיבוש הנוכחי של אגדה זו מאוחר דורות הרבה לתקופה התלמיית  .יתר על כן  ,אף אם

נאמר  ,שגרעין האגדה הוא קדום  ,אין הכרח להסיק  ,שהשם ' הר  -המלך ' המופיע כאן אף הוא קדום .

13

14

ירושלמי  ,יומא

ו  ,מג

ע " ג  -ע " ד ; והשווה

המלך -

בית  -המלך  ,ראה

גיטין גז

ע " א ; ברכות מד

קליין  ,ארץ

בבלי  ,מנחות

קט ע " ב  ,שם במקום הר המלך  -בית המלך  .על הזיהוי הר -

יהודה  ,עמ ' ; 240 - 239

כמו  -כן במקום נחוניון נרשם שם

ע" א .

15

ראה

:

י ' פרס  ,אנציקלופדיה ארץ ישראל ,

16

ראה

:

א ' צריקובר  ,היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית  ,תל  -אביב תשכ " ג  ,עמ ' . 53 - 51

17

קדמוניות ,

18

תוספתא  ,סוטה

19

ירושלמי  ,יומא ה  ,מב ע " ג

יג 62 ,

חוניו .

ירושלים  , 1948 ,ערך ' הר

המלך ' .

ואילך .

יג ח

;

וראה יומא לט ע " ב .
;

' שנה זו נכנס עמי ולא יצא עמי  ,אמר ר ' אבהו ומי יאמר שאדם היה והלה הקב " ה

בכבודו היה נכנס עמו ויוצא עמו  ' . . .ויקרא רבה כא יב .
20

ראה לעיל  ,הערה . 13

נ2

רפאל ינקלביץ

אפשר שהשם הוכנס למסורת זו רק לאחר שהמקום היה קיים בפועל בתקופה מאוחרת  ,כפי שהדבר
מצוי במקרים אחרים  .י2

גם הדעה  ,כי השם ' הר  -המלך '  ,הוא על שמו של המלך ינאי  ,אין לה יסודות מספיקים  .ראשית ,
המסורות המעידות על עיירות רכות שהיו לו לינאי בהר  -המלך נושאות אופי אגדתי מובהק .
במסורות המקבילות לאלו לא נזכר הר  -המלך ולא ינאי המלך .
הסופי  ,הל מאוחרות ביותר ושייכות לסוף המאה השלישית

כמו  -כן מסורות אלו  ,בגיבושן

22

ואילך ' .

2

לפיכך יתכן שגם כאן השתרבב

השם ' הר  -המלך ' למסורות האגדתיות בתקופה המאוחרת בהרבה להקופתו של ינאי  ,כאשר השם
היה כבר בשימוש למקום קיים .
נראה כי המקור הוודאי הקדום ביותר המזכיר את הר  -המלך מצוי בתוספתא  ' :אילים ממואב עגלים
משרון כבשים ממדבר גוזלות מהר המלך ' .

24

התוספתא  ,המונה את המקומות שסיפקו קרבנות

למקדש  ,מציינת בהם גם את הר  -המלך  .לפיכך ניתן לקבוע  ,שהמקום היה קיים כבר קודם לחורבן
הבית .

25

אך עדיין עומדת השאלה האם ניתן לקבוע ביתר דיוק את מועד יצירתו של המונח ולזהות את המלך
שאליו מכוון השם

?

דיון בשאלות אלו דורש הערה מקדימה  .כאמור  ,לא

"

מיד קיימת זהות בין המקורות השונים

המזכירים את הר  -המלך  .פעמים שהמונח מציין יישוב או מבצר ופעמים שהוא מציין אזור רחב
יותר  .מסתבר כי היתה התפתחות בחלותו הגיאוגראפית של השם

מסוים ואחר  -כך הולך ומתרחב

le

;

בראשונה הוא נקרא על מקום

בראשונה היה השם הר  -המלך כינוי ליישוב מסוים  ,ויותר

מאוחר הולך ומתרחב ההיקף הגיאוגראפי וכולל גם את התחום של היישוב  ,אשר אף הוא נקרא

באותו שם  .תופעה זו ידועה בשמות יישובים ותחומים בארץ  -ישראל .

27

לאור שיקולים אלו והראיות שאביא להלן ברצוני להציע  ,כי המלך הנזכר הוא המלך הורדוס והר -
הרודיון  ,מבצרו של הורדוס  ,הול הר  -המלך  .על הרודיון ידוע  ,כי לאחר פלישת הפרתים לארץ -

ישראל בשנת

לפני  -הספירה  ,בשעה שצרו על ירושלים  ,נמלט הורדוס מן העיר ובמקום זה הוא

40

ניהל קרב נגד רודפיו וזכה בניצחון  .מאוחר יותר  ,בנה הורדוס באותו מקום מבצר לזכר המאורע
וקרא לו על שמו

הרודיון ' .

2

היה זה מפעל אדירים  ,מכיוון שהורדוס לא הסתפק בבניין המבצר  ,חלק

מן ההר שעליו נבנה המבצר נעשה בידי אדם  .הורדוס החשיב מאוד את המקום וציווה לקוברו שם .

למשל ,

כך ,

21

המסורת על המפגש שבין שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון באנטיפטרוס  ,אין בה כדי ללמד

שאנטיפטרוס היתה קיימת בסוף התקופה הפרסית  .ראה  :מגילת תענית ( מהדורת
 . 339 - 340קק 111 - 1 ( ) ) 1931 - 1932 ( ,ע Annual

 . Collegeאין

כך למשל באיבה רבה ב כ ( מהדורת

בוכר ) ,

(

קדמוניות . .
טן

. 14

ברכות מד ע " א .

24

תוספתא  ,מנחות ט יג  :וראה

25

אף כי יש  ,כאמור  ,לפקפק בקדמות הר  -המלך הנזכר בסיפור בריחת נחוניון  ,מכל

:

. ) 143

עמ '  , 106כמקום הר המלך נאמר בדרום  ,בלי קשר לינאי .

מסורות אלו נמסרו בשמם של ר ' יוחנן  ,רבין ואחרים  .ראה לעיל  ,הערה

23

ליכטנשטיין ) Hebrew union ,

ספק שהשם הוכנס למסורת זו רק לאחר ימי

הורדוס  ,אשר בנה את המבצר וקרא לו אנטיפטרוס על שם אביו
22

29

מקום  ,העובדה

שחכמים בני

המאה השנייה דנים כבר כמקורות אלו  ,יש בה כדי ללמדנו  ,שמסורות אלו היו רווחות כתקופת בית  -שני .
קליין  ,ארץ יהודה  ,עמ '

. 42

26

ראה

27

כך  ,למשל  ,שומרון הוא שם של עיר ושל אזור  .ולמעשה

:

הטופארכיה .
28

בין השנים

29

מלחמות  ,א ,

15 - 24

יג ח

לפנה " ס  ,ראה

 :כא

י

27 :

.

.ק .

,

הטופארכיות .

.

( ' Herodiunl ' , Israel EA'ploration . Iournal 23 ) 19 3

 :קדמוניות  ,יז : 199

(מ2

Segal

/) .

אולי הבגדה על בריחת נחוניון לאלכסנדריה דרך הר  -המלך מבוססת

על מסלול בריחתו של הורדוס  ,שאף הרא עבר כמקום בדרכו
,

בדרך  -כלל ,

נקראות על שם בירת

לאלכסנדריה .

הר המלך  -הרודית

לרגלי המבצר בנה הורדוס עיר  ,אשר לקראת סוף תקופת בית  -שני היא נזכרת כמרכז של

טופארכיה  ' .ראוי לציין כי זהו המקום היחידי מכל מפעלי הבנייה של הורדוס שנשא את שמו  ,י '
0

וכהחלט יתכן שנקרא כאופן סתמי ' הר  -המלך ' .

על  -אף מעמדו המיוחד וחשיבותו הרבה  ,הרודיון איננו נזכר במפורש בספרות התלמודית  ' 2 .יתכן כי
הדבר נובע מכך שהפרושים לא אהדו

את הורדוס " ,

הורדוס ,

ולפיכך כאשר רצו להתייחס להר של

הם הסתפקו במונח ' הר  -המלך ' והכל ידעו למה הכוונה  .מטבע לשוני זה עבר גם לספרות חז " ל .

בדומה לכך אנו מוצאים כי כאשר רצו להזכיר את ההיפודרום שבנה הורדוס בירושלים  ' ,אין חז " ל
4

מזכירים את שמו של
בתרגום

:

הורדוס  ,אלא משתמשים במונח ' איסטרטית

' בי  -ריסא דמלכא ' .

6

'

של מלך ' " ,

או כפי שזה מופיע

ראוי לציין כי יוסף בן מתתיהו  ,אשר מכיר היטב את האונומסטיקון

של תקופת הבית  -השני ואת חבלי הארץ השונים  ,איננו מזכיר את הר  -המלך  ,לא כמקום ולא כאזור .
לעומת זאת  ,הוא מכיר היטב את הרודיון  .קשה להניח  ,שהוא לא היה מזכיר בכתביו יישוב מימי

הבית  -השני  ,שתפס מקום כה נכבד .
ראיה המאשרת את הזיהוי הזה ניתן לראות בדברים הבאים  .במקומות שונים בספרות המשנה
והתלמוד מופיע המונח ' יונים הרדסיות ' .

.

7

'

חכמים בני המאה השלישית מתלבטים במקור השם  ' :ר '

חייא ור ' שמעון  ,חד תני הדרסיאות וחד תני הרדסיאות  ,מאן דתני הרדסיאות על שם הורדוס  ,ומאן
דתני הדרסיאות על שם מקומן '

'

רש " י מסביר  ,שיונים אלו נקראו על שם הורדוס  ' ,שהתחיל

להתעסק בגידולן '  .וכן סבור ליברמן  ,כי יונים אלו הן יונים הגדלות בכית  ,ונקראו כך על שם הורדוס

בארמונו .

המלך שגידל אותן

מאמר

התוספתא ,

מסתבר שגם בארמונו שבהרודיון גדלו יונים אלו והן מזכירות את

39

שהר המלך היה מקום שסיפק גוזלות לקרבנות המקדש .

40

מבצר הרודיון שימש  ,כידוע  ,את המורדים הן במרד החורבן י 4הן בתקופת מרד בר  -כוכבא .

42

מבצר

זה היה אחד מן המעוזים האחרונים של המורדים  ,לפני נפילתו בידי הרומיים בשתי המלחמות  .והנה
המקורות התלמודיים  ,אשר מזכירים את ירושלים בקשר למלחמת החורבן ואת ביתר בקשר למרד
פליניוס ,

.5

30

מלחמות  ,ג  ,ג ה

31

לפי יוסף בן מתתיהו ( מלחמות  ,א  ,כא י ) נראה כאילו היה עוד מבצר של הורדוס בשם זה  .אולם נראה שזוהי טעות .
ראה

32

:

;

, 15 , 70

.

סגל ( לעיל הערה  , ) 28עמ '  , 29הערה . 16

אין לזהות את בית חדודו ( משנה  ,יומא ו

ח ) עם

השלם  ,ערך ' בית  -הרודו ' ) ,

הרודיון ( ראה  :ערוך

במשנה איננו מתאים להרודיון .
33

שכן המרחק הנזכר

ביבא -

ראה  :ג ' אלון  ' ,עמדת הפרוורים כלפי שלטון רומי ובית הורדוס '  ,מחקרים בתולדות ישראל  ,א  ,תל אביב

. 47 - 26

, 1957

עמ '

-

34

קדמוניות  ,סו 268 ,

35

' אמ ' שמעון כן פתירה נוחרין היו עדרות באיסטרטית של מלך  ' . . .תוספתא  ,עדויות ג ד  ( .נ " א  :נסתרטיא ; והשווה

ואילך .

כאיסטריא ) ;

מנחות קג ע " ב -

:

א ' ביכלר קובע  ' :אין אצלי אף צל של ספק שבמקום איסטריא יש לגרוס איסטדיא

.

והכוונה לאיצטדיון '  .א ' ביכלר עם הארץ הגלילי  ,ירושלים

תשכ " ד  ,עמ ' , 55

הערה  . 7וראה  :קליין  ,ארץ יהודה ,

עמ ' . 87
36

37

תרגום אונקלוס לבראשית יד יז .

משנה  ,חולין יא א

ראה
38
39

:

:

תוספתא .

שבת יב ד  :ביצה כד ע " א  ,כה ע " א ; חולין קלט ע " ב ועוד  .על הגירסאות של השם

ש ' ליברמן  ,תוספתא כפשוטה  ,נויארק תשכ " ב  ,עמ '

186

[ להלן

:

ליברמן תוספתא כפשוטה ] .

חולין קלט ע " ב .
ראה

:

הורוכיץ  ,ארץ ישראל ושכנותיה ( לעיל  ,בערה

, ) 10

ערך הרודיום .

40

מנחות ט יג .

41

מלחמות  ,ז ,

42

על כך שהרודיון היתה מרכז מינהלי חשוב בימי המרד  ,ניתן ללמוד מתעודות מורבעת  .ראה

 .מ 122

ו א  .וראה גם לאחרונה סיכום המימצא הארכיאולוגי א ' נצר  ,הרודיון  ,ירושלים תשמ " א .

 .קק . 11 .

ןOxl 'or (i 196

.

Ml / rahha ' at

?

א .frottes

]? 3

.

]) . de Vaux

:

.1 . .1 .

Benoit ,

.ע

 Milik ,וכן נצר שם .

27

רפאל ינקלביץ

בר  -כוכבא  ,ויישובים נוספים הקשורים למלחמות אלו  ,אינם מזכירים כלל את הרודיון  .אמנם אין

לצפות לכך שהמקורות יציינו את כל המקומות הקשורים במרידה  ,אולם העדרו של הרודיון מעורר

תמיהה  .נראה כי תמיהה זו תמצא את פתרונה אם נניח  ,שהמקום נזכר לעתים בשם ' הר  -המלך ' .
בצורה זו ניתן להסביר את מלחמתו של בר  -דרומא  ,דהיינו

בהר  -המלך ' ,

בר  -כוכבא ,

4

כלומר

בהרודיון  .וכך יש לפרש את המדרש

:

' והצר לך בכל שעריך  ,אילו כרכים גדולים שבארץ  -ישראל

כגון הר  -המלך ובית  -תר וכיוצא בהן ' .

44

המדרש מונה כאן את המבצרים האחרונים אשר שימשו את

המורדים במרד בר  -כוכבא ונפלו לידי הרומיים  ,ובהרודיון על  -פי מקור זה היה מצוי
ו ' המחנה ' של בר  -כוכבא  .י 4גם המסורת התלמודית

:

' אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא

ותרנגולתא חרוב טור  -מלכא אשקא דריספק חרוב ביתר ' ,

46

משמרת לפי דעתי בשם ' טור מלכא ' את

השם התלמודי של הרודיון  .לזיהוי דומה אפשר להגיע מתוך דברי התוספתא

:

' היו לו מעות טמונות

 . . .אף על פי שיודע שהוא שם  ,אין מחללין אותו עליהם ' .

בקצטרא ובהר המלך

זו נשנתה סמוך לסיום מרד בר  -כוכבא  .היו יהודים שטמנו כספם במבצרים

אותם הרומיים  ,לא יכולים היו להוציא כספם

משם ' .

' בית האוצר '

4

47

כנראה שברייתא

ובהר  -המלך  ,וכשכבשו

התוספתא מדברת על מעות כוסביות  ,ונראה

על  -כן שקצטרא הוא המבצר בביתר והר  -המלך הוא הרודיון  .יתכן גם שהשם ' טור שמעון ' ( הר

מכוון

שמעון )

להרודיון ,

49

שהרי שמו של בר  -כוכבא היה שמעון  ,וייתכן שהיה זה מעשה סימלי

להסב את שמו של ' הר הורדוס '

ל ' הר

שמעון ' .

עולה מדברינו  ,כי המונח ' הר  -המלך ' בספרות חז " ל  ,ביסודו הוא כינוי להרודיון  ,והתמורות שחלו

בהיקפו של הר  -המלך מקבילות להתפתחות שהיתה במעמדו של הרודיון  .בתולדות הרודיון אפשר
להבחין שלושה שלבים  .בראשונה מציין השם את המבצר המלכותי של הורדוס ואת העיר שנבנתה
לרגליו  .מתוך מקורות של סוף תקופת הכית למדים אנו כי להרודיון ניתן מעמד של טופארכיה
העיר

כלומר

למרכז של טופארכיה והשם הרודיון נקרא על כל המחוז .

הופכת

0,

'

מעמד

אדמינסטראטיבי זה נשמר להרוריון לפחות עד מרד בר  -כוכבא  .יותר מאוחר בטלה הטופארכיה

הרודיון  ,ומסתבר כי מיד לאחר המרד סופחה טופארכיה זו לירושלים על  -ידי אדריינוס  .ינ בדומה
לכך אנו מוצאים בספרות התלמודית את התמורות במונח ' הר  -המלך '  .בשלב הראשון הר  -המלך
מציין את העיר ואת הטופארכיה  ,ואילו בשלב האחרון בסוף המאה השלישית ותחילת

הרביעית ,

כאשר תרודיון איננה משמשת עוד כטופארכיה ומעמדה נשכח  ,איבד גם השם הר  -המלך את

משמעותו הראשונית  ,והוא חל על אזור נרחב שכלל שטחים הן בהרי יהודה הן בשומרון .
43

גיטין נז ע " א .

46

גיטין גה ע " ב ; וראה

44
:

מדרש הגדול דברים כח נב .

קליין  ,ארץ יהודה  ,עמ '

: 241

45

ראה

לעיל  ,הערה . 42

' ואולי מותר לחשוב על פי ההודעות האחרונות שמבצר הר

המלך עמד לא רחוק ממבצרו של בר כוכבא ' .
47

תוספתא  ,מעשר

שני א

ליברמן  ,תוספתא כפשושה  ,עמ '

48

ראה

49

קליין ( ארץ יהודה ,

:

: 1

וראה ירושלמי  ,מעשר שני א  ,נב ע " ד  .בכתב יד ערפורט הנוסח  :בקסטרא או כהר המלך .

עמ ' ) 245

. 718

מזהה את טור שמעון עם ביתר  .ייבין ( מלחמת כר כוכבא  ,עמ '

) 98 - 97

מזהה את טור

שמעון עם טור מלכא  ,ולדעתו זוהי תורמוסעיא בשומרון  .אפשר להסכים לחלק הראשון של דבריו  ,אולם לזיהוי
שלו אין כל ביסוס .
50

ראה לעיל  ,הערה  . 30נראה כי לטופארכית בית  -צור ניתן השם הרודיון  ,ואפשר כי הדבר נעשה עוד בימי הורדוס
ולפי רצונו  :ראה
המלך ,

51

ירושלים תש " ך  ,עמ ' . 113

ראה  :ד ספראי  ' ,המבש המנהלי בארץ יהודה בתקופה הרומית '  ,מחקרים בחולדות עם ישראל וארץ ישראל  ,חיפה
תשל " ח  ,עמ '

ע2

:

אבי יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של אוץ ישראל ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '  62ו א ' שליט  ,הורדוס

, 124

131

ואילך .

על מקור עיצובם האדריכלי של בתי הכנסת
הקדומים בגליל  -הערכה מחודשת
יורם צפריר

שרידיהם של בתי הכנסת הקדומים בגליל הינם עדים אלמים לפריחתו היישרבית
ויכולתו האמנותית של המרכז היהודי בגליל בתקופת גיבושה של ספרות
התלמוד  .לאחרונה נתעורר ויכוח על דבר תאריך הקמתם של בתי כנסת

אלה ,

ויש לויכוח זה השלכות מרחיקות לכת על חקר יהדות הגליל בכלל  ,הרחק מעבר
לדיון האדריכלי המצומצם .
א

זה שנים רכות מקובלת על החוקרים החלוקה של בתי  -הכנסת העתיקים בארץ  -ישראל  ,מן הכחינה
האדריכלית  ,לשלושה סוגים

' בתי  -הכנסת מן הטיפוס הקדום '  ' .בתי  -הכנסת מטיפוס המעבר '

:

ו ' בתי  -הכנסת מן הטיפוס המאוחר '  .י על פי החלוקה המקובלת תוארכו בתי  -הכנסת מן הסוג הקדום

בעיקר למאות השנייה והשלישית לספירה  ,בתי  -הכנסת מסוג המעבר בעיקר למאה הרביעית
לספירה ובתי  -הכנסת המאוחרים למאות החמישית ועד השביעית  .חוקרים שונים העלו בעת
האחרונה ספקות בדבר תקפותה של חלוקה בסיסית זו  ,ודעות שונות הושמעו בזכות הצורך לנתק את
הקשר בין הטיפוסים האדריכליים השונים של מבני בתי  -הכנסת לבין הגדרתם הכרונולוגית

כ ' קדומים '  ' ,מאוחרים ' או שייכים לסוג

ה ' מעבר '

2.

ספרות רבה הוקדשה לתיאורם ומיונם של בתי  -הכנסת מן הטיפוסים השונים  3 ,ולא נביא כאן אלא
כמה אפיונים מרכזיים  ,המייחדים כל טיפוס אדריכלי מבין השלושה שהוזכרו .

*

1

מורחב של דברים שהושמעו באוניברסיטה העברית בירושלים ב  , 29 . 3 . 1981 -ביום השנה השביעי לפטירתו
נוסחפרופ
של
' מ ' אבי  -יונה ז " ל  ,ועם צאת ספר מאמריו המצולמים  Ancient Palestine :חן 4 . Avi -Yonah Artן
981ן Jerusalem

.

.

.

ראה  ,למשל  ,אבי  -יונה  ' ,הארכיטקטורה של בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל ובתפוצות '  ,ב " ס רות
האמנות היהודית  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ '
 . 32 - 33קק 32 ) 1973 ( ,

 . 272 - 273קק 1981 ,
2

,

iel

: 163 - 137

וביתר הכללה

נדפס מחדש בספר Jerusalem :

:

' Ancient Synagogues ' ,

.

Art

Ancienl Palestine

1!1

,

( עורך ) ,

4 . Avi-Yonahי
4 . Avi -Yonahן

על בעייה זו ראה  ,למשל  ,במאמרים שונים שנדפסו לאחרונה בקובץ המוקדש למחקר בתי  -הכנסת בישראל

[ להלן

Synagoguey :

[ Ancienl

Ancienl Sfnagogues Revealed, Jerusalem 1981

בגון מאמרי המבוא של ל " י לוין ( שם  ,עמ '

 , ) 10ע '

קלונר ( שם  ,עמ '

) 18

.

:

.

( 6 .ט) 1 . 1 . Levine

ועבודות נוספות שאתייחס אליהן

במפורט בהמשך המאמר .
3

ראה

ריכוזה ומיונה של ספרות זו בעבודות הביבליוגראפיות הנרחבות

Israel 1 - ( ) 1 , Wiesbaden 1977

בארץ ישראל '  ,קתדרה ,

( 4

תשל " ז ) .

",

) [ . Reeg , Die :

1נ

ttenmeister

H

.ק

 ; Antike Synagogenרות פ ' גולדשמידט  -לעהמאק  ' ,נתי כנסת ~
קדומים

עמ '

; 222 - 205

עליהן יש להוסיף  ,כאמור  ,את הקובץ Ancient synagogues

הנוכר למעלה .
29

ש

תכנית בית  -הכנסת גחורבת העמודים  ,מן ' הסוג הקדום ' ( קוהל וואציער

לוח

[ הע ' , %

) 10

הקבוצה הקדומה  ,לפי החלוקה המקובלת  ,היא קבוצת בתי  -הכנסת מל הגליל  .זוהי קבוצה שנמנו בה
עד היום כשלושים בתי  -כנסת  ,חלקם נשתמרו מהם רק שרידים מועטים  .יחד עם בתי  -כנסת דומים

מן הגולן  ,אנו מונים בקבוצה זו קרוב לחמישים בתי  -כנסת  .הבולטים בקבוצה זו הם בתי  -הכנסת

מכפר  -נחום  ,כורזין  ,מירון  ,ברעם  ,חורבת העמודים  ,גוש  -חלב וכפר  -נכוריה

( נברתין ) ,

ובגולן  :א -

דכה  ,אום  -א  -קנאטיר  ,קצרין ועין נשוט  .בתי  -כנסת אלה נבנו באבני גזית ועוטרו בגילופי אבן
שרובם מוקמו  ,כפי הנראה  ,בחלקי הבניין המופנים כלפי חוץ  .הגג נשען על טורי עמודים  -על פי

רוב שלושה טורים  ,שהוצבו במקביל לשני קירות האורך וקיר העורף של הבניין ; במבנים קטנים
הוצבו שני טורי עמודים בלבד לאורך הבניין  .החזית העיקרית של המבנה מוקמה מול

ירושלים ,

בכיוון דרום  ,והיא כללה שלושה פתחים  ,ובמבנים הקטנים פתת יחיד  .חזית זו היתה החלק המפואר
שבמבנה .

4

הטיפוס המנוגד לקבוצה ' הקדומה ' הוא זה של בתי  -הכנסת המכונים ' מאוחרים '  ,שחיצוניותם
צנועה ביחס ותבניתם מזכירה במידה רבה תכנית של כנסיה בסיליקאלית  .רצפתם מעוטרת על פי

רוב כפסיפסים צבעוניים ועשירים  .בכיוון ירושלים מצוי אפסים ובחזיתו במה וארון  -הקודש

;

הכניסה מסודרת בצורה נוחה והגיונית מן העבר המנוגד  .הבולטים בין בתי  -הכנסת בקבוצה זו הם

בתי  -הכנסת מבית  -אלפא  ,חמת  -גדר  ,נערן  ,בית  -שאן  ,מעוז  -חיים  ,נירים  ,עזה וכו ' .
4

5

מבין עבודות היסוד והסיכומים שהוקדשו לבתי  -הכנסת הגליליים יש לציין בראש וראשונה את המחקר הראשוני
של קוהל וואצינגר

:

,

.

סוקניק  ' ,בתי כנסת עתיקים כסביבת ים כנרת '  ,ש '
 ; 79 - 74נ '

.

 Galilaea Leipzig 1916ה Watzinger Antike Synagogen

יימין

,

.נ ש

~

וח " ז הירשברג ( עורכים )  ,ארץ כנרות ,

אביגד  ' ,לדמותם של בתי הכנסת העתיקים בגליל '  ,ח " ז הירשברג וי ' אבירם

הכינוס הארצי הכ " ד לידיעת הארץ  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '

; 100 - 91

Kohl

ירושלים

( עורכים ) ,

מ ' אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

.א

 :וכן א " ל

תשי " א  ,עמ '

כל ארץ

; )1

נפתלי ,

ג ' פרסטר  ,בתי

הכנסת בגליל ומקומם באמנות וכארכיטקטורה ההלניסטית והרומית  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור
לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים . 1972
5

ראה לעיל  ,הערות

 , 2 - 1וכן מאמרו המסכם

של נ ' אביגד  ' ,רצפת בית הכנסת בבית אלפא '  ,בקעת בית שאן  ,הכינוס

הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ ' . 70 - 63

30

תכמת בית  -הכנסת בחורבת שמע  ,מ ' סוג המעבר '
( מאיירם  ,קראבל וסטראנג ' [ הע '  , ] 25עמ ' ) 37

תכמת

בית  -הכנסת במעוז  -חיים  ,מן ' הסוג המאוחרי

גי ' צפיריס ,

:

1

ן

 - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1ין

' י

 [ Ancient Synagoguesהע '  , ] 2עמ ' ) 86

ו- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

בין הסוג ' הקדום ' לסוג ' המאוחר ' מצויים בתי  -הכנסת מן הסוג המכונה ' סוג המעבר '  ,שיש בהם

תכונות משל בתי  -הכנסת הקדומים יחד עם תכונות משל בתי  -הכנסת המאוחרים ותכניתם איננה

אחידה  ' .בין אלה נוהגים אנו למנות את בתי  -הכנסת

מחמת  -טבריה  ,בית  -שערים  ,חורבת שמע

ואולי

אף בית  -הכנסת בארבל .
קבוצה לעצמה  ,אשר כפי הנראה אין להגדירה באמות המידה הכרונולוגיות שתיארנו למעלה  ,היא

קבוצת בתי  -הכנסת מדרום  -יהודה כגון אשתמוע  ,סוסיה  ,עין  -גדי ועין  -רמון .

במרכז דיוננו עומדים בתי  -הכנסת ' הגליליים ' המכונים ' בתי  -הכנסת מן הטיפוס הקדום '  .ואף  -על  -פי
שמסקנות הדיון  ,כפי שתובאנה

להלן ,

יש

בהן ,

במידה

רבה  ,משום

ניסיון לתמוך בגישות

ה ' שמרניות ' ביחס  ,לעומת הדעות החדשניות שהושמעו במחקר  -נדמה שאין חילוק על כך שיש
מקום לבחינה וההערכה המחודשת של הנושא  .החומר הארכיאולוגי החדש שנצטבר הינו רב ביותר

וההערכה המחודשת אינה רק בבחינת אפשרות  ,אלא היא בבחינת חובה .

ב
לכל דיון בשאלת מקורם ועיצובם של בתי  -הכנסת יש להקדים דיון בקביעת זמנם  .התיארוך הנכון
של בתי  -הכנסת הוא האמצעי הראשון במעלה למקם את בית  -הכנסת היהודי על רקע סביבתו -

היהודית והלא יהודית  -ועל רקע התרבות העולמית  .התיארוך הנכון הוא המאפשר לנו לגלות במה
שותפה אדריכלות כתי  -הכנסת לאדריכלות הלא יהודית ובמה היא חורגת ממנה ; במה היא מקדימה
את אפנת זמנה ובמה היא מאחרת  ,במה היא יחודית ובמה אינה יוצאת  -דופן .

6

ראה

לעיל  ,הערות , 2 - 1

וכן  :ג ' פרסטר ' בתי כנסת עתיקים בארץ

ישראל '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ב )  ,עמ '

. 42 - 38

יורם צפריר

למרבה הצער אנו עניים ביותר בנתונים כרונולוגיים מדויקים בבתי  -הכנסת בכלל  .בניגוד למבני

הציבור הפגאניים  ,בעיקר בסוריה ובחורן  ,שכתובותיהם משופעות בתאריכים  ,ובניגוד לכתובות

בכנסיות  ,שאף בהן מרובים ציוני הזמן  ,מיעטו היהודים מאוד בציון תאריכים  .מתוך למעלה ממאה

וחמישים כתובות שנתגלו עד עתה בעברית  ,ארמית ויוונית
משקוף בית  -הכנסת מכפר נכוריה
לחורבן ' היא שנת

564

( נברתין )

7,

רק בודדות כוללות צירן  -זמן  .על

קרא אביגד ' למספר ארבע מאות ותשעים וארבע שנה

לספירה  " .אביגד סבר שמדובר כאן בתאריך של בנייה מחדש של בית  -הכנסת

ולא בתאריך ייסודו הראשון  .סברה זו לא נתקבלה על דעת הכולל אולם לאחרונה  ,על  -פי חפירות
שנערכו במקום  ,נתברר כמעט למעלה מכל ספק  ,שאכן היו לבניין זה שתי תקופות קיום  ,והכתובת

אינה יכולה להיות שייכת אלא לשלב השני  ,המאוחר  ,של קיומו  ,כפי שסבר אביגד
בפסיפס בית  -הכנסת של עזה צוין תאריך המקביל לשנת

כנסת מאשקלון חקוקה כתובת משנת

לספירה ; "

604

509 - 508

לספירה ; יי

מלכתחילה 0 .י

על סורג של בית -

בכתובת בית  -הכנסת מסוסיה מצוי בפסיפס

תאריך לבריאת העולם  ,אך לרוע המזל הכתובת נשתמרה רק בחלקה  ,ודווקא חלקה העיקרי הכולל

והמאות מצוי היה בחלק שנשחת " .

את מניין העשרות

הוותיקה מבין הכתובות היא הכתובת הארמית

של בית  -הכנסת מבית  -אלפא  ,המהווה כשלעצמה אבן  -פינה במחקר  .נזכר בה המלך יוסטינוס ,
ונראית דעתו של סוקניק שהכוונה לקיסר יוסטינוס הראשון שמלך בין

ליוסטינוס השני שמלך בין

4 , 578 - 567י

527 - 518

לספירה  ,ולא

אך אין הדברים נעלים מספק  .שתי האפשרויות מכונות

אותנו  ,על  -כל  -פנים  ,אל המאה השישית לספירה  .לאותו פרק  -זמן יש לתארך גם את בית  -הכנסת

הצפוני ( השומרוני

כבית  -אלפא " .
531 - 530

?)

בבית  -שאן  ,שכן האומנים שעשו את הפסיפס במקום זה  ,הם האומנים שעבדו

בגראסה שבערביה נתקיים בית  -כנסת שתאריך בנייתו אינו ידוע  ,אך ידוע שבשנת

לספירה כבר היה חרב ועל חורכותיו נבנתה כנסיה 6 .י

עולה שרוב הכתובות  ,להוציא זו שמכפר  -נבוריה  ,מתארכות את בתי  -הכנסת מן הטיפוס הקרוי

' מאוחר '  ,וזו שמכפר  -נבוריה איננה משלב הבנייה הראשוני של בית  -הכנסת  .לפיכך אנו חסרים

.

ראה ריכוז הכתובות ביוונית אצל .Iuives , :

7

11 . Lifshitz , Donateul .s er fon ateurs dans /es S) vla fogues

~ על פסיפס ואבן  ,ירושלים תשל " ח
[ להלן  :ליפשיץ  ,נדבנים ומייסדים ]  Paris 1967ובעברית וארמית אצל י ' נווה ,

ואבן ] .

[ להלן  :נווה  ,פסיפס

נ ' אביגד  ' ,כתובת המשקוף של בית הכנסת העתיק בכפר

8

פסיפס ואבן  ,הערה  7מספר
9

ראה  ,למשל

.

Israel

:

ו . 3עע ן3ך23 ) 19
עמ '
10

,4

"

12

01

Capernaum ' ,

The

Late Chronology of the Synagogue

Loffreda ,

8.

.

.

קיומם של שני השלבים הראשון מן המאה השלישית לספירה והשני מן המאה השישית לספירה  ,נתברר בחפירה

א'

) 1980

מאירם .

א ' עובדיה  ' ,כיח הכנסת כעזה '  ,קדמוניות  ,א

"

(

,",

,

 Oriental 501שוו .ו51ש 0ן of ~ he

 . 154 - 156קק
13

. 13

םמןאםנ Exploration ,נתפרסם גם בספר  . 52ק  ; Ancient synagoguesנווה  ,פסיפס ואבן ,

שערך במקום לאחרונה ( קיץ
11

נכוריא ' ,

ידיעות  ,כד

( תש " ך ) ,

עמ ' 36

]

] 45 -

 .וכן

נווה ,

.

(  ; 15 ) 1935וכן

,

( תשכ " ח ) ,

0 ]11710

. .,

עמ ' 24

'  ] 1סו ] וווו 1 :ן -

]

127 -

 .וכן ליפשיץ  ,נדבנים

ומייסדים ,

מספר . 739

E . L . Sukenik , ' The Ancient Synagogele of

ליפשיץ  ,נדבנים ומייסדים  ,מספר . 70

ש ' נוטמן  ,ז ' יינין וא ' נצר  ' ,חפירת בית הכנסת כחרבת סוסיה '  ,קדמוניות  ,כ ( תשל " ב )  ,עמ '  . 52 - 47וכן '  ,נווה ,
פסיפס ואבן  ,מספר . 76

14
5

]

א " ל סוקניק  ,בית הכנסת העתיק בבית  -אלפא  ,ירושלים

נ ' צורי  ' ,בית הכנסת העתיק בבית שאן '  ,ארץ ישראל  ,ח ( ספר
] 57

16

תרצ " ב  ,עמ '  : 42 - 39נווה ,

.

234 - 241

 .קק .

New Haven 1938

.

"

,

0קם  ).ש ( t/? e 1

ש

סוקניק ) ,

,

ץ

י

פסיפס

ירושלים תשכ " ז ,

) Gerasa ,

 . ( .ן"

ואבן  ,מספר

עמ ' , 167 - 149

) Kraeling

".

. 43

ובעיקר עמ '

על מקור עיצובם של בתי  -הכנסת הקדומים בגליל

תאריכים מוחלטים מן הכתובות לקבוצת בתי  -הכנסת הגליליים  -הקדומים  ,שהם דווקא העומדים
במרכז דיוננו .
על  -כן נופלת מלאכת התיארוך של מבנים אלה על הארכיאולוג  ,העושה שימוש בממצאים שעלו מן
החפירה

:

כלי החרס והמטבעות  .כידוע  ,המימצאים הנלקטים בחורבות הבניין מייצגים בדרך  -כלל

את שלב הקיום האחרון של הבניין ועל  -כן אין בהם כדי ללמד על תאריך ההקמה של המבנה .
חשובים מאלה הם המימצאים הנלקטים מתחת לרצפות או מתחת ליסודות

הקירות  ,שכן אלה

נותנים ידיעה על תאריך מקורב של הקמת המכנה  ,או לפתות על ה  , terminus post quem -.הוא

התאריך האחרון האפשרי  ,שאחריו בזמן כלשהו הוקם המבנה  .אלא בידוע שגם אמצעי זה איננו
בבחינת הוכחה

מוחלטת  .לא אחת קורה ( והדברים נכונים בעיקר במבנים המתקיימים עשרות ומאות

שנים  ,כגון המבנים שאנו מדברים

נהם ) ,

שנעשים שחזורים ובניות מחודשות של חלקים מן

הבניין ,

ובעיקר מוחלפות המרצפות הישנות בחדשות  .במקרים אלה חודרים מימצאים  ,כגון שברי  -חרם
וכעיקר מטבעות אל מתחת לרצפות בעת השחזור  ,ויש סכנה שאנו נוטים לפרש מימצאים המעידים
על חידושו של הבניין או חידוש רצפותיו  ,כאילו הם מכוונים לתקופת ייסודו .

במצב דברים זה עולה ערכו של המחקר ההשוואתי הכללי  :הקבלת המבנים  -לענייננו בתי  -הכנסת

היהודיים  -או פרטים ארכיטקטוניים שלהם למבנים אחרים  ,בין יהודיים בין נכריים  ,אשר
תאריכם ידוע  .גם למחקר ההשוואתי חולשות ידועות

:

העיקרית שבהן היא העובדה  ,שאין אנו

יודעים כמה זמן עשויה לארוך שאיבד מעין זו של אלמנטים אדריכליים ואמנותיים מאזור

לאזור ,

ועל  -כן אין בידנו לעולם תשובה חרה ומוחלטת .
קשיים אלה אכן גרמו לכך שהיום מצוי מחקר כתי  -הכנסת הגליליים נשלב של לנטים  ,ואי ההסכמה
בין החוקרים היא לפעמים מרובה מן ההסכמה  .המחלוקת העיקרית היא על התאריך של בניית בתי -

הכנסת הגליליים  ,ובמיוחד המפואר שבהם  -בית  -הכנסת מכפר  -נחום  ,וכן על תאריך בתי  -הכנסת
מן הגולן  ,הקרובים קרבה ניכרת מן הבחינה האדריכלית  -אמנותית לבתי  -הכנסת הגליליים .

מאז ראשית המחקר נתקבלה הדעה שבתי  -כנסת אלה הם פרי יצירה של המאות השנייה והשלישית

לספירה  ,כלומר תקופת התנאים וראשית תקופת האמוראים  ,היא תקופת השיא של יצירת ההלכה

מהפכה נתחוללה עם פרסום תוצאות חפירותיהם של קורבו ולופרדה בכפר  -נחום " י

וכינוסה בגליל  .לי

ועם הפרסומים הראשונים של חפירות צ ' מעוז באתרים בגולן  ' .י חוקרים אלה טוענים
על

מימצא ארכיאולוגי ' בלתי

 ,בהסתמכם

בעיקר מטבעות  ,שיש לאתר את המבנים שחקרו עד למאה

תלוי ' ,

החמישית לספירה  ,כלומר לתקופה הביזאנטית .
בגלל משמעותו הרבה  ,חרג הוויכוח מן התחום המוגדר של תיארוך בתי  -הכנסת הגליליים והפך

להיות זירת  -מבחן לתקפותן של אסכולות ארכיאולוגיות ואף של גישות מחקריות בכלל  .כנגד
מערכת שלמה  ,כביכול  ,של שיקולים היסטוריים השוואתיים ואמנותיים  ,אשר הובילה את החוקרים
לתיארוך בתי  -הכנסת הגליליים בתחומי המאות השנייה והשלישית לספירה  ,העלו החדשנים את

17

ראה העבודות שנזכרו

לעיל בהערות

2 ,1

י-

,4

וכן  ,לאחרונה  ,מ ' דותן  ' ,חקר בתי הכנסת העתיקים בארץ  -ישראל ' ,

שלושים שנות ארכיאולוגיה בארץ ישראל  ,תש " ח  -תשל " ח

 ( 1978 - 1948 /ספר אבירם ) ,

ירושלים

תשמ " א  ,עמ '

. 98 - 91
18

ס'

לופרדה ( לעיל הערה

.

 , ) 9עמ '  ; 42 - 37וכן גם 1 Synagoguesח "

 . 113 - 170קק 1 , Jerusalem 1975
19
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afal 00

"

אגןלעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 56 - 52

צ ' מעוז  ,הישוב היהודי ובתי הכנסת בגולן  ,ירושלים הש " מ  .וכן Art :and Architecture ofthe

 . 98 - 115קק Golan ' , Ancient Synagogues ,

Synagogues of the

v . c . Corbo ,

 . Ma ' oz , 'Thמג

יורם צפריר
המימצא האחד  ,או המימצאים הבודדים שהם ' בלתי תלויים '  ,כביכול ' עובדות כנתינתן '

;

לדעת

קורבו ולופרדה  ,חופרי כפר  -נחום הפרנציסקאנים  ,וההולכים בעקבותיהם  ,יש לכופף את ההשקפה

הכוללת בפני המימצא החד  -משמעי שהציגו  .לדעת חוקרים אחרים  ,הדבקים בדעה

ה ' שמרנית ' ,

להעדיף כאן  ,ובמקרים דומים  ,דבקות בקונצפציה השלמה שעמדה בביקורת של בחינות

יש

רבות ,

ואסור לוותר עליה  ,לפחות עד שלא תכלינה כל האפשרויות להסביר את הופעתו של הנתון יוצא
הדופן בדרך כלשהי  ,שאינה סותרת את המבנה הכללי .
האחרונה ,

הגישה

הדבקה ב ' קונצפציה

הכללית '

והנוטה להעדיפה על  -פני ה ' מימצא

המכריע ' ,

כביכול  ,היא כידוע הרת סכנות והיא עלולה להביא לא רק לטעות אלא גם לידי קיפאון מחשבתי .
ובכל זאת  ,כפי שיתבררו הדברים להלן  ,בכוונתי לדבוק בגישה זו  ,לגונן עליה ולטעון  ,שאם נבדקו
כל יסודותיה האחרים של התיאוריה בבדיקה מחודשת ונמצאו תקפים  ,ואם הבניין הכללי עודנו
משכנע והולם יותר מן הבניין הכללי האחר שמציעים החדשנים  ,מוטב שנחזיק בקונצפציה הכללית

ונבקש דרך ליישב את הסתירה שבין ' העובדות החדשות ' לבין התפיסה הכללית  ,באופן שאיננו הורס
את המכנה הישן  .נראה לי שזה הוא מצב העניינים בסוגיה שלפנינו .

בכפר  -נחום נתגלו אלפי מטבעות מן המאה הרביעית לספירה ואילך  .רובם נתגלו בשני מטמונים
שהונחו מתחת לרצפת בית  -הכנסת ומתחת לרצפת חצרו ובהם מטבעות ביזאנטיים  .באלה  ,כידוע ,
יש משום הוכחה לשימוש בבניין גם בתקופה הביזאנטית  ,אך אין בהם כדי להצביע על תקופת

הבנייה של בית  -הכנסת  .חשובים מהם  ,לצורך הבירור  ,המטבעות המרובים מן המאה הרביעית
לספירה שנמצאו פזורים במילוי מתחת למרצפות הבניין  ,עד לעומק ניכר של כמה עשרות
סנטימטרים  .בין אלה מצוי מטבע אחד לפחות מראשית המאה החמישית לספירה  .מסקנות

החופרים  ,קורבו ולופרדה  ,הינן ברורות  :בית  -הכנסת בכפר  -נחום נבנה במחצית הראשונה של המאה
החמישית לספירה .
תמונה נומיסמאטית דומה נתגלתה בכמה מבתי  -הכנסת

בגולן ,

אך כאן טרם פורסמו נסיבות

המימצא אלא המסקנות בלבד  ,ועל  -כן נמנע מאתנו ללמוד את המימצא

לפרטיו : 0 .

תמונה כרונולוגית שונה אנו מוצאים בכמה מן החפירות האחרות  .בבית  -הכנסת התחתון בגוש -
חלב ,

20

ן2

במירון

??

ובכפר  -נכוריה  -כולם מבנים המשתייכים על  -פי צורתם ל ' טיפוס הקדום '  ,הגיעו

לאחרונה נתפרסם מימצא המטבעות מחורבת כנף שממזרח לכנרת Ariel , ~ Coins from the Synagogue :

.

.

Report ' , Israel Munis~natic J
, ournal
 . 59 - 62קק ( 4 ) 1980
המטבעות שזוהו ,

D . T.

 ! -Prelininaryטחב ) . 8 ) Horvat 1מבין

125

שניים הם מן המאה השלישית לספירה  ,הרוב הם מן המאה הרביעית ומעטים הם מן המאה

החמישית  .את תאריך ייסוד כיח הכנסת יש לקבוע  ,לדעת המחבר לראשית המאה הששית לספירה  ,על פי מטבע של
אנסטסיוס

(  ) 5 ] 8 - 498שנמצא

במילוי מתחח לרצפה  .מאחר שאין המאמר פורש את נסיבות המימצא  ,אלא את

סיכומו בלבד  ,קשה לבקר את התגלית  ,אבל ככלל דומה שדחייה זו עד המאה הששית  ,המקובלת גם על החופר

צ'

מעוז  ,מראה את האבסורד שבהסתמכות כלתי מבוקרת על מימצא יחיד  .מוטב לדעתי לשקול אפשרות שהבניין
נבנה בתקופה קדומה ובמאה הששית הוא שוחזר או שרצפתו הוחלפה .
!2

,

 the 1977 and ! 978 Seasonsחס ' Preliminary Report
Israel ' . Bulletin ofl' the Atne /' ican
א ) 0 !-ש5שא 0 ' Oriental ,חסא ) 5
233
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5 -" Halav
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8 . Meyers , C . L . Meyers 1

' 1 Preliminary RepDrtע 1972 -

00א ) Upper Galilee 1974 , 1975 - Second Preliminary Report' , Annual of the American 5

.

 . 73 - 108קק  : Oriental Research , 43 ) 1978 ( ,א ' מאיידס ' מירך הקדומה  -חמש עונות חפירהנ קרמוניוח  ,יג
( תש " ם ) ,

34

עמ '

! . 113 - 11

חורבות בית  -הכנסת בכפר  -נחום לפני השחזור  ,מבט לדרום ( קוהל וואציער  ,ציור

)4

אריק מאיירם ושותפיו למסקנה  ,על  -סמך מימצא החרסים ומימצא המטבעות  ,שנתי  -הכנסת נבנו

במחצית השנייה של המאה השלישית לספירה  .בכפר  -גבוריה אף אולי ישנה אפשרות להקדים את
הבנייה עד למחצית הראשונה

של מאה זו ' .

2

בחורבת העמודים  ,אף הוא מבנה בית  -כנסת ' קלאסי ' מן

הסוג ' הקדום '  ,מתארך לוין את תאריך ההקמה לסביבות שנת
בית  -הכנסת בה קרוב ל ' טיפוס
306 - 286

לספירה ' .

המעבר ' ,

 300לספירה : 4 .

בחורבת שמע  ,שבניין

התאריך המתקבל לדעת מאיירם  ,על  -פי

המימצא  ,הוא

בין

:

כל החפירות הראו שמנני כתי  -הכנסת בגליל עמדו על תילם נמשך תקופה ארוכה  ,ושימשו עשרות ,
או אף מאות שנים  .בחלקם הם התקיימו במשך התקופה הביזאנטית כולה  ,או רובה  .כמה מהם

נהרסו ואחר  -כך הוקמו מחדש  .בית  -הכנסת של כפר  -נבוריה  ,דרך משל  ,עמד בחורבנו תקופה
ארוכה  ,עד שהוקם מחדש  -כפי שמעידה הכתובת במשקופו  -בשנת

564

 .לספירה .

הידיעה שהמבנים  ,המשתייכים על  -פי בנייתם ל ' טיפוס הקדום '  ,עמדו במשך מאות שנים  ,עשויה
לספק הסבר מסוים לקשיים שעוררו מימצאי כפר  -נחום  .יתכן שבית  -כנסת זה אכן נהרס מסיבה

כלשהי ( אולי ברעידת האדמה שהיתה בימי יוליאנוס ' הכופר ' בשנת

, 363

אשר לה מייחסים כמה

מקורות את הרס מקדש ירושלים הנבנה בידי היהודים ועוד ערים רבות  ,ובמקור אחד  ,המפרט את

המקומות שנהרסו  ,אף נמנית בשמה ' עינא

דגדר ' ,

'

היא חמת  -גדר הסמוכה יחסית

; :

בעת שעמד

בית  -הכנסת בחורבנו הוסרו אבני רצפתו ונפערו ביסודותיו בורות  .בעת הבנייה מחדש  ,בראשית

23

בעל  -פה  ,מפי החופר א ' מאיירס .

24

י " ל לוין  ' ,החפירות בחורבת העמודים '  ,קדמוניות  ,יג ( תש " ם )  ,עמ '

25

א'

מאירם  ' ,חורכת שמע  -היישוב וכיח הכנסת '  ,קדמוניות  ,ה

1-' aetצ1
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,-

ar Khi bet

110 - 107
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עמ ' - 58

S nagogue E.rcavation

 . 33 - 102קק 1970 - 19 /1 Durham ~- North Carolina 1976 ,

26

,

0

Templeך
' , Bul/etin

276

 .קק

40 ) 1977 ( ,

Rebuilding of

.

.

חס

Ol 'iental and A/ricun Studies

'

. 61

Kraabel

] . Meyers , A . T- .

.

.ן  .נ ש

Ancienl

Strange

~

Letter Attributed 10 cyril o
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Brock
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S.

יורם צפריר

המאה החמישית  ,פולס השטח כולו והותקן מילוי חדש  ,עד לעומק של כמה עשרות סנטימטרים
מתחת לרצפה  .במילוי זה נמצאו המטבעות המאוחרים .

27

פיתרון זה  ,מאולץ ככל שייראה  ,הינו  ,לדעתי  ,נוח יותר וסביר יותר מאשר להניח שבניין בית  -הכנסת
בכפר  -נחום נבנה במאה החמישית לספירה  .כפי שנראה להלן  ,הולם בית  -הכנסת בתכניתו  ,בחזותו

האדריכלית ובפרטיו הארכיטקטוניים והאמנותיים  -הגילופים והכתובות  -את המאה השלישית

לספירה  : " ,ואין הוא הולם את המאה החמישית .

29

במאה החמישית  ,לעומת זאת  ,נבנתה בכפר  -נחום עצמו  ,במרחק מטרים ספורים מבית  -הכנסת כנסיה

אוקטגונאלית  ,המייצגת את האדריכלות הביזאנטית ששררה במאה החמישית  ,שהיתה ' מופנמת '

ושונה לחלוטין באופייה  .הסברה ששני מבנים אלה  -בית  -הכנסת והכנסיה הסמוכה לו  -הם
יצירה של אותה המאה עצמה  ,נראית מוקשה ביותר .
דומני שבהלך מחשבה מעין זה אפשר יהיה גם להסביר מציאותם של אלמנטים ביזאנטיים בבתי -

הכנסת בגולן  .מוטב יהיה להסביר מציאות מטבעות מתחת לרצפות במקום מסוים ' 0כעדות לעבודת

שחזור  ,או לתרץ מציאותה של כותרת  -סל ביזאנטית כפורטיקו הקטן של בית  -הכנסת באום  -א -

קנאטיר " ,

כאילו כל הפורטיקו הקדמי האמור הוא תוספת מאוחרת  ,מאשר להניח מראש שאלו הן

עדויות לבנייה ראשונית מאוחרת  .אך מאחר שהמימצא עצמו טרם מצוי בפנינו לפרטי פרטיו  ,אי -
אפשר לפי שעה לבסס את ההנחה האמורה תוך ניתוח המקרה הפרטי של כל אתר ואתר .
במאמר מוסגר חייבים אנו להעיד  ,שמציאותם של אלמנטים ארכיטקטוניים מסוימים  ,כגון כותרות
יוניות או קורינתיות  ,המעוצבים בצורה רחוקה מן הפרוטוטיפ הרומאי הקלאסי  ,אינה חייבת להיות
מוסברת דווקא כאילו הם מרוחקים ריחוק של זמן מן התקופה הקלאסית  .אין הכרח להסביר עיצוב
פשטני ומגושם של כותרת או משקוף  ,כאילו אותו חפץ נוצר דווקא בתקופה הביזאנטית  .אנו

רשאים לפרש אלמנטים עממיים ופשטניים אלה ( בייחוד כשהם מופיעים באבני הבזלת הקשות
כגילויים של אמנות  ,שאבי יונה הגדירה בשעתו כאמנות ' מזרחית

לעיבוד )

' תת  -קלאסית '  .ת
27

זרם זה של אמנות נתקיים

,

עממית '

2נ

או אמנות

כידוע  ,במקביל ל ' זרם הקלאסי ' לכל אורך התקופה

קורבו ולופרדה מנסים לייחס חלק מן המטבעות לשכבה של בניינים פרטיים שהיו מצויים מתחת לבית  -הכנסת ,

כלומר שהמכנים הללו נתקיימו עד המאה הרביעית ורק לאחר  -מכן הוסרו ובמקומם נכנה בית  -הכנסת  .שחזורם זה

מבטל  ,כמובן מאליו  ,את האפשרות לקבל את השחזור ההיסטורי שהצענו למעלה  -אך עיון בפרטי החפירה איוו
מחייב כלל לקבל את דעתם  ,שהמכנים הפרטיים התקיימו במשך המאה הרביעית  ,ואפילו הם מודים שההפרדה בין

שכבת בית  -הכנסת  - Stratum 8 -לבין המבנים האזרחיים שמתחתם  - Stratum 4 -היא קשה
ראה :

לו פרדה Ancient Synagogues ,

 . 159 - 176קק 1 , Jerusalem 1976 ,
28

.

ולעיל ,הערה , )9

עמ '

55

.

,

 . Corbo , ' La.ו

וכן 1 Cafarnao ' ,,ט

5: tuda Hierosolymita~ a

.

ראה לאחרונה על תיארוך כותרות כפר  -נחום למאה השלישית אצל מ ' פישר התפתחות הכותרת הקורינתית בארץ

ביבא -

ישראל מאז ראשיתה ועד קונסטנטינוס הגדול  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,תל אביב
, 334 - 323

ובעיקר עמ ' . 333

29

וראה על

כך להלן  ,עמ '

30

ראה על נסיכות המימצא הנומיסמטי של בית  -הכנסת בעין נשוט אצל מעוז

31

קוהל וואצינגר

( לעיל  ,הערה  ) 4עמ '  . 134 - ] 25ודעת

Bylantine Periods ' ,

.

"

 , 1979עמ '

-

המוקדם סוף מאה חמישית '  .מעוז  ,שם  ,עמ '
32

ביותר .

( לעיל  ,הערה  , ) ] 9עמ '

. 24

מעוז על תיארוכו ' הכמעט ודאי  ' . . .למאה השישית או לכל

] .2

חן  The Romanתן  the Art of Palestineחן  , Orlenta Elementsהבחסרי Avi -

 .קק ( 51 : 13 ) 1948ן  . 105 :קק

.

( 10 ) 1942

 Palestine ,חן Antiyuilies

,

0

Departmenl

 .וא

שוuarter/y 01 1

 . 49 - 80קק  ( 128 - 165 : ] 4 ) 1950 ( ,וכן במהדורה מצולמת בספרו  Ancient Palestineתן  ( Artלעיל  ,הערה ) 1
~
עמ ' ] 8 1961 : ) ] 17 -י0א  Roman Palestine ,מן  Artי18תשהנ )  ( Idem ,ובמהדורה מצולמת  ,שם  ,עמ '

. ) 211 - 119
33

35

מ'

אבי  -יונה  ,תולדות האמנות הקלאסית  ,ירושלים

תש " ל  ,עמ '

. 276 - 249

כותרת מקצרין  ,אופיינית לבתי
הכנסת בגולן לנ ' מעוז ,
, Synagogues

כותרות קורינתיות ויוניות מפיליפופוליס

היינית

עמ '

) 104

01

"

( שהבה) שבחורן  ,משולבות בבניה מאוחרת  .שים לב

המנוונת בחלק התחתון של התמונה ( בטלר

0מ4

לכותרת

ןהע '  , ] 34עמ ' ) 379

הרומית ואיננו מיוחד דווקא לתקופה הביזאנטית  .בקצרין ובכמה אתרים אחדים בגולן שליט טיפוס

של כותרת יונית מנוונת  ,המאופיינת על  -ידי הגדלה מעבר לפרופורציה של ה ' ביצה ' המרכזית בדגם
' הביצים והרמחים ' שעל האכינוס של הכותרת  .כותרת זו  ,הנראית כמעט כקריקטורה של הכותרת

היונית הקלאסית  ,ועל  -כן יש הנוטים דרך שגרה לתארכה לתקופה

ממבנים ביזאנטיים מסוריה  ,מצויה גם בעיר פיליפופוליס שבחורן
34

"

1899 - / 90

"

Syria

New York 1903

,

ts

"ו
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the Ameri
' ican
Arciae
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 Otherמחם  Architectun- 8צילום בעמ '

. 379

הביזאנטית  ,על

,

0

פי דוגמאות

עיר שנוסדה באמצע המאה
 PublicationsיH . C . Butler ,

יורם צפריר
השלישית לספירה  ,וירדה משיאה שנים לא רבות לאחר יסודה  ,עוד כמאה השלישית עצמה  ,אם כי
לא הפסיקה את

קיומה ' .

נ

בחלקים הפנימיים של סוריה משמרת  ,כידוע  ,אדריכלות הכנסיות בתקופה הביזאנטית הרכה מקווי
האופי של האדריכלות הרומאית הקודמת  .במיוחד בולטות הדרכים בשימור החזית המאסיבית של
מבני האבן  ,שאפיינה את סוריה  ,ובאיכות גילוף האבן בחלקי הבניין המעוטרים  .מבחינה זו מתבלטת
סוריה הפנימית

כשמרנותה  .אפשר לכאורה להצביע על תופעה זו ולטעון שגם בגליל  ,המצוי בשולי

אזור ההשפעה של האדריכלות הסורית  ,חל תהליך דומה ועל כל רשאים אנו לתארך את בתי  -הכנסת

לתקופה הביזאנטית  .אך נראה לי  ,שלכל היותר יש בתופעה זו משום הסבר לנטייה לשחזר במאות

החמישית והשישית כמה מבתי  -הכנסת הקדומים במתכונת הקדומה של בנייתם  ,או להסביר בנייה
מן היסוד של בניינים מאוחרים בודדים במתכונת ה ' אנכרוניסטית ' ( אם אמנם ניווכח שאין שום

מוצא  ,אלא להסכים עם תיארוך מאוחר של בנייתם ) .
ככלל  ,נראה

לי שאין בתופעה זו משום סתירה אפשרית של

מסקנתנו  ,המבוססת על מכלול שלם של

טיעונים ושיקולים ועל ביקורת ארכיטקטונית של חלק מן המבנים עצמם  ,שלפחות הרוב הגדול

של מבני בתי  -הכנסת נוסד בתקופה הרומאית המאוחרת  .ובעיקר אין בדברים אלה משום החלשה

כלשהי של המסקנה  ,שטיפוס בתי  -הכנסת הגליליים הוא פרי יצירה של התקופה הרומאית
המאוחרת .

ג
בירור שאלת התיארוך של בתי  -הכנסת הקדומים בגליל אינו אלא שלב מקדים הכרחי לבירור רקע

צמיחתם של בתי  -הכנסת  .אף שדחינו את הדעות המבקשות לאתר את בתי  -הכנסת מן ' הטיפוס
הקדום ' עד לסוף המאה הרביעית והמאה החמישית לספירה  ,אנו חייבים לאשר תיקון אחד העולה
מתוך כל החפירות כולן  .לפי שעה לא נמצא כל שריד מן המאה השנייה לספירה  .מכל בתי  -הכנסת

שנחקרו לאחרונה אין אחד שחופריו מקדימים את זמן בנייתו מעכר למאה השלישית  ,על  -פי  -רוב

מעבר לחציה השני  ,או סופה של מאה זו .
היכן התפללו  ,לפיכך  ,חכמי המשנה הגליליים מדור אושא  ,ויורשיהם  ,ואפילו רבי יהודה הנשיא

עצמו ? כמובן שאפשר עוד לצפות לגילתם

של בנייני בתי  -כנסת קדומים יותר  -מן המאה השנייה

לספירה  ,אך דומני  ,שכמות המימצא שכבר נצטברה בידנו  ,אינה מרשה לנו לחמוק מתחום המימצא
הקיים אל מה שעוד עתיד להתגלות .
המסקנה האחת  ,הבאה לפי דעתי בחשבון  ,היא שאכן לא התקיימו בתי  -הכנסת  -עד המאה השלישית

במבנים מיוחדים  ,שיש להם סימן היכר חיצוני  ,כפי שהיו כמאה השלישית בתי  -הכנסת הגליליים .
בתי  -הכנסת בהם התפללו התנאים במאה השנייה ואף ראשוני האמוראים היו משוכנים בבתים בעלי
תכנית וחזות של בתים פרטיים  ,שכללו אולם אחד גדול מן האחרים ללימוד ותפילה ואולי חדרים
נוספים ששימשו את הקהילה  .כמושגים  ,שלאחר זמן יאפיינו את הארכיאולוגיה הנוצרית  ,אפשר
לומר שהיה זה מעין ' בנין קהילה ' ~ domus ecelesiae -

כשם שנמצאו מבנים של כנסיות נוצריות לפני ימי קונסטנטינוס  ,אשר לא היתה להם חזות של

35

על  -כן חייבים אנו להדגיש  ,שגם כאן אין בידינו ידיעות מפורשות על מקור הכותרת  ,ואף  -על  -פי שתיארוכה למאה
השלישית הוא הסביר ביותר  ,ישנה אפשרות שהיא שייכת לבניין יותר

"

3

מאוחר .

ישית

8י

ציור איזומטרי של ' בניין הקהילה ' המצרי מדורה  -אירופוס  ,מן
המאה השלישית לספירה על  -פי פירסון ורוסטובצב ( מ ' אבי -
יונה  ,האמנות היהודית [ הע '  , ] 1עמ '

"

ציור איזומטרי של ' בניין הקהילה ' הנוצרי מדורה -
אירופוס  ,מן המאה השלישית לספירה ( קראוטהיימר

נהע ' ) ] 36

) 154

כנסיה מן הטיפוסים המקובלים  ,אלא חזות של בניין פרטי  ,דוגמת הבניין הנוצרי

או אף הבניין ב ' רובע

המקודש ' ) 11 sacraט5ת) 1

בכפר  -נחום

7,

'

בדורה  -אירופוס ,

36

כך אפשר להניח שגם ליהודים היו

מבנים דומים בהם נתרכז הפולחן הדתי  ,התפילות ולימודי הקודש  .כאשר משווים זה לזה את בניין

ה ~ domus ecclesiae -הנוצרי מדורה  -אירופוס לבית  -הכנסת באותו המקום  -שניהם מן המאה

השלישית לספירה  ,בולט לעין הדמיון הכללי בין השניים  .לשני המבנים חזות של בית פרטי עם חצר
פנימית  ,אולם פולחן וכמה הדרים נוספים לשימוש

הקהילה ' .

נ

מדברים אלה עולה  ,שבית  -הכנסת הגלילי הינו המצאה יהודית בת המאה השלישית לספירה  .המצאה

זו צמחה  ,כפי שנראה כהמשך הדברים  ,על רקע המציאות החברתית של המאה השלישית ועל רקע
המצאי האדריכלי הכללי של אותה המאה .

קביעתנו  ,שאין בין בתי  -הכנסת הגליליים בניין מן המאה השנייה לספירה  ,וכפי הנראה אף אין

לצפות במאה זו לגילוןם של כתי  -כנסת כמתכונת המקובלת  ,מביאה אותנו למסקנה נוספת  :אין

לראות קשר אדריכלי בין בתי  -הכנסת בגליל לבין בנייני בתי  -הכנסת מימי הבית  .כידוע נתגלו עד
36

.

Sthseason New Haven ,

~  ) Dura-Eur~-opoם  : The Excavationsחן ' )[ . Hopkins , ~ the Christian Church

,

"

.
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י5

Harmondsworth 1965 ,

קורבו Cafa /~ ao
ביסוסה

( לציל ,וצרו  , ) 18עמ '

. 74- 59

1) . Kravtheimer , Early Chri

"

הסופי של הנחה זו יימצא  ,כמובן  ,רק כגילוי מבנה יהודי פרטי מן המאה השנייה  ,או ראשית המאה

השלישית  ,ששימש כמקום פולחן  .מסורת זו המשיכה ונתקיימה  ,ואנו מוצאים עוד במאה השישית אתר תפילה
בתוך מכלול של בית פרטי ( בית ליאונטיס ) כבית  -שאן  ,וראה

.

קדמוניות ה

( תשל " ו ) ,

עמ '

. 58 - 55

:

ד ' בהט ,

' בית הכנסת בבית שאן  -סקירה

ראשונה ' ,

יורם צפריר

עתה מימי הבית לפחות שלושה בניינים אשר נוהגים לראות בהם בתי  -כנסת  :במצדה ,

ובגמלה .

40

בהרודיוןי '

מאז הגילוי הראשון במצדה בקשו חוקרים אחדים לגלות קשר התפתחותי בין המבנים

של ימי הבית לבתי  -הכנסת הגליליים  .מנין נסיונות אלה נזכיר כמיוחד שתי הצעות בעלות כוח -
שכנוע רב  .האחת היא הצעתו של אביגד  ,הרואה את הפרוטוטיפ של סידור העמודים בבתי  -הכנסת

הגליליים  ,כבר בסידור העמודים בבית  -הכנסת הקדום במצדה  ,י 4והאחרת היא הצעתו של נצר ,
הקושר

את

אולמות

בתי  -הכנסת

הגליליים

עם

אולמי

שבארמונות הורדוס  ,הדומים להם בתבניתם דמיון רב .

תקופת

הביניים בת

42

בית  -כנסת  ,הבנוי כבניין בעל צורה  ,מיוחדת  ,באותה

אם אנו מוותרים מראש על ההנחה שהתקיים
200 - 150

הקבלה

( הטריקליניה -

( triclinia

השנים שבין החורבן לבין הופעתם של בתי  -הכנסת הגליליים  ,ממילא

חרצנו את גורלן של התיאוריות השונות  ,המבקשות לקשר את אדריכלות בית  -הכנסת הגלילי עם
פרוטוטיפ אדריכלי כלשהו מימי הבית השני .

השכנת בית  -הכנסת היהודי במבנה מיוחד  ,שלא נודע קודם לכן  ,לא היתה לפיכך בבחינת סיגול או

העתקה  ,אלא בבחינת המצאה ויצירה חדשה  .הנוצרים  ,דרך משל  ,עתידים היו להמתין עוד כמה
עשרות שנים  ,עד ימי קונסטנטינוס  ,במחצית הראשונה של המאה הרביעית  ,בטרם יוותרו על ' בניין -

הכנסיה ' הצנוע  ,ה ' , domus ecclesiae -לטובת הכנסיה הבסיליקאלית המיועדת לדבר .
לימים עתידה הבסיליקה הנוצרית להשפיע השפעה מכרעת על עיצובו של בית  -הכנסת  .שלב זה בא

מאוחר יותר  ,במאה החמישית והשישית  ,בעת שבתי  -הכנסת היהודיים  -אלה שמן ' הטיפוס
המאוחר ' יאמצו לעצמם קוי דמיון רבים אל בנין הכנסיה  .לא רק בתכנית השטח ואופי העיטורים
הארכיטקטוניים יושפע בית  -הכנסת המאוחר מן הכנסיה הנוצרית  ,אלא בעיקר הוא יקנה לעצמו את
ההדגשה על ' הפנמת המבנה '  -על הצנעה יחסית של חיצוניות המבנה לעומת העשרתו מבפנים .

החזות החיצונית המצטנעת של בתי  -הכנסת מן התקופה הביזאנטית  ,אינה לפיכך רק תוצאה של
המצב הכלכלי הירוד  ,ולא רק פרי הרצון שלא להרגיז את השלטון הנוצרי

העוין ' ,

4

אלא הוא קודם

כל פרי של תפיסת הומן ושל הגישה השלטת בעיצוב האדריכלי של מבני פולחן כעולם הביזאנטי
בכלל .
במאה השלישית עדיין שלטת היתה התרבות הרומאית  ,שדרכיה שונים בתכלית  .על כן גם חזותו של
בית  -הכנסת הקדום שנוצר בתקופה זו שונה לחלוטין מחזותך של בית  -הכנסת המאוחר  .דומה שאין
איש החולק על דעתם של קוהל וואצינגר שבנייני בתי  -הכנסת שייכים  ,לפחות בעיצובם האדריכלי

הכללי ופרטי עבודת האבן לעולם הארכיטקטורה של סוריה ושל החורן ( ובמידה מסויימת גם של
הגליל

הנכרי )

כלומר לפרובינקיות של סוריה ושל ערביה הצפונית .

44

למעלה ביקשנו ' להוכיח שהדגמים של בתי  -הכנסת אינם יכולים להיות שאובים מדגמי בניינים

 . 19 - 23קק 81 Masada ' , Ancient S nagogues ,

ובהרודיון ' ,

ישראל  ,יא
ארץ -
~

( ספר דונאייבסקי ) ,

4 . Ma ' oz , ' Theן  . 30 - 34 :קק

 . 35 - 41קק

.

~Yadin , 'The

, .י

 :ג ' פרסטר  ' ,בית הכנסת במצדה

ירושלים תשליג  ,עמ ' . 228 - 224

Ancient S nagogues

.

' Synagogue 81 Gamla

' The

Gutman ,

5.

Synagogue of Gamla and the Typology of Second
~ Temple Synagogues ' , lbid.

נ ' אביגד ( לעיל  ,הערה

. )4

,

1 . Netzer , ~ The Herodian Triclinia - /) Prototype for the " Galilean Type " Synagogue ' , Ancienl

 . 49 - 51קק
השווה  :נ '

.

Synagogues

אביגד ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

. 64

וראה במיוחד דיונו של פרסטר ( לעיל  ,הערה

סי

, )4

הדן כפרטים האדריכליים של כל מבנה ומבנה .

שחזור בית  -הכנסת בכפר  -נחום ( קוהל וואצינגר  ,לוח

)5

קודמים  ,מימי הבית  ,ועל  -כן הם בבחינת ' המצאה ' יהודית של המאה השלישית  .עדיין אין אנו

פטורים מז הצורך לבחון את המקורות האדריכליים בני הזמן  ,שכן תיתכן

שאיכה  ,או

סיגול  ,של

טיפוסי מבנים לא  -יהודיים בני המאה השלישית והתקנתם  ,תוך שינוי  ,כבתי  -כנסת  .מבין הדעות
השוררות במחקר חשובות לעניין זה בעיקר שתי דעות  .האחת היא הצעתו של פרסטר לפיה בתי -
הכנסת הגליליים הינם פיתוח של חצרות העזרה  ,שהיו מקורות בחלקן בסטווים  ,אשר נבנו לפני

חזיתות המקדשים הנבטיים ומקדשים אחרים בעבר  -הירדן

ובסוריה ' .

4

בניינים אלה אמנם נבנו

בתקופה מוקדמת למדי  ,אך בחלקם המשיכו להתקיים וניתן היה לבקר בהם עוד במאה השנייה

והשלישית לספירה  .השנייה היא ההצעה הוותיקה של קוהל וואצינגר  ,שרכים מן החוקרים מהזיקים
בה במלואה או בחלקה  ,כאילו בתי  -הכנסת הגליליים הושפעו בעיקר מן הבסיליקות הרומאיות

החילוניות " .

4

בשתי ההצעות יש לדעתי משום תרומה מסוימת וחלקית  ,אך דומה ששתיהן אינן מסבירות את מה

שביקשו המציעים להסביר  .בפני האדריכלים היהודיים עמד  ,כידוע  ,אתגר גדול  ,כאשר החליטו
להקים מרכז פולחן  ,שהידורו יהא בן  -תחרות להידור המקדשים הפגאניים  .בניגוד למקדשים
הפגאניים ( כמו גם מקדש ירושלים

בשעתו ) ,

הם ביקשו להכיל את המתפללים בתוך האולם פנימה .

חידוש יהודי זה קדם  ,כידוע  ,לכנסיה הנוצרית ולמסגד המוסלמי  .דתות מזרחיות אחרות  ,כגון דת
מיתראם  ,אשר

נקטו בשיטה זו  ,היו מאורגנות בקהילות קטנות מאוד ואינטימיות  ,ועל  -כן אולמי

ההתכנסות שלהן היו אף הם קטנים  ,ולא פעם מוצנעים במבנה תת  -קרקעי  ,ההולם את התוכן
המיסטי של הפולחן .
בימי הבית השני לא התמודדו הבנאים של בתי  -הכנסת עם האתגר במלואו  ,והסתפקו בהקמת מבנים
שם  ,עמ '

וכן Period and ,

45

פרמטר ,

46

 . 45 - 48קק s nagogues ,
קוהל וואצינגר ( לעיל ~ ,
הערה

; 80 - 56

Greco-. Roman

) 3 . Foerster , ' Architectural Models of

of the Galilean Synagogue ' , Ancient
 , ) 4עמ '

the Origin

. 183 - 138

וראה גם על הקשיים שמעוררת הצעה זו אצל אביגד ( לעיל  ,הערה

 ; ) 4פדסטר ,

שם .

יורם צפריר

שאמנם הכילו את הקהילה בתוכם פנימה  ,אך לא חרגו בצורתם מבנייני ציבור וקהילה רגילים .
במצדה ובהרודיון  ,דרך משל  ,אף לא עמדו בתי  -הכנסת כמבנים לעצמם  ,אלא היו אבר אחד במכלול

מבנים גדול  .הצורך לבנות מבנה עצמאי ומפואר לבית  -הכנסת  ,שהקהילה מצויה בתוכו

פנימה ,

הוביל את הבנאים  ,בהכרח  ,אל הפיתרון הטכני היחיד הבא בחשבון  :השענת הגג על מערכת קורות
הנשענת על הקירות ועל עמודים פנימיים  .זו הסיבה שאנו מוצאים דמיון לפרוטוטיפים הלניסטיים

( בולשרייז אי יקל : 9אסיריוז
המבנים שמימי

הבית ,

47

)

או רומאים ( בסיליקה

חילונית ) ,

שמצידם

השפיעו  ,כאמור  ,על

ועל  -כן רב גם הפיתוי להשוות בין בתי  -הכנסת הגליליים לבתי  -הכנסת

הקדומים שמימי הבית  .בית  -הכנסת של גמלא ( אם הוא

בית  -כנסת ) ,

הוא היחיד שיש בו ארבעה טורי

עמודים מפנים לכל קירותיו  ,והוא הקרוב ביותר בצורתו מכל המבנים הידועים לנו  ,לבסיליקה
הרומאית .

אבל בתי  -הכנסת הגליליים שמן המאה השלישית  ,כפי שהראה פרסטר בהרחבה בביקורתו על הצעת
קוהל וואצינגר ,

48

לא דמו לבסיליקות הרומאיות  ,ולו רק בגלל העובדה שהיו בתוכם רק שלושה טורי

עמודים  ,מפנים לשלושה קירות בלבד ( כמקומות שהסתפקו בשני טורים לאורך  ,היה זה בגלל

ממדיו הצרים של בית  -הכנסת )  .זאת בניגוד לבסיליקה הרומאית

האזרחית  ,שהיתה הטיפוס הרווח

ביותר מבין הבסיליקות  ,והיו בה תמיד ארבעה טורים של עמודים  ,במקביל לארבעה קירות הבניין

מבפנים  .עיצוב החלל הפנימי של הבסיליקה הרומאית האזרחית  ,בין אם היתה בניין אורך או בניין
רוחב  ,תמיד הדגיש את מרכזו של הבניין  ,שהיה ' סטאטי ' וכלוא בין ארבעת טורי העמודים ומודגש

בעזרת גג מוגבה  .חלק מן הבסיליקות  ' ,בסיליקות הארמון '  ,שלא עמדו ברשות עצמן  ,אלא היו חלק
ממבנה גדול  ,אכן היו בעלות שני טורי עמודים לאורך  ,או חסרות עמודים בכלל  ,אך אין אנו
מוצאים ביניהן בסיליקה בעלת שלושה טורים של עמודים מבפנים  ,כפי שהיו בתי  -הכנסת ( או

בחלקם אמורים היו להיות  ,לולא מנעו ממדיהם הצדים קיומו של טור עמודים רוחבי ) .
מן הבחינה הזאת של סידור העמודים הפנימי נוחה יותר ההצעה

האחרת  ,של פרסטר  ,שהרי בעזרות

המקדשים אנו מוצאים סידור של עמודים מפנים לשלושה קירות העזרה  ,המוצבים נוכח חזית

המקדש  .אך כבר היטיבו מבקריה של הצעה זו להצביע על חסרתה העיקרי  :החצרות האמורות היו
מקורות אך ורק בחלקן הקטן  ,מעל סטויי ההיקף

;

הן לא היו אולמות ולא חלו עליהן כללי

האדריכלות המתחייבים מבנייה של אולמות סגורים .

ך

מאחר שהצגנו את בניית בתי  -הכנסת הגליליים במאה השלישית כ ' המצאה ' יותר מאשר ' סיגול ' או
' העתקה '  ,אין בכוחנו להצביע על מקור מיידי  ,ממנו שאבו הבנאים השראה  ,כאשר תכננו את בית -

הכנסת כפי שתכננו

:

בניין מקורה בעל גג גמלוני  ,ששלושה טורי עמודים נבנו בתוכו במקביל

לשלושת קירותיו  ,להוציא קיר החזית  .בהעדרו של מקור שאיבה מיידי חייבים אנו להעתיק את
תחום חיפושינו אל המכלול הכללי ואל המקור הכללי של ההשראה  ,אשר

"

שפיעו על בנאי בתי -

הכנסת  .כידוע נוצרה  ,בעיקר במאה השלישית לספירה  ,פתיחות רבה ונכונות של האדריכלים
והאמנים היהודיים לקלוט השפעות ומוטיבים אמנותיים מל הסביכה הפגאנית  .כיסויה הראשון של

47

ידין ( לעיל  ,הערה

48

לעיל  ,הערה . 45

 ; ) 39פרסטר

( לעיל  ,הערה

, ) 39

מעוז ( לעיל  ,הערה . ) 40

שחזור

חזית

מקדש

רומאי

מעתיל שבחוק ( בטלר  ,ציור
) 121

-

_

פתיחות דו היה השימוש החופשי בדמויות של אדם וחי  ,ואפילו דמויות שביסודן כאז מן

המיתולוגיה הפגאנית  ,בבתי  -הכנסת ובבתי  -הקברות היהודיים .

49

אין לדעתי ספק שקודם כל נשתקף

כאן יחס הכוחות בין הפגאניות לבין היהדות במאה השלישית  .בתקופה זו היתה הפגאניות

בירידה .

חסידי הדת הקלאסית חשו אכזבה ואי  -סיפוק מן הארציות הפשטנית שאפיינה את הפולחן הקלאסי .
את הבשורה הרוחנית והדתית שביקשו ואת הגאולה האישית שנשתוקקו לה בתקופה הסוערת ורבת
המצוקות של המשבר באימפריה לא יכלו המעריצים למצוא בפגאניות הקלאסית  ,והם היו בשלים
לבקש דרכם במקור אחר .

50

לעתים היה מקור זה עדיין בתחום הדת הקלאסית  ,כגון האסכולה הניאו -

פלטונית המתוחכמת  ,אך על  -פי  -רוב נהו רבים אל דתות המזרח המיסטיות  ,או אל הנצרות או

היהדות  .היהדות  ,לעומת הפגאניות  ,עמדה אז בשיא כוחה  :ימי המרידות חלפו זה מככר  ,וימי הסחף
הגדולים כנגד הנצרות הכובשת טרם החלו  .היהדות הארץ  -ישראלית עמדה בשיא כוחה

הרוחני ,

מגובשת  ,בוטחת כעצמה  ,מאורגנת בקהילותיה וקונה לה חסידים והערכה .

נכונות זו של היהדות לקלוט מן הסביבה והעולם החיצוני אלמנטים אמנותיים ודקוראטיביים  ,תוך
תחושה שאין בכך סיכון ולא ויתור כלשהו על עיקרי האמונה ועל המסגרת

הדתית  ,באה

לביטוי על -

גבי משקופים וחלקים ארכיטקטוניים של בתי  -הכנסתגגליל  .אין שום סיבה להניח  ,שכל אלה לא
באו לביטוי גם בעצם חזותו הכללית של הבניין .
49

חיבורים מרובים הוקדשו לעניין זה וניסו להסבירו בדרכים שונות  .ראש וראשון הוא חיסורו של '
Period, 1 - % 111 , New York , New York , 1953 - 1968

,

8 .,

 Je ~ ' ish Symbols fthe Greco-Romanהמכנס את

החומר הרב וממיינו  .דעתה של גודינאף לא נתקבלה  ,כידוע  ,על דעת רוב החוקרים  :מבין החיבורים המרכזיים
האחרים נציין רק את חיבוריהם היסודיים של א " א אורבך  ' ,הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית

וההיסטורית במאה השניה ובמאה השלישית '  ,ארץ  -ישראל  ,ה ( ספר
אביגד  ' ,אמנות הדמות אצל היהודים '  ,בית שערים
50

ג  ,ירושלים

ראה תיאורו המצוין של פטר בראון את לבטי התקופה
 . 11 - 96קק 1971 ,

:

מזר ) ,

ירושלים תשי " ט  ,עמ '

תשל " ב  ,עמ '

. 208 - 201

World' ofLate
~
.Aniguity, London

e

 ; 205 - 189ג '

.
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שרידי מקדש ארטמיס בגרש מן המאה השנייה לספירה  ,מבט על סטיו
העמודים בחזית המקדש ( אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ -
ישראל ,

תכנית מקדש פריפטראלי ( מוקף
עמודים ) מקנאוואת שבחורן ( בטלר ,

ציור

עמ ' ) 124

8 8 8

) 121

יחד עם זאת עדיין הקפידו מאד על התרחקות מכל מה שזוהה  ,ולו לכאורה  ,עם עצם הפולחן
הפגאני  .מסכת עבודה זרה במשנה מלאה סייגים מחמירים כנגד סכנה של נגיעה בטומאה זו  .אפילו

התלמוד מדגיש את הסכנה שיתבלבל יהודי בין בית  -הכנסת שלו לבין מקום של עבודה זרה  ,י '
ללמדנו שמן הנמנע היה להצליח לגמרי במשימה שאותה ביקשו לבצע  -להקים בניין  ,שאיש לא
יחשוד בו בקרבה כלשהי למבנה פגאני  .משאלה  -תביעה זו  ,שלא יזהו את בית  -הכנסת עם המקדש
הפגאני ( עמדה שלאחר זמן ינקטו בה גם הנוצרים כשיבקשו למסד את צורת

כנסיותיהם ) ,

עמדה

כתנאי יסודי בפני המתכננים  .היהודים התרחקו מן המתכונת של המקדש הקלאסי שנתאפיין בבנייה

של פרונאוס מפואר של עמודים בחזיתו  ,ולא אחת הוא היה מוקף בעמודים פריפטראליים  ,מכל
עבריו .
התוצאה שהתקבלה והוגשמה במבני בית  -הכנסת הגלילי  ,מפגינה את ההתלבטות בין שני הקטבים

:

הצורך לעצב מבנה שעיקרו הפונקציונאלי בחללו הפנימי  ,כנגד התפיסה המקובלת כארכיטקטורת
המקדשים הקלאסית  -עיצוב מבנח שעיקרו בחיצוניות  .המקדשים הקלאסיים  ,שרוב מעריציהם

נשארו בעת הפולחן מחוץ להם  ,בעזרות  ,היו בניינים ' מוחצנים ' ( אקסטרו

רטיים ) -

פיסוליים בתוך סביבתם  .השינוי המהפכני בארכיטקטורה הדתית העולמית ~-
עתיד היה לתפוס מקומו רק במחצית המאה

הרביעית  ,עם

כעין מבנים

' הפנמת ' המבנים -

בנייתן של הכנסיות הראשונות  .במקביל

לתהליך דה  ,כפי שכבר ציינו למעלה  ,במאות הרביעית והחמישית  ,עדים אנו לשינוי בתפיסת המבנה
51

44

כבלי  ,שכת עב ע " ב .

שרידי המקדש הפריפטראלי מקנאוואת ( בטלר ,

עמ ' ) 355

של בתי  -הכנסת הארץ  -ישראליים  .נקודת הכובד החזותית עוברת מן החוץ אל הפנים  -במקביל
לעליית הארכיטקטורה הכנסייתית וירידת המקדשים הקלאסיים .
ביסוד השינוי אין עומד ה ' חיקוי '  ,אלא שינוי הערכים הכללי שחל בארכיטקטורה ובתפיסת

המחשבה בכלל  .שהרי ' חיקוי ' או ' אי  -חיקוי ' הוא עניין שאדריכל יחיד עשוי היה לנקוט בו או
לדחותו מתוך בחירה חופשית  .אך השתנות של עולם הערכים הכללי  ,שהקיפה את הארכיטקטורה
ואת האמנות

העולמית  ,ואת

אמנות יהודי ארץ  -ישראל בכלל  ,היתה עניין שהיוצרים לא היו עשויים

להתמודד כנגדו  .וספק אם היו הם בכלל מודעים בזמנם לתהליך השינוי החריף

 ,שאנו

ממרחק הזמן

מבחינים בו בנקל .
שני הקטבים שהזכרנו למעלה  ,הצורך הפונקציונאלי להדגיש את הפנים מול הנטייה של

האדריכלות הדתית העולמית להדגיש את החוץ  ,היוו מעין ' ניגוד אינטרסים '  ,אשר הוליד את תכנית
בית  -הכנסת הגלילי  .כשם שהיה עיקר נויו ופארו של המקדש הפגאני בחזיתו  ,שהמאמינים היו
צופים בה מן העזרה ומתקדשים כנגדה וכנגד משכן האל שמעברה פנימה  ,כך היה עיקר נויו ופארו

של בית  -הכנסת בחזיתו  .גמלוניו  ,הגומחות המעוטרות  ,האפריזים  ,המשקופים המעוטרים ומעל
לכל השערים והחלונות  ,המעוצבים בעושר  ,ברוח ה ' בארוק הרומאי ' שאפיין את הבנייה הציבורית
והדתית בסוריה ,
52

2

'

הקנו לחזית חיצוניות מפוארת  .יחד עם זאת הבטיח העדרם של עמודים סביב

ראה דיוניו של פרסטר  ,לעיל הערה

1974

London

.

Anliguitf

; 4

C/assical

וכן על סגנון ' הבארוק המזרחי ' בעולם הרומי אצל
ומ Bar~-~ogue Archirecture

Lyttleton , :

4 .א

שחזור בית  -הכנסת

בכפר  -ברעם על  -פי

י

קוהל וואציער

"

י

-

ייי ' "

ן

ן

; י-ל

ובעיקר בחזית ( להוציא את הפרונאוס

הנמוך  ,הבלחי  -אופייני  ,בכפר  -ברעם ) ,

"י

שלא תהא לבית -

הכנסת חזות של מקדש פגאני קלאסי  .מסיבה זו אי אפשר היה ' לתקן ' את הפגם הבולט בארגונו

הפנימי של בית  -הכנסת הגלילי  ,שאנשים נכנסו בחזיתו והיה עליהם להסתובב לאחור  ,לכיוון
התפילה  ,בתוך הבניין  ,אל עבר החזית  ,בעוד שאנשים אחרים הוסיפו לבוא ולצאת בתוכה  ,ושלא

נמצא בה מקום הולם לארון  -הקודש  .הרצון להפנות את חזיתו המפוארת של הבניין  -שבהכרח

היתה  ,כדרך המקדשים  ,חזית הכניסה  -אל כיוון התפילה לירושלים  ,היה מכריע  ,ולו במחיר אי -
הנוחות שבארגון טקס התפילה בפנים .

רק לאחר זמן  ,לאחר שחלה התמורה כערכים האדריכליים  ,אפשר היה להסיט את הפתחים מן

החזית  ,אל אחד הקירות הצדדיים  ,כפי שאנו מוצאים בבניינים מ ' סוג

המעבר ' ,

או מוטב אל הקיר

הנגדי  ,כדרך הכנסיות  ,כפי שאנו מוצאים בבניינים מן ' הסוג המאוחר '  .אך את בתי  -הכנסת מן הסוג

המכונה ' קדום ' שבגליל ובגולן  ,ובראשם הבניין המפואר מכולם בכפר  -נחום  ,אין אפשרות לעקור
מתוך רקע זמנם  ,המאה

צ
ד

-

ד

1

השלישית  ,או

ן

11

ל
1
י

לכל המאוחר  ,ראשית המאה הרביעית לספירה .

ן -

=

רוק

י-

השנים '

עוד לעניין ' מלחמת ששים
משה גיל

מאמרי שהוקדש לנושא זה ( שלם  ,ג  ,ירושלים

תשמ " א  ,עמ ' ) 49 - 1

נמסר לדפוס לפני כשלוש

שנים ,

אך בגלל עיכובים  ,שהיו תלויים בעריכת הכרך השלישי של ' שלם '  ,יצא לאור רק עתה  .ברצוני
להוסיף כאן כמה הערות והשלמות שיש לצרפן למאמר .
מקור חשוב לדיוני במאורעות

1025 - 1024

שימשה הכרוניקה של אלמסבחי  ,ככל שהצלחתי ללקט

ממנה על  -פי מיקרופילם של כתב  -היד היחידי
ב-

 ,ש,

ש8

שלהי

ולפי קטעים ממנה שהדפיס

ן - 1ר)

. Becker

שלו ( ראה פרטים במאמרי )  .בינתיים יצאה לאור מהדורה נדפסת של הכרוניקה של

"
אלאמיר"אלמח

' תאר עז אלמלך ( ' המפקד הבחיר  ,פאר הממלכה ' )  ,מסלד בן

"

טידאללה בן לחמד בן

אסמעיל בן עבד אלעזיז אלמם בחי  : .אלמסבחי היה מאנשי החצר הפאטמית  ,החל משנת
להג ' רה ( , ) 1008

והוא אז בן

במצרים והכילה

להג ' רה  ,מקיץ

13 , 000

1023

. 31

דפים ,

עד אביב

398

הכרוניקה שכתב עסקה בחמישים שנות הח ' ליפות הפאטמית

כרכים  ,שמהם נותר רק אחד  ,שעניינו מאורעות

בכ 40 -

. 1025

415 - 414

אחרי  -כן  ,ב  420 -להג ' רה ( . ) 1029

המחבר מת כחמש שנים

הכרוניקה הזאת היא אפוא עדות אותנטית של בן הזמן  ,ומבחינה זו אין ערכה נופל מזה של כתבי

גניזת קהיר  .מסבחי שימש מקור לאחדים מחשובי הכרוניקאים המצרים  ,כגון אבן ס ' לכאן ומקריזי

;

מקצת המידע שהבאתי במאמרי הנ " ל נובע ממנו  ,וכפי שהעתיקוהו הכרוניקאים הנ " ל  .ואולם לגבי
השנים

1025 - 1023

ראוי עתה להוסיף דברים אחדים  .יש לזכור שמדובר בתקופה חשובה

מאד  ,שבה

הגיעה המלחמה העקובה מדם בין הפאטמים ושבטי הערבים שבארץ  -ישראל לשיאה  ' .להלן אביא

כמה הערות והשלמות לדיון שכמאמרי  ,על  -פי הכרוניקה של מסבהי .
מסבחי מבליט את היחס המיוחד שזכו לו בניו של אלחסאן אבן אלגראח  ,מנהיג הערבים שבארץ -
ישראל  ,בבירת

מצרים ' .

ב 21 -

באוגוסט

קיבל אחד מהם בגד כבוד מאת

1023

קס 2 ,ל ( משי משובץ בחוטי זהב ) קך ' סב וגם מצנפת
צפורים ) ,

והובילוהו ברחובות בתהלוכת

כבוד  ,על

( עמאמה )

הח ' ליפה  ,מהסוג

מהסוג מטאירה ( עם ציורי

שני סוסים שאוכפיהם מוזהבים .

ידיעות על ההתקפות בדרום ארץ  -ישראל מתחילות להגיע למצרים כבר ביוני

' . 1024

מאורע  ,שאיננו יודעים אם הוא קשור במרידת הג ' ראחיים  ,התרחש כנראה לפני השתלטות הערבים

על רמלה ( נודע עליו במצרים ב  6 -ביוני
הצבא הפאטמי ( כאתב דיואן

אלג ' יש )

ונראה שמדובר בסכסוך על ענייני

1

2

כת " י

האסקוריאל  ,מספר . 534

( 1עק _ _,
. 1
ק

א

] ]נ6

ת

4ט 4ע

ושנקש

)

: ) 1024

אחד השומרונים שברמלה רצח את אבו סעד  ,פקיד

ברמלה  :לשונו של מסבחי בעניין זה איננה ברורה ,

מים " .

,

מיקרופילם שלו גמצא בבית  -הספרים הלאומי בירושלים .

ו

~

ע 111

) , ( lFAO

6

וילוו

.

נ

[ להלן

:

.

ג29 ,

ם שב

14ע4

מסבחי ] .

עע

)

אגן

~
~

במאמרי .
.

3

ראה

4

מסבחי עמ ' . 3

שם  ,עמ ' . 39 - 34

5

שם  ,עמ ' . 36 - 34

6

שם  ,עמ ' . 94

47

משה גיל

אלעריש נבזזה והועלתה באש

ב 19 -

ביוני

, 1024

כלומר ההתקפות הבדוויות על רמלה ובדרום ארץ -

ישראל היו בשיאן בתקופת מאי  -יולי של אותה שנה .

7

למאורעות הקשורים להשתלטות הג ' ראחיים על רמלה יש להוסיף את תפיסתם של שני פקידי  -מס

של הפאטמים על  -ידי אלחסאן והוצאתם להורג
( האקטאע

הם ביקשו לגבות מס בתסומו של אלחשאן

;

בפקודתו של אלדזברי  .נראה שהדבר התרחש ביולי

שלו ) ,

1024

( הידיעה הגיעה

למצרים ב  8 -בספטמבר ) ' .
השלטון הפאטמי התקשה להעמיד כוח צבאי ראוי שייצא להילחם בארץ  -ישראל  .מסבחי מתאר
ניסיון כושל להרכיב כוח כזה  ,בפיקודו של עלי בן

דינרים

;

הכוח כלל  ,מלבד הרגלים

60 ,

כל  -אחד מן המגויסים קיבל אל מראש

נצא ;

פרשים  ,ואלה קיבלו כל  -אחד

אלדזברי החל לפעול בארץ  -ישראל כנראה כבר באוגוסט

.

, 1024

10

דינרים ושני סוסים

5

כאשר שלח יחידות צבא לתקוף את

בית  -גוברין  ,שהיתה אז אחד הבסיסים של אלחסאן בן אלג ' ראח

אלחסאן גבר על אנשי אלדזברי

;

והרג את כולם  .בהמשך פשט אלדזברי על רמלה ולכד שלושה מעוזריו של אלחסאן  :אבו

אלפול ,

אלחסן בן סרור אלאנצארי וסופרו של אלחסאן  .הוא הובילם  ,כבולים בשרשראות  ,ליפו וכלא אותם
שם במבצר 0 .י אלחסאן היה חולה אותה שעה ואלדזברי ניצל זאת ותקף אותו באזור שכם

אלחסאן התאושש וערך התקפת  -נגד עם

3 , 000

;

אבל

פרשים  ,ואילץ את אלדזברי לסגת עד רמלה  ,וליד

שערי העיר נערך קרב במשך שלושה ימים  ,שהסתיים בנצחונו של אלחסאן ( אף כי מסבחי אינו
מציין זאת

במפורש ) .

אלדזברי נאלץ לסגת מרמלה בלילה  ,ועמו רק עשרה אנשים  ,תורכים  ,ומצא

מקלט בקיסריה 1 .י
אלחסאן השתלט אז גם על טבריה  ,בזז את העיר וערך בה טבח גדול  .המושל הפאטמי של

טבריה ,

מג " ד אלדולה פתאח ( בן בויה )  ,ני ברח לעכו  .מצבו של אלדזברי נעשה קשה לקראת סוף  . 1024אחיו
של אלחסאן  ,ת ' אבת  ,אשר בגד תחילה
היתה ) ,

חזר בו ונטש את הצד הפאטמי  .ת ' אכת ( מסבחי קורא לו

אלג ' ראח ' )

הגיע לחצר הח ' ליפה

בביתו ( המופקע על  -ידי
פאר

;

באחיו " ,

וגרם שזה יתקוף את ' אחוזתו ' ( לא נאמר היכן

ב 8-

השלטון )

באוקטובר

1024

:

' אחד האחים של אלחסאן אבן

וזכה לקבלת  -פנים מפוארת  .שיונו אותו

של קסין בן ג ' וסר  ,וריהטו למענו את הבית במיני חפצי

כמ  -כן קבעו לו מענק יומק החליפה העמק לו גם בגד כבר ( ס

מנה מס ' קל לקראתצאתולרמלה ( כנראהיעכותתהח '
כעבט חודש ,

ב6-

בנובמבר

אלג ' ראח  ,כנראה לוטם

, 1024

*

פההיתה '

' לעה )

.

מקטועה

:

ןיעבירלצדואתהבדוףם )

.

המעה למצרים משלחת אחרת  ,מלושה מים ' מל אלחסאן אבן

ניהול מ17א  -ומתן ; הם קיבלו כל  -אחד בגדי כבוד תפאר אותות כיבוד י

.

נראה

שאלחסאן היה מוכן אז להסע לפשרה עם החליפה  ,אם ימסרו לו את ירחטלים ואת שכם ; כמו  -ק

,

דרת חפצי מותרות כתים  ,ובעיקר בגדי פאר וצעיפי פ17תים עדעים י
בעניין

, DIW

אבל לא על ירושלים  .נראה 7טענ " ן ירושלים היה קרוב ללבו7טל אלחסאן  ,בעיקר בגלל

לחץ המצרים  ,ומסכחי מציין

כמפור ט את קוטריו עם הקיסר הבמנטיפי עקב נצחונותיו תבע אלחסאן

במכתכוףטהגיעלידיהח ' ליפה
7

ב  17 -במבמבר, ) 1024

על רמלה ראה במאמרק שם  ,עמ ' 2ג

עמ ' 38

8

מסכחק

13

על מסעו למצרים לצורך מוטא  -ומתן בנובמבר
, 1024

ראה

כייכירובובתורתמועלכלג ' נד פלסטין

9

שם .

עמ ' 5מ

11

שם ,

10

שם  ,עמ ' זג

12

ראה במאמרר

ימם  ,עמ ' . 35

:4

מסבחק עמ ' . 54

16

שם .

15

נטם  ,עמ ' . 63

17

 , awעמ ' . 49

48

הח ' ליפה היה מוכן לוותר לו

עמ ' . 58

עמ ' 8ל1נ
~ DU 7

עמ ' 36

,

' מלחמת

ששים

השנים '

.

מטעם הח ' ליפה ולא ישלחו שום מושל ממצרים  .תביעות דומות הציגו מנאן על דמשק וצאלח בן
מרדאס על הלם  .הת ' ליפה ראה בזה מרד והחזיר את השליח מבלי להשיב על המכתב מעתה היתה
,

החלטתו של הח ' ליפה  ,לנקוט מדיניות של יד חזקה נגד הבדווים  ,נחרצת  .מתוך שלושת הבנים
של אלחסאן  ,ששהו עדיין בסוף נובמבר

1024

במצרים  ,ברחו שניים  ,בקחתם עמם את כל החפצים

במצרים  " .י

היקרים שברשותם  .הבן השלישי היה חולה ונאלץ להישאר

אלחסאן ניהל תעמולה בקרב החיילים הפאטמים  ,והשתדל להציג את מרידתו כאילו היא מאבק נגד

.

אלדזברי בלבד ולא נגד השלטון הפאטמי  .הוא אף הפיץ העתקה מזויפת של מכתב הח ' ליפה שבו

הוא ממנה אותו  ,כביכול  ,על ארץ  -ישראל ומבטל את פקודותיו של אלדזברי  .לקראת סוף השנה
שלט אלחסאן  ,כנראה  ,במרבית שטחה של ארץ  -ישראל  ,מלבד ערי החוף  .שניים מעוזריו  ,שנכלאו

בידי אלדזברי  ,הוחזקו באשקלון ( אבו אלפול וחסן בן

סרור ) ,

והוא השיג מבני העיר את שחרורם

בעזרת איומים  ,שאם לא ייענו לו  ,יתקוף את העיר  .על  -אף הצלחותיו  ,נראה שרמלה וירושלים לא
היו באופן יציב בידיו  .ברמלה ישב עדיין ממונה מטעם הפאטמים  ,נחריר אלנחידי  .אלדזברי הטיל
עליו קנס בסך

40

אלף דינר  ,בזז שוב את העיר  ,שרף בה בתים וחנויות ולקח בשבי נשים וילדים

( יתכן שמסבחי רשם ידיעות על אותו גל מאורעות עצמו  ,כפי שהגיעו למצרים בפרקי  -זמן שונים ) .
כמו  -כן אילץ את קבארך אלדולה פתח  ,המושל הפאטמי של ירושלים  ,לשלם לו קנס ( מ צ א ד ר
בסך

30

ה)

אלף דינר ולמסור לו את כל הכספים והנכסים שצבר שם אלדזברי  .ברמלה הוא מינה אחר -

כך מושל חדש מטעמו  ,את נצר אללה בן נזאל .

אלדזברי היה נתון בעת ההיא  ,כלומר לקראת סוף שנת

, 1024

במצב קשה  ,נראה שהידיעות שהגיעו

למצרים  ,עוררו את הברברים לפעול להחלפת היחידות התורכיות שפעלו בארץ  -ישראל בהנהגת
אלדזברי .
קרב גדול התנהל בין אלדזברי ואלחסאן
ב 14 -

איש

בדצמבר
;

; 1024

על  -יד מצודת אשקלון  ' .י

ידיעות על הקרב הגיעו למצרים

יש להניח שהקרב התרחש לקראת סוף נובמבר  .צבאו של אלדזברי מנה
רעב  ,והוחלט לשלוח להם לחם

חייליו סבלו חרפת

5 , 000

ממצרים  .על  -אף מצבו הקשה נראה

שאלדזברי הוא שניצח באותו קרב  .אשקלון נשארה בידי הפאטמים והיתה לבסים  -היציאה של
אלדזברי לקרבות שהתנהלו החל מינואר

" . 1025

2

נראה שבנובמבר גבר רצונו של הח ' ליפה לנהל את המלחמה נגד הבדווים בארץ  -ישראל ובסוריה
בכל העוז .

ב 26 -

בנובמבר הוחלט להוסיף לאלדזברי את התואר אמיר אלאטרא ( ' מפקד

המפקדים ' )

נוסף על תאריו הקודמים  .אותה שעה פנה אלחסאן אל בני קרה  ,שבט גדול ששכן באזור אלכסנדריה
( הבחירה ) ,

וביקש שיתמכו בו

הברברים ( בני

כתאמה )

במלחמתו  .ן  :ב 12 -

בדצמבר

1024

התייצבה לפני הח ' ליפה משלחת של

ודרשה שהם יישלחו למלחמה נגד אבן אלג ' ראח  .בערך באותו זמן הגיעו

קריאות  -עזרה מאלדזברי  ,המבקש מאלטאהר שישלח לו באורח דחוף

רגלים  .אבל הגיוס נכשל

;

1 , 000

פרשים וכמספר הזה

רק מעטים עמדו לצאת לדרך אבל גם יציאתם של אלה בוטלה  .ברית

הבדווים  ,שמשתתפים בה  ,מלבד בני ג ' ראח עם שבטי ארץ  -ישראל  ,גם סנאן בן עליאן ( מסבחי מביא

גם את תוארו  :צמצאם אלוולה ) וצאלח בן מרדאס  ,הטילה מצור על דמשק אחרי שעשו מעשי ביזה
בכל האזור ורצחו איכרים לרוב  .יחידה שגייס אלחסאן מקרב שבטי ארץ  -ישראל השתתפה בפעולות

]8
]9

. 64

20

שם  ,עמ '

. 83

עמ ' . 68

21

שם  ,עמ '

. 54

שם  ,עמ '

שם ,

49

משה גיל

אלה  ,ולפי אחת הידיעות מנתה יחידה זו

סנאן ' :

:

3 , 000

פרשים

::.

נראה שנוצרו חיכוכים בין אלחסאן ובין

אלחסאן דרש  ,במכתב ששלח אל סנאן  ,שלא יפסיק את המצור על דמשק  ,ואמנם התחדשו

ההתקפות עליה  ,אחרי שהיו קרובים להגיע להסכם פשרה עם תושביה ( הערכים דרשו מהם

דינר ונראה שהיו מוכנים להסתפק בפחות ) .
ב 24 -

30

אלף

24

בינואר 025נ חזרו העולים  -לרגל המצרים לפסטאט  .הם לא יכלו להמשיך את דרכם

למכה ,

מפני התנכלויות השבטים להם באזור אילת  .אותה שעה הגיעו למצרים הידיעות שאלף פרשים
בדווים ששלח אלחסאן תקפו את פרמא ; אנשי העיר מצאו מקלט באוניות וחלק מהם הגיעו לתנים .
כפסטאט ובקהיר קמה בהלה גדולה  ,בעטיו של הפחד מפלישה אפשרית של
המפנה הגדול במהלך הקרבות התרחש בינואר

: 6 . 1025

הבדווים : 5 .

אף  -על  -פי  -כן היתה עוד מיתקפת  -נגד של

אלחסאן  ,כנראה בסוף פברואר  ,כאשר חזר והשתלט על רמלה  ,בעוד אלדזברי נסוג לאשקלון

אחר  -כך  ,באביב

, 1025

; :7

רק

נראה שהצליח אלדזברי לטהר את דרומה של ארץ  -ישראל מיחידותיו של

אלחסאן .

במאמרי ,

שם ,

22

שם  ,עמ '

. 49

24

שם  ,עמ ' . 54

26

ראה

23

שם  ,עמ '

. 57

25

שם  ,עמ ' . 75

27

מסבחי עמ ' . 89

50

.

עמ ' 36

; מסבתי  ,עמ '

. 84 - 83

היהודים הויניציאנים בעכו הצלבנית במאה הי " ג
דור יעקבי

עכו נפלה לידי צלאח אדין בשנת

, 1187

ולאחר ארבע שנות שלטון מוסלמי

חזרה לידי הנוצרים במהלך מסע הצלב השלישי  .י הידיעה המוקדמת ביותר על

ישיבת יהודים בעכו לאחר מסע זה מופיעה בשנת  . 1206היא מזכירה זה בצד זה
2

את

היהודים '

' בית

)  ( domus Iudeorumראת ' רחוב היהודים '

) rua

 ' . Iudeorumייתכן ש ' בית היהודים ' היה כיח גדול  ,שבו התגוררו כל היהודים

יחדיו ; מכל מקום  ,מתקבל על הדעת שכולם היו מרוכזים באותו איזור  .סימנים
שונים מעידים על כך שהרחוב נמצא בתוך חומות העיר העתיקה  ' .אם אמנם
כך היה  ,אזי מתקבל על הדעת שהיהודים ישנו ברהוב זה גם לפני כיבושה של
עכו בידי צלאח אדין .
הקהילה היהודית כעכו נתחזקה במרוצת המאה הי " ג בעקבות הגירתם של יהודים מארצות שונות .
חלקם באו מארצות המערב  ,כגון

ממצרים  .בשנת

צרפת  ,פרובאנס ,

ספרד הנוצרית וגרמניה  ,ואילו אחרים באו

לערך היתה הקהילה מאורגנת היטב  ,ובראשה מוסדות שתיקנו תקנות והטילו

1235

מסים  .הקהילה היהודית בעכו גם היתה מרכז תרבותי חשוב  -עד לנפילתה של העיר לידי

המוסלמים בשנת  '. 1291למהגרים שבאו מעבר לים נוספו גם פליטים מארץ  -ישראל  ,וביניהם
על מסע הצלב השלישי ראה  :י ' פראוור  ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל  ,ב  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

domui

41 : ' a3
b occidente [adherel

 .סח  . 33 ,ק 1869 ,

Tabulae ordinis theutonici, Berlin

Strehlke ,

'  domui Iudeorumח  rue Iudeorumא 111 Sahitת Bonefrage
מן המקורות הנוגעים למדינות הצלבנים עולה שהמלה  ruaמשמשת לציון רחוב בלבד  ,ואילו ל ~ruga -
משמעות של

שכונה  .ראה

.

( % % ) 1979

 . ] 4 - 16קק

the Thirteenth Century : Urban Layout and :

.

. 62 - 3
].

יש גם

חן ] ( . Jacoby , ' Crusader Acre

Topography ' Sludi medievu/i 38 serie

.

לדעת פראוור  ,ישבו היהודים ברובע הצפוני של עכו המכונה  Montmusardיחד עם בני העדות הנוצריות
המזרחיות שנדחקו מן העיר העתיקה לאחר
; 538

.

1191

 .ראה  :תולדות ממלכת הצלבנים ( לעיל  ,הערה

] ),

עמ '

, 400 - 399

וכן הנ " ל  ,הצלבנים  :דיוקנה של חברה קולוניאלית  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '  . 323 - 322אולם בחיבור האחרון נוקט

המחבר לשון מסויגת יותר  .שם  ,עמ '
' סורי ' ברובע הנמל  .ראה

"

 :ס ס

 . 107ח  . 261 .ק ] 1 ] ) 1977 ( ,

,

 491והערה

 . 150מן הדין לשים לב לתעודה משנת

, 1207

המלמדת על ישיבת

 Levant : 105 V (initiensט ] ' L ' expansion occidentale dans

,

.

' /םחןאסנ trelzlime :siicle ' .

טס

Jacoby ,

18 seconde moltle

]( .

;

לעניין זה אשוב גם במקום אחר .
ראה  :פראוור ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' ; 405 - 386

לארץ  -ישראל במאה

.

עמ ' T , Q ; ] 12 - ] 05

וכן הנ " ל  ,הצלבנים ( לעיל  ,הערה

 , ) 4עמ '  - 322ע . 32לעניין העליות

הי " ג  ,ראה גם  :י ' פראוור  ' ,פרקים בתולדות היהודים כממלכת הצלבנים '  ,שלם  ,ב ( תשל " ו ) ,

.

קדר  ' ,ר ' יחיאל מפארים וארץ ישראל '  ,שלם  ,כ ( תשל " ו ) עמ '

 ; 354 - 349ש " ד גויטיין  ' ,מקור

חדש על עלייתם של רבני צרפת ונלויהם '  ,היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי
הגניזה  ,ירושלים

תש " ם  ,עמ '

. 343 - 338

מפת עכו מאת פיאטרו וסקונטה

(  1320לערך )

יהודים מירושלים שברחו מפני המונגולים בשנת
המצרי ביברס בשנת

; 1263

במכתב ששלח בשנת

7

' , 1260

1264

ואחרים שנמלטו מפני צבאות השולטן

האפיפיור אורבן הרביעי מצוי רמז לפליטים

אלה  ' .על אף הגידול שחל במספרם  ,המשיכו כפי הנראה יהודי עכו להתגורר ברחוב היהודים  ,או

מכל מקום בקרבתו  " .כך עולה בעקיפין מתוך תקנה ויניציאנית משנת

, 1271

המגלה שבקרב היהודים

שישבו בעכו היתה קבוצה של יהודים כעלי נתינות ויניציאנית .
שלוש תעודות ויניציאניות מן המחצית השנייה של המאה

הי " ג

מעידות על קיומה של קבוצה זו .

העדות הקדרתה ביותר המתייחסת אליהם מצויה בתקנה ויניציאנית משנת
מרסיליו זורזי

6

) ~ ( Marsilio Zorzi

ראה ב " ז קדר ,

' לתולדות הישוב היהודי בירושלים במאה

הרמב " ן שנכתב בשנת 1267
ב " ז קדר ( עורך ) ,
7

8

, 416

;

וכן

:

הצלבנים  ,מנה

הי " ג '  ,תרביץ  .מא ( תשל " ב ) .

הנ " ל  ' ,יהודי ירושלים 1187 ,

, 1267 -

יהודים שהיו נתונים

עמ '

, 94 - 82

וחלקו של הרמב " ן בשיקום

.) 1

עמ '

, 430 - 429

קדר  ' .לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בימי

הבינייפ ' ,

תרביץ  ,מב

( תשל " ג )  ,עמ '  , 412 - 411ועמ '

נספח א '  .המכתב עוסק ביהודים עניים שבאו לעכו וביקשו להתנצר בה  .ייתכן שהמצוקה הביאה אמנם יהודים

.

2נ

קהילתם ' .

. 442 - 439

מספר לעשות כן אך הרקע לבואם לעיר הוא בוודאי מעשי האיבה של השנה הקודמת .
9

הדן במכתב של

פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . 132 - 128

ראה פראוור ( לעיל  ,הערה

ראה  :ב " ז

הנציב הויניציאני בממלכת

, 1271

שכבר המכרה .

ראה להלן .

היהודים הויניציאנים בעכו הצלבנית במאה הי " ג

ויניציאנית בצור בשנת

לסמכות

שעה שערך שם רישום של הרכוש וההכנסות של ויניציה

, 1243

.

בעיר ובסביבתה  ' .יי שנה לאחר מכן ערך רישום דומה בעכו אולם אין בו זכר ליהודים ויניציאנים .
מסתבר  ,אפוא  ,שהופעתם של אלה בעכו מאוחרת משנת

מה היה מוצאם של היהודים הויניציאנים

וקודמת לשנת . 1271

1244

הם לא יכלו לבוא מויניציה  ,משום שבמחצית השנייה

?

של המאה הי " ג כלל לא ישבו יהודים דרך קבע בעיר ; ישיבתם הותרה בה רק כשנת

קיימת אפשרות שיהודים ויניציאנים שהתגהררו בעכו

גימא ,

באו ,

ויניציאנית כגון כרתים  ,שבה מתועדת ישיבתם של יהודים מאז שנת

 : . 1268י

לגביה קיימת עדות על יהודים ויניציאנים מאז שנת

 . ( 382י '

מאידך

לפחות בחלקם  ,ממושבה

, 1224

או מניגרופונטה  ,אשר

רבות העדויות על קשרים מסחריים

שהתקיימו בין עכו ובין שני איים אלה במחצית השנייה של המאה

הי " ג  ' ,י

ולא ייפלא  ,אפוא  ,אם

היתה הגירה של יהודים משם  .עם זאת  ,סביר יותר להניח  ,שהיהודים הויניציאנים כעכו מוצאם

מארץ  -ישראל  ,וליתר דיוק מן העיר עכו עצמה  .יהודים אלה לא היו בעלי מעמד של אזרח
מעמד שהיה שמור ללטינים שישבו לפחות שנים מספר בויניציה או

במושבותיה  .י

( 15ע1ס ) ,

כמו כן  ,אין

המדובר בנתינים של ויניציה כפי שהיו מצויים במושבותיה  ,דהיינו  ,בתושבים המקומיים בשטחים
שהיו נתונים למרותה ולשיפוטה של העיר

בשנת

כך  ,למשל  ,בכרתים מאז השתלטות ויניציה על האי

:

וכן בשליש העיר צור שהיה בידי הויניציאנים מאז . 1124

, 1211

איזור שבו הפעילה ויניציה

את מלוא סמכותה  ' .י היהודים הויניציאנים של צור  ,המוזכרים בדו " ח משנת

זו  " .י

השיפוט של ויניציה בעיר

, 1243

הוחזרו לשטח

שונה היה המצב בעכו  ,שבה ישבו נתינים ויניציאנים מחוץ לשטח

הויניציאנית  ' .י

השכונה

הוראה משנת

1256

שנשלחה ל ~ , baiulus -הנציב

הויניציאני ,

להעניק מעמד של ויניציאנים לתושבים של ממלכת ירושלים

וליועציו שבעכו הסמיכה אותם

הצלבנית  ' .י

ניתן לשער  ,שהענקת

מעמד זה החלה זמן קצר לאחר מכן  ,בהקשר למאבק חסר הרחמים שהתנהל באותה שנה בעכו בין

ויניציה לג ' ינובה  ,שתי המעצמות הימיות והמסחריות שנאבקו על הבכורה בעיר  .ואמנם
נמצאו אצילים פראנקים שקיבלו מעמד של

.
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א . 127 - 12קק
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( % 11 ) 1970

]3

ראה להלן .
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]( . Jacoby , ' Venice

 , ) 11עמ ' 168
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עמ ' . 216

 , ) 10עמ ' . 358

ראה להלן .

.ק

,

ו

8

Juifs

' Les

)[ ] .

 storia della civilt ~ venezlana ( Venezia , 1973 ( ,וט internazionale

 , ) ] 1עמ ' 78 - 177

טאפל ותומאס ( לעיל  ,הערה

טסי

טס

על אף כפיפותם הפיאודלית למלך

ויניציאנים ,

.

,

בעכו

11 , Bologna 1931 - 1950 .

,

Venezia

 ; par .ראה גם  :יעקבי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

]

"

del Maggior- Conxig/io

_ . De/iber~-a

ן  .טט ) Cessi

.א

. 246 - 245
53

דוד יעקבי

.

ירושלים  .אין ספק שהענקת מעמד זה באה לרכוש בני ברית לויניציה בשעת מלחמתה נגד

מלחמה המכונה ' מלחמת סבאם

הקדוש ' ,

וכן לאחר ניצחונה על יריבתה בשנת

. 1258

ג ' ינובה ,

נוסף לאצילים

זכו גם לא  -אצילים למעמד של ויניציאנים  ,וביניהם לטינים  ,סורים  ,ארמנים ואף יהודים  " .י
על  -מנת להבין את הענקת החסות הויניציאנית לתושבים מקומיים שלא מקרב האצולה  ,יש להביא
בחשבון גורמים אחדים  .הפעילות הכלכלית של הויניציאנים בעכו התנהלה במחצית השנייה של
המאה הי " ג תחת פיקוח קפדני של הפקידים שעמדו בראש השכונה והמושבה של ויניציה בעיר .
פיקוח זה הופעל הן לגבי המסחר ביבשה ובים והן לגבי התובלה והשיט

,

:

אחת ממטרותיה של

ויניציה בהענקת חסות היתה הרחבת פעילותה המסחרית  ,הן בעכו והן בויניציה  .מתן חסות לתושבים
מקומיים קידם מטרה זו  ,שכן אנשים אלה היו בקיאים בשפת המקום והכירו את השווקים שבעורף
היבשתי של רצועת החוף הצלבנית  .אלה שזכו במתן תסות ויניציאנית היו פטורים מתשלומים
מלכותיים  ,וסחורותיהם שהגיעו לנמל עכו או לשעריה היבשתיים של העיר שוחררו מן המכס לאחר
ויניציאניים ,

שבעליהם הוכיחו את זהותם  .מאידך גימא  ,היו סחורות אלה חייבות במכסים ובמסים

וסביר להניח שהן הובלו אל השכונה הויניציאנית לאחר שעברו את תחנות המכס המלכותיות  .י

:

על

רקע זה ניתן להבין שתי תקנות ויניציאניות  ,שחייבו ויניציאנים להתגורר בתוך שכונת עירם בעכו .
הראשונה  ,משנת  , 1272נגעה לויניציאנים שהיו תושבי קבע בעכו  ,ואילו השנייה  ,משנת

עסקה בסוחרים הויניציאנים שהיו עוברי אורח

בעיר : : .

286

] ,

תקנות אלה מעידות עד כמה קשה היה

לויניציה לפקח על פעילותם הכלכלית  .מכל מקום  ,ברור שהענקת מעמד של ויניציאנים לזרים גם

בעכו ' .

הגדילה את הכנסותיה של ויניציה

:

על היתרון הכלכלי של מקבלי החסות הויניציאנית יש

להוסיף יתרון אחר  :בני החסות הוצאו  ,ברוב המקרים  ,מתחום השיפוט של המלך ולגמרי משיפוטם
של הסניורים

הפיאודליים  ,ועברו

אל תחת סמכותה של ויניציה ,

:

אין ספק  ,שמטרת היהודים

שביקשו חסות ויניציאנית היתה להשיג פטור ממסים  ,ממכסים ומשיפוט מלכותיים או

פיאודליים ,

ולזכות בכל היתרונות שהיו כרוכים במעמד של ויגיציאנים בממלכת ירושלים הצלבנית .
התעודה המוקדמת ביותר המעידה על הימצאות יהודים ויניציאנים בעכו היא תקנה של סנאט

ויניציה מאוגוסט  . 1271נשתמר סיכום ממנה בזו הלשון  ' :אודות ביטולה של ההחלטה  ,שיהודי עכו

חייבים להתגורר בתוך שכונת ויניציאה  ,כך שיישארו כפי [ שהיו ] קודם

לכן '  .נ :

מתעודה זו עולה ,

שהיהודים הויניציאנים גרו מחוץ לשכונת עירם  .בתאריך מוקדם יותר ניתנה להם הוראה לעבור

לשכונה זו  ,אולם הם סירבו לעשות כן  ,ולאור מחאותיהם ויתר הסנאט הויניציאני על

דרישתו ' .

:

אישור לכך אנו מוצאים שנה לאחר מכן  ,כאשר הויניציאנים תושבי הקבע שבעכו  ,להוציא את
האצילים והיהודים  ,נדרשו לעבור

לשכונה : 7 .

סירובם של היהודים להעתיק את מקום מושבם אל

האיזור הויניציאני בא אולי משום שהתגוררו יחד עם שאר יהודי עכו  ,וישיבה זו הקלה על קיום

]9

ראה

20

שם  ,עמ ' . 237 - 234

שם  ,עמ '

23

על הכנסות אלה ראה שם  ,עמ ' . 234 - 233

. 247 - 246

21

שם  ,עמ '

22

שם .

, 234

. 238 - 237

עמ ' . 237

24

שם  ,עמ '  . 233בידי המלך היו סמכויות שיפוט נרחבות יותר .

25

 . 402 ; ~ De revocacione facta de consilio quod Iudei de Accon state debeantק  . , 11 ,ט Cessi , op.

26

'  stare debeant sicut priusיטף  tantumחן .
ההחלטה נתקבלה

ביום

15

באוגוסט

] . 127

intra rugam Veneciarum

"

ההוראה לעבור לשכונה  :יחנה בויניציה לכל המאוחר ביולי אותה שנה ,

שכן היו דרוסכם חודשיים לפחות כדי להעכירה לעכו וכדי להביא למטרופולין את מחאות

היהודים .

היהודים הויניציאנים בעכו הצלבנית במאה

הי " ג

המצוות בידי הפרט ואף על חיי הקהילה  .עם זאת  ,ייתכן שסירובם של היהודים נבע מטעמים
כלכליים  ,שכן ישיבתם מחוץ לשכונה הויניצאינית מנעה משלטונות ויניציה בעיר פיקוח הדוק על
פעילותם

הכלכלית ' .

2

מסתבר  ,שויניציה ויתרה על דרישתה המקורית  ,משום שחשוב היה לה לקיים

כידיה את המרות על יהודים אלה ולהמשיך ולשתפם במסחרה .

שתי תעודות נוספות מעידות  ,שיהודים ויניציאנים היו מצויים כעכו אף כמועד מאוחר יותר  ,שנים
ספורות לפני נפילת העיר לידי המרסלמים  .ידיעה משנת

1286

מתייחסת לפיסה של אריג

שקיבלו סוחרים בעכו מידי יהודי ויניצאיני בעיר  ,תמורת סכום צנוע של
מאוחר יותר  ,לקראת סוף שנת
של קלו

13

ביזנסים

פנה יהודי תושב קפריסין בשם בנוונוטוס

, 1309

כפי הנראה בשעת נפילתה של העיר לידי

) , ( Benvenutus

המוסלמים  ,טען שהוא אזרח

שבנוונוטוס נהנה ממעמד דומה גם בעכו לפני שנטש את העיר .
בשנת

2

בנו

לקפריסין ,

ויניציאני  .שלטונות

המטרופולין לא קיבלו את טענתו  :עם זאת  ,הכירו במעמדו כנתין ויניציאני וסביר

, 1290

שהילוו לו ' .

או קלונימוס  ,אל השלטונות הויניציאניים באי  .יהודי זה  ,שנמלט מעכו

) ( Callo

סמט ,

להניח  ,אפוא ,

21

דהיינו שנה לפני נפילת עכו לידי המוסלמים  ,הטילה ויניציה מכס של חמישה אחוזים

על כל הסחורות שיובאו או יוצאו על  -ידי יהודיה חושכי ניגרופונטה

כרתים ' .

לכן על סחורותיהם של יהודי

בשנת

0

1318

אשר בה יהודים מניגרופונטה ' שטו לעבר עכו '  .י '

 :מכס דומה הוטל עוד קודם

בוטלה התקנה משנת

, 1290

תוך אזכור התקופה

פעילות זו של יהודי האי מופיעה במסגרת קשרי

המסחר שקיימו כל נתיני המושבות הויניציאניות עם עכו  .נ '
של יהודים מניגרופונטה לעכו לפני שנת ' . 1291

אין זה מן הנמנע שאלה הביאו להגירתם

(

לסיכום

:

מן התעודות שנבחנו במסגרת ההיסטורית הרחבה  ,שבתוכה פעלו ויניציה מחד גיסא ,

והיהודים מאידך גיסא  ,ניתן ללמוד על יהודים שקיבלו חסות ויניציאנית בעכו  ,החל משנת

1256

לכל המוקדם  .קבוצת היהודים הויניציאנים נתקיימה עד לנפילתה של העיר לידי המוסלמים  .אין
לפנינו תופעה מיוחדת  ,שכן ויניציה העניקה את חסותה גם לתושבי מדינות אחרות  .כך קרה
בקושטא הביזאנטית  ,שבה אנו מוצאים יהודים תושבי האימפריה שהפכו להיות בני חסותה של

ויניציה  ,החל מן המאה הי " ד לכל המאוחר  :קיומה של קבוצה זו נמשך עד לכיבושה של קושטא
בידי העות ' מנים בשנת

ראה

:

4

הי " ד " .

החל מן המאה

( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

יעקבי

שם  ,עמ '

' . 1453

על כך יש להוסיף יהודים ויניציאנים בקפריסין  ,המופיעים באי זה

. 237

. 249 - 248
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לקורות ה ' חלוקה ' בארץ  -ישראל

*

צבי קרגילה

מחקר תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,מדגיש את מקומה המרכזי של
החלוקה בחיי היישוב  .עם זאת  ,לא ניתן עד  -כה חתך  ,ולו גם חלקי  ,של כספי
התמיכה שהועברו מן התפוצות לעזרת היישוב .
החלרקה נתבססה על תרומות של קהילות ויחידים

,

שנאספו על ידי שליחים

מארץ  -ישראל וארגונים שהוקמו  ,לצורך זה  ,בקהילות שכחוץ  -לארץ  .י
אחד הארגונים הפעילים והבולטים בתחום זה היה ארגון הפקידים והאמרכלים באמסטרדם2

[ להלן

 :פקוא " מ ] .

במאמר זה ננסה לעמוד על היקף כספי התמיכה  ,שנאספו באמצעות הארגון במערב  -אירופה ודרכי

העברתם לארץ  -ישראל בשנים תקצ " א  -תקצ " ט .
פעילות הארגון בתקופה הנדונה עומדת ברקעה של ריאורגניזאציה במערך

החלוקה  ,שהוצעה

במחצית שנות העשרים של המאה הי " ט  ,וביישומה נטל הארגון חלק מכריע  .הועלו דרכים לארגון
מחודש של איסוף הכספים

בקהילות  ,שמטרתן

היתה הפסקת פעילותם של השליחים מארץ  -ישראל

בקהילות  ,בעיקר  ,מתוך מניעים של חיסכון  ' .ארגון מחדש זה הבליט בעיות חריפות ביחס לצרכי
העברתם של כספי החלוקה  .בצד השאלות הארגוניות נתעוררה גם שאלת יחסי הסמכות בין
הפקוא " מ לבין המרכזים בקושטא ובווילנה  ,שהיתה להם זיקה לכספי החלוקה של כוללי הספרדים

והאשכנזים  -פרושים בארץ  -ישראל .
הפקוא " מ העלה טענות קשות נגד המערכת המוסדית

הקיימת  ,שגרמה ,

לדעתו  ,עוול מיוחד

ליישוב ,

בשל עיכוב כספים או אי העברתם בדרך ישרה  .ביקורת קשה כזאת הופנתה כלפי ראשי ועד
הפקידים בקושטא כדבר ההקדש של שמואל בן נפתלי מאמסטרדם  .הקדש זה נוסד בעצתו של ר '
רפאל משה מיוחם  ,שהגיע בשנת

1810

לאמסטרדם ובהשתדלותו של צבי הירש לעהרן  ,מראשי

הארגון  .צעדים ראשונים להעברת ההקדש נעשו בשנים תקע " ג  -תקע " ו  .הקדש זה היה בסך

פלורין והוחלט להעמידו בירושלים כדי להפריש ממנו פירות בגודל של

דהיינו סך של
*
1

2

60

10

אחוזים בכל

3 , 467

שנה ,

אדום  -זהב ' לכל ת " ח שבעה " ק ירושלים ספרדים ואשכנזים '  4 .אלא שהקרן נשארה

מאמר זה עובד מתוך עבודת דוקטור הנכתבת באוניברסיטת תל  -אביב בהדרכת ד " ר י ' ניני .
א ' יערי  ,שלוחי ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשל " ז  ,פרקים א  -ח [ להלן :

יערי  ,שלוחי ארץ  -ישראל ] .

פנקסי הפקוא " מ מצויים

ביד בן  -צבי בירושלים  .מתוכם התפרסמו אגרות מן השנים תקפ " ו  -תקפ " ט  .על פעילות

הארגון ראה כעיקר  :מ ' אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ד  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
והאמרכלים מהשנים תקפ " ו  ,תקפ " ט .
3

פקוא " מ לר ' שלמה סוזין  ,שליש אמצעי סיוון תקפ " ט .

4

נאמן  ,י " ס באייר

פקוא " מ לר ' אריה

תקצ " א .

; 22 - 14

מבואות לאגרות הפקידים

צי קרגו

בקושטא והפירות עצמם הופרשו מסכום חלקי בלבד של  2 , 000פלורין ' וכתבנו לפקידי קושטא ולא

השיבונו דבר והוספנו לכתב מזמן לזמן ולא נענינו '  5 .יתירה מזאת  ,שער הריבית אף הוא היה נמוך
ממה שנקבע והגיע ל  8 -אחוזים בלבד וגם העברת פירות הקרן  ,שהופקדה במטבע דורוס

מקושטא לירושלים לא נעשתה על  -פי שער הגרוש
גרוש  ,אלא כפי שהשער נקבע בקושטא  ,דהיינו

איספנייא ,

בירושלים  ,שהיה בערך של דורוס אחד ל 25 -

15

גרוש לדורוס אחד ' ולא הגידו לנו איך היו

מתנהגים בשביל פחת הריוח עד תשלום י ' לקרן וכו ' וכו '  6 . ' . . .כך קרה גם ביחס להקדש של ישיבת

' בית  -אל ' בירושלים  ,שנשלח בשנת תקפ " ה  .הקדש זה היה בסך

450

פלורין ועוד

50

פלורין נדבת

הפקוא " מ לחלוקה בין תלמידי הישיבה  .סכום זה נשאר בקושטא במשך שנים אחדות וכשהוחלט
להעבירו לירושלים  ,היתה כוונת פקידי קושטא להעבירו במטבע גרוש  ,שחל בו פיחות  ,ולא כפי

שדרש הפקוא " מ בשווה  -הערך הריאלי שלו  7 .גם בהעברת כספי ההלוקה לא נהגו הפקידים בקושטא

כשורה ' כי יש הפסד הרבה בכל הנשלח דרך קושטא וגם מתאחר לבא לארץ הקודש '  ' .פרשיות אלה

מלמדות כי עיוותים כאלה היו ידועים לפקוא " מ  ,אלא שבשנות העשרים עדיין נשארו בידי
הפקידים בקושטא פונקציות כלכליות וארגוניות  .הן גם מסבירות את הטקטיקה הזהירה של
הפקוא " מ במאבקיו הציבוריים  ,אולי בשל מעמדו הרופף עדיין  .מכל מקום  ,הן השאירו משקע
שלילי ביחסו של הפקוא " מ לארגון בקושטא  .הריאורגניזאציה דחפה  ,כאמור  ,את הפקוא " מ
להינתקות מהעברת כספים  ,שנעשתה דרך קושטא  .אך זו נתאפשרה רק על רקע המתיחות
הבינלאומית ותחילת הכיבוש המצרי של ארץ  -ישראל וסוריה  ,שערערו את מעמדו של הארגון

בקושטא והקשו עליו להעביר כספים לארץ  -ישראל  .במצב זה היתה לפקוא " מ אפשרות להציע
דרכים חדשות מבלי להיתקל בהתנגדות

חריפה .

רגישות רבה וממושכת יותר מלווה את יחסי הפקוא " מ עם ' גבאי ארץ  -ישראל ' בווילנה  ,שרכזו
בידיהם סמכויות רבות  _ ,ונודעה להם השפעה גדולה על כוללי האשכנזים בארץ  -ישראל  .סמכויות
אלה נוסחו היטב בתקנות החלוקה של כולל

הפרושים ' .

גבאים אלה והשפתעם על החברה האורתודוכסית

לכך יש להוסיף את משקלם הציבורי של

באירופה ,

שבתוכה חיו ופעלו גם ראשי

הפקוא " מ  .אמנם אגרותיו של לעהרן לגבאים בווילנה נכתבו בסגנון מתון  ,אך הן משקפות מאמץ
עקבי להינתק מן המסגרת המחייבת העברת הכספים דרכם  .גם כאן טען הפקוא " מ נגד הסרבול
והעיכוב הכרוכים בהעברת כספים

שם

,

לארץ  -ישראל ,

0ן

אך העובדה שתקנות החלוקה של הכולל מנעו

מקור המידע היה ר ' שלמה זלמן שפירא  ,שד " ר כולל הפרושים  .על שליחותו ראה  :ב ' ריבלין  ' ,שליחותו של

הרב שלמה זלמן שפירא מירושלים לאמסטרדם בשנים תקפ " ה  -תקפ " ט '  ,יד יוסף יצחק ריבלין  ,רמת  -גן תשל " ד ,
עמ '

. 150 - 108

שם  ,שם .
פקוא " מ לר ' אברהם בכר דוד  ,טוב טבת

תקצ "ג .

.

פקוא " מ לר ' שלמה סוזין ו ' באייר תקצ " א  .פקידי קושטא נהגו במשלוח תק " ץ כפי שנהגו בשנת תקפ " ט  ,ועל כך
כתב להם לעהרן

:

' ותמה נקרא על צדיקים כמותם ואיך לא שתה עיניהם על הדבר הזה שלא לשלח המעות על ידי

קאמביאליס ]  [ nlluwכי אם כמו ששולחים השולחנים מעות בעין צרורים וחתומים ' ( פקוא " מ לפקידי קושטא ,
ב " ה בתשרי

תק " ץ ) .

א ' ריבלין  ' ,תקנות החלוקה של כולל הפרושים משנת תקפ " ג '  ,ציון

( מאסף )  ,ב ( תרפ " ז )  ,עמ '

. 170 - 150

נסיונות אלה החלו כבר כשנת תקפ " ט  .באגרת לגבאים בווילנה מיום ד ' באלול תקפ " ט כותב לעהרן  ' :אמרנו אולי
טוב הדבר לעשות עם אנשי שלומנו כו ' פרושים הי " ו כמעשנו עם שאר הכוללים לשלוח להם בדרך ישרה מכאן

,

ע " י ח " כ [ חליף כתב ]  .ובאמת היא דרך הטרה בעינינ בכל זמן ובמעוט אחריות מהאופן שנהגנו בו  .אך גם כעת לא
רצינו לעשות מעשה בלי דעת מעל ' כבוד הרוזנים ה " י וחששנו לשלוח דברינו אל מע ' כבוד הרוזנים ' .

8נ

קורות ה ' חלוקה ' בארץ ישראל

ביקורת על הגבאים בווילנה  ,יי

מסבירה את עמדתם של חוגים מסוימים בכוללי

בגבאים והתנגדו לשינוי המסגרת שנקבעה בתקנות  .מצב זה הקשה על
המסגרת  ,שקבעה את דרכי העברת הכספים

,

שנאספו במערב  -אירופה י

הפרושים  ,שתמכו

הפקוא " מ להשתחרר מן

לעהרן ניסה לטפת  ,כמשקל

נגד  ,מערכת קשרים מיוחדת עם חוגים אחרים בכולל שתמכו בפעולותיו  ,והשתדל שלא להעביר
דרך וילנה כספים שאינם מיועדים מפורשות לחלוקה  ,כגון הקדשים והלוואות  .על רקע זה התריסו
נגדו הגבאים

בווילנה  ,שהוא

מגביר את הפירוד

בכולל  ' .י

ניתן לומר  ,כי מערכת יחסים זאת סבלה עליות וירידות  .בהשפעתם של מאבקים  ,שבהם היה מעורב
לעהרן  ,התמתנה עמדתו כלפי הארגון בווילנה  ,מתוך כוונה לגייס את השפעתם לצדו  .כך  ,למשל ,
על רקע המאבק על כספי החלוקה של חברת ' תרומת קדש ' באנגליה

ואמריקה  ,שהעברתם

לידי

הארגון הוקפאה פעמים אחדות בראשית שנות השלושים  .לעומת זאת התחדדו יחסים אלה  ,כאשר
היתה להם נגיעה לבעיות ההנהגה של כוללי הפרושים בארץ  -ישראל  .אין כמעט ספק  ,שיוזמותיו
של ארגון הפקוא " מ שאבו כוח מהתחזקות מעמדו ומקשריו הבינלאומיים  ,כמו גם מהחלשת כוחו
של הארגון בווילנה  ,שמיעט מלדו  ,לטפח את קשריו עם ראשי הקהילות באשכנז מאז

הריאורגניזאציה  .מצב זה השאיר אותם חסרי אונים במידת מה  ' ,הן הגביר צבי לעהרן פרש מצודתו
על כל מרחבי ארצות אשכנז והוא נכבד בדורו ומפורסם בחסידותו ומוחזק למוכשר במלאכתו . . .

ומי יודע אם יש רבים אשר אתנו מאשר עמו ' .

א

הדינאמיות  ,שאפיינה את פעילותו של הארגון בחיפוש אחר דרכי העברה  ,הושפעה מגורמים

פוליטיים וכלכליים אך גם מן המאבקים נגד המרכזים האמורים  ,מתוך כוונה להקהות את עוקצה
של הביקורת שהופנתה כלפיו .

בשנת תק " ץ נעשו צעדי גישוש אצל הגביר נסים שואמא במרסיל  ,שהיו לו קשרי מסחר עם אחיו
בעכו  ,ניסיון זה נכשל  ,כי שואמא דרש שכר  -טרחה גבוה בסך  2 - 1 . 5אחוזים ועוד תוספת של מחצית

האחוז להוצאות הביטוח " .

במקום זאת הועלה שמו של יצחק מינרבי בטרייסטי  ,אותו ניסה לעהרן

לרתום לארגון בעזרת שתדלנותו של ה' אברהם בר קולונייא אב בית  -דין בקהילה 6 .י למינרבי היתה
זיקה ליישוב היהודי

בארץ  -ישראל  ,לי

והוא ריכז  ,כנראה  ,את העברת כספי החסידים ממזרח  -אירופה

ומרכזה  .יש להניח  ,כי הפניה אליו נעשתה  ,גם משום שלא נטל שכר  -טרחה עבור העברת הכספים .
בתקצ " א הועברו גם הכספים של כוללי הספרדים דרך מינרבי  .מטרייסטי הועברו הכספים

לאלכסנדריה  ,לידיו של סניור לוריא  ,וזה העבירם לר ' יצחק אלפאנדארי בביירות  .לכאן היו מגיעים
נציגי הכוללים ותמורת שטר  -קבלה חתום על ידי ממנוי הכולל או ממונים שמינה הפקוא " מ מטעמו ,
כאחראים על החלוקה ממערב  -אירופה  ,קיבלו את הכסף בעין או בשווה  -ערך  .העובדה שהפקוא " מ
נזקק לחוליה נוספת למינרבי  ,היתה תוצאה של התמורות החריפות בעקבות פחותי מטבע שאפיינו

את שוק הכספים בארץ  -ישראל  .אך דא  -עקא  ,חוסר היכולת מצדו של הפקוא " מ לפקח על כל שלבי
11

א ' ריבלין  ,שם  ,בעיקר סימן ט  ,סעיף א .

12

שם  ,סימן א  ,סעיף

13

כתב  -יד בהמ " ל

ב.

. 3619

מספר

29424

במחלקה לתצלומי כתבי  -יד  ,בית הספרים הלאומי  ,אגרת גבאי ארץ  -ישראל

בוילנה לר ' אהרן זליג שד " ר כולל פרושים  ,י ' באייר ת " ר .
14

שם .
תק " ץ .

15

פקוא " מ לכולל חסידים בצפת  ,י " ג בסיוון

16

פקוא " מ לקהילת טרייסטי  ,ער " ח תמוז תק " ץ .

17

שמו נזכר בפשרת תקפ " ט  ,שנעשתה בין כולל הפרושים לבין כולל הספרדים בירושלים  .ראה
' לתולדות עדת הפרושים בארץ  -ישראל '  ,ישראל  ,ניו  -יורק תש " י  ,עמ ' . 131

:

י ' ריכקינד ,

צבי קרגילה

המערכת יצר לא פעם קשיים
' והחמס ביד ובפה

לוריא '  " .י

 ,שהיו כרוכים בהפסד מטבע  ,כפי שארע

על  -ידי לוריא בחלוקת תקצ " ג

מצבים מעין אלה הביאו בעקבותיהם לארגון מחדש של דרכי ההעברה .

הפקוא " מ פנה הפעם למשה די פיג ' וטו  ,קונסול אוסטריה והולנד בסוריה  .כדי לשפר את אמצעי
ההעברה נעשה במקביל מאמץ להתקשר עם משפחת רוטשילד  .נוכחותה הבולטת של משפחת
רוטשילך במערכת הבנקאות האירופאית  ,שסניפיה היו פזורים בלונדון  ,פריז  ,פרנקפורט דמיין

ווינה  ,הבטיחה שוק יציב בהמרות מטבע לצורכי חלוקה והיתה עשויה למנוע מצבים  ,כפי שאירע
בתקצ " ג  ,כאשר החלוקה לא הועברה בשלמותה על ידי מינרבי  ,בשל העדר מטבע להמרה .
מבחינתו של לעהרן  ,צעד כזה היה משתיק את הביקורת שהופנתה כלפיו  ' ,מהם נקבל חשבון כדרך
התגרים והוא לנו כסות עיניים להראות לעין כל שואל חשבון צדק הכתוב בגופן שלהם המובן
לאותם

שואלים ' " .

משנת תקצ " ה נתייצבו דרכי ההעברה של כספי החלוקה לכוללי הספרדים והחסידים  .הכספים רוכזו
באמסטרדם  ,הועברו לבנק של רוטשילד בפריז  ,ודרך סוכנות ההעברה של חברת ' רוא די פריסינט '

)  Frisinatנ  ( Rouxבמרסיל  ,הועברו דרך הים לפיג ' וטו וממנך ללורילא  ,ששימש כסגן קונסול
~

בביירות  .בשל העובדה שלא ידע לקרוא עברית פעל על ידו ר ' יצחק אלפאנדארי  ,שאישר את שטרי
הקבלה  .עדותו של אלפאנדארי היתה נחוצה כדי לא להאריך את תהליך

הביורוקראטי  ,כפי שארע

בתקצ " ה  ,כאשר שטרי הקבלה הועברו לפיג ' וטו בארם צובה  ,אושרו שם והוחזרו שוב לביירות

לפירעון  ,דבר שעיכב את שחררר הכספים  .התייצבותה של מערכת זאת והקפאון שחל במאבקו של
לעהרן על כספי החלוקה באנגליה  ,הפנו את תשומת הלב להעברת הכספים דרך וילנה  .אין ספק

,

שלעמדתם הפושרת במאבק זה היה אפקט מצטבר על ראשי הפקוא " מ והם ניסו להפחית ככל
האפשר את הכספים העוברים דרך וילנה אגב ניקוזם לאמסטרדם  .כך הצליחו לרכז את כספי
החלוקה מאיסוף החת " מ

סופר  ,ופנו

אף לגבאי ארץ  -ישראל בווארשה בהצעה דומה  ,אך כאן הם

נכשלו  .כמו כן נעשה ניסיון לנתק את חלק כולל חב " ד  ,שהועבר דרך הגבאים בווילנה .

שנאספו במיוחד לעזרת נפגעי הביזה במרד הפלאחים בשנת

, 1834

29

גם כספים

לא הועברו דרך וילנה  .לעהרן

ניסה לרכך את משמעותן של פעולות אלה  ,תוך הדגשת העובדה שהוא משאיר בידי המרכז בווילנה

את קביעתם של סדרי החלוקה הפנימית של הכספים  .אך משמעותן האמיתית של פעולות אלה היתה
ניסיון לנטרל את מעורבותם של גבאי וילנה בנעשה ביישוב  ,דבר שהובן היטב על ידי

מתנגדיו  ,ורק

הגביר את המתיחות הקיימת  .נסיונות אלה נמשכו לאורך כל התקופה הנדונה  .בעטייה של המתיחות

הפוליטית וסיום השלטון המצרי כארץ  -ישראל הועכרו כספים מווילנה דרך אמסטרדם  .י 2באווירת
משבר זאת ניסה גם לעהרן לשפר את דרכי ההעברה  ,והדבר מסביר את המגעים עם הסוחרים

האנגליים קילבי הייא ושותפו בביירות  ' .כתבו לנו שרוצים בירושלים עצמה במטבע גרוש ועשינו
נסיון . .

:2. ' .

מגעים אלה נעשו  ,ככל הנראה  ,כאשר פעלה הקונסוליה האנגלית בירושלים  ,ואפשרו

העברת כספים באופן ישיר כמעט לידי תיישוב .

18

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,כ " כ במרחשוון תקצ " ד .

19

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,כ " א בכסליו תקצ " ז .

20

פקוא " מ לכולל חב " ד  ,י ' באייר תקצ " ו .

21

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,ט ' בתמוז תקצ " ט  .בשני השילוחים הועברו דרך אמסטרדם

22

פקוא " מ לר ' ישעיה
לורילא  .ראה

:

( ברדקי ) ,

י " ס בתמוז תקצ " ט  .ניסיון זה קשור אולי גם לחוסר שכיעזת  -רצון מפעולותיו של

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,ב ' בטבת תקצ " ט

האלטרנטיבה של קילויי היתה מעשית

ס

"

.

5 , 089 95

פלורין .

יותר  ,גם

;

פקוא " מ ליצחק אלפאנדארי  ,י " א בתשרי ת " ר .

בשל שכר הטרחה נמוך יותר שקיבל תמורת שירותיו .

קורות ה ' חלוקה

טבלאות החלוקה  ,המפורטות להלן  ,מציגות חתך של כספי

החלוקה 3 ,נ

'

בארץישראל

הקדשים ותרומות

אחרות ,

כפי שחולקו ביישוב .
התפלגות כספי החלוקה היתה מבוססת על פשרה שנעשתה בשנת תקפ " ט  .ראה

23

ישראל בשנות ת " ר  -תרמ " א  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '
101

חלקים  .והשווה

:

בצפת -

חלקים  :חסידים בחברון -

33

חלקיפ  ,מתוכם קיבלו האשכנזים

פקוא " מ למוהר " ר אכרסם וולף המבורג כפיורדא  ,ה ' ככסליו תקצ " ו  .שם נזכרת התפלגות

אחרת של כספי החלוקה בין כוללי האשכנזים

עם הקמת כולל

. 95

על פי המפתח נקבעו

168

:

ב " צ גת  ,הישוב היהודי בארץ

: 9

:

אשכנזים פרושים בירושלים וצפת -

39

חלקיפ  :חסידים

חסידים בטבריה . 20 -

הו " ר בירושלים שונה המפתח והוא כלל  105שערים בחלוקת האשכנזיפ  ,ומתוכם  4ליוצאי הו " ד ,

שקיבלו תוספת של דמי  -סלוק  .על כך  :פקוא " מ לפיורדא  ,ח ' ככסליו

ירושלים
כולל

תקצ " ח .

צפת

.

3374 47 1 / 2
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פקוא " מ לר ' חיים נסים אבולעפיא ,

4

פקוא " מ לר ' חיים לוי  ,פקומ " ש  ,ח ' באייר

5

פקוא " מ לממוני כולל חסידים  ,שלהי תמוז תקצ " א  ,סכום זה מהוה

ט " ו באייר

תקצ " א .
3 /5

חב " ר  .מ 2הנותרות הן סך המגיע לחסידים בטבריה  .הסכום לא נשלח
בתים שהתאגדו בנפרד ככולל

בתקצ " א

על רקע הפילוג בכולל  ,ממנו פרשו עשרה בעלי

רייסין .

פקוא " מ לר ' זלמן ליב  ,ממונה ומשגיח כולל ווהלין  ,א ' באב

6

9 -7

מהמגיע לכלל החסידים בארץ  -ישראל להוציא את כולל

פקוא " מ לממוני כולל חסידים  ,כ " ג בסיוון תקצ " א

תקצ " א ,

,

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,י " ח בשבט תקצ " א  .מתוך הסכום הנזכר בהערה

17 - 10

פרושים מאת אשר אנשיל לזכר אמו  .להערה

, 12

אברלי העט נמצא באלכסנדריה בדרכו

.

פקוא " מ לר ' אריה נאמן  ,ירושלים כ  -א באייר תקצ א  .מתוך הסכום הנזכר בהערה

22 - 18

232 , 10

פלורין הם נדבה מיוחדת לכולל

לארץ  -ישראל .

40 , 22

ליש

"ט

לטובת הכולל .

ראה לעיל  ,הערה . 2

23

ראה לעיל  ,הערה

24
25

פקוא " מ לזים

26

ראה לעיל  ,הערה

. 18

בליץ  ,ב " ה

באייר תקצ " א .

. 10

תקצ " ב
1

פקוא " מ לפקומ " ש בירושלים ובראשם ר ' שלמה סוזין  ,י " ב בניסן

2

שם .

3

פקוא " מ לר ' חיים נסים אבולעפיא  ,פקומ " ש  ,י " ב בניסן תקצ " ב .
פקוא " מ

4

לר ' חיים לוי  ,פקומ " ש  ,כ " ה באב תקצ " ב  .בסכום זה כלולים

מסכום זה צריך להפריש גם לטובת בולל
5

תקצ " ב .

פקוא " מ לפקומ " ש ובראשם

ר ' אברהם

חב " ר .

.

33 5

פלורין תרומת ק ' ספרדים בהאג משליחות רוד עייאש .

על שליחותו  ,שהיתה משותפת כנראה  ,ראה  :יערי  ,שלוחי ארץ  -ישראל  ,עמ ' . 684

אנהורי ור ' נסים זרחיה אזולאי  ,י " ב בניסן תקצ " ב .

פקוא " מ לר ' יעקב צבי הירש הכהן ור ' יוסף מדובנא  ,י " ב בניסן תקצ " ב  ,הסכום המופיע בהערה

11 - 6

8

הוא החזר חוב של אשר בר -

שמשון מלונדון עבור בית שקנה בצפת וסוכה שרצה להוסיף עליו .
12

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,י " ח בטבת תקצ " ב .

14 - 13

פקוא " מ

לר ' שאול

.

הלוי ור ' חיים דוד הקטן  ,י " ג בניסן תקצ ב .

 150ר " ט

 %מן המגיע לכלל החסידים בטבריה  ,כפי שנקבע בפסק  -הדין  .ראה
15

פקוא " מ לר ' גרשון מרגליות  ,י " ח באב

תקצ " ב .

הוא הסכום שעוכב בתקצ " א על רקע הפילוג  ,והוא מהווה
:

פקוא " מ לחסידים בטבריה  ,שליש אמצעי טבת תקצ " ב .

קורות ה ' חלוקה
 - 16ם2
21

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל

בווילנה  ,ב " ו בניסן

25 - 22
26

'

תקצ " ב .

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,כ " ז א " ש תקצ " ב  .סכום זה הוא לסלוק חובות  ,ממנו

לתרעון חוב משותף  .רשימת המלווים ראה

בארץ ישראל

 :פקוא " מ

לגבאי ארץ  -ישראל

 200ר " ט לטובת

בווילנה  ,טוב

כולל הפרושים בצפת והשאר

אייר תקצ " ג .

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,י " ח בטבת תקצ " ב .

.

פקוא " מ לממוני כולל חב " ד  ,י " ח באב תקצ ב .

28 - 27

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,ג ' באדר תקצ " ג .

29

ראה לעיל  ,הערה . 5

30

ראה לעיל  ,הערה

.6

31

שם .

32

ראה לעיל  ,הערה . 15

.6

33

ראה לעיל  ,הערה

34

ראה לעיל  ,הערה . 16

תקצ " ג

.

בשנה זאת הועברו הכספים לארץ  -ישראל בשני שילוחים המצויינים בסוגריים ( א  -שילוח ראשון ; ב  -שילוח שני )  .השילוח
השני כלל את כספי ' תרומת קח ש ' באנגליה שעוכבו ואת הכספים שנאספו לחלוקת ' א  -י סתם ' עד ניסן

1
2
4 -3

פקוא " מ לכמהר " ר שלמה משה -סוזין  ,כ " ז באייר תקצ " ג  .מתוך סכום זה

פקוא " מ לכמהר " ר חיים הלוי ,
פקוא " מ

פקומ " ש ,

תקצ " ג .

פלורין פרנקפורט  ,הם הקדש .

150

תקצ " ג .

כ " ז באייר

לכמהרר יצחק בן שמעת  ,פקומ " ש הכולל בצפת וטבריה  ,מז באייר תקצ " ג  .הבספים ההצברו דרך ר ' ישראל משקלוב על

פי בקשתו של יצחק בן שמעת .
6 -5

פקוא " מ לר ' יעקב צבי הירש הכהן

ממאהילוב  ,ר ' אברהם נטע כהנא מאנשפלד ור ' אברהם

אלה כוללים שארית ממה שנקבע בשילוח הראשון

קשיים בהמרות

' הנשאר

מסוף אדר

רה " ש

אביר הכהן ,

שעלה לסך

.

782 64

ד ' באהר

פלורין ' .

תקצ " ג  .סכומים

ספיח זה נוצר בשל

מטבע .

9 -7

שם .

10

פקוא " מ לממוני הכולל  ,ב ' בסיוון תקצ " ג  .המגיע עד אדר

תקצ " ג היה

. 68

123

פלורין ובשילוח השני

65

פלורין  .סך  -הכול -

.

168 23

פלורין .
פקוא " מ לר ' יעקב צבי הירש  ,ר ' אברהם נתן נטע מאנשפלד  ,אברהם אביר הכהן ,

13 - 11
14

פקוא " מ לממוני

21 - 15
22

אייר תקצ " ג .

לגבאי ארץ  -ישראל

פקוא  -מ לגבאי ארץ  -ישראל

24 - 23
25

פקוא " מ

הכולל  ,טוב

ה ' באדר

תקצ " ג .

באייר

בווילנה  ,כ " א

תקצ  -ג  .ראה גם להלן  ,הערה

בווילנה  ,ג ' באדר

פקוא " מ לממוני כולל החסידים בצפרה

תקצ " ג .

ה ' באדר

. 25

תקצ " ג  .ככל הנראה לא הגיע הסכום לידי הכולל  .ראה לעיל  ,הערות

.

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,טוב אייר תקצ ג  .בתוך הסכום יש הלוואות לכולל בסך

לכולל בצפת  .שתי הלוואות אחרות הן בסך

450

פלורין  .ראה פקוא " מ לווילנה

ג ' בטבת

260 . 97

פלורין מתוכם

לטובת ר ' ישראל משקלוב ' ושניים שינחר
שמואל הוראדנר וזאת בשל

טעות ) .

בעצמו '  .יעד

מתקצ " ה

26

ראה לעיל  ,הערה

27
28

ראה לעיל  ,הערה . 1

29

תקצ " ה הופנו הפיחת לטובת ר ' ישראל משקלוב ,

5

אחוזים יהיו

ר ' אברהם מפינסק  ,ר '

הכולל .

.3

פקוא " מ לר ' שלמה הירשל  ,י " ג בניסן תקצ " ג .
ראה לעיל  ,הערה . 5
לר ' שלמה סוזין  ,כ " ד באייר

30

פקוא " מ

31

ראה לעיל  ,הערה . 25

33 - 32

תקצ " ג .

פקוא " מ לכולל חסידים בצפת  ,ד ' באייר

תקצ " ג .

תקצ  -ד
5- 1

פקוא " מ לר ' שלמה סוזין  ,י " א באייר

תקצ " ד .

אנהורי ור ' נסים זרחיה אזולאי ,

י"א

6

פקוא " מ

7

פקוא " מ לר ' חיים הלוי ,

י

פקוא " מ לר ' חיים נסים
פקוא " מ לר ' חיים דוד

אבולעפיא  ,י " א באייר תקצ " ר .

8
9
10

11

לר ' אברהם

"א

באייר תקצ " ר .

באייר תקצ " ד .

הקטן  ,ור ' שאול במו " ה צבי הלוי  ,ט ' באייר

תקצ " ד .

פקוא " מ לר ' יקותיאל זלמן יהודה  ,ר ' טודרוס מסענטין ור ' שמעון מהוסאטין ממונים ומשגיחים  ,ה ' באייר תקצ " ד .

פקוא " מ לר ' שמואל מרדכי סגל  ,ור ' יהודה ליב

סענר  ,פקומ " ש  ,ט '

באייר תקצ " ד .

פלורין

תקצ " ד  .מתוכן  300פלורין ' בשער הזול של

ההלואות ' שמפירותיהן יהנו תלמידי חכמים ואחד מהם יהיה משה זאקס  .פירות ההלוואה לכולל בצפת בסך
ואילך הופנו פירות ההלוואה לטובת

155 . 61

,5

.6

צבי קרגילה

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,ערב פסח תקצ " ד  .מכספי הכולל נוכו העברות ליחידים  .ראה גם להלן  ,הערות . 21 - 15

14 - 12

.

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,ג ' בניסן תקצ ר .

5ו 21 -

פקוא  -מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה ,

22

ג ' בטבת

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,כ  -ז בתמוז תקצ " ד .

24 - 23

27 - 25

שם  .פירות ההכשר בצירוף

30 - 28

שם  .להערה

: 28

10

35 - 32

שם .

37 - 36

ראה

לעיל ,

258

רובל הם קרן קיימת לפירעון חובות בהכשר

אחוזים .

רובל תרומה .

הכסף יימסר לר ' ישראל משקלוב לעשות בו כצוואת מאנשפלד .

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב ור ' יוסף

31

תקצ " ר  .כספים אלה הם הלוואות לפירעון חובות לסילוק כל שנה
5

,

0ו ו מהסכום .

הערה

במוהר " ש מדובנא  ,ט '

באייר תקצ " ד  .הסכום בניכוי לבודדים  .ראה

להלן  ,הערות

. 35 - 32

.8

ראה לעיל  ,הערה . 15

38

תקצ  -ה
פקוא " מ לרפאל יצחק אלפאנדארי בביירות  ,ג ' בתמוז תקצ " ה  .נגד שט " ק מהראשל " צ  ,ר ' שלמה משה סוזין ודעימי ' חכמי ורבני

1

ופקידי עה " ק  .הסכום בניכוי לבודדים ראה להלן  ,הערה . 18
2

שם  .מד שט " ק ר ' אברהם אנהורי  ,ר ' נסין זרחיה אזולאי ור ' אברהם בן חסון בצרוף ר ' ישראל ( משקלוב ) .

3

שם  .עד שט " ק ר ' יום טוב אליקים ור ' חיים הלוי  ,פקיד הכולל .

4

שם  .עד שט " ק ר ' חיים נסים אבולעפיא וחו " ר עה " ק .

5

שם  .עד שט " ק ר ' אברהם דב בער מאוריץ  ,ר ' צבי במהר " ר אליעזר ליפמן ור ' מיכל טולשינר ' שנתמנו מאתנו '  .הסכום בניכוי
לבודדים ראה להלן  ,הערה . 20 - 19

6

שם  .עד שט " ק ר ' יקותיאל זלמן יהורא  ,ר ' זאב מאוסטרא ור ' שמעון מהוסאטין ממוני הכולל  ,בניכוי הסכום בהערה . 23

7

שם  .עד שט " ק ר ' חיים דוד הקטן ור ' יהושע אשכנזי ממוני הכולל  ,בניכוי לבודדים ראה לעיל  ,הערה . 21
שם  .נגד שט " ק ר ' ישראל

17 - 8

18

( משקלוב ) .

פירוט הסכום ראה

ראה לעיל  ,הערה . 1

20 - 19

פקוא " מ לכולל חסידים  ,צפת  ,ו ' בתמוז תקצ " ה .

21

פקוא " מ לממוני כולל רייסין  ,י

22

פקוא " מ לר ' שמואל סגל ור ' יהודה ליב סענר ,

23

פקוא " מ לממוני הכולל  ,ו ' בתמוז תקצ " ה .

24

חשבון כולל הפרושים  ,ו  ,דף

128

י

'

באייר תקצ " ה .

ע " ב  .הסכום בניכוי לבודדים בהערות  . 28 - 26מתוכו
300

2535

פלורין מהמקובץ לחלוקה .

.

1 , 776 44

פלורין לכולל בצפת .

שם  .פירות הקרן מהלוואה לכולל בצפת בסך

28 - 26
29

תקצ " ה .

' בתמוז

פלורין הם לפירעון חובות ומתוכם
25

 :פקוא " מ

לר ' ישראל  ,ה ' בתמוז תקצ " ה .

45

פלורין כל שנה .

שם .

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל

30

ראה לעיל  ,הערה . 8

31

ראה לעיל  ,הערה . 24

בווילנה  ,כ " ג בכסליו

תקצ " ה .

תקצ " ו
חלוקת

תקצ " ו הועברה

לארץ  -ישראל בשני שילוחים  .השילוח הראשון מצוין בסוגריים

באירופה לאחר מרד הפלאחים בשנת . 1834

(א ),

עיקרו מנדבה חדשה שנאספה

השילוח השני המצוין בסוגריים ( ב ) הוא מהאיסוף הרגיל אף שכלל בתוכו מקצת מן

הכספים מהאיסוף הראשון .
פקוא " מ לרפאל יצחק אלפאנדארי  ,ו ' בתשרי תקצ " ו  .עד שט " ק ר ' שלמה משה סוזין ופקידי עה " ק  .הסכום בניכוי לר ' נתן קורנל .
ראה להלן  ,הערה

.2

שם .

שם  .מד שט " ק ר ' אברהם אנהורי  ,ר ' נסים אזולאי  ,ור ' אברהם בן חסת בצרוף ר ' ישראל ( משקלוב ) .
שם  .נגד שט " ק ר ' יום טוב אליקים והרב הפקיד כמהר " ר חיים הלוי .
שם  .מד שט " ק של הפקיד ר ' חיים נסים אבולעפיא .

שם  .עד שט " ק ר ' אברהם דב בער מאוריץ  ,ר ' צבי אליעזר ליפמן ור ' מיכל טולשינר .
שם  .עד שט " ק ר ' שמואל סגל ור ' ליב סענר .

שם  .עד שט " ק ר ' יקותיאל זלמן יהודה ליב  ,ר ' זאב וולף מאוסטרא ור ' שמעון מהוסאטין .
שם  .מר שט " ק ר ' ישראל ( משקלוב ) ור ' ישעיה

לבודדים  .ראה להלן  ,הערות

.

תלמידים מיוצאי הו ד .

72

. 17 - 10

24

( מפינסק ) .

הסכום בניכוי לכולל רייסין שקיבל את הכספים מר ' ישראל ובניכוי

רורוס הם למשמרת בכולל .

40

דורוס הם הקדש לכולל פרושים והפירות מיועדים לשני

קורות ה ' חלוקה ' בארץ ישראל
17 - 10

שם  .הפירוט ראה

 :פקוא " מ לר ' ישעיה  ,ח '

לוי  ,פקומ " ש  ,ב '

בתשרי

תקצ " ו .

18

פקוא " מ לר ' חיים

19

פקוא " מ לר ' חיים נסים אבולעפיא  ,פקומ " ש  ,ב ' באייר

20

פקוא " מ לחו " ר הכולל ר ' אברהם אנהורי  ,ר ' זרחיה אזולאי ור ' אברהם בן חסת  ,ב ' באייר

באייר תקצ " ו .

תקצ " ו .

סוזין  ,ב ' באייר תקצ " ו .

21

פקוא " מ

22

פקוא " מ לנחמן נתן קורונל  ,ט " ז באייר תקצ " ו .

23

פקוא " מ לר ' דב בער  ,ר ' צבי הירש מאליק והרבנית מיכל

לר ' שלמה משה

תקצ " ו .

25 - 24

שם .

35 - 26

פקוא " מ לר ' ישעיה ור ' אריה נאמן  ,א ' דהגבלה תקצ " ו .

36

פקוא " מ לר ' חיים דוד הקטן  ,ר ' שמואל סגל ור ' יהשוע

37

שם .

טולשינר  ,א ' דהגבלה

במוהרי " ד ,

ממוני

תקצ " ו .

הכולל  ,א ' דהגבלה

תקצ  .ו .

38

פקוא " מ לר ' שמואל סגל ור ' יהודה ליב סענר  ,י ' באייר

39

פקוא " מ לר ' יקותיאל זלמן ליב  ,ר ' שמעון מהוסטין ור ' דב וולף מאוסטרא  ,ז ' באייר תקצ " ו .

40

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל
פלורין הם

בווילנה  ,כ " ח באדר

הלוואות לטובת הכולל .

505 . 25

תקצ " ו .

תקצ " ו  .הסכום בניכוי חובות ותשלומים

לבודדים  ,ראה להלן  ,הערה 1 , 505 25 43

.

.

לטובת ר ' אליעזר ברגמן ור ' יוסף שוורץ  .שארית הסכום לטובת הכולל בצפת והפירות בסך  57 . 5פלורין לטובת
2 , 457
43 - 41

44

פלורין לחלוקת ' א " י

.

לכולל הפרושים בירושלים  ,ופירות ההקדשים לטובת יוצאי הו ד  .מתוכם  30 . 5פלורין
10

תלמידי חכמים .

סתם ' .

שם .

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל

בווילנה  ,טוב

כסליו

תקצ " ז .

הסכום נשלח בחורש אב תקצ " ו לווילנה והוא בניכוי לבודדים  .ראה להלן

הערות . 46 - 45
46 - 45

47

שם .

פקוא " מ לכולל רייסין בטבריה  ,ט ' באייר

תקצ " ו .

48

פקוא " מ לכולל פרושים בירושלים  ,ה ' במרחשוון תקצ " ו .

49

פקוא " מ לוולף המבורג בפיורדא  ,ה ' בכסליו תקצ " ו .

תקצ " ו .

50

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,כ " ח באדר

51

פקוא " מ לגבאי ארץ  -ישראל בווילנה  ,ט " ו בשבט תקצ " ו .

תקצ " ז
1
2

פקוא " מ לממוני כולל חב  -ד  ,ר ' שמואל הלוי ור ' יהודה ליב סענר  ,י " ד בכסליו תקצ " ז .

.

פקוא " מ לר ' דב בער מאוריץ  ,ט " ו בכסליו תקצ ז  .על שטר הקבלה יחתמו גם ר ' נתן קורונל ומו  -ה צבי הירש מאליק .

תקצ  .ז .

3

פקוא  -מ לממוני כולל רייסין  ,ר ' שאול הלוי  ,ר ' דוד חיים הקטן  ,ט  -ז בכסליו

4

פקוא " מ לממוני כולל ווהלין  ,ר ' יקותיאל זלמן  ,ר ' יהודה ליב ור ' שמעץ מהוסטין  ,ט " ו בכסליו תקצ " ז .

5

פקוא " מ

לר ' אברהם אנהורי  ,ר ' נסים זרחיה אזולאי ור ' חיים יוסף צרפתי  ,שליש אחרון למרחשוון
ור ' יצחק רפאל שאול הכהן  ,שליש אחרון מרחשוון

6

פקוא " מ לר ' חיים הלוי

7

פקוא  -מ לר ' חיים נסים אבולעפיא  ,ר ' יצחק נחמד ור ' שלמה אלפסי  ,שליש אחרון מרחשוון

8

פקוא " מ לפקומ  -ש ובראשם ר ' יונה משה נבון  ,שליש אחרון מרחשוון תקצ " ז .

תקצ " ז .

תקצ " ז .

תקצ " ז .

תקצ " ז .

9

פקוא " מ לחת " מ סופר  ,ה ' בתשרי

10

עשרה תלמידי  -חכמים מכולל פרושים בצפת שקיבלו פירות הכשר של הקרש יצחק יהורה פאלק בסך

50

פלורין  .ראה  :פקוא  -מ

לר ' ישראל משקלוב  ,י " ג במרחשוון תקצ " ז  .המקבלים היו  :ר ' אליעזר מסלונים  ,ר ' נפתלי מנישוייד  ,ר ' שמואל הוראדנר  ,ר ' זאב
במו ' אברהם ,

ר ' ישראל

כל אחד מהם קיבל

5

משקלוב  ,ר ' נתן קורונל  ,ר ' משה במו '

נפתלי  ,ר ' משה במו ' יצחק  ,ר ' ליפמן מויעטק '  ,ר ' משה במו ' עקיבא .

פלורין .

11

ראה לעיל  ,הערה . 2

12

שם  .מר ' שלמה הירשל אב " ד בק ' אשכנזים

13

פקוא " מ ליצחק אלפאנדארי  ,ביירות  ,כ  -ח בניסן תקצ " ז  .הסכום יתקבל נגד שס " ק של ר ' יונה משה נבון  ,ר ' אברהם גאגין ור ' יוסף

בלונדון .

ישראל הלוי ' ואם האחרון איננו בעיר יבחרו השניים מי יחתום

עמהם ' .

14

שם  .עד שט " ק ר ' חיים מזרחי  ,ר ' חיים פרנקו ור ' יוסף מינדיס .

15

שם  ,מד שט " ק ר ' יום טוב אליקים  ,הרב הפקיד כמהר " ר חיים הלוי ור ' זרחיה יום

16

שם  .עד שט " ק ר ' חיים נסים אבולעפיא ,

17

שם  .נגד שט " ק ר ' אברהם בער מאוריץ  ,ר ' הירש ליפמן מאליק ור ' נתן קורונל ( שנמצא אז בירושלים )  .בניכוי הסכום ראה
הערה

ר ' יאודה נחמד ור '

טוב .

. 18

18

שם .

19

שם  .עד שט " ק ר ' שמואל הלוי ור ' יהורה ליב סענר .

חיים שמואל הכהן .
להלן ,

צבי קרגילה
20

שם  .עד שס " ק ר '

21

שם  .עד שט " ק ר '

22

שם  .עד שט " ק ר ' אליעזר ברגמן ור ' יהודה ליב גלדשמידט בירושלים  .פירוט הסכום ראה

29 - 23

זלמן ליב ור ' שמעון מהוסאטין ממוני הכולל .
שאול הלוי ור ' שלמה נכד הבעש "ט  ,ממוני הכזלל .

פקוא " מ לאליעזר ברגמן  ,ב " ה בניסן

להלן  ,הערות

תקצ " ז .

30

פקוא " מ לר ' צבי הירש ,

31

שם  .פירוט הסכום ראה להלן  ,הערות . 38 - 32

ר ' ישעיה ור ' אריה

ירחמיאל .

נגד שט " ק  .הסכום בניכוי לבודדים ראה להלן  ,הערות . 41 - 39

38 - 32

שם  .עד קבלות שימסרו לחתומים בהערה

41 - 39

שם  .הכספים לזאקס ולאברלי העם לא יינתע לידיהם אלא ישולמו על חשבון פירעון חוב .

42

שם .

פקוא " מ לר ' ישראל ( משקלוב )  ,ב " ה בניסן תקצ " ז  .עד שט " ק ר ' ישראל  ,ח תנו ר ' ישעיה ור ' משה מאנטיפאליער  .מתוך סך זה

סוברנס לבולל .
 50 -47שם .
51

2

סוברנס ללומד שיעור בעד נשמת רי ' יהואש

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב ור ' ישעיה ברדקי  ,כ ' בסיוון

52

פקוא " מ לכולל רייסין בטבריה  ,ט " ז בכסליו

53

תקצ " ח .

54

ס. 3

פקוא " מ לר ' ישראל ( משקלוב )  ,י " ג בכסליו תקצ " ז  .הסכום נגד שט " ק של ר ' ישראל  ,ר ' אליעזר סלונים והנאמן משה מאנטיפאליער .

45 - 43
46

פקוא " מ לחת  -ם סופר  ,ד ' פסח שני

פקוא " מ לר ' ישראל

.

( ?)

תקצ " ז .

משקלוב  ,כ " ח מנחם אב

תקצ " ז .
א -ג ) .

פקוא " מ ליצחק אלפאנדארי בביירות  ,שליש א ' חודש תשרי תקצ " ח  .עד שט " ק
בבר רפאל

.
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מהגאון חת " מ טופר  .השאר לבורדים ראה להלן  ,הערות . 50 - 47

תקצ " ז .

תקצ " ח
בחלוקה זאת היו שלושה שילוחים המצוינים בסכריים
1

. 29 - 23

ר ' אברהם

גאגין  ,ר ' בנימין מרדכי נבת ור ' יוסף

י "ס

מיוחס .
ישראל ' .

2

שם  .עד שט " ק ר ' יצחק קובו  ,ר ' בנימין נבת ור ' יום טוב מיוחס  .הכספים יועדו לישיבת ' כנסת

3

שם  .נגד שט " ק ר ' חיים נחום מזרחי  ,ר ' שלמה פרנקו ור ' שמואל אבו  .בסך זה נזכרת נדבה חדשה לעזרת נפגעי רעש האדמה .

4

שם  .עד שט " ק ר ' חיים ניסימ אבולעפיא  ,ר ' יאורה נחמד ור ' חיים שמואל הכהן  .בסכום זה נזכרת נדבה חדשה לעזרת נפגעי רעש

האדמה .
 5שם  .עד שט "ק ר' י" ט אליקים  ,הפקיד ר ' חיים הלוי ור ' זרחיה יום טוב אזולאי .
שם  .עד שט " ק ר ' ישראל משקלוב  ,ר ' הלל במהר " ר בנימין רובילס ור ' אריה במוהר " ר ירחמיאל  .סכום זה בניכוי לבודדים  .ראה
6
להלן  ,הערות  10 - 7והוא כולל בתוכו הקדש בסך  40דורוס בהכשר  5אחוזים  50 .פלורין הם לעשרה תלמידי  -חכמים  .ראה לעיל ,
הערה  10לחלוקת תקצ " ז .
 10 -7שם  .הכספים לאשת זאקס בתנאי שאינה מקבלת מחלוקת וילנה  .אשתו של ואקס היתה בתו של ר ' צדוק הלוי מן הכולל .
 12 - 11שם  .הכספים הם פירות ההקדש  .ראה לעיל  ,הערה . 6
שם  .נגד שט " ק ר ' אברהם דב בער מאוריץ  ,ר ' הירש ליפמן מאליק  ,ר ' חנוך הענוך במו " ה אברהם ור ' זאב וולף חאראטמן  .בסכום זה
13
נכללת נדבה חדשה לעזרת נפגעי רעש האדמה .
שם  .עד שט " ק ר ' זלמן יקותיאל  ,ר ' דוד אריה ליב ור ' שמעון מהוסאטין .
14
 15שם  .עד שט "ק ר ' שאול הלוי ור ' דוד אליאס .
 16שם  .עד שט " ק ר ' שמואל הלוי ור ' יהודה ליב סענר .
 18 - 17שם  .עד שט " ק ר ' דוד אריה ליב  ,מורשה של השד " ר משה נ ' שמחון הנמצא בשליחות .
 21 - 19שם  .עד שטיק של עצמם  .הסכום המיועד לר ' ישראל הוא  ,כנראה  ,מאיסוף חה  ':ם סופר  .ראה פקוא " מ לר ' ישראל  ,ה ' באב
תקצ " ז  .השווה גם  :ז ' בתשרי תקצ " ח  .לר ' ישראל משקלוב ראה עור לעיל  ,בהערה . 6
 22ראה פירוט הסכום בהערות . 29 -23
 29 - 23שם  .עד שט "ק של עצמם .
 37 - 30הפקוא "מ  ,אגרת לתזכורת ,עש " ק ער" ח שבט תקצ " ח  .הכספים הבגברו ליצחק אלפאנדארי .
 43 -38שם .
 44ראה לעיל  ,הערות . 43 -38
 45פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,כ " ז בטבת תקצ " ח  .הכספים הועברו דרך הגביר בריגס באלכסנדריה והם יתקבלו בביירות נגד שט " ק
של ר ' ישראל משקלוב  ,ר ' הלל במו " ה רובילס והנאמן משה מאנטיפאליא  .בתוך סכום זה  24דורוס למשמרת ' למען נוכל לצוות
עליהם למי יומסרו '  20 .דורוס נוספים לעשרה תלמידי  -חכמים ' לתועלת נרץ מר חמי ב " ה דוד הלוי ' .
 48 -46שם .
פקוא " מ לרפאל יצחק אלפאנדארי  ,ג ' בתמוז תקצ " ח  .נגד שט " ק ר ' חיים אברהם גאגין  ,הרב הראשל " צ ר ' יונה משה נבת  ,הרב
49
הפקיד ר ' יהודה בכר רפאל נבת  ,ר ' הנחק קובו ור ' בנימין מרדכי נבון .

קורות ה ' חלוקה
שם  .עד שט  -ק ר ' חיים נחום

50

חיים שלמה פרנקו

מזרחי  ,ר '

ור ' שמואל

'

בארץ ישראל

עבו .

שם  .נגד שס " ק ר ' י  -ט אליקים  ,הפקיד ר ' חיים הלוי ור ' יצחק חי רפאל שאול הכהן .

51

שם  .עד שט " ק ר ' חיים נסים אבולעפיא  ,ר ' יהודה נחמד ור ' שמואל

52

שם  .נגד שט " ק ר ' ישראל אשכנזי

53

להלן  ,הערות
58 - 54

( משקלוב ) ,

הכהן .

ר ' יצחק במ  -ה יוסף  ,ר ' ישעיה ור ' אריה במו ' ירחמיאל  .הסכום בניכוי לבודדים ראה

. 57 - 54

פירוט הסכום ראה

:

פקוא  -מ לר ' ישראל  ,ד ' בתמוז תקצ " ח .

שם  .הסכום בגיבוי לבודדים ראה להלן  ,הערות  . 62 - 60בתוך הסבום קרן קיימת של הגביר

59

מהפירות יקבלו ר ' אליעזר ברגמן ור ' יוסף שוורץ כל שנה
62 - 60

שם .

64 - 63

שם .

2

דורוס כל

ר ' יוסף שמואל

גלדשמידט בהרבורג .

אחר .

פקוא " מ ליצחק אלפאנדארי  .נגד שט " ק ר ' אברהם דב בער מאוריץ  ,ר ' גרשון מרגליות  ,ר ' הירש ליפמן מאליק  ,ר ' חנוך הענוך ועוד

65

חמישי יבחר על  -ידי הנזכרים .
66

שם  .עד שט  -ק

67

שם  .עד שט " ק ר ' שאול הלוי ור ' דוד אליאס .

ר ' דוד

אריה ליב ,

ר ' זלמן

ליב ור ' שמעץ

68

שם  .עד שט " ק ר ' שמואל הלוי ור ' יודא ליב סענר .

69

שם  .נגר שט " ק של עצמו .

70

. 77 - 71

ראה להלן  ,הערות

77 - 71

78

מהוסאטין .

שם  .עד שט " ק של עצמם .

תקצ " ח .

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,ז ' בתשרי

תקצ " ט
חלוקה זאת הועברה בשלושה שילוחים המצוינים בסוגריים

.

1

פקוא " מ

ליצחק

אלפאנדארי  ,כ " ח באלול

תקצ " ח .

עד שט  -ק

(א -ג ) .

ר ' אברהם

גאגין  ,ר ' יונה משה נבת ראשון לציון  ,הפקיד ר ' יאודה בכר

רפאל נבון  ,ר ' יצחק קובו ור ' בנימין מרדכי נבון .
2
3

שם  .עד שט " ק ר ' יצחק קובו  ,ר ' בנימין מרדכי נבון ור ' יוסף י " ט בכר רפאל מיוחס  .הכספים נועדו לישיבת ' כנסת ישראל ' .

שם  .עד שט " ק ר ' חיים נחום מזרחי  ,ר ' חיים שלמה
ר' י" ט

פרנקו  ,ר ' שמואל עבו ור ' אברהם

אליקים  ,הפקיד חיים הלוי ור ' יצחק חי רפאל שאול הכהן .

4

שם  .עד שט " ק

5

שם  .עד שט " ק הפקיד ר ' חיים נסים אבולעפיא  ,ר ' יהודה נחמר

6

שם  .נגד שט " ק ר ' ישראל משקלוב  ,ר ' יצחק במו ' יוסף מנישרדז ור ' גרשון זאב .

7

ור '

חיים שמואל הכהן .

שם  .עד שט " ק של הנזכרים בהערה  . 6הסכום בניכוי לבודדים  .ראה להלן הערות
פקוא " מ

12 - 8
20 - 13

לר ' ישראל

שושנה .

משקלוב  ,ו ' בתשרי

שם  .עד שט " ק של הנזכרים בהערה

.6

. 12 - 8

תקצ " ט .
הסבום הנזכר בהערה

13

הוא לטובת בודדים

בבולל .

21

שם  .נגד שט " ק של הנזכרים בהערה  . 6כסף כולל החסידים בירושלים הועבר על  -פי בקשת מוהרי " א

22

שם  .נגד שט " ק של הנזכרים בהערה  . 6באגרת הפקוא " מ לר ' ישראל ( ראה לעיל  ,הערה

25

נכתב ' לכולל מדינת גאליציען כך ניסח

בבראד ' .

השולח שמתיירא לפרש
24 - 23

)8

פאפריש .

שם .

פקוא  -מ ליצחק אלפאנדארי  ,מח באלול

תקצ " ח .

,

עד שט " ק ר ' ישראל ( משקלוב )  ,ר ' אברהם בער מאוריץ  ,ר ' יקותיאל למן ליב ,

ר'

הירש ליפמן מאליק ור ' חנוך הענוך .
( משקלוב ) ,

ר ' זלמן ליב  ,ר ' דוד אריה ליב ור ' שמעון

26

שם  .עד שט " ק ר ' ישראל

27

שם  .עד שט " ק ר ' שאול הלוי  ,ר ' משה מוייעלקי ור ' רוד אליאס .

28

שם  .עד שט " ק

35 - 29

ר ' שמואל

מהוסאטין .

הלוי ור ' יהח  -ה ליב סענר .

שם  .עד שט  -ק של עצמם .

ראה לעיל  ,הערות . 35 - 29
פקוא " מ

לר ' ישראל  ,ו ' בתשרי תקצ " ט .

פקוא " מ לאלפאנדארי  ,שם  ,נגד שט  -ק ר ' חיים אברהם גאגין ור ' בנימין מררכי נבון .

שם  .נגד שט " ק ר ' חיים נחום

שם .

מזרחי  ,ר ' שלמה פראנקו ור ' שלמה

עבו .

מד שט " ק ר ' י  -ט אליקים  ,הפקיד כמהר " ר חיים הלוי ור ' יצחק רפאל שאול

שם  .נגד שט " ק ר ' חיים נסים אבולעפיא  ,ר ' יהודה נחמד ור ' חיים שמואל

הכהן .

הכהן .

שם  .נגד שט " ק ר ' אברהם דב בער מאוריץ  ,ר ' יקותיאל זלמן יהודא ליב  ,ר ' הירש ליפמן מאליק ור ' חנוך הענוך  .ואתם ר ' ישעיה

מעה " ק ירושלים ( מכולל

הפרושים ) .

שם  .עד שט " ק ר ' יקותיאל זלמן ליב  ,ר ' דוד אריה ליב ור ' שמעון מהוסאטין  .ואתם ר ' ישעיה מעה " ק ירושלים ( מכולל פרושים ) .
שם  .נגד שט " ק ר ' שאול

הלוי  ,ר ' משה

מוויעלק ור  ,דוד

אליאס .

צבי קרגילה

סענר .

שם  .נגד שט " ק ר ' שמואל הלוי ור ' יהורה ליב

45

שם  .נגד שט " ק של

52 - 46

53 - 53י

עצמם .

שם  .הסכום הועבר לאשת זאקס דרך ר ישראל משקלוב

ולהלן הערה . 80

54

ראה לעיל  ,הערות

55

פקוא " מ ליצחק אלפאנדארי  ,י " ב בניסן תקצ " ט  .נגד שט " ק ר ' יונה משה נבון  ,ר ' חיים אברהם גאגין  ,הרב הפקיד ר ' יהודה בכר רפאל

52 - 46

נבון .

נבון  ,ר ' יצחק קובו ור ' בנימין מרדכי

שם  .נגר שט " ק ר ' חיים נחום מזרחי  ,ר ' חיים שלמה פראנקו ור ' שמואל עבו .

56

י

אליקים  ,הפקיד

כמהר " ר

חיים הלוי

ור ' יצחק

חי רפאל שאול הכהן .

57

שם  .נגד שט " ק ר '

58

שם  .ער שט " ק ר ' חיים נסים

59

שם  .נגד שט " ק ר ' ישראל ( משקלוב ) ועוד שניים שיבחר עמו  .סכום זה בניכוי לבודדים ראה לעיל  ,הערות

"ט

חיים שמואל הכהן

אגולעפיא  ,ר '

כולל בתוכו מה שמגיע ליורשי השד " ר בנימין שפירא

' ועור

שלישי אשר יובחר מן

ראה לעיל  ,הערה

60

65 - 61
66

40

דורוס בהכשר

10

המבום הנשאר ,

אחוזים לשלושה

אחוזים ומפירותיה יינתנו  3דורוס

הו " ד  .הנותר להדלקת נרות .

. 59

שם  .פירוט הסכום ראה

:

פקוא " מ לר ' ישראל  ,א ' חוה " מ פסח תקצ " ט .

פקוא " מ לאלפאנדארי  ,שם  ,נגד שט " ק ר ' אברהם דב בער מאוריץ  ,ר ' הירש ליפמן מאליק ור ' חנוך הענוך .

67

68

שם  .נגד שט " ק ר ' שאול הלוי  ,ר ' משה וויעלק ור ' ישעיה מקאידנא .

69

שם  .עד שט " ק ר ' שמואל הלוי ור ' יהורה ליב סענר .

76 - 70

זלמן  ,ר ' דוד

מהוסאטין .

שם  .עד שט " ק ר ' יקותיאל

77

. 64 - 61

( להלן  ,הערה  ) 60וכן הקדש בסך  150פלורין בהכשר 10

תלמידי  -חכמים ובתוכם ר ' זים בליץ ( להלן  ,הערה  . ) 65קרן אחרת היא בת
לשני תלמידי  -חכמיה מיוצאי

הכולל ' .

אריה

ור ' שמעון

שם  .נגד שט " ק של עצמם  .כספי אשת זאקס יועברו בחתימת ר ' ישראל משקלוב .

שם  .נגד שט " ק ר ' יצחק פרחי  .הכספים יישמרו אצל הוקיל לורילא עד שובו של פרחי והם נועדו לישיבת ' חיי

עולם ' ,

שהוא עמד

בראשה .
78

שם  .עד שט " ק של ר ' אריה ליב .
לעיל ,

. 76 - 70

79

ראה

80

פקוא " מ

81

פקוא " מ ליצחק אלפאנדארי בביירות  ,כ ' במרחשוון תקצ " ט  .נגד שט " ק ר ' ישראל משקלוב  ,ר ' מאיר שלום הכהן  ,ר ' יהודה זונרל

הערות

לר ' אליעזר

ברגמן  ,ב ' חוה " מ פסח

תקצ " ט .

והנאמנים ר ' משה ירחמיאל ור ' משה מאנטיפאליא  .כספים אלה הם משילוח גבאי ארץ  -ישראל בווילנה .

שלישי אשר יובחר מהמה '  .הסכום בניכוי המופיע בהערה . 83

82

שם  .ער שט  -ק ר ' ישראל

83

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,כ ' במרחשוון תקצ " ט  .רשימת התלמידים ראה טבלת תקצ " ז  ,הערה סו .

84

פקוא " מ

( משקלוב ) ,

ר ' יצועיה

ליצחק אלפאנרארי  ,י " ב בניסן

תקצ " ט .

' ועור

נגד שט " ק ר ' ישראל

משקלוב  ,ר ' ישעיה  ,ר '

נטע במוה " ר מנדל ונאמן הכולל ר ' אריה

ירחמיאל  .כספים אלה הועברו מגבאי ארץ  -ישראל בווילנה .
91 - 85
92

93

.

פקוא " מ לר ' ישראל  ,י ' בטבת תקצ ט  .הפוליסה הועברה דרך הסוחרים קילבי הייא וחברו

פקוא " מ לר ' ישראל משקלוב  ,ב ' בטבת

ראה לעיל  ,הערה

. 85

תקצ " ט .

בביירות .
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שריעה ומנהג בתהליכי התאסלמות והתנחלות

נחמיה לבציר

דברים אלה הם הערות  -רקע לשלושה עניינים אשר יעמדו במרכז ההרצאה העיקרית של דיון זה

:

הבהרת המושג איסלום או התאסלמות  ,היחס בין שריעה למנהג בתהליכי ההתאסלמות והקשר שבין
התאסלמות להתנחלות בחברות של
המרת דת

) ( conversion

נומדים  .י

הינה בדרך  -כלל איררע דרמאטי  ,כמעט חד  -פעמי  ,שבו אדם מנתק עצמו

מכל המערכת הדתית והחברתית שאליה היה קשור ומקבל על עצמו דת חדשה בנוטלו את כל
ההתחייבויות שמטילה דת זו  .המרת דת כזו היא על בסיס החוויה הדתית האישית  .אך כאשר קבוצה
חברתית שלמה עוברת שינוי דתי  ,התהליך הוא הדרגתי ומתמשך  .ואמנם התפשטות האיסלאם  ,כדת
בין מאמינים ולא ככוח פוליטי  ,היתה בעיקרה תהליך של המרת דת קולקטיבית של שבטים ועמים .

התאסלמות לא היתה אפוא מעשה חד  -פעמי אלא תהליך מתמשך .

קבלת האיסלאם ראשיתה בעדות  ,באמירת השהאדר  ,שאם נעשתה מתוך כוונה  ,די בה כדי לזהות
אדם כמוסלמי  .אבל האיסלאם  ,כידוע  ,הוא גם דרך חיים רצופה מצוות עשה ואל  -תעשה  .מי שעם

התאסלמותו עוקר לחברה חדשה  ,יכול לאמץ דרך  -חיים זו תוך זמן קצר יחסית  .אך מי שנשארים
כתוך חברתם  ,בדפוסי  -תרבות קיימים  ,מאמצים דרך  -חיים איסלאמית בהדרגה  ,תוך שבחברה עצמה
עולים ומתגבשים מוסדות איסלאמיים  .נמצא אפוא שהשינרי הדתי מלווה גם בשינוי תרבותי

ובשינוי חברתי  .ההתאסלמות היא על  -כן תהליך שבו חל שינוי מקיף זה

;

אצל היחיד גוברת

המחלבות האישית לקיום המצוות  ,ואילו כחברה מתפתחים ומשתכללים המוסדות האיסלאמיים .

החוק האיסלאמי  ,השריעה  ,ממלא תפקיד מרכזי בתהליך זה  ,שכן הוא הקובע את הנורמה להנהגת
היחיד ולדפוסי החכרה  .ככל שמעמיקים השריעה ומוסדותיה לחדור לחברה  ,כן מתקדם תהליך

ההתאסלמות  .דרך זו אינה קלה  ,שכן מול השריעה עומדים כושר הקיום וההתנגדות של דפוסי

החרבות הקדם  -איסלאמית  ,ובעיקר המנהג שאותו באה השריעה להחליף  .קיימת אפוא תקופת -

ביניים ארוכה שבה שוררים זה בצד זה מנהג ושריעה  ,דפוסי  -חיים מסורתיים

ואיסלאמיים .

אם נתאר לעצמנו קו  -רצף שראשיתו בחברה המסורתית הקדם  -איסלאמית וסופו בחברה איסלאמית
( מציאותית או אידיאלית ) הנשלטת על  -ידי השריעה  ,נוכל להציב לאורך קו זה חברות הנמצאות

בשלבים שונים של תהליך ההתאסלמות  .ככל שגדל משקלה של השריעה בעיצוב דפוסי החברה  ,כן

הולכת אותה חברה וקרבה אל הקוטב האיסלאמי  ,ולהיפך  .התחום שבו המאבק בין השריעה למנהג
הוא קשה וחריף ביותר הוא בעניני נישואים וירושה  .דפוסי  -שארות הם תימוד לרקמה החברתית
המסורתית  ,אבל דיני המשפחה הם מרכזיים גם לשריעה .

1

כדברים אלה אני מסתמך על מחקר השוואתי של תהליכי התאסלמות  ,אשר עיקריו מובאים בהקדמה לספר בנושא
זה שהופיע לאחרונה בעריכתי
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שריעה ומנהג בתהליכי התאסלמות

הדינאמיקה של ההתמודדות בין המנהג לשריעה אינה מתרחשת בחלל ריק  ,ותוצאותיה מושפעות
לא מעט מן ההגאים המשתנים של החברה  ,כל עוד נשמרים התנאים האקולוגיים והבידוד התרבותי ,

מתקשה השריעה לשבור את המנהג  .אך כמעט כל שינוי אקולוגי  ,חברתי  ,תרבותי או פוליטי פועל
להחלשת המנהג  .התפתחות של הקומוניקאציה  ,השתלבות במערכת סתר והשפעה גולה של שלטון
פוליטי מרכזי פותחים את החברה בפני השפעת השריעה  .אין וו רק פתיחות של מגע פיזי קרוב יותר

עם נציגיה של השריעה  ,שמרכזם הוא בעיר  ,אלא גם פתיחות של המבנה החברתי אשר התמורות
והתנאים החיצוניים מחוללים בו שינויים .
לנושא הדיון שלנו יש חשיבות מיוחדת להשפעתה של המדינה  ,שכן היא הנושאת באחריות לקיומה
ויישומה של השריעה  .חברות הנמצאות בפריפריה  ,אשר במשך מאות שנים לא היו תחת שלטון

אפקטיבי של המרכז הפוליטי  ,המשיכו לקיים את מערכת המשפט המנהגי שלהן  .כך  ,למשל  ,היו
שבטי הברברים בהרי אלג ' יריה ומרוקו  .החידושים הטכנולוגיים הגבירו את כוחו של המרכז
והעמיקו את השפעתו על הפריפריה  .למדינה יש עניין בהחלשתם של מוסדות מקומיים מסורתיים
ובהשלטתה של מערכת מנהל ומשפט אחידה ונורמטיבית  ,שלעניינו היא השריעה  .דוגמה לכך היא
התמיכה בעולמא אורתודוכסית מול הנהגה כריסמאטית מקומית בסודאן  ,שהנחתה את מדיניות

השלטון המצרי  -תורכי קודם מרד המהדי ואת השלטון הבריטי  -מצרי לאחר דיכוי המרד .

2

נקטנו כאן לשון כללית  ,שכן התופעות והתהליכים שתוארו מצויים כמעט בכל מקום ובכל תקופה

בהתשפטות האיסלאם  .וזאת אף שהתנאים ההיסטוריים  ,הגיאוגראפיים והתרבותיים שתים במזרח -
התיכון ובמגרב  ,במרכז  -אסיה  ,בדרומה ובדרום  -מזרחה או באפריקה  .כיוון שההרצאה המרכזית

תעסוק בבדווים  ,נסיים בהערה על התאסלמות בין הנומדים ועל משמעות תהליך ההתנחלות בהקשר
זה .

הנומדים  -ערבים  ,תורכים וברברים  -מלאו תפקיד נכבד כהתשפטות האיסלאם  ,כמי שהעבירו
את האיסלאם מאזור אחד לאחר  ,בעיקר על  -ידי כיבוש  .הנומדים עצמם  ,בסביבתם האקולוגית

הטבעית ובמבנה השבטי שלהם  ,לא הצטיינו באדיקות דתית  .לבדווים בחצי  -האי ערב לא היתה

מערכת דתית מורכבת בתקופה הקדם  -איסלאמית  .קבלתם את האיסלאם היתה על  -כן קלה

יחסית ,

אך שטחית  .בחצי  -האי ערב היו אלה יושבי הערים  ,כמכה וטאיף  ,שדבקו בדתם ודחו את מוחמד

בראשית דרכו  ,אך לאחר שנשברה התנגדותם היו למוסלמים שמחויבותם לאיסלאם

גדולה מזו של

הבדווים  .בין הבדווים שעם הכיבושים יצאו מחצי  -האי ערב והתיישבו בסהר הפורה ובמצרים חלה
הפנמה של השינוי הדתי  .הם נעקרו מסביבתם ומאורח  -חייהם המסורתי ונטלו חלק בהקמתה של
המדינה האיסלאמית  .לעומת זאת  ,השבטים שנשארו בחצי  -האי ערב נחשבו אמנם למוסלמים  ,אך
אורח חייהם ומנהגיהם השתנו רק מעט מאז ימי הג ' אהליה ועד לעליית הווהאבים במאה השמונה -
עשרה  .עבד

אל  -עזיז אבן סעוד שלא יכול היה לסמוך על מחויבותם

של השבטים הקים את

האח ' ואן  ,יחידות עילית של בדווים שהוצאו משבטיהם ורוכזו בנקודות  -יישוב .
כוח המחץ הצבאי של הווהאבים אלא גם הקנאים

האח ' ואן היו לא רק

שבהם ' .

בין הסומאלים קיימת הבחנה בין הנומדים המובהקים של הצפון לבין החקלאים שבדרום  .אלה

2

ג ' ורבורג  ' ,עולמא  ,דת עממית ומדיניות דחית בסודאן הצפוני , ' 1918 - 1899 :

.

בעולם המוסלמי ירושלים
3

ראה  :ערך

, 1971

ג ' כר

( עורך ) ,

העולמא ובעיות דת

עמ ' . 185 - 167

' אח ' ואן '  ,אנציקלופדיה של

האסלאם  , 111 ,עמ '

. 1068 - 1064
79

דיון

נחמיה לב  -ציון

ואלה דבקים באיסלאם  ,אך אצל החקלאים קיימת מידה רבה יותר של הפנמת היסוד
והם מקיימים יותר צווים של השריעה מאשר הנומדים בצפון .

האיסלאמי ,

4

תופעה דומה קיימת בין הפולבה  ,רועי הבקר במערב  -אפריקה  .אצל אלה מביניהם הדבקים באורח -

החיים המסורתי של

הרועים ,

יש העדפה למנהגים ופולחנים הקשורים בשקר על  -פני הנורמה

האיסלאמית  .אך אלה שכתהליך ממושך התנחלו וגדלה תלותם בחקלאות  ,מקפידים יותר על אורח -

חיים

מוסלמי ' .

ניתן להבחין אפוא בתופעה כללית  ,שנגמדים בתהליך התנחלותם מעמיקים את מחויבותם
לאיסלאם  .לכך תורמים לא רק עצם התמורה האקולוגית והשינויים החברתיים המתחייבים

מכך ,

אלא גם הידוק הקשרים עם החכרה ( המוסלמית ) הקרובה ובעיקר שיתוף במערכת הפוליטית וזיקה
חזקה יותר למרכז השלטון .
על המגמה הכללית בקשר בין התנחלות להעמקת ההתאסלמות עמדו רבים  .אנתרופולוגים הכחינו
בכך במחקרי השדה שלהם  .אך התיעוד לתופעה זו הוא דל ומכאן חשיבות המחקר של ד " ר אהרן
ליש  ,אשר אסף כמה אלפי תעודות שבהן משוקעות עדויות רבות  -ערך על התחזקות השריעה בין

הכדווים בהרי יהודה בתהליך התנחלותם  .מסקנות מחקר זה יתרמו על  -כן גם לדיון הכללי
ההשוואתי בשאלת ההתאסלמות ומקומם של המנהג והשריעה בתהליך זה .

 rropica/ Africa,זל  . ( , Islamסט ) . 1 . %4 . Lewis
 . 264ק London ] 966 .
מי
 . 387 -400 : E . E .קק . ,
 Gwandu . Londonאן Hopen , rhe Pastoral Tribe Familf
 . 2 . 138קק 958 .ן "

'  Somali Islamחן Lewis , ' Conformity and contrast

16

5

0

"

' nastoral society

8

Cattle Values and Islamic values

5 ,ח1חחס51

1 . %4 .

 .נ.

(]

מעמד האיסלאם בקרב הבדווים של מדבר יהודה

*

אהרן ליש
מוקדש לאבשלום שדואלי ז " ל

דיון זה הדסק בקבוצת שבטים בדווים ממזרח  -ירושלים ובמרחב בית  -לחם  -מדבר יהודה  :שבטי אל -
סואחךה  ,אל  -עוכיידנה וכעיקר שבטי אל  -תעאמךה  .מוצא רוב השבטים האלה מחג ' אז

ומנג ' ר

והתנחלותם נשלמה כמעט לחלוטין זה מכבר  .התהליך זורז בשל קרבתם למרכזים כלכליים

ואדמיניסטראטיביים והתייצבות הביטחון הפנימי  .חלקם התנחלו בכפרים ואף בפרברי בית  -לחם .
למסמך הכתוב אין חשיבות במשפט המנהגי הערבי פרט  ,אולי  ,לענייני קרקעות

אין הוא חיוני

;

למתן תוקף לפעולה משפטית כלשהי ; דרך ההוכחה העיקרית המוכרת היא באמצעות עדים  .תפיסה
זו מקובלת גם בתיאוריה של המשפט המוסלמי והיא

הונחלה  ,כנראה ,

מן המשפט המנהגי  ,אף

שבסופו של דבר הוכר המסמך על  -ידי האסכולות האורתודוכסיות באיסלאם
העסקות

בייחוד בתחום

,

הפרטיות  .י

לא ניתן לקבוע בביטחון  ,בוודאי לא בהסתמך על התעודות

עצמן  ,ממתי

יש לבדווים במדבר יהודה

מסמכים משפטיים  ,אך נראה שהם היו נדירים עד למאה העשרים  .השימוש הנפוץ במסמך הוא
חידוש המלווה את תהליך התנחלותם ונועד לספק ביטחון משפטי ביחס לזכויות הבעלות על הקרקע
ולתיחום הגבולות בין השבטים .
*

ואמנם המסמכים העתיקים ביותר שנמצאו  ,הם אלה העוסקים

2

האוניברסיטה
המסתמך על מסמכים
הישראלית שליד
סיכום ביניים ,
המזרחית
בגדר
החכרה
המאמר הוא
בשיתוף עם
צבי . ) 26 ,.
2 . ] 979
יצחק ( בן -
תשל " ט
בשבט ביד
דיוןטשנערך
על בכ "
בירושלים ,
העבריתזה מבוסס
מאמר
ביתלחם  -לחם  .זהו חלק ממחקר מקיף על
משפטיים שנאספו מבוררים בדווים במדבר יהודה ומבית  -הדין השרעי של -
מנהג ושריעה בקרב הבדווים שהתנחלו באיזור ירושלים  -בית  -לחם שנערך בשיתוף עם ד " ר א ' שמואלי ז " ל
באכסניה של המכון למחקר על  -שם הרי ס ' טרומן שליד האוניברסיטה העברית בירושלים  .תודתי נתונה למכון
עבור סיועו .

ד " ר פ ' סטיוארט וד " ר מ ' שרון השתתפו כדיון בעל פה שנערך אחרי ההרצאה  .הם אף קראו את כתב  -היד והעירו
הערות חשובות  ,אשר שולבו בגוף המאמר  .תודת המחבר נתונה להם  .כן מודה המחכר לפרופ ' מ " י קיסטר על
עזרתו  .האחריות לתוכן המאמר
]
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ראה  ,למשל  :מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,ביאן מן עבד שאהין
מחמד אחמד אבו עאמריה עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,חלוקת קרקע
מחמד עשירת צלאח אל  -תעאמרה  ,סןד אתפאק עמומי

מ 10 -

מ 20 -

מ  12 -כנובמבר ; ] 954

ביולי . 1935

כינואר

: ] 951

סלימאן סאלם

מאהל בדווי באזור מר  -סבא

בענייני קרקעות ומכר  .מסמכים אלה נועדו לשמש ' קושאן
לרישום הנכס על שמו בספרי האחוזה ( טאבו ) של

טאבו '  ' ,קושאן

ניאמי ' בידי הקונה עד

המדינה ' .

כיום המסמך הוא נורמה מקובלת גם בקרב הבוררים השבטיים ויש אף שהם מבקשים מהצדדים
להגיש ' עדות בכתב ( אפאדה

ח ' ט2ה )

בחתימת

יד, ' 0

4

למרות שאין לכך משקל וחשיבות בדיני

לרגליהם .

הראיות והפרוצדורה המנהגיים שהם נר

עד כה נאספו כמה אלפי מסמכים משפטיים העוסקים בבדווים של מדבר יהודה  ,מרביתם מן המאה

העשרים ומקצתם מן המאה התשע  -עשרה ; העתיק שביניהם הוא מ  ' . 1831 -המסמכים נכתבו על  -ידי
בדווים ,

' סופרים '

בשבר והקאדים השרעיים של בית  -לחם וירושלים  .המסמכים עוסקים

( כאהב )

בתחומי משפט שונים

:

משפחה וירושה ,

פלילים ,

וקניין ,

חוזים

שבמשפט המנהגי אין אבחנה שיטתית בין מדורי משפט שונים

קרקעות ועוד  .למותר לציין

פרטי וציבורי  ,אזרחי ופלילי ,

;

סובסטנטיבי ופרוצדוראלי  ,כפי שאין אבחנה כזו במשפט המוסלמי הקלאסי 6אך

יש  ,כמובן ,

אבחנה מסוג אחר  .להלן ייעשה ניסיון לחשוף באמצעות מסמכים אלה כמה מן המיכניזמים
לאיסלומה של חברה שבטית מתנחלת ופעולת הגומלין שבין המנהג ובין השריעה .

ממלאי התפקידים הראשיים בעימות שבין המנהג ובין השריעה הם הבורר ( חכם  ,מחכם ) והקאקי .
הראשון מנסח את הנורמה המנהגית בתהליך השיפוט הפרטי הוולונטארי וההא אל נכון יוצרו של
המשפט המנהגי .

7

הקאיי

מופקד על יישומה של השריעה במסגרת התקליד  ,ההלכה הסדורה של

האסכולה החנפית  ,אחת מני ארבע אסכולות ההלכה האורתודוכסיות באיסלאם  .תוצאות העימות

מותנות כמובן במידת האורתודוכסיות של הקאדים  ,בהשכלתם הדתית והחילונית  ,בהשקפת עולמם
החברתית ובמידת הבנתם את תהליכי האיסלום של חברה שבטית .
3

ראה ,

למשל

:

4

ראה ,

למשל

:

1973

5

סלימאן סלאם מחמד עשירת צלאח אל  -תעאמרה  ,מכר של קרקע

.

גמר עודה אל  -מבארב עשירת נבאהין אל  -תעאמרה  ,מכר של קרקע

וקין  ,תפקיד

המסמכים  ,עמ ' 4

6

שאכט  ,מבוא  ,עמ ' : 1 ] 4 - 1 ] 3

7

שאכט  ,מבוא  ,עמ '  ; 189תיאן  ,היסטוריה  ,עמ '
; b (idouine

144 rf.
[ להלן

82

מ 8-

במארס

אבראהים עבדאללה אל  -דרעאוי עשירת אל  -שואורה אל  -תעאמרה  ,חכם עקיאארי ,

. 1940
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האיסלאם בקרב הבדווים במדבר יהודה

כידוע  ,אין האיסלאם האורתודוכסי על מערכת אמונותיו ומוסדותיו ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב
החכרה הכדווית

הנומדית  .הכדווים הנוסדים הם מוסלמים מבחינה נומינלית בלבד  :תהליך

איסלומם לא נשלם מעולם  .התנחלות הבדווים בזמן המודרני כרוכה בהתקרבותם לאיסלאם

האורתודוכסי ההופך בהדרגה לאורח חיים מחייב בתחום הפולחן והמצוות  .וכך גוברת זיקתם
למוסדות מוסלמיים ולאנשי דת  ,נושאי כליה ומפרשיה של

השריעה ' .

ריבונות המנהג
במערכת היחסים שבין המנהג והשריעה יש מירווח של דרגות התואמות את שלבי המעבר מחברה

נומדית לחברה מיושבת  .ניתן לחלק דרגות אלה לשתי קבוצות עיקריות  :האחת שבה מגלה המנהג

ריבונות מחוץ לפיקוחה של השריעה  ,והשנייה שבה שלטת השריעה בכיפה  .במסמכים של הבדווים
ניתן למצוא מונחים ומוסדות משפטיים רבים המזוהים במשפט המוסלמי אך עדיין יש להם
המשמעות המנהגית המקורית בטרם אוזרחו אל תוך המשפט המוסלמי וקיבלו משמעות חדשה .
למשל  ' ,ק4ה ' בצירופים שונים במשמעות מנהג
( סלף ) .

גם המונח

9

' עאךה ' ,

כך ,

אידיאלי או נורמטיבי הנתמך על  -ידי מסורת האבות

מנהג  ,קדום  .המושגים ' אג ' תסאד ' ו ' ראי ' משמשים אצל הבדווים

מונחים נרדפים לשיקול  -דעת או שיפוט אישי  ,ונראה שזוהי משמעותם המקורית במשפט הערבי
המוסלמי  .מ

המנהגי בטרם הפכו מנגנונים לפיתוחו של המשפט

נכון  ,מוחמד פעל במסגרת

אל

המשפט המנהגי הקיים תוך הכנסת תיקונים קלים שנועדו לרככו  ,לעדנו ולהתאימו לתפיסת עולמו

המוסרית  -דתית והחברתית  .ין

.

מונחים משפטיים מתחום דיני המשפחה המקובלים באיסלאם שגורים בפי הבדווים אך במשמעות
כך ,

מנהגית .

למשל  ,המהר ניתן עבור זכויות מסוימות  ,כגון הפריון וכוח העבודה של האשה

כבנישואי קניין  ,ואין הוא רכושה הפרטי כבנישואין המוסלמיים שהיא צד להם  .נצלה היא צוואה

האיסלאמית  : .י

ללא הגבלה כמותית או אישית  ,בניגוד לדוקטרינה

בדומה לכך אוזרחו במשפט

המוסלמי גם מונחים מתחום דיני הראיות והפרוצדורה ועמם התפיסה המנהגית שביסוד דינים

ובעיקר שיטת ההוכחה באמצעות העדים הכשרים  .המונח המוסלמי השרעי להוכחה
מקובל עד היום כמשמעות זו בקרב הבוררים

8
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מחמד סאלם אל  -ד ' ויכ עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,צאלה דורש ח ' צוצ  :ה נללא תאריך ] :

סלימאן סאלם מחמד דאר צלאח אל  -תעאמרה  ,ורקת אל  -חק

מ  20 -בפברואר

. 1972

די ון

אהרן ליש

האם זיהוי המונחים והמוסדות המשפטיים שבמסמכי הבדווים  ,במשפט המוסלמי הוא רמז או אולי
אף הוכחה תקפה ביחס למקור ההשראה המנהגי שלהם

?

שאכט גורס  ,ובצדק  ,שדבר זה הוא מן

המצופה באופן טבעי אך איננו אכסיומה ודרושה הוכחה פוזיטיבית בכל מקרה

ומקרה  ' .י

יתכן

שהמסמכים שלפנינו עשויים לשפוך אור על נושא זה  .במובן  ,יש להביא בחשבון שתי הסתייגויות
חמורות  :האוכלוסיה הבדווית במדבר יהודה הטמיעה בתוכה יסודות פלאחיים והיתה תחת השפעה
אינטנסיבית של האיסלאם עוד בטרם התנחלות  .יש בכך כדי להכביד על בידוד הנורמה המנהגית מן
הנורמה השרעית  .עם זאת אני מוכן להסתכן ולטעון שהמימצאים מתוך התיעוד מאשרים את ההנחה
ביחס למקור הערבי הג ' אהלי של המשפט המוסלמי .
מקור ההשראה  ,או האתגר  ,למתקר זה הוא אמירת אגב אורחא של שאכט  ,שלפיה ניתן להסתייע

בשיחזור המשפט המנהגי הקדם  -איסלאמי באמצעות המשפט השבטי כיום  ,כמובן  ,בתנאי
שמשכילים לבודד את היסוד המנהגי מהשפעות האיסלאם האורתודוכסי .

ל

הדרך שאני מבקש

.

להציע לתכלית זו אפשר לכנותה סוציו  -ליגאליסטית ; דהיינו כאשר ניתקלים בתעודות של בדווים
במונחים

משפטיים ,

המזוהים והמוכרים גם בשריעה  ,יש לבדוק את המטען הסובסטנטיבי של

המוסדות שהם מייצגים  ,בשים  -לב הן לבחינה החברתית הן לבחינה הליגאלית  .משתי בחינות אלה
שונה בדרך  -כלל הנורמה השרעית מן הנורמה המנהגית .
קיימים עדיין גילויים רבים של העדפת הבוררות המנהגית ( שלאא עשאארי ) האינטימית והבלתי -
פורמאלית  ,שהנורמות המשפטיות שלה מקובלות על הבדווים  ,על  -פני השיפוט השרעי
הפורמאלי והנוקשה מדי לטעמם ( האסכולה

התנפית ) .

הממוסד ,

לעתים קורה שהצדדים פונים לבוררים לאחר

שכבר הוחל בהליכים בבית  -הדין השרעי  .נותנים הזדמנות לבוררות לפני מיצוי הדין באופן הלכתי .
גילויים רבים לריבונות המנהג מצויים במשפט הסובסטנטיבי בערכאה של הבוררים  .אחד הגילויים
המובהקים בתחום המעמד האישי הוא נישואי  -מתנה

נישואי  -מתנה מלווים בנוסחה ' בסות
בתום

טללה

( עשאא )

המלווים אמנם כבסמלה  ,לפעמים

ברסולה '  .המדובר הוא בסנה מנהגית שיוחסה לנביא

לב  .יש ביל הבדווים כאלה המאמינים שהנישואין המנהגיים הם מוסלמיים כשרים

 .גילויים

אחרים לריבונות המנהג הם נישואי  -חליפין ( סשאדל אל 71 -ג ' את או שלאר ) ללא מוהר לשתי הכלות :
ציות בכפייה ( טאעה

ג ' בךיה )

מחשש להחזרת המוהר

;

ח ' לע מנהגי לפיו מחזיר אבי האשה את

המוהר לבעלה עם נישואיה למישהו אחר ולא בעת הגירושין ; גירוש חוזר בלתי  -מוגבל והתעלמות
מתקופת  -ההמתנה

( עדה )

כבתקופה הג ' אהלית  :הנחלת העיזבון ליורשים אגנטיים ( קרובים מצד

משפחת האב ) בלבד אגב הדרת היורשים הקוראניים בדרכים שונות ; צוואה ' בלתי שרעית

ג ' אהלית '

( כך הכותרת במקור ) ללא הגבלה כמותית או אישית על כל העיזבון וגם ליורשים חוקיים  ,בניגוד
לדין המוסלמי 6 .י
בתחום המשפט הפלילי מתבטאת ריבונות המנהג בראש וראשונה בסוג העונשים  .כך  ,למשל  ,עונש
קטיעת יד  ,המוכר בשריעה כעונש קוראני

( סי

)

על גניבה  ,נגזר על  -ידי הבוררים המנהגיים על

עבירות שונות לחלוטין  ,כגון בגין פגיעה קטלנית באבן ( אמנם העונש הומר

14

15

שאכט  ,מבוא  ,עמ '  25 , 8ואילך ,
שאכט ,

. 73

. 83

מבוא  ,עמ ' . 77

ושתואלי  ,עמ ' 35

ואילך  .וראה

להלן  ,נספח א .

16

ליש

י1

אכראהים עבראללה אל  -ררעאוי עשירת אל  -שואורה אל  -תעאמרה  ,הסם עשאארי
מבוא  ,עמ ' 179

4

"

בכופר נפש ) " .

לעומת

ואילך .

מ 10 -

כנוכמכר

 : 1937שאכט ,

האיסלאם בקרב הבדווים במדבר יהודה

זאת העונש על גניבת תבואה הוא חרם והוצאה של הגנב מקבוצת ההגנה השארית ( לןס לק סי סנד מן
ס ' מסתה אן אח ' נאנה ) והפקרת דמו

אתדמו '  " .י

' אם ימות הבוגד לא תהיה למשפחתו הזכות לנקום

:

העיקרון של ' עין תחת עין '  ,שהוא יסוד מוסד במשפט המנהגי  ,בא לידי ביטוי מפורש בפסק
הבוררים

' שן תחת

:

ואל  -ג ' רוח

קצאץ ) .

שן  ,עין תחת

עין וגמול על פציעה גופנית ' ( אל  -סן באל  -מן ואל  -צןן מאל  -עןן

כידוע  ,רוכך עיקרון זה בשריעה  :הסימטריה בפגיעה הגופנית הומרה

בממון  ' .י

גם העונשים הכספיים על פגיעה גופנית אין להם שום בסיס בשריעה  ,והם נתונים במידה מכרעת

לשיקול דעתו של הבורר  .כך  ,למשל  ,על כל דקירה בראש  -שני דינארים  ,על כל מכה בפנים -
שלושה דינארים  ,על כל שליפת שברייה מנדנה  -חמישה דינארים  ,ונוסף על כך ינשק המתקיף את

ראש המותקף " .

2

גם בתחום דיני הסכר יש כמה גילויים מרשימים לריבונות המנהג  ,ובייחוד מכר של סוסה ' על פי
מנהג

הסוסים ' ,

לפיו יש למוכר זכות לשתי הוולדות הראשונות של הסוסה ובלבד שהן סייחות ; אם

סייחים  -הזכות היא לקונה  .י2
למנהג ריבונות מוחלטת בתחום דיני הראיות והפרוצדורה  .חובת ההוכחה מוטלת על התובע

והשבועה  -על הנתבע ( כך גם במשפט
) ( nSQTC

המוסלמי ) ;

2:

שבועת הזיכוי של

בדבר מהימנות העדים ( המוסד קיים גם במשפט
הבשעה ,

המבחן של

מנהגית טהורה ' .

ליקוק הברזל המלובן ' .

2

עדים ; '

המוסלמי ) ;

2

הליכי ההעדאה

והוכחת האשמה באמצעות

24

( עטכה )

הפרוצדורה של השגת שביתת  -נשק

היא

!

ריבונות המנהג מתבטאת גם באמצעים שנועדו להבטיח מימוש עסקות או הוצאה לפועל של פסק -

בוררים  ,שכידוע  ,אין הם גוף שיפוטי סטאטוטורי  .אמצעים אלה הם קנסות כספיים
וסנקציות על הפרת תנאי הערכות ( תקטיע

אל  -ון ' ה ) ' .

( גראמה )

!7

2

יצויין שהמשפט המנהגי  ,בייחוד בתחום הפלילי ובהליכי הבוררות  ,עודנו ממלא תפקיד חשוב לא

18
19

עלי עאיד

אבי

.

 . 1038 ] .קק Leidcn and Lolldon 1913 - 1938
סורה 45 5

20
21

ראה ,

למשל

1950

ומכר מ 4 -

ראה ,

:

מוסא מחמד עודת אללה עצא מח ' תאר אל  -אעצאא

;

ביולי

1947

 .השווה

:

25

למשל

ראה  .למשל

[ אוקטובר ] 1956

.

קד אתיאק  :ה ב ע סךס מ -

:

1 1

 , 1933עמ ' 144

ביוני

ואילך

;

עמ '  190ואילך .

~

מחמד אל  -אערג ' אל  -מאחורי ערב אל  -סואחרה  ,גניבה מ -

:

כ חק עשאארי

21

1

באפריל

; 1945

:

סעיף

; 17 ] 6

היסטוריה  ,עמ '

מחמד סאלם אל  -ד ' ויב

כפברואר . 1955

מחמד סאלם אל  -ד ' ויכ עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרד  ,ןקד את9אק

קולסון .

מ 13 -

כאוגוסט . 1974

. 146

"
:

מוטי

מ4-

כאפריל

: 1935

ראה  ,למשל  :מחמד סאלם אל  -ד ' ויכ עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,אתפאק  :ה עלא מין אל  -נור אל  -בשקה מ -
24

26

אל  -עבידיה ,

~s

~  ,ירושלים
עארף אל  -עארף  ,אל  -קלאא בין אל  -בדו

עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,שבועת זיכוי מ -
24

'

בתשרין אל  -אול

מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה ,

שאכט  ,מבוא ,

:

מג ' לה ,

מ7-

T

.

Kis

1rtון  .ושווה
- .

 :קוראן ,

אל  -עארף  ,אל  -קיאא ] .

ראה  ,למשל
השווה

23

ולהלן  ,עמ ' . 86

anl

leEn

/opaediaofl /

עלי עאיד אבו חדיד ערב אל  -סואחרה  ,תקריר קכם עץעאארי

[ להלן
22

.

מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,את9אק  :ה צשאאר  :ה מ . 1949 -
חדיר ערב אל  -סוחארה  ,תקריר חכם עשאארי מ  8 -בתשרין אל  -חול [ אוקטוברן

.

Schacllt ; 1956

.נ

ביולי

1976

למשל

ראה ,

:

 .השווה

:

אל  -עארף ,

אל  -קיאא

 ,עמ ' 95

ואילך .

מחמד סאלם אל  -ד ' ויכ עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,תדוין עטוה

ואת9אק  :ה ןשאאר  :ה לואחת ום ( כעיר

אל  -נום ) מ  13 -בספטמבר . 1954

השווה

:

מ 30 -

אל  -עארף ,

בדצמבר

אל  -קיאא

1974

 ,עמ ' 86

ואילך .
27
28

ראה ,

למשל

:

נמר עודה אל  -מבארכ עשירת נכאהין אל  -תעאמרה  ,צב מלכים

מ  29 -בספטמבר . 1962

ראה  ,למשל  :מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,צב עטיה
ומנשד וקצאץ וחק מ  14 -כפברואר 5ך . 19השווה  :אל  -עארף  ,אל  -קיאא  .עמ ' 91

עשאאר  :ה מ

19 -

כאפריל

1976

ואילך .

5

"

די ון

המסגד העתיק בחרבת בית  -תעמיר

רק בקרב הבדווים המתנחלים כי אם גם ביישובים כפריים ועירוניים ואף בקרב נוצרים מעדות
שונות המזמינים בוררים שבטיים ליישב סכסוכים

ביניהם ' .

:

ריבונות השריעה
בד בבד עם התנחלות הבדווים מתגברת אחיזתה של השריעה בקרבם  .יסודות דתיים המשקפים את

האמונה באחדות האל ובשליחות נביאו מוחמד משולבים כשפע בפסקי  -הדין של הבוררים  .נהוג
לפתוח את פסק  -הדין בנוסחות בסמלה  .נוסחאות אחרות הן

:

' אללה הוא האפוטרופוס על דברינו ' ,

' השבח לאל  ,ריבון העולמים והתפילה והשלום לאדוננו מוחמד  ,למשפחתו ולחבריו וכרכתו

לשלום ' .
נוהג מקובל הוא לשבץ בפסקי  -הדין של הבוררים פסוקים מן הקוראן  ,ולו גם בצורה משובשת  ,כדי

לספק תימוכין מוסריים להליכי עשיית הצדק על  -ידי

הבוררים  .הבוררים אינם שוכחים לציין  ,על

דרך הצניעות והענווה  ,ש ' אללה הוא הטוב בבוררים ' ( ח ' ןר אל  -חאכמין ) ,
מ7סיק ) .

אפשר שפסוקי קוראן שעניינם בוררות  ,כגון

:

' פטרון ההצלחה ' ( נלי אל -

' כאשר אתם שופטים בין האנשים שפטו

בצדק  ' ( ' . . .נאך ' א סממתם בןן אל  -נאם אן תחקמו באל  -עדל '  ,סורה  ' ; ) 58 4ובדברכם ועשיתם צדק
ולו גם עם קרובי משפחה  ' ( ' . . .נטך ' א קלתם פאעדלו ולן

שאן

ד " א קךשא '  ,סורה 6

נוסחות קבועות שהבוררים נהגו לשבצן בפסקי  -הדין עוד בתקופה

, ) 152

אינם אלא

הג ' אהלית  ,והן הועתקו אל תוך

הקוראן שעה שמוחמד התייחס אל פעולת הבוררים  .הצורה המשובשת כביכול של נוסחות אלה

הגיעה אל הבוררים לא דרך הקוראן כי אם דרך המסורת שבעל  -פה  ,מדור לדור  .באותה מידה ניתן

לראות בנוסחות ' אללה הוא הטוב שבבוררים ' או ' הנבון שבבוררים ' ( וקסם

אל  -חאסמין ) ;

' אנו

פוסקים אכל אין הפסק אלא לאללה היחיד המנצה ' ( נתכם נקא אל  -חכם אלא ללה אל  -נאחד אל -
קהאר ) ;

' הידיעה היא נחלת אללה לבדו ' ( לא יעלם אלא אללה

יומין  ,עוד

וחוק ) -

נוסחות מנהגיות עתיקות -

מהתקופה שקדמה להופעת האיסלאם  ,ואין זה מפתיע כלל שהבוררים מציירים את אללה

בדמותם  ,או שהם מייחסים לו את חכמתם ואת פסק  -דינם .
29

ראה ,

למשל  :מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,צכ קדנה עקיאאר  :ה

תחדיד עטוה עשאאר " ה

"

8

מ 29 -

בנובמבר

1978

.

מ 25 -

ביוני

1975

וצב

_

האיסלאם בקרב הבדווים במדבר יהודה

_

שילוב יסודות דתיים בפסקי  -הדיז של הבוררים הוא מסורת עתיקת  -יומין עוד מהתקופה הג ' אהלית .

הבוררים  ,שנהנו מיוקרה דתית  ,נהגו אז להבהיר במבוא לפסק  -הדיז שהם מודרכים על  -ידי כוחות
על  -אנושיים  .אף הכאהנים  ,שעמדו בראש ההיארארכיה של הפולחן האלילי  ,שימשו כבוררים  ,וגם

הנביא מוחמד  ,שיצאו לו מוניטין של בורר  ,זוהה למגינת  -לבו ככאהן  .האופי הדתי של פסק  -הדין
העניק לו משנה תוקף ואמינות  ,שהיו דרושים לכיבודו הוולונטארי על  -ידי הצדדים  .אופי
גם בזמן המודרני  ,אלא שזהות הדת התחלפה  :האיסלאם תפס את מקומה של האמונה

לה נשתמר

האלילית  ' .י '

ברם  ,על  -אף מציאות יסודות דתיים בהקשר מוסלמי מובהק  ,מתעורר לעתים החשד שריבונות
המנהג היא מוחלטת  ,וכי איזכור אללה וציטוט פסוקי הקוראן ( עד כמה שאין אלה במקורם נוסחות

אינם חורגים מגדר סגנון  -דיבור  ,מצוות אנשים מלומדה  ,בייחוד אם היסודות

ג ' אהליות )

הסובסטנטיביים  -המנהגיים הם הדומינאנטים במסמך  .כידוע  ,התפיסה של אללה כאל עליון  ,בורא
שמים וארץ  ,היתה קיימת בפנתיאון הפגאני עוד לפני הופעת האיסלאם  ,ובקוראן יש איזכורים רבים
של אללה בהקשר אלילי  .מכל מקום יש בין הבדווים כאלה המאמינים בתום לב שמנהגם משקף

נורמה מוסלמית  .היסוד הדתי  ,על  -אף הסתייגויות אלה  ,מעניק שלא מדעת לגיטימאציה

ובכך הוא ממלא תפקיד חשוב בתהליך איסלומם של

למנהג ,

הבדווים  .י '

ההליכים הפרוצדוראליים ודיני הראיות של הבוררות אמנם נשארו בעיקרם מנהגיים  .אך אל תוך
המשפט הסובסטנטיבי המנהגי חודרים יסודות שרעיים בענייני אישות  ,ומונחים משפטיים מנהגיים
מסגלים משמעות שרעית  .כך  ,למשל  ,פוסקים הבוררים ' ציות ' ( טא

שך ? י ) ' כמשמעות הוראה טקסטואלית מפורשת בבתי  -הדין

אל  -מחאשם אל  -דיקה אל  -שןע  :ה ) .

2

"

השרעיים '

'

ו ' מגורים חוקיים ' ( בןת

ה)

( אל  -קיצוץ

עלןהא מן קבל

השבועות  ,אם כחלק מסגנון  -דיבור אם כחלק מהליכי הראיות  ,נושאות יותר ויותר אופי מוסלמי
אורתודוכסי  .כדי לתת משנה תוקף לשבועה יש המזמנים אותה אל תוך האכסניה של המסגד

והשבועה היא על הקוראן  .יתירה מזו  ,יש אף המקפידים על כך ששבועת הזיכוי על הקוראן תהיה

ממש " .

בירושלים או אף במסגד אל  -אקצא
ושוב  ,נראה

ששבועת  -זיכוי בקרבת מקום קדוש היא תופעה עתיקת  -יומין הנמשכת עד עצם היום

הזה  .שבועת  -זיכוי  ,המקובלת בקרב הכדווים  ,יש שהיא נערכת גם היום בקרבת קבר קדוש של
השבט שהוא מקור הברכה .

4

'

יש בפרוצדורה זו משום ניסיון לגייס את הסנקציה הדתית של המקום

הקדוש לשם חיזוק השלמות המוסרית של העדים  ,שהיא תנאי הכרחי לאפקטיביות של שבועת
הזיכוי  ,שכן ללא מורא שמים אין מה שירתיע את העד

שאכט .

משבועת  -שקר " .

30

תיאן  ,היסטוריה  ,עמ '  42 , 35ואילך ; 6 ] , 59 ,

31

ש " ד גויטיין  ,האסלאם של מחמד  :כיצד התהוותה דח חדשה בצל היהדות  ,ירושלים

.

.

הדת הבדווית  ,עמ '  ] 33ואילך 1960 ; ] 39

מבוא  ,עמ ' 10 , 8

Faith ,

New York

.

4

""

מ~"

שלמות ללא דופי זו של

.
] 956

.

עמ '  92ואילך ; הנינג ' ר ,
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,
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32

33

. 9.

/ Is/anl , Leiden and London 19602ק

ליש ושמואלי  ,מנהג
ראה ,

ושריעה  ,עמ ' 42

]0

,

ואילך .

למשל  :מוסא מחמד עודת אללה עצא מח ' תאר אל  -אעצאא

סאלם מחמד דאר צלאח על  -תעאמרה  ,סכסוך קרקע
34

השווה
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35
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דלפן

אהרן ליש
העד

היא יסוד מוסד בכל המערכת של עשיית הצדק במשפט המנהגי  .תפיסה זו של העדות קיימת גם

במשפט המוסלמי

הסנקציה הדתית

( צךל  ,עדאלה ) ,

אלא שכאן את מקומה של הסנקציה הדתית הפגאנית תופסת

מעניין לציין בהקשר זה  ,שיש והבדווים מסתייעים ביסודות

המוסלמית ' " .

מוסלמיים אורתודוכסיים כדי לציין כיווני רוחות בעסקות מקרקעין

התפילה

[ למכה ] '

( טל  -חד אל  -קבלי  . . .קבלת

אל  -צלאת )

אף שדיני חוזים וחיובים נשלטו על  -ידי המשפט

7.

' הגבול הדרומי

:

 . . .כיוון

'

המנהגי " ,

מעמד השריעה הוא האיתן ביותר

במסמכים של בדווי מדבר יהודה שעניינם חוזים וקניין  .אף  -על  -פי שמסמכים אלה הם העתיקים
ביותר

שברשותנו ,

ריבונות השריעה בהם היא כמעט מוחלטת  .המדובר הוא בעיקר בחוזי מכר

מוחלט ומכר חוזר ( נ7ע

באל  -ופאא ) ,

המאפשרים למובר לחזור בו מן העסקה .

1

'

המינוח הטכני -

משפטי בהם הוא כמעט על טוהרת השריעה  .הם ערוכים בדפוסים קבועים ואין ספק שנוסחו ונכתבו

על  -ידי אנשים בעלי התמצאות טובה למדי במשפט החוזי

השרעי  ,כלומר

לא על  -ידי הבדווים

עצמם .
סוחרי קרקעות עירוניים או כפריים  ,שמסמכי המכר דרושים להם מטעמים של ביטחון

משפטי  ,הם

סוכנים שלא מדעת של השריעה בקרב השבטים  :תרומתם גדולה ביותר לאינדוקטרינאציה שרעית

של הבדווים  .אמנם  ,אין זאת אומרת שהבדווים נוהגים על פי דקדוקי ההלכה בענייני חוזים וקניין :
רחוק מכך  ,אך הם מתוודעים דרך המסמכים לנורמה השרעית כנורמה המקובלת בתחום זה  .הם

נוטים לאמץ נורמה זו  ,ולו רק מן הטעם הפשוט שהמשפט השבטי איננו ערוך לעסוק בקניין

קרקעות פרטיות  .תחום זה נכבש כליל על  -ידי השריעה .
גילויים אחרים לריבונות השריעה הם משכון ( רהן ) של נכסים בתורת ביטחון לגביית החוב :
פיקדון ( אמאנה ) והפקדה ( ודיעה ) של נכסים לשם שמירה אצל אחר

י 4שותפויות ( שרכה ) מסוגים

;

שונים  :הסכם שותפות לשם הפקת מחצבים  ,מניות בחברת אוטובוסים ,

שונים  ,לפיהם חוכר האריס את הקרקע תמורת חלק

מהיבול ' .

40

( ק ? ארעה )

חוזי אריסות

42

4

כך  ,למשל ,

קיימות עדויות מרשימות לכך שהבדווים מודעים לאיסור השרעי כדבר לקיחת ריבית .

בחוזי מכר חוזר ( ב7ע באל  -ופאא ) יש שהקונה מתחייב במקרה שיממש את זכותו להתחרט  ,לקבל

36

200

.ק .

oflslam , Leiden and London 19602

עמ '  : 125קולסון  ,היסטוריה  ,עמ '
37

ראה  ,למשל

:

Encfclopaedia

" .

א ]ך ' 1

. 235

מהמד ח ' מיס אל  -חסין אבו צאלח

"

/1

4

art .

Tyan

; ].

שאכט  ,מבוא ,

אל  -עבידיך  ,מכר קרקע מ  12 -כרביע אל  -תשני  1325למג ' רב

[ . ] 1907
38

39

שאכט  ,מבוא  ,עמ ' . 78
ראה  ,למשל

בינואר
40

:

. 1872

מלאמה אסמאעיל חמדאן אל  -תעאמרה  ,מכר חוזר

ועיין

:

שאכט  ,מבוא ,

138

ואילך

ראה .

 :מג ' לה  ,סעיפים 701

למשל

[ אילך ,

:

157

.

ואילך  .השווה

:

 .ועיין

אל  -עארף

,

אל  -קיאא .

עמ '  238ואילך .

מ 21 -

בתשרין אל  -אול

[ אוקטובר ] 1932

בתשרין אל  -אול

מ9-

 .ועיין  :מג ' לה  ,סעיף

; 762

:

[ אוקטובר ]

שאכט  ,מבוא  ,עמ '

147

~

, 1960

ראה  ,למשל

ועיין

""

1 1

בתמוז [ יולי ]

1927

מ 29 -

בנובמבר

; 1952

חאג ' יונס אכו דיה עשירת

 :שאכט  ,מקורות  ,עמ '  ; 186שאכט  ,מבוא  , ,עמ '

מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,עקד אתפאקיה שראמה
בספטמבר

43

מג ' לה  ,סעיפים

שרארי מחמד אל  -אערג ' אל  -מאחורי ערב אל  -סואחרה  ,אמאנה

 1934ואמאנה ו2די ד

42

 396 , 118ואילך .

ראה  ,למשל  :מחמוד פחאר עשירת צלאח אל  -תעאמרה  ,משכון

אל  -עביאת אל  -תעאמרה  ,משכון מ -

41

עמ ' : 78

מ  16 -ברביע

אל  -אול

1284

להג ' רה

[  ] 1867ו 14 -

:

מ 20 -

באוקטובר

 1964ו 24 -

בהתאמה .

יוסף עטיה עליאן חמולת רביעה

מג ' לה  ,סעיפים

 1431ואילךן

אל  -עבידיה  ,סגד

אתפאק ! ת מ ? אועת

שאכט  ,מבוא  ,עמ '  155 , 119ואילך .

מ  13 -בספטמבר 1973

~ רי

.

יישוב בדווי אופייני ממזרח לבית  -לחם

את כספו חזרה ' ללא רבית חוקית ' ( פאאף קאנוני ) .

44

גם עקיפת איסור הריבית בצורה שרעית  ,דהיינו

באמצעות תחבולה ' לגיטימית ' לכאורה  ,כגון ניצול פירות הנכס הממושכן עד להחזרת

ההלוואה ' ,

4

היא משמעותית בהקשר זה  .חוזי האריסות ( קןארעה ) המקובלים בקרב הבדווים  ,אינם בגדר עבירה
על איסור הריבית .

46

עם זאת  ,יש גם גילויים של נטילת ריבית ללא כחל וסרק  ,כגון הלוואות בנקאיות

לחקלאים בדווים  .י4
יש שהבדווים מייחסים מוסדות משפטיים לשריעה המוסלמית אף שמבחינה סובסטנטיבית הם על
טוהרת המנהג  .לעתים מזומנות משתמשים במונח דלה [ כופר נפש ]

מחמריה

אף שאין לכך שום

סיבה נראית לעין  .אמנם האיסלאם אימץ את מוסד הדיה המנהגי  ,אך הוא עשה זאת תוך הכנסת
תיקונים חשובים שנועדו לעדן את הסנקציה המנהגית  .כך  ,למשל  ,הדיה היא חובה בנסיבות של

הריגה בשגגה ( במקום הגמול  ,ס ' ר ) והיא אופציה בנסיבות הריגה ופגיעה גופנית בכוונה תחילה .
דיה מחמדיה אינה עושה אבחנה כזו  ,ונראה שהיא מתייחסת רק לגובה כופר הנפש  ,שהוא נמוך

מדיה רגילה  ,אך את שניהם יש להעריך במונחים מנהגיים ,
-

עניין אחר בעל משמעות בהקשר זה

4

הוא  ,שאף כי יש לבית  -הדין השרעי בגדה המערבית שיפוט בענייני דיה לא נתקלתי אף לא במקרה
אחד בסג ' ל של בית  -הדין בבית  -לחם  ,שבדווים הסדירו שאלה זו בפני בית  -הדין השרעי  ,הפוסק

כמובן על  -פי השריעה  .במלים אחרות  ,הבדווים מעדיפים להסדיר את שאלת כופר הנפש אגב הליכי
הצלח המנהגי .

גם בתחומי משפט ביתא יתרונה של השריעה הוא מכריע או יחסי  ,יש גילויים רבים של דו  -קיום
בשלום בין השריעה ובין המנהג  .לרוב מספק המנהג את התוכן והשריעה את הצורה הפורמאלית .
44

ראה  ,למשל

מלאמה אסמאעיל חמדאן אל  -תעאמרה  ,מכר חוזר

:
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ראה  ,למשל

:

מוסא מחמד עודת אללה עצא מח ' תאר אל  -אעצאא

48

ראה  ,למקול

:

אחמד חסן חמיד עשירת חג ' אחג ' ה אל  -תעאמרה  ,סאדת ' שתל ח ' שא
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 31במארס ; 1957
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שלהוד  ,המשפט  ,עמ '

, 312
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אהרן ליש

כך  ,למשל  ,יש עדויות על שותפויות בגידול צאן על  -פי הדגם של יעקב ולבן המנוסחות במונחים
שרעיים

:

' צד א ' מסר לצד ב '  20כבשים בתנאי שיאכילם על  -פי המנהגים ( עאדאת ) הרווחים בין

האנשים '  .הרווחים יתחלקו ביניהם כדלקמן  :הנקבות שתיוולדנה שייכות לבעל הצאן והזכרים -
לשותפו  .תוקף ההסכם הוא לשלוש שנים ' ואללה הוא הטוב

שבעדים ' " .

4

עוד אופייני בהקשר זה  ,שלפעמים ההתפייסות השבטית ( ולח עשאארי ) מתקיימת במעמד
והמפתי העירוניים .

50

הקאיי

לעתים מזומנות קורה שהבוררים עצמם מפנים את הצדדים המסוכסכים לבית -

הדין השרעי כדי להשלים הליך משפטי מסוים  ,שבו החלו לדון הבוררים  .הערכאה השרעית דרושה
לבדווים מטעמים של ביטחון משפטי  ,שכן פסק  -הבוררות איננו אלא חוות  -דעת בעניין השנוי

במחלוקת  .חוות  -דעת זו הנשענת על סמכותו ויוקרתו האישית של הבורר  ,כמובן בתוספת הבטחונות

המסורתיים של ערבים וקנסות  .אך הוצאת פסק  -הבוררות לפועל אינה מובטחת על  -ידי שום רשות
רשמית  .פסק  -בוררות ניתן לביטול על ידי הקאיי  .י ' ולעתים הדיון של הבוררים הוא בגדר ' הכנה

השרעי ' ( תמהידן לל  -מחכיה אל  -שךע :

לקראת [ הדיון ב ] בית  -הדין

להסדר שניקבע על ידי הבוררים .

הקאיי

ה) ,

והקאקי נותן את הגושפנקה

2נ

הוא הנושא העיקרי בנטל של אכיפת השריעה על החברה הבדווית המתנחלת  .בית  -הדין הוא

מקום המפגש המובהק של השריעה עם המנהג  .הקאיי  ,ולא המפתי  ,נתון בעימות מתמיד עם

אוכלוסיה בדווית שטרם הורגלה לראות באיסלאם הנורמאטיבי אורח  -חיים מחייב  ,אף לא בענייני

אישות  ,ואשר בסביבתה הטבעית המנהג ונושא כליו  -לחם  -נהנים מריבונות מוחלטת .

בגישת הקאדים כלפי המנהג ניתן להבחין שתי מגמות ברורות שאינן עולות כקנה אחד  :השלמה עם
קיומו של המנהג תוך ניסיון להטמיעו ולבוללו בשריעה  ,ואכיפת השריעה אגב דחיית המנהג מכל

וכל  .דרך המלך לאיזרוח המנהג בפסיקה של בית  -הדין היא באמצעות ההסכם הוולונטארי בין
הצדדים  ,או בלשון

הקאיי

של בית  -לחם  ' :ההתפייסות חזקה מן הקאיי ' ( טל  -צלח נקנא אל  -קאיי ) .

לעתים קרובות מושג ההסדר באמצעות שייח ' ים שבטיים ויש והקאתי מפנה את הצדדים

לבורר ,

ולאחרימכן נותן לפסק  -הדין של הבורר תוקף של פסק  -שרעי  .הבורר מספק את התוכן והקאדי את
הצורה

( ציגה )

השרעית

הפורמאלית " .

בהעדר הסכם מיישמים הקאדים את השריעה על  -פי האסכולה

התנפית  .הנישואין באמצעות

המאד ' ון  ,המורשה לעריכת נישואין מטעם הקאיי  ,הם כיום צורת נישואין נפוצה למדי במדבר

יהודה  .המאד ' ון משמש מכשיר חשוב ביותר לאינדוקטרינאציה שרעית של הבדווים  ,שכן הוא עורך

את הנישואין על  -פי כל דקדוקי ההלכה  .בית  -הדין השרעי מקפיד על זכותה השרעית והחוקית של
האשה למוהר מיידי ודחוי  ,למזונות ולגירושין בהליכים משפטיים

;

הוא ממנה את האשה

אפוטרופסית על ילדיה הקטינים וקובע את זכותה בירושה על  -פי הדין השרעי וחוק הירושה

49

שרארי מחמד אל  -אערג ' ערב אל  -סואחרה  ,שןאן וגדולת ונם
 :שלהוד  ,המשפט  ,עמ '

השווה

למשל

50

ראה ,

51

52

ליש ושמואלי  ,מנהג

53

ואילך

ושריעה  ,עמ '

; תיאן  , DIC ,עמ '  : 72שאכט  ,מבוא  ,עמ ' 189
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ראיון עם שיח ' עבד אל  -קאדר עבד אל  -מחסן עאבדין מ  21 -באפריל  . 1975השווה
במשפחה המוסלמית בישראל '  ,המזרח החדש  ,כג (  , 4 , ) 1974עמ '  400ואילך f /J/ u/llic ; :
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מחמד סאלם אל  -ד ' ויב עשירת אל  -שראיעה אל  -תעאמרה  ,עקד מצאלחה

תיאן  ,היסטוריה  ,עמ ' 56 , 50

:
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. Wonren all

]

, . Layisl

1010 : 0 511א ~ חניטתה  -ח0א

 0חן י] 0

(

האיסלאם בקרב הבדווים במדבר יהורה

העות ' מאני .

ע

מובן מאליו שקביעת זכויותיה אלה של האשה אינן בגדר הוכחה שהיא אכן נהנית מהן

הלכה למעשה  .ואמנם קיימות דרכים רבות לעקיפת דיני השריעה והחוק החילוני גם יחד  .אך בעצם

הקביעה של בית  -הדין ביחס לזכויות האשה יש ערך נורמטיבי לגבי חברה בדווית האמונה על
המנהג .
גילוי מרשים אחר של הזדקקות הבדווים לשריעה היא בקשתה של חוות  -דעת הלכתית

( פתנא )

מעאלם ( חכם הלכה ) הנמנה על האסכולה השאפעית ( אחת מארבע האסכולות של האיסלאם

הסוני ) ,

שתכליתה לחלץ ממצוקה  .בכל המקרים המדובר היה בגירוש משולש של האשה  ,ותפקידו של
העאלם היה לאפשר

דינארים  ,לשקם את נישואיו  ,מבלי להתייסר בהשפלה

לבדווי  ,תמורת כמה

הכרוכה בנישואי  -ביניים של אשתו למישהו אחר  ,כדי להתירה

לעצמו  .ואמנם העאלם ביצע את

תפקידו בהצלחה לא  -מבוטלת בהסתמכו על מחלוקות כין האסכולות המוניות וכתחבולות אחרות .

בית  -הדין לא יכול היה להושיע בנסיבות אלה  ,אילו היו פונים אליו  ,משום שהקאקי כבול על  -ידי
האסכולה החנפית הפורמאליסטית שאיננה מייחסת חשיבות ליסוד הכוונה  .עצם העובדה שהשאלה
של החזרת הגרושה מטרידה את הבדווים והזדקקותם למוסד ' המתיר מן הגירושין ' ( טל  -מחלל
טן

טל  -טלאק )

ולתחבולות שונות כדי לשקם את

הנישואין ,

היא ציון דרך מרשים בתהליך

איסלומם ".
בתקופת המעבר של התנחלות הבדווים נשמר מעין דו  -קיום בשלום בין המנהג והשריעה .

6

'

המנהג

עודנו נהנה מאוטונומיה רבה בענייני מעמד אישי  ,משפט פלילי ודיני ראיות ופרוצדורה בקרב
הבדווים  ,אך יש סימנים משמעותיים שהוא הולך ונכבש על  -ידי השריעה בביתו  -בערכאה של

הבוררים  .חשיבותו העיקרית של המנהג היא בהקשר היסטורי ; בפעולת הגומלין הממושכת שהיתה
בינך לבין השריעה תרם המנהג מוסדות ומונחים משפטיים רבים להלכה המוסלמית  .בזמן המודרני
חודרים מוסדות משפטיים מוסלמיים יותר ויותר אל תוך השיפוט המנהגי  .כושר תחרותו של הבורר

בקאיי

פוחת והולך  ,משום שהאחרון נשען על חקיקה סטאטוטורית  ,סנקציה ממלכתית ואילוצים

אזרחיים  ,המזקיקים את הבדווי לבית  -הדין השרעי  ,כגון הצורך ברישוי  ,ציון השינויים במצב האישי
בתעודת  -הזהות והרצון להסתייע בהוצאה  -לפועל של בית  -הדין  ,כגון בעניין מזונות אישות וזכויות
ממוניות בגירושין וצו ירושה לשם ביצוע עסקות בספרי האחוזה  .ואמנם יש עדויות לכך שהבוררים

חוששים משיבוש הליכיהם על  -ידי התערבות בית  -הדיז השרעי לפי פניית אחד
הבוררות היא על בסיס וולונטארי ופסק הבוררים
רק לעומת

הקאיי

;

אינו מחייב את הקאיי ' .
7

הצדדים  ,שכן

נחיתותו של הבורר איננה

גם בית  -המשפט האזרחי מתחרה בבורר  ,שכן הוא נהנה מאותם יתרונות של

הוצאה  -לפועל ומסמכויות רחבות יותר מאלה של בית  -הדין השרעי .

התחזקות זיקתם של הבדווים לבית  -הדין השרעי ולשריעה היא בוודאי תוצאה של תמורה דתית

הנגרמת ומואצת בשל קרבתם הגיאוגרפית למרכזים עירוניים  -דתיים  ,כלכליים ואדמיניסטרטיביים
54
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אהרן ליש

( יש עדויות לכך שעוד בתקופת הנוודות נהגו הבדווים לפקוד את מסגד אל  -אקצא וכפת הסלע ואת
שוקי העיר העתיקה של ירושלים בימי

שישי ) ;

הקוראן )

התפשטות החינוך וההשבלה ( כולל לימוד

ואמצעי הקומוניקציה המודרניים  :החלת השיפוט השרעי על הבדווים אגב ביטול בתי  -הדין
השבטיים והתחזקות השלטון המרכזי המבור את הממסד הרתי המוסלמי האורתודוכסי  .באופן
פרדוכסאלי התחזק הממסד הדתי המוסלמי האורתודוכסי על  -חשבון המשפט המנהגי דווקא

מוכרת היטב בהודו הבריטית " .

במדינות שנשלטו על  -ידי שלטון זר  .התופעה

גם המגע האינטנסיבי

של הבדווים עם האוכלוסיה הכפרית סייע להתפשטות הנורמה השרעית בקרבם  ,ויש על כך עדויות
מתוך התעודות המשפטיות ( עסקות ויישוב סכסוכים בין הבדווים ובין

הכפריים ) .

אולם נראה

שהבדווים הגיעו אל האיסלאם האורתודוכסי לא בדרך המחשבה והעיון אלא בראש וראשונה עקב
אילוצים אזרחיים .

הקאיי

ממלא תפקיד מרכזי באיסלום הבדווים בכך שהוא מפקח על המנהג  ,אך התופעה לא הגיעה

לממדים של הפראקטיקה של הקאדים בתקופה האומיית 51או של העמל ( הפסיקה של
שעל  -פי האסכולה המאלפית במרוקו החל בסוף המאה החמש  -עשרה ואילך

,

ו

בתי  -הדין )

בהעדר הסכמה בין

הצדדים  ,מיישמים הקאדים את השריעה בקפדנות  ,על  -אף ידיעתם שזו גזירה שרוב הציבור איננו
יכול לעמוד בה .

ן6

המימצאים והמסקנות של מחקר זה עשויים לסייע לא רק להכרת תהליך האיסלום של חברות

נומדיות  ,כי אם גם אולי להבנת המיכאניזם של רתימת המנהג לשריעה במאה הראשונה של
האיסלאם

 ,שעה

שהקאדים המוקדמים מילאו תפקיד מרכזי בהנחת היסוד למה שעתיד יהיה להיקרא

ברבות הימים המשפט המוסלמי  ,בטרם עבר נטל זה למפתים מומחים  .זאת ועוד  ,המשפט המנהגי
של בדווים בני זמננו  ,עד כמה שניתן לבודדו מהשפעות המשפט המוסלמי  ,מקורו  ,קרוב לוודאי  ,מן

המשפט המנהגי הערבי הטרום  -איסלאמי  ,והוא עשוי איפוא לספק ' אינפורמציה חיה ' על תקופה
שלפני

כ 1 , 400 -

שנה ' : .
נספח א

'

צוואת עיזבון ( 2 ? 3ת ארת ' ) לאחר המוות
בלתי

שרעית  ,ג ' אהלית

אני  ,אל  -חאג ' עיד ג ' מעה סלימאן אל  -ד ' ויב החתום מטה  ,מצווה ( אוצי ) ואני בבריאות טובה ובמלוא
כוחותי השכליים  ,לא תחת אונס ולא בכפיה  ,כי אם ברצוני ומתוך בחירתי  ,בהסכמתי  ,באהבה ובנפש
חפצה וברצון טוב ובמעמד אנשים נעלים  .ואני מעיד אותם על עצמי שציוויתי לכל חמש בנותי

קולסון  ,היסטוריה  ,עמ '

58

בוסקה  ,עאדה  ,עמ ' 70

] ;

59

שאכט  ,מבוא  ,עמ ' 24

ואילך

60

 . 167 - 178 ; 3 . Berque , art .קק Paris 1953 ,

,

]

 . 427קק 19602 ,

מבוא ,
61

עמ '

61

]  : 16שאכט  ,מבוא  ,עמ '

. 96

; קולסון  ,היסטוריה  ,עמ '  28ואילך .

Leiden and London

.

 l' (ilude du droit musulmanם ] . Milliot , Introducrion

of Is/am,

The Encfclopaedia

ואילךן קולסון  ,מנהג מוסלמי  ,עמ '  21ואילך .

ליש  ,איסלום המשפחה הבדווית ; ליש ושמואלי  ,שריעה

ומנהג  ,עמ ' 407

)3(,

Amal

'

ואילך ; ליש  ,נשים ומשפט

מוסלמי  ,עמ '

. 334
62

שאכט  ,מבוא  ,עמ '

 . 37השווה

:

סרג ' נט  ,פסקי  -דין שבטיים  ,עמ '

 : 33סרג ' נט  ,חרם וחוטה  ,עמ '

;

שאכט ,
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אהרן ליש

 . 4כמו  -כן אני מצווה לשתי נשותי  ,חלוה סלימאן אל  -ד ' ויב ורחמה אחמד מחמד אל  -ד ' ויב את מנתי

באדמת חרמלה  -בחלקים שווים  ,ואם תמות אחת מהן לפני או תמותנה שתיהן לפני  -ישוב
העיזבון אלי ואני אחלקו כרצוני .
זה מה שציוויתיו ב [ מצב ] בריאות לפני . . .

[ ?]

ובחיי לפני מותי  .ואני מבקש מאלוהים שיקיימנו על

האמונה  .הדבר נשלם בעדות עדים ואלוהים הטוב שבעדים ( אללה ח ' ןר

המצווה

אל  -שאהדין ) .

:

אל  -חאג ' עיד ג ' מעה אל  -ד ' ויב ( טביעת
ג ' מעה אל  -ד ' ויב

[ חתימות העדים

אצבע ) ( אבהאם )

סאמי מחמד סאלם אל  -ד ' ויב

]:

אל  -חאג ' מחסן

מחמד

תידר מחמד סאלם אל  -ד ' ויב

סאלם אל  -ד ' ויב

נספח ב '
חוות דעת הלכתית
מה דעתכם ( מא

קן ( קם ) ,

יאריך [ אללה ] את חסדכם ( ואם

פדלכם ) ,

ביחס לאיש אשר התגלעו בינו

לבין חותן אחיו עקשנות ומחלוקת מחמת התנגדותו למוהר של הכלה  .האח לאב ואם של החתן נהג
בטפשות והתגברה עליו טפשותו ותפסו כעס גדול על אבי הכלה ואז הגה באמרו

:

' [ אני נשבע ] עלי

האיסור ( חלאם ) ביחס לאשתי  ,פלונית ; אחי לא יתיר ( נתחלל ) [ ישא ] את בתו [ של החותן ] '  .וכאשר
פנו לנשבע [ לשדלו להימנע משבועתו ]  ,חזר על [ שבועת ] האיסור [ פראם ] והטלאק פעמים אחדות

:

' הכלה לא יתירנה ( יתסללסא ) החתן ולא תיכנס לביתי '  .לאחר מכן נערך החוזה עם הכלה ובטבע
הדברים שאחיו התירה

[ נשאה ]

ובעלה והיא נכנסה לבית אשר נשבעו שלא תיכנס לתוכו .

בנסיבות אלה אנו מבקשים שתורה לנו חשוכה

( ג ' ואכ )

ולכם השכר והגמול .
השואל
עלי מחמד חסן

התשובה

( ג ' ואב )

מאחר שהוא חזר על [ שבועת] האיסור ( חראם ) והטלאק  ,הרי שהוא

מנוס

מכך ,

שכן נתקיים הדבר שנשבעו עליו [ הנישואין וכניסת האשה לבית הנשבע ]  .אשר

לנשבועת ] האיסור
קשר

( חראם ) ,

[ הנישואין ] ( עצלה ) ;

( מקור ) ,

[ הגירושין ] תופס ( 3אקע ) ;

אין

הרי שהיא [ ביטוי על

דרך ] הרמז (

כנסה ) הזקוק לכוונה ( נ  :ה ) של ניתוק

אם התכוון בו [ בביטוי זה ] לכך  ,הרי שהוא גורר טלאק חוזר ונשנה

ואם הגיע בו [ בביטוי הגירושין ] לשלושה  ,מחייב הדבר מתיר ( מקלל ) [ מן

לא הגיע לכך [ לשלושה

גירושין ] ,

הטלאק ] ;

יש לו זכות להחזירה ( מואג ' ? ה ) [ את האשה ] לפני חלוף תקופת -

ההמתנה ( עדה ) שלה ללא רשותה  ,ואין לה זכות למוהר בנסיבות כאלה  .אם יצאה [ מבית
כלומר השלימה את

ברשותה ובהסכמתה .

כי אז [ יכול

להחזירה ]

האישות ,

[ נישואין ]

חדשים

ההתרה ( תחליל ) חלה כאשר שורש ( טלל ) הקשר היה תקף

( ? טיח )

תקופת  -ההמתנה ]
[ חובת ]

ואם

במוהר וקשר

וממלא בשלמות אחר כל חובותיו ; אם הופר אחד מיסודותיו ( רכן ) כי אז הוא נפסד ( פאסד ) ומותר
(  :ג ' וז ) ללכת בעקבות (  :קלד ) אל  -שאפעי בעניין זה [ הגורס עריכת ] קשר ומוהר חדשים  ,באשר אמר
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הקאדי אבו סג ' אע בעניינו  :התכלית

(

איה

)

והקירוב ( מקריב ) [ בין בני הזוג צריכים

להנחות ] .

ואין

נערך ] באמצעות אפוטרופוס ( ולי ) ושני עדים כשרים ( שאהדי
תוקף לקשר [ הנישואין ] אלא [ אם כן ~

? דל

)

ואם נתקיימה בהם השלמות המוסרית [ לעניין העדות ] ( ? ואלה ) יהיה הקשר תקף  .סוגי פריקת

עול שמים

( פסק )

רבים וידועים  .לא יקבל על עצמו תפקיד אפוטרופוס  -לנישואין אלא הקרוב

שבשארים האגנטיים

( עצבאת ) ,

אלא אם כן הותר לזר

( אג ' נבי )

כאפוטרופוס ] וגם האשה לא תשמש כאפוטרופוס בעצמה  ,באשר

אשה ואין אשה משיאה את

[ על  -ידי בית  -הדין לשמש

[ אמר ] החדית ' :

עצמה ' .

ואללה הוא היודע .

כתב אותו העני הנזקק אליו ג ' אבר אבראהים אבו שבאנה

ש9

[ ?]

אל  -שאפעי

' אין אשה משיאה

חברת ' עזרה '  ,משרד  -החוץ הגרמני והפולמוס עם הציונים ,
וס9ו 8 -ו9ר *

ישעיהו פרידמן

ביקורו של הקיסר וילהלם השני בקושטא ובירושלים  ,בסתיו

, 1898

פתח תקופה

חדשה במדיניות החוץ הגרמנית במזרח  ' .הלחץ מזרחה ' לא היה רעיון חדש  .הוא

העסיק הוגי  -דעות  ,כלכלנים ואיסטראטגים בגרמניה כבר באמצע המאה הי " ט
אבל האוריינטאציה הפרו  -תורכית נעשתה לאבן  -הפינה של מדיניות החוץ

הגרמנית רק עם סילוקו של הקאנצלר אוטו פון  -ביסמארק כ  . 1890 -נהקשר זה
נתייחד מקום גם ליהודים .
לפני צאת הקיסר

למזרח  ,הסתמנה האפשרות

שיצהיר על מתן חסות לעלייה היהודית ולמפעל

ההתיישבות בארץ  -ישראל  .בהדרכת ידידו ויועצו הנאמן הרוזן

אוילנכורג  ,הגיע

הקיסר למסקנה

שתורכיה עשויה להפיק תועלת כלכלית מן ההתיישבות היהודית בארץ  ,ואילו גרמניה תיקנה אחיזה
איתנה במזרח הקרוב ותתרום גם לפתרון הבעיה היהודית  .י הסולטאן לעומת זאת  ,שלל תכנית זו

מכל וכל והקיסר נרתע  .במשרד  -החוץ הגרמני רווחה אז הדעה שהצלחת המשא  -ומתן המורכב
כעניין מסילות  -הברזל לאנאטוליה ולכגדאד  ,תלויה בנקיטת קו של אי  -מעורכות אוהדת כלפי
תורכיה ובהימנעות ממדיניות העלולה לעורר התנגדות  .גרמניה חייבת אפוא להתרחק מכל תכנית
שצביונה פוליטי  ,דוגמת הציונות .
אחת היא מה היו המניעים שגרמו לדיפלומאטיה הגרמנית להינתק מן הציונות  ,אך ההתעניינות
כמפעל ההתיישבות בארץ לא פסקה  ' .אם היישוב היהודי כפלסטינה הוא לרצוננו ' כתב ד " ר האנס
פון  -סיקל  ,יועץ השגרירות הגרמנית בקושטא  ' -עלינו לתת את הדעת על היהודים המסרבים
להצטרף לתנועה הציונית והיכולים להביא לנו תועלת בזכות שליטתם בלשון

הגרמנית ' .

2

הגרמנים ,

כמו גם הצרפתים  ,היטיבו לעמוד על חשיבות השפה כמכשיר שיקל על חדירתם השקטה בתחומי
הכלכלה והתרבות  ,והיהודים הצטיירו בעיניהם גורם מתאים ביותר בתהליך זה .

בדבריו התכוון פון  -מיקל בעיקר

בברלין

ב 28 -

במאי

, 1901

ל ' עזרה ' ( מ 4ט , ( Hilfsverein der deutschen 3חכרה שנוסדה

"

במעמד נציגים יהודיים מגרמניה כולה  ,שבלטו בזירה המדינית  ,בעולם

*

מאמר

]

 [ Oxfoלהלן
לך19
פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,עמ '  ; 68 - 65על יחסו של וילהלם השני ליהודים ראה :

זה הוא גירסה מורחבת של נושא שבו נגעתי בספרי
:

3 1 3 - 347
2

.

 .קק .

.

.

:

Turke~ and' Zionisln , / 897 - 19 / 8 ,

פרידמן גרמניה תורכיה והציונותן

 Wi/hlelmiח
(
rischen Deulתן
Ingen 1976ן5ם  -ך l /sch/ant 1890 - 1974 ,

[ להלן  :תורכיה 176325 -9 ] 195 ,

)1 ) / 692 / 1

מיקל אל בתמרון  -הולווג  , 26 . 7 . ] 9 ] 1 ,שדר

.

"

 4 ! Turkeiח אע0 . 195 , 3א

. 202

,

,

"

.

עח% 0

ו,

ש)3

' Wilhelm 1 ] und die

, Juden

"

ט4ט 3
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ג ' יימס סימוז  ,נשיא חברת

ד " ר פאול נתן מנהל חברת ' עזרה '

' עזרה '

הכספים והתעשייה  ,במדע ובעיתונות  .הארגון החדש היה פילאנתרופי ביסודו  .הוא הציב לו למטרה

לשפר את מצב היהודים במזרח  -אירופה ובמזרח הקרוב על  -ידי תמיכה רוחנית וסיוע
להבדיל מן ה ' צנטראל פראיין '
שנוסד

deutschen Juden

(.

,

ב , ) 1904 -

ו

שנוסד

)[ .

ב ) 1893 -

ו ' איגוד יהודי גרמניה '

חומרי '.

) Verband der

שעסקו בראש  -וראשונה כענייניה הפנימיים של יהדות

גרמניה ,

היתה ' עזרה ' המוסד היהודי הראשון במדינה זו שנחלץ לעזרת קיבוצי יהודים בארצות חוץ  ,בלכתו
בעקבות חברת ' כל ישראל חברים '

היא

( כי " ח ) ,

הכי " ח שהאוריינטאציה שלה צרפתית  ,ביקשה

ה ' אליאנס ' שנוסדה בפארים

ב  . 1860 -אך לעומת

' עזרה ' לקדם אינטרסים יהודים

וגרמנים  .יהודי

גרמניה היו פאטריוטים גרמנים בלב  -ונפש  .הם גם היו המתורבתים והמתוחכמים ביהודי מערב -

אירופה  .ההשתחררות ממרותה של הכי " ח היתה אפוא שאלה של דמן בלבד  .יצוין בהקשר

שיהודי בריטניה פרשו מכי " ח
שנתיים לאחר  -מכן .

זה ,

ב 1 -ע , 18עם היווסדה של ' אגודת  -אחים '  ,ויהודי אוסטריה עשו זאת

4

כראש ' עזרה ' עמדו ג ' יימס סימון וד " ר פאול נתן  ,מחשובי היהודים בגרמניה  :הראשון שימש נשיא

החכרה והשני  -מנהלה  .קדם לסימון כנשיא אויגן לנדאו  ,בנקאי חשוב כברלין וקונסול כבוד של
ספרד  ,שהתפטר לאחר כשישה חודשים ובמקומו בא סימון איל  -הכותנה  ,נדבן גדול וידידו האישי

של הקיסר  .שמו הוסיף נופך של חשיבות לחברה בעיני הבריות  ,אבל מנהל החברה  ,הד " ר פאול

נתן ,

שהיטיב להתמצא ממנו כענייני הציבור היהודי  ,הוא שנתקבל כ ' רוח החיה ' בחברה  .יותר מעשרים
שנה -

מ 1884 -

עד

- 1907

היה נתן עורכו של

 , Nationהבטאון

הליבראלי החשוב ביותר

בגרמניה והוא אף תפס מקום בולט במפלגת הליכראלים הראדיקאלים של פרידריך נוימאן  .בשנים

.

היה חבר מועצת עיריית ברלין אף  -על  -פי שהשתוקק לחדור לזירה המדינית  .בזאת

1919 - 1899

עמדה לו דתו למכשול  ,על אף השוויון האזרחי  ,והוא לא נבחר לרייכסטאג  .ואז  ,מרוב התמרמרות
3
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2 . Szajkowski ,

חברת ' עזרה

ודאגה

' ,

הגרמנים והציונות

1918 - 1901

לנוכח עליית האנטישמיות הפוליטית  ,החליט נתן להקדיש את שארית ימיו לענייני היהודים ' .

מסע הקיסר למזרח הקרוב הלהיב את רוחו ואת דמיונו של נתן  .בהיותו ליבראל  ,התנגד בתוקף

גרמניה ' ,

למדיניות הקולוניאלית של

אבל התלהב מאוד מהגברת ההשפעה הגרמנית בתורכיה .

בשובו מסיור באסיה הקטנה  ,כתב נתן כדברים האלה

:

התרבות האירופית עתידה למלא תפקיד חשוב נחלק זה של העולם  .הידע הגרמני
והחריצות הגרמנית תורמים רבות לפיתוחה של תורכיה  . . .הם ניכרים במיוחד בבניית

מסילות  -ברזל  ,שתביא לעלייה ברמת  -החיים בכלל . . .

7

התלהבותו של נתן נבעה בראש וראשונה מן הסיכוי שייפתח פתח לפעולה נרחבת בקרב היישוב

היהודי בתורכיה  ,ובפרט בארץ  -ישראל .

ב 21 -

בספטמבר

ערב צאתו של וילהלם השני למזרח ,

, 1898

פנה נתן אל משרד  -החוץ בבקשת אישור להקמת ' חברה גרמנית למען בתי  -ספר ליהודים במזרח '
) fur die Juden des Orients

Schulverein

משרד  -החוץ ,

 . ( Der deutscheאת בקשתו לא שיגר אל

אלא לידידו ארתור פון  -הון  ,כתב ה ' קולנישה צייטונג ' בברלין  .פון  -הון עמד בקשרים הדוקים עם

שר  -החוץ ברנהארד פון  -בילוב והיה בעל השפעה במשרד  -החוץ  .ו נתן הצביע על כך ששדה החינוך
נמצא בשליטתה הבלעדית של

כי " ח ,

הקשורה למדיניות הצרפתית בתחום התרבות  ,וכי יהודי

גרמניה אינם מוכנים עוד להשלים עם מצב זה  ,מה גם שגרמניה היכתה שורש בתחומי התעשיה

והמסחר בתורכיה  .זאת ועוד  :יהודי פולין ורוסיה  ,שהגירתם לתורכיה נמצאה בקו של

עלייה  ,נטו

בעליל ללשון הגרמנית ולמסתר עם גרמניה  ,להבדיל מאחיהם הספרדים שהיו רגילים להשליך את
יהבם על צרפת  .כך  ,אמר נתן  ,תהיה לחברה המוצעת הזדמנות נאותה לשרת את העניין היהודי
ולקדם את ההשפעה הגרמנית במקום  .עם זאת  ,קטנים הסיכויים להצלחת התכנית  ,אם לא תפרוש

עליה ממשלת גרמניה את חסותה  .בלי חסות זו צפויים מוסדות  -החינוך המתוכננים להתערבות
שרירותית של השלטונות בתורכיה  .בקשתו של נתן הופנתה בדרך המקובלת לגבי שאר המוסדות
ההומאניטאריים והפאטריוטיים הגרמניים הפועלים בקיסרות העות ' מאנית .

9

בקשת החסות היתה מוצדקת לכל הדעות  .המנהל העות ' מאני היה מושחת ומרושל  .הפקידים פעלו

כראות עיניהם  ,בלי להתחשב בממונים עליהם או בחוק  .הם התייחסו ביד קשה ושרירותית גם
לתושבים המוסלמים  ,ומצבם של הלא  -מוסלמים  ,ובפרט של היהודים  ,היה קשה פי  -כמה  .בקשת

החסות היתה להם אפוא בחינת הצלה ממש  .על  -פי הסכמי הקאפיטולאציות ניתן למעצמות זרות
מעמד מיוחד בקיסרות  .ניתנה להן הרשות להפעיל כוח אם ייפגעו נתיניהן או אנשי  -חסותן  ,אף
שלרוב הספיקה אזהרה מטעם הקונסול כדי לעצור בעד השלטונות המקומיים  .זאת ועוד  :אנשים
ומוסדות שנהנו מחסות היו פטורים מתחולת החוק העות ' מאני  :כולל תשלום מסים ושירות צבאי

;

ובתי  -ספר שנהנו מחסות לא נכללו בתחום  -שיפוטו של משרד  -החינוך העות ' מאני 0 .י
5
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ראה גם הערות של רוברט

וולטש  ,שם  ,מבוא  ,עמ ' 11א  .ביוגראפיה ראויה לשמה של פאול נתן טרם נכתבה .
6

7
%

ראה למשל מאמרו של  Nathanכ  . 615 -ק 11 ) 1889 - 1890 ( ,ע

,

 111 ) 1890 - ] 891 ( , 9 . 551ן Narion ,

.

פרידתכן  ,גרמניה תורכיה והציתות  ,עמ '

פון -הין

%

י 3 : %9 -ל  .ק .

שימש כאיש הקשר של נתן גם במקרה אחר

 ] 75925 - 7א

נתן אל הון  ,מיום

1930
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1'-- digk' eiten , III ,םעו

( שם  , 1 ,עמ ' : 469
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]low ,
1

פדר ( לעיל  ,הערה

( נתקבל במשרד החוץ

ב 1898 -

8 . von B

~
עמ '
, )5

9

תורכיה , 195 ,

10

על שיטת הקאפיטולאציות ועמדת תורכיה בשאלת ההתיישבות היהודית בארץ במאה הי " ט ראה  :פרידמן ,
תורכיה

והציונות  ,עמ '

,

21 . 9 . 1898

. ) 103

. ) 24 . 9 .
גרמניה ,

. 49 - 30
99

יוטעיהו פרידמן

תכניתו של נתן נמסרה למארשל פון  -ביכרשטיין  ,שגריר גרמניה בקושטא  .יי עד שזה העבירה אל

פרידריך רוזן  ,הקונסול  -הכללי הגרמני בירושלים  ,חלפו  ,למרבה הפלא  ,קרוב לשנתיים  .לרוזן היו

ספיקות אם תצמח לגרמניה תועלת פוליטית מפעולות החברה המוצעת  ,שהרי בני היישוב הישן
כארץ הסתגרו בחייהם הדתיים  ,והיהודים החופשיים היו ציונים ברובם  .עם זאת גרס שהנהגת הלשון
הגרמנית תבלום את התפשטות הצרפתית ואנשי המקום ייווכחו לדעת שהשכלה אירופית אינה
בהכרח שם  -נרדף ללשון הצרפתית  .כן עשויה הגרמנית לשפר את יחסי הקונסוליה עם היהודים

האשכנזים  ,דוברי היידיש  ' ,ניב

גרמני  -יהודי '  .מארשאל השתכנע מנימוקיו של רוזן  ,אף שפקפק

תחילה בתועלת שביישום תכניתו של נתן בדבר יהודי תורכיה  -שהיו ספרדים ברובם הגדול -
והודיע לברלין על הסכמתו .

כעבור כמה חודשים מסר מזכיר המדינה  ,הבארון פון  -ריכטהופן  ,לנתן שהקונסוליה הגרמנית
בארץ  -ישראל תתמוך במוסדות ה ' שול

פראיין '  ' ,כל עוד

גרמני מוכהק '  .בקשתו של נתן בדבר פניה

יתנהלו על  -ידי גרמנים או ישאו צביון

ל ' שער העליון ' שיבטל את ההגבלות על העלייה ועל

רכישת קרקעות נענתה  ,לעומת זאת  ,בשלילה  .כן רמז לנתן שינהג זהירות  -יתר בדברים המתפרסמים
בשמו  ,אם כרצונו למנוע חשדות אצל ממשלת תורכיה  ,שכן ' המושג ' ' שול פראיין ' קיבל בינתיים

טעם  -לוואי שוביניסטי ( גרמני ) 2 .י
לאחר זמן  -מה שינתה החברה את שמה ל  Hilfsverein der deutschen Juden -והחלה להקים רשת
'

בתי  -ספר יהודיים בתורכיה .

ב 9-

בדצמבר

1903

מסר ג ' יימס סימון למשרד  -החוץ שבכוונת

' עזרה '

לפתוח בית  -מדרש למורים בירושלים  .לדעתו  ,מתבקשת חסות הרייך למוסד המוצע  ,שכן הוא נועד
להכשיר מורים שישתמשו בגרמנית כבשפת  -הוראה ומימונו יבוא ממקורות גרמנים  .אדמונד

שמירט  ,הקונסול  -הכללי הגרמני החדש בירושלים  ,לא הסתייג מן הרעיון  ' ,בתנאי שהמוסד ישא
צביון גרמני

מובהק '  ' .י

בהעדר תשובה חיובית מברלין  ,הגיש אפרים כהן  -רייס  ,מנהל בתי  -הספר של ' עדרה '  ,בקשה

אולם החסות הקונסולארית לא הוענקה אלא ב  -נו
לא נגרם

בזדון  ,או מחוסר

, 19

באורח לא  -רשמי  .עם

זאת  ,יש

שנייה " ,

לציין שהעיכוב

אמון  .פון  -קידרלן  -ווכטר  ,שר  -החוץ החדש  ,הוקיר את נתן וראה בו אדם

' בעל דעות גרמניות בדוקות ומנוסות '  .באוגוסט

, 1907

לקראת צאתו של נתן לתורכיה  ,צייד אותו

שר  -החוץ במכתבי  -המלצה נלבבים לשגרירות בקושטא ולמוסדות הקונסולאריים 5 .י
ביקורו של נתן בקושטא חל ביולי

, 1908

בעיצומה של מהפכת התורכים הצעירים  ,שבאה למשרד -

החוץ הגרמני כהפתעה גמורה  .מארשאל היה בחופשה  .התורגמן ויועץ השגרירות נעדרו מן העיר .
ופאול וייץ  ,כתב ה ' פראנקפורטר

צייטונג '

בקושטא ומומחה לענייני תורכיה  ,אף הוא לא היה

במקום  .היתה זו מהלומה קשה לגרמניה  .נדמה היה שהמהפכה קיפחה את מעמד הבכורה של

תווכיה , 195 ,

11

 176006 - 13א  .מארשאל אל הקאנצלר הוהנלוה  -שילינגספירסט מיום

המביא גם את השדר של ררזן מיום

9

באוגוסט  .דיווח קונסולארי גרמני שמור בגנזך המדינה והביאו מ ' אליאב ,

הישוב היהודי כארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית ,
תורכיה  , 1 ) 176019 - 22 , 195 ,הערת משרד  -החוץ ,

12

אליאב ,

13

שם  ,עמ ' 47ן , 149 -

המדרש למורים נחנך

סימון ופ ' רתנאו אל

, 1842 - 1914

תל  -אביב

 , 5 . 5 . 1901והערת

, 1973

שדר רוזן ראה

עמ ' 145 - 144

.

שוליים .

משרד  -החוץ  ; 9 . 12 . 1903 ,שמידט אל השגרירות 1903 ,

 . 21 . 4 .בית -

ב . 5 . 5 . 1905 -

14

שם  ,עמ '  , 163כהן אל

15

תורכיה ,

100

, 30 . 8 . 1900

שדר מספר

, 123

שמירט . 27 . 3 . 1908 ,

, 1 ) 1 76144 - 5 , 195

קידרלן  -ווכטר אל מארשאל ,

ולקונסוליות  , 5 . 8 . 1907 ,שדר  243 , 682והערות

שוליים .

תלמידי בית  -המדרש למורים של חברת ' עזרה '  .באמצע נראים א ' כהן  -רייס וד ' ילין  ,סיוון

תרע " א ( ) 1911

גרמניה שנרכש בימי עבדול חמיד  .קידרלן  -ווכטר לא נתפס  ,עם זאת  ,להתרגשות  .בעיניו היו
המהפכנים ' הוזים בהקיץ  . . .וחמומי מוח '  ' ,לא רבים  . . .גם לא

מסוכנים ' " .

נתן  ,כך נדמה  ,היה שותף לעמדה יהירה זו  .מיד לאחר המהפכה פנה לאישים בולטים בציבור היהודי
בקושטא  ,בסלוניקי ,

בירושלים וביפו וביקש מהם להשפיע על האוכלוסיה היהודית בקיסרות

העות ' מאנית  ,כדי שתיתן ידה ליסודות מוסלמיים מתונים המבקשים לתקן את המשטר בתורכיה
ושוללים ' ניסויים אוטופיים ' למיניהם  ' .על סמך ידיעות מוסמכות על הלך  -הרוחות כקהילות

היהודים במזרח ניתן לשער נביטחון '  -כתב אל משדד  -החוץ  ' -שעצת ה " הילפם  -פראיין "
תתקבל

עליהם  ,מה

גם שיהודי המזרח חדורים כולם עקרונות שמרניים '  .הוא רמז שלקראת בחירת

הרב הראשי של תורכיה  ,החכם באשי  ,תשגר החברה לתורכיה את מזכירה

הראשי  ,הד " ר ברנהארד

קאהן  ,כדי להטות את לבם של יהודי המקום לעמדה העולה בקנה  -אחד עם האינטרסים של משרד -

החוץ

הגרמני  ' .י

הד " ר שטמריך  ,תת  -שר  -החוץ  ,התרשם ' מפעולתה הראויה לשבח ' של חברת

' עזרה ' ,

ובעקבות

הידיעות שקיבל מראשיה  ,מסר למארשאל כי מועמדותו של הרב נחום אינה רצויה  ,כיוון שהוא
נוטה לצרפת ותומך בגלוי בתורכים הצעירים  .שטמריך העיר שחוות  -דעתו של ' הראשון לציון ' א " מ
16

8875

0 .א .

ווכטר אל
17

.

.

7 / - / 9 / 4 XXV / 2 Berlin 1927

בילוב 10 . 7 . 1908 ,

תורכיה 76207 - 9 , 195 ,ן ) , 1

"

7

1r~-opdischen Kabinerreא]

 .על פאול וייץ ראה

נתן אל

משרד  -החוץ 1908 ,

,

 .שע 5 -~ osse Po /irik-

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה

:

,

~ קידרלן -

והציונות  ,עמ ' , 259 , 49

 . 6 . 8 .התזכיר נכתב בעקבות שיחה שקיים

. 333

ג ' יימס סימון עם

ד " ר שטמריך  .תעודה מעניינת זו סותרת את הדעה  ,שרווחה אז בחוגים בריטיים  ,כאילו נגרמה מהפכת ה ' תורכים

ךצעירים ' כידי ' קנוניה מהפכנית עולמית של מאסונים ויהודימ '  .ר " ו סיטון  -ווטסון טען בספרו ( עליית הלאומיות

ככלקאנים  ,לונדון

, ) 1917

שהתורכים הצעירים קיבלו ' סיוע כספי מיהודים עשירים כסלוניקי  ,קאפיטאליסטים

בין  -לאומיים ובין  -לאומיים למחצה כווינה  ,בודאפשט [ ו ] ברלין . .

ביבא -

למדינת ישראל  ,תל אביב  , ] 962עמ ' 4 - : 30 - 34

 . 54 - 55קק Relations , London 1973 .

שם  ,עמ ' . 242
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שסיין  ,מסד

Friedlniln

1.

 . . 1מן הררי לציין שסיטון  -ווטסון היה מידידי ישראל  ,ראה
~

707

ישעיהו פרידמן

פניז ' ל  ,המקיים קשרים הדוקים עם ' עזרה '  ,מגבירה את חששות היהודים בגרמניה בדבר עמדתו של

הרב נחום  .מכאן שהשגרירות צריכה להימנע מתמיכה במועמדותו לתפקיד החכם באשי  " .י

בסופו

של דבר לא הועילה עזרת השגרירות לחברה והיא נכשלה במאמציה לסכל את בחירתו של הרב נחום
ולהשפיע על יהודי תורכיה  .אלה קידמו בברכה את מהפכת התורכים הצעירים ושמרו אמונים
למשטר החדש 9 .י
נתן נכשל אמנם בנסיונו להתערב בפוליטיקה התורכית  ,אבל זכה שמפעלו החינוכי יוכתר בהצלחה

לאורך ימים  .הוא הניח את היסוד לרשת רתכה של מוסדות  -חינוך בארץ

;

מגני  -ילדים ועד סמינר

למורים  ,שפעלו על  -פי שיטות פדאגוגיות להבדיל ממוסדות הכי " ח  .סגל  -ההוראה כלל מורים

מוסמכים ואפרים כהן  -רייס  ,מנהל ' עזרה ' לענייני חינוך  ,נודע כאדמיניסטראטור מוכשר  .נתן גם

הנהיג את העברית כלשון  -הוראה  ,בהנחה שתשמש גורם מאחד ביישוב הרב  -לשוני  .מדעי הטבע
נלמדו בגרמנית  .ההשקעה הכללית כמפעל  ,מראשיתו ועד מלחמת  -העולם הראשונה  ,הסתכמה

פראנקים

ב 106 , 500 -

;

בשנות המלחמה הוצאו עוד

70 , 000

פראנקים על תחזוקת המוסדות .

20

במחנה הציוני נתקבלה פעולת ' עזרה ' בהערכה רבה  ,אף שהמניעים להנהגת העברית בהוראה  ,היו
פדאגוגיים  ,ולא  -דווקא לאומיים  .מחוסר משאבים כספיים לקיום רשת  -חינוך עצמאית משלו  ,סייע
היישוב לחכרה בלב שלם  .יחסים הארמוניים אלה אף הכשירו את הדרך לפעולה משותפת במפעל

.

שאפתני יותר שהגה נתן הקמת בית  -ספר טכני גבוה בחיפה  .י 2נתן הצליח  ,בסיועו של שמריהו

לוין ,

הציונית  ,לקבל תרומה נכבדה מקלמן ויסוצקי  ,מבעלי חברת התה הידועה ברוסיה .

חכר ההנהלה

לוין משך לתכנית את יעקב שיף  ,בנקאי ונדבן ידוע בניו  -יורק  ,וגם הוא הרים תרומה לא  -מבוטלת .

ויסוצקי ושיף היו מיוצגים בהנהלת המוסד המכונן  -הקוראטוריון  -שבראשו עמד ג ' יימס סימון

ושהרוב בו היה לאנשי ' עזרה '  .לקוראטוריון הצטרפו על בסיס אישי  ,גם שלושה ציונים  -אחד -
העם  ,יחיאל צ ' לנוב ושמריהו לוין  .הוסכם שגרמנית תשמש להוראת מדעי  -הטבע בטכניון ,

22

אבל

סימון הרחיק  -לכת והודיע למשרד  -החוץ שדבר זה יתרום לקידום הגרמניות במזרח הקרוב  .עם זאת

הבהיר שמדובר במוסד חינוכי טהור  ,ללא צביון פוליטי

יהודים  ,ותצמח ממנו תועלת רבה
] 8

תורכיה , 195 ,

 ] 76218 - 9א

,

שטמריך אל

19

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה

והציונות  ,עמ '

20
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קק  . 1970 ,א ' כהן  -רייס  ,מזכרונות

איש ירושלים  ,כ  ,ירושלים

1) .

תרצ " ג  ,עמ '

כהן  -רייס  ,זכרונות ]  .כהן  -רייס היה כנראה המורה הראשון שהנהיג את העברית כלשון  -הוראה

כארץ  .ההתחלה נעשתה בכית  -הספר למל  ,שעבר לאחר  -מכן לרשות ' עזרה ' ( שם  ,עמ '  . ) ] 48 - ] 45פרטים על
מוסדות החינוך של ' עזרה ' ראה  :מ ' רינות  ,חכרת העזרה ליהודי גרמניה  ,ירושלים תשל " ב ,
]2

רינוה  ,חברת העזרה ] .
על השלכים הראשונים ראה
, 1925

22
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Palestine during the Wat:

הנ " ל אל צימרמאן ,

: 25 . ] 0 . 1908

חברת ' עזרה '  ,הגרמנים והציונות

1918 - 1901

הקמת בית  -ספר טכני גבוה בתורכיה נדונה במשרד  -החוץ הגרמני מזה זמן רב והצעת ' עזרה '
נתקבלה אפוא בעין יפה  .כשביקש סימון את תמיכת השר בתכניתו מצא אוזן קשבת  .היה צורך
בפנייה

העליון ' כדי להשיג מממשלת תורכיה רשיון בנייה ופטור ממסי יבוא על חומרים

ל ' שער

וציוד  .השר מיהר להודיע למארשאל שיסייע לנציג החברה ' כמיטב יכולתו '  ,כי המפעל עתיד לקדם
אינטרסים גרמניים נ אבל מארשאל גרס אחרת  .הוא לא רצה לשעבד את המוסד לחוק החינוך

"

העות ' מאני  ,והציע במארס

1903

לנהוג כפי שנוהגים אחרים בייסוד בתי  -ספר זרים  .המיניסטריון

הסכים עמו  :חברת ' עזרה ' תגנוז את בקשתה ותפתח את המוסד ללא אישור רשמי

שיתעוררו לאחר מעשה יתלבנו בבוא הזמן במשא  -ומתן בין השגרירות ו ' השער

הבעיות

;

העליון ' ' .

ההבטחות שפיזר כי ' גרמניה בלבד רוצה  . . .לשמור על שלמותה של תורכיה ולהגביר

2

על אף

את כוחה ' ' ,

2

לא החמיץ אפוא מארשאל הזדמנות שנקלעה לידו להבטחת זכויותיה של גרמניה במשטר
הקאפיטולאציות .
סימון השתומם על צורת הפעולה של מארשאל ונתן מיהר לצאת לקושטא  .מארשאל עמד על דעתו
והרגיע אותו

:

' תמשיכו בעבודה  ,אני אגן עליכם '  .אבל התכסיס לא הועיל הרבה  .התורכים הגיבו

בחומרה  .הם אסרו על הקמת בית  -הספר  .ואפילו התערבות הקונסוליה הגרמנית לא הועילה  .לסימון

ולנתן לא נותר אלא לחזור על הפנייה אל משרד  -החוץ ולטעון שהמוסד יביא תועלת גם לתורכיה
ויסייע בשיקומה .

27

משרד  -החוץ מיהר להורות לקונסוליה שתתמוך כהקמת כיח  -הספר  .מארשאל נדרש ' לנטל את
ההתערבות התורכית  . . .ולהטיל את מלוא משקלו לטובת המוסד שסכנה מרחפת

ל ' שער

עליו ' " .

2

הוא פנה

בבקשה שמושל חיפה ' יימנע מהערמת קשיים '  .אולם ממשלת תורכיה עמדה

העליון '

בשלה  :כל עוד לא תוגש בקשה רשמית לרשיון  ,לא תותר בנייה כלשהי  .מארשאל העמיד פני תם
וטען שהקוראטוריון אשם באי  -הגשת הבקשה

בנדון ' ' .

בעמדה שנקט הוד  -מעלתו

על כך השיבו התורכים שהימנעות זו ' מקורה

;

2

ראשי ' עזרה ' הזדרזו למלא אתר הסידורים הפורמאליים ו ' השער העליון ' העניק סוף  -סוף את
הרשיון הדרוש .

0

'

אבן  -הפינה לבית  -הספר הטכני הגבוה נורתה

ב 18 -

באפריל

1912

 .נכח בטקס סגן  -הקונסול בחיפה

לויטפד  -הארדג  .דבר זה התקבל כרמז שהמוסד נמצא בחסות גרמנית  .יג לדבריו עתיד המוסד למלא
בתורכיה ,

תפקיד חשוב בהקלת הביקוש למהנדסים וטכנאים

שיגבר כאשר תתחיל העבודה

בפרוייקטים השונים לסלילת כבישים ולבניית מסילות  -ברזל  ,נמלים  ,תחנות  -כוח ומפעלי  -השקייה .

.

. 26 . 9 . 1909

24

שם 176225 - 8 ,א  ,סימון אל מזכיר המדינה ; 21 9 . 1909 ,

25

שם ,

, 1 ) 176243 - 5

26

191

.ק

27

תורכיה  1 ) 176283 - 6 , 195 ,ונספח 176287 - 8א  ,סימון ונתן אל מארשאל ואל משרד החוץ ,

] 930 ,

מארשאל אל משרד החתן ,

London

.

מזכיר המדינה אל

, 18 . 11 . 1909

 Dip /omacy , 1אן 1. , Stu (fiesם

,

שדר

ע

. 342

. Be/ore the

.

28

שם  ) 1762282 ,ן  ,משרד החוץ אל הקונסוליה , ! ) 176289 - 90 ; 26 1 . 1911 ,

29

שדר . 74
שם 176291 ,א  ,מארשאל אל בתמאן  -הולווג ,
, 1 ) 176303

משרד החוץ אל

מארשאל .

, 8 . 2 . 1911

] 17 . 3 . 191

שדר

מארשאל ,

Gooch

G. P .

. 25 . ] . 19 ] 1

משרד החוץ אל מארשאל . 1911 ,

, 1 ) 176293 ; 354

כנ " ל ,

.

; 4 3 . 1911

שדר

]

, 30 .

: 644

.
צימרמאן אל סימון

30

שם 176331 ,א  ,מארשאל אל כתמאן  -הולווג ,

31

שם 176230 - 302 ,א  ,התכתבות בין משרד החוץ והשגרירות  ,ספטמבר  - 1909מארס  . 1911בהתכתבות אישור

, 2 . 1 . 1912

שדר

176332 ; 26א ,

לדבריו של חיים וייצמן בספרו מסה ומעש  ,ירושלים  -חל  -אביב  ,תשכ " ג  ,עמ '
שמתח עליו  O . K . Rabinowiczבספרו  . 90ק London 1952 ,

, 147 - 146

10 . 1 . 1912

.

המפריכים את הביקורת

. Rabinowicz
[
 [ ,- Ffty' YearsofZionism,להלן : :
103

הטכניון לפני גמר בניינו

( ) 1913

בהזדמנות זו שב סגן  -הקונסול והגדיר את עמדתה של גרמניה כלפי התנועה הציונית

כלום

לא

טבעי

הדבל ,

בעקבות

התנועות

:

הלאומיות המתעוררות והדחף

להתיישבות  ,שהיהודים נעשו מודעים יותר לייחודם הגזעי והדתי

הכללי

?

על  -פי ההישגים שהשיגה במפעל ההתיישבות והמוטיבאציה הרעיונית החזקה  ,אפשר
שהציונות תביא לפתרון הבעיה היהודית ולתחייה תרבותית בעם היהודי .
ללויטפד  -הארדג היו הסתייגויות ביחסו לציונים  ,אבל הוא גרס שהם ראויים לכבוד יותר מן
המתבוללים  .הוא האמין שבזכות האידיאליזם שדבק בהם  ,עשויים הציונים להגביר את השפעתם
ביהדות בכלל ובטכניון בפרט  .בזכותם נעשתה העברית מלשון שבכתב ללשון מדוברת וסופה

שתיעשה ' לשונם הלאומית החיה של כלל ישראל '  .מן הראוי לציין שתחיית הלשון  ,להבדיל
מתופעות אחרות ביישוב המתפתח  ,לא הדאיגה את סגן  -הקונסול  .כל עוד מתקיימת היידיש כאמצעי
תקשורת עיקרי בין היהודים וכל עוד ניכרת בהם נטייה בולטת לתרבות הגרמנית ולסחורות

גרמניות ,

לא ייפגעו האינטרסים הגרמנים  .בהתחשב בהלך  -הרוחות הכללי ביישוב היהודי בארץ  ,ייטיבו
ראשי ' עזרה ' לעשות אם יקדישו מחשבה רבה יותר לדרישות הציונים ולשאיפות הלאומיות של

היהודים " .
עצתו זו לא נתקבלה על דעתו של נתן ( שקיבל העתק מדין  -וחשבון לויטפד  -הארדג )  .מבחינה
רעיונית  ,טען  ,רחוקים חברת ' עזרה ' והציונים זה מזה כרחוק מזרח ממערב  ,ובשל יחסם העוין של

התורכים לציונים  ,עלולה הזדהות  -יתר להשחיר את ' עזרה ' בעיני ממשלת תורכיה .
לויטפד  -הארדג השיב על כך כי במקרה זה אין הבדלים אידיאולוגיים מעלים ואינם מורידים  ,שכן

מקובל על האוכלוסיה המוסלמית והנוצרית במקום  ,שכל מפעל יהודי בארץ  -ישראל משרת ממילא
את מטרות הציונות  .מחובתו להגן על הטכניון  ,ואם רצוי  ,לדעתו  ,ש ' עזרה ' תתקרב לעמדת
32

תורכיה , 195 ,

104

 ) 176334 - 9ן ,

לויטפרד  -הארדג אל משרד החוץ 1912 ,

, 18 . 4 .

שדר
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הציונים ,

חברת ' עזרה

',

הגרמנים והציונות

1918 - 1901

הרי זה משום שהציונות עתידה להיות נחלתם של רוב היהודים  .היא גם תכבוש את הטכניון מבפנים
בעזרת הסטודנטים היהודים יוצאי רוסיה  ,שם מוטלות הגבלות על כניסתם לאוניברסיטאות .

מבחינת ה ' גרמניות ' חשוב הטכניון רק כגורם להפצת הלשון הגרמנית והמדע הגרמני  ,אבל אישית
הוא ראה את המוסד כ ' מפעל יהודי טהור ' .

נ3

דברים אלה  ,ובפרט דברי  -הסיום  ,שלא נתקלו בהתנגדותו של משרד  -החוץ  ,מוכיחים כי היישוב
הפריז הרבה בשנים

, 1914 - 1913

בחששו שמא ייהפך הטכניון למוסד

גרמני " .

לא היתה גם שום

הוכחה ל ' לחץ סמוי שמפעילה ממשלת גרמניה כדי לעשות את בתי  -הספר היהודיים חממה לתרבות

פרוסית ' " .

מתקבל על הדעת שאנשי ' עזרה '  ,בדיבוריהם החוזרים על היהודים כחולייה מקשרת בין

גרמניה והמזרח  ,ועל הטכניון בחיפה שעתיד להיות מעוז הגרמניות בארץ  -הקודש  ,הם שהזינו את
חשדות הציונים שמפעל ההתיישבות כארץ סופו שישתעבד לשאיפות הפוליטיות הגרמניות  .זאת

היתה מסקנתו של הד " ר היינריך ברודה  ,הקונסול ביפו  ,כשנתיים

לאחר  -מכן " .

בשעת  -מעשה ראה

היישוב החדש בהכרזות ראשי ' עזרה ' אות מבשר רעות  ,בהניחו שמקורן במשרד  -החוץ הגרמני .
חומר העדות

מוכיח  ,לעומת זאת ,

שהיתה זו התרשמות מוטעית ; לא ברלין ולא הקונסוליה הגרמנית

בארץ התכוונו אי  -פעם לקדם את ה ' קולטורה ' הגרמנית על  -חשבון החינוך העברי .
בדין  -וחשבון המסחרי המסכם שלו לשנת

במלים נלהבות

;

, 1912

תיאר ברודה את הישגי ההתיישבות היהודית בארץ

הוא הדין במומחים גרמנים לחקלאות שביקרו בארץ  .גם במשרד  -החוץ הגרמני

השתררה אווירה נוחה יותר והגרמנים  -וגם התורכים מיוזמתם  -הם  -התחילו לראשונה לגלות
בציונות יתרונות

מסוימים ' .
7

אולם כאמצע שנת 913נ נסוגה הקונסוליה לעמדתה הקודמת וטענה שככלות הכל יש להעדיף

תמיכה ב ' עזרה '  .לויטפד  -הארדג הוטרד מקצב התקדמותה של תחיית הלשון העברית  ,והיה בטוח
שתפגע במעמד הגרמנית .
ל ' עזרה ' ) ,

ואכן ,

בבתי  -הספר התיכוניים בירושלים וביפו ( שלא היו כפופים

כבר הורידו את הגרמנית לדרגת מקצוע  -רשות  ,בצד האנגלית והצרפתית  .הוא הצטער על

הכרסום שחל כמעמדה  ,שכן היהודים היו בעיניו ' המתווך המתאים ביותר בין מערב למזרת  . . .כעלי
כישרון לא  -רגיל לשתילת תרבות המערב במזרח הנחשל '  .לויטפד  -הארדג לא ידע בבירור מהי

המדיניות המתגבשת במשרד  -החוץ  ,אבל אם קיימת היתה בממשלת הרייך נטייה להגיע להסכם עם
הציונים  ,סבר שהשעה כשרה לכך מכל הבחינות  :הלשון הגרמנית טרם נדחקה כליל  ,והציונים עדיין
אינם מסוגלים לנהוג כאוות  -נפשם  .הוא גרס שהציונים עשויים  ,תמורת מלגות וסיוע של
אוניברסיטאות בגרמניה  ,להסכים לכך שהגרמנית תוכר כלשון  -חוכה זרה ראשונה ככתי  -הספר

שלהם  ' ,תוך התחשבות מלאה בצרכיה המיוחדים של  -הלשון העברית ' .

33

שם ,

176345 - 51ן  ,נתן

החוץ ,
34

 . 1912ך , 10 .

אל

.

סימון 18 6 . 1912 ,

( העתק

ללויטפד  -הארדג ) ,

176357 - 62א  ,לויטפד  -הארדג אל משרד

שדר . 1707 / 89

במאמרו ' מדיניות ההנהלה הציונית  . . .עד מלחמת העולם הראשונה '  ,ציון  ,ב  -ג

( תשי " ז ) ,

מסכם ד " ר א " פ אלסברג

ואומר כי ' אין ספק שמשרד החתן בברלין היה מעונין כי הטכניון בחיפה יהיה מוסד גרמני  ' . . .וכי סגן הקונסול

הגרמני הפעיל את השפעתו שקיבל צביון גרמני ( עמ '  . ) 166עם זאת הוא מניח שלא היה משא  -ומתן חשאי בין
משרד החוץ וראשי ' עזרה '  .המאמר  ,פרק מתוך עבודה שהגיש המחבר לקבלת תואר שלישי  ,מתבסס על מקורות
ציוניים .
35

.

.

.

 . 27 ; Foreign Office Hand -ק  1952 ,חסטתס ]  Jewryה !  . 18 - 19 ; Idem Travelsקק Cohen The Altack ,

 . 44ע 0 . 162 , London 1920 ,א 6001 , 2Tionism % ,
36

תורכיה 177300 - 46 , 195 ,א  , ,תזכיר  , ' . . .נספח לשדר 6 / 1278ד  ,ברודה אל בתמאן הולווג . 26 . 8 . 1915 ,

37

פרידמן  ,גרמניה  ,חורכיה והציונות  ,עמ ' . 167 - 161

10
~

ישעיהו פרידמן

בטרם הספיק סגן  -הקונסול לסיים את כתיבת הדין  -וחשבון שלו  ,הופיע במשרדו מנהלו החדש של
בית  -הספר הטכני

הגבוה ,

הד " ר אלפונם פינקלשטיין  .כשנודע לו מפי אורחו ש ' עזרה ' מתכוונת

להנהיג את הגרמנית כשפת  -ההוראה בתיכון שליד הטכניון  ,הבין שצעד זה עשוי לשמש תקדים
חשוב בשאר בתי  -הספר התיכוניים בארץ  .בתזכיר למשרד  -החוץ הציע אפוא להקפיד על כך
' שהציונים לא יגבירו את השפעתם על חברת " עזרה "  . . .ולחזק את שיתוף  -הפעולה עם היהודים

לגרמניה ' " .

הנאמנים

אדמונד שמידט  ,הקונסול  -הכללי בירושלים  ,עוד הרחיק  -לכת  .מתוך הנחה מוטעית  ,כאילו העמידה
הגימנסיה העברית בירושלים את עצמה בחסות

צרפתית  ,הציע

שברלין תצהיר על מתן חסות גרמנית

למוסדות ' עזרה '  .דבר זה גם ימנע לדעתו  ,מן הציונים הקיצונים להשליט את העברית במוסדות
החברה  .דאגה רבה יותר גרמה לו הידיעה שהקונסוליה הצרפתית פרשה את חסותה על

7 , 000

יהודים

יוצאי מארוקו  ,בלהיטות שהפתיעה גם את היישוב  .שמידט חשש שהצרפתים ביקשו להרחיב את
תחום השפעתם

בסוריה ,

גם על

ארץ  -ישראל " .

מה גרם לקונסוליה שתשנה את דעתה

ממעמדה המיוחס

;

?

מן התעודות שלעיל נראה כי חששה שמא תידחק הגרמנית

ואמנם היתה הצדקה לחשש זה  .אנשי העלייה השנייהד ומרכז המורים דרשו

שהעברית תהיה שפת  -ההוראה היחידה גם במוסדות ' עזרה '  .הם לא הסכימו כלל וכלל להוראה דו -

לשונית  ' .הפועל הצעיר ' תקף את ' עזרה ' מראשית הופעתה והוקיע אותה על גישתה הפאטריוטית

המופרזת ועל הפצת הגרמנית ' נגד רצונם של ההורים והתלמידים ' ולרעת החינוך הלאומי  .כהן  -רייס
הושמץ ללא רחמים  .י4
הלבאגט  ,ערב

החרפת התחרות כין צרפת וגרמניה בארצות

מלחמת  -העולם הראשונה  ,אף היא תרמה

לתפנית כעמדת הקונסוליה  .השפעת צרפת היתה חזקה בין יהודי תורכיה מאז ומתמיד  .בתי  -הספר
של כי " ח הקדימו את מוסודת ' עזרה ' לפחות בשתי עשרות שנים  .גם בחירתו של הרב חיים נחום
ב 1908 -

לרבה הראשי של תורכיה  ,חרף התנגדותם של אנשי ' עזרה ' ושגרירות גרמניה  ,הנחילה

לחסידי צרפת ניצחון גדול .

42

כאפריל

191 1

נתבקש ' השער

העליון ' ,

על דעת כל הנציגויות

הזרות ,

כיוזמת שגרירות צרפת בקושטא  ,לבטל את ההגבלות על רכישת קרקעות בסוריה ובארץ  -ישראל

על  -ידי יהודים נתיני ארצות

חוץ ' .

4

בדצמבר

נקט שגריר צרפת צעד חסר  -תקדים בהודעתו לרב

1912

הראשי כי צרפת מוכנה לשמור על האינטרסים של היהודים במזרח הקרוב ולבוא לקראתם  .פרייהר

38

תורכיה ,

39

שם , 1) ] 76437 - 9 ,

, 195

שהממשלה

176407 - 14א  ,לויטפד  -הארדג אל משרד

ואנגהיים אל משרד

החתן , 30 6 . 1913 ,

.

החוץ , 9 . 5 . 1913 ,

שדר

. ] 280 / 58

בציטוט שדריו של שמידט מיום

 15ו 17 -

ביוני  .לאחר

העות ' מאנית סירבה להעניק לה הכרה ( רוב המורים והתלמידים היו נתיני חוץ )  ,החליטה הגימנסיה

לבקש את חסותה של אחת המעצמות

האירופיות  .על  -ירי כך היתה מאפשרת לבוגריה להירשם באוניברסיטאות

בחוץ לארץ ובעקבות זאת גם היתה מתקבלת ההכרה הרשמית מצד ממשלת תורכיה  .נראה שמשרד החוץ הצרפתי
דן בהצעה בכובד ראש  ,בתנאי שהוראת השפה הצרפתית תונהג כמקצוע חובה  ,אלא שהגימנסיה נרתעה מפני
הדרישה הזאת ולא המשיכה כמשא  -ומתן  .ראה ישראל קלויזנר בספר היוכל של הגימנסיה העברית  ,ירושלים
 . 55 - 49בתי  -ספר של ' עזרה '  ,להבדיל מן הטכניון  ,לא נהנו מחסות גרמנית .

תש " ך  ,עמ '

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,עמ '

40

רינות .

41
42

חברת

העדרה  ,עמ '

, 137 - 134

וציון המקורות שם .

. 179 - 170

תורכיה  1762 ] 8 - 9 , 195 ,א  ,שטמריך אל מארשאל  , 30 . 11 . 1908 ,שדר  . 1885רשימה ביוגראפית על הרב נחום  ,ראה :
 ; 5 .מאמרי  -אזכרה ב ' ג ' ואיש כרוניקל ' וכ ' טיימס ' ,
 . 86ק . ( Mo (fern Tur . ey, New-York 1924
) Mears

.

.

18 . 11 . 1960
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 , 24 . 4 . 1911עמ '

. 577

אפרים

כהן  -רייס

במרכז )

בחברת משפחת

קמניץ ( בעלי המלון
המפורסם

ילומד

בירושלימ ,

התאכסנו הרצל
ורוטשילד )

פו - 7ואנגנהיים  ,השגריר הגרמני החדש

בקושטא  ,חשש שצרפת זוממת

לקבל את כל יהודי המזרח

תחת חסותה ודחק בברלין שתעשה ככל האפשר לסיכול הדבר  .במברק לברלין כתב
שהתערבות מסוימת לטובת היהודים תצמיח לנו תועלת כלכלית  ,מדינית

:

' אני משוכנע

ותרבותית ' .

הד " ר ארתור צימרמאן  ,תת  -שר החוץ  ,קיבל את עצתו של ואנגנהיים והעיר

:

44

" ' ההילפס  -פראיין "

בהנהגת ג ' יימס סימון ודאי יהיה מוכן להחלץ לפעולה נגד שאיפות ה " אליאנס " '  ' .אולם רצוי ' ,

הוסיף  ' ,שמשרד  -החוץ ימתין עד שסימון ינקוט יוזמה

בעניין ' ; '

4

' אפשר לסמוך על סימון '  .קונסול

צרפת בסלוניקי לא ניסה להסתיר את מורת  -רוחו מ ' כוונות הגרמניזאציה בחברת

" עזרה " ' " .

נמצא שכל הצלחה צרפתית דרבנה את הגרמנים לצעד נגדי  ,וכך נוצר מצב  ,שרק אלה שהלכו

יכלו להנות מאמון מלא  .העובדה שהיישוב נמנע מלתקוף את מוסדות
' עזרה ' ,

כי " ח ' ,

4

4

בתלם ,

להבדיל ממוסדות

והשמועות שהגימנסיה העברית בירושלים הסכימה לקבל חסות צרפתית  ,עוד ליבו את

החשדות בקונסוליה הגרמנית ביתר שאת .

על רקע זה יובן מדוע ייחסה הקונסוליה חשיבות רבה כל  -כך להחלטת הקוראטוריון בחיפה בעניין
לשון  -ההוראה  .הדעות היו חלוקות  .נציגי ' עזרה ' העדיפו את הגרמנית  ,מטעמים פדאגוגיים
לכאורה  ,בטענה שהעברית אינה מתאימה עדיין להוראת מקצועות טכניים ומדעי  -הטבע  .הציונים ,

שהיו במיעוט הצביעו  ,לעומת זאת  ,על הצלחת העברית בגימנסיות ירושלים ויפו ותבעו החלטה
עקרונית לפיה תוחלף ביום מן הימים הגרמנית בעברית  .לשבירת הקיפאון שנוצר הציעו פשרה

:

שימוש בלעדי בעברית בתיכון המסונף לטכניון והוראה נסיונית בעברית באחד ממקצועות הטבע
בטכניון  ' .עזרה ' דחתה את ההצעה  .לעסקני היישוב היתה עוד סיבה לעמוד על תביעתם  .כחברים

. 195

44

תורכיה ,

45

הערת  -שוליים של צימרמאן ב 167394 -א .

176393 - 4א  ,ואנגנהיים אל משרד החוץ , 4 . 1 . 1913 ,

ד" ר י '

אל חברת

' עזרה '  ,קושטא ,

מיברק

.5

46

שם 176234 ,א ,

47

למעשה התנגדו גם להוראה בצרפתית  ,אבל מטעמים טאקטיים הוחלט שלא לנהל מלחמה בשתי חזיתות בעת
ובעונה אחת .

( ?)

1911

. 24 . 2 .

בו

ישעיהו פרידמן
בהסתדרות הציונית העולמית  ,לא רצו ולא יכלו להזדהות עם אחד הגושים

הבין  -לאומיים " .

4

הם

הבינו ש ' כל לשון אירופית שתונהג בהוראה תשווה למוסד צביון מדיני חד  -צדדי שלא בטובת
היישוב ' .

49

הם ביקשו אפוא לנתק את מוסדות  -החינוך מהשפעת המעצמות  .ברוח זו דיבר שמריהו

לוין עם  -נתן לפני הישיבה המכרעת של הקוראטוריון

ב 26 -

באוקטובר

1913

 .רק

העברית ,

טען .

עשויה להקנות לטכניון דימוי נייטראלי  .אולם לנתן היה נימוק זה בטל בשישים  .השיקולים

הגרמנית ' ",

הפדאגוגיים שהביא לטובת

לאומי " .

לא היה בהם כדי לשכנע את הציונים שראו בחינוך עניין

אחת היא אם צדקו אם לאו  ,הם התעלמו מן העובדה שהיו מיעוט בקוראטוריון ונבצר מהם

להכתיב את רצונם  .זאת ועוד  :בהסכם המקורי בין הצדדים נאמר שמדעי  -הטבע יילמדו על טהרת

הגרמנית  .אחד  -העם חזר והזהיר את חבריו שהפיכתו המהירה של הטכניון למוסד עברי אינה

מעשית ואף אינה הוגנת  ,בשל המחסור בספרי  -לימוד עבריים ובמינוח עברי מתאים  .כן הצביע על
העדר מורים מנוסים שיוכלו ללמד את מדעי  -הטבע בעברית  .שינוי כזה  ,טען  ,כמוהו כהפרת ההסכם
עם

' עזרה ' ;

הדרישה לא נדונה כלל בין הציונים  :היא חדשה לחלוטין  .הוא היה מוכן להילחם למען

השלטת העברית בתיכון המסונף לטכניון  ,אך לא בטכניון עצמו  ,מוסד מקצועי לכל הדעות  .תפקידו

להכשיר אנשי  -מקצוע כהנדסה ובטכניקה .
כך חשבנו כולנו כל העת ומעולם לא הבענו חפצנו במובן זה אפילו בינינו לבין
עצמנו  . . .ואם נבוא עתה בדרישה כזו  ,יהיו הכל נגדינו ומאומה לא נשיג  . . .כי נתן יד
לאשכנזים לפטרנו בשם ' שוביניסטים ' שאין לשים לב לדעתם . . .

 . . .עברית ורק עברית  -רוח דמגוגיה נודף מאגיטציה כזו  ,ואין אני יכול להשתתף בה .

2נ

כדי לגשר על  -פני המחלוקת  ,ביקש אחד  -העם לשכנע את נתן בצורך להנהיג את העברית בטכניון

צעד אחר צעד  ,בהצביעו על ההצלחה בהוראת מדעי  -הטבע בעברית בבתי  -הספר התיכוניים

בירושלים וביפו  .העובדה שאוניברסיטת ברלין הכירה בבתי  -ספר אלה  ,העידה שרמתם לא נפגעה
בשל כך  .גם מבחינה פוליטית רצוי להפריך את טענת מעצמות ההסכמה שמפעלים יהודיים בארץ

משרעבדים לאינטרסים גרמנים  .אולם נתן לא השתכנע  .אחד  -העם התרשם שכרקע נימוקיו
מסתתרים מניעים אחרים  ,שנבצר ממנו לעמוד על טיבם  .בלבו אף חשד שעקשנותו של נתן נובעת
מהסכם חשאי בין ממשלת גרמניה וחברת

שמריהו לוין עוד הפליג מעבר לזה .

ב 23 -

' עזרה ' " .
כנובמבר

1913

דיווח להנהלה הציונית על ישיבת

הקוראטוריון וחזר על דברים שהשמיעו נציגי ' עזרה '  .ג ' יימס סימון הודיע  ,לדבריו  ,כי ממשלת
הרייך דרשה שהגרמנית תהיה לשון  -ההוראה בטכניון ובבית  -הספר התיכון שלידו  :כי תת  -שר  -החוץ
צימרמאן ביקש שתיפול הכרעה ברוח זו  ,שאם לא כן עלולה גרמניה להסיר את חסותה מן המוסד .
48
49

50

 . 230 - 232קק

.

Lichtheim ,

 . 26 - 27קק  Kampiחון
בהן -רייס ,

51
52

דכרווות .ב.

עמ '

: 179 - 176

.

אלסברג ( לעיל הערה

,

.

אגרות אחד  -העם ה  ,ירושלים  -ברלין תרפ " ד  ,אחד  -העם אל יוסף קלויזנר ,

מ'

אוסישקין 8 ,

באוגוסט עמ '

הצדדים לקיים את הטכניון

אל מרדכי בן הלל

בצדק .

"

19

אצ " מ

, 23 / 444

הכהן  15 ,ביוני  25 ,בנובמבר  ,עמ ' : 120 - 119 , 65 - 64

אל

 .בסעיף ד להסכם התחייכו

רצו להגיע לכלל מכנה משותף המקובל על כל הצדדים .

. 116 - 113
1913

אל שמריה

לוין 27 ,

יהודי '  .לא דובר בו בכלל על אופיו העברי  ,לא כל שכן הציוני  ,של המוסד  ,כי

שם  ,אל נתן  28 ,בספטמבר  19 ,באוקטובר  , 1913עמ '

ישיבה מיום

. 1913

 , 25 . 5עמ ' : 53

 ; 76 - 75אל דרויאנוב  23 ,בדצמבר  , 1913עמ ' 136

כ ' מוסד

מייסדיו  ,כפי שאחד  -העם מעיר

54

, ) 34

עמ ' . 167

 lrampfח 1

במאי  19 , 10 ,כיוני  ,עמ ' : 68 - 62 , 57 - 56

53

4

'

. 23 . 11 .

; 99 - 98 , 82 - 81

אל משה סמילנסקי ,

 , 18 . 11 . 1913עמ '

אספת  -מחאה של תחטבי חיפה שנערכה בקרבת הטכניון נגד ההחלטה שקבעה את הגרמנית כלשון
ההוראה בטכניון  ,נובמבר

1913

דברים אלה שיוחסו לסימון לא נזכרו בפרטיכל של ישיבת הקוראטוריון  .אם יצאו מפיו אפשר

שאמרם מטעמים טאקטיים  ,כדי לרכך את עמדת יריביו  ,אך אין לראות בכך ראיה לאמיתותם .
בעינה עומדת השאלה  :האמנם הפעילה ממשלת גרמניה לחצים על ' עזרה '  ,כפי שהאמינו אז רבים
וטובים ביישוב .

5

'

פנייתו של לויטפד  -הארדג לברלין בדבר תמיכה בחברה באה  ,כזכור  ,בעקבות

ביקורו של פינקלשטיין .

56

בתחילת אוגוסט שוב כתב אל משרד  -החוץ  ,בשל חששו כי להחלטת

הקוראטוריון יהיו השלכות רחבות יותר על מעמד הגרמנית במזרח הקרוב  .אם תתקבל עמדת ' עזרה '

יאלצו כל כתי  -הספר התיכוניים  ,יהודיים ולא  -יהודיים  ,להרחיב בלימודיהם את השימוש בגרמנית .
לעומת זאת  ,אם יצליחו הציונים להשתלט על בית  -הספר התיכון בחיפה  ,יקל עליהם לכבוש גם את
הטכניון

העברית צריכה לשמש רק להוראת מקצועות כלליים ויהודיים  .הוא סבר שהקוראטוריון

;

יסכים להסדר זה ובכל הנוגע למדעי  -הטבע ' צריך למנוע מחלוקת מדינית בין היהודים הלאומיים

והלא  -לאומיים ' .

7

'

צימרמאן נהג בדרך  -כלל שלא להביע

דעה ' " ,

אבל במקרה זה  ,עם העברת העתק מברקו של סגן -

הקונסול לראשי ' עזרה '  ,הוסיף הערה סתמית שהוא ' ראוי לעיון '  .הניתן לראות בהערתו של
צימרמאן משום ' הפעלת

לחץ ' ?

חברת ' עזרה ' לא היתה  ,על  -כל  -פנים  ,זקוקה לדרבון  .העמדה שנקט

משרד  -החוץ תאמה את עמדתה שלה על הצד הטוב ביותר .
וכנה  ,וכזאת

אמיתית

59

הפאטריוטיות של ראשיה היתה

היתה גם דעתם שהגרמנית טובה מן העברית עשרת מונים  ,בכל הנוגע להוראת

מדעי  -הטבע  .סיבה אחרת לקשיחותם בעניין זה נבעה מן החשד שהציונים מנצלים את העברית כדי
לערער את שליטתם בקוראטוריון  .נתן מעולם לא הצטיין באמנות הפשרה ועם פתיחת ישיבת
הקוראטוריון

ב 26 -

באוקטובר הודיע שיראה בדחיית תכניתו הצבעת אי  -אמון ויפרוש מתפקידו .

עמדה נוקשה זו קבעה את מהלך הדיונים מתחילתו  ,והוציאה מכלל אפשרות קיום ויכוח כלשהו  ,לא
כל שכן פשרה  .הנציגים הציונים נקלעו למבוי סתום  .הם פקפקו בכנות הדברים שהשמיע
וחשדו

55

שנימוקיו הפדאגוגיים אינם אלא אמתלה לדחוק את רגלי העברית לטובת הגרמנית  .לאחר

רינות הגיע למסקנה שגרמניה הפעילה לחץ על ראשי ' עזרה '  ,אבל כל ההוכחות שהוא מביא מעידות על
ראה

נתן ,

:

ההיפך .

רינות  ,חברת העזרה  ,עמ ' . 191 , 37

56

ראה לעיל  ,עמ ' . 106

57

תורכיה .

58

ראה לעיל  ,עמ ' . 107

59

מן הראוי לציין שכל אימת שחלק נתן על דעת הקונסוליה  ,ידע לעמוד בתוקף על דעתו ( ראה לעיל  ,עמ '

176453 , 195א  ,לויטפד  -הארדג אל בתמאן הולווג  , 8 . 8 . 1913 ,שדר נ . 2026 / 100 ,

. ) 104

109

ישעיהו פרירמן

שהצעת  -הנגד שלהם

נדחתה ,

התייעצו עם ההנהלה הציונית ופרשו מן הקוראטוריון  .הרוסים

( שייצגו את משפחת ויסוצקי ) צידדו אמנם בעברית  ,אך נמנעו מלסכן את עתיד המוסד  .משום כך
הצביעו בעד הצעתו של

נתן ,

שלפיה יילמדו מקצועות ריאליים וטכניים בגרמנית ומדעי  -הרוח

בעברית ' על  -פי אופיו היהודי של הטכניון '  .בהעדר הנציגים מאמריקה  ,זכתה הצעת נתן ברוב של 7

נגד  " " ; 3אך לאחר זמן התברר שהיה זה נצחון  -סרק .
לויטפד  -הארדג ראה בהחלטת הקוראטוריון ' צעד נבון '  .פירושה היה הנהגת הגרמנית באורח לא -

רשמי כ ' לשון  -ההוראה בפועל ' והעלאת קרנה גם במוסדות  -חינוך אחרים  .הוא רווה נחת מכשלון

הציונים " ,

אבל שמחתו לא האריכה ימים  .גם הקונסוליה הגרמנית וגם חברת

' עזרה '

לא העריכו

כראוי את עוצמת הרגשות ביישוב ואת נחישות החלטתו להיאבק על מה שנראה בעיניו כעצמאות
תרבותית  .לדעת ראשי היישוב העמידה ההחלטה את העברית בסכנה  .ברחבי הארץ נערכו הפגנות ,
והתלקחה ' מלחמת  -שפות ' שחרגה מעבר לשיקולי תרבות וחינוך  .בסופו של דבר נוצר קרע בין

חברת ' עזרה ' והיישוב העברי  ,וגם הקונסוליה הגרמנית נגררה לתוך המחלוקת  .עם זאת  ,ברור מן

החומר התיעודי  ,שהקונסוליה לא נקטה עמדה עוינת כלפי העברית  ,כפי שחשבו אז  ,אלא שברגע
שפרצה המחלוקת נבצר ממנה להמשיך בקו של אי  -הזדהות והיא פנתה נגד היישוב .
?

מחומר הראיות נראה שעל אף הסתירה בעמדות שני

הצדדים  ,לא היתה המחלוקת רצויה לא

ולא להסתדרות הציונית  .אוטו וארבורג  ,נשיא

האמנם לא היה מנוס ממלחמת  -שפות

ל ' עזרה '

ההסתדרות הציונית  ,הוסיף להשתתף בהנהלת ' עזרה '  " : ,וחיים וייצמן
הציוני הי " א שנערך בווינה בספטמבר

, 1913

נתן ביטוי

פומבי  ,בקונגרס

לחששות שהנהגת העברית בטכניון בטרם עת עלולה

.

להשפיע לרעה על רמת ההוראה  .חששות דומים היו ליחיאל צ ' לנוב מראשי הציונים ברוסיה וחבר

הקוראטוריון  .הוא הביע הערכה לפעולת החברה והפליג בשבחה  ,עד כדי קביעה שתכנית  -הלימודים
שלה עולה בקנה אחד עם ' המטרה הלאומית '  .לעומת זאת  ,שונה היתה דעתו של שמריהו לוין  .הוא

טען מעל בימת הקונגרס  ,שעל ההסתדרות הציונית מוטלת ' חובה בלתי  -מעורערת לרכז בידיה את

כל הפעולה התרבותית בארץ  -ישראל '  ,ולהרחיק את המוסדות ' שאינם פועלים תחת

דגל זה ' " .

נתן

נפגע  ,שהרי היתה זו חברת ' עזרה '  ,כדבריו באסיפה הכללית שלה שנה קודם  -לכן  ,שהקדימה את
האחרים בהערכת חשיבותו של ארגון קיבוצי היהודים במזרח בכלל ושל חינוך הנוער בפרט  .הוא
לא תיאר לעצמו שזכות  -ראשונים זו  ,שנקנתה במחיר השקעות כבדות ועבודה חלוצית  ,עלולה לרדת
לטמיון  .לאחר זמן הודה באוזני לויטפד  -הארדג  ,שתביעות הציונים מאיימות על אופיה העצמאי של
פעולת החברה וכי גמר אומר להילחם נגדן .

64

את עיקר האחריות למלחמת  -השפות תלה נתן

ביקנאים ' שבמרכז המורים  ,שההנהלה הציונית בברלין ' חלשה מדי ' כדי לרסנם  .אבל גם למורים היו
טענות  .אלה שעבדו במוסדות ' עזרה ' נוכחו לדעת שמאז

הערימו מכשולים על דרך העברית

1911

60

אצ  -מ

61

תורכיה ,

62

ר ' ליכטהיים  ,תולדות הציונות בגרמניה  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ ' 1

63

פרוטוקול הקונגרס הציוני הי " א  ,ספטמבר  , 1913עמ '  . 12 - 13 : 308 - 307קק 1 ,ן

, 23 / 443

דו " ח צ ' לנוב על ישיבת ההנהלה הציונית ,

, ]) 176462 - 4 , 195

לויטפד  -הארדג אל

 ; 23 . 11 . 1913אלסברג  ,לעיל  ,הערה , 34

בתמאן  -הולווג .

, 10 . 11 . 1913
] 1

עמ '

168

.

שדר . 2758 / 147

.
)

.

 .ק 0חש11ש ~ל ,עם ציטוט מ ~Die -

 . 3 . 9 . 1913 , Weltעל הסתירה בין דברי וייצמן בקונגרס הי " א וב ' מסה ומעש ' עמד רבינוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

. 97 - 85
64

שרכיה ,

, 195

, ] ) 176357 - 62

 , 29 . 12 . 1913שדר

110

. 3186 / 166

לויטפד  -הארדג אל משרד

החוץ ,

, 10 . 7 . 1912

שדר

: 1707 / 89

176606 - 7א ,

חברת ' עזרה '  ,הגרמנים והציונות

1918 - 1901

האשימו בכך בעיקר את אפרים כהן  -רייס  ,שבו

לטובת הגרמנית  .בכינוס המורים באוגוסט

, 1913

חשדו כי נכנע ל ' לחץ סמוי מצד ממשלת

גרמניה ' " ' .

בספר  -זכרונותיו דחה כהן  -רייס את האשמה שהיה כלי  -שרת ב ' בגרמניזאציה של

היישוב ' ;

הוא טען

כי ביישובים לא  -עירוניים נמנעה ' עזרה ' משילוב הגרמנית בתכנית  -הלימודים  ,בהנחה שבלאו  -הכי
לא יפנו החניכים להשכלה גבוהה  .גרמניה  ,להבדיל מצרפת  ,רצתה בהפצת הגרמנית  ,רק אם תגביר

את סיכוייה המסחריים במזרח  ,ומטעם זה בלבד נטתה להגיע לעמק השווה עם הציונים ( בשנים
 " " . ) 1913 - 1912אין ספק שכהן צדק בדבריו אלה  ,ובכך שהנהיג את העברית במוסדות ' עזרה '  .אבל
גם נכון  ,כהודאת

עצמו  ,שב 1913 -

דחה את הצעת המורים להגביר את תהליך העברור בבתי  -הספר

של ' עזרה '  .ברודה סבור שכהן היה הגורם העיקרי בליבוי החשדות ביישוב  ,אולם הוקעה כוללת של

החברה כ ' נוגדת בעניין הלאומי ' אינה מוצדקת  ,לדעתו " .
7

כהן  -רייס הרגיז אמנם את המורים  ,אבל היה זה הד " ר פינקלשטיין שהרתיח את דמם של לוחמי
העברית בהתבטאויותיו הלא  -מרוסנות  .הוא נתמנה למנהל הטכניון עוד בהיותו בגרמניה וכשהגיע

ארצה  ,לא חדל לטעון שהטכניון הוא

' מוסד גרמני ' " .

אלמלא האווירה המתוחה  ,היתה פרישת חברי

הקוראטוריון הציונים מסתיימת ללא השלכות קשות ; אבל בתנאים שנוצרו היה במעשה זה משום
זעזוע אחרון שקומם את מרכז המורים נגד ' חיסולה של
סוערות ,

הענרית ' .

ככל הארץ נערכו אסיפות  -מחאה

ובמוסדות ' עזרה ' הוכרזה שביתת מורים כללית  .יצוין  ,מבלי להיכנס לגופו של עניין ,

שמאבקם של המורים ותומכיהם לבש בהדרגה צורה שלא הוסיפה כבוד למטרה שלמענה נלחמו .
הקונסוליה הגרמנית רתחה מזעם  .בעקבות ההחלטות שנתקבלו בעצרת  -עם

הארדג

בחיפה ' " ,

כתב לויטפד -

:

יבוא יום שמפגינים קיצוניים אלה  ,התלושים מן המציאות  ,יכירו תודה [ לקוראטוריון ] על

שגילה תבונה בהחלטותיו וראה לנגד עיניו צרכים מעשיים ובראש  -וראשונה יהודים

מוכשרים ומשכילים ולא שוביניסטים דוברי  -עברית  . . .כל עוד היהודים אינם מושרשים

היטב בארץ הזאת אין טעם  -גם מנקודת  -ראות ציונית  -להבליט את העברית ולגרוע

בזה מטיב החינוך היהודי  .העברית תתפתח מאליה בלאו  -הכי ובעלי המחאה מתעלמים

למעשה מן העובדה שעל  -ידי טיפוח מופרז של לשון לאומית ליהודים הם מגבירים את
חשדות הערבים ומחלישים את הציבור היהודי במאבק פנימי זה

. . . .

70

אדמונד שמירט  ,הקונסול  -הכללי  ,האשים את היישוב בניסיון להשליט את העברית על  -חשבון
הגרמנית כלשון  -הוראה יחידה בטכניון ולסלק את ' עזרה ' מבתי  -הספר שהקימה  .עצם העובדה שלא

ננקטה פעולה דומה נגד הצרפתית  ,המשמשת כלשון  -הוראה במוסדות

חכי " ח ,

מעידה על כך

שהמערכה הופנתה נגד גרמניה לבדה  .טוב ויפה שכהן  -רייס לא נכנע לדרישות המורים  ,ואין ספק
שנתן הצליח לעמוד בפרץ בביקורו הקרוב

65

 . 8 - 10ק

,

tack

שלז Cohen ,

בארץ  -ישראל  .ה

 . 133 :קק  . 54- 55 : Lichtheim ,קק , ,

66

כהן  -רייס  ,זכרונות  ,ב  ,עמ ' , 179 , 168 , 148

67

תורכיה 177336 - 7 , 195 ,א  ,תזכיר של ברודה , 26 8 1915 ,

68

אצ " מ

69

 . 26 - 30קק  Kampfהו/
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70

תורכיה 95 ,

71

שם ,

] ,

( אוסף שמריהו לוין

,

. 208

. .

,

, 176490 - 1

ראה לעיל  ,הערה . 36

לוין אל נתן . 6 . 7 . 1913 ,

176485 - 7א  ,לויטפד  -הארדג אל משרד

שמירט אל

מ  .קם  . 16 - 18 : Nathan ,קק  Kampfיה/

ואנגנהיים ,

. 24 . 11 . 1913

החוץ , 17 . 11 . 1913 ,

שדר . 2837 / 152

מרכז המורים אמנם רצה לפתוח במערכה דומה נגד מוסדות

כי " ח  ,אך נמנע בהתערבות ההנהלה הציונית  .אלסבדג

( לעיל  ,הערה , ) 34

עמ '

170

.

111

בית  -הספר למל בירושלים

פאול נתן  ,שהגיע ארצה בלווית המזכיר  -הכללי של ' עזרה '  ,הד " ר ברנהארד קאהן  ,נכשל במאמציו

ל ' הרגעת הרוחות '  .הוא ביטל את טענותיהם של חסידי העברית

כ ' תעמולה ציונית '

מן העובדה

;

שהציבור החרדי צידד ב ' עזרה '  ,הסיק שהשביתה אינה זוכה בתמיכה כללית  .אולם היתה זו מסקנה
מוטעית  ,שכן החרדים  ,שראו בתחיית העברית חילול הקודש  ,שללו גם את החינוך החדש מיסודה

.

של ' עזרה '  .נתן נקט עמדה בלתי  -מתפשרת וכשביקש ב " צ מוסינזון  ,מנהל הגימנסיה

בתל  -אביב ,

לתווך בין הצדדים  ,נתקל בקיר אטום  .ראשי ' עזרה ' נחושים היו בדעתם  ,בהשפעת כהן  -רייס  ,שלא

לוותר ויהי  -מה  .הצעות פשרה נדחו על הסף  ,והוחלט לפטר את המורים שסירבו ללמד על  -פי לוח
השיעורים

המוכתב : : .

המצב עוד החמיר .

ב 10 -

בדצמבר נערכה הפגנה מול בית  -הספר למל בירושלים  .במהלכה נופצו

כמה שמשות  ,וכהן  -רייס הזעיק את הקונסול הגרמני ואת המשטרה

התורכית  .כאשר הגיעו למקום ,

פיטר את המורים שהיו ברשימת המפוטרים לאותו יום  .להפתעת שמידט וכהן יצאו גם התלמידים
בעקבות המורים  .בעיתונות העברית נתפרש הדבר כאילו גורשו המורים מבית  -הספר על  -ידי
המשטרה במעמד הקונסול הגרמני על  -פי דרישת כהן  .כדין  -וחשבון שהריץ אל

משרד  -החוץ ,

הפריך שמידט טענה זאת מכל וכל  .הוא נענה לקריאתו של כהן באי  -רצון  ,ומצא מחובתו להופיע
במקום  ,כרומזו שהמקום נמצא בחסות גרמנית  ,רק משום שנשקפה סכנת סגירה לבית  -הספר  .את
הידיעות בעיתונות ביטל כ ' הפרזה מגמתית ' ו ' הסתה שיטתית '  .המשטרה הוזמנה כדי לפזר את
המפגינים  .טענת הציונים שאין עוד מקום לעברית במוסדות ' עזרה ' היא חסרת  -שחר  .התנועה
העברית אינה מקיפה את כל היישוב  .היא נתמכת רק בנקודות התיישבות  ,ובעיקר בחוגי

האינטליגנציה  .אף  -על  -פי  -כן הזהיר את אנשי ' עזרה ' מפני קרע גמור עם
רצוי להדגיש יתר על המידה את צביונם הגרמני של
72

ראה

:

( ;Die Welt (January 1914

אלסברג  ,ומם  ,עמ '
176536א ,

; 168

תורכיה

שמידט אל ואנגנהיים ,

בתי  -הספר ' .

שותפיהם  ,וגרס

7

.

 . 15 - 16קק  . 12 , 34 - 51 ; Cohen , The Atlackקק . ,

.

"

6592 - 602 , 195ד , 1 ) 1כרודה אל משרד החוץ , 30 12 . 1913 ,

.

.

, 16 12 19 ] 3

שאין זה

)

 .ן , 0חפה1בא ;

שדר

; 115 / 2010

שדר  . 2653לדברי כהן  -רייס  ,סירב נתן לנהל מו " מ עם

המורים ,

כל זמן שלא יפסיקו את השביתה  .ראה  :כהן  -רייס  ,זכרונות  ,ב  ,עמ ' . 189 - 186
73

112

 , ]) 176536 - 43שמידט אל ואנינהייס .

תורניה ,

, 195

בדצמבר

, 1913

מיברק

1

30 , 16

בדצמבר

176548 ; 1913א ,

הנ " ל אל משרד

החוץ 30 ,

]  .עם זאת לא הצליח שמידט להסביר כיצד הגיעה המשטרה לבית  -הספר לבנות  ,אף שלא

חברת ' עזרה '  ,הגרמנים והציונות 1ם19

1918 -

בעיני ברודה הצטיירו לוחמי העברית ביפו  -תל  -אביב כ ' מסיתים מופקרים ' ו ' טרוריסטים '  ,החדורים
דעות סוציאליסטיות מהפכניות  :הם חותרים תחת השפעתם המתרבתת של יהודי גרמניה ומקניטים

את החרדים  .הוא נמנע מלהתערב בסכסוך הפנימי בציבור היהודי  ' ,שלא להוסיף שמן למדורה '  .הוא
גם הבין  ,בניגוד לשמידט  ,שהתנועה העברית אינה מכוונת נגד ' הגרמניות לעצמה '  ,אלא נגד חברת

' עזרה ' ' .

7

גם לויטפד  -הארדג רגז  .אבל הבין גם יפה שלציונים תחיית העברית
היא אחד התנאים המוקדמים החשובים ביותר להשגת מטרתם  .היא משמשת להם
לאמצעי לליכוד העם היהודי הרב  -לשוני וביטוי לייחרדם הלאומי  .בעיניהם היא
המינימום הדרוש לקיום לאומי .
עם כל רצונו

ש ' עזרה '

תצא מן המאבק וידה על העליונה  ,חשש שבסופו של דבר יתגברו הציונים .

אם יצליחו להעביר לצדם את חברי הקוראטוריון הלא  -גרמנים  ,תיאלץ החברה להיכנע  .מכאן
שהפתרון הטוב ביותר הוא התפייסות  ,מה גם שהוויכוח לא היה נטוש על עניינים שבעיקרון  ,אלא
בשאלת כשירותה של העברית כלשון  -הוראה במקצועות מדע וטכניקה  :ובשאלה מצומצמת זאת
אפשר היה להגיע לידי

הסכם ' .

7

הד " ר האנס פון רוזנברג  ,ראש המחלקה למזרח הקרוב במשרד  -החוץ בברלין  ,נקט עמדה גלויה .
בראיון עם הד " ר רוזנבאום  ,עורך

בינואר

, ) 1914

ה 'Hamburger lsraelitisches iamilienblatt -

(בגליון

ה1 -

הביע אמון בראשי ' עזרה '  ,כ ' גרמנים טובים ויהודים טובים '  ,כלשונו  .הוא בטוח היה

שעמדתם בעניין לשון  -ההוראה בטכניון אינה מוכתבת ממניעים פוליטיים  ,אלא נובעת אך ורק

מדאגה לאינטרסים יהודיים  .אין לממשלת גרמניה כל כוונה לשעבד מוסדות  -לימוד יהודיים
למטרות מדיניות  .שאיפתה היחידה בהפצת הגרמנית היא להקל על יחסי מסחר ותרבות לטובת

היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .עם כל חשיבותה הדתית וההיסטורית  ' ,אין להניח שהעברית תוכל

לשמש יותר מאשר לתקשורת פנימית '  .מכאן שיש היגיון בקו שנקטה חברת ' עזרה '  .אשר למלחמת -
השפות  ,הוא הביע דעתו  ,שכל עוד לא יותקפו נתינים גרמנים או מוסדות הנהנים מחסות גרמנית ,
יקיים משרדו נייטראליות גמורה .
נתן לא נרגע  .בשובו לברלין הגביר את מלחמתו  .בינואר

 Paldstina undוגם ה ' פרנקפורטר צייטונג ' רב  -ההשפעה  ,שתמך

JTionismus

בו

19 ] 4

הופיעה חוברת שכתב בשם

בעקביות  ,פתח

לפניו את דפי העיתון  .בגיליון מתאריך

האימים המזעזעים ' בארץ  -ישראל ; מטרת

' עזרה '

4

בפברואר

] 914

קבל מרה על ' מחזות -

היא לחנך עלית חברתית שתשתמש בעברית בחיי

יום  -יום ותיצור מגע  ,בזכות שליטתה בלשון אירופית  ,עם זרמים חדשים במדע ובטכנולוגיה  .כשם

שכי " ח ו ' אגודת  -אחים ' נוטות להעדיף את הצרפתית או את
טובה ,

הדברים  ,בגרמנית  .ההתחלה היתה

האנגלית  ,כך מצדדת ' עזרה '  ,מטבע

אך היא נהרסה בשל יומרות פוליטיות ציוניות  .ארץ

שאוכלוסייתה מגוונת כארץ  -ישראל  ,סכנה גדולה היא ' להדליק בה לפיד של שוביניזם מופרז . . .

הוא עלול להביא כליה על נווה  -המדבר התרבותי שהוקם בעמל רב כל  -כך ' .
נערכו בו הפגנות  .על סיפורו של נתן
 . 37 - 46קק  Kampfפו ;  . 15 - 16קק

( זכרונות  ,ב  ,עמ '
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ועל הגירסה הציונית ראה Die relt ( December

אל משרד

החוץ  24 ,בנובמבר 30 ,

בדצמבר 3

] , ]9

שדר

.1
לויטפד  -הארדג אל משרד

החוץ 2 . 19 ] 3 ,

]

, 29 .
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ישעיהו פרידמן

הציונים הגיבו בחוברת
החיובית

משלהם 2 Jfampf um die hebrdische Sprache ,ע, /

ולאור ההיענות

וריבוי התרומות לקרן בתי  -הספר העברייניי התברר לעין כל שנימוקיהם גוברים

ומתפשטים  .שמריהו לוין נחל הצלחה רבה בגיוס תמיכתם של יהודי אמריקה  .חברת ' עזרה ' הובסה
סופית בישיבת הקוראטוריון

ב 24 -

בפברואר

1914

 .באותה ישיבה התייצבו האמריקנים והרוסים

לצד החברים הציונים ונתקבלה החלטה לנתק את בית  -הספר התיכון מן הטכניון  .בכך נעקר סלע -

המחלוקת העיקרי בין הצדדים  .הוחלט כי בתיכון תונהג לאלתר העברית כשפת  -הוראה

ובטכניון  -תוך ארבע

שנים .

יחידה ,

76

בינואר אותה שנה כתב ' די וולט ' שמרוב להיטות השיגה ' עזרה ' את ההיפך ממה שביקשה להשיג .

על  -ידי זה שהשניאה את עצמה על היישוב החילוני בארץ יצרה באורח מלאכותי טינה
גוברת ללשון הגרמנית שלא היתה קיימת קודם  -לכן וכתוצאה מכך גברה הדרישה
להחליפה בצרפתית

;

' עזרה ' עשתה שירות  -דב לאינטרסים של גרמניה .

גם היישוב בארץ לא ישב בחיבוק ידיים  .ורה פינצ ' וכר  ,מנהלת בית  -הספר לבנות  ,ביקשה לשכנע את

הקונסול  -הכללי שמידט שטועים אלה הרואים בשביתת המורים צעד אנטי  -גרמני ; גם כמוסדות -
החינוך העבריים החדשים  ,אמרה  ,מטפחים את הוראת הגרמנית כלשון זרה  .שמידט השיב שאילו
ידע את הפרטים על בוריים  ,לא היה מופיע בבית  -הספר למל בנוכחות המשטרה  :הוא התרשם מן
' ההתנהגות המאופקת והשקטה ' של המורים ותלמידיהם  .דברים אלה  ,שפורסמו

 JUdische lirrespondenzמיום

5

בינואר

, 1914

ב 'Neue -

בצד מאמר מערכת  ,שבזאת קיפחה ' עזרה ' ' את

שארית האהדה שרחשו לה '  ,הרגיזו את סימון עד שורש נשמתו  ' .הקונסול תקע לנו סכין
בגב '  -כתב לצימרמאן  .מעתה  ,הוסיף  ,חייבים להילחם בציונים ' לחיים או למוות '  ,וביקש תמיכה
במאבקו .

סימון נתקבל אצל צימרמאן בו  -ביום  ,אבל יצא ממנו בידיים ריקות  ,שכן נתברר לתת  -שר  -החוץ
ששמידט הגיע בינתיים לכלל הבנה עם הציונים  .בתחילת ינואר מסרו לו שניים מראשי היישוב
( שלא ניקבו

בשמותיהם )

כי ' מלחמת  -השפות לא היתה מכוונת נגד גרמניה '  .בהתחשב במעמדם

בציבור ומרצון לשפר את היחסים עם היישוב העברי  ,השיב שמידט שהתנועה העברית ' אינה פוגעת
באינטרסים גרמניים ב מ י ש ר י ן

;

היא עניין פנימי לחלוטין '  .הוא הביע הסתייגות משיטות

אכל הפריך את הטענה שהיתה בהן משום פגיעה ' מכוונת ' באינטרסים גרמנים .

המאבק ,

77

גם השגרירות הגרמנית שינתה את טעמה  .במהלך מלחמת  -השפות נתלווה לגישה הצוננת הרגילה

קורטוב של מורת  -רוח  ,אבל תזכיר תקיף בחתימת עשרים ושבעה אישים מיוצאי גרמניה  ,פעל את
פעולתו  ' .אם אמנם אין לעברית " עדיפות טבעית " ביחס לגרמנית  ,כדעתם של בעלי התזכיר '  ,כתב

פון  -ואנגנהיים  ' ,ואם מצב זה הולם את צורכי היישוב בארץ  ,הרי שאין עוד טעם לדוש בסוגיה זאת ' .
בכך העניק הכרה מלאה לזכות  -הבכורה של הלשון העברית  .במארס

1915

מסר יועץ השגרירות ,

ריכארד פון  -קיהלמאן  ,לנציג ההסתדרות הציונית בקושטא  ,ריכארד ליכטהיים  ,רשמית  ,ש ' גרמניה
תסתפק בכך שגם הגרמנית תזכה לעידוד  ,בצד

ברודה מיום
76

26

באוגוסט

1915

עמ ' 88 ; ] 69

Rabinowicz ,

77

תורכיה .

78

 . 240 - 242קק  ; Lichtheim ,חורכיה , 195

משרד

1 /4

, 1 ) 176629 - 31 , ] 95

סימון אל

החוץ  , 5 . 3 , 1914 ,מברק

.

ובדעות שהושמעו כרייכסטאג ובעיתונות הגרמנית .

 . 70 - 72 ; Jadische Rundschau , 28 . 8 . 14קק

.ק

העברית ' ' .

7

הדים לדברים אלה נמצאו בתזכיר של

. 809

צימרמאן .

 ::רייצמן  ,שם  ,עמ ' : 147 - 148

 ] 76626 - 7 : 7 . 1 . 1914ן ,

. 176673 - 9

אלסנרג ( לעיל  ,הערה

שמידט אל משרד

תזכיר רופין ואחרים ,

, ) 34

החוץ 13 . 1 . 1914 ,

, ] ) ] 76672 ; 5 . 3 . 1914

ואנגנהיים אל

ריכרד ליכטהיים

למלחמת  -השפות נתייחד מקום של כבוד בתולדות היישוב החדש  .ב " צ דינור ראה בה ' נס ראשון
בתקומת ישראל ' .

9

'

צבי שרפשטיין כתב שהיתה ' נצחון לעצמאותנו התרבותית '  ' 0 ,ולדברי יוסף

עזריהו  ,מן הדמויות הבולטות במאבק  ,היא רשמה ' דף מזהיר בתולדות אגודת המורים והיישוב

בכלל '  .י '

כדברים האלה מוצאים בספרי  -זכרונות ובמכתבים של מי שלקחו חלק במאבק או

שהשקיפו עליו מן הצד  .אבל לא הכל היו תמימי  -רעים עם הערכה זאת  .אגב ביקורו בירושלים
באביב

הביע נחום סוקולוב מורת  -רוח מצורת המאבק  .כמוהו הגיבו מנהיגים ציונים

, 1914

באירופה  ,דוגמת מאקס נורדאו ( ב ' ג ' ואיש כרוניקל '  10 ,באפריל

, ) 1914

אלכסנדר מרמורק  ,פראנץ

אופנהיימר  ,יעקובוס קאהן ואחרים  .י " ח ברנר כתב  . . . ' :טובה קנאות כשיש לה יסוד  . . .אולם זאת
קנאות דמורליזציונית  . ' . . .מנדלי  -מוכר  -ספרים  ,יהודה בורלא ומשה סמילנסקי הסתייגו אף הם
במפורש מצורת המאבק  ,ואילו ביאליק ראה במלחמת  -השפות ' אי  -הבנה ' מצערת  -לשון  -המעטה
אופיינית .

2

'

כהן  -רייס סיפר כי במסיבה שנערכה לכבודו לרגל יובלו השבעים  ,הביעו מורים וסופרים

צער על חריפות המאבק  ' .אפשר שטעינו אנחנו '  ,התוודה יצחק

אפשטיין  .מ

המקודות הגרמניים שנזכרו לעיל מחזקים את טענת המבקרים ומחייכים תיקון יסודי בדעות
המקובלות על ההיסטוריוגראפיה הציונית  .הם מעידים שלא נשקפה לעברית סכנה של ממש וכי

שוחריה פעלו על  -פי השערה בעלמא  ,על אף מניעיהם הטהורים  .מבחינה פוליטית  ,עלול היה
המאבק להזיק במקום להועיל בכל הנוגע ליחסים עם גרמניה .

4

'

על חשיבות היחסים האלה עמד

במלחמת  -העולם הראשונה  ,כשגרמניה עמדה כמגן עיקרי מפני המתנכלים

היישוב

לו " .

מאידך גיסא נכון גם שכהן  -רייס ופינקלשטיין סיפקו ללוחמי העברית עילה מספקת לחשוד
נתן  ,עם

במטרותיהם .

כל רצונו הטוב  ,לא העריך נכונה את הרוח שפיעמה בלב היישוב  .הוא סמך

בשתי ידיו על דיווחיו של כהן  -רייס ואימץ לעצמו נימה מטיפנית וסמכותית שהתנקמה בו בסופו
 s2לא היתה המחלוקת פורצת .
e gl
של דבר  .אילו פעל לפי עצתו של לויטפד  -הארדג מאפריל
בסופו של דבר היתה זו אחת הפרשיות הפחות מכובדות בתולדות היישוב החדש .
שיבת ציון  ,א  ,ירושלים תש " י  ,עמ ' . 44

79

א " צ דינבורג ,

80

צ ' שרפשטיין  ,תולדות החינוך העברי בארץ  -ישראל תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ ' . 81

.

81

כתבי יוסף עזריהו  ,ג  ,תל  -אביב

82

ראה

83

שם  ,עמ '

84

:

כהן  -רייס  ,זכרונות ,

תשי " ד  ,עמ '

ב  ,עמ '

ד. 6

, 250 - 249 , 232 - 221

. 320

. 293 - 291

.

תגובת בריטניה וצרפת ראה

פרקים

ועוד .

85

שם ,

86

ראה לעיל  ,עמ ' . 104

16 , 11

:

פרידמן  ,תורכיה  ,גרמניה והציונות  ,עמ ' . 186 - 185
ל77

ישעיהו פרידמן

ממשלת גרמניה השכילה להינתק מן המחלוקת במחנה היהודי  .חרף נטיותיה בעבר  ,מיהרה להגיע
לכלל הבנה עם היישוב כאשר השתכנעה כי המאבק לא מכוון נגד הגרמנית בתור שכזאת  .ראשי

' עזרה '  ,לעומתה  ,התקשו להשלים עם נצחון הציונים  .באפריל

ההדדיים  ,אבל בישיבת הקוראטוריון

ב 17 -

1914

ביולי הצליחו נציגי

חל אמנם שיפור ניכר ביחסים

' עזרה ' להעביר החלטה שהטכניון

פשט את הרגל  ,בשל החובות ששקע בהן  .אף  -על  -פי  -כן הודיע נתן ליעקב שיף שהחברה מוכנה
לטפל במצב .

7

'

אלא שהקשיים הכספיים  ,שהחמירו עם פרוץ המלחמה  ,לא היו הסיבה היחידה

להחלטה שקיבלה ' עזרה '  ' .אם יפול הטכניון בידי

הציונים ' ,

הודיע סימון לצימרמאן

ב  27 -בינואר ,

' תיעשה העברית לשון  -ההוראה [ הבלעדית ] '  .סימון העיר שהעיתונות העברית עשתה להשחרת פני
ההנהלה של ' עזרה ' בשיא

המאבק  ,בחורף , 1914 - 1913

בטענה ש ' אינה דואגת לאינטרסים היהודיים

אלא פועלת בשירות משרד  -החוץ הגרמני  .אותי אישית האשימו שהבטחתי לקיסר כי הטכניון יהיה
מוסד

גרמני ' ' " .

מסתבר שצימרמאן הסתייג מהחלטת ' עזרה ' ואמר לסימון שהדאגה למצבו הכספי של הטכניון
' אינה מוצדקת '  ,אך סימון דבק בעמדתו  .ה ' הילפס  -פראיין '  -טען  -הוא ' בעל  -החוב הגדול
ביותר של הטכניון בחיפה והצד שמעוניין יותר מכל האחרים בהתפתחותו בעתיד  . . .דחייה נוספת

רצויה ' " .

של המכירה הכללית אינה

בינתיים הגיעה הידיעה

לארצות  -הברית ,

ושגריר גרמניה

בוושינגטון ,

הרוזן יוהאן  -היינריך

ברנסטורף טילגרף לברלין שיהודי אמריקה מתנגדים בתוקף לצעד שנקטה ' עזרה '  .המוסד הוקם
בכספים שתרמו יהודים באמריקה  ,ברוסיה ובגרמניה  ,מפשיטת  -הרגל המדומה ' אינה אלא תכסיס
שנועד לאפשר לחברה להשתלט על הטכניון  .ממשלת גרמניה התבקשה לדחות כל פעולה בנידון
עד סיומה של המלחמה  .כעבור שבוע חזר ברנסטורף והודיע שהפרשה ' מכה גלים בכל העיתונות
האנגלית [ בארצות  -הברית ] ומנוצלת נגד ממשלת הרייך  . . .התנהגותה של " עזרה " נחשבת בלתי -

מוצדקת ונובעת משיקולים לא אובייקטיביים '  .ברגסטורף צירף נוסח של הודעה שמסר לואיס

בראנרייס ( לימים שופט בית

המשפט העליון ) " .

9

בראנרייס האשים את חכרת ' עזרה ' ב ' ניצול תנאים

שנוצרו בגלל המלחמה  .התורמים הרוסים מנועים מלהשתתף במכירה המוצעת  . . .ובמחנה הציונים
באמריקה יש מבוכה . ' . . .

בגרמניה יצא המאיור קארל אנדרס  ,קצין במטה הכללי וחבר המשלחת של גולץ לתורכיה ולימים
כתב צבאי של  MUnchener Neueste Nachrichtenושל ה -

ע ש

הקרוב" "~
ש ' מכירת הטכניון לא תשרת את האינטרסים הגרמניים במזרח ""

, ]rankfurter

 ,אלא

באזהרה

להיפך '  .ראשית  ,טרם

נשמע שמוסד ציבורי לא  -רווחי יפשוט את הרגל  .שנית  ,יש לכל העם היהודי זכות מוסרית עליו
ואסור שיהיה בבעלותו של צד אחד בלבד  .כבר בימי מלחמת  -השפות גרמה ' עזרה ' נזק לגרמניה בכך

שעוררה הלך  -רוח אנטי  -גרמני בקרב היהודים בארץ  -ישראל  ,מקומיים ויוצאי מזרח  -אירופה
ומן הראוי שממשלת הרייך תשפיע על החברה שתדחה את המכירה .

87

תורכיה ,

, 1 ) 176920 , 195

סימון אל משרד

החוץ ; 14 . 3 . 1915 ,

,30 ) 06 Schiff His Lfe and Letrers, London 1929 ,
88

נתן אל שיף ,

תורכיה 176774- 6 , 195 ,א  ,סימון את צימרמאן  . 1915 ,ך . 27 .

צימרמאן אל

סימון , 1) 176853 - 4 , 27 . 1 . 1915 ,

90

שם 6889 - 90 ,ד1א  ,ברנסטורף אל משרד החוץ  19 , 12 ,בפברואר . 1915

.

 Haifa' . Die Jddische Presseחן

" jddischen Technikum

Jfonservative Wochenschrift, ( ) 1 , 12 . 3 . 1915

"

1914

Adler , ; 235 - 234

)[ .

. 27 . 7 .

סימון אל צימרמאן ,

89

71

'

כהן  -רייס זכרונות  ,כ  ,עמ '

שם , 1 ) 176789 - 90 ,

91

ן

כאחד ,

]8

1915

. 9 . 2.

F . K . Enders , ~ Das deutsche Interesse

חברת ' עזרה

' ,

הגרמנים והציונות

1918 - 1901

משרד  -החוץ העביר לסימון העתק ממברקיו של ברנסטורף ודבר זה עוד הגביר את כעסו סימון טען

שמדובר במכירה פומבית  ,ושהציונים רשאים להגיש הצעה

;

עמדת השגרירות היא ' חד  -צדדית

ויונקת ממקורות ציוניים '  .אייזיק שטראוס  ,יועצו של ברנסטורף לענייני יהודים  ,הוא ' ציוני ידוע
המנצל את מעמדו  . . .למטרות

ציוניות ' .

סימון לא הסתפק בדיון לגופו של עניין  ,אלא תקף את

יריביו בנושאים של מדיניות כללית  .אין לסמוך על

הציונים .

טען  :אלה היושבים בברלין מנסים

להשיג תמיכה מממשלת גרמניה ואילו חבריהם בלונדון ובפארים מביאים בחשבון אפשרות שארץ -

ישראל תעבור לידי מעצמות ההסכמה  .בהשפעתם של אלה פתחו הבריטים במסע  -תעמולה נגד
תורכיה  ,מה שגרם

ל ' שער

העליון ' לנקוט אמצעי  -תגמול המסכנים את שלומם של יהודים אחרים .

המנשר שפרסם בהא  -א  -דין ביום

25

בינואר

1915

מוכיח שהזעם היה מכוון ' אך ורק ' נגד הציונים

וכי לממשלת תורכיה ' אין שום כוונה לפגוע כיהדות העות ' מאנית

ככללה ' " .

צימרמאן העביר את מכתבו של סימון לוושינגטון וברנסטורף  ,שלא יכול היה לפסוק במחלוקת
פנים  -יהודית זו  ,העכיר אותו לשטראוס .

11

זה ביטל את טענותיו של סימון שכוונתן ' להשתיר את

פניו אישית ' ו ' לשים קץ להתעניינות שמגלה ממשלת גרמניה בתנועה
לחלוטין '  .סימון  ,הוסיף

שטראום ,

הציונית '  ,וכ ' חסרות

יסוד

לא עמד על טיב התעמולה שמנהלים הציונים בעיתונות

האמריקנית ועל עקרונות המדיניות שלהם ' המושתתים על האמונה שנאמנות לתורכיה היא חובתם

הראשונה של היהודים בארץ  -ישראל '  .צורת ההתנהגות של ' עזרה ' גרמה לניכור ביהדות אמריקה
ופגעה בכך בשמה הטוב של גרמניה  .שטראוס ציטט ממכתבים שקיבל מאישים בולטים נציכור
היהודי  ,דוגמת לואיס

מארשאל  ,ראש ה ' וועד

היהודי האמריקני '  ,יוליוס רוזנוואלד

משיקאגו ,

השופט מאק ואחרים שמצאו כי התנהגות החכרה כמחלוקת סביב הטכניון היתה ' לא הוגנת . . .
ערערה את אמונם של יהודי אמריקה באחיהם בגרמניה ובשיטות גרמניות ' .

94

ברנסטורף נמנע מלהביע דעתו אבל חזר והדגיש שהוא רוחש אמון מלא לשטראוס והעלה על נס את
' פעולתו היעילה בקירוב העיתונות בכלל והחוגים היהודיים בפרט לענייני

חכרת

' עזרה '

המשיכה בהתקפותיה

וב 8 -

כמאי

915נ ,

גרמניה ' ' .

9

כתזכירו השני  ,ציטט שטראוס מנאומים

שנשא ג ' מאל פחה בתל  -אביב ובכמה מושבות  ,שבהם הביע חרטה על מדיניות היד הקשה

שנקט ; '

9

' ראשי " עזרה " חושבים כנראה שהם מיטיבים לשמור על האינטרסים התורכיים יותר מן " השער
העליון " בכבודו  -ובעצמו '  .בהמשך דבריו הסביר שטראוס שלפחות מיליון יהודים בעולם דבוקים

ברעיון הציוני ומיליונים אחרים רואים אותו בעין יפה  .אי  -אפשר להבין אפוא משום  -מה משמיצים
אותה אנשי ' עזרה ' באוזני ממשלת גרמניה כ ' תנועה של הרפתקנים
ושוביניסטים '  ,הפועלת לרעת

92

החוץ אל סימון

בהא  -א  -דין ,
תורכיה

, 195

176857 - 8 ; 11 . 3 . 1915א 176321 - 35 ,א  ,סימון אל צימרמאן 23 ,

 . 1915על שטראוס  ,ראה פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,עמ '

שם  ,עמ ' ; 220 - 219

, 340 - 339 , 326 - 322
93

היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .חברת ' עזרה ' היא ארגון צדקה ואף

תורכיה  , 1 ) 176904 , 195 ,משרד
בפברואר  14 ,ו  17 -במארס

פוליטיים ,

. 390 - 340

חדלי  -אישים

על המדיניות הציונית בזמן המלחמה  ,שם ,

: 205 - 204

מינשר

עמ ' , 292 - 289 , 240 - 236 , 230 - 228

. 419 - 418

77023 - 4נא  ,צימרמאן אל  -ברנדסטורף  12 ,באפריל

;

 , 1 ) 177066ברנסטורף אל בתמאן  -הולווג ,

 . 309 - 310 ; 26 . 4 . 1915קק Lichtheim ,

שטראוס אל

94

שם , 1 ) 177068 - 71 ,

95

שם  ,ברנסטורף אל הנ " ל ,

96

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה

1915

ברנסטורף  , 23 . 4 . 1915 ,מצורף לברנסטורף

אל התמאן  -הולווג . 26 . 4 . 1915 ,

. 26 . 4 .

והציונות  ,עמ '

. 223 - 221

1 17

ישעיהו מרידמן
שהיא

ראייה לשבח

בזכות כמה מעשים טובים שעשתה  ,בסופו של דבר היא מנותקת מצורת החיים

היהודיים  ,הן בתחום הדתי הן כתחום החילוני  ,ונעדרת השפעה פוליטית .

97

אפשר להבין מדוע סימון היה כל  -כך מתוסכל  .לפני המלחמה היתה ל ' עזרה ' גישה כלעדית כמעט
לחוגים רשמיים בכל העניינים שנגעו ליהודי המזרח  .עתה  ,לאור ההתקרבות הממשית בין גרמניה
והציונים  ,התעוררו אצלו חששות שצפוי קץ למונופולין של

שהנהגת

' עזרה '

' עזרה ' .

במצב שנוצר נדמה היה

מקדמת בברכה את משטרו של ג ' מאל פחה  ,כיוון שזה נתן בידה הזדמנות לא  -רגילה

להנחית מכת מוות על יריביה  .בזאת הלכו ראשי ' עזרה ' בעקבות אפרים כהן  -רייס  ' .לאחר שהושמץ
על  -ידי הציונים כל כך קשות בזמן מלחמת  -השפות מצא לנכון להתנקם ביריביו ולהעליל עליהם

בתחילת המלחמה באוזני בהא  -א  -דין
שהציונים הם ' הגרועים

וג ' מאל פחה '  .הוא גם ניסה לשכנע את הקונסוליה הגרמנית

באויבי הגרמניות '  .כן ניסה להפעיל השפעה על הקצינים במשלחת הצבאית

הגרמנית  .עוזרו  ,האלברשטטר  ,היה זהיר אף פחות ממנו  .בפגישותיו עם ברודה ניסה לרמוז בגסות

שצריך לסלק את הציונים מן הארץ כ ' דקירות  -סיכה '  .לברודה היה יסוד לחשוב שכהן  -רייס הוא

שהגביר את החשדות בקרב השלטונות התורכיים נגד הציונות כצורה ברורה ושיטתית " .

בן  -דודו של

כהן  -רייס  ,ששימש מזכירו של בהא  -א  -דין  ,טרח לאסוף חומר ' להוכחת חוסר  -הנאמנות של הציונים

כיחסם לתורכיה ' .

99

בזכרונותיו טען כהן  -רייס שביקש להתחמק מפגישות עם ג ' מאל פחה 0 " ,י אבל מרדכי בן  -הלל הכהן

העיד על היפוכו של דבר  -שהיה אישיות רצויה בעיני המפקד העות ' מאני  .ג ' מאל הפגין את יחסו
המיוחד בלפי כהן  -רייס בכך שהיה סועד על שולחנו ; ואילו זה הרבה להפליג בשבחו על ' הטובות

שעשה ליהודים '  .י " י

בהעדר חומר ראיות מארכיונים תורכיים  ,קשה לקבוע עד היכן הגיעה תמימות -

הדעים בין כהן  -רייס והשלטונות התורכיים  ,אולם כוונתו ברורה מעל לכל ספק  .במכתבו לנתן  ,מיום
בפברואר

18

, 1915

כתב כהן  -רייס

:

מן הדין שחוגים מוסמכים יעמידו את ממשלת תורכיה על כך שרק חמישה אחוזים

בקירוב מכלל האוכלוסיה בארץ  -ישראל  ,ובירושלים פחות משני אחוזים  ,דבוקים בציונות
המדינית וכי היישוב היהודי כולו ישמח להשתחרר מאימת השוכניסטים היהודים מרוסיה .
אילו היתה הממשלה מגרשת בשקט את הפרובוקאטורים הציונים  . . .היה בכך משום צעד
שאיש לא היה מצטער עליו  .זכותה הלגיטימית של תורכיה לסלק אלמנטים הפוגעים
בשלום הציבור למקומות שלא יוכלו להזיק עוד .
כהן  -רייס הציע לשתק את העיתונות הציונית ולסגור את סניפי אפ " ק  ,הבנק הציוני  ,כיוון שהוא
' יוצר תלות מצערת בקרב אנשי העסקים והמסחר '  .צריך לסגור גם את ' בתי  -הספר

ולשים קץ לבחישה בפוליטיקה של סוכנים ציונים בקושטא  .ולסיכום
תורכיה  77083 - 8 , 195 ,וא  ,שטראוס אל ברנסטורף , 8 5 . 1915 ,

.

97

המפלגתיים '

:

מצורף לברנסטורף אל בתמאן  -הולווג ,

, 13 . 5 . 1915

שדר . 158
שם ,

98

, 1 ) 177300 - 41

' תזכיר על הציונות ומלחמת העולם '  ,כרודה אל בתמאן  -הולווג ,

 ; 76 / 1278מרדכי כן הלל הכהן  ,מלחמת העמים  ,א  ,תל  -אביב תרפ " ט  -תר " ץ  ,עמ '

א ' חרמוני

99

( עורך ) ,

כתכי מנחם

מלחמת העולם  ,ב  ,ירושלים

שיינקין  ,א ,

תרפ " ח  -תרפ " ט  ,עמ '

100

כהן  -רייס  ,זכרונות ,

101

מרדכי בן הלל הכהן  ,שם  ,ד  ,עמ ' . 39

77
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כ  ,עמ '

ירושלים תרצ " ו  ,עמ '

. 275

. 105

 ; 57אברהם

, 26 . 8 . 1915

מצורף לשדר

. 69

אלמליח  ,ארץ  -ישראל וסוריה בימי

ג ' מאל פחה בחברת קציניו וקציני  -המטה

הגרמניים בארץ  -ישראל בימי
מלחמת -העולם הראשונה

אילו יצאה ממשלת תורכיה בגלוי נגד הציונות ונקטה צעדים מתאימים נגדה  . . .היה
מתברר עד כמה קטנה התמיכה בקרב יהודי ארץ  -ישראל בשאיפותיהם השוביניסטיות של
הציונים .

2

"י

ריכארד ליכטהיים  ,נציג ההסתדרות הציונית בקושטא  ,קיבל ידיעות מוסמכות ש ' כהן הרחיק  -לכת
עד כדי כך שהופיע לפני השופט בירושלים עם האשמות נגד הציונות והמציא לשלטונות התורכיים

נימוקים נגדה ' " .יי לא קשה לגלות קווי  -דמיון בין הדעות שהביע כהן  -רייס ונוסח הודעתו של בהא -

א  -דין

ב 25 -

כינואר

1915

 .הי זאת ועוד  :לא היה זה מקרה בעלמא

בן  -גוריון ויצחק בן  -צבי  ,מנהיגי

' פועלי  -ציון '  ,באשמת

שב 9 -

בפברואר

1915

נעצרו דוד

השתייכות ל ' ארגון חשאי הפוגע באינטרסים

של המדינה '  .טענותיהם ש ' פועלי  -ציון ' הוא ארגון גלוי  ,ואינו עוין את תורכיה לא הועילו  .שניהם

למדו כאוניברסיטת קושטא ואתרי שפרצה המלחמה רצו להתנדב לצבא תורכי  ,אך לא נענו  .עם
ביטול הקאפיטולאציות היו בין הראשונים שהטיפו להתעת ' מנותם של הנתינים היהודים הזרים

בארץ  -ישראל .

ב 15 -

במארס נקראו לג ' מאל פחה ונמסר להם צו  -גירוש  .יחד אתם גורשו מן הארץ

ב " צ מוסינזון  ,מנחם שיינקין  ,יוסף אהרונוביץ  ,חיים

בוגרשוב  ,יוסף

לוריא ואחרים  .היתה משום

אירוניה בכך שדווקא לאנשים שצידדו בגלוי במעצמות המרכז גמלו בצורה כזאת  .הפתעה לא

פחותה מזו עורר גירושו של חיים בוגרשוב  ,מנהל גימנסיה ' הרצליה '  ,שאירח את ג ' מאל בקבלת -

פנים הרשמית שנערכה לכבודו

ב 2-

במארס

1915

 .נוסף על כך נסגרו עיתוני מפלגות  -הפועלים

' אחדות ' ו ' הפועל  -הצעיר '  ,אף  -על  -פי שנקטו תמיד קו פרו  -תורכי במאמריהם הראשיים  " .וי אולם מן

הראוי להטעים שרוב המגורשים לקחו חלק פעיל במלחמת  -השפות  ,והעיתונים האלה נמנו עם

המתנגדים החריפים של ' עזרה ' .
בשל ההתקרבות החדשה בין גרמניה והציונים חזר כהן  -רייס ושפך את זעמו
כמכתבו אל נתן

ב 16 -

במאי

, 1915

:

אנשים אלה הם בינלאומיים ורוצים לקיים קשרים עם שני הצדדים  [ ,אבל ] אנו יודעים

היטב עד כמה מנוגדים הציונים בארץ  -ישראל לאינטרסים הגרמניים  . . .ראשי הציונים
בארץ הם יהודים רוסיים מ ו ד ר נ י ם

;

אפשר שהם אויבים של ממשלת רוסיה ואף  -על  -פי -

כן הם נוטים לרוסיה ומסתייגים מגרמניה  . . .הטענה שהציונות בארץ  -ישראל מקדמת את
הקולטורה הגרמנית היא בגדר חוצפה לא  -רגילה  .הבנק הציוני הוא אנגלי  ,קרן  -הקיימת
לישראל היא אנגלית  ,והלשון הזרה הראשונה בבתי  -הספר הציוניים ביפו ובמקומות
אחרים היא הצרפתית .
כהן  -רייס אל נתן ,

102

תורכיה  . 176954 - 60 , 195 ,א ,

103

תורכיה 177107 - 15 , 195 ,א  ,ליכטהיים אל ואנגנהיים  , 5 . 6 . 1915 ,מצורף ל 177106 -א  ,ואנגנהיים אל בתמאן -

הולווג ,
104

105

1915

1915

. 18 . 2 .

 . 6 . 6 .על ליכטמן  ,ראה פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות

עמ ' 241 - 240

ועוד .

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,עמ '  . 220 - 219על בהא  -א  -דין  ,שם  ,עמ ' . 199 - ] 97
שם  ,עמ '

.

 . 225 - 224על ביקורו של ג ' מאל בגימנסיה ' הרצליה '  ,ראה שם עמ '  . 221כמכתב ליעקב שיף הכחיש כהן -

רייס ששיגר לשלטונות העות ' מאניים תזכיר נגד הציונות ( אצ " מ ,

, ] 2 / 181 / 11

לקונסול כרודה אמר אותו דבר  ,אבל הקונסול פקפק באמיתותו ( תזכיר

כהן  -רייס אל שיף

ברודה ,

] 1 . ] 915

ראה לעיל  ,הערות

 . ) 25 .גם

, 36

. ) 98

77
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המערכת הראשונה של עיתון ' האחדות ' .

משמאל לימין  :י ' בן -צבי  ,י

'

זרובבל  ,ד ' בן -

גוריון ורחל ינאית

כהן  -רייס נדהם לראות שהתורכים מתקשים להבחין בין לא  -ציונים וציונים  .הוא נחרד לשמוע מפי
ג ' מאל פחה שמוסדות ' עדרה ' ' מטפחים נטיות ציוניות  ,אם כי בצורה מתונה במקצת '  .כדי למתוח

קו  -תיחום ברור צריכה אפוא ממשלת גרמניה להודיע לבעלת  -בריתה שאינה יכולה עוד להשלים עם
פעולה ציונית בארץ  -ישראל  ' .אי  -אפשר להפריז במסקנה ' הוא סיים את מכתבו  ' ,שהרוב המכריע

ביישוב רוצה להשתחרר מן הטירור של הציונים הרוסיים '  " .י '
מכתביו של כהן  -רייס
בשגרירות בקושטא

נשלחו כדואר הדיפלומאטי ונקראו בקונסוליה הגרמנית

בירושלים ,

ובמיניסטריון בברלין  .נימוקיו הטביעו את רישומם על עמדת הדיפלומאטים

הגרמנים  .עי במיוחד הושפע שמירט שעמד זמן רב כקשרי ידידות עם כהן  -רייס  .בפברואר
המליץ שיוענק לו ' אות מסדר הכתר המלכותי  ,מחלקה

רביעית ' ,

1912

אף

לרגל יובל העשרים וחמש לפעולתו

החינוכית  ,בהוסיפו שכהן  -רייס ' מוכן תמיד להעניק לקונסוליה את ידיעותיו על העניינים היהודיים

המקומיים '  "" .י

שמידט היטה אוזן לדברי כהן  -רייס ומחוסר ידיעה בעברית קיבל את עצתו ללא

,

בדיקה  " .השדרים של שמידט לקושטא היו חזרה מלולית על דעותיו של כהן  -רייס יי
ן

כשנודע ביישוב על הצעדים שנקטה ' עזרה '  ,קמה סערה ונפתחה התקפת  -נגד  .ארתור רופין  ,מנהל
המשרד הארץ  -ישראלי  ,שיגר תזכיר לשמידט  ,יין וליכטהיים הפריך את רוב ההאשמות שהועלו

במכתביו של כהן  -רייס הטענה שהיישוב הלשן תומך במערכה האנטי  -ציונית של ' עורה '  ,אין לה על
,

מה שתסמוך  .דברי  -המחאה של ' הראשון לציון ' משה פרנקו נגד נסיונו של בהא  -א  -דין לתקוע טריז

בין יהודי ליהודי  : ,יי

מעידים על ההיפך  .ראיה אחרת לכך היתה הצעתם של ראשי הקהילה החרדית

בפראנקפורט דמיין לבוא לקושטא כדי לשכנע את ממשלת תורכיה בנאמנותם של

הציונים  ' .יי

בעקבות פניותיהם של שטראוס  ,של רופין ושל ליכטהיים  ,ניטל עוקצן של האשמות ' עזרה '  ,אבל
היה זה בעיקר תזכירו של הקונסול ברודה מיום

26

באוגוסט

, 1915

שאפשר סופית למשרד  -החוץ

הגרמני לגבש קו מדיני לעצמו  .השפעתו של שמידט נחלשה  ,בשל מחלתו  ,וזו של ברודה הלכה
תורכיה

106

הדבר

107

, 195

 ) 177248 - 51ן ,

כהן  -רייס אל

נתן 1915 ,

. 16 . 5 .

הרשים את שגריר גרמניה בקושטא  ,ריכארד קיהלמאן  ,אפילו ביולי

והציונות  ,עמ '

. ) 311

108

אליאב ( לעיל  ,הערה

109

אצ " מ ,

110

פרידמן  ,גרמניה תורכיה

, 23 / 52

1917

( ראה  :פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה

, ) 11

שמידט אל ואנגנהיים ,

.

 , 11 2 . 1912עמ '

ליכטהיים אל  ( P. E . C .הנהלה הציונית זמנית ,
והציונות  ,עמ '

. 178

ניו  -יורק ) 1915 ,

. 30 . 4 .

. 248 - 247

תורכיה  177260 - 76 , 195 ,א  ,רופין אל שמידט  , 21 . 7 . 1915 ,מצורף להנהלה הציונית אל משרד החוץ .
רופין ראה  :פרידמן  ,גרמניה  .תורכיה והציונות  ,עמ '  134 - 132ועוד .

111

112

שם  ,עמ ' . 220

113

תורכיה 177107 - 15 , 195 ,

"

,

1915

ליכטהיים אל ואנגנהיים  , 5 . 6 . 1915 ,מצורף לואנגנהיים אל בתמאן  -הולווג .

 . 2 . 9 .על

, 5 . 6 . 1915

ראה  . 313 - 315קק  . l. ichtheiln .העתקים של מכתבי סימון וכהן  -רייס קיבל ליכטהיים משטראוס  .מנהיגה של
היהדות החרדית
314

1 .20

.ק).

בגרמניה  ,הרב רוזנהיים מפראנקפורט דמיין  ,התערב במשרד החוץ לטובת הציונים ) ichtheim ,

_

l

חברת ' עזרה

',

וגברה  .ברודה גרס שמבחינה גרמנית המלחמה בציונים היא ' לא  -רצויה

רייס במיוחד מעוררים

סלידה ,

הגרמנים והציונות
לחלוטין ' .

1918 - 1901

תככיו של כהן -

משום שהוא מתיימר להיות ' קורבן של הפאטריוטיזם הגרמני

שלו  . . .וכמי שנפגע אישית משום שהתמסר בכל נפשו ומאודו להסברה גרמנית לבקשת משרד -
החוץ '  .ברודה טען שאינו יודע על ' הסדרים ' כלשהם בין משרד  -החוץ וחברת ' עזרה '  ,אף שהתמיכה

הקונסולארית בבתי  -הספר שבהם נלמדת גרמנית והמוחזקים בכספים מגרמניה  ,תימשך כמו קודם .

עם זאת הזכיר ברודה לכהן  -רייס שגרמניה מגלה עניין גם ' בחוגים אחרים  . . .שעשויים להיות
חשובים ' לה  .ואשר לעתיד  ,דעתו שיהיה צורך למצוא מודוס ויוונדי בין שני הצדדים  .ראשית  ,אין
להניח שחברת

' עזרה ' ,

לאחר שהואשמה על  -ידי הציונים בנקיטת אמצעים לא  -הוגנים ואינה נהנית

עוד משיתוף  -פעולה עמם  ,תוכל לקיים בידה שליטה בטכניון  -אלא אם כן תקבל תלמידים מקרב
ילידי המקום בלבד  .במקרה זה  ,מסכם ברודה  ' ,יאבד את צביונו היהודי  ,שיועד לו

תחילה ' .

על  -כל -

פנים  ,דעתו שרצוי להשאיר את העניין כידי היהודים עצמם  .אל לה לממשלת הרייך להרגיז צד זה
או אחר ועליה לנסות ולנצל את שני הצדדים לטובת גרמניה 4 .יי
ממשלת גרמניה אמנם עשתה כך  ,אלא שבינתיים נעשו הציונים הצד המועדף  .ביטוי למדיניות
החדשה ניתן בהנחיות שהעבירה השגרירות בקושטא לקונסוליה הגרמנית

בקטע הקובע שכמסמך חשוב זה נאמר

ב 22 -

בנובמבר . 1915

:

מבחינת מדינית רצוי לגלות יחס חיובי לציונות ולמטרותיה  .יש לעשות מאמץ ולכבד ככל
האפשר את רגישותם של היהודים הגרמנים  . . .ובפרט של אלה הקשורים ב ' הילפס -

פראיין '  ,המתנהגים  ,ללא הצדקה  ,כאילו ההתעניינות בתנועה הציונית פירושה פגיעה
ישירה במעמדם .
הקונסול נתבקש להפעיל ' השפעה מרגיעה ' על נציגי

הממשלה הגרמנית נקטה אפוא

עמדה  ,וב 10 -

בינואר

' עזרה ' ,

, 1916

כל אימת שתידרש  ' .יי

כשפנה סימון לצימרמאן שנית  ,נאמר לו

גלויות שהצעתו של כהן  -ריים לעשות שימוש ב ' עזרה ' למלחמה בציונות נראית בעיניו צעד מפוקפק

מאוד  " .יי

שני הצדדים נתבקשו על  -ידי הדיפלומאטים הגרמנים להגיע לעמק  -השווה  ,ובסוף

1916

הושגה שביתת  -נשק  .נתן גינה את כהן  -רייס במלים חריפות על ' האשמות  -שווא והתככים שהוליכו
שולל את ג ' יימס סימון '  .ליי
שיתוף  -פעולה של ממש בין ' עזרה ' וההסתדרות הציונית התחיל רק בסוף ינואר 918נ  .יישור
ההדורים בין הצדדים נגרם בעיקר בשל השפעתה המחשמלת של הצהרת בלפור  .בזכותה נתחזק
מעמדם של הציונים לא רק במדינות ההסכמה ובמדינות נייטראליות  ,אלא גם בגרמניה  .לפתע
הפכה הציונות לגורם במדיניות הבינלאומית ונושא לדיונים בחוגים רחבים  .היא חוללה שינוי

קיצוני ברחוב היהודי  .יהודי גרמניה  -ובעיקר הלא  -ציונים  -ראו באי  -רצון כיצד קוצרות מדינות

ההסכמה את פרי ההצהרה  ,ומצאו שמחובתם הפאטריוטית לדאוג להשבת האיזון על כנו  .מצוקת
היהודים במזרח  -אירופה  nrf w ,אז בשליטה גרמנית  ,עוד הוסיפה על הגורמים שחייבו את הגברת
~

האחדות .
114

בנ " ל  ,הערה . 98

'/

דברי ברודה הם הוכחה נוספת לכך שלא היה מקום לחשדות הציונים בדבר ' הסכם חשאי ' בין

' עזרה ' וממשלת גרמניה וכוונת הממשלה לפעול ל ' גרמניזאציה ' של הטכניון .
115

תורכיה  177404 - 7 , 195 ,א ,

מסרניך אל בתמאן  -הולווג ,

 , 22 . ] 1 . 1915שדר 693

ונספחים  .נוסח מלא ראה

 :פרידמן ,

גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,עמ ' . 265
116
117

שם 177515 - 6 ,א  ,צימרמאן אל סימון 10 . 1 . 1916 ,

14 - ( 15נ

 .קק .

L11
iL' lltllCil

באמצע הקיץ

1917

.

חזר

כהן  -רייס לגרמניה .
121

ישעיהו פרידמן

הרעיון להקים מוסד מאחד  ,שייצג את האינטרסים של היהודים בגרמניה ומחוצה לה בשיחות
השלום  ,הועלה על  -ידי ג ' יימס סימון .

ב 30 -

כנובמבר

1917

הוא ביקש לכנס קבוצת אישים בולטים

ביהדות גרמניה  ,אך ללא השתתפות הציונים  ,בטענה שאלה מייצגים ארגון בינלאומי  ,לא  -גרמני .
הנכבדים שהוזמנו סירבו להמשיך בלי הציונים  ,ואילו הציונים עצמם הודיעו שלא יצטרפו אם לא
תתקבל תכניתם  .התכנית כללה שלושה סעיפים

:

שוויון אזרחי

( למשל  ,ברומניה ) :

אוטונומיה

לאומית  -תרבותית בארצות שבהן ריכוזים יהודיים גדולים  :הזכות לעלייה חופשית ולאוטונומיה

תרבותית בארץ  -ישראל .
עם עיבודה של תכנית משותפת  ,נוצרה אפשרות להקים את ' איחוד הארגונים היהודיים בגרמניה

לשמירת זכויות היהודים במזרח ' ( (] כ

) 3ע ) .

היה זה ארגון  -גג שהקיף את כלל הציבור היהודי

בגרמניה  .ג ' יימס סימון נבחר כנשיא ה ' איחוד '  .סגני  -הנשיא היו אוסקאר קאסל ופראנץ אופנהיימר :

ומזכירי  -הכבוד  -ארתור האנטקה ופאול נתן  " .י
ב 14 -

ביולי

1918

יצאה משלחת

ה ' איחוד ' לקושטא  ,באישור ממשלת גרמניה  ,לשיחות על הקמת

' מרכז יהודי לאומי ודתי בארץ  -ישראל '  .טלעת פחה  ,ראש ממשלת תורכיה  ,היה מוכן לבוא לקראת
היהודים  ,אבל דרש להשמיט את המלה

שבאו .

ב 23 -

בספטמבר

1918

' לאומי ' .

המשא  -ומתן נפסק ונציגי ' האיחוד ' חזרו כלעומת

נפלה חיפה בידי הצבא הכריסי וב -

31

באוקטובר נחתם הסכם שביתת -

הנשק עם תורכיה  .עידן הקיסרות העות ' מאנית באסיה הגיע אל קיצו .
אחדות ישראל לא נפגעה מתוצאות המלחמה  .הזעזוע אחרי תבוסת גרמניה היה כה חזק  ,וכה רבה

היתה יוקרת הציונות בעקבות הצהרת בלפור על דעת כל הצדדים הלוחמים  ,עד שהמחלוקת הישנה
 ההדדי  ,ובשניםאיבדה כליל מחשיבותה  .שיתוף  -הפעולה במסגרת ה ' איחוד ' הגביר את האמון
הראשונות שלאחר המלחמה היתה יהדות גרמניה מאוחדת יותר מאי  -פעם בעבר  .הוכחה ברורה לכך
ניתנה בתחילת מארס

, 1919

בפגישה עם ברנסטורף  ,הממונה על ענייני היהודים במשרד  -החוץ .

נציגי חברת ' עזרה '  ,ה ' צנטראל פראיין ' וארגונים יהודיים אחרים בגרמניה הביעו פה  -אחד תמיכה

במצע הציוני שנתקבל בקופנהאגן  .לאחר  -מכן הציע ברנסטורף לליכטהים לשמש בתור עוזרו .

חברים אחרים בוועדה המייעצת ליד המשלחת הגרמנית לוועידת השלום היו ד " ר אויגן פוקס  ,נשיא
ה ' צנטראל פראיין ' ונציג הלא  -ציוניים  ,והרב פנחס מאנסבך  ,נציג החרדים  .במרוצת  -הזמן הורחב

המצע והוכנס שינוי בסעיף הארץ  -ישראלי  .בתיקון דובר על
וכלכליים בארץ שיבטיחו את התפתחותה לכלל קהילייה

כלל ישראל '  ' .יי

:

' יצירת תנאים מדיניים  ,מנהליים

) ( Gemeinwesen

אוטונומית  ,בתמיכת

נוסח זה היה גרסה מתוקנת של ההחלטה שהגישה ההסתדרות הציונית העולמית

לוועידת השלום כפאריס  : 0 .י תפנית רעיונית כזאת מצד יהודי גרמניה הלא  -ציונים לא היתה בגדר

האפשר לפני . 1918

ב , 1920 -

לאות רצון טוב  ,מכרה ' עזרה ' את הטכניון להסתדרות הציונית במחיר

נמוך  .כעבור שנתיים שוב גילו ראשיה רוחב לב ומכרו ל ' קרן  -היסוד ' את בית  -הספר למל ואת בית -

הספר לבנות  ,ואז גם נפסקו פעולות החברה בארץ  -ישראל  .י2י

.

1 ]8

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות עמ ' . 394 - 392

] 19

שם עמ '

] 20

.

]

] , 4 ] 6 -4

. 407
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 111רינרת  ,חברת העורו עמ ' . 133
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השנ 1914 - 1918 : Britiih -

,

1 . Friedman , The Question fPa/ estine

מושבת

' בצלאל ' בבן  -שמן  ,סו9ו 3 -ו9ו

גדעון עפרת

בימי שהותו בפארים

( , ) 1895 - 1889

חלם בוריס ש " ץ על הקמת מוסד

אמנותי ,

שיגשים את חזון ' החיים הטבעיים '  ,מעין תשובה לחיי הבורגנות המנוונים של
' הפריסאים בני הבולווארדים '  .י

כשהקים  ,ב , 1906 -

את ' בצלאל '

הירושלמי ,

הוגשם חזון ' החיים הטבעיים ' במידה מעטה בלבד  ,ולו רק בשל העובדה

שמקומו של המוסד היה בעיר  .פוחלצי  -ציפורים במוזיאון  ,גן  -חיות תנ " כי
בחצר  ,גינה קטנת  -ממדים וטיולים בחיק  -הטבע מדי כמה חודשים  -כל אלה
לא היו תשובה של ממש לחזונו של ש " ץ  .ניסיונו להקים מושבה ' בצלאלית ' ,

שתאחד חיים חקלאיים עם עשייה אמנותית  ,נעשה במידה רבה בהשפעת אותו
חלום .
מישבת

' בצלאל ' בבן  -שמן  ,כפי שנקרא היישוב החדש במכתבים שנשלחו ממנו  ,על יחסיה עם

החווה החקלאית כיער הרצל  ,היא הדגם הקרוב ביותר להגשמת חזונו של  . y " wמכאן שבחינת

בעיותיה של המושכה הקטנה  ,סיפור הקמתה ונפילתה  ,ילמדונו על טיב החלום ה ' בצלאלי '  ,ועל
שורשי כישלונו וסגירתו בשנת  . 1929היחס בין חזונו הרומאנטי של ש " ץ  -שלילת הגלות ובריאת

יהודי חדש  ' ,טבעי ' וחזק  -ובין אופיים של התימנים  ,שאמורים היו להגשים חזון זה  ,וכן אי -
הכרתו הבסיסית את עולמם הרוחני  ,וכפיית חזונו עליהם  -כל אלה מגוללים לפנינו סיפור שהוא
טראגי וקומי כאחת .

לא מעט אירוניה יש בתולדות יחסי  -הגומלין שבין מושבת ' בצלאל ' ובין מוסד  -האם בירושלים  ,שכן
יחס  -גומלין כזה היה קיים אף בין המוסד הירושלמי ובין הוועד  -המפקח שלו בברלין  ,בראשותו של
אוטו וארבורג  .הפיקוח מרחוק  ,כפיית חזון אמנותי מסוים ואפיקי  -פעולה מסוימים עוד יותר מכיוון
ברלין

לירושלים ,

ובעיקר חנק כלכלי הדרגתי  -כל אלה הביאו  ,בין השאר  ,לסגירת ' בצלאל '

ב . 1929 -
סיפורה של מושבת ' בצלאל ' הוא אפיזודה מאלפת  ,ראשונה מסוגה בארץ  ,שעניינה גורלו של כפר -
אמנים ( גם אם מדובר באמנים העוסקים ברקמה בחוטי זהב וכסף  ,ולא

שבה עומתו מעמדות חברתיים  -כלכליים שהיו גם עדות

בציירים ) ,

וגורלה של חברה ,

שונות  .קורות מושבת ' בצלאל ' הן גם סיפור

עצוב  ,על גורלה של חברה שמגמותיה דתיות והיא נתמכת בפטרון .

' בצלאל ' והמושבות
חכיבנו הפרופסור שב אתמול מנסיעתו באירופה  ,יחד עם אשתו הגברת  .וכל

' בצלאל '

עשה לו ולה קבלת  -פנים נהדרת שארכה עד שלוש כבוקר  .בנאומו הזכיר גם אתכם בתור
1

מ ' נרקיס ( עורך )  ,ברוך שץ  -חייו ויצירתו  ,מונוגרפיה  ,א  ,ירושלים

תרפ " ה  ,עמ '

. 24
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גדעק עפרת

בוני המושבות הבצלאליות  ,העתידות לכסות את פני כל ארץ ישראל . . .

2

דברים אלה של מ " בשן  ,מזכיר ' בצלאל '  ,במכתבו למושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן מיום ה -
בספטמבר

] 191

11

מאירים את מגמתו החברתית  -האוטופית של ' בצלאל '  ,ואת חלקה בהקמת מושבת -

,

התימנים בבן  -שמן .
העיקרון

האוטופי  -שילובן של ציונות  -סוציאליסטית ושל אמנות  -שעמד ביסוד הקמת

' בצלאל '  ,הפך את המוסד הירושלמי למקור  -יניקה לריכוזים חברתיים יוצרים  ,שנועדו להעניק
לחכרה הארץ  -ישראלית המתהווה איכות אמנותית  ,ולהפכה לחברה

הארמונית  ,יצירתית  ,כנה

של יופי משוך עליה  .כוונתו היסודית של ש " ץ היתה להקים מושבות

ופשוטה  ,שחוט

חדשות ,

לחדור למושבות הקיימות ולשלב עשייה אמנותית בעשייתם החקלאית של האיכרים  .בדרכו אל
המושבות ביקש ' בצלאל ' בראש  -וראשונה להאציל מרוחו ומכוחו על ירושלים  .לא זו בלבד

ש ' בצלאל '  -ובעיקר חלקו החינוכי  -התיימר לשמור על רוח של שיתוף בהיותו מעין
מיקרוקוסמוס של חברת  -מופת שוויונית  -אמנותית  ,אלא הוא היה  ,עד לימי מלחמת  -העולם

הראשונה  ,הגדול שבמקורות התעסוקה של

מ ' בצלאל ' אל בתי ירושלים  ,בשלחו בשנת

בבחינת ' תעשייה
המלאכה שבעיר
וכסף ) ;

' קו ולבן '

( לצורפות ) ;

' כתר ' ( למלאכת הרקמה בחוטי זהב

ורבים אחרים  .במאמר על ' בצלאל ' והתעשייה בארץ  -ישראל כתב

( לצילום ) ;

) ( Loewe

1911

עשרים בנות להמשיך וליצור שטיחים

בביתן ,

במשך שנות העשרים המאוחרות אף העניק המוסד את חסותו לבתי -

 ' :מרבדיה ' ( לשטיחים ) ;

' מנורה '

הרברט לאוו

ביתית ' .

ירושלים ,

והקפיד על העברת תעשיית השטיחים

באפריל

: 1912

קיימת מה שאוכל לכנות בשם ' שיטת הכוורת '

) ( Lechwokth

שלפיה מופרדות מושבות

קטנות של אמנים כלהקות  -דבורים מכוורת  -האם ומפוזרות על  -פני הארץ  .כך מונעים
צמיחתו של איזור חרושתי דחוס  ,ומאפשרים לכל מחוז לספק את צרכיו  -הוא  .במקרהו

של ' בצלאל ' יש כבר כמה דוגמאות  :ישנה מושבת אומני מלאכת הכסף התימניים בבו -
שמן  ,הפועלת

כיישוב החדש  ,ושולחת את מוצריה המוגמרים למכירה ל ' כצלאל '  .אין בכך

רע  ,באשר

' בצלאל ' יכול למכור כל מה שהוא מציע למכירה  .יתר על כן  ,מוצרי בית -

כל

המלאכה לרקמה בחוטי כסף וזהב אין להם כמעט ביקוש בקרב אנשי המושבה העניים .
אין תינוקות יהודים במושבות נולדים כשבפיהם כפית כסף  .גם תעשיית התחרה הועברה

לידי  , Jerusalem Frauenverbandוהצלמים אף הם אורגנו כמוסד נפרד  .הללו יצרו
מאז שיקופיות יפות מאוד

לפנס  -קסם ,

וגלויות  -דואר ' .

ואכן  ,תעשיית שטיחים בכפריה השונים של ארץ  -ישראל היה חזון ' בצלאל ' בראשיתו  .כבר

ב 1905 -

סיפר א ' בן  -יהודה  ,כי בוריס ש " ץ הצליח מאוד לפתח את תעשיית השטיחים בבולגריה  ,והיא עתה
מקור מחיה לכפרים רבים ולאלפי משפחות ; ועתה בא האמן לארץ  ,כדי לכונן גם בה מפעל דומה .

והוסיף בן  -יהודה

:

' והדבר הזה יביא תשועה גם להמושבות  ,שיתן עבודה להאיכרים בשעות הפנאי

מעבודתם בשדה  ,ובזה תרבה הכנסתם '  4 .יחיאל יוסף לבונטין פרש בשנת

1910

תמונה מייאשת של

מצב העבודה והפרנסה בארץ  .הפתרון  -קואופראציות  ,התאגדויות של בעלי  -מלאכה  ,ו ' בצלאל '

2

3

המכתבים המצוטטים במאמר שמורים בארכיון ' בצלאל ' ובארכיון המשרד הארץ  -ישראלי .
912ן 26 . 4 .

.

 Worldג1ו 1ש

בלונדון  ' ,באזאר
4

השקפה ,
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"

 . Theהמאמר ראה אור לרגל תערוכת ' בצלאל ' ובית  -הספר אוולינה דה  -רוטשילד

.

פלשתינה '~

גליון יט ( . ) 1905

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

הוא  -הוא המופת לכך  .לבונטין היתווה חזון אוטופי של ארץ  -ישראל  ,שבמרכזו מושבות  -אמנים

:

 . . .ורואה אני בדמיוני סביב ירושלים  . . .בתים מרווחים ונקיים הטובעים בים של ירק
ועשב  .ובהם יושבים חייטינו וסנדלרינו  ,אורגים ועושי שעונים  ,עושי צעצועים מעץ -
הזית  ,עושים מלאכת  -מחשבת בזהב ובכסף  -והאנשים האלה אמיצי כוח  ,וגובה להם
וקומה

להם ' . . .

לפיכך מובנת הידיעה שהופיעה בעיתון ירושלמי בראשית

: 1910

מפעל חשוב חדש  .המשרד הארצישראלי הציע לכונן שכונה קטנה מיוחדתעל אדמת
קרן הקיימת אצל לוד לעשר משפחות מהתימנים העושים עבודות החלף של כסף
בבצלאל  .בבצלאל עובדים עתה במחלקה זו חמישים איש  ,כולם תימנים  ,וכבר הגיעה
מלאכתם לרמה יפה של שלימות ויופי  ,וכל המלאכות הנעשות על ידם נמכרות כולן ומיום
ליום מתרבים הקופצים עליהן ואין ספק בדבר כי עוד הרבה משפחות יוכלו למצוא

פרנסתן במלאכה זו  ,והנה  ,במקום לבנות בתי  -מלאכה חדשים בתוך המכון של

בצלאל ,

החליט המוסד לכונן ישוב קטן  . . .בכוונת זה לנטוע החרושת הביתית בהכפרים היהודים .
גם ב ' הצפירה ' של אותה שנה

( ) 1910

6

נזכרת הקמת המושבה במונחים דומים  ,אף שהכותב ייחס

למושבה תעשיית מרבדים  .וכך נאמר שם

:

 . . .ואין ספק  ,כי בקרוב תווצרנה עוד קולוניות רבות כאלה  ,שמטרתן למנוע בעד ריבוי
החושנים העניים

בירושלים  ,ולהוציא את הכוחות הדלים הבאים מתימן ומתרכזים

בעיר  -לחוץ  ,אל השדה  ,כדי לעשות אותם רעננים ופוריים .
ובעיתון אחר נזכר ' בצלאל ' כמוסד שיקנה לאיכרי המושבות עבודות ביתיות

:

' שתהינה מקור

הכנסות צדדיות לאכרים ולפועלים העבריים  ,ותמציא להם עבודה בימות הגשמים ואפיסת העבודה

בשדה '  7 .בהמשך מתייחס הכתוב למושבת בצלאל בבן  -שמן

:

צעד חשוב מאוד עשה ' בצלאל ' בימים האחרונים  ,בגשתו לבניין כפרים חדשים בשביל

פועליו  .לע " ע [ לעת עתה ] נכנה כפר קטן של אי  -אלה כתים וכעתיד עומדים לכנות עוד
בתים רבים .
עוד קודם להקמת המושבה בבן  -שמן  ,תכנן בוריס ש " ץ הקמת שכונת  -אמנים בירושלים ( שכונת
יוסף יזרעאל ' ס  ,על  -שם האמן

היהודי  -ההולנדי הנודע ) .

בראשית

1910

ביקש להקים מושבת  -אמנים

ביריחו  ,ואף החל בהכשרת המקום  ,אולם מעבר לזאת לא הגיעו הדברים  .כשהוקמה מושבת בצלאל
בבן  -שמן ,

חודשים ספורים אחר  -כך  ,היתה כבר פריו של דגם רעיוני מפותח  .בהרצאה שנשא

וארבורג בברלין  ,אמר

:

ההתקדמות באה גם במקצוע התעשיה הביתית במושבות  .תעשית הסלסלות בעקרון עולה

יפה  .החווה של בצלאל בבן  -שמן תגדל עכשיו באמצעיה של הקרן הלאומית  ,כדי שתוכל
להתקיים ולעמוד ברשות

עצמה ' .

' בצלאל ' היה קשור אפוא למפעל ההתיישבות בכללו  .מכאן קשריו המיוחדים עם אגודות
ההתיישבות

באירופה ,

ואפילו עם חברת

' כרמל '

ליינות  .מכאן אף הקריאה הנרגשת שהגיעה

5

רשולם  ,גליון לד  -לה ( . ) 1910

6

לא נתברר מקור הקטע שנמצא בארכיון ' בצלאל '  .אפשר שמקורו בעיתון ' האור ' .

ד

המבשר  ,גליון נב ( תרע " א ) .

8

. .

העולם  , 9 9 1912 ,עמ '

. 25
ל12

בוריס ש " ץ

מטבריה  ,באמצעותו של ליב יפה  ,מורה עברי בבית  -הספר לבנים של חברת ' כל ישראל חברים '

חושב אנוכי שכבר הגיעה השעה שכבודו ירחיב את חוג פעולותיו גם מחוץ
ולעבור ל ' גליל ' בפתיחת סניפים למוסד החביב שכב ' עומד כראשו . . .

גם את אוהל ' בצלאל '  ,בחגיגות שנערכו במושבה רחובות
' בצלאל ' עם מוצרי החקלאות

ב , 1909 -

הארץ  -ישראלית  ,בתערוכה שנערכה

:

לירושלים ,

9

וכן את הזיווג של מוצרי

באחד הקונגרסים הציוניים

שבבאדל  ,אפשר לראות בעקבות התפשטותו של המוסד .
השנים

ובהן

1911 - 1910

460

היו שנות  -שיא בהתפתחות ' בצלאל '  .במשך חמש שנות קיומו פיתח

 32מחלקות ,

עובדים ותלמידים  .האמון שרחשו לו המוסדות הציוניים בארץ ובאירופה ( ובראשם הוועד

הברלינאי והוועד האודיסאי ) עדיין היה גדול  .האופטימיות ב ' בצלאל ' הרקיעה אפוא שחקים  .היתה
זו גם תקופת התערוכות הגדולות שערך המוסד באירופה ובארצות  -הברית

( . ) 1914 - 1909

לכן אין

תימה שבוריס ש " ץ החליט להקים מושבת ' בצלאל ' דווקא אז .

בחירתה של בן  -שמן
מקום המושבה בבן  -שמן לא נקבע כידי ' בצלאל '  .אחת מרכישותיה הראשונות של הקרן  -הקיימת
לישראל היתה האיזור הסמוך
 , 1904נעשתה בהסכמת

הרצל .

ללוד  ,שהוכשר
100

ליישב עליהם את פועלי בית  -החרושת .

הסמיכות לווילהלמה  ,המושבה הגרמנית

יצחק

במכתב ,

9

ב 1905 -

דונמים נמכרו

בית  -החרושת ' עתיד ' לעיבוד שיירי זיתים .

ויליקנסקי .

מיד כ ' יער

הרצל '  .ראשית רכישת השטח  ,בחורף

לחברה של ציוני רוסיה  ,ועליהם הוקם

120

ב 1905 -

דונמים אחרים נמכרו לוועד האודיסאי  ,כדי

הקים כאן י ' בלקינד את בית  -הספר

השכנה  ,תבעה

החקלאי  .ש

גם

להרחיב את היישוב היהודי כאיזור  .היה זה

מנהל החווה הניסיונית ( גלגולו החדש של בית  -הספר

החקלאי ) ,

שהחליט על

שהגיע בט " ז בטבת תרע " ב  ,ניתח ליס יפה באריכות את בעיותיה החברתיות של טבריה  ,והעמיד את

' כצלאל ' כסיכוי יחיד כמעט לגאולה כלכלית של יהודי טבריה  ,המתבוללים בשכניהם הערבים או המושפעים
השפעה חזקה ממגמותיה הצרפתיות של חכרת ' אליאנס '  ,על כתי  -הספר שלה  .וכך כתב ליכ יפה  ' :וכעיר כטבריה ,

הקטנה בכמות תושביה  ,יביא מוסד כזה במשך הזמן מהפכה בחיים היהודיים  . . .ובמוסד הזה נציל את הצעירים
בכמות וכאיכות  .בכמות  -שישארו כעיר ולא יעזבו את א " י  .וכאיכות  -יחד עם השארם בעיר יעשו גם
לאלימנט חי בעל הכרה לאומית ויביאו תועלת לישוב היהודי ' .
10

.

ראה להלן  ,בדיון על החווה הניסיונית  .לתולדות בית  -הספר ראה  :א ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית תל  -אביב
, 1970
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עמ '  . 90 - 83אגב  ,ביין לא הזכיר כלל את מושבת ' בצלאל ' בתארו את תולדות ההתיישבות

כבן  -שמן .

מושבת 'בצלאל ' בבן  -שמן

מיקרם מושבת ' בצלאל ' דווקא באתר זה  .להוציא קומץ פועלי החווה ובית  -החרושת  ,היה איזור כל -
שמן ריק מיהודים .

מבחינת ' בצלאל ' הירושלמי היה בהקמת כפר  -אמנים בסמוך ליער משום הגשמת חזון החיים
הטבעיים  ,מעין זיווג האומנויות והטבע  .על אף כל המעלות הללו  ,התרעם מאוד מנהל מושבת
' בצלאל ' על מיקומה  ,אבל זה היה מאוחר יותר  .בסוף

1913

הוא כתב

:

האדמה שנתנו להם היא אדמת סלעים  ,ובכדי לסקל מגרש אחד ( בן
בשביל עיבוד ירקות צריך לעלות לערך

2

דונם ) ולהכשירו

פרנק ( לפי דברי ויליקנסקי  .הוא מודה

200 - 300

עכשיו ששגיאה גדולה עשה בזה שבחר את מקום המושבה בבן  -שמן כי אז התחשב רק עם
התועלת שנביא להחווה בישבנו על הגבול לשומרו ) ומובן שכל זה שהאדמה לא מוכשרה
אי אפשר כמעט לעשות ירקות  ,בפרט לאלמנט שלא רגיל לעבודה קשה ובמקום שאיננו
רואה שום משל או דוגמא שיתעורר בו החשק לחקות .

סיבה נוספת להסכמת ' בצלאל ' לשיכתם של האומנים התימנים באיזור בן  -שמן  ,למרות התנאים

הקשים  ,היתה צפיפות האוכלוסין ביכצלאל ' הירושלמי  .הצלחתו הגדולה של המוסד באותן שנים
לא תאמה את מבנהו .
בסוף

ב 1910 -

הוקם בניין חדש  ,תוספת לשני בניינים תורכיים שניתנו ל ' בצלאל '

והוא שימש את פועלי המוסד  .מחלקת השטיחים עלתה על גדותיה משפע

, 1905

וש " ץ העסיק רבות מהן במלונות  -קש שהתקין למענן
למלאכת  -כסף  ,שהיתה המחלקה השנייה בגודלה

בגן  ,או

ב ' בצלאל ' ,

תלמידות ,

שלחן לעבוד בבתיהן  .המחלקה

סבלה אף היא מחוסר מקום  .יי

ש " ץ ידע

גם  ,שהמוני תימנים עומדים להגיע ארצה  ,והיה עליו לפתור את בעיית המקום  .הצעת המשרד

הארץ  -ישראלי נתקבלה אפוא בלי היסוסים

' בצלאל

'

רבים 2 .י

והתימנים

כסקירתו על מצב היישוב בארץ  -ישראל בשנת

..

1910

כתב יוסף לוריא

:

 .את מקום הפועלים האשכנזים ירשו במידה מועטה פועלים תימנים  .מספר התימנים

הולך ועולה  .הם מתרגלים לאט לאט אל עבודת  -האדמה ועל  -ידי זה באות פנים חדשות
אל מושבותינו  .ובלי ספק עתיד מספר הפועלים התימנים להתרבות  .מבקשים פועלים
תימנים בכל המושבות  .בין התימנים אפשר למצוא גם אנשים כאלה המסוגלים לנטוע גני
ירקות  ,וגם לעבודות צדדיות  ,כגון תעשייה ביתית  .את הנסיון הראשון עשה בסוף השנה

הפרופסור שץ  ,שהושיב עשר משפחות של יהודים תימנים בלוד  .הקרן הלאומית נותנת

לעשר המשפחות האלה אדמה לגני ירק  ,וה ' שץ מספיק להם עבודה  -עשיית כלי כסף ,
שלמדו ב ' בצלאל '  .אם הנסיון הזה

יצליח ,

אפשר יהיה להרחיב אותו במידה יותר

גדולה  -ולא רק על  -ידי יהודים תימניים  -גם בלוד וגם במקומות

אחרים  ' . . .י

11

 ,ירק

12

סמיכותה של מושבת ' כצלאל ' התימנית ליישוב הערבי היתה אולי מעין מענה להצעתו של אליעזר כן  -יהודה

במחלקות הפיליגרן והנחושת נרגש עדיין הדוחק '  -הפועל

( כמאמרו ' בני תימן והרחבת

הישוב ' ) ,

הצעיר , ) 1910 ( 18 ,

עמ ' . 8

ליישב תימנים כערים ובכפרים בין הערבים  .בן  -יהודה סבר  ,שסבלנותם

הרבה של התימנים  ,כושר  -הסכל שניחנו בו והרגלם לחיות בין ערכים עוד מימי גלותם יקלו על מיזוג האוכלוסין .
עולי תימן

דחו  ,אמנם ,

הצעה נדיבה זו  ,אך אפשר שהקשר האמיץ בין בן  -יהודה ובין ש " ץ קידם את עניין

ההתיישבות בסמוך ללוד
תרמ " ב  -תרע " ד '  ,קתדרה 5 ,

13

העולם  ,גליון ב

הערבית .
( תשרי

( , ) 26 . 1 . 1911

על הצעתו של בן  -יהודה ראה  :י ' ניני  ' ,עולי תימן בארץ ישראל בשנים

תשל " ח ) ,

עמ '  . 62יש להעיר  ,שבמאמרו המקיף אין ניני דן במושבת ' בצלאל ' .

עמ ' . 3
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עבודות בסיליקת של אומנים תימנים

ב 'בצלאל '

בוריס ש " ץ הקים את ' בצלאל ' כיחידה תימנית  .המחלקה למלאכת  -כסף הורכבה רובה ככולה

מתימנים  ,ואך טבעי היה שמושכה  ,שהיא סניף למחלקה למלאכת  -כסף והמתמחה ברקמה בחוטי

זהב וכסף  ,תהא תימנית ביסודה  .לבן  -שמן העביר ש " ץ תימנים  -ילדים וזקנים  ,רווקים ובעלי -
משפחות  -שהתמחו ברקמה בחוטי זהב וכסף במחלקה למלאכת כסף שבירושלים  ,רובם יוצאי
שכונת ' משכנות '  .רבים מתימני ירושלים שעלו בשנת תרמ " ב השתלבו בעבודות שרתות שונות בבתי
האמידים

בערים ,

או בעבודות חקלאיות במושבות ארץ  -ישראל 4 .י חלקם הקטן הגיע ל ' בצלאל '

לאחר עבודה אצל צורפים שונים ברחבי העיר  ,והשתלב בעיקר במחלקה למלאכת  -כסף  ,כתום

תקופת  -התמחות  ,ללא תשלום משכורת  .ש " ץ הוקיר את התימנים  ,על שום כשרונם למלאכת -
מחשבת  ,בכסף ובנחושת ,

קיבלם לסדנאותיו ואף פתח במחזור שיעורים ללמדם את מלאכת הסיתות

באבן .
תימנים שעבדו ב ' בצלאל ' ולא השתלבו במוסד נשלחו למושבות בהשתדלותו של ש " ץ עצמו  ,אך
לא התקבלו ברצון 5 .י

אף מצבם הפיזי של התימנים לא היה שפיר באותם ימים  .יוסף לוריא  ,שדיווח על תימני
וירושלים  ,הדגיש את הטראגדיה של תמותת  -התינוקות הגבוהה

' בצלאל '

:

התימנים חלשים הם  ,אינם נזהרים בנקיון כלל וכלל  ,נושאים להם נשים רכות בשנים
ומזונם הוא רע מאוד  .אבל בתימן הם חיים עוד בתנאים יותר רעים ובכל זאת אין ילדים
מתים שם במספר נורא כל כך  ,כבארץ  -ישראל  .בין התימנים העובדים ב ' בצלאל ' יש גם

כאלה  ,שיראו להביא אתם את ילדיהם הקטנים והשאירום
14

בתימן 6 .י

כך כתב א ' רופין ביומניו  ' :רוב עולי תימן השתקעו בירושלים ( מתי  -מספר גם בתל  -אביב

ובחיפה ) ;

אולם חלק מהם

שמו פניהם לפתח  -תקוה  ,ראשון לציון  ,רחובות וחדרה  .כאן מצאו עבודת שכירי  -יום במטעי הגפנים והתפוזים ,
יתר על נקלה מעולי מזרח  -אירופה  ,שתבעו שכר עבודה גדול יותר והיו ציתנים פחותים מהם ' ( פרקי חיי  ,כ  ,תל -

אכיכ

 , 1968עמ '

 . ) 103מחזות ההתיישבות מראשית המאה  ,שעלילתם מתרחשת במושבת ארץ  -ישראל ,

העלו ,

אמנם  ,את דמותו הקבועה של התימני  .בניגוד ליפעת  -גבורתו של החלוץ הרוסי  ,מוצג התימני כדמות קומית של

.

משרת פשוט  -הליכות  ,חסר  -השכלה  ,המפזז ומזמר נעימות תימניות  .ראה  ,למשל  :ד ' שמעונוכיץ לילה ככרם ,

. 1911
15

על  -פי מכתב ששלח ד " ר י ' טהון מן המשרד הארץ  -ישראלי לפרופ ' ש " ץ  ,ביום כ " ח בחשוון תרע " א  .יושב  -ראש
ועד אחת המושבות  ,שכמכתב לא נזכר שמה  ,אישר את אבחנותיו של טהון בדבר תימני ירושלים .

16
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העולם  ,גליון א

(  , ) 19 . 1 . 1911עמ '

.8

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

ובעיתון אחר נכתב על תימני ' בצלאל ' בטון פטרוני ומתנשא עוד יותר  ,שגבל לא אחת אף בזלזול

וברצון לדכא  -מרכיבים שאיפיינו את היחס בין ' בצלאל ' ובין מושבת התימנים שהקים

.

:

 . .בצלאל אסף אל תוכו לרוב פועלות ופועלים מן הספרדים והתימנים  .המיעוט הוא מן

האשכנזים  ,ודבר זה נעשה לא במקרה  .החומר של הספרדים והתימנים בטוח יותר בעבודה

ומשמעת מחמת מיעוט התפתחותם  ,אף גם דרישותיהם לפרנסתם אינן ' גבוהות '

ביותר ,

ועם זה חשוב לנו מאוד איחוד הגוונים השונים של אומתנו אשר בבית הזה  . . .חומר זה
של התימנים

למשל ,

אשר

יבמה

נחשב '

היה .

כמה הוא הולך ומשתנה ומתפתח מיום

כניסתו לבצלאל ואילך  .הראיתם את המחזה המלבב בפתח התימנע את גופם המדוכא
והחלוש ,

בהתעמלם אחרי גמר עבודתם בכל מיני התעמלות הכל לפי נוסח

האשכנזים ,

ובהיות פאותיהם הארוכות והמסולסלות מושלכות לפניהם ואחריהם באויר בשעות
עבודה בעניין התרוממות הגוף וחילוץ העצמות

?

כל חיזוק גוף של תימני  ,כל התפתחות

רוחנית שהוא מקבל  -הרי כל כסף וזהב לא ישוו לזה
הכוחות הנרדמים האלה  ,את חלקי האומה העלובים

!

ומי ומי  ,חוץ מבצלאל  ,מעורר את

האלה ? ' י

ואולם  ,ש " ץ לא הסתפק בתימני ' בצלאל ' שעלו ארצה  .הוא נזקק לאומנים נוספים בני עדה

זו ,

ולפיכך תכנן לנסוע בעצמך לתימן  ,כדי להעלות אומנים תימנים  ,בעיקר לצורך יישובם במושבה
שחפץ להקים  .זאת אנו למדים ממכתב שהגיע מאודסה

ל ' בצלאל ' ,

ממש עם הנחת היסודות

למושכת ' בצלאל ' בב - 7שמ , 7ומקורו ב ' ועד החברה לתמיכת בני  -ישראל עובדי  -אדמה ובעלי -

מלאכה בסוריא

ובארץ  -ישראל ' :

שמחתני בידיעותיך אודות התפתחות המוסד היקר לכולנו בצלאל ובפרט אודות יסוד
הכפר החדש  .מי יתן ותצליח בעבודתך זו  .אם הכפר יתפתח  ,בודאי ועדנו בחפץ לב יבוא
לעזרתו בהוצאותיו הציבוריות  .אודות התימנים כבר כתבתי למר בן  -יהודה שבאמת נחוץ
להשתדל בכל האופנים שיבואו לא " י במספר רב  ,אבל אינני מסכים ש א תה תסע לצורך
זה לשם  .נסיעתך תעשה רעש גדול וזה יוכל להזיק מצדדים שונים  .ראשית  ,מטעם הרשות
ושנית התחייבותך לפניהם תהיה גדולה יותר מדי  .יותר טוב שיסע לשם אחד משלהם מבני
ירושלים מבאי ביתם . . .
ש " ץ ויתר לבסוף על הרעיון לנסוע וחיפש מועמד תימני לתפקיד שליח ' בצלאל ' לתימן  .בחודש
חשוון תרע " א שלח ד " ר טהון הודעה סודית

בזה הננו מתכבדים להודיע

לש " ץ  ,בנושא המועמד לשליחות :

לכ ' הפרופ '

שץ  ,כי לפי שכותב לנו מר לדרר מתרצה החכם

התימני אברהם נדב לנסוע לתימן  .לפי דברי לדרר הוא היותר מוכשר לזה מכל יתר
התימנים  .הוא דורש שכר של מאה פרנק לחודש חוץ מהוצאות הדרך  .ובזה הננו מבקשים
את כב ' הפרופסור שץ שיחווה לנו את דעתו בזה  .אם א ין לפי דעתו תימני אחר המוכשר
ג " כ [ גם כן ] לתעודה זו ומתרצה לקבל שכר הרבה יותר נמוך  -אז אנו נכונים לקחת את
החכם אברהם נדב  .ויאבה גם לגמור אתו את הדבר הזה  .מר לדרר כותב כי החכם נדב נכון
לבוא הנה ביום ג ' בשבוע הבא  .ואולם שיבוא לא מאוחר מיום הראשון בשבוע הבא ,
משום שהאניה הולכת ביום השני ומפאת טעמים צדדיים קשה לנו לדחות את הנסיעה

לעוד שבוע  .למותר להעיר  ,כי כל הענין הזה לא ניתן להתפרסם בפומבי .
מכתב זה נשלח בכ " א בחשוון  .שבוע לאחר  -מכן  ,בכ " ט בחודש  ,שלח
17

הפועל הצעיר  , ) 1910 ( 18 ,עמ '

ד" ר

טהון הבהרות אחרונות .

.8
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גדעון עפרת
עתה

מסתבר שההחלטה שונתה  .שמו של החכם אברהם נדב עדיין נזכר  .אך רק כמלווה וכספק

בגדים וציוד  ,וגם כמדריך ל ' התנהגות

תימנית '

לשליח אחר  .מסיבות כלשהן  -לא  -דווקא

תקציביות  ,כמסתבר לנו מאוחר יותר  ,אלא מחמת חוסר  -אמון בכישוריו של אברהם נדב  -נבחר
ו',

לתפקיד דווקא אשכנזי  ,שמואל ורשבסקי מהמשרד הארץ  -ישראלי  .הלה נזכר במכתב כמר

ואמור היה להתחפש לתימני  ,ליטול על עצמו זהות תימנית ולסייר כתימן  ,בחיפוש אחר עולים .

במשרד הארץ  -ישראלי התכוננו למבצע זה כמו למערכה צבאית לכל דבר

:

אדון ורשבסקי מחכה לביאתו של התימני ביום הראשון והננו מבקשים עוד פעם להכין
הכל בסדר ובדיוק  .העיקר נחוץ
א.

מכתב מבית  -דין התימנים בירושלים בשביל התימני ובשביל הא ' ו  .ששמו הרשמי
אליעז בן מרדכי מפתח  -תקווה אצל יפו .

ב.

אם במכתב צריך לבאר לאיזו מטרה הם באים  ,אז טוב לכתוב שהם סוחרים שרוצים
לקנות עבודות כסף וכו ' ועתיקות תימניות .

ג.

למטרה זו צריכים גם לקחת אתם דוגמאות שונות מעבודות האלו .

ד.

להתימני לא להוציא הרבה כסף כער בגדים לה ' ו  .כי רוב הבגרים יש לו

כבר  -אולי יביא ליפו הדברים האלה כדי שאפשר יהיה להשיב אותם אם לא יהיו
נחוצים .
ה.

במקרה מ נחוץ בשביל ה ' ו  .טלית  ,סדך תתר דברם שמשתמשים בהם
התימנים .

בסופו 27ל דבר  ,לא נסע אברהם נדב  .ורשבסקי נסע בגפו והוא  -הוא יבנאלי רב  -העלילות  ,אשר יצא
ביחמתם  ,טל רבי בממין והמשרד הארץ  -כראלי  .יכנאלי הביא אל יהודי תימן איגרת ( כתובה בידי

ר ' בנימין והרב

קוק ) ,

רבה ביותר  .עד

1914

"

וכתום שנה רבת  -דאגות וחששות בלב רופין ועוזריו  ,חזר ארצה  .הצלחתו היתה

עלו ארצה מתימן עוד אלפיים יהודים ,

וב 1940 -

כבר הגיע מספרם בארץ

אלף נפשות  .באיגרת שנשא עמו ורשבסקי  -יבנאלי לא הווכר כלל עניין

ל 15 -

' בצלאל '  ,או דבר עבודות -

אמנות  .אף  -על  -פי כן פעל יבנאלי רבות להבאתם של אומנים תימנים ל ' בצלאל '  .במכתבו מצנעה ( ה '
באייר

תרע " א )

ביקש לשלוח מירושלים חוברת על ' בצלאל '  .וכך סיפר בספרו

' מסע לתימן '

:

 . . .וחיתי ליה להחכם  -בשי מחברון שהוא מסביר להם שאנכי איני ' מקבל ' ואיני ' שליח '
( היינו  ,פושט

יד )  .אחר  -כך דיברנו עם החכם  -בשי עוד כשתי שעות  .הוא כיבד אותי

בפירות ודיבר אתי על עניינים שונים באופן שיכולתי לבאר לו יותר ויותר את התוכנית
שלי  ,שהנני הולך עוד לקנות חפצי כסף בשביל ' בצלאל ' ולשלוח לארץ  -ישראל אמנים
וגם פועלים

שאל

לעבודת  -האדמה  ,והכל

אותי  ,מדוע

לשם חיזוק היישוב בארץ  -ישראל  . . :החכם  -בשי

לא כתב הרב קוק על כל הדברים שאנכי מספר לו

חוששים לכתוב סתם בעניינים

?

אמרתי

לו  ,שאנו

כאלה  ,אלא שעכשיו אפשר יהיה להמציא מכתבי  -המלצה .

.

אני חושב שאם הרב קוק  ,או שלוש או הפרופסור ש " ץ וד " ר רופין יכתבו הנה  ,יהיה לזה
איזה ערך

בשבילי ' . . .

ן

בחיפושיו אחר אומנים ל ' בצלאל ' נכנס יבנאלי לפרטי  -פרטים  .במכתבו מא ' דחול  -המועד פסח ,
תרעש  ,כתב לד " ר רופין

..
18

ש'

30ע

:

 .אתם כתבתם שהנכם מרשים

יבנאלי  ,מסע

לי להבטיח

לתימן  ,תל  -אביב תשי " ב  ,עמ ' . 75

20

פרנק לגולגולת לאלמנטים המתאימים

מחשבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

ל ' בצלאל '  ,והנה הסכום 20

פרנקים לא לגמרי ברור לי  . . .גם איני יודע מה היא משמעות

הדברים ' האלמנטים המתאימים ל " בצלאל "

?'

האמנם יכול אני לשלוח משפחות צורפים

עם נשיהם וטפם על  -מנת שילכו נולם לעבוד

ואולם  ,האומנם הגיעו  ,לכסוף  ,התימנים ל ' בצלאל '
למושבות הוותיקות  .שיירה ראשונה של עולים

בבצלאל ? "

?

ממחבר שלא  .העלייה הגדולה מתימן הופנתה

 ,ובה

כחמישים נפשות הגיעה ארצה בראשית אלול

תרע " א והופנתה ישירות לפתח  -תקוה  .מושבת בן  -שמן לא קלטה אפוא את העלייה התימנית  ,אף

שהיתה אז בשיא התפתחותה ".
עם זאת  ,ברור שבשנים

2

1912 - 1911

היה המשרד הארץ  -ישראלי טרוד מאוד בתכניות להקמת

מושבות תימניות  ,וכן בתכניות לשילובם של התימנים העולים במושבות הקיימות  .י

:

נראה כי הקמת

מושבת ' בצלאל ' והתמיכה בה מצד הקרן  -הקיימת והמשרד הארץ  -ישראלי היו  ,בין השאר  ,חלק
מאותה מדיניות כ ול ל ת  ,שבעקבות מסע יבנאלי  .מדיניות זו הולידה גם את מכתב התשובה של ד " ר
טהון לפרופ '

ש " ץ  ,שהובא לעיל : : .

גיוס כספים למושבת
ב 21 -

ביולי

1910

' בצלאל '

התכנסה אספה של בנק ' קופת מלווה ' כדי לדון בעניין מימון הקמת מושבת

' בצלאל '  .נוכחו בישיבה לבונטין  ,מרדכי בן  -הלל הכהן  ,ד " ר חיסין  ,ד " ר טהון  ,רוקח  ,דיזנגוף וספיר .
בפרטיכל הישיבה נאמר כי משתתפיה -

נשאו ונתנו בדבר הלוואה לבניין בתים לפועלי בצלאל בבית  -עריף  .הד " ר טהון מבאר כי
בבצלאל יש פועלים ואומנים במלאכת כסף  .העבודה הזאת הולכת ומתקדמת וכבר חיים
מזה ערך חמישים משפחות ואפשר עוד להרחיב הענף הזה ולהחיות ע " י זה משפחות
רבות  .כל משפחה מרווחת בערך

50

פר ' [ פראנק ] לחודש ואפשר שירוויחו עוד יותר אחרי

שיתמחו בה  .אלה הם על הרוב תימנים  ,אך בירושלם אין מקום להחזיק הפועלים האלה

ויותר טוב הוא להביאם באחוזה על פני השדה  ,שם יוכלו לחיות חיים יותר מרווחים ויותר
בריאים בהוצאות מעטות  .ולכן באה הצעה חדשה להושיב משפחות כאלה בבית  -עריף

,

לתת לכל משפחה בית ושני דונאמים אדמה  .האב יעבוד באמנותו והמשפחה תוכל
להרוויח עוד בעבודת השדה אצל אחרים או על חלקת אדמה שלהם וחושבים כי אח " כ

[ אחר  -כך ] יוכלו גם לכונן שם מחלקה למלאכת הטפטיםן ? ]  .הצענו לנ " פ [ ? ] שיתן עשרים
אלפים פרנק לבניינים

אלה  .הנ " פ מכבד את ההצעה הזאת  ,אך אינו חפץ לתת לזה קרדיט

חדש  . . .ולכן בנדון זה צריך להיות רק שחברת בצלאל לווה הכסף לו ולא

היחידים  .היא

הלווה והיא הערבה  ,ולבנק יש עסק רק עמה . . .
רוקח הציע לחסוך כסף ; במקום להביא תימנים ולבנות להם בתים וללמדם את

המלאכה  ,בהוצאות

רבות למדי  ,מוטב לקחת את בני האיכרים  ,שיש להם כבר אחוזות ברחבי ארץ  -ישראל וללמד אותם
אומנות  .דעתו של רוקח לא נתקבלה  .למרות הסתייגויותיהם השונות של הנוכחים  ,שבעיקרן -
19

שם  ,עמ ' . 99

20

ראה העולס  ,גליון ח  -ט ( 1912

, ) 20 . 3 .

עמ '  . 28בעיתון הובאה רשימה מפורטת של השיירוח התימניות הראשונות

שהגיעו ארצה ושל המקומות שאליהם פנו  .אף לא באחת מהן נזכרת כן  -שמן .
21

ראה בעניין זה מכתבו של ד " ר רופין אל הנהלת הקרן  -הקיימת שבקלן  ,גרמניה ,
הערה

22

ראה

, ) 14

ב  ,עמ ' . 108 - 106

לעיל  ,עמ ' 129

.

30

באפריל

: 1912

פרקי חיי

( לעיל ,

החגיגה של חנוכת מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

חוסר הבהירות בדבר כדאיותה המסחרית של ההלוואה הנדונה  ,ופקפוקים ביכולת לגייס את הסכום ,

נתקבלה הצעת החלטה של מרדכי בן  -הלל

:

הבנק לא יוכל לעשות הדבר הזה על חשבונך וערבותו  ,הרי הוא מחזיר להנ " פ מהסכום של
מאה אלף פרנק שמסר לו להלוואה קופרטיבית  ,עשרים אלף פר ' כדי שהנ " פ בעצמו

ישתמש בו לבניין בתים בבית  -עריף על חשבון בצלאל ועל ערבותו בתנאים שהנ " פ ימצא
לנכון ואין להבנק עוד מו " מ

ייסוד

[ משא  -ומתן ]

בזה .

המושבה
ובמושבת בצלאל בבן  -שמן  ,אצל לוד  ,הולכים ונגמרים וגם מתקנים שני בורות

עתיקים ,

חצובים מאבותינו הקדמונים  ,ויביאו מים בצינורות מבית  -החרושת של קידרנסקי .
האגרונום יבוא ירושלימה הימים האלה לקנות זרעים לגינות שמכינים לפועלים  ,כדי
שיתחילו תיכף לעסוק בהם  .בתור עצי פרי כל אחד מקבל שני אתרוגים  .בחנוכה יחוגו את
חנוכת המושבה בשמחה והילולים כ ' מנהג

בצלאל ' ' .

2

אכן  ,אופטימיות רבה איפיינה את הימים הראשונים  .הנה כי כן  ,נמצאו שרידי אבותינו

הקדמונים ,

נמצאה דרך לשיתוף פעולה עם בית  -החרושת של קידרנסקי ( לימים  ,בית  -החרושת לשמן

' עתיד ' )

הסמוך  ,הגינות עומדות לפרוח  ,אתרוגים יספקו את צורכי הדת של התימנים  ,ועתה חסרה רק שמחת
הפתיחה  .ואמנם  ,לקראת חג החנוכה פרסמה הנהלת ' בצלאל ' ' מודעה במקום הזמנה '  ,ובה נאמר

ביום

א',

:

ר " ח טבת ( ז ' דחנכה ) יחנכו את ' מושבת בצלאל ' ביער הרצל  ,אצל לוד  .ומבקשים

מאת כל חובבי הישוב וידידי בצלאל לקחת חלק בשמחתנו .
החגיגה המרכזית נערכה דווקא ביום

ב'.

ש " ץ הגיע יום קודם  -לכן  ,כמתוכנן  ,אך רק ביום ב ' הגיעו

ללוד עובדי ' בצלאל ' והתימנים יוצאי ' בצלאל '  .בכ " ח בכסליו נכתב באחד העיתונים

ביום

ב ' נסעו

:

ללוד שתי עגלות טעונות מפועלי בצלאל ותמול יצאו לשם עוד עשר

משפחות להתיישב על אדמתם ובתיהם  .אשרי האנשים האלה ומה טוב חלקם בארץ

!

נסע

גם הפרופ ' ש " ץ להיות נוכח לחלוקת האדמה בין הפועלים ולחנוכת בתיהם ולכונן על
המקום כל מכשירי עבודתם .
23

האור  ,ל  ,גליון קיו ( תרע " א ) .

132

24

24

ארכיון ' בצלאל ' אינו כולל את פרטי מקור הידיעה .
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שירו של יוסף אלג ' מיל לכער חנוכת מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

ידועים עוד פרטים על חגיגת הפתיחה  ,שאליה הגיעו אף אורחים מעריה ומושבותיה של הארץ :
ביום האחרון של חנוכה היתה חנוכת הבתים שנבנו

ע"י

' בצלאל ' בלוד לתימנים  ,שיעסקו

כגננות וכעשיית כלי כסף  .אל ההגיגה  ,שנערכה ברוב פאר  ,נאו אנשים הרבה מירושלים ,

מיפו ומן המושבות  .ביפו הוזמנה רכבת מיוחדה  ,שעמדה מתל  -אביב ' ולקחה את תלמידי
הגימנסיה שנסעו עם התיזמורת שלהם ועם קהל גדול של ילדים וגדולים שנלווה

עליהם ' . . .

:

כאן נקרא ברבים שירו של המשורר התימני  ,איש המושבה  ,יוסף אלג ' מיל  ,אשר גם חיבר לשירו
מנגינה .

עתה החלה הענודה במושבה  ' ,והפועלים שנתאחזו שם עובדים במרץ

ובמסירות  -נפש ' : .

"

שיתוף -

הפעולה עם בית  -החרושת של קידרנסקי התחזק ביותר  ,כאשר החליטו תימני  -המושבה לפתוח

במשותף עם פועלי החווה החקלאית

חנות ,

ובית  -החרושת ,

וגם נאסף סכם הגון למטרה זו ע " י אקציות שנמכרו בין הפועלים עצמם  .גם נמצא אחד
שקבל עליו לפתוח שם בית  -מלון ' בצלאל ' לצורך המבקרים הרבים הבאים יום יום לראות
את מושבת

' בצלאל ' ' .

:

עוד נראה שהחנות לא נפתחה מעולם  ,גם בית  -המלון לא קם  ,אך ראשוני המקום ראו בעיני  -רוחם
בניינים רבים אחרים וחזו התרחבות בחומר וברוח .

עובדי המושבה
אנשי

מושבת ' בצלאל ' התמחו במלאכת הרקמה בחוטי זהב וכסף  ,ופטרונם הטבעי בירושלים היה

אפוא שמואל פרסוב  ,ראש המחלקה למלאכת  -כסף  .הוא שקבע מי יישלח לבן  -שמן .

התימנים שנשלחו לבן  -שמן אמורים היו להקים בה ' קבוצה '  .יש אומרים כי זו נועדה לעשר
משפחות  ,ויש הגורסים  -לתריסר
25

העולם  ,גליון א ( תרע  -א ) .

;

אולם המציאות חייבה מספרים אחרים  ,שאף הם השתנו ללא
26

האור  ,יב בטבת תרע " א .

27

שם ,

שפ .

גדעון עפרת

הרף  .שכן  ,המושבה שימשה לעתים מקום  -מקלט למשתמטי גיוס מ ' בצלאל ' מאימת הצבא התורכי .

לא אחת הגיעו למושבה תימנים  -או אף אשכנזים  -חולים מ ' בצלאל '  ,כדי להבריא באוויר הטוב
שנתברכה בו

:

' המוכ " ז סעדיה חפשוש קודח והוא חפץ להחליף את

שבועות  .הוא יגור אצל יחיא עמר  .הוא מקבל

יש להבחין בין פועלים לתקופות

1 . 50

קצרות  ,שבאו

האויר  .יעבוד בלוד 1 - 2

ליום ' .

מ ' בצלאל ' ירושלים והתארחו

במושבה ,

ובין

תושביה הקבועים  .על ראשוני התושבים הקבועים אנו למדים מחשבון  -הוצאות להובלת חפצים

ברכבת מירושלים ללוד ' .

:

מרשימה זו עולה בבירור כי התיישבות משפחות שלמות בבן  -שמן היתה

מצומצמת  .שתי המשפחות  -עמר ( חיים

ויחיא )

ונגר

( יוסף ,

שלמה  ,יוסף בן  -שלמה  ,סעדיה

ואברהם ) תהיינה  ,למעשה  ,משפחות  -האומנים הוותיקות במושב  .לא לשווא נמצא אותן מיוצגות
בוועד פועלי מושבת  -בצלאל  ,המורכב מיחיא עמר  ,שלמה נגר ואברהם נדב  .מאוחר יותר  ,נמצא אף

את משפחות חשש ( האמנים דוד ואברהם ) ובנדש ( יצחק
הראשונים של
בן  -ציון בן  -אהרון ,
מנהל מושבת
בבן  -שמן

' בצלאל '

, 1911

וניסן ) .

לרשימה זו

הצטרפו  ,כבר

בחודשים

תימנים אחרים כגון אברהם תוויל  ,יוסף חפשוש  ,שלמה גספן  ,שלמה

אברהם חסן  ,שלמה ככרי

( כבארי ) ,

קרואני ,

שלמה בן  -יעקב .

בראש תימני מרשבת ' בצלאל ' עמד המנהל  ,בן  -ציון כן  -אהרון  .הלה היה אשכנזי ודומה שבחירתו

מעידה על יחסם של אנשי ' בצלאל ' לתימנים  .ידוע  ,אגב  ,שתימני המושבה יראו מפני בן  -אהרון .
באחד המכתבים ששלחו לד " ר רופין בנושא סכסוכיהם הפנימיים  ,הם מציינים

:

וכשראה אותה בן  -אהרון אמר אין לי צורך בכם אלא בחרו לכם מי שישפוט והתימנים לא
רצו יען כי הוא מסתכל בהם בעיניים רמות והם מפחדים ממנו . . .
ואף  -על  -פי כן עבד בן  -אהרון כלוטש כסף לצד התימנים  ,ולימים התגלה כגדול הלוחמים למען
המושבה .
תולדות  -חייו של בן  -אהרון תאמו מאוד את תפקידו  .הוא נולד ברוסיה  ,בשנת

, 1887

ובישיבות ואף קיבל סמיכות לרבנות  .מנעוריו היה פעיל בעבודה לאומית  .בשנים

פרוץ

הפרעות  ,עמד בראש ההגנה העצמית בבוהופול ,

למד בחדרים

, 1908 - 1905

לפני

והיה אחראי לכל פלך פודול ועל חלק מפלך

חרסון  .הוא עלה ארצה בתרס " ח  ,ובאותה שנה אף נשא אשה  .כבעל ניסיון בהנהגה ובארגון היה
מועמד אידיאלי לניהול המושבה  .הוא נעזר זמנית באשכנזים אחרים במלאכת הארגון .

דמויות ידועות אחרות הקשורות במושבה  ,אף שלא נמנו עם חבריה  ,היו ויליקנסקי  ,מנהל החווה
החקלאית הסמוכה  ,ששימש למושבה יועץ חקלאי  ,ואשת

ד"ר

טהון  ,שפרשה את חסותה על

המושבה  ,עסקה בהובלת סחורות וחומרים למושבה וממנה ל ' בצלאל '  ,ודאגה לעניינים רבים
ושונים  ,כגון חיפוש תופרת שהיתה נחוצה לאנשי המושבה .
להבדיל ממקומם המועדף של האשכנזים בהנהגת המושבה  ,נעשו כמה ניסיונות חריגים של
אשכנזים להשתלב
28

חשבון

( נגאר ) .

בקהילת האומנים התימנים ' .

2

אחד מהם קשור בפנייתה של רחל קלויצקי אל ד " ר

זה מתייחס ליוסף אלג ' מיל  ,חיים עמר  ,סעדיה ג ' מיל  ,יחיא עמר  ,יוסף נגר

( נגאר ) ,

אברהם נדב ושלמה נגר

מעניין כי שמם של רוב הנזכרים ברשימה זו אינם מופיעים ברשימת שמות הפועלים כמושכת ' בצלאל '

בלוד  ,שהתפרסמה כ ' האור '  ,שנה כ  .מצאנו ברשימה את השמות האלה בלבד  :יצחק כדגש  ,ניסן כדגש  ,ילד  ,בחור
מיותם  ,אברהם כן  ,ישראל  ,ישוע  ,אחיו של ישוע  .מיהו הילד  ,מיהו המיותם  ,מיהו אחי ישוע  -כל זאת אין
הרשימה הנדונה
29

מנהירה .

אין ברשותנו חשבונות  ,המעידים על רמת הכנסתם של הפועלים האשכנזים במושבה ואיננו יכולים אפוא לערוך
השוואה  .נזכיר עם ואת  ,שמקובל היה באותם ימים פער בין הכנסותיהם של הפועלים האשננזים ובין אלה
הפועלים התימנים  .פועל אשכנזי בפחח  -תקוה קיבל  ,למשל  ,בין
גרושים ) ,

134

ואילו פועל תימני קיבל

 7או  8גרושים

ליום כלבד .

 9ל 15 -

גרושים ליום ( פראנק אחד שווה לשישה

,

מושבת בצלאל ' בבן  -שמן
רופין ,

וזה קיבל את אישורו של ש " ץ  ,שיקבלו את בנה בבן  -שמן  .ידוע אף מקרהו של הצעיר

גרשונוביץ  ,פועל במחלקות למלאכת צדף ונחושת ב ' בצלאל '  ,שחלה וביקש לנשום אוויר שפלה .
הוא שהה כמושבה זמן קצר  ,כלוטש כסף  .כעיקרון  ,שמרה המושבה על צביונה התימני בכל הקשור

לעובדים  ,לדרך העבודה  ,לאופיה הדתי  ,לאורח  -חייה וכיוצא באלה .
לא תמיד התנהלו החיים על

מי  -מנוחות ,

אולם זכות השיבה לירושלים לא היתה שמורה לעובדים .

אלא אם כן נגזר הדבר בידי ההנהלה בירושלים  .אין פירושו של דבר שהתימנים נשמעו לצו זה  ,שכן
תחלופת התושבים איפיינה את המושבה למן הקמתה  .בשל תופעה זו  ,כתב ש " ץ לבן  -ציון בן  -אהרון
ב 18 -

כאוקטובר

1911

כדברים האלה

:

לפני ימים אחדים באו הנה שני פועלים מלוד  :סעדיה ג ' מיל ושלמה

נג ' ר  ,ומסרו לי כי

נשותיהם התקשרו נגדם ולא חפצות לשבת במושכה  .ובכן  ,הם חפצים שאתן להם עבודה

פה  .אמרתי להם כי להפך זו טובה שעשיתי להם בשלחי אותם למושבה ונתתי להם בתים
בכפר במקום טוב ומבריא  ,אבל הם לא התרגלו עדיין לחיים טבעיים וחושבים זאת לרעה .
לכן סררנו פרנדפ כיבשום אופן לא נרשה למי שהוא להחליף
העם נרשה לאלה השמש לש ב

ירושימה

מקומו .

אם

לעבר אצלב  ,מחר ירצו כלם לעשות

חלופים מומם הנה ומפה ' סמה  ,באופן שהעבודה תסבול מזה תדיר . . .
ואכ

"

ככל שקרב קצה וטל המושבה  ,מצאו רבים יותר מפועליה את דרכם חזרה ל ' בצלאל '

הירושלמק
מוצריה וטל המושבה
מושבת ' בצלאל ' התמחתה ביצור המוט ' ןל עבודות  -כסף  .את מלאכת יצירת העבודות

ה ' אמנותעת '

יותר שמר פרסוב לעצמו וליקיריו מ ' בצלאל ' הירושלמי ( י ' שטארק  ,ואחר  -כך  -יחיא

ימיני ) .

בסיוון תרע " ג הודה איל אסתרמן  ,מנהל בתי  -המלאכה ב ' בצלאל '  ' :עבודתם היא פשוטה מעבודת

הפועלים בירושלם '  .כאשר כתב פרסוב לבן  -אהרון

:

' הדברים היותר נחוצים לנו עושים בלוד ' ,

כוונתו לכמות  ,ולא לאיכות אמנותית  .בבן  -שמן נוצרו מאות מגני  -דוד  ,המוני סיכות  -כובע וסיכות -
כותרות  ,אלפי קישוטים הקרויים ' פרפורים '  ,מזוזות  ,כפות בגדלים שונים  ,מדליונים  ,קישוטי -
' בצלאל ' מיוחדים הקרויים ' סכים '  ,או ' ברושים '  ,חפתים ועוד  .כל האביזרים האלה נוצרו בתמידות ,
ובכל הזמנה היו עשרות פריטים .

המבנים
 . . .גם נתנה [ הקרן  -הקיימת ] לו

[ ל ' בצלאל ' ] 27000

פרנק בהלוואה לבנות על קרקעה בבו -

שמן בתים מוקפי גנים לעשר משפתרת מיהודי תימן ולכונן למענם אולם עבודה למלאכת
הפתוח  . . .הסך

27000

פרנק  ,שנתנה לו הקה " ל בהלוואה בשביל יישוב התימנים  ,יפרע

במשך מ " ט שנה [ במקום עשר שנים על  -פי החונה הראשון ]  .הדירות ובתי  -העבודה

במושבה זו יעברו לאחר מ " ט שנה לרשות הקה " ל ועליה יהיה אז לשלם ל ' בצלאל ' דמי

שוים עפ " י הערכת מומחים  . . .הנהגת הקרן הלאומית החליטה לסייע למשפחות יהודי

תימן בנטיעת גני ירקות על  -יד בתיהן בבן  -שמן  .על  -יד האולם למלאכת הפתוח כבר נטוע
גן ירקות
30

האור ,

גליון

כזה  ' .י '

 ( 3תרע " ב )  ,עמ '

.3
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מראה כללי של מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

המבקר במושב בן  -שמן היום יגלה בקצהו העליון שרידי חמישה בתים  ,שאחד מהם עדיין ניצב על
מכונו  ,אף אינו נטוש מאדם  .חמישה בתים אלה הם חלק מקבוצה בת שישה בניינים  ,חמישה בתי -

מגורים ובית  -מלאכה אחד ( היום  -מימין לשרידי

הבתים ) ,

שנבנו לאורך שדרת  -עצים  ,הקיימת אף

היא עד היום  .הקבוצה אמורה היתה להתרחב לכלל עשרה בתים בשלב הראשון  .ששת הבתים האלה

הם  -הם מושבת ' בצלאל ' .
בחודש אב

תר " ע ( חורף  ) 1910שלח ד " ר טהון מכתב ל ' בצלאל ' ובו הזכיר משלוח תכניות של בתי

התימנים על  -ידי מר ברסקי  .הקרן הקיימת החכירה למושבה

1 , 800

דונמים  ,ועל אלה צריך היה

לבנות  .אז החל החיפוש אחר קבלנים  ,ובאלול כבר בדק ד " ר טהון את המחיר שדרשו הקבלנים .
לבסוף הוא הפעיל קבלן מטעם המשרד הארץ  -ישראלי ( עד שזה העלה את מחיריו

למטר

ל 2 . 25 -

פראנק

למטר ) .

בחודש זה שלח ד " ר טהון  ,שהיה הממונה הישיר על הפעלת המושבה

מטעם המשרד הארץ  -ישראלי  ,תכניות לבניין חמישה בתים ובתי  -מלאכה
היה
16

30

מטרים על

60

מ 1 . 75 -

פראנק

מטרים  ,היה צריך לקום בניין באורך

14

:

על כל מגרש  ,ששטחו

מטרים  ,בין בית לבית מפרידים אפוא

מטרים  .לכל בית צמוד גן באורך שמונה מטרים  ,העתיד לשמש גן  -ירק .

ד " ר טהון הוא ששלח

לכאן גם בנאי ( הולצר שמו )  .החזקה על הבתים היתה בידי הקרן  -הקיימת  ,ולימים שילמו

התימנים ,

דיירי הבתים  ,שכר חודשי תמורת הזכות להתגורר בהם .
בתשרי תרע " א כבר היו שניים מן הבתים

המרחץ

( מקווה ) .

מוכנים  .י '

באביב תרע " א החלה בניית המטבחים ובית

מחוסר תקציב  ,נדחתה אז לפי שעה הקמת שירותים סאניטריים לתושבים  .כדי

לממן את הקמת הבניינים האלה החליטה הנהלת המשרד הארץ  -ישראלי להגדיל את ההלוואה
ל ' בצלאל ' מ 20 , 000 -

פראנק

ל 27 , 000 -

פראנק  .נוכחותן של משפחות שלמות במקום הגבירה את

הצורך במטבחים  ,ואילו אדיקותם של התימנים חיזקה את הצורך במקווה  ( .הודגשה העובדה  ,כי
במשך שנה לפחות אי אפשר יהיה להשתמש במקווה  ,עד שיתמלא במי  -גשמים ויהיה כשר  ) .וכך
כתב בן  -אהרון אל ש " ץ ( בט " ז בשבט

תרע " א ) :

' בכלל  ,ההתאוננות בגלל המקוה והמטבחים גדולה

מאוד  ,אף כי אני משקיט בכל כוחי '  .גמלים נושאי ברזלים  ,צינורות  ,מרצפות וקרשים שלחו מיפו
האחים שלוש והאחים שרתוק את איזמוזיק  .במקום מטבחים נפרדים נבנה בית  -תבשיל מרכזי  ,כיאה
לקבוצה .

עם סיומו של שלב בניין המושבה בא פרופ ' ש " ץ

לביקור  ,התרשם מאוד ,

אך תמה על הגנים

המוזנחים מסביב לבתים  .חלום ' החיים הטבעיים ' לא התיישב בתפיסתו עם הזנחת גני  -ירק  .לפיכך ,
הטיל על האומנים התימנים לנקות את סביבות בתיהם מקוצים ולכלוך  ,אולם מסתבר שתימני בן -
31

' לסוף הודיעוני כי בבן  -שמן נגמר בנין שני בתים של " מושבת בצלאל "  .שם מיד אחר חג הסוכות יבנו את שאר

הבנינים ובעוד שני חדשים תתישבנה בהם אחת  -עשרה משפחה '  .האור  ,גליון  ( 3ח ' בתשרי
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תרע " א )  ,עמ '

.3

שמן לא כמהו

ש "ץ

לחיי  -טבע " .

במכתב מיום כ " ב בחשוון תרע " ב התלונן בן  -אהרון על כך לפני פרופ '

:

כברדו בהיותו פה הטיל על הפועלים לנקות את מגרשיהם עד יום השבת  ,והנה כולם כמעט

שגמרו  ,אחדים עדיין גומרים  . . .שני הפועלים

:

סעדיה גמיל ושלמה נגר בשום אופן לא

חפצים לנקות את מגרשיהם  .לכן יודיע נא לי כבודו מה עלי לעשות  .עצתי  :לקחת פועלים
ולנקות ואחרי

כן ,

כמה שיעלה  -לנכות להם ממשכורתם .

תהליך הקמת הבתים במושבת ' בצלאל ' לא הסתיים כל ימיה של המושבה  .בן  -אהרון תבע ללא  -הרף

בתים נוספים  ,אף שמצבו הכלכלי של ' בצלאל ' לא איפשר זאת  .לא אחת נזכרים במכתבי בן  -אהרון
ע ש ר ת בתי

מושבה  ,ונראה

כי חל אצלו בלבול בין חלומות ובין המציאות .

ע

עובדה היא  ,שתעודת

הביטוח של המושבה עניינה בשישה בניינים בלבד  .ומסתבר אפוא  ,שעל אף הלחצים לא התרחבה

המושבה במספר מבניה  .בן  -אהרון לא חדל לתבוע את הרחבת הבנייה  ,שהרי ראה בזאת אות

לתמיכה במושבה וסימן לסיכוייה לעתיד  .בה ' באדר תרע " ב כתב בן  -אהרון

:

' שמח אני מאוד

לבשורה  ,שיש תקוה שיכנו בתים אחרי הפסח '  .אלא שכתים לא נבנו  ,וכן  -אהרון יכול היה  ,לכל

היותר  ,לבצע עבודות  -שיפוץ ותיקונים  .כך  ,למרות אזהרות המשרד הארץ  -ישראלי
המשיך בן  -אהרון להפעיל בנאים במושבה  .באוקטובר

המתחנן לפני בן  -אהרון כי יחדל לבנות

1912

הגיעה שוועתו של

ו ' בצלאל ' ,

פרופ ' ~ y " w

:

וכעת אעריך על דבר אחד המסור לידיך

:

החשבונות החדשים שלך מראים יותר מדי

הוצאות  ,יותר ממה שיש ביכולתנו לשאת  .למשל בחודש אוגוסט יש על בניינים סך

33 , 67

פר ' והם עודפים בכלל  .לא צריך יותר להוציא אף פרוטה על הבניינים עד שניבנה עוד
פעם  . . .בתור הוצאות בית  -עבודה אתה חושב בטח את רחיצת הרצפה  ,ואתה זוכר כי
הסכמנו שזו תהיה עבודת השומר ועליה הוא לא מקבל כסף . . .
32

נזכיר  ,עם זאת  ,את הסתגלותם של עולי תימן לעבודת  -האדמה במושבות אחרות  .ראה על כך  :ניני ( לעיל  ,הערה
12

33

),

עמ '

. 64 - 60

פתרון אפשרי לסתירה זו בין חמישה לעשרה בניינים עולה מתוך סקירתו של א " ב ו  -ו ( האור  ,גליון קנז  ,תרע " ב ,
עמ '

: )2

'  . . .הלכתי הלאה  ,מזרחה  -צפונה אל מושבח בצלאל  .חמישה בניינים בשורה אחת מרהיבים הם כיופיכם

ובסדרם  ,חמישה שהם עשרה  ,כי כל בניין בן שני בתי  -דירה הוא  .הצדה  ,יותר מזרחה  -הבניין הגדול עם אשנבי

הזכוכית על כפתו  .זהו בית המלאכה שבו יושבים התימנים ועובדים בכסף ומרוויחים את לחמם ' .
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הוצאות הבנייה המתמשכות נבעו לא מעט מלחצם של האומנים התימנים ליתר נוחיות  .אלה לא

הבינו את דברי  -הנימוסין של ש " ץ  ,שהזמינם  ,כביקורו במקום  ,לפנות אליו בכל בעיה ודרישה .
ואכן  ,לא היססו לבוא אליו בדרישות

:

חפירת בורות לעצים  ,תשתית למשק חי ( הוכחה לסירובם

להשתלב בחזון החיים החקלאיים שהועיד להם

ש"ץ) ,

מעקה למרפסת  ,קיר מערבי מעץ ובו

ועז לכל תושב  ( .כיוון שדרישה זו עוררה צחוק
המערבי  -בן  -אהרון כתב על כך בבוז גלוי אל

גדול ,

מיהרו לוותר עליה

).

חלונות ,

אשר לקיר

:

w

"

מה שנוגע להקיר  :הקיר הוא מערבי ובנוהג שבעולם  ,כשעושים מרפסת מבקשים דווקא
להשאיר את הצד המערבי פתוח מפני שמשם בא הרוח  .וזה הלא ידוע

:

' אוירה

דא " י '  -בלי זה אי אפשר להתקיים  .אלא שהם יוצאי ' משכנות ' עדיין לא יכולים
להשלים עם האויר

הזך ,

עם הרוח החופשי  ,וחפצים לגדר את עצמם בקיר [ כלומר

:

חומה  -נ " ע ] ' סינית ' . . .

בעיית המים
חוסר מים היה אחת מבעיותיה הקשות ביותר של מושבת ' בצלאל '  .באר לא היתה במקום  ,ויש

חשבונות המראים כי ביוני

1911

עדיין שילמו כסף עבור חמור שהוביל מים  ' -חמור למים '  -מן

החווה החקלאית  ,מבית  -החרושת או מלוד  .לצורכי המטבח ובית המרחץ החלו בחפירת שני בורות

מים  ,בעומק עשרה מטרים  ,אחד מהם בסמוך לבית  -המלאכה  .מירושלים הובאה אבן גדולה

מ ' על

1 . 20

( 1 . 20

מ ' ) לסתימת הכור  .בחצר בית  -המלאכה הועמדה גיגית גדולה  ,שאליה הובילו צינורות

מן הבור  ,וזו שימשה את פועלי המושבה לעיקר צורכיהם  .באדר תרע " ב נתגלו מים בבאר

שנחפרה ,

והחלו להפעיל לחצים על המשרד הארץ  -ישראלי שיממן התקנת צינורות להעברת מים מהבאר אל
הבתים  .מעקב אחר חשבונותיה של המושכה מגלה כי חלק ניכר מכספי הבנייה  ,מסוף
, 1912

1911

ועד סוף

הוצא על הבאת צינורות  -מים מיפו  .מכאן  ,שבעיית המים לא נפתרה לפחות במשך השנתיים

הראשונות לקיומה של המושבה  .מתקבל על הדעת שזו היתה אחת הסיבות לקשיי ההיקלטות
במקום  .עוד נראה להלן כיצד השפיעה עובדה זו על כישלון הנטיעות  .אין כל ספק  ,כי חזון ' החיים
הטבעיים ' של ש " ץ לא יכול היה להתגשם ללא מים .

הנטיעות במושבה

אם היה במושבת ' בצלאל ' מי שנענה בהתלהבות יתרה לחזון הטבע של  ~ y " wהיה זה דווקא בן  -ציון
בן  -אהרון ,

הלא  -תימני ' .
4

האיש היה כאחוז בולמוס של

נטיעות  ,עד

כי חרג מכל מסגרת תקציב

שאישרו המשרד הארץ  -ישראלי או ' בצלאל '  .עם זאת  ,היה רעיון הנטיעות חלק אורגני של רעיון
הקמת המושכה  .לצירופו של אגרונום  -ויליקנסקי  -למושבה נודעה משמעות רבה  ,שכן אמרו
34

כשלון החזון של החיים הטבעיים במושבת ' בצלאל ' מודגש מאוד בכל הקשור לשני דונם  ,שהקציבה הקרן -
הקיימת לכל משפחה לנטיעת גני  -ירק  .לגבי שני דונמים אלה יש עדוירת בכמה מקורות  .באחד מהם ( העולם גליון
ד,

, 12 . 2 . 1913

עמ '

) 16

נאמר  ' :לכל משפחה נתנו בית  -מושב ושני דונאם קרקע  ,לנטיעת גני  -ירק  .באפן כזה תקום

בא " י תעשיה ביתית שתהא קשורה כעבורת הארמה '  .על עיבורה של האדמה אין שומעים כלל כדינים  -וחשברנות

הרכים שנותרו בידינו מחיי תימני המושבה  .הללו עסקו רק בעבודות רקמה כחוטי זהב וכסף  ,ואת עבודת  -האדמה

הותירו מיותמת  .בעיתון גרמני פורסם אמנם תצלום של תימנים החורשים אדמה ליד בתי הפועלים בבן  -שמן

( והכיתוב מתייחס לחורשים כאל אומני

המושבה ) ,

אולם נראה כי תעמולה ומציאות שימשו באותו תצלום

בערבוביה  ,והחורשים אינס אלא פועלים מן החווה החקלאית הסמוכה .

1 38

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לנצלו לצורכי נטיעות  .ואכן  ,בראשית תרע " א  -בשעה שבעיית המים עדיין היתה רחוקה מאוד

מלבוא על פתרונה  -כתב ש " ץ על ויליקנסקי  ,שנשלח ירושלימה

:

' הוא קנה הרבה אלנות  ,והבטיח

לי להתחיל לחרוש תכף  ,כשרק תהיה תיכולת  ,ולנטוע אחר  -כך '  .אולם זמן לא רב
תרע " א

)

הודיע ש " ץ לבן  -אהרון על אי  -הסכמתו -

להוציא אף פרוטה אחת לנטיעות .

300

"

תר כך ( בתשרי

עצי אקציה אקבל במתנה מאת ה ' בקר  ,בא  -כוחו

של ה ' גולדברג מוילנה  ,וכאשר אקבלם אשלח אליך  .את שני הדקלים שכתבת  ,צר לי כי
לא אוכל לקנותם תכף  ,אבל כאשר אבוא ואראה אולי אשתדל שתהיה לי היכולת לקנותם .

מספרי העצים שש " ץ מזכיר במכתבו נראים מגוחכים למדי לעומת חלומות הנטיעה החובקים  -עולם

של בן  -אהרון  .ובינתיים  ,במאי

, 1911

בעוד המושבה ללא מים  ,נשתלים עצי אקליפטוס רבים  .ביצות

לא היו  ,אך אקליפטוסים ניטעו משום  -מה  .הכסף לאלה בא מן המשרד הארץ  -ישראלי  ,אף  -על  -פי
שרופין התנגד לתשוקת הנטיעה חסרת  -המעצורים של בן  -אהרון  .רופין ביקש לחכות שתסתיים

התקנת הצינורות במקום  ,ורק אז ישלח את אנשיו לנטוע  .ואולם  ,בן  -אהרון לא ציית להוראותיו של
רופין  .בספטמבר

ן , 191

בהיותו מעודד אולי מגילוי הבאר  ,הוא רכש מן האגרונום טנצמן עצים

לנטיעה  ,בהקפה לחצי שנה  ,ואותם נטע לאורך רחובה האחד של המושבה  .הוא נאלץ לשכור

פועלים יומיים  ,כדי שיעסקו בעידור העצים  .תימני מושבת ' בצלאל ' לא נטלו חלק בשמחת הנטיעה .

באותם ימים רכש בן  -אהרון מטנצמן ארזים ותמרים ושלח אל ש " ץ תכנית מגובשת של נטיעת
שדרות עצים במושבה  .לא במקרה מזכירה צורתן מנורת  -מקדש ( ראה

תרשים ) .

בתשרי תרע " ב תבע בן  -אהרון לקבל קרקע בשביל עצמו  ,כדי שיוכל לטעת עליה עצים על  -חשבונו .

הוא היה מאושר על כך שד " ר רופין אישר נטיעת פרחים  ,לייפוי פני המושבה  .ואולם בינואר

1912

הופיעה בעיתון ידיעה לפיה ' הנהגת הקק " ל החליטה לסיע למשפחות יהודי תימן שהתישבו בבו -

שמן  ,כי יוכלו לנטרני גני  -ירק על  -יד

בתיהם ' " .

גם אם זכה לאישור חלקי מד " ר רופין  ,הצהיר בן  -אהרון נמרצות בחשוון תרע " ב על ' דחית ציווי
הראשון '  :הוא לא יחכה עד ' שעת הרצון האגרונומים הנככדים '  .כיוון שירד גשם  ,הוא לא ימתין

לקבלת רשיון הנטיעה  ,ואף יבלע את העלבון שבאי  -התייחסות הפרופסור ש " ץ לתכניות הנטיעה
ששלח לו  .בכאב

רב ,

אף באירוניה לא מעטה  ,הוא כתב ( באדר תרע " ב ) אל ש " ץ על הישגי

האגרונומים ובעצם  -על הישגיו  ,כביכול  ,של האגרונום ויליקנסקי

:

כידוע לכבודו הטיל המשרד על ה ' אגרו  .נום ' וויליקנסקי לנטוע במושבה  . . .וגם בין
הבתים  ,ללמד את התימנים לעשות ירקותי והוא עשה תוכנית יפה  . . .ושיצא ' איש תחת
גפנו ותחת תאנתו '

במושבתנו

:

() 1

. etc .

הסוף  ,שעכשו לפני

רימונים אחדים בין הבתים  ,שיש עוד צל של תקוה

שורות בורות ריקים לאורך הרחוב .
( )4

הפסח  ,כשנגמר כבר

זמן הנטיעות  ,נמצאים

()3

שיעלו ) 2 ( ,

ארבע

שלוש שורות של סימנים לבורות בגן בית  -עבודה .

ו  . . .ארבע ' תאנות ' יבשות לכל תימני  .ס " ה של ' זול ומהירות ' .

באלול תרע " ב עדיין שקד בן  -אהרון על תכניות הנטיעה  .הוא שב ושלח לש " ץ תכניות  ,שבהן שולבו
אף בניינים ארעיים שהגה בעיני רוחו

( בית  -כנסת  ,למשל ) .

הוא העסיק פועלים לא  -תימנים בחפירת

תעלות  ,אף  -על  -פי שד " ר רופין שב והחריע נגד הוצאת כספים על הנטיעות  .בן  -אהרון נתקף יותר
ויותר בולמוס של נטיעות  .מעשי האומנות של רקמה בחוטי זהב וכסף עניינו אותו פחות ופחות .

35

העולם  ,גליון

 , ) 23 . 1 . 1912 ( 2עמ '

. 20
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בשבט תרע " ג שלח ל ' בצלאל ' פתק קצר  ' :סחורה תקבלו בעוד ימים אחדים  ,מפני שאני עסוק עכשו

בנטיעות  ,ואין לי זמן לגמרה '  .מיד לאחר  -מכן סיפר על הישגיו המדהימים

:

ובזה אתכבד להודיעכם  ,שקצרה רוחי לחכות עד שיבואו האגרונומים הנכבדים לנטוע
אצלנו ונטעתי את הרחוב העיקרי בארזים  ,מסביב לגדר בית  -העבודה בעצי אקציה ואת

השדירות בתוך גן  -בית  -העבודה בתמרים  .אבל את החלקה השנית של גן בית  -עבודה

השארתי ל ' שעת  -רצון ' של האגרונום וויליקנסקי  .עצי אקציה נטעתי

כעשרת  -אלפים ,

תמרים לערך 60נ  ,וארזים כשלש  -ארבע מאות  . . .את העשרת  -אלפים אקציה קניתי
מרחובות ויתר העצים לקחתי מהחווה .
עם זאת  ,יתמה בוודאי היום מי שיבקר בשרידי המושבה כלום לא הגזים בן  -אהרון במספר הנטיעות

שציין במכתבו  ,ושמא לא רצה אלא להכעיס את הממונים עליו ב ' בצלאל ' או אף את רופין עצמו  .אל

נשכח כי בן  -אהרון נטע לפי תכנית הנטיעות המקורית שלו .
תגובת ' בצלאל ' לא איחרה לבוא  .עם כל הרצון לשלב טבע כאמנות הבהיל הפתק הקטן את אנשי
ירושלים ,

ושמואל פרסוב כתב

:

אתה כותב שאתה עסוק בנטיעות  .בשביל זה אין סחורה  . . .אף כי גם הנטיעות נחוצות ,
אבל גמירת הסחורות למסירתן עכשיו

גזירה [ ? ]

הקיום אצלנו  ,ולכן כדאי להזניח הכל

בשביל העקר .
אשר

לרופין  ,הוא

הודיע בניסן תרע " ג למושבת ' בצלאל '  ,כי לא יממן את נטיעותיו של

' וגם לעתיד לא נוכל לעשותן על חשבון

בן  -אהרון ,

ברמזו גם שאין ' בצלאל ' חייבת לממן את שיגיונו

הקק " ל ' .

של בן  -אהרון  ,הציע רופין למסור את עבודת הנטיעות לידי התימנים עצמם  .כנראה שרופין לא ידע
עד כמה גדולה הסתייגותם של אלה מן החקלאות  .לפי הצעתו יש לשחרר בימים לסירוגין כל תימני
לשעות אחדות מעבודתו בבית  -המלאכה ולהעסיק אותו בעבודת הנטיעות  ,ולא להגדיל את הוצאות

' בצלאל '  .ביומניו ציין רופין בבוז לא  -מועט את פרשת הנטיעות בבן  -שמן  ,אף  -על  -פי שייחס את
הכשלון  ,שלא נצדק  ,לש " ץ
בשנת

1911

:

גמר ש " ץ בדעתו לעקור כמה מבתי  -המלאכה שלו לבן  -שמן  .סבור היה  ,שאם

יטע ליד כל בית גפן ותאנה  ,יימצא מזווג את המלאכה

והחקלאות  .סופו של מעשה היה

כשלון גמור  ,שכן מחוסר ידיעת הלכות החקלאות  ,אף מחוסר מים  ,לא יכלו הפועלים

לעשות כל עבודה מעבודות השדה . . .

5

'

החווה החקלאית הסמוכה
החווה הסמוכה היתה גלגולו של בית  -הספר החקלאי בבית  -עריף

לאחר פרעות קישינב

( , ) 1903

( בן  -שמן ) ,

ואשר בו התחנכו קצת מיתומי קישינב .

שייסד ישראל בלקינד

ב 1909 -

נסגר בית  -הספר

החקלאי בגלל העדר אמצעים  .באותם ימים עלה ארצה מגרמניה יצחק ויליקנסקי  ,שסיים את
לימודי החקלאות בקניגסברג  .ד " ר רופין מינה אותו לעמוד בראש חווה ניסיונית  ,שהקים המשרד

בבן  -שמן  .הקרן  -הקיימת סיפקה אדמה  ,ואילו הקרן לתרומות עצי הזית שתלה עצי זית בתחומי יער
הרצל  .תוך שיתוף עם המושבה הגרמנית הסמוכה  ,וילהלמה  ,הרחיב ויליקנסקי את החווה  ,כהוסיפו

רפת ולול  ,וזו עשתה חיל  ,להוציא כמה מחלות קשות שתקפו את החיות .

36

140

פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

 , ) 14כ  ,עמ '
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בניין החווה בבן  -שמן ,

1910

סביר היה להניח שהזיווג של אמנות וחקלאות  ,פרי חזונו של ש " ץ יעודד ואף יחייב דו  -שיח כין
מושבת ' בצלאל ' ובין החווה הניסיונית  .מה רבה אפוא האירוניה כי דווקא החווה קיבלה לידיה את
בתי המושבה  ,לאחר פירוקה של זו בסוף

. 1913

עד אז היה ניתוק בין העשייה האמנותית של מושבת

' בצלאל ' לעשייתה החקלאית של החווה  .להוציא ייעוץ חקלאי  -חלקי מאוד -
מנהל החווה ,

של י ' ויליקנסקי ,

שאף היה למושבה לעזר בדרכים טכניות שונות  ,ולהוציא חלוקתם של לוחות פח

שנשלחו מירושלים לצורכי יצירת צינורות במושבה ובחווה  ,אין למצוא כל זכר לשיתוף  -פעולה

יוצר עד לשנת תרע " ג  ,שבה בא הקץ על המושבה  .בשנה זו שכרו המושבה והחווה במשותף את

שירותי אגודת ' השומר '  :אז אכלו חלק מהתימנים בבית  -האוכל של החווה  .יש גם עדות מאותה שנה
על ילדה תימנית  ,ה ' לומדת אצל המורה בחווה והוא דורש בעדה שכר
עתה החלה החווה לבלוע את אומני מושבת ' בצלאל '  ,אלה שטרם שבו

3

פרנק

לחודש ' ' .
7

ירושלימה " .

חזון החיים

הטבעיים הובס בידי כורח המציאות  .גם אם הגיעו  ,לבסוף  ,אומני ' בצלאל ' אל החקלאות  ,היה זה על
אפו ועל חמתו של החזון  .בתהליך זה עכרה כסוף

תרע " ג

האחריות לנטיעות כמושכה לידי אנשי

החווה  .בן  -אהרון לא ויתר על הנטיעות  ,למרות כל האזהרות  ,וראה את שתיליו מתייבשים בשמש ,

בלי שניתנה לו רשות לנטעם  .בי " א בתמוז תרע " ג הוא הציע למשרד הארץ  -ישראלי להעביר לחווה
את האחריות לנטיעת השתילים  ,ובי " ז בתמוז נתקבלה התשובה

:

' על מכתבו מי " א דנא הננו להשיב

לו  ,כי מסרנו את ההשגחה על הנטיעות להחווה על חשבון " בצלאל "  .וכפי אשר הודיעונו  ,כבר נגשו
לעבודה ' .
ד3

נציין כהזדמנות זו  ,שבעיית חינוכם של ילדי משפחות התימנים במושבת ' כצלאל ' נפתרה בעזרת בית  -הספר

שבלוד  ,שהיה משותף ליהודי האיזור  .וכך נאמר באחד העיתונים

:

' בבית  -הספר שבלוד

:

חמישה עשר ילדים

וילדות ומורה אחת  .כולם  ,כמובן  ,אינם בני גיל שוה  ,ולכן אין מצב בית  -הספר כמו בבתי ספר כני כתות ומחלקות

מסודרות  .ככל זה הילדים מתקדמים ומספיקים הרבה  .עבור ילדי החווה  ,כלומר  :ילדי הפועלים של יער הרצל ,
ועבור ילדי מושבת בצלאל משלמת שכר לימוד המועצה הארץ  -ישראלית  ,ובעד שאר הילדים משלמים ההורים

עצמם ' ( האור  ,גליון קנז  ,תרע " כ  ,עמ ' . ) 2
38

לא לשווא בלעה החווה את המושבה  .כנגד חברי המושכה הספורים  ,היו בחווה

ב 1913 -

בין שישים לשבעים

פועלים  .כאותה שנה אף נתקיימה בה הוועידה השנתית של חקלאי יהודה  ,עובדה המצביעה על חשיבותה של

החווה  .בסקירה ב ' העולם ' ( גליון

ב , ) 1913 ,

אנו קוראים על

תימנים  .האם היו התימנים האלה משרידי מושבת

67

פועלים ופועלות

54 :

אשכנזים ,

4

ספרדים

ו9 -

' בצלאל ' ?
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גדען עפרת

בין החזון הירושלמי והמציאות בבן  -שמן
חייהם של תימני מושבת ' בצלאל ' לא היו קלים  .לא הם בחרו במקום היישוב  .הם נשלחו לארץ לא -

נודעת  ,שוממה למדי  ,מנותקת ממרכז יהודי ( פתח  -תקוה היתה היישוב היהודי הקרוב

ביותר ) ,

ועיקר

העיקרים  -הם נאלצו להתרגל לניתוק מקהילותיהם  .נוסיף לכל אלה את הבתים הלא  -גמורים
( חנוכת הבתים נערכה רק כסוף שבט

תרע " א ) ,

את העדר המטבחים  ,את תנאי  -הרחצה הגרועים  ,את

בעיות בית  -הכנסת  ,ואפילו אי  -אלה מקרי  -ביש ( למשל  ,כלב עזוב נשך את אחד

התימנים ) -

ולפנינו חיים רצופי  -קשיים  ,שלא לשווא עוררו התמרמרות כבר בראשיתם  .גם החורף הקשה  ,שכו
נתקלו ראשוני המתיישבים  ,לא שיפר את מצב  -רוחם .

אכן  ,תימני מושבת ' בצלאל ' לא היו חלוצים  -גיבורים  ,אלא מעין אנטי  -גיבורים בדראמה רצופת -

גבורה שחזה ש " ץ בדמיונו  .כך עולה מתוך מכתב  -העידוד  ,ששלח לבל  -שמן בח ' בשבט

תרע " א

:

לאדון בן  -אהרון  ,מכתבך קבלתי וצר לי מאוד על המאורע עם הכלב  ,אבל היום היה פה
ד " ר פנקהולץ והבטיח אותי כי הכלב לא היה שוטהי ואני אשמח מאוד שכן יהיה  .מצטער
אני מאוד כי בקבוצה הראשונה באו גם שני הבדגשים [ ניסן ברנש ואחיו -

ג "ע] ,

יהודים

כל  -כך גלותיים ומוגי לב  ,אבל העיקר צר לי כי השנה הזאת  ,שזה מזמן לא היתה כה
מרובה כגשמים  ,נפל כגורלכם לעשות ההתחלה הקשה הזאת  .אבל כנראה ימי הגשמים
הרעים כבר עברו ומעתה אכן יהיה יותר טוב  .וא ' וויליקנסקי וד " ר פנקהולץ אמרו לי כי

תכף אחרי הגשמים יתחילו לחרוש ולזרוע אצלכם  .בתי  -התבשיל בטח כבר התחילו

לעשות ומתפלא אני מאוד שאנשים שישבו פה בחורים במקום שגם בית  -תבשיל כטח לא
היה להם  -עושים עכשיו כל  -כך אי נעימות עד שבאשמתם נאחרה העבודה  .יספרו להם
העשירים בעלי המושבות איך חיו חודשים ושנים באוהלים עד שהיה להם דבר  -מה  .אבל
אני בטוח כי האנשים לא התאוננו  ,ורק הנשים שנולדו והתרגלו לגיטו הירושלמי האפל
לא יכולות להתרגל בפעם אחת לחיי הכפר  .אסיר תודה אני לך מאוד שאתה מעודד את
רוחך ובטוח אני כי יבוא הזמן בקרוב שכולם יהיו לך אסירי תודה בעד זה  . . .מסור לכולם

רב שלום כשמי ואמור להם שיהיו חיילים  ,יהודים טובים  ,בצלאליים ולא גלותיים . . .
ש " ץ ראה את עצמו שולל גלות במעשיו  ,כמי שמגשים את חזונו הציוני של היהודי החדש  .תחת
הגיטו המרכז  -אירופי הוא ראה את הגיטו הירושלמי של שכונות העוני ; תחת יהודי הגיטו של פולין

הוא ראה את התימנים  ,ובמקביל לעלייתם של בני העלייה הראשונה והעלייה השנייה למושבות
הארץ  ,כפה

ש " ץ על התימנים עלייה מירושלים לבן  -שמן  .הוא לא הבין כיצד לא גילו התימנים את

עוז  -הרוח ותעצומות  -הנפש של ראשוני המושבות  .התימנים לא הבינו את חזונר של ש " ץ  ,ולכן היו

רחוקים מהגשמתו  ,ולו רק מבחינה טכנית  .כשאנו עוברים על רשימת המלאי של המושכה מן

במאי

, 1912

ה-ך

כאשר כבר היה על המושבה לגלות ניצני ביסוס יחסי  ,אנו חודרים אל עמקי העוני

והמחסור  ,שבהם היו שרויים כאן התימנים

:

שני ספסלים גדולים

;

שישה ספסלים קטנים  :שני

שולחנות ; שולחן קטן אחד ; ארבעה כסאות ; ארון קטן אחד ; תנור  -שולחן אחד  :ארון  -קודש אחד

שעון  :מאזניים לשקילת
מהר ' ;

דברי  -הכסף  ,בעזרת

;

אבנים ועצמות ; ' כלי עבודה שונים שלא מתקלקלים

ארבע מכונות בסיסיות לעבודה  ,בעיקר למשיכת  -חוטים

;

כלי נגרות שונים  ,אקדח ורובה -

ולא עוד .

בראשית שנת תרע " א עוד היתה תקווה לתנופה ולגאולה כלכלית  :כל הנוגעים בדבר

המשרד הארץ  -ישראלי
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וכן  -אהרון )

( ' בצלאל ' ,

דיברו על פתיחת חנות משותפת כבן  -שמן  .הם בחרו במר

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

פינסקר לתפקיד מנהל החנות  ,ובן  -אהרון אף קיווה שהחנות תפתור את בעיות הכספים במקום  ,בכך

שתאפשר מתן סחורה בהקפה לתימנים  " .י

אולם החנות לא קמה  .הסיבה לכך לא נתבררה  ,גם אם

אפשר לתלות את הקולר בחששות מוסד  -האם בירושלים מעצמאות  -יתר של המושבה  .מכל מקום ,

אין סיפורה של המושבה התגלמותה של טראגדיה קלאסית  -מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

:

ההצלחה מעודה לא האירה פניה למושבה .

שיטת העבודה בקבוצות
קשה היה להפעיל במושבה שיטות

עבודה מסודרות  ,גם אם ניסו לעשות זאת לא אחת  .ההגירה

המתמדת אל המושבה וממנה היקשתה על הארגון  ,וכך גם הרגלי המשמעת הלקויים של התימנים .
~
הם לא הסתגלו למסגרות אירופיות מחייבות  .כך  ,למשל דיווח בן  -אהרון באוקטובר

.

הימצאותם במושבה של שבעה אנשים בלבד

:

, 1911

על

' שלושה נמצאים עוד בירושלים  .גם השני פועלים

הרוקים לא באו עוד '  .שיטת העבודה היומית איפשרה לפועלי המושבה לבוא לעבודה ולהיעדר
ממנה ככל

שחפצו .

אומני בן  -שמן עבדו  ,בפקודת ש " ץ  ,עשר שעות ביום בימות
החורף  ,ולכן הסתייג בן  -אהרון מרעיון עשר השעות

הקיץ ".

ג

בחורף נתעוררה שאלת שעון -

:

אך בחורף אני חושב את זה לאי אפשר  ,מפני  :או שיצטרכו לעבוד מאוחר לאור הנר או
שימהרו לקום בבוקר  ,ואז ארוחת הבוקר ושתיית החלבה תקח אצלם את השעה הנ " ל  .לכן
אני חושב שכבודו יסכים שיעכרו יום פשוט  -תשע שעות .
נדי להתגבר על בעיית ארגון העבודה  ,לתרום לליכודם החברתי של התימנים ולהעניק להם אשליה
של ממשל עצמי  ,לנצל את מבנה המשפחות של חלק מאנשי המושבה  ,לשפר את רמת העבודה של

הפחות מנוסים בעזרת היותר מנוסים  ,וכדי לממש את חזון השיתוף החברתי  -הכלכלי פיתח ש " ץ את
רעיון העבודה בקבוצות  .אבל רעיון

זה  ,שנועד

להחליף את שיטת העבודה

אולי מאוחר מדי  .אמנם  ,הוא הועלה עוד באמצע תרע " ב ( בעקבות

תרע " ג דיווח בן  -אהרון לש " ץ

:

היומית  ,בא במאוחר ,

שביתה ) ,

אך רק בט ' בחשוון

' הודעתי ברכבת לכבודו  ,כי התימנים פה מסכימים לעבוד בקבוצות ,

או בקבוצה  ,כפי שיחליטו בירושלים  ,וכבר אינם מתחשבים עם " היום " ' .

רעיון העבודה בקבוצות יושם תחילה בבתי  -המלאכה שב ' בצלאל ' הירושלמי  ,ורק אחר  -כך הועבר

לבן  -שמן  .וכך ניסח אותו ש " ץ

:

הקבוצות צריכות לעבוד כפי שהם סדורים עכשיו  .ראש הקבוצה אחראי בעד העבודה
והעובדים תחת ידו מוכרחים לשמוע לו  .אחרי כל העבודה שנגמרת אצל כל קבוצה

וקבוצה  ,להודיע לנו אם הפסדנו וכמה הפסדנו  ,וגם להודיע להקבוצה מה ההפסד
ולהתרות שידעו שבפעם השנית ינכו להם משכרם אם יהיה

הפסד ,

ואם יהיה

רווח  -יוסיפו  . . .אתה לא צריך להיכנס אתם במשא ומתן ורק למלא את הכתוב במכתב
הזה ולהקריא אותו לפניהם .
39

נטרת תרע " א הוא כתב  ' :כל הפועלים כמעט גוועים כעת  .אין להם אף פרוטה  ,ומקום לקחת בהקפה  -אין  .כאשר
תהיה החנות אפשר יהיה תמיד לתת להם פתקאות החנות ' .

40

עקרון עשר השעות  ,ולא תשע השעות המקובלות ביישוב  ,ראשיתו באפריל

, 1911

כאשר נאות ש " ץ להעלות את

שכר התימנים בעשרים סנט ליום  ,ואף איפשר להם לעבוד שעה נוספת  ,כדי להגדיל את שכרם  .בחווה החקלאית
הסמוכה ראו בדבר שערוריה  .ביוני

1911

הכריזו פועלי החווה שביתה  ' ,מפני שהפקידות דורשת מאת הפועלים  ,כי

יעבדו והגע שעות כמקום שמונה שעות  ,כמו שהיה נהוג עד עתה '  ( .העולם  ,גליון

כב 22 ,

ביוני . ) 1911
743

גדעון עפרת

מאוחר יותר נוסף מימד הזמן  -זמן העבודה  -לחישוב שכרם של העובדים בקבוצות  ,כדי למנוע

סחבת או בטלה  ,שאיימו כבר אז על פריון  -העבודה הארץ  -ישראלי  .לא לשווא היה המשרד הארץ -

ישראלי תומך נלהב של שיטת העבודה החדשה  .הפעם העלה את הצעת השיפור שמואל
שכתב מירושלים אל בן  -אהרון

פרסוב ,

:

אנחנו עשינו תיקון בעבודה  ,והוא עזר הרבה להרווח של בית  -המלאכה  .אני כותב אצל כל
קבוצה וקבוצה על כל דבר שהיא עושה כמה זמן עבדה על זה  ,ואחר כך חושבים על פי
המשקל לפי מין העבודה כמה הרוויחו או כמה הפסידו בעבודה הזו  .ולפי זה מוסיפים
להם או מחסירים משכרם  .אני חושב שכדאי שגם אתה תנהיג את השיטה הזו ואז אולי

יהיה קץ לההפסד שבית  -המלאכה בלוד מפסיד .
יצוין  ,כי חיוב מושבת ' בצלאל ' בתקן הירושלמי פעל גם בכיוון ההפוך  .העיקרון של השוואת תנאי

עבודה  ,המוכר לנו כיום כבסיס לבעיות שכר במשק  ,עלה גם בבל  -שמן  .בדיווחי בן  -אהרון אל ש " ץ
שבות ועולות תביעות הפועלים התימנים להשוואת שכרם ותנאי עבודתם לאלה הנהוגים בבתי -

המלאכה שבירושלים  .באדר תרע " א הודיע ד " ר טהון לבן  -שמן  ,שבירושלים עובדים שעות

נוספות ,

ולכן הוא מאשר תוספת שתי שעות עבודה גם בבן  -שמן  .באלול אותה שנה שמעו התימנים כי
בירושלים שילמו שכר של יום וחצי עבור יום עבודה  ,והם תבעו להשוות את שכרם  .רק כשנסתבר
לסוציאליסטים ) ,

כי מדובר בשלושה ' צצלסטים ' ( כינוי גנאי

שראו בי " ד בתמוז יום חג  ,וניצלו את

מצבו הדחוק של ' בצלאל ' לפני התערוכה כבאזל כדי לסחוט כסף  ,רק אז נרגעו הרוחות בבן  -שמן .

וכך כתב מ " בשן  ,מזכיר ' בצלאל '  ,לבן  -אהרון  ' :ולכן יבחרו הפועלים שלך בעצמם  ,אם הם חפצים

להדמות לאלה הצצליסטים  ,ימת שמם  ,או לבצלאלים כשרים . ' . . .
ואולם  ,שיטת הקכוצות לא הצילה את מושבת ' בצלאל '  ,שכן איחרה להגיע  .ההתפוררות החברתית
גברה והעמיקה  ,מספר התושבים הלך והצטמצם ואת ההתמרמרות נגד ירושלים לא היה אפשר
לשכך עוד  .ייתכן גם שחלה טעות בכפיית רעיון הקבוצתיות על יחידה חברתית  ,שזיהתה קבוצתיות

עם מבנה משפחתי  .עקרון הקבוצה  ,כעיקרון חברתי  -כלכלי
הרוחני של התימנים  ,ובכך נעוץ כישלונו

אל  -משפחתי  ,עמד

בסתירה לעולמם

,

שביתות במושבה
התמונה הנפרשת לנגד עינינו  ,שבה פועלים תימני בל  -שמן כבובות  -מריונטות בחזונו האוטופי של

ש " ץ  ,היא חלקית בלבד  .התימנים היו נתונים להשפעות רעיוניות אחרות  ,ולמעשה מצאו את עצמם
אנטי  -גיבורים אלה ממלאים תפקיד גיבורים בדראמה הזרה להם  ,דראמת מאבקיה החברתיים של
העלייה השנייה  .באותן שנים התנהלו מאבקים קשים בין איכרי המושבות ובין הפועלים ממזרח -

אירופה  ,שראו באיכרי המושבות אויב מעמדי  .החווה החקלאית הסמוכה היתה מאוכלסת בפועלים
יוצאי מזרח  -אירופה  ,והללו ראו בתימני בל  -שמן בני  -ברית מבחינה מעמדית  .את בן  -אהרון  ,ובעיקר

את ש " ץ ואת הנהלת ' בצלאל '  ,ראו כ ' בעלי מושבות ' נצלנים  ,ודחקו בתימנים ובאשכנזים הספורים

שנמצאו במושבה לזמן מוגבל שימרדו במדכאיהם  ,כדי לזכות בתנאי עבודה טובים יותר ובשכר
גבוה יותר  .כך פרצה בפברואר

1911

השביתה הראשונה  .בן  -אהרון היה אובד עצות  ,ושלח לש " ץ

מכתבי  -בקשה להדרכה ולעזרה  .ש " ץ הי ' גיע אותו  ,במכתבו מיום

3

במארס

: 1911

אל נא יפול רוחך  .אנו לא יראים בעבודתנו מפני הגויים  .ועוד יותר אין לנו מה לפחד
מיהודים  .אצלם זה יותר טיפשות מרוע  -לב  ,ואחר  -כך הם לבדם יראו משוגתם אחרי שני
144

מושבת ' בצלאל ' בבן Tnw -

שבועות מגמר העבודה בחווה הם ילכו להם אל חיים ברוך או אל נציל זרח  ,ולכן אין
לשים לב להם .
מדובר כאן באותם פועלי חווה שהסיתו את פועלי המושבה לשבות  .אלא שש " ץ לא ישב בטל  .הוא
הסכים עם בן  -אהרון  ,שסירב למלא את דרישותיהם הלא  -צודקות של התימנים  ' -לבל תהינה מחר
דרישות אחרות '  .ש " ץ אף הזהיר במפורש

:

' אם נשמעו התימנים  -טוב  .ואם לא ישמעו  ,נאמר

כי הדור עוד לא מוכשר לזאת ונסגור את המושבה  .ונמתין עד שנשיג פועלים אחרים  ,יותר
מבינים ' .
התימנים שבו לעבודתם בלי להשיג דבר  .עתה העלו לפניהם פועלי החווה את רעיון דמי  -השביתה ,

ואף הכריזו על שותפות  -גורל  ,בהקימם משהו מעין קרן  -שביתה  ,המשותפת להם ולתימנים  .בג '
.

באדר כתב ב - 7אהרון לש " ץ

:

אתמול ניגשו אלי התימנים ודרשו שאתן לכל אחד ואחד עשרה פרנק  .את כל הכסף הם
לא חפצים לקבל מפני שכבודו אמר לא לשלם להם בעד זמן הביטול  .יחייא הזקן אמר
שאם לא אתן את העשרה פרנק אז הם ילוו אצל הפועלים בחווה וכי הפועלים הבטיחו
להם לשלם בעד חצי חודש העבר  .התייעצתי עם וויליקנסקי ומצאנו שצריך למלא את
בקשתם בכדי להימנע משביתה כעת בעת שיש הרבה פועלים  .אני על פי ה ' טון ' שלהם

הכרתי שהם מוכנים ומזומנים לכרוז [ כך
מזה  . . .כנוגע לשילום

[

כך ,

]

!]

עוד פעם תיכף ומיד שביתה  ,ולכן מנעתי

הכסף כעד זמן השביתה  ,וויליקנסקי מייעץ לכבודו לוותר

על הסכום הקטן הזה ולהימנע כעת מסיכסוכים בעת שיש הרבה פועלים והם כועסים על

כבודו מפני הרבה טעמים  ,והעיקר על כי השילום נעשה בלי התערבותם  .אבל פה יש עוד
שאלה פרינציפיאלית  :הם לא חפצים לקבל את הכסף לא מפני שיש להם הפסד ( הלא הם
יכולים למלא את השעות ) אלא הם חפצים לנצח  . . .ולכן על כבודו לפתור את

השאלה ,

אם המצב ישתבח בזה שיתנו להם לנצח או לאו .
ניצחון יוקרתי הוא כל שנותר לפועלי המושבה  .האשכנזים ויתרו עליו בהסכימם למילוי השעות .
תוצאתה הממשית היחידה של השביתה היתה עיכוב

כספים ,

שהוקצבו במקורם לבניין בתים

במושבה  -נקמתו הפעוטה של המשרד הארץ  -ישראלי .
כשנה מאוחר יותר פרצה שביתה שנייה  .הסיבה הפעם  -אי  -נכונותם של התימנים לשלם לקרן -

הקיימת שכר דירה עבור השימוש בבתיהם  .י 4ברקע לשביתה זו אין אנו מוצאים עוד את אנשי
החווה .

ב 22 -

באפריל

לקרת [ כך

]4

!]

1912

הודיעו פועלי המושבה התימנים לד " ר רופין

:

מעלת האדון הנכבד אדון רופין נודיע לך כי כשבאנו מירושלים ללוד לעבוד

פרטים מדויקים על גורמי שביתה זו מצאנו בסקירתו של א " ב ר  -ן על יישובי היהודים בלוד ( האור  ,גליון קנז ,

תרע " ב  ,עמ '  . ) 2הסוקר הגיע למושבת

' בצלאל ' כעיצומה של השביתה והוא כתב עליה בפירוט  ' :התימנים

היו אז

כלם במצב של התרגזות  .באה ידיעה מאת פרופסור שץ לאמר  :מהיום והלאה ישלם כל בעל בית ששה פרנק לחדש

שכר  -דירה עבור ביתו  ,ודינו כדין דייר שאין לו על דנית כל זכות  ,אלא כשעה שהוא נכית והוא משלם את השכר

הקבוע הוא משתמש בבית ובאדמה שבקרבתו ( שני דונם  ,כנראה  ,לכל אחד ) ומיד כשהוא יוצא מהבית נתפקעה
ממנו כל זכות והריהו זר להבית לגמרה  .והם התימנים טוענים לאמר שלכתחילה היה המדובר אחר לגמרה :
לכתחילה היה התנאי כי התשלומים שמכניסים הם כתשלומים לשעורים על מחיר הבתים  ,ולא שכירות  ,ולפי זה אם
שלה ,

אחד מהם יוצא מן בית הרי יש לו עליו זכות כשעור הסכומים שהכניס עד צאתו  .להקרן הקיימת הנימוקים

הנימוקים של משה רבנו בתורת היובל  ,אבל התימנים אינם מבינים ואינם רוצים להבין אותם  ,ולפי הנראה זו " דין

תורה  . -הקרן הקיימת אומרת

:

האדמה אינה נמכרת  " .לא תמכר לצמיתות ולא תגאל כי לי הארץ "  .זהו ההגיון

הבריא של משה  ,אשר פרנץ אופנהימר קבע הלכה למעשה בישובנו החדש  .ובכן  ,על האדמה לא דברו

כלל ,

ג14

גדעון עפרת

כמלאכת הכסף באנו על פי הכטחות שהבטיח לנו אדון פרופסור הי " ו ועתה נהפכה עלינו
ההבטחה  .והוא הבטיח שכל אחד יהיה לו בית אחוזה וישלים כל חודש לפי חשבון

וכשיגמור לשלים [ כך

!]

יהיה שלו ועל זה אנחנו

בטוחים  .ועתה דרש ממנו שכירות ולא

נוכל לשלים  . . .ועתה הורו לנו הדרך איך לעשות  .והוא אמר לנו שהם יסגרו בית העבודה
ואנחנו היום בטילים מעבודה שמפני שאמך שבסוף החודש הוא ינכה עלינו שכירות  .אם
כן הוא אנחנו לא נוכל לסבול שכירות  .וכבר  . . .לנו זמן שלושה ימים ונצא

מהבתים  .אם

יישר בעיניכם זה אנחנו דורשים מכם מה שהפקדנו מיום בואינו עד עתה ואנחנו נצא ואם
לא לא נצא . .

.

ואולם  ,התוצאות היו כבעבר  :כישלון מוחלט .

לתנאיו של

פרופ ' ש " ץ

)1( :

של חמישה פראנקים לחודש .

ב 25 -

באפריל
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( אייר

לעבוד כקבוצות  ,כפי שנהוג בירושלים
42

תרע " ב ) הסכימו התימנים

; ()2

לשלם שכר דירה בגובה

עתה ננקטה יד קשהי ודבריו של ד " ר רופין היו בוטים  :דמי שביתה

לא ישולמו  .נזקי השביתה ינוכו משכר הפועלים

:

הפועלים שאינם מסכימים להדרישות הנ " ל אסור להם להמשיך את העבודה בבצלאל
ועליהם לפנות את דירותיהם במשך של שמונה ימים  .אם כל הפועלים ימאנו למלאת את
הדרישות  . . .ולא ישובו לעבודה עד מחר בצהרים  ,הננו פוקדים על כבודו לסגור את בית -

המלאכה ולנסוע ירושלימה .

כוחם של תימני מושבת ' בצלאל ' היה דל מכדי להוות קבוצת  -לחץ של ממש  ,שתאיים על הנהלת

' בצלאל ' בירושלים  .לא היתה להם כל דרך להגיע לתמימות דעים עם שאר פועלי ' בצלאל ' בבתי -
המלאכה שבירושלים  ,ולכן לא היוותה שביתתם איום של ממש  ' .הפועל הצעיר ' וההסתדרות עמדו ,
אמנם  ,לצד התימנים השובתים ,

נ4

אך גם כוחם היה דל כנראה  .במכתביו ל  ,בצלאל ' על השביתה לא

התייחס בן  -אהרון כלל לאיומי ' הפועל הצעיר ' .

והמכירה היתה רק על בניינים ואלה  ,לפי דברי בני סמך  ,אינם בני קימא אלא עד חמישים שנה  ,ולכן נעשתה
המכירה לתשע וארבעים שנה  .על הקרן הקיימת לקבל את מחיר הבתים בחמישה פרנק לחודש בהוספת פרנק אחד
לתיקונים  .והיות שאין קיום הבתים אלא עד חמישים שנה הרי כל שנה העוברת על הבתים מפחתת אותם מערכם
באותו הסכום שנקצב לשלם במשך השנה  .היינו  :עברה שנה להבית הריהו שוה בשישים פרנק פחות ; עברו שנתיים
נפחת ערך הבית במאה ועשרים פרנק  ,ובאופן זה אם התימני יוצא מן הכית באיזה זמן שיצא אין לו כל תביעה
מהקה " ק אחרי שהסך  ,שהכניס הוא  ,נזקף על חשבונה של הפתחת ערך הבית  .כשניסו להסביר להתימנים קפץ

תימני צעיר ארוך  ,חוור ורזה ויאמר  :אתם האשכנזים אינכם צריכים לבאר לנו  ,אנחנו מבינים בעצמנו למדי  .אנחנ -

מכינים כי כל עיקר העניין אינו אלא מעשה ערמומיות מצד פקחיכם האשכנזים
לרגלי האדונים
42

ן

לא

ן

לא נתן את עצמנו למרמס

האשכנזים ' .

בה ' באייר תרע " ב הציע ד " ר רופין לתימני המושבה עוד אפשרות  :לשלם

15

פראנקים מדי חודש שכר

ולאחר  15שנה ( רופין עדיין היה אופטימי כדבר עתיד המושבה ) יעבור הכית לרשותם  ,בתוספת

5

דירה ,

פראנקים מדי

שנה כתרומה לקרן  -הקיימת  .התאנים דומים לאלה שהוצעו לכל העולים מתימן כעקבות מסעו של יבנאלי .
43

באחד מיומוני התקופה  .הירושלמיים ( הקטע נמצא בארכיון

' בצלאל ' ,

בלי סימון

המקור )

נאמר

:

' התימנים

שהתיישבו במחלקת " בצלאל " קראו  ,ברוך השם  ,ג " כ [ גם כן ] " שכיתה "  ,כשביל שלא השביעו רצון המנהל בן -
אהרון  .המנהל הזה שייך אל ההסתדרות של " הפועל הצעיר " והוועד המרכזי של הסתדרות זו שלח לו התראה

אחרונה  ,ואם לא תכנע  ,אזי יוציאו אותו מן ההסתדרות '  .יש לזכור  ,עם זאת  ,את יחסן הדו  -ערכי של מפלגות
' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון ' לעולי תימן  .במאבק על העבודה העברית  ,שובצו התימנים ועבודתם הזולה בין
הפועלים ממזרח  -אירופה וכין הפועלים הערביים  .בנושא זה ראה  :ניני ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 77 - 74

ומ14

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

התלות המקצועית בירושלים
תלותם של תימני מושבת ' בצלאל ' במוסד  -האם בירושלים היתה מוחלטת  .היתה זו בראש  -וראשונה
תלות כספית  ,אבל היתה זו גם תלות מבחינה מקצועית  .בבן  -שמן ביצעו הוראות שהגיעו

מירושלים ,

על  -פי הדגמים ששלח שמואל פרסוב  ,הן בצורת אלבום  -תצלומים של עבודות  -כסף שיוצרו

ב ' בצלאל ' ( הצילומים נעשו כידי י '

בן  -דב ) ,

והן לפי תיאור מילולי מדוקדק של הדגם המבוקש .

שרשראות  ,למשל ,

 . . .נעשים באופן כזה  :עושים ממנו שני עיגולים שהם אחד  .באמצעיתם טבעת קטנה

מחוט דק מנוקד  . . .חוליות אלו מתחברות על  -ידי טבעות של חוט פשוט  .אבל כמו
שכתבתי כמה שאפשר יותר דקות  .תעשה מהם

3

מטר ואחר כך נראה אם כדאי לעשות

עוד .

פיקוחו המקצועי של פרסוב הגיע עד הפרט האחרון  ,והוא נהג לשלוח מכתבי  -ביקורת מדוקדקים
בעקבות כל

משלוח  ,ובהם

ביקר עניינים כגון אופן חיבור הקצוות או אי  -דיוקים במידות  ' ( .תשים לב

שכל הדברים שעושים שם יהיו ממש כמו המודל '  ) .פרסוב אף קבע מי מן התימנים יבצע מה

שולח לך תיבה קטנה עגולה  .שלמה נגר יודע לעשות
או

:

' הנני

אותה ' .

:

יחייא רצבי יעשה כפות  . . ,אין דבר אם יחייא עמר או אברהם נדב יעשה אותם  .תוכל גם
להרכיב

2

קבוצות יחד  ,אם רק שלמה נגר יוכל לעשות את החלק החיצוני  .הסכות של יוסף

חפשוש לא תעשה יותר בשום אופן  .כל הסכות  -כובע ששלחת נשברים השפופרות מהם
והיינו מוכרחים לעשות יותר עבים .
על הפועלים התימנים נאסר להתחרות בתוצרת בצלאל שכירושלים  .בי " ז בתמוז תרעיב כתב בן -

אהרון לירושלים

:

נודע לי ששלמה נגר עובד עבודות שונות ומוכר בלוד  .היום נפלה בידי טבעת  .באופן כזה

אי אפשר לעשות שום ביקורת  . . .הם סומכים פה על זה שבירושלים גם  -כן הרי שעובדים
בבית  -הספר עובדים בביתם במלאכת הכסף  . . .ואני מבקש למהר להודיעני איך להתייחס

לזה  . . .עוד עלי להעיר שזה לא המקרה הראשון  ,רק לי זה נודע עכשיו .

שלמה נגר  ,האומן ה ' כוכב '  ,כבר נחשד פעם בגניבת כסף  ,בעת שעבד בבית  -המלאכה בירושלים .

לפיכך נערכה חקירה  ,שאילו היתה מגלה כי טבעת הכסף הטהור שנמצאה בלוד מקורה בחומר
מ ' בצלאל '  ,היה נגר מגורש מן המוסד מיד  .למזלו של נגר הסתבר  ,שהכסף נקנה

ביושר ,

יהוא

רק

ננזף בשל חומרת מעשהו  .שמואל פרסוב הכחיש כי פועלי ירושלים עסקו בעבודות פרטיות  ,אבל
נראה  ,שלא דייק בהכחשתו זו  .ש " ץ ניסח את חוקת איסור העבודה העצמאית  ,בכתבו

בנובמבר

) 1912

בסגנון של ' תורה

( ב 10 -

מסיני ' :

ובנוגע לעבודתנו ומחוץ לבית  -המלאכה תקרא לפניה פועלים שלנו את השורות הללו  :כל
העושה

עבודת  -כסף

מלבד

עבודת

בצלאל

ועל

חשבון

בצלאל ומבית  -המלאכה

שלנו  -אחת דתו להיגרש מהמושבה וגם לירושלים לא יקובל

יותר .

תלותה של מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן ב ' בצלאל ' הירושלמי הגיעה לשיאה בכל הקשור לציוד
לצורכי עבודה  .להוציא פרטים שוליים שנקנו ביפו  ,הובא כל הציוד מירושלים .

44

המכונות וכלי

העבודה הובאו מגרמניה או מצרפת ואנשי המושבה בבן  -שמן לא יכלו לרכשם בכוחות עצמם  .יתר
44

ראה תצלום רשימת המלאי המובאת כאן  ,עמ ' . 148
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שרשימה

ג 4ו ,
11י
"'
:

4

;

'

ל

""

יון
של ציוד שלקח בן  -ציון בן  -אהרן מירושלים עבור בית המלאכה בבן  -שמן

'

.

נ

,

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

על כן  ,אנשי ירושלים הצליחו לשמור על תלותה המתמדת של בן  -שמן בהם בשל העובדה שהציוד

היה משומש ומצבו  -גרוע ביותר  .לפיכך נעשה חלק מן העבודה בדרכים מיושנות  -למשל ,
במקום במכונה השתמשו במקבת  -יד  -ומתוך רעב מתמיד ל ' מתנות ' מירושלים .
צבתות ,

מברשות  -נחושת ,

אבני  -משיכה  ,קדרות להתכה ושאר מכשירים  -כל אלה חסרו לפועלי בן  -שמן  ,והם

התחננו שוב ושוב במכתביהם כי ישלחום אליהם  .חומרי  -גלם יקרים  ,ככסף או כאבנים יקרות

למחצה  ,ניתנו להם אך במשורה  .עבודות התעכבו  ,משום שירושלים שלחה חומרי  -גלם רק

כשהשתכנעו אנשיה שאכן לא נותר מאומה מחומר  -הגלם הקודם  .פיקוח חמור זה היקשה על עשיית

עבודות פרטיות  ,שמהן חשש ' בצלאל ' הירושלמי .
בנים חורגים
' הדברים שיכולתי לתת לך נתתי בעת נסיעתך  .מה שיש אצלי בצמצום לא אוכל לתת לך אפילו אם

תכתוב להפרופסור כמה שתחפוץ '  .כך כתב בכעס שמואל פרסוב אל בן  -אהרון  ,והסגיר בהם את טיב
היחסים שבין ' בצלאל ' הירושלמי למושבתו בבן  -שמן  .אף שמוסד  -האם התחייב לספק לבן  -שמן
ציוד  ,דורגה המושבה בעדיפות

פטרוהו מעולה של זו

שנייה בלבד  .פרסוב  ,שהיה הממונה הטכני על בן  -שמן  ,היה שמח לו

:

בכלל הייתי מייעץ לך להשתדל להשיג הכל לבדך ולא להיות תלוי בנו עד שנשלח לך .
הייתי רוצה להיות נקי מן המעצורים שיש בלוד בהעבודה  .יש לי די עבודה ודאגות
בירושלים .

לא לשווא התפתחה אפוא בקרב תימני בן  -שמן ההכרה כי בנים חורגים הם לירושלים  .ש " ץ הגיע
לביקורים אך לעתים נדירות  ,וגם העיכובים בהיענות לצורכיהם הבסיסיים של אנשי המושבה

( דוגמת המקווה והמטבח ) הוכיחו להם כי איש אינו מתעניין בגורלם  .כשגברה תחושת תסכול

זו ,

נזעק ש " ץ לעודדם  ,בהעתירו עליהם אהבה רבה  .ככל אוהב  ,הבטיח להם ( במכתב מיום ג ' בשבט

תרע " א ) מתנה  -בית מרחץ והזעה

:

שמעתי שהפועלים מתאוננים שאין להם מקווה ובית  -תבשיל  .אמור להם כי הכל יהיה  ,רק
הגשמים ומחלתי הפריעוני לבוא שמה ולסדר את הכל  .אני חפץ לעשות לכם ג " כ מרחץ
של זעה  .הגידה להם כי לא שכחתים ולא הזנחתים  .להפך  ,אהבתים יותר מאלה העובדים

פה  ,כי המה פרי הביכורים שלי ואשתדל שיהיה להם רק טוב וישגשגו ויצליחו  .אמנם לכל
דבר חדש צריך חבלי  -לידה  ,אבל המאמינים מאושרים וקווי בד ' לא יחסרו כל  ,ויזכו
לאושר ולכל טוב .

דברים אלה לא הביאו ישועה  ,אף כי הרגיעו מעט את הרוחות משגבר המתח  .החשדות והיחס
הספקני כלפי ירושלים הלכו ונתחזקו בבן  -שמן  .בן  -אהרון בא בטרוניות אל ש " ץ בגלל איכות
האנשים הנשלחים אליו

:

' שלחתם לנו ארבעה אנשים חדשים שלא

תרע " ב התפרץ בן  -אהרון בגלוי  ,וקרא לילד בשמו

יודעים בעבודה כלום '  .בחשוון

:

היחס שלכם אלינו כמו לבנים חורגים  .אני אראה פה רק על אי  -אלה עובדות  :כמעט כל
הזמן

הנ " ל

לא

היו

לנו

כלי  -עבודה

הנצרכים .

()1

חצי שנה

עבדנו בלי נלס

[ = מכבש  -נ " ע ] ומה שאפשר היה לעשות על המכונה במשך חמישה  -עשר רגעים ,
צריך היה לעבוד ביד מרבע עד חצי יום .

( )2

אבנים למשיכה שלחתם לנו את אלה

שצריכים הייתם שם כבר להשליך ואנו מוכרחים היינו לעבוד אתם  .זאת אומרת להפסיד
149

גדעון עפרת

עליהם זמן רב במשך שמונה חודשים .

( )3

זה כבר יותר משני חודשים שאני מבקש בכל

מכתב ומכתב מברשות של נחושת ואפילו לא עונים על זה  .ועוד ועוד .
בין ירושלים ובין כן  -שמן התנהל דו  -שיח של חירשים  :זה לא השיב על משאלותיו של זה ; חשבונות

שנשלחו מכאן לא התאימו לסיכומים שנעשו שם  .באדר תרע " א נדרש בן  -אהרון להפסיק לנהל את

ספרי המושבה מירושלים  ,שכן הדבר גרם סרבול ובלבול  .מעתה ואילך ירכז הוא את הספרים  ,ומדי
שלושה חודשים ידווח לשליח שיבוא

מירושלים  ,או שהוא עצמו

יעלה ל ' בצלאל '  .הדבר לא הביא

לפתרון הבעיות הכספיות שבין ירושלים ובין בן  -שמן  :התשלומים לפועלים הגיעו רק כאשר באו
מים עד נפש ( ובן  -אהרון אף נכנס לחובות אישיים כדי לשלם לפועליו )  .ואולם  ,כאשר רעבו

בבו -

שמן ללחם ( ' ישנם פועלים אחדים שאין להם ממש מה לאכול ' )  ,וגם ערביי לוד סירבו למכור להם
בהקפה  ,האשימה הנהלת ' בצלאל ' את כן  -אהרון  ,שהוא מפזר כספים לפועליו ביד נדיבה מדי  .אנשי

בן  -שמן האשימו את ירושלים כחוסר  -יושר

הם חשדו שהחפצים הנוצרים במושבה נמכרים

:

בירושלים במחיר גבוה מזה שננקב לפועלים .

45

אי  -האמון ההדדי היה הרסני  ,ונמנה ללא ספק  ,עם הגורמים שהביאו להתפוררות המושבה  .ש " ץ היה
ער לסכנה שבאי  -האמון  ,ובתרע " ג טרח לרדת לבן  -שמן יהר עם הצלם בן  -דב והאמן הצורף

מ ' בצלאל '  ,י ' שטארק  ,שבא עם רעייתו  ,ושהה עמם במושבה כשבוע ימים  .הדבר תרם ,
להעלאת מצב  -הרוח

;

כנראה ,

שכן בטבת של אותה שנה השיב בל  -אהרון להאשמותיו של פרסוב בביטחון

עצמי ובגאווה של השתייכות למקום  ,שכמותם לא פגשנו קודם  -לכן

:

בנוגע לכפות  ,כתבתי לכם לא פעם שמפסידים להם  .מירושלים אין ראייה שעושים אותם .
ראשית  ,מפני שהכפות שעושים בירושלים הרבה יותר גרועים בעבודה מהכפות שעושים

אצלנו  .שנית  ,יש להם ילדים

העוזרים  .שלישית  ,גם אתם מפסידים ! רביעית  ,בעת שכ '

הפרופסור עשה חוזה עם פועלי לוד  ,דיבר בפירוש לא לעשות כפות בלוד .

ביטחון עצמי זה לא היה דבר של מה בכך  .לבן  -שמן לא היה היתרון הירושלמי של יחסי  -ציבור
בינלאומיים ושל תיירות ירם  -יומית מיפו  .בסירון תרע " א אמנם דיווח בן  -אהרון על בואם של

אורחים רבים  ,יהודים ולא  -יהודים  ,שקפצו גם לקנות חפץ כלשהו למזכרת .
שירמן שמו ,

46

סוחר פאריסאי אחד ,

הציע למושבה עסקה מושכת  .אי  -אלה מכובדים ( אחד  -העם  ,הצלם סוסקין ,

שתצלומיו  ,יחד עם אלה של בן  -דב  ,הנציחו את

המושבה  ,ואחרים ) ,

אף טרחו לבוא לביקור קצר .

47

מדי חנוכה נהגו תלמידי הגימנסיה העברית מתל  -אביב לבוא לשמח את לב התימנים  ,ואולם  ,כל
אלה היו אך טיפות בים  .תימני המושבה חשו עצמם מנותקים וחסרי  -אב  .עזיבתם את המקום נראית

אפוא מובנת  ,ואף צפויה .

עם זאת  ,יש לציין כי לש " ץ היה כל העת מעמד מיוחד במינו בלבם של תימני המושבה  .היחס אליו
גבל כהערצה  .למושג ' הפרופסור ' נלוו אהבה ויראה  ' .מתי יבוא הפרופסור

ונשנתה לא אחת  .כאשר חזר ש " ץ
המושבה

:

וכך כתב

45

במקום

3

כן  -אהרון לפרסוב  ' :שמעתי שאת הסכות  -כובע עם מגיני  -דוד גדולים פתוחים אתם מוכרים

שהקצבתי כהיותי בירושלם  .האמת

אופיינית גישתו של

46

ב 1912 -

?'

היתה שאלה שחזרה

ממסע  -תעררכרת בחוץ  -לארץ  ,בירכו אותו אנשי

ty " w

ב 3 . 50 -

פרנק

?'

שאסר על בן  -אהרון באיסור מוחלט מכירת חפצים למפקרים במקום  .לא נודע אם גזר

כך מפני שלא סמך על איכות העבודה במושבה או מפני שביקש לשוב ולהבטיח את המונופול הירושלמי .
ב ' העולם '  ,מיום  21באוגוסט  ( 1912עמ '  , ) 18הובא דין  -וחשבון על ביקורו של הפגישה התורכי במושבות ארץ -

47

ישראל  .הכיקור כלל אמנם את בן  -שמן  ,אך מושבת ' בצלאל ' לא נזכרה .

( 0נ
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

שמענו היום שכב ' שב מנסיעתו לחו " ל  ,והננו מברכים אותו לשובו ומאחלים לו שיעבוד
עוד ביותר כוח ומרץ בשביל המוסד היקר לו ולכולנו  ,ויראה ברכה בו ושיזכה עוד לבנות

עם היבצלאלים ' את בית  -מקדשנו .

במידת  -מה זיהו רבים מן התימנים  ,בפרט ה ' בצלאלים '  ,את פעמי המשיח עם דמותו של ש " ץ  ,ואף
הוא התייחס אל עצמו בביטויים כמו משיחיים  .עובדה זו בולטת מאוד ביצירותיו

ובכתביו  ,ועוד

נדון בה לפרטיה .
ביטחון ושמירה

מיד עם הקמת הבתים הראשונים נבנתה חומת  -מגן למושבה  ,נקנו רובה ואקדח ומלאי של מאה
כדורים לרובה וחמישים לאקדח  ,והובא שומר כדי להבטיח את שלום המתיישבים  .שם השומר היה
פישר  ,והוא נרשם בתולדות המושבה בשל ריב שנתגלע בינוובין התימנים  .הסיבות לריב לא

אך לאחר שישה שבועות של שמירה התבקש פישר לעזוב  ,וקיבל

87

נתבררו ,

פראנקים כפיצוי  .כעניין היה

קשור אף משפט שקורותיו לוטות בערפל  .אולם פישר נשאר באיזור והפחיד בלילות את התימנים .

באייר תרע " ב כתב בן  -אהרון לש " ץ

:

אחרי שהלך השומר פישער  ,היו אצלנו איזה מקרים של פחד ( מצאנו סמנים שונים אצל
הבתים ) ,

אבל אני בארתי לתימנים והם הבינו שיד השומר פישער

באמצע  ,והפחד עבר

מעליהם .
כך נותרה המושבה ללא שומר  .התימנים עצמם פחדו ליטול על עצמם את התפקיד ונמנעו מלמלאו .
ש " ץ סבב בין העדות בירושלים  ,בחפשו אחר מועמד  ,אלא שהנסיעה ל ' גלות ' בבן  -שמן לא קסמה
לאיש  .לבסוף  ,באפריל
עד

1913

הבתים .

, 1911

שלח לבן  -שמן את חזקיהו  ,משרת זקן ב ' בצלאל ' .

שרר שקט במושבת ' בצלאל '  ,להוציא אי  -אלה מקרים של גנבות שגנבו ערביי הסביבה מן

ואולם  ,ב , 1913 -

כאילו לחזק את תהליך ההתפוררות במושבה  ,החלו מקרי  -ביש רודפים זה

את זה  .לאחר מתקפה לא  -מאורגנת של ערבים  ,סיפר בן  -אהרון על המקרה הבא

:

ביום השישי ( י " ד אדר ) היתה עוד פעם התנגשות גדולה אצל מושכתנו בין היהודים
והערבים בני ' חדידה '  .הפעם היו הערבים מאורגנים מקודם  ,וגם כלי  -נשק הכינו להם

ודווקא מצד היהודים לא חכו לזה  ,אבל התוצאות היו  :אני ועוד אחד נפגענו באבנים
וערבי אחד פצעתי ברגלו מהרובה  .אחרי זה נתפזרו הערבים שהיו במספר כשישים .
ערביי הכפר חדירה לא נרגעו  .החווה ביער הרצל ומושבת ' בצלאל ' היו אתגר מושך למעשי שוד
חוזרים ונשנים  .בו ' באדר ב תרע " ג הודיע בן  -אהרון לש " ץ

:

ביום שלישי העבר היתה התנגשות גדולה בין שומרי ועגלוני החווה ובין הערבים בני

הכפר ' חדידה '  .התוצאות היו

:

הערבים שדדו שני סוסים והשומרים העברים פצעו ערבי

אחד פצע אנוש  .תיכף הביאו את הממשלה  .גם שלחו בחשאי לקרוא לעזרה את השומרים

מפתח  -תקווה ורחובות  .ארבעה אנשים שהערבים הראו עליהם שהם ירו  ,מוכרחים היו

תיכף לברוח  .המצב לעת  -עתה הוא כך  :הערבי עודנו חי וכל זמן שהוא חי לא יהיה כלום .
אבל אם ימות בודאי תהיה התנפלות גדולה מכל הכפר  .עד כמה שאפשר אנחנו מוכנים

לזה  .אבל חסרים לנו אנשים  .לזאת אם ישנם ב ' כצלאל ' ארבעה  -חמישה צעירים אשכנזים
שילכו הנה לעבוד ( זאת אומרת  ,ש ' בצלאל ' יתן להם עבודה הנה על שבועיים או יותר ) טוב
היה שיבואו הנה  ,אבל מובן שהם צריכים להיות ' יונגלעך '  .גם יביאו אתם נשק  .מקום
ללון יימצא להם .

1 1
~
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רק לאחר שהתנפלו שלושה ערבים על השומר נעתר ש " ץ ושלח
צעירים אשכנזים למשך

15

( ב 18 -

במרס

1913

למושבה חמישה

.

יום  .ש " ץ רודף השלום לא רצה בכל ' סיפורי המערב הפרוע ' הלו ' כי

שונא הפרופסור את המשחק המר

הזה ' .

לפיכך צייד את ה ' יונגרלעך ' האשכנזים

בשוטי  -ברזל ,

' שיוכלו להשאיר זכר אצל המוכה  ,מבלי להרוג ולשפוך דם '  .על השומרים הצעירים הוטלה עבודת
רקמה בחוטי זהב וכסף  ,כעל כל שאר התושבים  ,אך הם לא זזו בלי השוט  .ואולם  ,נוכחותם לא
הרגיעה כנראה את תימני המושבה  ,אף לא את חלוצי החווה  .הצעירים עם השוט בידם נראו להם
מגוחכים  ,ובאותו חודש  -אדר ב  -פנו אנשי המושבה והחווה במשותף לאגודת ' השומר ' ושכרו
את שירותיה למשך שישה

סכסוכים

חודשים ' .

4

כשחלף זמן זה  ,לא היו עוד תימני מושבת ' בצלאל ' במקום .

פנימיים

הסכסוכים עם השכנים הערבים היו כאין וכאפס לעומת המאבקים הפנימיים שפשו בין אנשי
המושבה  .נעמוד על שניים מהם .
הסכסוך הראשון אירע בחודש סיוון תרע " ב  ,ויסודו בחוב שחב יוסף חפשוש לשלום נספן -

16

נאפוליונים  -זהב  .חפשוש לא החזיר את חובו ואילו בן  -אהרון היסס לנכות משכרו עשרה פראנקים
לחודש  ,כעצת שמואל פרסוב  .לאחר שנספן ' צווח נעל חפשוש ] ככרוכיא '  ,וגם אזהרתו של פרסוב

לא הועילה  ,פנה בן  -אהרון אל בית  -הדין התימני בירושלים ודייניו סמכו את ידי בן  -אהרון להוריד
משכרו של חפשוש

פראנקים לחודש .

10

אולם הסכסוך הממשי אירע בין משפחות טוויל ונדב
בסיוון תרע " ב

( נדאף ) .

וכך דיווח אברהם שלמה נדב בי " ג

:

לכבוד ומעלת כבוד ה ' בן  -ציון בן  -אהרון  .להודיע לך שאנחנו חוסים בצל ה ' ובצל בצלאל
ובצלך  .היום לנו לא פחות משנה וחצי ואנחנו סובלים כמה קלקולים וכמה מחלוקות .
מפני שלא נקרא בשם רע  . . .אברהם טוילי ואשתו  .בכל יום דמינו בנפשנו מהם הוא
ואשתו  .וקבלנו פעם ראשונה ושניה  . . .ולא הועיל ולא הציל וקבלנו עליו איך כמה
פעמים

למשפט  ,משפט

אמת  ,ולא עלתה

בידינו . . .

עד היום הזה והלכה לה אשתי לבקש

לה מעט עצים  .עד שאקנה לה מעט והלכה הביתה עד שהגיעה לפני הבית של אברהם
טוילי ורדפה אשתו אחר אשתי והכתה אותה מכות עצומות . . .

באותו יום  ,י " ג בסיוון תרע " ב  ,שלחו שלמה בן  -יעקב ואברהם חשאש מכתב
רופין  ,ובו

נוסף  ,שהופנה

אל ד " ר

חזרו על פרטי התלונה נגד אברהם טוויל ואשתו  ' ,שבכל יום ויום מתנפלים עלנו ועל

אנשי ביתנו כמעט  . . .לאכול

אותנו ' .

המתח היה רב והגיע לשיאו במשפט  ,אך לא לפני שהתחוללה בין שתי המשפחות עוד מריבה
גדולה  .במשפט שנערך בדבר המהלומות שהוחלפו בין הנשים

בי " ס בסיוון תרע " ב יצאו הכל

אשמים  .גם את הגברים האשים השופט דוד בן  -ישי  ,על שלא הפרידו בין הניצות  .כל אחד מן
הגברים חויב בקנס של פראנק אחד  ,קודש לקרן  -הקיימת  .תגובת המושבה כולה היתה  -עוינות
כלפי משפחת טוויל  .כעין חרם הוכרז על המשפחה אפילו בבית  -הכנסת .

48

יצוין ,

שאגודת ' השומר ' שימשה עילה להתקפות ערבים  .בראשית

1913

פורסמה הידיעה שלהלן

:

' בבן T ~ W -

וברחובות היו מקרי התנפלות מצד הערביים על חברי " השומר " שעברו בשלום  . . .מקרי התנפלות אלו אינם

.

מסודרים בכוונה תחילה אבל יש לשער שישנו  ,כי מקורן בהתחרות השומרים הערביים עם " השומר " '

גליון ד . ) 12 . 2 . 1913 ,

1 2
~

( העולם ,

'

תימנים בפתח אחד מבתי המגורים במושבות ' בצלאל ' בבן  -שמן

עתה הגיעה שעתו של אברהם טוויל לפעול  .נראה כי חש שחרב תלויה מעל

ראשו  ,והוא קם ועשה

מעשה  .באלול של אותה שנה שלח מכתב לד " ר רופין  ,ובו הציג את עצמו כאומלל שבאומללים

:

הנה אני פונה אליך במכתבי זה בבקשה להתעניין על מצבי במושבה בצלאל בלוד בין אחי
התימנים אשר התקוממו עלי על דבר הריב אשר היה בין אשתי ובין אשת אברהם נדאף
אשר הכתה את אשתי והפילה עוברה מבטנה וזה דבר מפורסם ועקמו הדין ועוותו המשפט
והחזירו הדין עלי ועל אשתי ואנוכי חף מפשע וגם מנעו את השוחט מלשחוט עופות

לאשתי  . . .כשהפילה עוברה גם ביקשו להוציא אותי מבית  -הכנסת מלהתפלל ועוד ידם
נטוייה לגרש אותי מעבודה ומהשכונה ואנוכי מטופל באשה ובנים חמש נפשות וירדו עד
לחיי . . .

לבקשת ד " ר רופין שלח לו בן  -אהרון מכתב הסבר להתנהגותם של יוצאי  -תימן בבן  -שמן

:

 . . .כי ד " ר טהון היה פה בזמן שהתחילה כבר המריבה והחלט שבשום אופן לא נתן להם
להתערב בגבול זכויותינו אבל גם בגבול זכויותיהם אין אנחנו צריכים להתערב  .זה עניין
פנימי שלהם

:

יחיו עם התימני ההוא ברוגז או בשלום  ,הכל אחד לנו  ,ובלבד שבזמן

העבודה לא נדע מדה כלום  .בכלל הסכסוכים שלהם הם תמיד בגלל דברים כל כך פעוטים
עד ש ' לנו ' ה ' אשכנזים ' אין אפילו מושג קל מזה  .ולו שם המשרד לב רק פעם אחת

לאחד המכתבים שהם  ,או אז היו ממטירים עליו מבול של מכתבים  ,כאלו התינוקות שבכל
דבר קטן ואי  -ערך רצים ל ' אבא '  .אם יגיע הדבר לרצינות ולא יהיה בכוחי להשקיט  ,מובן
שאפנה תיכף להמשרד .
בעקבות מכתב זה הבטיח ד " ר רופין לתימני המושבה לגרש ממנה את האשמים ; אולם כל משאלתו

היתה כי במקום ישררו שקט ושלווה  .שקט זה לא השתרר  .ידוע לנו על תביעה אחרת  ,שהגיש
אברהם טוויל בכסליו תרע " ד נגד שלמה נגר  ,סעדיה גמיל ויוסף נגר  ,ובעקבותיה נערך משפט בפני

ועד  -הפועלים של בן  -שמן  .בתקופה זו עבדו הפועלים התימנים בחווה  ,ושופטיהם עתה היו -

להבדיל מן התימנים ששפטו אותם בעבר  -אשכנזים  :אביגדור משל  ,איזיקוב וגלוזמן .
עדיין לא נרגעו הרוחות  ,כפי שעולה מפסק  -הדין

בתרע " ד

:
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אברהם טוילי ושלמה נג ' ר חרפו והכו זה את זה ושניהם אשמים בדבר  .בשביל כך אנחנו

מענישים כל אחד לשלם שני פרנק לקרן הלאומי ושני פרנק לקופת  -חולים של הסתדרות
פועלי יהודה החקלאים  .סעדיה נמיל אשם בדבר שלא בא רק להפריד כי אם עזר עוד
לשלמה נג ' ר  .ובשביל כך הוא נענש לשלם פרנק לספריית הפועלים בבן  -שמן  .יוסף נג ' ר
יצא זכאי  ,אחרי שאין שום ראייה לדבר שהוא התערב בהכאות .

סכסוכי תפילה
במושבת ' בצלאל ' נשמרו דיני ישראל  .בימי שבת ומועד שכתה כל מלאכה  ,ואפילו ש " ץ התבקש
להגיע לביקור רק בימי  -חול  .ואולם  ,רוב הסכסוכים במושבה פרצו דווקא על רקע הוויכוח בדבר
נוסחי התפילה  .אף שנוסח תימן היה מקובל על הכל  ,לא הסכימו התושבים על נוסח תימני א ח י ד .

הנהן למשל  ,תלונה שהעלו אברהם נדב  ,חיים עמר ואברהם טוויל לפני

בן  -אהרון ,

נגד נוסתי

התפילה של אברהם בן  -יפת  ,שדרש לשנות את הנוסח של תפילת ט ' באב  .הם כתבו על כך

ואף הזכירו סכסוכים קודמים באותו נושא

בזעם ,

:

נודיע לך ממצבנו בבית  -הננסת כי נתחדשו לנו אויבים חדשים עם ישנים והוא אדון בן -

יפת  . . .כי אנחנו הולכים עמו בתומה והוא הולך בעורמה בקש להפוך את הערמה ולא עוד
אלא שמסית לאחרים הידועים כמו שהסית הנחש לחווה ומבקש לחדש דברים שלא היו
בעולם ולא שמעגום לא מפי חכם ולא מפי תנא  .ועתה נחלה פני האדון לטקס לנו עצה איך
לעמוד באלו האויבים שעמדו עלינו כי אין בנו כוח לסבול אלו  .באנו לכתוב לך את

שאירע מיום תשיעי באב עד עתה לא יכיל הנייר ובראש כל מרע האדון בן  -יפת הנ " ל . . .
לפיכך הישג גדול היה ההסכם שהושג ברוב  -דעות ובאורח דמוקראטי בה ' בתמוז תרע " א  .על מסמך

זה חתומים ראשי תימני המושבה  ,ובהם גם אברהם בן  -יפת

:

אנחנו ח " מ מעידים בזה שאחרי מנית הדעות יצא שבמושבת ' בצלאל ' נתפלל מהיום

והלאה במנהג ערוני ( בלדי ) ומי שיבוא אחרי היום הזה מוכרח להתפלל לפי המנהג הקבוע
הנ " ל .
הסכם זה התקיים במשך כל ימיה של המושבה  .הוא איבד את תוקפו החוקי כשנתמזגה המושבה עם
החווה החקלאית  ,ועל כך מעידים מסמכים מה ' בחשוון תרע " ד  .שוב  ,לפנינו מחלוקת בין חיים
עמאר  ,שלמה נגר  ,אברהם תוויג וסעיד ג ' מיל  .השאלה היתה אם לערוך את התפילה בנוסח תימני
קדום  ,כנוסח

ספרדי או בנוסח שחציו תימני קדום וחציו ספרדי  .הדבר הועלה לפני בית  -הדין התימני

בירושלים  ,וזה

קבע כי יש להפיל גורל  .כך עשו  ,והפור נפל על נוסח עץ  -חיים  .שלמה נגר וסעיד

ג ' מיל  ,שסירבו לקבל עליהם את הדין  ,חויבו לציית  ,כדי שלא

' תהיה המושבה היקרה הזאת ללעג

ולקלס ח " ו בין שאר המושבות  . . .ולא ידעו ולא הבינו שהמחלוקת ושנאת  -חנם היא מחרבת

המושבה '  .סדר הזה הציל את תימני המושבה מהתפוררות קהילתם  .שכן  ,עד שהגיעו

להסדר ,

התפלל כל אחד בחדרו ונמנע מלבוא בציבור  .עתה אף מונו אכרהם נדב ושלמה נגר להיות אחראים

לבית  -הכנסת  ,ושימשו בתפקידם לסירוגין  ,כל אחד מהם שבוע  ,ואילו סעיד ג ' מיל נבחר להיות
ממונה על סדר המברכים  .הנהגתו הראשית של בית  -הכנסת נמסרה בידי חיים עמאר  .ככל הנראה ,

סברו בבית  -הדין התימני כי באותו בית כנסת שבבן  -שמן מתפללים המוני תימנים .

1 4
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

חילוקי  -דעות בדבר הכסרים כספיים
כתקצינ משיער שהכין ד " ר טהון למחצית השנה הראשונה לקיומה של מושבת ' כצלאל '  ,העריך כי
הוצאותיה יסתכמו
גירעון  ,הוא

ב 625 -

פראנקים ואילו הכנסותיה תהיינה

5 , 200

פראנקים  .גם אם סבר שיהיה

לא צפה מראש את גודלו  .וכך כתב ש " ץ אל בן  -אהרון בנובמבר

: 1911

אחרי גמר חשבונות דאשתקד יוצא כי הפסדתם במשך תשעה חדשים שלשת אלפים
פ רנק

!

לכן דע כי לא נכון ואי אפשר לנו להסכים לזה הלאה שתחלק כסף  ,ואוואנסים

[ מקדמות  -נ " ע ] לפועלים ביד רחבה . . .
בן  -אהרון ניסה להוכיח כי מדובר רק בהפסדים של

1 , 200 - 1 , 000

פראנקים וכי גם בירושלים יש

הפסדים  .הסיבה להפסדי בן  -שמן היתה נעוצה  ,לדבריו  ,בזלזול של אנשי ירושלים  .מעניין אפוא
לציין כי למרות הפסדי הפתיחה ולמרות המשך ההפסדים בירושלים וזלזולם הבלתי  -פוסק של
הירושלמים  ,לא היו בשנה השנייה לקיום המושבה הפסדים  ,אם כי גם רווחים לא היו  .בשבעת
החודשים הראשונים של שנת

1913

כבר נמסר על רווח של

השינוי במעבר משבעה פועלים קבועים בשנה הראשונה49

1187 . 90

ל 15 -

פראנקים  .ככל הנראה קשור

פועלים קבועים בשנה השלישית .

שורשי בעייתה של מושבת ' בצלאל ' לא היו נעוצים אפוא בצד הכספי  ,גם אם כך סבר ד " ר רופין

:

לא היתה כל ברירה אלא לסגור  ,לאחר זמן קצר  ,את בתי  -המלאכה  ,הואיל והוצאות הייצור
בבן  -שמן הנידחת מרובות היו מבירושלים  .כך ירד ממון רב לטמיון  .בקשתי להציל כל
שניתן להציל על  -ידי שיכון פועלי חוות הנסיון בן  -שמן בבתי  -המלאכה של ש " ץ

,

נ

נטישת המושבה
הסכסוכים שאינם פוסקים בשל סוגיות שונות  ,המתח בין בן  -שמן לירושלים  ,תנאי החיים שאינם
משביעי  -רצון  ,וריחוקם של התימנים מקהילותיהם שבירושלים  -הם שהביאו  ,בסופו של דבר ,
לנטישת המושבה  .גם הקשיים בנושא התברואה בוודאי לא היה בהם כדי לעודד את התימנים
להמשיך ולשבת במקום  .אף שאין לנו עדויות ישירות על
של תימנים בפתח  -תקוה הסמוכה

( 40 - 30

ריבוי מקרי קדחת ככן  -שמן  .לארייתו של
הפועלים היה זעום  ,ונע בין

 15ל , 10 -

כך  ,ב 1913 -

נפש במשך הקיץ בלבד

! ),

היתה תמותה מבהילה למדי

וביולי אותה שנה נודע על

דבר  ,עמדה מושכת ' כצלאל ' כל העת על גבול האין  :מספר

על משפחותיהם  .בעתות מצוקה היתה המושבה ריקה כמעט

מאדם  .מבחינתו של ' בצלאל '  ,היתה המושבה ' גורם

בעייתי ' ,

יותר משהביאה תועלת  ,בעיקר משום

שאיכות העבודה בה היתה ירודה  .התלונות על איכות הביצוע היו רבות  .בקיץ
אהרון

1912

כתב פרסוללבן -

:

בכלל ע " פ הרשום שקבל הפרופ ' בנסיעתו נא לידי החלטה שאם נעשה עבודה כזו

שעשינו עד עכשיו לא נחזיק מעמד  .צריכים לתת את כל תשומת  -הלב שהעבודה תוכל
לצאת להשוק לאירופע  .בכל מקום היתה הסבה הראשונה לאי  -הצלחה ה ע ב ודה ה רע ה
של בצלאל  .אני כותב לך את זה כדי שתדע ותרגיש מה שאנחנו מרגישים פה .
אם יש ספק כלשהו למי יוחסה האיכות הירודה  ,באו מכתבים רבים שהסגירו את האשם

;

למשל

המכתב -

49

לפי עדותו של כן  -אהרון  ,העומדת כסתירה לדין  -וחשבון השנתי של ' כצלאל '  ,המזכיר

50

פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

 , ) ! 4ב  ,עמ '

14

פועלים קבועים .

. 169
155

גדעון עפרת

הנני שולח לך בחזרה

10

סכינים מאלה ששלחת לנו לפני הפסח  ,ע " מ לתקנם  .כדי

שתרגיש גם אתה אחת מאלף מיסורי גהינום שאנחנו מרגישים פה עד שמקבלים איזה

חתיכת עבודה מבית  -המלאכה .
היו חוסר  -דיוקים בהלחמה  ,בחיבור  ,בהתאמה למידות המדגם

;

סיכות לא נסגרו

;

תכשיטים היו

עקומים  :הפח לא התאים למזוזות  ,והרשימה עודנה ארוכה  .פרסוב ואנשי צוותו נאלצו לשוב
ולהקדיש שעות רבות לתיקון מוצרי המושבה ואף ניכו שכר תיקונים אלה משכר פועלי המושבה .
תיבות  -כסף שבן  -אהרון ביקש מאוד ליצרן בבן  -שמן  ,לא נסגרו  ,ולפיכך  ' -לא תעשו יותר תיבות ' .
ב 17 -

בדצמבר

1912

זעם פרסוכ  ' :עד מתי תעשו את הסכות  -כובע שאין בהם יופי ולא מלאכה '  .לא

עוד היה פרסוב מוכן לתקן בירושלים את קלקולי בן  -שמן

:

שים לב לא רק להרווח והפסד של לוד  ,אלא גם להרווח וההפסד של המכירה ב ' בצלאל ' .
מה שאתה שולח סחורה אלינו וחושב את זה בהכנסה אין זו הכנסה עדיין  .ההכנסה יכולים
לקרוא את הסחורה הטובה שראוייה להימכר .
כך נמשכו התלונות במשך כל שנות קיומה של המושבה .

ב 10 -

באוגוסט  ,למשל  ,כתב פרסוב

החזרנו לך אע " פ שאינן הגרועות מכלן  ,כי אמנם יש עוד הרבה כמוהן . .

:

' כפות

 . ' .ככ " ו באלול תרע " ג  ,ערב

ההחלטה לנעול את שערי המושבה  ,כתב ש ' ברוכוב  ,בשם הנהלת בתי  -המלאכה ב ' בצלאל '

:

 . . .גם בסחורה שקבלנו ממך בסוף שבוע העבר היה חלק גדול שהעבודה היא גרועה
משד מאוד  .סחורה כזו אין אנחנו יכולים לקבל בשום אופן  .אי אפשר לך להוציא סחורה
כזו אל השוק  .הפועלים שאינם יכולים לעבוד עבודה יפה ונקייה אינם ראויים לעבודה זו .
הודיעה נא  ,מה אתה חושב בדבר טיב העבודה לעתיד .
המסקנות היו ברורות  .לאחר איומים רבים וניסיון של שלוש שנים  ,נפל הפור  .לאמיתו של

דבר ,

היתה זו החלטה משותפת לשני הצדדים  ,שכן תימני בן  -שמן הלכו ונשרו ביוזמתם  -הם  .בתשרי

תרע " ג חסר לנשארים מניין לימים  -הנוראים  .בטבת של אותה שנה שלח ערבי
לתימני המושבה בהקפה  ,מכתב לבן  -אהרון
,

מלוד  ,שנהג למכור

:

 . .באתי להודיע כי שמעתי כי היהודים העובדים בבית  -החרושת של בצלאל נוסעים

מפה  ,איזה מהם לירושלים ואיזה מהם למקום אחר  .ועתה אדון נכבד תעשה חסד עמי
שתקח לי בכסף אשר הם חייבים לי . . .

בכ " ד בתמוז הודיע אסתרמן  ,שמונה אותה שנה למנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  ,כי לא יוכל עוד
לשלוח פועלים לכן  -שמן  ,עדות להזדקקותה של המושבה לאנשים ולמצבה הירוד  .אולם יש כאן גם

עדות להחלטה שנפלה בירושלים  .אסתרמן השיב במכתבו זה לפניית המשרד הארץ  -ישראלי באותו
נושא  .בא ' בתמוז דחה ד " ר טהון מן המשרד הארץ  -ישראלי את פנייתו של בן  -אהרון  ,ובה קריאה
נואשת  -התראה אחרונה  ,לפני שיסיק מסקנות ויעזוב  -להרחבת המושכה  .וכך כתב ד " ר טהון
בתשובה על מכתבו מכ " ח סיון

:

:

הננו משערים  ,כי הודיע את אשר בלבו גם להנהלת

' בצלאל ' כירושלים הדואגת לקיום המושבה אשר בבן  -שמן  .אבל כ ' יבין בעצמו  ,כי עוד
לא הגיעה השעה לדבר על הרחבת המושב בו בזמן ש ' בצלאל ' כלו לא עבר עוד את

.

המשבר ועוד לא הוכח במספרים  ,כי יש לעצמו שוק בטוח  .רק אחרי שמצב ' בצלאל '
בכלל יהיה איתן יהיה אפשר לדבר על הרחבת

סניפיו  ,ואז

ימצאו גם דרכי התקון הרצויים

אשר ישביעו רצון גם את הפועלים  .אבל הטעמים שמנה כ ' אינם מצדיקים את בריחת
התימנים מהמקום וביחוד את התרשלותם בעבוד המגרשים שלהם  .התייחסות זו לעבודה

"

נ
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מביאה לידי הרעיון כי לא הצליח הנסיון  ,והמטרה אשר שאפו אליה לא תושג  :ומזה סבה
לרפיון ההשתדלות בהרחבת המושב  .על כל פנים נחוץ לעמוד עתה על המשמר שלא יקטן
המושב מאשר בתחילת יצירתו ויתקיים לכל הפחות בצורה הנוכחית עד שיבואו ימים
טובים מאלה  .לכך נחוץ להושיב את פועלים אחרים במקום אלה אשר עזבו את

המקום ,

וכתבנו בנדון זה למר אסתרמן  .וגם על כ ' להשתדל כי לא יעזוב את המקום מתושביו או כי
יבואו מיד אחרים במקומם .

לאנשי המשרד הארץ  -ישראלי היו סיבות למכביר לכעסם על אנשי מושבת ' בצלאל '  .אלה חדלו
לשלם שכר דירה לקרן  -הקיימת  ,ולא תאמו את המזג הגרמני שכולו ארגון וסדר  ,אשר איפיין את

אנשי המשרד הארץ  -ישראלי ( רופין  ,טהון  ,אוליצקי  ,ואחרים היו יוצאי

גרמניה ) .

בסוף סיוון שלח בן  -אהרון אל ש " ץ מכתב ובו הזעקה האחרונה  ,שבעקבותיה באה ההתפוררות .
במכתב זה  ,שרובו יובא

להלן ,

ניתח בן  -אהרון את הסיבות להתפוררותה של המושבה

לכ ' מורי הנכבד אדון פרופ ' שץ

:

!

חושב אנוכי ומאמין שכ ' אף כי באופן רשמי הסתלק ולי מבית  -המלאכה שלנו  ,אבל מצב
המושבה ככללה עדיין מעניינת אותו  ,ולכן אתאר לפניו את המושבה כמו שהוא  .מכתבים

כאלה  ,בתאור המצב  ,שלחתי אחד למנהל בתי  -המלאכה אסתרמן ואחד להמשרד הארצי -

ישראלי  ,שבידם היכולת לשפר את מצב המושבה  . . .לזאת מצאתי לנחוץ לתאר גם לפניו

את המצב  ,שברצונו הטוב אינני מסופק  .המצב הוא ככה  :הפועלים נואשו כבר מהתקווה
שהמושבה תגדל באחד הזמנים והם כמעט בטוחים או שיסגרו אותה לגמרי או שתשאר
במצב קפאון ( שזה אולי יותר גרוע מסגירה ) ובכך לא רק שפועלים חדשים לא רוצים ולא
ירצו למלא איזה מקום כשחסר ( נחסרו שלושה  ,אחד מת ושניים עזבו את המושבה
מרצונם ) ,

אלא גם הפועלים שעד עכשיו סבלו במושבה בתקווה שלעתיד המושבה תגדל

ואז ייטב להם  ,ג " כ [ גם כן ] עומדים לעזוב לאט לאט  ,ויגע בנפשו  :מה יש להפועלים פה

במצבה של המושבה עכשיו  ( :א ) האדמה שנתנו להם היא אדמת סלעים  ( . . .ב ) הבתים הם
רק בשכירות ולעולם לא יהיו שייכים להפועלים  ,ואם במקרה מות או מקרה אחר אחד
הפועלים יעזוב את המושבה  ,עליו לעזוב את הבית עם כל מה ששם עליו בין בעבודה בין
בכסף ומי שהוא שרוצה להניח את מעותיו וטרחתו על קרן הצבי  ( .ג ) המושבה רחוקה
מהעיר ובכדי להשיג איזה דבר קל  -ערך  ,כמו  . . .שמן וכדומה  ,הוא צריך לכתת את רגליו

שעתיים ( העירה

ושוב )

ולבטל שליש יום מהעבודה  ,שזה עולה לפעמים פעמיים

מהחפצים שהוא קונה בעיר .

(ד)

כמו כל בעלי  -חיים  ,גם התימנים שואפים להסביבה

שלהם והסביכה הזו לא רק שלא נגדלת  ,אלא הולכת וכלה  ,כימים טובים

למשל  ,כמעט

שאין להם מניין להתפלל  ,ובחג שבועות העבר  ,מפני שאחדים נסעו ליפו ולירושלים

לבלות ימי החג בקרב משפחותיהם  ,התימנים שנשארו התפללו ביחידות וצריך להבין
אותם במצב זה  ,מובן מנקודת מבטם הם .
המעלה היחידה שישנה גם עכשיו להמושבה  ,היא אוירה המצויין  .כשבאו הנה הביאו אתה
ששה ילדים כולם חולים ורק אחד מהם נברא פה והנשארים מתו עוד בחודשים הראשונים
לבואם הנה  .לעומת זה  ,נולדו להם פה ששה ילדים וכולם בריאים ויפים  .גם התימנים
עצמם שבירושלים קדחו לפעמים שבועות תכופות לא קדחו פה אף יום אחד  ,אבל דווקא

לזה לא נותנים התימנים שום ערך  ,כי לפי דבריהם

' זה

מהשם

!'

( וכמדומני ששאלת

גדעון עפרת

אף כי הם בעצמם אדישים מאוד בעניין זה ) .

הבריאות אצל התימנים חשובה מאוד ,

אי  -לזאת  ,מצב הרוח של הפועלים מדוכא מאוד  ,והרוב מהם אחרי כל החלאות שעברו
עליהם במשך שלוש שנים עומדים לעוזבה לאט לאט .
מצב החומרי של המושבה זאת אומרת של בית עבודה הוא דוקא טוב  .בשנה הראשונה
כשעבדו רק

פועלים  ,כידוע לכ ' היה גרעון גדול  .בשנה השניה הפסד לא היה כבר אבל

7

גם רווח לא היה ובשבעה החודשים האחרונים לפי הבילנס [ מאזן  -ג " ע ] של
( כפי העתקת הבילנס הרצוף פה ) הרוחנו כבר סכום של

בית  -עבודה קטן של

בשביל
יוצא

:

40

15

30

אפריל

פרנק  .רווח יפה מאוד של

1187 . 90

פועל  ,אחרי זה שיש לנו הוצאות גדולות שיכולות היו גם להספיק

פועל  ,כמו שמירה  ,מנהל תנור  ,אינוונטר  ,שכר  -דירה ועוד .

מצד אחד מצב בית  -עבודה כמעט מזהיר ומהצד השני מצב הפועלים רע מאוד .

ובכן לפי דעתי שאלת המושבה צריכה להפתר באחת מאלה

:

 . ) 1או להגדיל את המושבה בבתים אחדים  . . .ואז  ( :א ) ירימו תיכף את מצב רוחם של
הפועלים ; ( ב ) הסביבה שלהם תגדל ; ( ג ) הבתים החדשים יבנו נגד אלה ושם כבר אדמה
טובה  . . .ואז הם ישפיעו גם על הראשונים ( אבל צריך יהיה למסור את הבתים לרשותם

של הפועלים ליובל שנים בתנאים ידועים  ,בכדי שיביט על זה כמו על הונו הפרטי ואז לא
יחוס על טרחה ולפעמים גם על הוצאה של

במושבה ולא יסבלו מרחוק במקום

;

כסף ) ;

( ד ) תהייה אפשרות לפתוח חנות

( ה ) עיקר העיקרים  :כשיגדל מספר הפועלים  ,מוכן

שזה יותר טוב בשביל בית  -הספר מצד המסחרי  .ובטוח אני שאף אחד לא ירצה לעזוב אז
את המושבה  ,אדרבה  ,עוד חדשים ירצו לבוא הנה .
וכן אין לשכוח שבעונת הקדחת בירושלים  ,זה יהיה כעין מקלט לפועלי בצלאל ירושלים
שיהיה להם מקום להחליף את האויר מבלי לעזוב את העבודה שזה מביא לידי הפסד גם

את בתי  -המלאכה גם את
. )2

הפועלים .

או לסגור את המושבה ואז נפטר פעם אחת מכל הצרות וה ' כאב  -ראש ' שהמושבה

הביאה להקרן  -קיימת  ,לבצלאל ולהפועלים ויד עם זה מכל התקוות היפות שתלו במושבה
זו .

בטוח אנוכי שכ ' ישתדל בכל כוח השפעתו במקומות הנחוצים לשים קץ לשאלת המושבה
ולפתרה בפעם אחת ' לחדול או לקיים

!'

תלמידו
כאמור  ,היתה ההחלטה לחדול

!

תימני המושבה שעדיין נותרו במקום

המכבדו "

עברו  ,בהדרגה  ,לעבודה

בחווה  .מ ' בצלאל ' לא הגיעו הזמנות חדשות  ,אף לא נשלח חומר  -גלם  .בעבודתם בחווה שמרו

התימנים על מסגרת חברתית מצומצמת  .בתרע " ד חתומים על הסכם תפילה אברהם נדב  ,יוסף

נגר ,

.

חיים עמאר  ,סעיד ג ' מיל אברהם חסן  ,אברם תוויל  ,סעיד נגר  ,ואחרים  .גם חתימת בן  -אהרון הופיעה
שם  .ואולם  ,בשנה זו עזב בן  -אהרון את המקום  ,בהותירו את פועליו המעטים בספינה הטובעת .
במרם

51

1914

כתב ל ' בצלאל ' מחדרה  ' :משרה אין לי עוד  ,אבל יש לי פה עבודה עוד

לעשרה  ,או

העתק מדויק של מכתב זה שלח בן  -אהרון אל המשרד הארץ  -ישראלי  ,אלא שאת פתיחתו שינה במקצת  ' :זה זמן רב
שאינכם מתעניינים במושבתנו ולא שמים כלל אליה לב  .אבל מצב גסיסתה של המושבה מכריחני פ ע ם א ח ת
להזכירכם ע " א קיומה של עלובה זו ' .

"

נ/

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לשנים  -עשר יום '  .זמן קצר לאחר  -מכן חזרו גם אחרוני האומנים התימנים לירושלים  .מושבת
' בצלאל ' סופחה לחווה  ,ומאוחר יותר  ,הופקרה להתפוררות ועזובה .
אסתרמן ותפקידו בנטישה
מי מילא בדראמה של מושבת ' בצלאל ' את תפקיד ' האיש הרע '

?

רק עיון בארכיון המשרד הארץ -

ישראלי יגלה לנו מי האיש  :אסתרמן  ,מנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  .אותו ' סוחר מומתה '  -כפי
שכינוהו בלעג עיתוני הפועלים בארץ  ,שלא חדלו לתקפו  -נשלח -

ב 1913 -

מברלין בידי אוטו

וארבורג  ,כדי שיטול לידיו את ניהולם הכושל של בתי  -המלאכה  .וארבורג קץ בהזיות חיי היופי
והאחווה של ש " ץ כשנגעו אלה בענייני מסחר  .לפיכך  ,שלח איש ניהול ומסחר ומשולל חזון  .אין
צריך לומר  ,כי בואו של אסתרמן ירד על מושבת ' בצלאל ' כענן כבד  ,לפי שזו קמה והתקיימה בעיקר

בכוח חזונו של ש " ץ  .לא לשווא שנא ש " ץ את אסתרמן  ,ולא מחל לו מעולם על
בנובמבר

1913

מעשיו  .ננ

החל אסתרמן לפעול במלוא המרץ  ,כדי לסלק את המטרד הקרוי ' מושבת

בצלאל '

מעל דרכו  .בחודש זה סירב לאשר מימון לחומרי בנייה שהזמין בן  -אהרון ביפו  .באותו חודש החל
בפיטורי עובדים תימנים מן המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .ידו הקשה ניחתה על תימני

ירושלים לפני שניחתה על תימני בן  -שמן  ,ואפשר שהיה בכך משום שיקול פוליטי  :מגמתו היתה
לצמצם את המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  ,משום שזו ' לא יכלה למצוא קונים להכלים אשר

נעשו בה '  ,כדברי ההסבר שנתן המשרד הארץ  -ישראלי לפועלים המפוטרים  .עתה לא עמדו עוד
מכשולים לפניו להנחתת המכה על בן  -שמן .
ב 13 -

בנובמבר

, 1913

דיווח ד " ר טהון לברלין על מניעיו של אסתרמן לנטישה

:

א ' אסתרמן מסביר שמחלקת בצלאל בבן  -שמן רק גורמת לבתי  -המלאכה הוצאות
מיותרות  .והוא רוצה לפיכך לחסל את המחלקה

ב 15 -

להוצאות המחלקה מגורם אחר  .ההוצאות הללו הן

משכורת למנהל

150

פראנק לחודש

שכר  -דירה לקרן הקיימת

50

פראנק לחודש

לנובמבר  ,אם לא יקבל כיסוי

:

שליש מהמשכורת של

מושך  -החוטים

50

פראנק לחודש

הוצאות משרד

1

פראנק לחודש

ההוצאות הללו יתבטלו אם כל פועלי בן  -שמן יעברו לירושלים  .ד " ר חיסין  ,שגם אליו פנה
א ' אסתרמן ,

מסביר שהוא מוכן להעביר חלק מהוצאות חשבון זה לאוריסה לוועד

האודיסאי  ,אך זאת הוא יוכל להחליט סופית רק לאחר קבלת התשובה מאוריסה  ,מה
שיצריך שישה שבועות  .בינתיים מסביר א ' אסתרמן שאין לו אפשרות ליטול על עצמו את
ההוצאות הללו הוא מוכרח לסגור את המחלקה מיד  ,אם לא יקבל את הכספים הנדונים .

לפיכך  ,אני מצהיר שאני נכון לקבל על עצמי את ההוצאות על בית  -המלאכה של ' בצלאל '

בבן  -שמן למשך

6

שבועות  ,כדי למנוע את סגירת המחלקה . . .

ד " ר טהון נכנס לפרטים כספיים שונים  ,שאמורים היו להיות הצעה לפתרון  .הוא אף הציע להקטין
52

בעיתון ' החרות ' משנת

1914

הובא ראיון שערך א ' הרדוף ( מלנט ) עם פרופ '  ~ y " wשדיבר סרה כאסתרמן  ' :לא אנכי

הזמנתיו  ,וגם את פי לא שאלו ' .

159

גדעת עפרת

משכורתם '  .אלא שכל הצעותיו נפלו על אוזניו האטומות של
בדצמבר

ב9-

המושבה

1913

שלח אסתרמן מכתב אל המשרד

אסתרמן .

הארץ  -ישראלי  ,ובו הודעה על כוונתו

לפרק את

:

בתשובה למכתבכם מיום ה ' כסלו אנו מודיעים לכם  ,שאין אנחנו מוצאים שום אפשרות
להמשיך את עבודת הפיליגרין בבן  -שמן  .מתחילה חשבנו  ,שאפשר יהיה לנו להושיב שמה
עוד פועלים טובים אחדים וה ' פרסוב  ,מנהל עבודת הפיליגרן אצלנו ישב שם זמן  -מה
ואח " כ יבקר את הקבוצה לעתים קרובות עד שתסודר שם קבוצה  ,שאפשר לסמוך עליה

ולמסור לה חלק מן העבודות שלנו  .עפ " י הרצאת ה ' פרסוב  ,שבקר בבן  -שמן לפני

שבוע ,

נתברר לנו שזה אי  -אפשר  .והקבוצה היושבת עכשיו בבן  -שמן יכולה לעבוד רק חפצים
אחדים וגם את אלה אינה יכולה להוציא יפים ומתוקנים כדרוש  .אבל העיקר הוא  ,שאלה
הם חפצים שאין מוכרים אותם בכמות מרובה . . .
אריה ליב אסחרמן

כוונות הפירוק נודעו ברבים  .הלשכה הראשית של הקרן  -הקיימת לישראל קישרה את פיטורי
לים עם כוונות הפירוק בבן  -שמן  .היא  ,שהשקיעה כסף רב
ל ל
ל
ל
בפיתוח המושבה  ,שלחה אל המשרד הארץ  -ישראלי מכתב ממשרדה שבקלן  ,מיום

10

בדצמבר

: 1913

יש קוראים בעתונות הא " י דו " חות המעוררים תשומת  -לב רבה על פיטורין של מספר גדול
של פועלים מבתי המלאכה של בצלאל  .נראה לגו שתוך בדי כך גם תימנים רבים מאוד ,
שהועסקו בעיקר במחלקת הכסף  ,איבדו את לחמם  .המשבר נראה גם מתפשט למושבת
התימנים בבן  -שמן  ,ופרופ ' וארבורג רואה סיכוי גם לביטול בית  -המלאכה לכסף בבו -

שמן  .תבין שהתפתחות זו ממלאת אותנו דאגה רבה  .הקק " ל אישרה להתיישבות זו הלוואה
ניכרת בתקווה ומתוך ציפייה שאין מדובר רק כניסיון מלא תקוות לאחד תעשייה עם
חקלאות  .אם כעת נשברת מושבה זו  ,מתבטל ניסיון חברתי חשוב  ,עשר משפחות עובדים

נמסרות לעתיד בלתי ידוע והקק " ל תיחשב כאחראית למשבר זה  .בנוסף לכך  ,תעמוד אולי
גם שאלת החזרת ההלוואה שניתנה לצורך זה  .לכן אנחנו מתעניינים מאוד במה שמתרחש

בבצלאל בירושלים ובבן  -שמן ומבקשים ממך למסור לנו דו " ח מפורט על המצב ולהציע
הצעותיך אשר יוכלו לעזור לעניין או לפחות להקל . . .

שישה ימים קודם  -לכן שלחו אומני המושבה  ,המבוהלים מן הקץ המאיים

לבוא  ,הצעה

למשרד הארץ  -ישראלי  .לפי הצעתם  ,הם יקבלו עליהם לעסוק יומם בחקלאות  ,בחווה

מהפכנית

החקלאית ,

ולהקדיש עצמם למלאכת ' בצלאל ' כשלוש ארבע שעות  ,מדי לילה  .גישה חדשה זו העדיפה בבירור

את החקלאות על  -פני מלאכת ' בצלאל '  .אסתרמן דחה את ההצעה באורח מוחלט  .היתה זו גם שלילה
מוצהרת של שיטת העבודה בקבלנות שהנהיג אסתרמן ב ' בצלאל '  ,ולפיה מצאו התימנים כי שכרם
פתת

:

' אנחנו

בעלי משפחות  ,ובאנו ללוד לחיות ולא למות ' .

אכן  ,אסתרמן היה אויבה הגדול של המושבה  .הוא לא אישר את דברי בן  -אהרון על רווחיה

המזהירים  ,אף  -על  -פי שנתבקש להגיב על הערכה זו  .הוא לא שלח למושבה פועלים חדשים  ,למלא

את מקום אלה שעזבו או מתו  .הוא אף סטה מן הצו של ש " ץ שלא לקבל בירושלים את נוטשי בו -
שמן  ,וכדי לפתות את מעט הפועלים שנותרו במושבה לעזוב קיבל את הנוטשים חזרה לבתי -
המלאכה בירושלים .
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שבועות מגמר העבודה בחווה הם ילכו להם אל חיים ברוך או אל נציל זרח  ,ולכן אין
לשים לב להם .
מדובר כאן באותם פועלי חווה שהסיתו את פועלי המושבה לשבות  .אלא שש " ץ לא ישב בטל  .הוא
הסכים עם בן  -אהרון  ,שסירב למלא את דרישותיהם הלא  -צודקות של התימנים  ' -לבל תהינה מחר
דרישות אחרות '  .ש " ץ אף הזהיר במפורש

:

' אם נשמעו התימנים  -טוב  .ואם לא ישמעו  ,נאמר

כי הדור עוד לא מוכשר לזאת ונסגור את המושבה  .ונמתין עד שנשיג פועלים אחרים  ,יותר
מבינים ' .

התימנים שבו לעבודתם בלי להשיג דבר  .עתה העלו לפניהם פועלי החווה את רעיון דמי  -השביתה ,

ואף הכריזו על שותפות  -גורל  ,בהקימם משהו מעין קרן  -שביתה  ,המשותפת להם ולתימנים .
באדר כתב בן  -אהרון לש " ץ

בג '

:

אתמול ניגשו אלי התימנים ודרשו שאתן לכל אחד ואחד עשרה פרנק  .את כל הכסף הם
לא חפצים לקבל מפני שכבודו אמר לא לשלם להם בעד זמן הביטול  .יחייא הזקן אמר
שאם לא אתן את העשרה פרנק אז הם ילוו אצל הפועלים בחווה וכי הפועלים הבטיחו
להם לשלם בעד חצי חודש העבר  .התייעצתי עם וויליקנסקי ומצאנו שצריך למלא את
בקשתם בכדי להימנע משביתה כעת בעת שיש הרבה פועלים  .אני על פי ה ' טון ' שלהם

הכרתי שהם מוכנים ומזומנים לכרוז [ כך
מזה  . . .בנוגע לשילום

[

כך ,

]

!]

עוד פעם תיכף ומיד שביתה  ,ולכן מנעתי

הכסף כעד זמן השביתה  ,וויליקנסקי מייעץ לכבודו לוותר

על הסכום הקטן הזה ולהימנע כעת מסיכסוכים בעת שיש הרבה פועלים והם כועסים על
כבודו מפני הרבה טעמים  ,והעיקר על כי השילום נעשה בלי התערבותם  .אכל פה יש עוד
שאלה פרינציפיאלית  :הם לא חפצים לקבל את הכסף לא מפני שיש להם הפסד ( הלא הם

יכולים למלא את השעות ) אלא הם חפצים לנצח

...

ולכן על כבודו לפתור את

השאלה ,

אם המצב ישתבח בזה שיתנו להם לנצח או לאו .
ניצחון יוקרתי הוא כל שנותר לפועלי המושבה  .האשכנזים ויתרו עליו בהסכימם למילוי השעות .
תוצאתה הממשית היחידה של השביתה היתה עיכוב

כספים ,

שהוקצבו במקורם לבניין בתים

במושבה  -נקמתו הפעוטה של המשרד הארץ  -ישראלי .
כשנה מאוחר יותר פרצה שביתה שנייה  .הסיבה הפעם  -אי  -נכונותם של התימנים לשלם לקרן -

הקיימת שכר דירה עבור השימוש בבתיהם  .י 4ברקע לשביתה זו אין אנו מוצאים עוד את אנשי
החווה .

ב 22 -

באפריל

לקרת
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[

כך ,

]

1912

הודיעו פועלי המושבה התימנים לד " ר רופין

:

מעלת האדון הנכבד אדון רופין נודיע לך כי כשבאנו מירושלים ללוד לעבוד

פרטים מדויקים על גורמי שביתה זו מצאנו בסקירתו של א " ב ר  -ן על יישובי היהודים בלוד ( האור ,

תרע " ב  ,עמ '  . ) 2הסוקר הגיע למושבת

גליון קנז .

' בצלאל ' בעיצומה של השביתה והוא כתב עליה בפירוט  ' :התימנים היו אז

כלם במצב של התרגזות  .באה ידיעה מאת פרופסור שץ לאמר  :מהיום והלאה ישלם כל בעל בית ששה פרנק לחדש

שכר  -דירה עבור ביתו  ,ודינו כדין דייר שאין לו על הבית כל זכות  ,אלא בשעה שהוא בכית והוא משלם את השכר

הקבוע הוא משתמש בבית ובאדמה שבקרבתו ( שני

דונם  ,כנראה ,

לכל אחד ) ומיד כשהוא יוצא מהבית נתפקעה

ממנו כל זכות והריהו זר להבית לגמרה  .והם התימנים טוענים לאמר שלכתחילה היה המדובר אחר לגמרה

;

לכתחילה היה התנאי כי התשלומים שמכניסים הם כתשלומים לשעורים על מחיר הבתים  ,ולא שכירות  ,ולפי זה אם
אחד מהם יוצא מן בית הרי יש לו עליו זכות בשעור הסכומים שהכניס עד צאתו  .להקרן הקיימת הנימוקים

שלה ,

הנימוקים של משה רבנו בתורת היובל  ,אבל התימנים אינם מבינים ואינם רוצים להבין אותם  ,ולפי הנראה זו " דין

תורה "  .הקרן הקיימת אומרת

:

האדמה אינה נמכרת  " .לא תמכר לצמיתות ולא תגאל כי לי הארץ "  .זהו ההגיון

הבריא של משה  ,אשר פרנץ אופנהימר קבע הלכה למעשה בישובנו החדש  .ובכן  ,על האדמה לא דברו

כלל ,

145

גדעון עפרת

במלאכת הכסף באנו על פי הבטחות שהבטיח לנו אדון פרופסור הי " ו ועתה נהפכה עלינו
ההבטחה  .והוא הבטיח שכל אחד יהיה לו בית אחוזה וישלים כל חודש לפי חשבון

וכשיגמור לשלים [ כך

!]

יהיה שלו ועל זה אנחנו בטוחים  .ועתה דרש ממנו שכירות ולא

נוכל לשלים  . . .ועתה הורו לנו הדרך איך לעשות  .והוא אמר לנו שהם יסגרו בית העבודה
ואנחנו היום בטילים מעבודה שמפני שאמך שבסוף החודש הוא ינכה עלינו שכירות  .אם
כן הוא אנחנו לא נוכל לסבול שכירות  .וכבר  . . .לנו זמן שלושה ימים ונצא מהבתים  .אם
יישר בעיניכם זה אנחנו דורשים מכם מה שהפקדנו מיום בואינו עד עתה ואנחנו נצא ואם
לא לא נצא . . .
ואולם  ,התוצאות היו כבעבר  :כישלון מוחלט .
לתנאיו של פרופ ' ש " ץ

)1( :

של חמישה פראנקים לחודש .

ב 25 -

באפריל

( אייר תרעיב ) הסכימו התימנים

1912

לעבוד בקבוצות  ,כפי שנהוג בירושלים
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; ( )2

לשלם שכר דירה בגובה

עתה ננקטה יד קשה  ,ודבריו של ד " ר רופין היו בוטים  :דמי שביתה

לא ישולמו  .נזקי השביתה ינוכו משכר הפועלים

:

הפועלים שאינם מסכימים להדרישות הנ " ל אסור להם להמשיך את העבודה בבצלאל
ועליהם לפנות את דירותיהם במשך של שמרנה ימים  .אם כל הפועלים ימאנו למלאת את
הדרישות  . . .ולא ישובו לעבודה עד מחר בצהרים  ,הננו פוקדים על כבודו לסגור את בית -

המלאכה ולנסוע ירושלימה .

כוחם של תימני מושבת ' בצלאל ' היה דל מכדי להוות קבוצת  -לחץ של ממש  ,שתאיים על הנהלת
' בצלאל ' בירושלים  .לא היתה להם כל דרך להגיע לתמימות רעים עם שאר פועלי ' כצלאל ' בבתי -
המלאכה שבירושלים  ,ולכן לא היוותה שביתתם איום של ממש  ' .הפועל הצעיר ' וההסתדרות
אמנם  ,לצד התימנים

השובתים ' ,

4

עמדו ,

אך גם כוחם היה דל כנראה  .במכתביו ל ' בצלאל ' על השביתה לא

התייחס בן  -אהרון כלל לאיומי ' הפועל הצעיר ' .

והמכירה היתה רק

על בניינים ואלה  ,לפי דברי בני סמך  ,אינם בני קימא אלא עד חמישים שנה  ,ולכן נעשתה

המכירה לתשע וארבעים שנה  .על הקרן הקיימת לקבל את מחיר הבתים בחמישה פרנק לחודש כהוספת פרנק אחד
לתיקונים  .והיות שאין קיום הבתיפ אלא עד חמישים שנה הרי כל שנה העוברת על הבתים מפחתת אותם מערכם
באותו הסכום שנקצב לשלם במשך השנה  .היינו  :עכרה שנה להבית הריבו שוה בשישים פרנק פחות ; עכרו שנתיים
נפחת ערך הבית במאה ועשרים פרנק  ,ובאופן זה אם התימני יוצא מן הכית באיזה זמן שיצא אין לו כל תביעה
מהקה " ק אחרי שהסך  ,שהכניס הוא  ,נזקף על חשבונה של הפחתת ערך הכית  .כשניסו להסביר להתימנים קפץ

תימני צעיר ארוך  ,חוור ורזה ויאמר  :אתם האשבנזים אינכם צריכים לבאר לנו  ,אנחנו מבינים בעצמנו למדי  .אנחנ -

מבינים כי כל עיקר העניין אינו אלא מעשה ערמומיות מצד פקחיכם האשכנזים

ן

לא

!

לא נתן את עצמנו למרמס

לרגלי האדונים האשכנזים ' .

בה ' באייר תרע " ב הציע ד " ר רופין לתימני המושכה עוד אפשרות  :לשלם
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ולאחר

15

15

פראנקים מדי חודש שכר

שנה ( רופין עדיין היה אופטימי בדבר עתיד המושבה ) יעבור הכית לרשותם  ,בתוספת

5

דירה ,

פראנקים מדי

שנה כתרומה לקרן  -הקיימת  .התאנים דומים לאלה שהוצעו לכל העולים מתימן בעקבות מסעו של יכנאלי .

באחד מיומוני התקופה  .הירושלמיים ( הקטע נמצא בארכיון ' כצלאל '  ,בלי סימון

43

המקור )

נאמר

:

' התימנים

שהתיישבו במחלקת " בצלאל " קראו  ,ברוך השם  ,ג " כ [ גם כן ] " שביתה "  ,בשביל שלא השביעו רצון המנהל בן -
אהרון  .המנהל הזה שייך אל ההסתדרות של " הפועל הצעיר " והוועד המרכזי של הסתדרות זו שלח לו התראה

אחרונה  .ואם לא ייכנע  ,אדי יוציאו אותו מן ההסתררות '  .יש

לוכרר  ,עם

ואת  ,את יחסן הדו  -ערכי של מפלגות

.

' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון ' לעולי תימן  .כמאבק על העבודה העברית שובצו התימנים ועבודתם הזולה בין
הפועלים ממזרח  -אירופה וכין הפועלים הערביים  .בנושא זה ראה  :ניני ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 77 - 74

(מ14

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

התלות המקצועית בירושלים
תלותם של תימני מושבת ' בצלאל ' במוסד  -האם בירושלים היתה מוחלטת  .היתה זו בראש  -וראשונה
תלות כספית  ,אבל היתה זו גם תלות מבחינה מקצועית  .בבן  -שמן ביצעו הוראות שהגיעו

על  -פי הדגמים ששלח שמואל

פרסוב ,

ב ' בצלאל ' ( הצילומים נעשו בידי י '

שרשראות ,

מירושלים ,

הן בצורת אלבום  -תצלומים של עבודות  -כסף שיוצרו

בן  -דב ) ,

והן לפי תיאור מילולי מדוקדק של הדגם המבוקש .

למשל ,

 . . .נעשים באופן כזה  :עושים ממנו שני עיגולים שהם אחד  .באמצעיתם טבעת קטנה

מחוט דק מנוקד  . . .חוליות אלו מתחברות על  -ידי טבעות של חוט פשוט  .אבל כמו
שכתבתי כמה שאפשר יותר

דקות  .תעשה מהם  3מטר ואחר כך נראה אם כדאי לעשות

עוד .
פיקוחו המקצועי של פרסוב הגיע עד הפרט

האחרון  ,והוא

נהג לשלוח מכתבי  -ביקורת מדוקדקים

בעקבות כל משלוח  ,ובהם ביקר עניינים כגון אופן חיבור הקצוות או אי  -דיוקים במידות  ' ( .תשים לב
שכל הדברים שעושים שם יהיו ממש כמו המודל '  ) .פרסוב אף קבע מי מן התימנים יבצע מה  ' :הנני
שולח לך תיבה קטנה עגולה  .שלמה נגר יודע לעשות אותה ' .
או

:

יחייא רצבי יעשה כפות  . . .אין דבר אם יחייא עמר או אברהם נדב יעשה אותם  .תוכל גם
להרכיב

2

קבוצוה יחד  ,אם רק שלמה נגר יוכל לעשות אח החלק החיצתי  .הסכות של יוסף

חפשוש לא תעשה יותר בשום אופן  .כל הסכות  -כובע ששלחת נשברים השפופרות מהם
והיינו מוכרחים לעשות יותר עבים .
על הפועלים התימנים נאסר להתחרות בתוצרת בצלאל שבירושלים  .בי " ז בתמוז תרע " ב כתב בן -

אהרון לירושלים

:

נודע לי ששלמה נגר עובד עבודות שונות ומוכר בלוד  .היום נפלה בידי טבעת  .באופן כזה

אי אפשר לעשות שום ביקורת  . . .הם סומכים פה על זה שבירושלים גם  -כן הרי שעובדים
בבית  -הספר עובדים בביתם במלאכת הכסף  . . .ואני מבקש למהר להודיעני איך להתייחס
לזה  . . .עוד עלי להעיר שזה לא המקרה הראשון  ,רק לי זה נודע עכשיו .

שלמה נגר  ,האומן ה ' כוכב '  ,כבר נחשד פעם בגניבת כסף  ,בעת שעבד בבית  -המלאכה בירושלים .

לפיכך נערכה חקירה  ,שאילו היתה מגלה כי טבעת הכסף הטהור שנמצאה בלוד מקורה בחומר
מ ' בצלאל '  ,היה נגר מגורש מן המוסד מיד  .למזלו של נגר הסתבר  ,שהכסף נקנה ביושר  ,והוא רק
ננזף בשל חומרת מעשהו  .שמואל פרסוב הכחיש כי פועלי ירושלים עסקו כעבודות פרטיות  ,אבל
נראה  ,שלא דייק בהכחשתו זו  .ש " ץ ניסח את חוקת איסור העבודה
בנובמבר

) 1912

בסגנון של ' תורה מסיני '

העצמאית  ,ככתבו ( ב 10 -

:

ובנוגע לעבודתנו ומחוץ לבית  -המלאכה תקרא לפניה פועלים שלנו את השורות הללו  :כל
העושה

עבודת  -כסף

מלבד

עבודת בצלאל ועל חשבון בצלאל ומבית  -המלאכה

שלנו  -אחת דתו להיגרש מהמושבה וגם לירושלים לא יקובל יותר .

תלותה של מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן ב ' בצלאל ' הירושלמי הגיעה לשיאה בכל הקשור לציוד
לצורכי עבודה  .להוציא פרטים שוליים שנקנו ביפו  ,הובא כל הציוד מירושלים .

44

המכונות וכלי

העבודה הובאו מגרמניה או מצרפת ואנשי המושבה בבן  -שמן לא יכלו לרכשם בכוחות עצמם  .יתר
44

ראה תצלום רשימת המלאי המובאת כאן  ,עמ '
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בן  -אהרן מירושלים עבור בית המלאכה בבן  -שמן

,

.

4

,

ייו

,

.

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

על כן  ,אנשי ירושלים הצליחו לשמור על תלותה המתמדת של בן  -שמן בהם בשל העוכרה שהציוד
היה משומש ומצבו -

גרוע ביותר  .לפיכך נעשה חלק מן העבודה בדרכים מיושנות  -למשל ,

במקום במכונה השתמשו במקבת  -יד  -ומתוך רעב מתמיד ל ' מתנות ' מירושלים .

מברשות  -נחושת ,

צבתות  ,אכני  -משיכה  ,קדרות להתכה ושאר מכשירים  -כל אלה חסרו לפועלי

בן  -שמן  ,והם

התחננו שוב ושוב במכתביהם כי ישלחום אליהם  .חומרי  -גלם יקרים  ,ככסף או כאבנים יקרות
למחצה  ,ניתנו להם אך במשורה  .עבודות

התעכבו  ,משום

שירושלים שלחה חומרי  -גלם רק

כשהשתכנעו אנשיה שאכן לא נותר מאומה מחומר  -הגלם הקודם  .פיקוח חמור זה היקשה על עשיית

עבודות פרטיות  ,שמהן חשש ' בצלאל ' הירושלמי .
בנים חורגים
' הדברים שיכולתי לתת לך נתתי בעת נסיעתך  .מה שיש אצלי בצמצום לא אוכל לתת לך אפילו אם
הכתוב להפרופסור כמה שתחפוץ '  .כך כתב בכעס שמואל פרסוב אל בן  -אהרון  ,והסגיר בהם את טיב

היחסים שבין ' בצלאל ' הירושלמי למושבתו בבן  -שמן  .אף שמוסד  -האם התחייב לספק לבן  -שמן
ציוד  ,דורגה המושבה בעדיפות שנייה בלבד  .פרסוב  ,שהיה הממונה הטכני על בן  -שמן  ,היה שמח לו
פטרוהו מעולה של זו

:

בכלל הייתי מייעץ לך להשתדל להשיג הכל לבדך ולא להיות תלוי בנו עד שנשלח לך .
הייתי רוצה להיות נקי מן המעצורים שיש בלוד בהעבודה  .יש לי די עבודה ודאגות
בירושלים .

לא לשווא התפתחה אפוא בקרב תימני בן  -שמן ההכרה כי בנים חורגים הם לירושלים  .ש " ץ הגיע

לביקורים אך לעתים נדירות  ,וגם העיכובים כהיענות לצורכיהם הבסיסיים של אנשי המושבה

( דוגמת המקווה והמטבח ) הוכיחו להם כי איש אינו מתעניין בגורלם  .כשגברה תחושת תסכול

זו ,

נזעק ש " ץ לעודדם  ,בהעתירו עליהם אהבה רבה  .ככל אוהב  ,הבטיח להם ( במכתב מיום ג ' בשבט
תרע " א )

מתנה  -בית מרחץ והזעה

:

שמעתי שהפועלים מתאוננים שאין להם מקווה ובית  -תבשיל  .אמור להם כי הכל יהיה  ,רק
הגשמים ומחלתי הפריעוני לבוא שמה ולסדר את הכל  .אני חפץ לעשות לכם ג " כ מרחץ
של זעה  .הגידה להם כי לא שכחתים ולא הזנחתים  .להפך  ,אהבתים יותר מאלה העובדים

פה  ,כי המה פרי הביכורים שלי ואשתדל שיהיה להם רק טוב וישגשגו ויצליחו  .אמנם לכל
דבר חדש צריך חבלי  -לידה  ,אבל המאמינים מאושרים וקווי בר ' לא יחסרו כל  ,ויזכו
לאושר ולכל טוב .
דברים אלה לא הביאו ישועה  ,אף כי הרגיעו מעט את הרוחות משגבר המתח  .החשדות והיחס
הספקני כלפי ירושלים הלכו ונתחזקו כבל  -שמן  .בן  -אהרון בא בטרוניות אל ש " ץ בגלל איכות
האנשים הנשלחים אליו  ' :שלחתם לנו ארבעה אנשים חדשים שלא יודעים בעבודה כלום '  .בחשוון

תרע " ב התפרץ בן  -אהרון בגלוי  ,וקרא לילד בשמו

:

היחס שלכם אלינו כמו לבנים חורגים  .אני אראה פה רק על אי  -אלה עובדות  :כמעט כל
הזמן
[=

הנ " ל

מכבש -

לא
ג "ע ]

היו

לנו

כלי  -עבודה

הנצרכים .

()1

חצי שנה עבדנו בלי נלס

ומה שאפשר היה לעשות על המכונה במשך חמישה  -עשר

צריך היה לעבוד ביד מרבע עד חצי יום .

()2

רגעים ,

אבנים למשיכה שלחתם לנו את אלה

שצריכים הייתם שם כבר להשליך ואנו מוכרחים היינו לעבוד אתם  .זאת אומרת להפסיד
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עליהם זמן רב כמשך שמונה חודשים .

( )3

זה כבר יותר משני חודשים שאני מבקש בכל

מכתב ומכתב מברשות של נחושת ואפילו לא עונים על זה  .ועוד ועוד .

בין ירושלים ובין בן  -שמן התנהל דו  -שיח של חירשים  :זה לא השיב על משאלותיו של זה  :חשבונות

שנשלחו מכאן לא התאימו לסיכומים שנעשו שם  .באדר תרע " א נדרש בן  -אהרון להפסיק לנהל את

ספרי המושבה מירושלים  ,שכן הדבר גרם סרבול ובלבול  .מעתה ואילך ירכז הוא את הספרים  ,ומדי
שלושה חודשים ידווח לשליח שיבוא

מירושלים  ,או שהוא עצמו

יעלה ל ' בצלאל '  .הדבר לא הביא

לפתרון הבעיות הכספיות שבין ירושלים ובין בן  -שמן  :התשלומים לפועלים הגיעו רק כאשר באו
מים עד נפש ( ובן  -אהרון אף נכנס לחובות אישיים כדי לשלם

שמן ללחם ( ' ישנם פועלים אחדים שאין להם ממש מה

לפועליו ) .

לאכול ' ) ,

ואולם  ,כאשר רעבו בבו -

וגם ערביי לוד סירבו למכור להם

בהקפה  ,האשימה הנהלת ' בצלאל ' את בן  -אהרון  ,שהוא מפזר כספים לפועליו ביד נדיבה מדי  .אנשי

בן  -שמן האשימו את ירושלים בחוסר  -יושר

הם חשדו שהחפצים הנוצרים במושבה נמכרים

:

בירושלים במחיר גבוה מזה שננקב לפועלים .

45

אי  -האמון ההדדי היה הרסני  ,ונמנה ללא ספק  ,עם הגורמים שהביאו להתפוררות המושבה  .ש " ץ היה
ער לסכנה שבאי  -האמון  ,ובתרע " ג טרח לרדת לבן  -שמן יחד עם הצלם בן  -דב והאמן הצורף
מ ' בצלאל '  ,י ' שטארק  ,שבא עם רעייתו  ,ושהה עמם במושבה כשבוע ימים  .הדבר תרם  ,כנראה ,

להעלאת מצב  -הרוח

;

שכן בטבת של אותה שנה השיב בן  -אהרון להאשמותיו של פרסוב בביטחון

עצמי וכגאווה של השתייכות למקום  ,שכמותם לא פגשנו קודם  -לכן

:

בנוגע לכפות  ,כתבתי לכם לא פעם שמפסידים להם  .מירושלים אין ראייה שעושים אותם .
ראשית  ,מפני שהכפות שעושים בירושלים הרבה יותר גרועים בעבודה מהכפות שעושים
אצלנו  .שנית  ,יש להם ילדים העוזרים  .שלישית  ,גם אתם מפסידים

!

רביעית  ,בעת

שכ '

הפרופסור עשה חוזה עם פועלי לוד  ,דיבר בפירוש לא לעשות כפות בלוד .

ביטחון עצמי זה לא היה דבר של מה בכך  .לבן  -שמן לא היה היתרון הירושלמי של יחסי  -ציבור
בינלאומיים ושל תיירות יום  -יומית מיפו  .בסיוון תרע " א אמנם דיווח בן  -אהרון על בואם של

אורחים רבים  ,יהודים ולא  -יהודים  ,שקפצו גם לקנות חפץ כלשהו למזכרת .

46

סוחר פאריסאי אחד ,

שירמן שמו  ,הציע למושבה עסקה מושכת  .אי  -אלה מכובדים ( אחד  -העם  ,הצלם סוסקין ,

שתצלומיו  ,יחד עם אלה של בן  -דב  ,הנציחו את

המושבה  ,ואחרים ) ,

אף טרחו לבוא לביקור קצר .

47

מדי חנוכה נהגו תלמידי הגימנסיה העברית מתל  -אביב לבוא לשמח את לב התימנים  ,ואולם  ,כל
אלה היו אך טיפות בים  .תימני המושבה חשו עצמם מנותקים וחסרי  -אב  .עזיבתם את המקום נראית

אפוא מובנת  ,ואף צפויה .

עם זאת  ,יש לציין כי לש " ץ היה כל העת מעמד מיוחד במינו בלבם של תימני המושבה  .היחס אליו
גבל כהערצה  .למושג

' הפרופסור ' נלוו אהבה

ונשנתה לא אחת  .כאשר חזר ש " ץ

המושבה
45

ממסע  -תערוכות

כחוץ  -לארץ ,

כירכו אותו אנשי

:

וכך כתב בן  -אהרון לפרסוב  ' :שמעתי שאת הסכות  -כובע עם מגיני  -דוד גדולים פתוחים אתם מוכרים ב  3 . 50 -פרנק
במקום

46

ב 1912 -

ויראה  ' .מתי יבוא הפרופסור

?'

היתה שאלה שחזרה

3

שהקצבתי כהיותי בירושלם .

"

אמת

?'

אופיינית גישתו של ש " ץ  ,שאסר על בן  -אהרון באיסור מוחלט מכירת חפצים למבקרים במקום  .לא נודע אם גזר
כך מפני שלא סמך על איכות העבודה במושבה או מפני שביקש לשוב ולהבטיח את המונופול הירושלמי .

47

ב ' העולם ' ,

מיום

21

באוגוסט

 ( 1912עמ ' , ) 18

הובא דין  -וחשבון על ביקורו של הפאשה השרכי במושבות ארץ -

ישראל  .הביקור כלל אמנם את בן  -שמן  ,אך מושבת ' בצלאל ' לא נזכרה .
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מושבת
שמענו

היום

שכב ' שב

מנסיעתו

לחו " ל  ,והננו

' בצלאל '

בבן  -שמן

מברכים אותו לשובו ומאחלים לו שיעבוד

עוד ביותר כוח ומרץ בשביל המוסד היקר לו ולכולנו  ,ויראה ברכה בו ושיזכה עוד לבנות
עם ה ' בצלאלים ' את בית  -מקדשנו .

במידת  -מה זיהו רבים מן התימנים  ,בפרט ה ' בצלאלים '  ,את פעמי המשיח עם דמותו של  ~ y " wואף
הוא התייחס אל עצמו בביטויים כמו משיחיים  .עובדה זו בולטת מאוד ביצירותיו ובכתביו  ,ועוד
נדון בה לפרטיה .
ביטחון ושמירה

מיד עם הקמת הבתים הראשונים נבנתה חומת  -מגן למושבה  ,נקנו רובה ואקדח ומלאי של מאה

כדורים לרובה וחמישים לאקדח  ,והובא שומר כדי להבטיח את שלום המתיישבים  .שם השומר היה
פישר  ,והוא נרשם בתולדות המושבה בשל ריב שנתגלע בינווכין התימנים  .הסיבות לריב לא

אך לאחר שישה שבועות של שמירה התבקש פישר לעזוב  ,וקיבל

87

נתבררו ,

פראנקים כפיצוי  .בעניין היה

קשור אף משפט שקורותיו לוטות בערפל  .אולם פישר נשאר באיזור והפחיד בלילות את התימנים .
באייר תרע " ב כתב בן  -אהרון לש " ץ

:

אחרי שהלך השומר פישער  ,היו אצלנו איזה מקרים של פחד ( מצאנו סמנים שונים אצל
הבתים ) ,

אבל אני בארתי לתימנים והם הבינו שיד השומר פישער

באמצע  ,והפחד עבר

מעליהם .
כך נותרה המושבה ללא שומר  .התימנים עצמם פחדו ליטול על עצמם את התפקיד ונמנעו מלמלאו .
ש " ץ סבב בין העדות בירושלים  ,בחפשו אחר מועמד  ,אלא שהנסיעה ל ' גלות ' בבן  -שמן לא קסמה

לאיש  .לבסוף  ,באפריל

עד

1913

, 1911

שלח לבן  -שמן את

חזקיהו  ,משרת

זקן ב ' בצלאל ' .

שרר שקט במושבת ' בצלאל '  ,להוציא אי  -אלה מקרים של גנבות שגנבו ערביי הסביבה מן

הבתים  .ואולם ,

ב , 1913 -

כאילו לחזק את תהליך ההתפוררות במושבה  ,החלו מקרי  -ביש רודפים זה

את זה  .לאחר מתקפה לא  -מאורגנת של ערבים  ,סיפר בן  -אהרון על המקרה הבא

:

ביום השישי ( י " ד אדר ) היתה עוד פעם התנגשות גדולה אצל מושבתנו כין היהודים
והערבים בני ' חדידה '  .הפעם היו הערבים מאורגנים מקודם  ,וגם כלי  -נשק הכינו להם

ודווקא מצד היהודים לא חכו לזה  ,אבל התוצאות היו  :אני ועוד אחד נפגענו באבנים
וערבי אחד פצעתי ברגלו מהרובה  .אחרי זה נתפזרו הערבים שהיו במספר כשישים .
ערביי הכפר חדירה לא נרגעו  .החווה ביער הרצל ומושבת

' בצלאל ' היו אתגר מושך למעשי שוד

חוזרים ונשנים  .בו ' באדר ב תרע " ג הודיע בן  -אהרון לש " ץ

:

ביום שלישי העבר היתה התנגשות גדולה בין שומרי ועגלוני החווה ובין הערבים בני
הכפר ' חדידה '  .התוצאות היו  :הערבים שדדו שני סוסים והשומרים העברים פצעו ערבי
אחד פצע אנוש  .תיכף הביאו את הממשלה  .גם שלחו בחשאי לקרוא לעזרה את השומרים

מפתח  -תקווה ורחובות  .ארבעה אנשים שהערבים הראו עליהם שהם ירו  ,מוכרחים היו

תיכף לברוח  .המצב לעת  -עתה הוא כך  :הערבי עודנו חי וכל זמן שהוא חי לא יהיה כלום .
אבל אם ימות בודאי תהיה התנפלות גדולה מכל הכפר  .עד כמה שאפשר אנחנו מוכנים
לזה  .אבל חסרים לנו אנשים  .לזאת אם ישנם ב ' בצלאל ' ארבעה  -חמישה צעירים אשכנזים

שילכו הנה לעבוד ( זאת אומרת  ,ש ' בצלאל ' יתן להם עבודה הנה על שבועיים או יותר ) טוב

היה שיבואו הנה  ,אבל מובן שהם צריכים להיות ' יונגלעך '  .גם יביאו אתם נשק  .מקום
ללון יימצא להם .
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רק לאחר שהתנפלו שלושה ערבים על השומר נעתר ש " ץ ושלח
צעירים אשכנזים למשך

15

( ב 18 -

במרס

1913

למושבה חמישה

יום  .ש " ץ רודף השלום לא רצה בכל ' סיפורי המערב הפרוע ' הלו  ' ,כי

שונא הפרופסור את המשחק המר הזה '  .לפיכך צייד את ה ' יונגרלעך ' האשכנזים

' שיוכלו להשאיר זכר אצל המוכה  ,מבלי להרוג ולשפוך

דם ' .

בשוטי  -ברזל ,

על השומרים הצעירים הוטלה עבודת

רקמה בחוטי זהב וכסף  ,כעל כל שאר התושבים  ,אך הם לא זזו בלי השוט  .ואולם  ,נוכחותם לא
הרגיעה כנראה את תימני המושבה  ,אף לא את חלוצי החווה  .הצעירים עם השוט בידם נראו להם
מגוחכים  ,ובאותו חודש  -אדר ב  -פנו אנשי המושבה והחווה במשותף לאגודת ' השומר ' ושכרו
את שירותיה למשך שישה

חודשים ' .

4

כשחלף זמן זה  ,לא היו עוד תימני מושבת ' בצלאל ' במקום .

סכסוכים מנומיים
הסכסוכים עם השכנים הערבים היו כאין וכאפס לעומת המאבקים הפנימיים שפשו בין אנשי
המושבה  .נעמוד על שניים מהם .
הסכסוך הראשון אירע בחודש סיוון תרע " ב  ,ויסודו בחוב שחב יוסף חפשוש לשלום גספן -

16

נאפוליונים  -זהב  .חפשוש לא החזיר את חובו ואילו בן  -אהרון היסס לנכות משכרו עשרה פראנקים
לחודש  ,כעצת שמואל פרסוב  .לאחר שנספן ' צווח [ על חפשוש ] ככרוכיא '  ,וגם אזהרתו של פרסוב
לא הועילה  ,פנה בן  -אהרון אל בית  -הדין התימני בירושלים ודייניו סמכו את ידי בן  -אהרון להוריד
משכרו של חפשוש

10

פראנקים לחודש .

אולם הסכסוך הממשי אירע בין משפחות טוויל ונדב ( נדאף )  .וכך דיווח אברהם שלמה נדב
בסיוון תרע " ב

בי " ג

:

לכבוד ומעלת כבוד ה ' בן  -ציון בן  -אהרון  .להודיע לך שאנחנו חוסים בצל ה ' ובצל בצלאל
ובצלך  .היום לנו לא פחות משנה וחצי ואנחנו סובלים כמה קלקולים וכמה מחלוקות .
מפני שלא נקרא בשם רע  . . .אברהם טוילי ואשתו  .בכל יום דמינו בנפשנו מהם הוא
ואשתו  .וקבלנו פעם ראשונה ושניה  . . .ולא הועיל ולא הציל וקבלנו עליו איך כמה
פעמים

למשפט  ,משפט

אמת  ,ולא עלתה בידינו  . . .עד היום הזה והלכה לה אשתי לבקש

לה מעט עצים  .עד שאקנה לה מעט והלכה הביתה עד שהגיעה לפני הבית של אברהם
טוילי ורדפה אשתו אחר אשתי והכתה אותה מכות עצומות . . .
באותו יום  ,י " ג בסיודן תרע " ב  ,שלחו שלמה בן  -יעקב ואברהם חשאש מכתב נוסף  ,שהופנה אל ד " ר

רופין  ,ובו חזרו על פרטי התלונה נגד אברהם טוויל ואשתו  ' ,שבכל יום ויום מתנפלים עלנו ועל

אנשי ביתנו כמעט  . . .לאכול אותנו ' .
המתח היה רב והגיע לשיאו במשפט  ,אך לא לפני שהתחוללה בין שתי המשפחות עוד מריבה
גדולה  .במשפט שנערך בדבר המהלומות שהוחלפו בין הנשים בי " ס בסיוון תרע " ב יצאו הכל
אשמים  .גם את הגברים האשים השופט דוד בן  -ישי  ,על שלא הפרידו בין הניצות  .כל אחד מן
הגברים חויב בקנס של פראנק אחד  ,קודש לקרן  -הקיימת  .תגובת המושבה כולה היתה  -עוינות
כלפי משפחת טוויל  .כעין חרם הוכרז על המשפחה אפילו בבית  -הכנסת .

48

יצוין ,

שאגודת ' השומר ' שימשה עילה להתקפות ערבים  .בראשית

 1913פורסמה

וברחובות היו מקרי התנפלות מצד הערביים על חברי " השומר " וכעברו

הידיעה שלהלן

בשלום . . .

:

מקרי התנפלות אלו אינם

מסודרים בכוונה תחילה  ,אבל יש לשער שישנו  ,כי מקורן בהתחרות השומרים הערביים עם " השומר "

גליון
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ד . ) 12 . 2 . 1913 ,

' בבן T ~ W -
' (

העולם .

'

תימנים בפתח אחד מבתי המגורים במושבות ' בצלאל ' בבן  -שמן
עתה הגיעה שעתו של אברהם טוויל לפעול  .נראה כי חש שחרב תלויה מעל ראשו  ,והוא קם ועשה
מעשה  .באלול של אותה שנה שלח מכתב לד " ר רופין  ,ובו הציג את עצמו כאומלל שבאומללים :
הנה אני פונה אליך במכתבי זה בבקשה להתעניין על מצבי במושבה בצלאל בלוד בין אחי
התימנים אשר התקוממו עלי על דבר הריב אשר היה בין אשתי ובין אשת אברהם נדאף
אשר הכתה את אשתי והפילה עוברה מבטנה וזה דבר מפורסם ועקמו הדין ועוותו המשפט
והחזירו הדין עלי ועל אשתי ואנוכי חף מפשע וגם מנעו את השוחט מלשחוט עופות

לאשתי  . . .כשהפילה עוברה גם ביקשו להוציא אותי מבית  -הכנסת מלהתפלל ועוד ידם
נטוייה לגרש אותי מעבודה ומהשכונה ואנוכי מטופל באשה ובנים חמש נפשות וירדו עד
לחיי . . .

לבקשת ד " ר רופין שלח לו בן  -אהרון מכתב הסבר להתנהגותם של יוצאי  -תימן בבן  -שמן

 . . .כי

:

ד " ר טהון היה פה בזמן שהתחילה כבר המריבה והחלט שבשום אופן לא נתן להם

להתערב בגבול זכויותינו אבל גם בגבול זכויותיהם אין אנחנו צריכים להתערב  .זה עניין
פנימי שלהם

:

יחיו עם התימני ההוא ברוגז או בשלום  ,הכל אחד לנו  ,ובלבד שבזמן

העבודה לא נדע מזה כלום  .בכלל הסכסוכים שלהם הם תמיד בגלל דברים כל כך פעוטים
עד ש ' לנו ' ה ' אשכנזים ' אין אפילו מושג קל מזה  .ולו שם המשרד לב רק פעם אחת
לאחד המכתבים שהם  ,או אז היו ממטירים עליו מבול של מכתבים  ,כאלו התינוקות שבכל
דבר קטן ואי  -ערך רצים ל ' אבא '  .אם יגיע הדבר לרצינות ולא יהיה בכוחי להשקיט  ,מובן
שאפנה תיכף להמשרד .

בעקבות מכתב זה הבטיח ד " ר רופין לתימני המושבה לגרש ממנה את האשמים ; אולם כל משאלתו

היתה כי במקום ישררו שקט ושלווה  .שקט זה לא השתרר  .ידוע לנו על תביעה אחרת  ,שהגיש
אברהם טוויל בכסליו תרע " ד נגד שלמה נגר  ,סעדיה גמיל ויוסף נגר  ,ובעקבותיה נערך משפט בפני
ועד  -הפועלים של בן  -שמן  .בתקופה זו עבדו הפועלים התימנים בחווה  ,ושופטיהם עתה היו -

להבדיל מן התימנים ששפטו אותם בעבר  -אשכנזים  :אביגדור משל  ,איזיקוב וגלוזמן  .בתרע " ד

עדיין לא נרגעו הרוחות  ,כפי שעולה מפסק  -הדין

:
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אברהם טוילי ושלמה נג ' ר חרפו והכו זה את זה ושניהם אשמים בדבר  .בשביל כך אנחנו

מענישים כל אחד לשלם שני פרנק לקרן הלאומי ושני פרנק לקופת  -חולים של הסתדרות
פועלי יהודה החקלאים  .סעדיה נמיל אשם בדבר שלא בא רק להפריד כי אם עזר עוד
לשלמה נג ' ר  .ובשביל כך הוא נענש לשלם פרנק לספריית הפועלים בבן  -שמן  .יוסף נג ' ר

יצא זכאי  ,אחרי שאין שום ראייה לדבר שהוא התערב בהכאות .

סכסוכי תפילה

במושבת ' בצלאל ' נשמרו דיני ישראל  .בימי שבת ומועד שבתה כל מלאכה  ,ואפילו ש " ץ התבקש
להגיע לביקור רק בימי  -חול  .ואולם  ,רוב הסכסוכים במושבה פרצו דווקא על רקע הוויכוח בדבר
נוסחי התפילה  .אף שנוסח תימן היה מקובל על הכל  ,לא הסכימו התושבים על נוסח תימני א ח י ד .
הנהן למשל  ,תלונה שהעלו אברהם נדב  ,חיים עמר ואברהם טוויל לפני בן  -אהרון  ,נגד נוסחי

התפילה של אברהם בן  -יפת  ,שדרש לשנות את הנוסח של תפילת ט ' באב  .הם כתבו על כך

ואף הזכירו סכסוכים קודמים באותו נושא

בועם ,

:

נודיע לך ממצבנו בבית  -הכנסת כי נתחדשו לנו אויבים חדשים עם ישנים והוא אדון בן -

יפת . . .

כי אנחנו הולכים עמו בתומה והוא הולך בעורמה בקש להפוך את הערמה ולא עוד

אלא שמסית לאחרים הידועים כמו שהסית הנחש לחווה ומבקש לחדש דברים שלא היו
בעולם ולא שמעגום לא מפי חכם ולא מפי תנא  .ועתה נחלה פני האדון לטקס לנו עצה איך
לעמוד באלו האויבים שעמדו עלינו כי אין בנו כוח לסבול אלו  .באנו לכתוב לך את

שאירע מיום תשיעי באב עד עתה לא יכיל הנייר ובראש כל מרע האדון בן  -יפח הנ " ל . . .
לפיכך הישג גדול היה ההסכם שהושג ברוב  -דעות ובאורח דמוקראטי בה ' בתמוז תרע " א  .על מסמך

זה חתומים ראשי תימני המושבה  ,ובהם גם אברהם בן  -יפת

:

אנחנו ח " מ מעידים בזה שאחרי מנית הדעות יצא שבמושבת ' בצלאל ' נתפלל מהיום

והלאה במנהג ערוני ( כלדי ) ומי שיבוא אחרי היום הדה מוכרח להתפלל לפי המנהג הקבוע
הנ " ל .
הסכם זה התקיים במשך כל ימיה של המושבה  .הוא איבד את תוקפו החוקי כשנתמזגה המושבה עם
החווה החקלאית  ,ועל כך מעידים מסמכים מה ' בחשוון תרע " ד  .שוב  ,לפנינו מחלוקת בין חיים
עמאר  ,שלמה נגר  ,אברהם תוויג וסעיד ג ' מיל  .השאלה היתה אם לערוך את התפילה בנוסח תימני

קדום  ,כנוסח ספררי או בנוסח שחציו הימני קדום וחציו ספרדי  .הדבר הועלה לפני בית  -הדין התימני
בירושלים  ,תה קבע כי יש להפיל גורל  .כך עשו  ,והפור נפל על נוסח עץ  -חיים  .שלמה נגר וסעיד
ג ' מיל  ,שסירבו לקבל עליהם את הדין  ,חויבו לציית  ,כדי שלא ' תהיה המושבה היקרה הזאת ללעג

ולקלס ח " ו כין שאר המושבות  . . .ולא ידעו ולא הבינו שהמחלוקת ושנאת  -חנם היא מחרבת
המושבה '  .סדר הזה הציל את תימני המושבה מהתפוררות קהילתם .

שכן ,

עד שהגיעו להסדר ,

התפלל כל אחד בחדרו ונמנע מלבוא בציבור  .עתה אף מונו אברהם נדב ושלמה נגר להיות אחראים

לבית  -הכנסת  ,ושימשו בתפקידם לסירוגין  ,כל אחד מהם שבוע  ,ואילו סעיד ג ' מיל נבחר להיות
ממונה על סדר המברכים .

הנהגתו הראשית של בית  -הכנסת נמסרה בידי חיים עמאר  .ככל הנראה .

סברו בבית  -הדין התימני כי באותו בית כנסת שבבן  -שמן מתפללים המוני תימנים .
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חילוקי  -דעות בדבר הפסדים כספיים
בתקציב משוער שהכין ד " ר טהון למחצית השנה הראשונה לקיומה של מושכת ' כצלאל '  ,העריך כי
הוצאותיה יסתכמו
גירעון  ,הוא

ב 625 -

פראנקים ואילו הכנסותיה תהיינה

5 , 200

פראנקים  .גם אם סבר שיהיה

לא צפה מראש את גודלו  .וכך כתב ש " ץ אל בן  -אהרון בנובמבר

: 1911

אחרי גמר חשבונות דאשתקד יוצא כי הפסדתם במשך תשעה חדשים שלשת אלפים

פרנק ,

לכן דע כי לא נכון ואי אפשר לנו להסכים לזה הלאה שתחלק כסף  ,ואוואנסים

[ מקדמות -

ג "ע ]

לפועלים ביד רחבה . . .

בן  -אהרון ניסה להוכיח כי מדובר רק בהפסדים של

1 , 200 - 1 , 000

פראנקים וכי גם בירושלים יש

הפסדים  .הסיבה להפסדי בן  -שמן היתה נעוצה  ,לדבריו  ,בזלזול של אנשי ירושלים  .מעניין אפוא
לציין כי למרות הפסדי הפתיחה ולמרות המשך ההפסדים בירושלים וזלזולם הכלתי  -פוסק של
הירושלמים  ,לא היו בשנה השנייה לקיום המושבה הפסדים  ,אם כי גם רווחים לא היו  .בשבעת
החודשים הראשונים של שנת

1913

כבר נמסר על רווח של

השינוי במעבר משבעה פועלים קבועים בשנה הראשונה49

1187 . 90

ל 15 -

פראנקים  .ככל הנראה קשור

פועלים קבועים בשנה השלישית .

שורשי בעייתה של מושבת ' בצלאל ' לא היו נעוצים אפוא בצד הכספי  ,גם אם כך סבר ד " ר רופין

:

לא היתה כל ברירה אלא לסגור  ,לאחר זמן קצר  ,את בתי  -המלאכה  ,הואיל והוצאות הייצור
בבן  -שמן הנידחת מרובות היו מבירושלים  .כך ירד ממון רב לטמיון  .בקשתי להציל כל
שניתן להציל על  -ידי שיכון פועלי חוות הנסיון בן  -שמן בבתי  -המלאכה של

ש"ץ' .
0

נטושת המושבה

הסכסוכים שאינם פוסקים בשל סוגיות שונות  ,המתח בין בן  -שמן לירושלים  ,תנאי החיים שאינם
משביעי  -רצון  ,וריחוקם של התימנים מקהילותיהם שבירושלים  -הם שהביאו  ,כסופו של דבר ,
לנטישת המושבה  .גם הקשיים בנושא התברואה בוודאי לא היה בהם כדי לעודד את התימנים
להמשיך ולשבת במקום  .אף שאין לנו עדויות ישירות על כך ,

של תימנים בפתח  -תקוה הסמוכה

( 40 - 30

ב 1913 -

נפש במשך הקיץ בלבד

! ),

היתה תמותה מבהילה למדי

וביולי אותה שנה נודע על

ריבוי מקרי קדחת בבן  -שמן  .לאמיתו של דבר  ,עמדה מושכת ' כצלאל ' כל העת על גבול האין  :מספר
הפועלים היה זעום  ,ונע בין

 15ל , 10 -

על משפחותיהם  .בעתות מצוקה היתה המושבה ריקה כמעט

מאדם  .מבחינתו של ' בצלאל '  ,היתה המושבה ' גורם בעייתי '  ,יותר משהביאה תועלת  ,בעיקר משום
שאיכות העבודה בה היתה ירודה  .התלונות על איכות הביצוע היו רבות  .בקיץ
אהרון

1912

כתב פרסוללבן -

:

בכלל ע " פ הרשום שקבל

הפרופ '

בנסיעתו בא לידי החלטה שאם נעשה עבודה כזו

שעשינו עד עכשיו לא נחזיק מעמד  .צריכים לתת את כל תשומת  -הלב שהעבודה תוכל
לצאת להשוק לאירופע  .בכל מקום היתה הסבה הראשונה לאי  -הצלחה ה ע ב ו ד ה ה ר ע ה
של בצלאל  .אני כותב לך את זה כדי שתדע ותרגיש מה שאנחנו מרגישים פה .

אם יש ספק כלשהו למי יוחסה האיכות הירודה  ,באו מכתבים רכים שהסגירו את האשם

;

למשל

המכתב -

49
50

לפי עדיתו של כן  -אהרון  ,העימדת בסתירה לדין  -וחשבון השנתי של ' בצלאל '  ,המזכיר
פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

. ) 14

ב  ,עמ '

14

פועלים קבועים .

. 169

ננס

גדעון עפרת

הנני שולח לך בחזרה

10

סכינים מאלה ששלחת לנו לפני הפסח  ,ע " מ לתקנם  .כדי

שתרגיש גם אתה אחת מאלף מיסורי גהינום שאנחנו מרגישים פה עד שמקבלים איזה

חתיכת עבודה מבית  -המלאכה .

היו חוסר  -דיוקים בהלחמה  ,בחיבור  ,בהתאמה למידות המדגם ; סיכות לא נסגרו ; תכשיטים היו
עקומים

;

הפח לא התאים למזוזות  ,והרשימה עודנה ארוכה  .פרסוב ואנשי צוותו נאלצו לשוב

ולהקדיש שעות רבות לתיקון מוצרי המושבה ואף ניכו שכר תיקונים אלה משכר פועלי המושבה .
תיבות  -כסף שבן  -אהרון ביקש מאוד ליצרן בבן  -שמן  ,לא נסגרו  ,ולפיכך  ' -לא תעשו יותר תיבות ' .
ב 17 -

בדצמבר

1912

זעם פרסוב  ' :עד מתי תעשו את הסכות  -כובע שאין בהם יופי ולא מלאכה '  .לא

עוד היה פרסוב מוכן לתקן בירושלים את קלקולי בן  -שמן

:

שים לב לא רק להרווח והפסד של לוד  ,אלא גם להרווח וההפסד של המכירה ב ' בצלאל ' .
מה שאתה שולח סחורה אלינו וחושב את זה בהכנסה אין זו הכנסה עדיין  .ההכנסה יכולים
לקרוא את הסחורה הטובה שראוייה להימכר .
כך נמשכו התלונות במשך כל שנות קיומה של המושבה .

ב 10 -

באוגוסט  ,למשל  ,כתב פרסוב

:

' כפות

החזרנו לך אע " פ שאינן הגרועות מכלן  ,כי אמנם יש עוד הרבה כמוהן  . ' . . .בכ " ו באלול תרע " ג  ,ערב

ההחלטה לנעול את שערי המושכה  ,כתב ש ' ברוכוב  ,בשם הנהלת בתי  -המלאכה ב ' בצלאל '

:

 . . .גם בסחורה שקבלנו ממך בסוף שבוע העבר היה חלק גדול שהעבודה היא גרועה
מאוד מאוד  .סחורה כזו אין אנחנו יכולים לקבל בשום אופן  .אי אפשר לך להוציא סחורה
כזו אל

השוק  .הפועלים שאינם יכולים לעבוד עבודה יפה ונקייה אינם ראויים לעבודה זו .

הודיעה נא  ,מה אתה חושב בדבר טיב העבודה לעתיד .
המסקנות היו

ברורות  .לאחר איומים רבים וניסיון של שלוש שנים  ,נפל הפור  .לאמיתו של דבר ,

היתה זו החלטה משותפת לשני הצדדים  ,שכן תימני בן  -שמן הלכו ונשרו ביוזמתם  -הם  .בתשרי

תרע " ג חסר לנשארים מניין לימים  -הנוראים  .בטבת של אותה שנה שלח ערבי
לתימני המושבה בהקפה  ,מכתב לבן  -אהרון

מלוד  ,שנהג למכור

:

 . . .באתי להודיע כי שמעתי כי היהודים העובדים בבית  -החרושת של בצלאל נוסעים
מפה  ,איזה מהם לירושלים ואיזה מהם למקום אחר  .ועתה אדון נכבד תעשה חסד עמי
שתקח לי בכסף אשר הם חייבים לי . . .

בכ " ד בתמוז הודיע אסתרמן  ,שמונה אותה שנה למנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  ,כי לא יוכל עוד
לשלוח פועלים לבן  -שמן  ,עדות להזדקקותה של המושבה לאנשים ולמצבה הירוד  .אולם יש כאן גם

עדות להחלטה שנפלה בירושלים  .אסתרמן השיב במכתבו זה לפניית המשרד הארץ  -ישראלי באותו
נושא  .בא ' בתמוז דחה ד " ר טהון מן המשרד הארץ  -ישראלי את פנייתו של בן  -אהרון  ,ובה קריאה

נואשת  -התראה אחרונה  ,לפני שיסיק מסקנות ויעזוב  -להרחבת המושבה  .וכך כתב ד " ר טהון

בתשובה על מכתבו מכ " ח סיון

:

:

הננו משערים  ,כי הודיע את אשר בלבו גם להנהלת

' בצלאל ' בירושלים הדואגת לקיום המושבה אשר בבן  -שמן  .אבל כ ' יבין בעצמו  ,כי עוד
לא הגיעה השעה לדבר על הרחבת המושב בו בזמן
המשבר  ,ועוד לא הוכח במספרים ,

כי יש לעצמו שוק

ש ' בצלאל ' כלו לא עבר עוד את

בטוח  .רק אחרי שמצב ' בצלאל '

בכלל יהיה איתן יהיה אפשר לדבר על הרחבת סניפיו  ,ואז ימצאו גם דרכי התקון הרצויים
אשר ישביעו רצון גם את הפועלים  .אבל הטעמים שמנה כ ' אינם מצדיקים את בריחת
התימנים מהמקום וביחוד את התרשלותם בעבוד המגרשים שלהם  .התייחסות זו לעבודה

"

נ
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מביאה לידי הרעיון כי לא הצליח הנסיון  ,והמטרה אשר שאפו אליה לא תושג  :ומזה סבה
לרפיון ההשתדלות בהרחבת המושב  .על כל פנים נחוץ לעמוד עתה על המשמר שלא יקטן
המושב מאשר בתחילת יצירתו ויתקיים לכל הפחות בצורה הנוכחית עד שיבואו ימים
טובים מאלה  .לכך נחוץ להושיב את פועלים אחרים במקום אלה אשר עזבו את

המקום ,

וכתבנו בנדון זה למר אסתרמן  .וגם על כ ' להשתדל כי לא יעזוב את המקום מתושביו או כי
יבואו מיד אחרים במקומם .

לאנשי המשרד הארץ  -ישראלי היו סיכות למכביר לכעסם על אנשי מושכת ' כצלאל '  .אלה חדלו
לשלם שכר דירה לקרן  -הקיימת  ,ולא תאמו את המזג הגרמני שכולו ארגלן וסדר  ,אשר איפיין את

אנשי המשרד הארץ  -ישראלי ( רופין  ,טהון  ,אוליעקי  ,ואחרים היו יוצאי גרמניה ) .
נסוף סיוון שלח כן  -אהרון אל ש " ץ מכתב ובו הזעקה האחרונה  ,שבעקבותיה באה ההתפוררות .
במכתב זה  ,שרובו יובא להלן  ,ניתח בן  -אהרון את הסיבות להתפוררותה של המושבה
לכ ' מורי הנכבד אדון פרופ ' שץ

:

!

חושב אנוכי ומאמין שכ ' אף כי באופן רשמי הסתלק ולי מבית  -המלאכה שלנו  ,אבל מצב
המושבה בכללה עדיין מעניינת אותו  ,ולכן אתאר לפניו את המושכה כמו שהוא  .מכתבים

כאלה  ,בתאור המצב  ,שלחתי אחד למנהל בתי  -המלאכה אסתרמן ואחד להמשרד הארצי -

ישראלי  ,שבידם היכולת לשפר את מצב המושבה  . . .לזאת מצאתי לנחוץ לתאר גם לפניו
את המצב  ,שברצונו הטוב אינני מסופק  .המצב הוא ככה  :הפועלים נואשו כבר מהתקווה
שהמושבה תגדל באחד הזמנים והם כמעט בטוחים או שיסגרו אותה לגמרי או שתשאר
במצב קפאון ( שזה אולי יותר גרוע מסגירה ) ובכך לא רק שפועלים חדשים לא רוצים ולא
ירצו למלא איזה מקום כשחסר ( נחסרו
מרצונם ) ,

שלושה ,

אהד מת ושניים עזבו את המושכה

אלא גם הפועלים שעד עכשיו סבלו במושבה בתקווה שלעתיד המושבה תגדל

ואז ייטב להם  ,ג " כ [ גם כן ] עומדים לעזוב לאט לאט  ,ויגע בנפשו  :מה יש להפועלים פה

במצבה של המושבה עכשיו  ( :א ) האדמה שנתנו להם היא אדמת סלעים  ( . . .ב ) הבתים הם
רק בשכירות ולעולם לא יהיו שייכים להפועלים  ,ואם במקרה מות או מקרה אחר אחד

הפועלים יעזוב את המושכה  ,עליו לעזוב את הבית עם כל מה ששם עליו בין כעבודה בין
בכסף ומי שהוא שרוצה להניח את מעותיו וטרחתו על קרן הצבי .
מהעיר ובכדי להשיג איזה דבר קל  -ערך  ,כמו  . . .שמן

שעתיים ( העירה

ושוב )

ולבטל שליש יום

וכדומה  ,הוא

מהעבודה ,

(ג)

המושבה רחוקה

צריך לכתת את רגליו

שזה עולה לפעמים פעמיים

מהחפצים שהוא קונה כעיר  ( .ד ) כמו כל כעלי  -חיים  ,גם התימנים שואפים להסכיבה

שלהם והסביבה הזו לא רק שלא נגדלת  ,אלא הולכת וכלה  ,בימים טובים

למשל  ,כמעט

שאין להם מניין להתפלל  ,ובחג שבועות העבר  ,מפני שאחדים נסעו ליפו ולירושלים

לבלות ימי החג בקרב משפחותיהם  ,התימנים שנשארו התפללו ביחידות וצריך להבין
אותם במצב זה  ,מובן מנקודת מבטם הם .

המעלה היחידה שישנה גם עכשיו להמושבה  ,היא אוירה המצויין  .כשבאו הנה הביאו אתה
ששה ילדים כולם חולים ורק אחד מהם נברא פה והנשארים מתו עוד בחודשים הראשונים
לבואם הנה  .לעומת זה  ,נולדו להם פה ששה ילדים וכולם בריאים ויפים  .גם התימנים

עצמם שבירושלים קדחו לפעמים שבועות תכופות לא קדחו פה אף יום אחד  ,אבל דווקא

לזה לא נותנים התימנים שום ערך  ,כי לפי דבריהם

' זה

מהשם ,

'

( וכמדומני ששאלת

גדעת עפרת
הבריאות אצל התימנים חשובה מאוד ,

אף

כי הם בעצמם אדישים מאוד בעניין זה ) .

אי  -לזאת  ,מצב הרוח של הפועלים מדוכא מאוד  ,והרוב מהם אחרי כל החלאות שעברו
עליהם במשך שלוש שנים עומדים לעוזבה לאט לאט .
מצב החומרי של המושבה זאת אומרת של בית עבודה הוא דוקא טוב  .בשנה הראשונה
כשעבדו רק

7

פועלים  ,כידוע לכ ' היה גרעון גדול  .בשנה השניה הפסד לא היה כבר אבל

גם רווח לא היה ובשבעה החודשים האחרונים לפי הבילנס נמאזן  -נ " ע ] של
( כפי העתקת הכילנס הרצוף פה ) הרוחנו כבר סכום של
בית  -עבודה קטן של

בשביל
יוצא

:

40

15

30

אפריל

פרנק  .רווח יפה מאוד של

1187 . 90

פועל  ,אחרי זה שיש לנו הוצאות גדולות שיכולות היו גם להספיק

פועל  ,כמו שמירה  ,מנהל תנור  ,אינוונטר  ,שכר  -דירה ועוד .
'

מצד אחד מצב בית  -עבודה כמעט מזהיר ומהצד השני מצב הפועלים רע מאוד .

ובכן לפי דעתי שאלת המושבה צריכה להפתר באחת מאלה

 . ) 1או להגדיל את המושבה בבתים אחדים  . . .ואז
הפועלים

;

( ב ) הסביכה שלהם תגדל

;

:

:

( א ) ירימו תיכף את מצב רוחם של

( ג ) הבתים החדשים יבנו נגד אלה ושם כבר אדמה

טובה  . . .ואז הם ישפיעו גם על הראשונים ( אבל צריך יהיה למסור את הבתים לרשותם

של הפועלים ליובל שנים כתנאים ידועים  ,בכדי שיביט על זה כמו על הונו הפרטי ואז לא
יחוס על טרחה ולפעמים גם על הוצאה של
במושבה ולא יסבלו מרחוק במקום

;

כסף ) ;

( ד ) תהייה אפשרות לפתוח חנות

( ה ) עיקר העיקרים  :כשיגדל מספר הפועלים  ,מובן

שזה יותר טוב בשביל בית  -הספר מצד המסחרי  .ובטוח אני שאף אחד לא ירצה לעזוב אז
את המושכה  ,אדרבה  ,עוד חדשים ירצו לבוא הנה .
וכן אין לשכוח שבעונת הקדחת בירושלים  ,זה יהיה כעין מקלט לפועלי בצלאל ירושלים
שיהיה להם מקום להחליף את האויר מבלי לעזוב את העבודה שזה מביא לידי הפסד גם

את כתי  -המלאכה גם את הפועלים .
 . ) 2או לסגור את המושבה ואז נפטר פעם אחת מכל הצרות וה ' כאב  -ראש ' שהמושבה

הביאה להקרן  -קיימת  ,לבצלאל ולהפועלים ויד עם זה מכל התקוות היפות שתלו במושבה
זו .
בטוח אנוכי שכ ' ישתדל בכל כוח השפעתו במקומות הנחוצים לשים קץ לשאלת המושבה
ולפתרה בפעם אחת ' לחדול או לקיים ! '
תלמידו המכבדות
כאמור  ,היתה ההחלטה לחדול

!

תימני המושבה שעדיין נותרו כמקום עברו  ,בהדרגה  ,לעבודה

בחווה  .מ ' בצלאל ' לא הגיעו הזמנות חדשות  ,אף לא נשלח חומר  -גלם  .בעבודתם בחווה שמרו
התימנים על מסגרת חברתית מצומצמת  .בתרע " ד חתומים על הסכם תפילה אברהם נדב  ,יוסף

נגר ,

חיים עמאר  ,סעיד ג ' מיל  ,אברהם חסן  ,אברם תוויל  ,סעיד נגר  ,ואחרים  .גם חתימת בן  -אהרון הופיעה

שם  .ואולם  ,בשנה זו עזב בן  -אהרון את המקום  ,בהותירו את פועליו המעטים בספינה הטובעת .
במרס

51

1914

כתב ל ' בצלאל ' מחדרה

:

' משרה אין לי עוד  ,אבל יש לי פה עבודה עוד

לעשרה  ,או

העתק מדויק של מכתב זה שלח בן  -אהרון אל המשרד הארץ  -ישראלי  ,אלא שאת פתיחתו שינה במקצת  ' :זה זמן רב
שאינכם מתעניינים במושבתנו ולא שמים כלל אליה לב  .אבל מצב גסיסתה של המושבה מכריחני פ ע ם א ח ת
להזכירכם ע " א קיומה של עלובה זו ' .

ונר

מחשבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לשנים  -עשר יום '  .זמן קצר לאחר  -מכן חזרו גם אחרוני האומנים התימנים לירושלים  .מושבת
' בצלאל ' סופחה לחווה  ,ומאוחר יותר  ,הופקרה להתפוררות ועזובה .
אסתרמן ותעקידו בנטישה
מי מילא בדראמה של מושבת ' בצלאל ' את תפקיד ' האיש הרע '

?

רק עיון בארכיון המשרד הארץ -

ישראלי יגלה לנו מי האיש  :אסתרמן  ,מנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  .אותו ' סוחר מומחה '  -כפי
שכינוהו בלעג עיתוני הפועלים בארץ  ,שלא חדלו לתקפו  -נשלח -

ב 1913 -

מברלין בידי אוטו

וארבורג  ,כדי שיטול לידיו את ניהולם הכושל של בתי  -המלאכה  .וארבורג קץ בהזיות חיי היופי

והאחווה של ש " ץ כשנגעו אלה בענייני מסחר  .לפיכך  ,שלת איש ניהול ומסחר ומשולל חזון  .אין

צריך לומר  ,כי בואו של אסתרמן ירד על מושבת

' בצלאל ' כענן כבד ,

לפי שזו קמה והתקיימה בעיקר

בכוח חזונו של  . y" wלא לשווא שנא ש " ץ את אסתרמן  ,ולא מחל לו מעולם על

בנובמבר

1913

מעשיו ' .
2

החל אסתרמן לפעול במלוא המרץ  ,כדי לסלק את המטרד הקרוי ' מושבת בצלאל '

מעל דרכו  .בחודש זה סירב לאשר מימון לחומרי בנייה שהזמין בן  -אהרון ביפו  .באותו חודש החל
בפיטורי עובדים תימנים מן המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .ידו הקשה ניחתה על תימני

ירושלים לפני שניחתה על תימני בן  -שמן  ,ואפשר שהיה בכך משום שיקול פוליטי  :מגמתו היתה
לצמצם את המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  ,משום שזו ' לא יכלה למצוא קונים להכלים אשר

נעשו בה '  ,כדברי ההסבר שנתן המשרד הארץ  -ישראלי לפועלים המפוטרים  .עתה לא עמדו עוד
מכשולים לפניו להנחתת המכה על בן  -שמן .
ב 13 -

בנובמבר

, 1913

דיווח ד " ר טהון לברלין על מניעיו של אסתרמן לנטישה

:

א ' אסתרמן מסביר שמחלקת בצלאל בבן  -שמן רק גורמת לבתי  -המלאכה הוצאות
מיותרות  .והוא רוצה לפיכך לחסל את המחלקה

ב 15 -

להוצאות המחלקה מגורם אחר  .ההוצאות הללו הן
משכורת למנהל

150

פראנק לחודש

שכר  -דירה לקרן הקיימת

50

פראנק לחודש

לנובמבר  ,אם לא יקבל כיסוי

:

שליש מהמשכורת של

מושך  -החוטים

50

פראנק לחודש

הוצאות משרד

1

פראנק לחודש

ההוצאות הללו יתבטלו אם כל פועלי בן  -שמן יעברו לירושלים  .ד " ר חיסין  ,שגם אליו פנה
א'

אסתרמן  ,מסביר שהוא מוכן להעביר חלק מהוצאות חשבון זה לאודיסה לוועד

האודיסאי  ,אך זאת הוא יוכל להחליט סופית רק לאחר קבלת התשובה מאוריסה  ,מה
שיצריך שישה שבועות  .בינתיים מסביר א ' אסתרמן שאין לו אפשרות ליטול על עצמו את
ההוצאות הללו הוא מוכרח לסגור את המחלקה מיד  ,אם לא יקבל את הכספים הנדונים .
לפיכך  ,אני מצהיר שאני נכון לקבל על עצמי את ההוצאות על בית  -המלאכה של ' בצלאל '

ככן  -שמן למשך

6

שבועות  ,כדי למנוע את סגירת המחלקה . . .

ד " ר טהון נכנס לפרטים כספיים שונים  ,שאמורים היו להיות הצעה לפתרון  .הוא אף הציע להקטין
52

כעיתון ' החרות ' משנת

1914

הורא ראיון שערך א ' הרדוף ( סלנט ) עם פרופ ' ש " ץ  ,שדיבר סרה באסתרמן  ' :לא אנכי

הזמנתיו  ,וגם את פי לא שאלו ' .

1 9
~

גדעת עפרת
את שכר פועלי המושבה לעומת זה של פועלי ירושלים ' וזאת במידה שעדיין לא הוקטנה

משכורתם '  .אלא שכל הצעותיו נפלו על אוזניו האטומות של אסתרמן .
ב  9 -בדצמבר
המושכה

1913

שלח אסתרמן מכתב אל המשרד הארץ  -ישראלי  ,ובו הודעה על כוונתו לפרק את

:

בתשובה למכתבכם מיום ה ' כסלו אנו מודיעים לכם  ,שאין אנחנו מוצאים שום אפשרות
להמשיך את עבודת הפיליגרין בבן  -שמן  .מתחילה חשבנו  ,שאפשר יהיה לנו להושיב שמה

עוד פועלים טובים אחדים וה ' פרסוב  ,מנהל עבודת הפיליגרן אצלנו ישב שם זמן  -מה

ואח " כ יבקר את הקבוצה לעתים קרובות עד שתסודר שם קבוצה  ,שאפשר לסמוך עליה
ולמסור לה חלק מן העבודות שלנו  .עפ " י הרצאת ה ' פרסוב  ,שבקר בבן  -שמן לפני שבוע ,

נתברר לנו שזה אי  -אפשר  .והקבוצה היושבת עכשיו בבן  -שמן יכולה לעבוד רק חפצים
אחדים וגם את אלה אינה יכולה להוציא יפים ומתוקנים כדרוש  .אבל העיקר הוא  ,שאלה
הם חפצים שאין מוכרים אותם בבמות מרובה . . .
אר ה לן ב אסתרמז

כוונות הפירוק נודעו ברבים  .הלשכה הראשית של הקרן  -הקיימת לישראל קישרה את פיטורי
הפועלים במחלקה למלאכת  -כסף בירושלים עם כוונות הפירוק בבן  -שמן  .היא  ,שהשקיעה כסף רב
בפיתוח המושבה  ,שלחה אל המשרד הארץ  -ישראלי מכתב ממשרדה שבקלן  ,מיום

10

בדצמבר

: 1913

יש קוראים בעתונות הא " י דו " חות המעוררים תשומת  -לב רבה על פיטורין של מספר גדול
של פועלים מבתי המלאכה של בצלאל  .נראה לנו שתוך כדי כך גם תימנים רבים מאוד ,
שהועסקו בעיקר במחלקת הכסף  ,איבדו את לחמם  .המשבר נראה גם מתפשט למושבת
התימנים בכן  -שמן  ,ופרופ ' וארפורג רואה סיכוי גם לביטול בית  -המלאכה לכסף בבו -

שמן  .תבין שהתפתחות זו ממלאת אותנו דאגה רבה  .הקק " ל אישרה להתיישבות זו הלוואה
ניכרת בתקווה ומתוך ציפייה שאין מדובר רק בניסיון מלא תקוות לאחד תעשייה עם
חקלאות  .אם כעת נשברת מושבה זו  ,מתבטל ניסיון חברתי חשוב  ,עשר משפחות עובדים
נמסרות לעתיד בלתי ידוע והקק " ל תיחשב כאחראית למשבר זה  .בנוסף לכך  ,תעמוד אולי
גם שאלת החזרת ההלוואה שניתנה לצורך זה  .לכן אנחנו מתעניינים מאוד במה שמתרחש

בבצלאל בירושלים ובבן  -שמן ומבקשים ממך למסור לנו דו " ח מפורט על המצב ולהציע
הצעותיך אשר יוכלו לעזור לעניין או לפחות להקל . . .

שישה ימים קודם  -לכן שלחו אומני המושבה  ,המבוהלים מן הקץ המאיים לבוא  ,הצעה מהפכנית

למשרד הארץ  -ישראלי  .לפי הצעתם  ,הם יקבלו עליהם לעסוק יומם בחקלאות  ,בחווה

החקלאית ,

ולהקדיש עצמם למלאכת ' בצלאל ' כשלוש ארבע שעות  ,מדי לילה  .גישה חדשה זו העדיפה בבירור

את החקלאות על  -פני מלאכת ' בצלאל '  .אסתרמן דחה את ההצעה באורח מוחלט  .היתה זו גם שלילה
מוצהרת של שיטת העבודה בקבלנות שהנהיג אסתרמן ב ' בצלאל '  ,ולפיה מצאו התימנים כי שכרם
פחת
אכן ,

:

' אנחנו

בעלי משפחות  ,ובאנו ללוד לחיות ולא למות ' .

אסתרמן היה אויבה הגדול של המושבה  .הוא לא אישר את דברי בן  -אהרון על רווחיה

המזהירים  ,אף  -על  -פי שנתבקש להגיב על הערכה זו  .הוא לא שלח למושבה פועלים חדשים  ,למלא

את מקום אלה שעזבו או מתו  .הוא אף סטה מן הצו של ש " ץ שלא לקבל בירושלים את נוטשי כן -

שמן  ,וכדי לפתות את מעט הפועלים שנותרו במושבה לעזוב קיבל את הנוטשים חדרה לבתי -
המלאכה בירושלים .

1 0

"

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לקראת סוף דצמבר פקד אסתרמן על בן  -אהרון לפרק את המושבה  .על החלטתו הנחושה של

אסתרמן כתב כן  -אהרון במכתב  -תגובה ששלח אל המשרד הארץ  -ישראלי ב -

11

בינואר

לפני ימים אחדים קבלתי פקודה מאדון אסתרמן לסגור את המושבה ביום
[ ינואר ] ,

: 1914
1

לינבר

אבל אח " כ פעלתי עליו והסכים להמשיך את העבודה עד שיבוא אדון ד " ר רופין .

בכל אופן  ,אנוכי מבין שמר אסתרמן רצונו חזק לסגור את המושבה  ,והוא בטוח שאדון
ד " ר רופין יסכים לזה  .כדברי עם מר אסתרמן ע " א ההצעה שהפועלים יעבדו ביום בעבודת

האדמה וכערב יעבדו בעבודת הכסף  ,היה עיקר ניגודו לזה  ,מפני שהפועלים  ,בהיותם

עסוקים כל היום בעבודת האדמה  ,לא יוכלו למלאת את ההזמנות שהוא צריך להם בזמנם
ולכן את עבודת ה ' הזמנות ' יצטרך לעשות בירושלים  ,ולהם לתת רק עבודה הנמכרת
' ממילא ' בשוק  ,וסחורה כזו ההולכת בשוק כמעט אין . . .
לאמיתו של דבר  ,ידע בן  -אהרון כי כלו כל הקצין  ,ולפיכך העלה הצעה מדהימה ביותר  :הוא עצמו

ימשיך במפעל המושבה  ,ויממנו מכיסו  -הוא  .במכתבו  ,שהבאנו לעיל  ,מן ה -

11

בינואר

, 1914

סיפר

בן  -אהרון שפגש בפוגלסון ושמע מפיו שהמשרד הארץ  -ישראלי חיפש פטרון אחר למושבה והוא
הציע לפוגלסון לקבל עליו את העבודות במקום  .פוגלסון  ,שלא ראה את עצמו בקי דיו בעניין  ,הציע

לבן  -אהרון הלוואה של ' איזה אלפים פרנקים על שנה בלי רבית '  ,בתנאי שהאחרון יקבל על עצמו
את ניהול המושבה על  -חשבונו  .תחילה סירב

בן  -אהרון ,

אבל נימים האחרונים  ,כשימי המושכה ככר ספורים  ,אנוכי מרגיש איזה כאב נורא בלבי

:

אבל לא על אותן שלש השנים שאיבדנו חינם  ,על כל אותן הצרות וההרפתקאות שעברו
עלינו עד שבססנו קצת את המושבה ; חס אנוכי על ה ' נסיון ' שנקבר לו מפני ש ' לא עלה ' .
הרגש הפנימי אינו יכול בשום אופן להסכים לסגירת המושבה  .אגב  ,עלי להעיר  ,שגם
התימנים שחלמו כל הזמן לשוב לירושלם  ,כיון שנודע להם בבירור שסוגרים את

המושבה  ,חושבים ( ודווקא מאלה שמר אסתרמן רוצה להעבירם

לירושלם ) ,

להשאר

כמושכה  ,לו נתנו להם עבודה פה  .כואבים הם לחורבן המושבה  .לכן  ,אם תסכימו לעזור
לי בקיום המושבה  ,הנני נכון לקבל את עבודות המושבה על חשבוני הפרטי  ,ועל אחריותי .
בן  -אהרון היה אופטימי  .הוא האמין שהמושבה יכולה להכניס כשנים  -עשר עד שלושה  -עשר אלף

פראנקים לשנה  .מן המשרד הארץ  -ישראלי ציפה להלוואה של חמשת אלפים פראנק לשנה  ,ללא
ריבית  .מ ' בצלאל ' ציפה שתתחייב להזמין מדי שנה סחורה בשווי של שנים  -עשר אלף פראנקים ,

תמורת דמי  -תיווך של עשרה אחוזים  .בן  -אהרון זכר היטב את הטענות בדבר רמת הביצוע

ולכן הוסיף

:

במושבה ,

' ומובן שהרשות בידו לא לקבל סחורה שנעשתה יותר גרועה מהדוגמה שיתן לו ' .

היתה זו ' הצעת התאבדות '  ,ואיש לא התייחס אליה ברצינות  :שהרי הבטחת רווח על  -ידי הבטחה של
קנייה מראש אינה הפתרון  .יתר על

כן  ,קם עוד גורם שהחל להפעיל לחץ לפירוק המושבה

:

ויליקנסקי  ,מנהל חוות בן  -שמן  .הלה התבקש על  -ידי המשרד הארץ  -ישראלי להמציא תכנית עבודה
ותקציב  ,לשם הכשרת הקרקעות ( שני הדונם  ,שהוקצו לכל משפחה ולא נוצלו ) לגידול ירקות

ונטיעות  .המשרד הארץ  -ישראלי אף הציע  ,שאם הקרקע אינה ניתנת לעיבוד  ,יקצה ויליקנסקי
לתושבים רצועות  -אדמה מן השטח שמול בתיהם  .ככל הידוע  ,לא השיב ויליקנסקי לפנייתו של
המשרד  .לא זו בלבד  ,אלא

שב 20 -

בינואר

1914

ביקש ממשרד זה עצמו להעביר את בתי מושבת

' בצלאל ' לחווה  ,כיוון שזו סובלת ממחסור בבניינים  .ואמנם ,

ב 15 -

בפברואר נתבקש בן  -אהרון

להעביר את הכלים והרכוש לרשות החווה  ,וארבעה ימים לאחר מכן הודיע אסתרמן למשרד הארץ -

/ 61

גדעת עפרת

ישראלי כי קיבל כמעט כל מה ששייך היה ל ' בצלאל '  ,להוציא ספסלים  ,שאותם הוא מוכן למכור

לחווה  .שמונה ימים אחר  -כך דיווח בן  -אהרון כי כל הדירות כבר מיושבות בפועלי החווה  .את
האמבט  ,דוד  -התימום ושאר מכשירי בית  -המרחץ קנה בן  -אהרון עצמו .
ב 16 -

בפברואר

ובה נאמר

1914

נשלחה הודעה מן המשרד הארץ  -ישראלי אל הוועד  -הפועל הציוני בברלין

:

אנחנו חייבים להודיעכם כי לצערנו הרב החליט א ' אסתרמן בכל  -זאת לסגור את בית -

המלאכה של כסף בבן  -שמן  ,מפני שהאירגון מחדש של בתי  -המלאכה בירושלים איפשר

לו למצוא מקום לפועלי בן  -שמן בירושלים  .וגם מפני שלפי חשבונו הוא יכול לחסוך בכל
חודש כמה מאות פרנקים אם הוא נותן לפועלי בן  -שמן לעבוד בירושלים  .אנחנו הכנו את
הבתים בשביל דירות לפועלים נשואים מהחווה  ,אבל השארנו לעצמנו את הזכות
להשתמש בבתים בכל עת למטרות אחרות  .פינוי הבתים בשביל הפועלים הנשואים של
החווה הקל על חוסר הדירות שם בצורה

כיצד הגיבו התימנים

ניכרת .

?

הישארותם באיזור למשך זמן  -מה מצביעה על כך שציפו להתפתחות חיובית  .יש אף עדות על
ניסיונותיהם לגייס למושבה פועלים חדשים  ,אף מקרב בני  -משפחותיהם שבירושלים  ,בתקווה
לשוב וליישבה  .בא ' כאייר תרע " ה שלח שלום יוסף אלשיך  ,רבו וראשו של הוועד הרוחני של
קהילת התימנים בירושלים  ,מכתב ובו המליץ על קבוצת תימנים שביקשו לחיות ולעבוד במושבת
' בצלאל '  .האומנים המוצעים פנו אל ש " ץ אך איחרו את המועד  .על מושבת ' בצלאל ' כא הקץ .

אחרית דבר
מה עלה בגורלם של המושבה ואנשיה

?

למושבת ' כצלאל ' לא היתה עוד תקומה  .ידוע רק על הצעה אחת שהעלה ש " ץ ליישב את המושבה
באומנים וסופרי סת " ם  .הצעה זו התעלמה לחלוטין מתולדות המושבה ומן הסיבות

להתפוררותה .

מובנת אפוא תשובת המשרד הארץ  -ישראלי  ,אולי מעטו של ד " ר רופין  ,שנכתבה

באפריל

ב 24 -

: 1915

אני מאשר בזאת קבלת מכתבך המכובד מן ה  , 18 . 4 -שאת תוכנו הבאתי לתשומת  -לבי .
מיותר להזכיר את הסיבות הרבות לאי  -יכולתנו לחשוב על תכניות מעין אלה  .אתה שוכח ,
אגב  ,שתכנית יישוב הפועלים התימנים ( אומני הרקמה בחוטי זהב וכסף ) בבן  -שמן נכשלה
מכל הבחינות  ,משום שלתימנים אין כל חשק לעבד גינות ולעסוק בעבודות חקלאות

כלשהן  .אתה עצמך ציינת לפני זמן  -מה שהפועלים התימנים גרו בעיר עת ממושכת

מדי ,

ולפיכך אין הם מתאימים לעבודות חקלאיות  .כיצד יצליחו כותבי ספרי תורה יותר מאומני
רקמה בחוטי זהב וכסף

?

על כל פנים  ,לא זו העת לתכניות מעין אלה .

מנהל המושבה  ,בן  -ציון בן  -אהרון  ,שב לתל  -אביב ופנה לעיסוקים

נ5

.

אחרים ' .

5

תיאור מפורט של מעשיו בשנים שאחר כך מצוי אצל  :ד ' תדהר אנציקלופדיה לחלוצי הישוב וכוניו  ,ד ,

ביבא -

עמ ' : 1860

' מתרע " ד חבר בועד תל אביב  .למד משפטים בבית  -הספר למשפטים ( מהתלמידים הראשונים ) אשר בירושלים
והוסמך כשנת

162

1926

כעורך  -דין מאז עובד במקצועו בירושלים  .ממייסדי סניף ברית ויצה " ר בירושלים ואת
-

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מה עלה בגורלם של תימני המושבה

?

אין בידינו פרטים מדויקים  ,ובוודאי לא שמות  ,אך ברור כי

חלקם נתקבל לעבודה במחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .כאן לא תמו צרותיהם  .אסתרמן המשיך
במגמת הקיצוצים והפיטורים  ,וידו הקשה ניחתה גם על המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .באחד
העיתונים מסופר על פיטורי מחצית מפועלי ' בצלאל ' ביום אחד .

54

בעקבות ההפרדה בין בית  -הספר

לאמנות ובין בתי  -המלאכה  ,התחזק מאוד מעמדו של אסתרמן במוסד  .מעתה היה הוא הכל  -יכול
בבתי  -המלאכה  .לעומת כארבע  -מאות העובדים שהיו ב ' בצלאל '

כמאה וחמישים

בלבד ,

ומהם שרדו לאחר החגים כשמונים  .עתה ניצבו אלה לעומת אלה -

' הגרמנים ' ( אסתרמן וגולדברג  ,שעמדו בראש בתי  -המלאכה )

המפוטרים .

ב 1912 -י

נותרו בראשית

1914

והתימנים  ,שהיו רוב מניינם של

ארבעים ילדות ממחלקת השטיחים נשלחו הביתה בידיים ריקות ובעיניים דומעות

( פועלי המחלקה לרקמה בחוטי זהב וכסף קיבלו פיצויים )  .העיתון

' האחדות ' קרא למרד הפועלים

נגד אדוניהם הגרמנים  .התימנים המגורשים פרסמו ' מכתב גלוי לקהל העברי '  ,ובו הצהירו נואשות
כי ' כפשע בינינו ובין המות '  ,וזעקו לעזרה בהשגת עבודה  .בכנס שהתקיים בבית  -העם נבחרה ועדה ,
שתפקידה היה ללחום נגד גירוש הפועלים מ ' בצלאל '  .פועלי המחלקה לרקמה בחוטי זהב וכסף
ניהלו את המאבק העז ביותר  .הם הגישו להנהלה מכתב  ,ובו תבעו ממנה לחזור לנהליו הקודמים של

המוסד  .אסתרמן תקף את הפועלים והאשימם בחוסר  -נכונות להקרבה  ,ובכניעה ללחצי הוועדה של

בית  -העם .

למשמע

דבריו  ,עזבו

פועלי המחלקה לרקמה בחוטי כסף וזהב את האולם  .ראשי

המותקפים כעיתונות הפועלים דאז  ' -האחדות ' ו ' הפועל הצעיר '  -היו אסתרמן  ,גולדכרג וש " ץ .
האחרון הותקף על הזיות האחווה הרומנטיות שלו  ,שניסה להגשימן  ,ועל כך שהוא חסר כל הבנה
בעניינים חומריים  .הוא הואשם אף בבזבזנות  ,וכדוגמה מובהקת לכך הובאה הקמת מושבת

' בצלאל ' .
משבר

, 1914

- 1919

וכסף

כמו משברים רבים אחרים שעברו על ' בצלאל '  ,חלף  ,ובהרצאה שנשא ש " ץ ב -

' האינדוסטריה הביתית '  -הוא סיפר על גורל התימנים  ,אומני מלאכת הרקמה בחוטי זהב

:

 . . .בעבודה הזאת ( פיליגרן ) עשיתי נסיון לסדר אותה בעבודת בית  :ב ' בן שמן ' בנינו בתים
ועבדו שם כעשרים פועלים

;

הם עבדו את העבודה היותר זולה מה שכמובן נותן

להפועלים הרוח היותר קטן ; בכל זאת  ,למרות שהיו להם הוצאות יתירות ( להחזיק אמן
ושומר ; והוצאות התלויות בתנאי המקום בתור מושבה

( היא התקיימה שלוש שנים
הכסף 80

חדשה ) ,

נתנה בשנה האחרונה רוח

וה ' אסתרמן סגר אותה )  .חוץ מזה השבנו להם את העבודה עם

סנטים כל דרהם ובירושלים  . 1 . 20 -ועתה נוסדה קבוצה

קואופרטיבית 13 ,

פועלים ושני אמנים  ,שהם חברי הקבוצה  ,ועוד ארבעה פועלים שנותנים להם עבודה
בבית

;

הקבוצה נוסדה לפי התוכנית ששמתי לי בכלל בעד עבודת בצלאל עוד קודם

שבאתי לירושלים ושמח אני לראות בפועל אמיתות הרעיון שלי  .כל פועל נהיה ליותר
ההסתדרות האזרחית " התושב " (  . ) 1930כתב מאמרים רבים על נושאים משפטיים בעיתונות הכללית וכירחון
" המשפט "  .בשנים תר " צ  -תרצ " ד הוציא את השבועון " כמערכה "  .פרסם שני ספרים

הדתיים

היהודיים "

:

" יסוד וסמכות בחי  -הדין

( תרפ " ז )  .ובימי מלחמת המחתרת העברית כשלטון הבריטי הוא מוציא את הספר " המחתרת

העברית בתקופת התלמוד "  ( . . .תש " ח ) .

כשם שהוא נאה דורש  ,הוא גם נאה מקיים  .למרות גילו המבוגר  ,הוא

משתתף בפועל כהגנת ירושלים כצלף  ,כמ " מ ובמחלקת המודיעין של צ  .ה  .ל  .הצטיין כצלף מומחה ממדרגה
ראשונה ופגע ברכים מצלפי האוייב שלא זכו להמשיך
54

האחדות  ,גליון

 ( 4ז'

בעבודתם . .

.'.

כחשוון תרע " ד ) .
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גדעון עפרת

פרודוקטיבי ממה שהיה קודם כבית  -המלאכה בצלאל תחת השגחת

פקידים  ,והעבודה

ככלל יוצאת מתחת ידיהם יותר אמנותית  ,יען אשר להאמנים יש יותר אינטרס

בזה ,

ומשתמשים הם בעצות ובהוכחות שיכולים לתת להם האמנים של ביה " ס ' בצלאל '  .והצד
המסחרי מתנהג אצלם באופן היותר טוב  . . .לא רק שהם מוכרים תיכף כל מה שהם

עושים  ,כי גם יש להם הזמנות על יותר מסך
מסחרית חשובה ( בכל התחילו בקרן של
גם את יתר

הפועלים ,

הסובלים עתה

100

6000

פר ' ולו רק היו להם כלי  -עבודה וקרן

לירות

כי אז כבר היו יכולים לקבל

טורקיות ) ,

מאלה שגרשו מבצלאל ואלה המעטים שעודם עובדים

שם ,

ממחסור " . . .

אכן  ,באורח פאראדוקסאלי ביותר  ,היה הניצחון ב ' בצלאל ' ניצחונם של התימנים  ,אומני מלאכת
הרקמה בחוטי דהכ וכסף  .הם ניחנו ביכולת התמדה ובכוח סבל  ,שעמדו בפני כל דורשי רעתם .
לימים  ,כשנסגר ' בצלאל '

( , ) 1935 - 1928

המשיכו

התימנים ,

אומני מלאכת הרקמה בחוטי זהב וכסף .

לשכון במוסד המתפורר  ,ולעסוק באומנותם ( אף כי חטאו בצירוף השם ' בצלאל '

ליצירותיהם ,

ועובדה זו חוללה שערוריה עם פתיחת ' בצלאל ' החדש ב  . ) 1935 -שנים רכות המשיכו במלאכתם
המסורתית  ,ואף לאחר שנעלמו שרידי ' בצלאל ' הישן כלא היו  .עד סוף שנות החמישים עוד פעלו
בין כתלי ' בצלאל ' אומנים תימנים  ,שעסקו כמלאכת הרקמה כחוטי זהב וכסף  ,ואת מרכולתם סיפקו
לחנויות לממכר עתיקות ולממכר מתנות בירושלים  .ביטוי מובהק לניצחונם היא העובדה שכאשר

מזכירים כיום בחנויות למזכרות ולמלאכת מחשבת יהודית את המונח ' עבודת בצלאל '  ,מתכוונים ,
בעיקרו של דבר  ,לעבודת הרקמה בחוטי זהב וכסף של התימנים .

לפרקים  ,סניף האזרח  ,ירושלים תרע " ט  ,עמ ' . 24 - 23

55

'/

' הסדר השלישי  -תור ישראל בארצו '

יצירתו הספרותית של זאב יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית
יפה ברלוביץ

א

בפרק המסכם את חיבורו ההיסטורי המקיף של זאב יעבץ  ' ,ספר תולדות
ישראלי מתנצל המחבר על הימנעותו הבולטת מדיון היסטורי בתנועה הציונית
ובניצני הגשמתה במסגרת ההתיישבות בארץ  -ישראל .

יעבץ  ,הפורש כארבעה  -עשר כרכים את תולדותיו של העם היהודי מראשית ימי
האבות ועד התעוררותה של תנועת ' חיבת ציון ' במחצית השנייה של המאה
הי " ט ,

אינו מעז לחצות את קו הגבול של שנת

ראשיתה של תקופת

, 1882

העלייה הראשונה .
שני האירועים ההיסטוריים ( או ' שני המעשים ' כדבריו ) המובאים על  -ידו
לאחרונה לזכרונות ספרנו זה '  ,הם

:

כ ' המאספים הנוסעים

' מעשה יסוד אחוזת פתח  -תקוה בידי ילידי ירושלים בארץ -

ישראל '  2 ,ו ' מעשה געש העם בידי בריוני יליזבטוגרד בארץ רוסיא '  .נ נראה שסיומו של המחקר

באירועים אלה  ,לא היה גורר אחריו כל התחייבות להתנצלות או להסבר  ,לולי מעורבותו האישית

של יעבץ בנושא התחייה  ,אם כאחד ממנהיגיו הרוחניים של הזרם הלאומי  -דתי בתנועת ' חיבת ציון '
( ובתנועה הציונית

שלאחריה ) ,

4

אם כחלוץ העובר לפני המחנה  ,המנסה לקחת חלק  ,הלכה

למעשה ,

בפעילות ההתיישבותית בתקופת העלייה הראשונה  5 .מסביר יעבץ את השיקול שהביא להחלטתו

:

ארבעים השנים האחרונות  6 ,לא היתה בלתי אם תחילה לתור תחית עם ישראל ורוחו על
אדמת ארצו וערך זכרונות השנים האלה יתברר רק מתוך תולדותיהן אשר תולדנה בשנים
הבאות  .ומלאכתנו אנחנו לא היתה בלתי אם פרשת דברי ימי הסדר הראשון הלא הוא
תור ישראל בארצו והסדר השני הלא הוא תור ישראל בגויים  .ועתה אחרי מלאכת
חמשים שנה הנני מוסר את הקולמוס לידי אליהו הנביא המלאך הממונה על ' כתבי מעשי
הדורות כלם ' למלא בו את יד סופר נאמן לאלהיו ולתורתו ולעמו לכתוב את הסדר

ביבא -

ז ' יעבץ  ,ספר חולדות ישראל  .יד  ,תל אביב

ע " ש  ,עמ ' 1 ] 9

[ להלן

 :יעבץ  ,ספר

פתח  -תקוה נוסדה  .כידוע  ,בשנת תרל " ח ( . ) 1878
הפרעות בדרום  -רוסיה המכונות בשם ' סופות בנגב  , ,התחוללו כשנת תרמ " א
יעבץ היה ממייסדי ההסתדרות הציונית של ' המזרחי ' ( תרס "

יעבץ עלה עפ משפחתו לארץ בשנת תרמ " ז

( , ) 1887

ב)

חולדות ישראל ] .

( . ) 1881

וחכר הנהגתה כשנותיה הראשונות .

ניסה להתיישב כאיכר ביהוד  ,ולאחר  -מכן כמורה ומחנך

כזכרון  -יעקב  .אלא שפקידות הבארון מנעה ממנו רכישת אדמה ביהוד  ,והשפילה אותו בעת שהותו בזכרון  -יעקב

( ראה בנידון מכתבו מיום ב ' באלול תר " ן  ,ספר תולדות ישראל  ,יד ,
תרמ " כ  -תרפ " כ

עמ ' 171

. ) 190 -

( . ) 1922 - 1882
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זאב יעבץ

השלישי אשר יקרא לו באמת ובתמים כל ימי עולם תור ישראל בארצו [ ההדגשות

שלי  -י " ב ] .

7

הסבר זה מורה  ,כי דעתו של יעבץ אינה נוחה מפרישתו התולדתית של ' הסדר השלישי '  ,ואם כי עברו
כבר ארבעים שנה  ,פרק זה  ,טוען יעבץ  ,הוא עדיין בראשיתי קיוי לגבי כל קביעה מחקרית רשמית .

אבל אין הוא יכול שלא להציע ביטוי היסטורי בלתי  -רשמי ( או אפילו מוסווה ) לתקופה מסעירה זו
בחיי העם  .ביטוי זה מתקבל כיצירה ספרותית המבקשת לשלב במרקם העלילתי שלה מייצוגם של
קורות החיים החדשים בארץ  -ישראל  ,אלא שייצוג ספרותי זה שואף גם הוא  ,בסופו של

דבר ,

להשתייך לתחום ההיסטוריוגראפי  .שהרי  ,כפי שנראה להלן  ,מעצב יעבץ את יצירתו הספרותית

ומכוונה כך שברבות הימים עשויה היא  ,לדעתו ( ועיון בהגותו ההיסטוריוסופית  -היסטוריוגראפית
של יעבץ מעידה על

כך ) ,

לשמש חומר  -עזר למחקר ההיסטורי .

ב
הרעיון העומד בבסיס מפעלו הרוחני של זאב יעבץ הוא

ה ' הכדלה ממש ' " ,

כלומר חיוב מצבו הנבדל

של ישראל נין העמים ויישומו של הכדל זה ככל תהומי הייו  .ככר כפירסומו הפובליציסטי
הראשון  ' ,אנחנו

והעמים ' ,

קובע יעבץ הנחת  -יסוד זו

:

אנחנו והעמים לא נוכל להיות לאחדים כי אנחנו הם העם המסויים בעולם בריה אשר

אפילו באלף לא בטלה  .והדבר הזה אשר לא עלה על לב רבים מאחינו  ,אותה הרגישו
7

8

.

יעבץ ספר תולדות ישראל  ,יד  ,עמ '
ראה מאמר כשם זה ,

155

השחר ( בעריכת

. 119
פ ' סמולנסקין ) ,

תר " מ  ,עמ ' . 536 - 530

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית

העמים ברגש טבעי  ,כי כאשר לא יהיה ברזל וחרס למוצק אחד  ,כן לא נהיה אנחנו והם
לעם אחד " .
תורת  -הבדלה קנאית זו מתפתחת על רקע המאבק החריף בין הזרם האורתודוכסי לבין כל אותם

זרמים רוחניים מתקדמים  ,בני הזמן  ,הקוראים לרפורמה ביהדות ולאינטגראציה עם העמים .

יעבץ ,

הרואה כהשפעתם הגוברת של זרמים אלה איום הרסני על המשכיותו של העם היהודי  ,מפעיל את
תורתו זו כאמצעי  -לוחמה חיוני  ,והוא מבקש לה חיזוקים גם בשטחי מחקר אחרים המציעים
תיאוריות חברתיות דומות  .במאמר משנת

1903

דן יעבץ במערכת תיאוריות זו  ,בהדגישך כי האבחנה

בין העמים לא רק שאין בה מן השמרנות החשוכה ( כדעת

מקובלת  .כותב שם יעבץ

תוקפיו ) ,

אלא שזו היא תורה מודרנית

:

נדורות האחרונים חדשו חכמי אירופה חדוש גדול ככלכלת ההסתוריא  ,בבדקם ובמצאם
כי כשם שיש לכל אדם היחידי טיב מבדיל אותו משאר בני האדם  ,שאין דעתם דומה זה

לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה  ,ככה יש לכל עם ועם טיב מיוחד המבדיל אותו משאר
העמים  .והדעה הנאמנה הזאת היתה למדע חשוב מרובה בסעיפיו  ,ומסודר בשטה שלמה

אשר יקראו לה  :תורת נפש העמים  .בגבול ישראל אין הדעת הזאת חדשה  ,כי רבים מאד
המאמרים בדבר בעלי הננואה והאגדה  ,על טיב כל אומה ואומה שהיה לה דבר עם ישראל
בימיהם  ,ויותר הרבה על ' אופיה של אומה זו ' על טיב ' הסימנים שיש באומה זו '  ,לאמר

בעם בני ישראל  " .י
כאן יש להבהיר  ,כי דרישתו הקיצונית של יעבץ לבדלנות יהודית אינה אומרת עוינות או נטירת איבה
כלפי העמים  .ההפך הוא הנכון  .תורת ההבדלה של יעבץ מדגישה הדגש היטב  ,שאי  -היכולת ליישב

בהבנה ובשלום את הניגודיות הטבעית בין העמים היא אך ורק פרי החשיבה החושיית  ,האופיינית
ל ' בני יפת '  ,יי בהיותם נוטים ' לבחור ולקרב את הדומה לו וקרוב אל מינו  ,ולשנוא את השונה ורחוק
ממנו ' ; 2י ואילו ' בני שם '  ,שחשיבתם ערוכה על  -פי השכל  ,ושיפוטם מושתת על ערכי הצדק והאמת
האלוהיים ,

בדלנותם אינה סותרת את גילוייהם ההומאניסטיים  .כך שעל  -אף הסתייגותו של עם

ישראל מן העמים  ,הנובעת מעצם מהותו  .יודע הוא להפגין אך אהבה ושלום סביבותיו

חכמי ישראל על חכמי כל עם ועם באהבת העמים '  ,ובהמשך  ' :היה הוא

אשר חכמיו דברו שלום לגויים בכל

[ עם

:

' מה נעלו

ישראל ] גוי אחד בארץ

לבם '  ' .י

פרק בלתי  -נפרד ממסכת ההגות אודות תורת ההבדלה היהודית לדורותיה הוא זה המציע מערכת של

טבעים ( או ' סימנים ' בלשונו של יעבץ ) המאפיינים את עם ישראל כעם  ,ואשר בשלהם מתייחד הוא

משאר העמים  .כך  ,כידוע  ,הצביע ר ' יהודה הלוי על ' טבע הנבואה ' כסימן אופייני לעם

ישראל ,

ואילו שמואל דוד לוצאטו אבחן בו דווקא את ' המוסר הרגשי ' כאיכות מיוחדת  .אצל יעבץ מוגדר

טבע זה בשם ' האחדות '  .במאמר הנושא שם זה מציגו יעבץ כך

:

אחד מראשי הסימנים המובהקים לעמנו  ,המבדילים אותנו מכל העמים והמיחדים אותו

לעצמו  ,היא טבע האחדות  ,אשר התבוננו בה קדמונינו ויכירו אותה וחליטו כי ישראל

יעבץ ( בחתימת יעואל בן קנז ) במכתב אל גיסו  ,הרי " מ פינס  ' ,מכתב אל . .

9

ד

10

ז ' יעבץ  ' ,האחדות '  ,המזרח  ,חוברת א קראקא תרס " ג  ,עמ ' . 10

1 1

12
13

 , ' .השחר ,

תר " מ .

עמ ' 470 - 467

.

במאמר ' הבדלה ממש ' ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

)8

מכנה יעבץ את העמים ' בני יפת ' ואת ישראל  ' -בני שם ' .

. 535

.

שם עמ ' . 535 - 534
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חטיבה אחת הוא בעולם כשם שהקב " ה הוא חטיבה אחת בעולם  .ככל אשר התיחדה דתנו

באמונת האחדות הצרופה  ,כן יש בידינו ליחד את אומתנו מתוך שאר כל חברותיה  ,בטבע

האחדות המיוחדת לה במדה יתרה  ,כי באחדות הזאת יש כביכול מעין דוגמה של מעלה ,
שעליה נאמר  ' :לא כאחד הקנוי והמנוי לא ישיגה לא ריבוי ולא שינוי '  ,כי לא רק חיצונה
היא כי אם

פנימית ,

יצוקה בקרבה וכנוסה אל תוכה  ,וטבע האחדות היחידה המיוחדת

הזאת יראה לעיני המתבונן בפנים הרבה 4 .י

ואכן טבע זה הוא המפתח להבנת התפיסה ההיסטוריוסופית של יעבץ  ,הטוענת כי לא יתכן תיאור
תולדות התופעה היהודית לדורותיה שלא מתוכה ומפנימיותה ' היחידה

והמיוחדת ' ,

כלומר מטבע

אחדותה  .טענה זו מוצגת בראש ה ' הקדמה לחלקים הראשונים ' של ' ספר תולדות ישראל '  .כותב שם
יעבץ

:

..

 .והדבר הזה היה לנו לעינים למיום החלנו לעסוק בחוק דברי ימינו את רוח ישראל ואת

הליכותיה ואת תולדותיה בקרנו מתוכה ומתוך ספרותה שהיא מיטב תמציתה  ,ותעל

בידינו כי ככל חליפות השמלות אשר נראתה אומתנו מימי האבות עד היום הזה לא
הפכה את עעה וצביטה אחד לה מראשה ועד סופה  .עלנלהיה בעשמדבף
ימינו כגל אחד אשר אין תחומים במעור  ,ובענק אחד ועכל דברור נדרשים מראשם לסופם
שופם לראשם [ ההדגשות שלי - -

" ' כד "

לדעת יעבץ מהלך ההיסטוריה היהודית הוא תופעה העשתה מקעת של אחדות אחת  ,הנפעלת לפי
חוקרות אחת  ,החתרת על עצמה בקביעות וללא קרנף  .לפיכך האבחנה בק מוקדם למאוחר
כהיסטוריה היהודית אינה ביטוי של התפתחות  ,אלא ביטויה של ונמיות מתמשכת  .עמדה זו עומדת

בניגוד לגישה ההיסטוריוסופית המוצגת על  -ידי קלויזנר  ,המניחה את התולדה היהודית כמאבק של
ניגודים ואת התחיה הלאומית כהרס

העבר  " .י

יעבץ מניח בספרו הנזכר מבנה תולדתי יציב

ואיתן ,

שרכיביו החיוביים ( או ' שכבותיו החיוביות ' בלשונו של קלויזנר ) הם הוכחה נוספת לא רק לתוקף
היבדלותו ההיסטורית של עם ישראל מן העמים  ,אלא  ,בעיקר  ,לתוקף סוד קיומו הבלחי  -משתנה

והמשכיות נוכחותו הנצחית  .יעבץ מסביר את טיבו של מבנה זה בכתבו
תולדות

:

עמנו הפנימיות  ,דרכי אבותינו  ,מעשי גדולינו  ,מתכונתם איש אל

אחיו .

שיטותיהם  ,דעותיהם על תורתם ומפעלותיהם לעמם  ,הם הם בעינינו הצד הקבוע שאינו

יוצא מחזקתו  ,ואינו רז ממקומו ומזמנו  .ועל פיהם כוונו את ההסתוריא החיצונה לאמר את

הפגעים אשר פגעו בהם מן החוץ  ,לטובה או לרעה  - ,את המוצאות אותם מיד העמים
ואת המאורעות  . . .אשר לפעמים הקבילו את תולדותינו או התנגשו

עימן " .

לפי הסבר היסטוריוסופי זה מתנהלת ההיסטוריה היהודית בשני מהלכים מקבילים  :מהלך אחד -
העומד בסימן התולדה הפנימית  -הוא מהלך אחיד וקבוע

לה ,

ומהלך שני  -העומד בסימן

התולדה החיצונית של העמים  -הוא גם היודע מעלות ומורדות  ,תמורות וחילופין  .מבנה היסטורי
זה מתמקד אמנם בעיקר במהלכיו הפנימיים  ,אבל בכוח טיבו המיוחד הוא יכול לכוון ולתמרן את
המהלכים החיצוניים ביחס למהלכיו שלו  .תמרון זה

' האחדות ' ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

14

ז ' יעפץ ,

15

יעכץ  ,ספר תולדות

16

17

""

ישראל  ,א  ,עמ '

,

בולט ,

. 11 - 10

ו. 1

י ' קלויזנר  ' ,זאב יעכץ '  ,יוצרים ובונים  ,ב  ,ירושלים ברמ " ח  ,עמ '
יעכץ  ,ספר

תולדות

ישראל  ,ו  ,עמ '

בראש וראשונה  ,בנקודות החיכוך

. 1%

. 60 - 58

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית
הקריטיות שבין ההיסטוריה היהודית

לבין ההיסטוריה הכללית  .לא פעם נקיים

המהלכים החיצוניים

כהרסניים לגבי המהלכים הפנימיים  ,ולא היא  .ההיסטוריה היהודית הפנימית יודעת לתמרן את

.

ההיסטוריה הכללית החיצונית

לה  ,כך  ,שבסופו

ולפעמים אפילו מאזנת אותו

לטובתה  ' .י

של דבר נמצא שהיא בולמת כל פגע המגיח

כך ניתנת בארבעה  -עשר החלקים של ' ספר תולדות

ישראל ' ,

ממנה ,

תשובה המצטרפת לכל אותן הצעות של

מלומדים יהודים  ,חכמי ישראל בעת החדשה  ,שתהו על תופעת קיומו של עם ישראל  ,כשהם מנסים

להסבירה במציאותה של דרך  -ביניים  ,המגשרת בין הגישה ההיסטורית  -אמפירית לבין היסוד
הרוחני  -מטאפיסי ( כמו משנותיהם של שלמה פורמשטאכר  ,שמואל הירש  ,נחמן קרוכמל או שלמה

לודוויג שטיינהיים )  .אלא שבניגוד להם  ,המנסים להחזיר את עם ישראל אל מעגלות ההיסטוריה
הכללית  ,ורק לאחר  -מכן לתת לקיומו פירוש היסטורי משלו ( כמו תורת המחזוריות של

נשאר יעבץ נאמן לתורת ההבדלה שלו  ,בהציעו פתרון של דו  -קיום היסטורי
המבקשים לשלב את דת  -ישראל באותה דת  -רוח אוניברסאלית ( כמו
ושטיינהיים ) ,

קרוכמל ) ,

ובניגוד

;

להם ,

הירש

פורמשטאכר ,

מדגיש יעבץ שכל מהות קיומו הנצחי של העם  ,טמונה באותה רוח  -ישראל אחידה

וקבועה שאינה ניתנת למיזוג  .אפשר לומר שכמו קרוכמאל  ,משקיף גם יעבץ על ההוויה ההיסטורית
היהודית מנקודת

' הסתכלות מיתית ' 9 ,י

אחת לשלושה מחזורים

( כידוע ,

אלא שקרוכמל מפעיל את המוטיב המיתי שלו באופן

ההיתוך והכליון '  -לבין המועד הראשון -
הופעתו של מוטיב זה ברציפות

ומני ,

ההתחדשות הניסיית מתארעת בין המועד השלישי  ' -מועד
' מועד הצמיחה והגידול ' )  ,ואילו יעבץ מצביע על

ובהתמדה  .מיטיב לסכם עניין זה

פ ' לחובר בדיונו על זאב יעבץ

:

ובכל מה שכתב יעבץ  . . .בכל מה שקרה ביחוד לישראל יש פלא אחד  ,הנראה ובלתי -

נראה גם יחד  .כבכל השקפה רומנטית עומד כאן הכל על הפלא  ,אבל הפלא הזה הוא

שקט  ,אידילי  -אידיאלי  ,הוא תמידי " .

:

כלומר החוקיות האחת הפועלת במהלך הפנימי של ההיסטוריה היהודית עומדת בסימן הפלא  .פלא

מתמשך ורצוף לה אין בו מן הפתאומי  ,המהפכני או הניגודי  .מטבעו הוא זורם בהרמוניה הקובעת

בעם את עקביות תולדתו החיובית  ,הבלחי משתנית .
עד כה ביטאה חוקיות פלאית ומתמשכת זו את האחדות של תורח  -ישראל ועם ישראל  ,עם התחיה

הלאומית עשויה היא להשלים גם את הצלע השלישית במשולש אחדות זה  -ארץ  -ישראל
ורק הארץ הזאת לבדה המיוחדת במכונה  ,בטבעה  ,בהסתוריותה ובמכונתה העזה

18

:

אלינו ,

כהדגמה לתפיסה זו ראה את דבריו של יעבץ במאמר ' מעקשים למישור '  .במאמר זה דן יעבץ  ,בין היתר  ,בגירוש
ספרד  ,והוא איננו מציגו כחורבן ,

אלא מתאר כיצד המהלך הפנימי של ההיסטוריה היהודית כ ?יז

את גירוש ספרד

כר  ,שבסופו של דבר האפקטיביות של הגירוש מתקבלה לאו דווקא כאובדן  ' :כשלוש מאות ותשעים שנה חלפו
למיום צאת ישראל מספרד  ,כל עין בשר ראתה אז רק כליון ותמותה  ,אך אחרית טובה מאד היתה מוטבעת בראשית
הרעה הזאת  .המעט כי תורת חכמי ספרד לא אבדה בגלותם וכי צרורה וחתומה היא בידנו ומוספת כוח  ,כי עוד זכינו
למתנות טובות  ,לתורת הסדר והמשמעת בכל פקודה ומשמרת  :לכשרון תשמיש העושר במסחר העולם ולהפיץ
מלאכה ומשלח יד בין מרבית אוכלוסי ישראל  ,ללשון שלמה וברורה כל צרכה ולדברי הימים מסודרים ומבוקרים

כהלכתם .
המעשה
עד

לדעת אזרח ולרגש ארץ מולדת לכל פרטיה  ,לידיעה מופלגת במדעים  .כלשונות

העמים  ,בחרושת

ולדלת כינה לעיתים  .סוף דבר ארבע מאות השנים האלה הספיקו אותנו בשפע בכל צרכי אומה

כי לא רחוקים אנחנו מאד לתעודת רכותינו והרבה מיפיותו של יפת שוכנת באהלי שם '  .פרי

תרטב  ,עמ '

מתוקנת ,

הארץ  ,א ,

ורשה

. 14 - 13

שורץ ,

שפה .

מיתוס ,

19

מינוחו של מ '

20

פ ' לחובר  ,תולדות הספרות העברית

אמונה .

ירושלים תשכ " ז  ,עמ ' . 204

החדשה  ,ג  ,א ,

תל  -אביב תשי " או  ,עמ ' . 42
169

יפה ברלוביץ
היא המקלט האחד בכל ארצות תבל לנו ולרוחנו  .רק שם תוכל תורתנו לשוב ולחיות
ולהחיות את עמה חיים של ממש  ,חיים של אחדות שלמה ומתוכנת  .י2

כיצד מיישם יעבץ תפיסה היסטוריוסופית זו בכתביו ההיסטוריוגראפיים

?

בחיבור שהוזכר לעיל  ' ,ספר תולדות ישראל '  ,מופיעה בצד הכותרת הראשית כותרת  -משנה
האומרת

:

' מתוקן על פי המקורות הראשונים '  .הבלטתה של הערה זו בראש הספר באה להבהיר כאן ,

מלכתחילה  ,כי מקורות המידע העיקריים  ,עליהם עומד יעבץ לבסס את עבודתו זו  ,הם בראש
וראשונה מקורות יהודיים

:

הנה יש ויש ספרים כתובים במקצוע זה בלשונות אחרות לישראל ולעמים  ,אך מרבית
הספרים ההם המעט כי לא הרוו אותנו  ,הגדל הגדילו את צמאנו ונעזוב את הבארות

החצובים ונשם פנינו אל מקור המים החיים  ,אל מפרותנו העתיקה אשר משם נובעת רוח
ישראל במלא שטפה  ,ואחרי כלותנו לשאוב די צרכנו שבנו ונבחן גם את הליכות התעלות
העקלקלות אשר בהן אמרו חכמי עמי אירופה להטות את

תולדותינו  ,ואשר לדעתנו

התנהלו על ידן גם סופרינו הגדולים ונטעם ונרא כי טעם מימי המקור הראשון השתנה
הרבה בהאספם אל הספרות הנכריה  ,והטעם המשונה הזה לא לשבח הוא  .והדבר הזה היה
לנו לעינים למיום החלנו לעסוק בחוק דברי ימינו את רוח ישראל ואת

תולדותיה בקרנו מתוכה ומתוך ספרותה שהיא מיטב תמציתה . .

הליכותיה  ,ואת

:: .

בהתאם להנחות היסוד שלו בדבר הבדלה של ממש  ,טבע האחדות והמבנה התולדתי הפנימי של עם

ישראל  ,דוחה יעבץ כל דרך היסטוריוגראפית  ,המבקשת לשחזר את תולדות ישראל ללא הישענות

על מקורות פנימיים  .ואף כי רובם של מקורות אלה הוא ספרותי במהותו  ,ולא נכתב מלכתחילה
כתיעוד היסטורי  ' -כי תולדותינו הפנימיות לא הועלו בזמנן לשם הסתוריא מכוונת על ספר  ,וכל

זכרונותיהן הן שיחות הבאות לפי תומן  ,או תוצרות אלפי מאמרים שונים

מתלקטים "

- 2

מעדיף

יעבץ להתבסס עליהם בחיבורו  ,לא פחות מאשר על כל מידע חיצוני אשר מקורו ' בהסתוריא כתובה
מעיקרה לשמה ' ואשר נערכה ' בידי סופר

הנכר ' : 4 .

כך מכשירה הדרך ההיסטוריוגראפית של יעבץ כל תעודה יהודית  ,ויהיה המידע שהיא מוסרת תמוה

ככל שיהיה  ,להיות מקור היסטורי מהימן  .למותר לציין  ,ש ' ספר תולדות ישראל ' מבוסס  ,בין
גם על האפוס היהודי ( סיפורי המקרא והספרים

החיצוניים ) ,

היתר ,

על האגדה והמדרשים  ,וכן על הסיפור

העממי המאוחר לדורותיו .

ג
דברים אלה  ,הבאים להגן על הטענה שמקורות ספרותיים הם חומר היסטוריוגראפי לכל דבר ,

מוצאים את בירורם לא רק בדיוניו ההיסטוריים של יעבץ  ,אלא גם בדיוניו הספרותיים .

כך  ,למשל ,

בדיון הנערך במסה ' המקרא והאגדה במתכונתן אישה אל אחותה '  ,שבה מבקש יעבץ לבחון את

יעבץ  ' ,האחדות ' ( לעיל  ,הערה

21

ז'

22

יעבץ  ,ספר תולדות

23

שם  ,ו  ,עמ '

24

שם  ,שם .
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ו.
~

, ) 10

ישראל  ,א  ,עמ '

עמ '

. 111

. 17

עמוד השער של ספר  -הלימוד ' דברי ימי העמים

ספרות האגדה היהודית

לדורותיה ' .

2

במסגרת בדיקת איכויותיה הספרותיות  -אסתטיות של

הוא בודק גם את איכויותיה ההיסטוריות  -היסטוריוגראפיות  .וכך כותב שם יענש

האגדה ,

:

 . . .חייבת כל אומה לאמר שירה חדשה בכל דור  ,שאין לך דור שאין לו חמודות ונעימות
או גדולות ונוראות הראויות להגנז בגנזי השיר והחזון לדור אחרון  ,וכל המונע מחמדים
כאלה מן הדורות הבאים מונע הוא טוב מבעליו .

26

קביעה זו מניחה כי חיוניותה של כל ספרות תלויה במידת התחדשותה  .התחדשות זו תיתכן אך ורק

מכוח זיקתה של הספרות אל ההיסטוריה בת הזמן  ,כיוון שמהותה של ההיסטוריה היא ההתחדשות
מדור לדור  .מכאן שהתנאי המבטיח התפתחותה של כל ספרות הוא מידת היצמדותה לעיקרון
ההיסטורי  .יתירה מזו  ,זיקתו של הביטוי הספרותי אל העיקרון ההיסטורי אין בו רק משום ברירה או
אפשרות

;

לפי יעבץ  ,יש בו  ,קודם כל  ,מן החובה  -חובתו הלאומית של כל דור ודור לספר את

המאורעות הפוקדים אותו  -אם למען זיכרון ' לדור אחרון ' אם למען תודעת העם את עצמו  .קביעה

25

ז'

יעבץ  ,שמועות ושיחות מני קדם  ,לונדון

תרפ " ז  ,עמ ' 16 - 4

 .כאן יש להעיר כי לפי יעבץ  ,גם האגדה היהודית אינה

זהה לאותה אגדה המצויה בספרות העולם  .ואף כי דומה היא ' בכמה פנים אל הרומנטיק האירופי ' ( האגדה הכללית
במינוחו ) ,

הרי במהותה היא שונה לחלוטין  .טיב השוני נעוץ  ,כמוכן  ,באחדותה של האגדה היהודית המסורתית ,

ואילו ' למליצה הצעירה הרומנטית בעלת החיים  -אין אחדות ' .
26

שם  ,עמ ' ד . 8 -

יפה ברלוביץ
זך  ,הנכונה לגבי כל ספרות  ,בולטת במיוחד לגבי הספרות היהודית  .נראה שהעיקרון ההיסטורי
מהווה בה גורם אימננטי  ,בהיותו פועל כאן שלא לפי ' מערכת דברים שונים אשר התלכדו ויהיו
אחת ' : 7 ,

לאגודה

כדרכו בספרות הכללית  ,אלא לפי ' טבע האחדות ' היהודי  .ואכן התייחסותו העקבית
ישראל ,

של העיקרון ההיסטורי בספרות העברית לתורת

לעם ישראל

ולארץ  -ישראל  ,מכתיבה

לאורך כל הזמנים יצירה אחדותית מתחדשת  ,שכל כולה שואפת לבטא את ' רוח דעת נפש

האומה ' " .

גם ספרות האגדה מתנהלת  ,לפי יעבץ  ,בהתאם לעיקרון היסטורי זה  ,והוא מציגה בזו הלשון

:

:

' האגדה מושכת את הלב ' יאמרו קדמונינו  ,ודבריהם נכונו מאוד  .כאם רחמניה היודעת גם
לשעשע כתנחומותיה את נפש פרי בטנה  ,גם ליסרו בשבט פיה  ,כן תדע האגדה  ,האומנת
הנאמנת  ,לכלכל דבריה ולפלס דרכיה עם הנער ישראל אשר על ברכיה תגדלהו . .

ספרות האגדה המתדמה בתיאורו המטאפורי של יעבץ ל ' אם רחמניה ' או ל ' אומנת

.י

:

נאמנת '  ,היא ,

מלכתחילה  ,ספרות בעלת איכות דידאקטית  ,אשר בדרכה לטיפוח ' הנער ישראל ' יודעת היא לשלב

בידור ( שעשוע ) במוסר  .אלא שהגורם הבידורי והגורם המוסרי מסתייעים באגדה היהודית על דרך
העיקרון ההיסטורי  .כלומר האגדה שואבת את חומריה מן המאגר ההיסטורי  ,והיא מפיקה מהם הן
את שעשועיה הן את לקחיה  .וכך כשבא הגורם הבידורי לנחם ולשמח את לב הקורא היהודי
בעגמומיות קיומו  ,הוא עושה זאת לא רק באמצעות שעשועי החלום או הדמיון העממי  ,אלא בעיקר
באמצעות הזכרונות הקדמוניים המשובבים כל נפש

:

' בהיות רוחו סרה תשמחהו בחמדת שעשועיה ,

בהביעה לו שמועות מני קדם  .ולמען מצוא רגע מקלט לרוחו הנדכאה והכבושה בגולה  . . .תמלטהו
למרחקי ראשית

גויים וקדמי ארץ ' ; " '

וכשבא הגורם המוסרי לאזן את טבעיו היצריים של העם

ולשמור על ערכיו הקיימים  ,משתדל הוא להשפיע עליו באמצעות סיפורי  -דוגמה ומופת מאבות

האומה  ,הלקוחים גם הם ממאגר הזכרונות של העם  , . . ' :ובנטות חניכה ישראל מני אורח  ,תעיר אזנו

למוסר  ,תזכירהו מעשי אבות  ,תשוה לנגד עיניו בנהמת לב את הרעות אשר באו עליו מדי סורו מן

קדלה  .ויךבה יהישרה ' " .
בדיון זה יעבץ אינו מסתפק רק בבדיקת תיפקודו הספרותי של העיקרון ההיסטורי בספרות האגדה .

2של .ן ,ובא של הדיון נמשכת

הבדיקה  ,והפעם נבדקת מהימנותו ההיסטורית של המידע האגדתי ,

מתנהלת לפי העיקרון

הנ " ל  .מובן שהמסקנה המשתמעת מדיון זה היא חזרה על אותו טיעון

בדיק

.

""

יסודי שנטען בהקדמות ל ' ספר תולדות ישראל '  ,המדגיש את הצורך בשימוש כחומר ספרותי יהודי

 .כהגמר  -עזר ל 7ימזור ההיסטוריה היהודית  .אלא שאם שם נטענו הדברים מן ההבט ההיסטורי  ,הרי

ז
,

~
קנצאךם את חיזוקם והשלמתם מן ההבט
517

נהנץ  .נוכקק  .כאגדה שלוש דרכי פיוט
גדרך ךמ ? ט יךבלקךיסטית של

:

הספרותי  .בשלב זה פונה יעבץ להבחנות ספרותיות

' זכרונות '  ' ,כתבות ' ו ' הגדות '  .מובן שעיקר דיונו כאן מתמקד

ה ' הגדות '  ,להבדיל מדרכי הפיוט של ה ' לכרונות ' וה ' כתבות ' שהן יותר

 ,ך ? ח7נק '  -חומד לימודי  .אלא שגם ב ' הגדות ' יודע יעבץ להצביע על שני סוגי  -סיפור שונים :
 . ,,השוני ביניהם בא לידי ביטוי  ,לפיו  ,ביחס שבין החומרים המציאותיים -
 ; .השמועה '  .ההיש ך

"-

הריאליסטיים המופיעים בהם ( ' מנהג הטבע '
נמצא שב ' שמועה ' שליטים יותר החומרים
 -בסימלמי כר ; הוסנךוהיום  :כמו

"

תאריכים ,

בלשונו ) ,

לבין החומרים הפנטאסטיים

המציאותיים ,

27

שם  ,שם .

29

שם .

28

שם  ,שפ .

30

7, 7,.2

כאשר הסיפור נוטה גם לזהות עצמו

אתרים מסוימים ואנשי  -שם ידועים

שם  ,עמ ' א .

שם .

( ' הפלאות ' ) .

כך

;

ואילו

31

ב ' שיחה '

שם  ,שם .

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית

משתלטים יותר החומרים הפלאיים ' אשר דבר אין להם לזמן
הגדתי זה  -אם ' שמועה ' ואם

' שיחה ' -

ולמקום ' .

אבל כך או כך  ,גם סוג מידע

נאמן על יעבץ כמקור היסטורי לכל דבר  ,וכאן הוא אף

נפנה להסביר את עמדתו זו  .הסבר טיעוני זה  ,מהבטו הספרותי  ,מבהיר לנו ביתר חדות את תפיסתו
ההיסטוריוגראפית המיוחדת  .כותב שם יעבץ

:

השמועה היא ראי קלל לדמות אשר ערך העם לכל המוצאות אותו  .לא את אמתת

המאורע ישלמלבקשבשמועה  ,כיאם את הרושם שעשה המאורע בנפש העם
אשר הרגשתו רבה מידיעתו  ,אותו יעז לנו לקחת בעעו ובמלואו בלי מום תקון ושעף אם
ח2

עם לבבת לדעת את רוח העם במתכפתו אל דברי ימיו ואל דברי ימה

והשיחה .

.

.

ח"

גדולת .

תשוה לנגדנו את ילדות העם בעצם תמה ובטהרתה  ,את הלך נפשו ואת

משכיות לבבו  ,את רגשותיו ואת חזיונותיו המוטבעים בו מלדה ומבטן [ ההדגשות שלי -

י " ב] ' :.
בטיעוניו אלה משלים יעבץ  ,למעשה  ,את הטיעון ההיסטוריוסופי  -היסטוריוגראפי שלו  ,המניח כי

חקר תולדות ישראל חייב להעמיד לה בצד זה את הדו  -קיום ההיסטורי המייחד ומבדיל את עם
ישראל משאר העמים

;

כלומר את תולדותיה הפנימיים  -רוחניים של האומה בצד תולדותיה

החיצוניים  .לפיכך התמונה ההיסטורית המהימנה ביותר של תולדות פנימיים אלה עשויה להיות

מוגשת אך ורק על  -ידי אותם כתבים המוסרים לנו לאו דווקא את

' אמיתת המאורע ' ( המאורעות

כהתארעותם האובייקטיבית ) אלא את ' רושם המאורע ' ( התגובה האימפרסיוניסטית של העם עצמו

לגבי מאורעות אלה )  .בין כתבים אלה נכללת

' ההגדה '  ,המשמשת  ,כדבריו של יעבץ  ' ,ראי קלל '

ל ' רוח העם ' ' אשר הרגשתו רבה מידיעתו '  .באמצעות סוגיה של ההגדה  -השמועה והשיחה -

.

רושם העם את ההיסטוריה שלו כהתייחסות רגשית וידויית ; ' תלולת משקפת את מערכות התשתית

של נפש העם בביטויין הקמאי  -אירציונאלי  ,ואילו

' השמועה '

משקפת את תדמיתו התולדתית כפי

שהיא מתקבלת בעיניו  ,לדורותיו .
למותר לציין שתרומה נכבדה זו של ' ההגדה ' לחקר ההיסטוריה היהודית אינה נפגמת גם עם הופעתו

של המומנט הפלאי על ביטוייו הדימיוניים  -פיקטיביים  .ההפך הוא הנכון  .אין כל סתירה בין
המומנט הסלאי לבין העיקרון ההיסטורי  .שהרי גילוייו של המומנט הפלאי  ,כזכור  ,הם חלק בלתי -
נפרד מן ההיסטוריה של עם ישראל  .כך שגילויים פלאיים אלה בספרות ההגדה רק באים לחזק את
הנחתו בדבר סוד קיומו יוצא הדופן של העם היהודי  .כאמור  ,האקט הפלאי

ההולך ופועל בתולדותיו של עם

ישראל ,

האידילי  -אידיאלי ,

הוא  -הוא שהיקנה לו את כוח עמידתו האיתנה בכל

משבריו  ,והוא  -הוא המבטיח את המשכיות קיומו עד נצח .

בעקבות הטיעונים הספרותיים שהוצגו עד כאן  ,ניתן להבין לא רק מדוע נזקק יעבץ לספרות ההגדה
כחומר היסטורי  ,ואת טעם יציאתו להגנה עליה  ,אלא גם את מורכבות עמדתו המחקרית כהיסטוריון

יהודי  .שהרי לפי יעבץ  ,חייב החוקר היהודי לשמור על איזון שקול  ,בין היותו שופט הבוחן ממרחק

הזמן את המצב ההיסטורי הנתון  ,לבין היותו איש העם המבקש לספר בצורה מעורבת את הדברים
מבפנים

,

מאותו מקור ש ' רוח העם ' דוברת ממנו

:

ועל כן שמתי אני את לבי בעבודתי לפרוט כל פרט קטן מגופי המאורעות ככל

דקדוקיו ,

עד כדי מצוא ידי  .אך עוד יותר שמתי אל לבי  ,לבלתי גשת אל עבודת הקדש  ,עד אם טבלה

32

שם  ,עמ ' 10 - 9

.

עמוד השער של 'שיחות ושמועות מני

קדם '

נפשי במקוה טהרה  ,כמקור מים חיים של הנבואה והאגדה  ,כי רק אז אדע  ,כי לא
רוח

היחיד  ,כי אם רוח

עמי  ,עם העולם היא  ,הדוברת

בי והתומכת עטי

רוחי ,

בידי " . . .

ד
הבירור האחרון מחזיר את הדיון אל הקביעה הראשונית שהוצגה בפתיחה למאמר
שאם כי יעבץ הסתייג בחיבורו  ' ,ספר תולדות

ישראל ' ,

זה  ,אשר

מתיאור היסטורי של התקופה שלאחר

ציינה
1882

בארץ  -ישראל  ,הרי  ,נכל זאת  ,אין הוא מושך ידו מלהציע מעין תחליף ; דיווח היסטורי לא  -רשמי

במסגרת יצירתו הספרותית  .ואכן כל המעיין בסיפורת של יעבץ  ,כפי שנכתבה בתקופת העלייה

הראשונה  ,לא יתקשה להבחין כי הכתיבה הספרותית משמשת לו לא רק שער ' להוציא לאחינו
מזמרת הארץ ומפרי

חמדתה ' ,

4

'

אלא גם כמעבדה ליצירת חומר בעל כוח היסטוריוגראפ 4אודות

תקופת ההתיישבות הראשונה בארץ  -ישראל .
במסגרת המעבדתית האמורה מיישם יעבץ את תשלובת התיאוריות ההיסטוריוסופיות והספרותיות
שלו כך  ,שהיצירה המתקבלת בסופו של דבר מתייצבת כניסיון ספרותי המתחקה אחר המודל
המסורתי של האגדה היהודית  .לכן יש לראות את כתיבתו של יעבץ לא רק כמחייבת את המשכיותה
והתחדשותה של הספרות העברית בארץ  -ישראל  ,אלא כמכינה חומר היסטוריוגראפי לתקופה הרת -
וע .

33

יעבץ ,

34

ז ' יעבץ  ' ,הקדמה '  ,הארץ  ,א  ,ירושלים
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ספר תולדות

ישראל  ,א  ,עמ '

תרנ " א  ,עמ '

.5

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית

גורל זו  .נראה שיעבץ רותם עצמו לניסיון ספרותי זה  ,בבואו לפרוע את חובו לסופר  -העם הקדמון ,
שהרי כפי שהסתייע יעבץ בעבודותיו ההיסטוריות במידע ההיסטורי  -פנימי שסופר  -העם הקדמון
דאג לספק לו באמצעות האגדה והסיפור העממי  ,כן מוצא הוא עתה לנכון להכין מבחר
אינפורמאטיבי מתאים על תקופתו שלו  ,באמצעות אגדה וסיפור עממי מודרניים

להיסטוריון

,

לעתיד לבוא .

מה טיבה ההיסטורי של האגדה הארצישראלית פרי עטו של זאב יעבץ  ,וכיצד היא מצליחה לעצב
באופן פראגמאטי את חומריה בני הזמן במסגרת החוקיות הספרותית של האגדה היהודית
המסורתית

?

האגדה ,

בראש ובראשונה ניתן לצפות שמכל סוגיה של

כפי שמוינו במסה ' המקרא והאגדה

במתכונתן אישה אל אחותה '  ,יאמץ לו יעבץ כמודל ליצירה שלו את סוג ' השמועה ' ולא את סוג
' השיחה ' .

כזכור ,

הוגדרה שם ' השמועה ' כביטוי ספרותי  -הגדתי שבו היסוד הריאליסטי ( ' מנהג

טבע ' ) שולט יותר מן היסוד הפנטאסטי

( ' הפלא ' ) .

.

ואכן אם

כי כל אגדותיו הישוביות "

של יעבץ

עומדות בסימן הפלאות  ,שואפות הן  ,בעת ובעונה אחת  ,לתת גם תיאור ריאליסטי  -קונקרטי להוויה

המציאותית החדשה המתרקמת כחיי העם בארץ  -ישראל בסוף המאה הי " ט  .לשם כך מנסה יעבץ
להתחקות אחר כל סימני ההכר שנבררו על  -ידו כמהותיים ל ' שמועה '  ,ובעיקר אותם סימנים

המקרבים את הסיפור אל העיקרון ההיסטורי  ,כמו

' המקום ' ,

' הזמן ' ו ' אחד מאנשי

השם ' .

כיצד

מופיעים שלושה סימני  -הכר אלה נ ' שמועה ' המודרנית של יעבץ  ,ואילו פתרונות מאולתרים הוא
מעלה לגביהם

?

לגבי סימן ההכר של ' המקום ' יש לציין כי האגדה של יעבץ  ,כמו ' השמועה ' המסורתית  ,ממהרת

לאתר את מיקומה של העלילה כבר בראשיתה  ' .כל אנשי בית יזרעאלי אשר בא זה שנה לשבת
ביה ור מסוכים לשולחן התה . .
הראשון של הסיפור

צחה הנושבת

' אביב

בם  ,הפכו

שלשת

,'.

אנו קוראים בפתיחה לסיפור ' ראש השנה

ימים ' :

לאילנות ' ,

ובמשפט

' ענפי העצים במ ק וה  -יש רא ל המזדעזעים בנפנופי רוח

את אור השמש השוטף  [ ' . . .ההדגשות שלי  -י " כ ]  .נראה שלעולם לא

ישאיר יעבץ סיפור שדיווחו לגבי ידיעה בסיסית זו רופף

;

מיד הוא מבקש לקשור את הקורא  ,בן -

הארץ או בן  -הגולה  ,בעבותות של לכרות ושייכות למקום  .אמנם יש  ,ובעקבות ההתפתחות

העלילתית  ,על הסיפור לנוע מאתר לאתר ( בעיקר במסגרת סיפורי המסע השגורים מאוד

ביצירתו ) ,

אבל גם אז מקפיד המחבר שלא להחסיר כל מידע העשוי לסייע בהבהרת התמצאותו של הקורא
בשטח  ,עם ההתקדמות במסלול המסע  .יעבץ
נחל  ,או הר  ,המזדמנים בדרכו של הגיבור ( או

משתדל להעיר את תשומת הלב לעבר כל יישוב  ,אתר .
הגיבורים ) ;

הוא נוקב בשמותיהם העבריים החדשים ,

בשמותיהם הערביים  ,או באותם שמות שנקראו לפנים  ,כפי שהם מובאים במקורות היהודיים ' " .
כמו  -כן משתדל הוא למסור פרטים מאלפים לא רק על מיקומה של המערכת היישובית

35

י ' חנני מכנה את הסיפור הארצישראלי של יעבץ בשם ' אגדה ישובית '  .ראה

ישראלי '  ,מולד  ,יט ( טבת
36

תשכ " ב ) ,

:

החדשה ,

י ' חנני  ' ,ראשית הסיפור הארץ -

עמ ' . 655 - 650

'  -הנה כפר אונו "  -קרא ילד  " ,פה הייתי אני וירחמיאל רעי כשכת הגדול "  " .מה שם כפר זה

?

לא שמעתי

היטב "  -שאלני חלדי  " .שם כפר זה אונו והערביאים אשר לפעמים תהפך להם חולם עברית לקמץ יקראו לו כפר -

.

אנא  . . .וגם בימי רומי היתה אונו יתד תקועה לאחותה ללוד הנושבת בעת ההוא כלה בבני ישראל עד כי קראו
עליה

:

.

" צוה ה ' ליעקב סביביו צריו כגון אונו ללוד " '  .ז ' יעבץ  ' ,שוט בארץ '  ,תוספת להארץ  ,א ירושלים

תרנ " א .

עמ ' . 5 - 4

17:1
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עמתי השער של ' ראש השנה לאילנות

אלא גם על מיקומם המשוער של היישובים העתיקים שהפכו עם

הזמן לכפרים ערביים י '

או לתילי

חרבות " .
לגבי סימן ההכר של ' הזמן ' ( או

' התאריך ' ) ,

ציונו של זה הוא פחות שכיח  ,אך נראה שאין כאן מקום

לטעות  ,הואיל וזמן האירוע הסיפורי של תקופת העלייה הראשונה הוא כל  -כך מובן מאליו
בעלילותיהם  ,עד כי אין צורך לחזור ולהדגישו שוב ושוב  .ואכן תקופה זו על הוויתה הראשונית

היא  -היא  ,למעשה  ,הנושא המרכזי הממלא כל סיפור וסיפור  ,וכל פעולותיהם של
שיחותיהם ,

הרהוריהם ורגשותיהם מתייחסים אליה .

כך ,

למשל  ,בסיפורים ' פסח

הגיבורים ,

בארץ  -ישראל '

מראש השנה לאילנות ' נסוכ הדיון על המדיניות החקלאית של איכרי המושבות העצמאיים

בהשוואה למדיניות החקלאית תחת הכנינת פקידות הבארון

37

' וילכו משם עוד כברת

במורד הגבעה ועל

;

,

ובסיפורים ' שוט בארץ ' תחמשה עשר

ארץ  ,והנה גיא גדולה מאד פתוחה להם מתחתם מימין  .ומתוך הגיא תעלה גבעה  ,וכפר בנוי

גבה ,

ומרחוק ייראו בתיו כמעשה עצי פקק מחוטבים הדק היטב  - .הנה לכפר הזה יקראו

הערבים " ליפתה "  ,הורה יהודה את רעיו  ,והמעין היוצא בו מקור מים חיים הוא  ,אשר לא יכזב  .שפ המעין הזה מי

נפתוח  .ומימיו יפים מאד  .ואניני הדעת בירושלם לא ישתו מים אחרים  ,כי אם מי

יביאו להם הפלאחים

נפתוח  ,אשר

.

בנודות  . . .והמכש החל להילפת הנה והנה  ,ולסור את כפר נפתוח  ,וירא להא הכפר פעם מימין ופעם משמאל  ,פעם

מפנים ופעם מאחור  .ויהי מראה הכפר כחזיון תעתועים בעיניהם  - .הראיתם שם מרחוק את ההר אשר בראשו כיח
גדול ומגדל צר וגבוה
הוא
38

רמה ' .

ז'

יעבץ .

?

שאל יהודה  - .על הבית הזה ייאמר  ,כי שמואל הנביא קבור בו  ,ושם הכפר אשר סביבותיו

' חרבות לאתים '  ,גליה ירדני 1עורכת )  ,סל הענבים  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ ' א. 61 , 5

' " העוד רבה הדרך לגדרה ? " רבו שאלות הגשים כשובנו אל מקומותינו  " - .לשעה קלה נבוא שמה "  -השיב
יהושע  " - .ראה נא חלדי ארוני ,

את הכפר ההרב אשר על הגבעה הנוחה הנשקפת מפאת

יבנה "  " - .הזאת היא יבנה ? "  -התעורר הילד ויקרא

בערב תשעה באב . ' " . . .
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ים .

הנה הוא

" שמעי נא רחל  ,זאת הע יבנה אשר קרא מורנו לפנינו

ז ' יעבץ  ,שוט בארץ 1לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 21

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית
באב ' מצביע התיאור על השגים טכנולוגיים בני הזמן  ,כמו באר ארטזית או הפעלת היקב בראשון -

לציון .
יחד עם
~
' דרך שלשת ימים ' מובאת תמונת  -הווי מחגיגות פורים הנערכות במושבה גדרה  .החגיגות מסתיימות

את ניתן לעתים למצוא בסיפוריו של יעבץ גם רמזים לתאריכים מסוימים יותר  .בסיפור

בתהלוכה צוהלת של כל המשתתפים  ,הסובבת סביב המושבה  ,או כפי שנאמר שם

:

' ויסוכו פעם

אחת את אחוזתם הנושבת  ,אשר זה ארבע שנים היתה עוד שממה מאין בית  ,והכנור והחליל

מהלכים לפניהם ' [ ההדגשה שלי  -י " ב ]  ' " .שנת יסודה של המושבה גדרה היא  ,כידוע  ,שנת תרמ " ה
( , ) 1885

כך שהתאריך הנרמז  ,ארבע שנים מאוחר יותר  ,הוא פורים

תרמ " ט ( . ) 1889

לעומת זאת הסיפור מ ' ילקוט התיר ' אינו נוקט בדרך הרמז  ,אלא מציג את תאריך עלילותיו כבר
מלכתחילה  -תמוז

תרנ " ה ( . ) 1895

.

סיפור זה הנכתב כיומן  -דרכים של סוחר יהודי  -מצרי בארץ

הקודש  ,מציין פרט זה כמתבקש  ,כמובן  ,ממהות טיבו של הז ' אנר

4

גם לגבי סימן ההכר השלישי  ,סימנם של ' אנשי השם '  ,אפשר לומר שיעבץ מעמיד אינטרפרטאציות

משלו לגבי הצעותיה של ' השמועה ' המסורתית  .שהרי אף כי עוסק הוא בדמויות בולטות בעת

ההיא ,

לא תמיד מוצא הוא לנכון להזכירם בשם  .נראה שהעלאת דמותו של המתיישב הראשון כטיפוס
היהודי  -החדש  ,משמשת ליעבץ תו  -זיהוי היסטורי מספק לדמות התקופה  .רק לעתים רחוקות ניתן
לפגוש במפורש  ,בסיפורים ארצישראליים אלה  ,בשמותיהם של אישים מפורסמים מן הציבוריות

היהודית ( או הארצישראלית ) של אז  ,כמו ' הנדיב הידוע ' כסיפור
הציוני  ,נוח קאלרינסקי  ,בסיפור ' מילקוט התיר '

' ראש

השנה

לאילנות '  ,י4

או העסקן

4: .

אבל בצד הדמות האלמונית של המתיישב הראשון והדמות המפורסמת של איש השם  ,מסתמנת

בסיפור של יעבץ מעין אינטרפרטאציה של דמות  -מזהה מסוג שלישי  ,שאפשר להציגה כדמות -

ביניים בין המתיישב ואיש השם  .אמנם גם היא דמות קונקרטית שהיתה פופולארית ובולטת מאוד
בזמן ההוא בקרב היישוב היהודי בארץ  ,אבל מכיוון שיעבץ בוחר לשתפה כדמות פעילה

בסיפור ,

ולא רק כדמות  -מזהה של איש  -שם  ,מעדיף הוא שלא להציגה בשמה המלא  ,אלא מרמז אודותיה אך
ורק בפרטים תיאוריים כלליים או ברמוים ביוגראפיים קצרים  .אין ספק שעבור הקורא של אז די היה

בהערות אלה  ,כדי לזהות את הדמות העומדת מאחורי

הדברים  ,אבל גם הקורא המאוחר  ,הקרוב אצל

התקופה  ,לא יתקשה לנחש מי היא  .כך  ,למשל  ,מוצגת בסיפור ' שוט בארץ ' דמותו של ר ' יהושע

יעבץ  .דרך שלשת ימים .

המזרח  ,חוברת

א  ,קראקא תרס " ג  ,עמ ' . 63

39

ז'

40

' כונתי את עתותי לאכול פת ערבית בבית המלון  ,אשר כקרב העיר [ יפו  -י " ב ]  ,אשר אכרי אחוזותינו  .שאי אפשר
להם להבטל מעבודתם כל היום  ,נוטים ללון אליו  ,על מנת לשוב לדרכם לפנות בקר ; ולסעוד סעודת הצהרים בבית

המלון  ,אשר על החוף  ,אשר אליו יסורו אנשי ירושלם בעגלות ההולכות כל הלילה ובאות אל יפו בבוקר  .ושוהים
שם עד בין

תרנ " ה
41

. .

הערבים ,

שאז הם

חוזרים בעגלות ההן למקום שבאו משם  .הימים ימי חודש תמוז והשנה שנת

 . ' .ז ' יעבץ  ' ,מילקוט התיר

( המשך ) ,

' " כמה שערים תמצא בזרע פרי האדמה

זה

?

?"

שאל כן  -ארח  " .כעשרה שערים אמצא בשנה בינונית  ,אך מה בצע בכל

הנה ידי לא השיגה לקנות בלתי אם שלושה

קבוע חוסה בצל

הנדיב "  ,ענה

ב  .שיחת אכרים '  ,המזרח  ,חוברת ו  ,עמ ' . 360
רוטל " .

" וכמה זרע יצחק שכנך

?"

שאל יזרעאלי  " .הנה הוא אכר

האיש  " .ויתן לו בכל שנה כשלושים רוטל לזרע וימצא בשלוש מאות  . . .והפקיד

החדש האלזסי לא גרע גס הוא את חוקו ליצחק  ,אך משפטו לתת את הזרע אחרי עבור ימי הזרע  ,ומי יודע אם יוציא

העלוב הזה מן האדמה את החצי מאשר יתן בה " '  .ז ' יעבץ  .ראש השנה לאילנות  ,ורשה
42

תרנ " ב .

.
' " מלבד האחזות  ,היקנו
קאלרינסקי נחלת כפר עתיק ושמו כפר  -סבא  ,מדתה כששת אלפי דונם " '  .ז ' יעבץ  ,מילקוט התיר ( לעיל  .הערה . ) 40

כיום קרקעות מעבר הירדן ימה ? " מצפון לפתח  -תקוה נקנתה בידי איש זריז מר נח

עמ ' . 364
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י
לגלוני גורבי יהוווה הוא
' כ י העגלון אשר יוליך אותי ? ' שאלתי  ' .הנני ' קרא איש ויעמד לפני  ' .האתה רבי יהושע
הנהג בסוסים ? ' קראתי  ' .אין זאת כי נאמנו דברי זכריהו הנביא כי יבוא יום " ומצילות הסוס
ן

 -הוא העגלון

:

תהיינה קודש לה ' " ' כי ידעתי את האיש כי ירא אלוהים מרובים הוא  ,תופש תורה ויודע
=44י44

,,

.

מצטרף האני  -המספר  ,איש יהוד  ,לשיירת מטיילים מפתח  -תקוה  ,העושה דרכה באסרו  -חג של פסח
לביקור במושבות יהודה  .האני  -המספר המחפש אחר נהג העגלה שבה הוא עומד לנסוע  ,נדהם

,

זאב ' עבץ

ן

שטמפפר

( , ) 1908 - 1852

ממייסדיה של המושבה

פתח  -תקוה ,

כיהושע העגלון ' .

4

בפתיחה לסיפור זה

ספר בלשון אשכנז  ,אנגל

ארשא

' חינן " -

4י- - - - -

ןא

,

ואונגר " .

 4ואכן פרטים אחרונים אלה מסגירים את דמותו המיוחדת במינה של

ר ' יהושע שטמפפר  ,יליד

 25"-- - -הרנגריה ואוהב  -ציון נלהב  ,שעשה את דרכו לארץ כרגל  ,עוד בשנת תרכ " ט

( . ) 1869

הוא היה גם איש

עמוד השער של ' פסח משכיל תלמיד חכם  ,יודע שפות הרבה  ,ואף חיבר ספר  -לימוד לשפה ההונגרית בגרמנית  .בפתח -
של ארץ  -ישראל ' תקוה
התבסס כאיכר  ,אבל יחד עם זאת היה מעורב בענייני המושבה ובמשך שנים עמד בראש
הוועד  -המנהל שלה  .לאור כל זאת ניתן להבין מדוע נדהם האני  -המספר למצוא דמות ציבורית
ידועה ומכובדת כזאת משמשת כעגלון  ,ומייחס לה את דברי זכריה הנביא .

פרט לסימני  -הכר אלה המסייעים לזיהויה התקופתי של ' השמועה ' נוסח יעבץ  ,מרבה המחבר להביא
בסיפוריו שפע של מידע ,

לתרום לשיחזור התמונה ההיסטורית בעתיד  .מידע זה

העשוי  ,לדעתו ,

סוקר  ,כפי שצוין קודם  -לכן  ,את פניה הגיאוגראפיים  -טופוגראפיים של הארץ ; מתאר את עולם החי
והצומח בה  :מציג חתך של אוכלוסייתה המגוונת על מכלול המיעוטים וטיבן של העדות היהודיות

השונות  .אבל יתירה מזו  ,מתעכב הוא גם על כל פרט הממחיש את החיים החדשים ההולכים
ומתאפיינים במושבות בתקופה

הנדונה  ,כשהוא פורש

השימושיים  ,אביזרי הלבוש והמאכלים המקובלים

;

ממראות בתי המושבה  ,חצרותיה  ,הכלים

וכן דרך הלשון והשיחה השגורה  ,כפי שהם

מוצאים את ביטויים במעמדי חג ומועד  ,בפגישות חברתיות ובמסיבות עממיות .

ה

גודש אינפורמאטיבי זה  ,המבקש לתרום לעיקרון ההיסטורי  ,יוצר את הרושם כאילו ב ' שמועה ' של
יעבץ ' מנהג הטבע ' ( היסוד הריאליסטי) לא רק גובר על ' הפלא ' ( היסוד

הפנטאסטי ) ,

כמו ב ' שמועה '

המסורתית  ,אלא אף דוחק אותו לחלוטין  ,ולא היא  .יעבץ הוא עקבי ביותר לגבי היחס התבניתי בתוך
' השמועה '
בסיפוריו

כשהוא

משלב את

' הפלאות ' עם הדיווח

המציאותי .

כיצד מתבצע שילוב זה

?

בראש וראשונה יש להזכיר כי ביטויו של המומנט הפלאי לפי יעבץ  ,אינו עומד בסימנו של הלימוני .
כמו בתפיסתו את הפלא בתולדות העם בעבודותיו ההיסטוריות  ,כן גם כאן  ,בסיפוריו  ,מתקבל פלא
יהורי זה כביטוי

רמוני ושלו ליציבותה ושלמותה של רוח  -ישראל ; אך עם התחדשותם של החיים

מתממש פלא אידילי זה לא רק בחייו הפנימיים של היישוב היהודי החדש  ,אלא גם
בארץ  -ישראל ~ ,
בארץ עצמה  .כלומר ארץ  -ישראל על כל תכולתה מצטיירת כתופעה מופלאה  ,שכל מי שגר או מבקר

בה  ,אינו שבע מלהתפעל מגילוייה  .כך  ,למשל  ,מתקבלים תיאורי הנוף הארצישראלי כחיזיון שלא
43

ראה בנידון מאמרו של ג ' קרסל  ' ,הסיפור הארצישראלי הראשון יסודו ורקעו בפתח  -תקוה '  ,אם המושכות פתח -
חקוה  ,פתח  -תקוה

44

178

.

תשי " ג  ,עמ '

. 200 - 199

ז ' יעבץ שוט באר] ( לעיל  ,הערה

, ) 36

עמ '

1

.

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית

מן העולם הזה  .בתיאורים אלה לא חלים על הנוף כל אותם אימי  -טבע של סערות או משברים ,

העשויים לסכן הייו של אדם  ,ואם גם לעיתים מזעיף נוף זה את פניו  ,הרי מיד שב הוא

ומתרכך ,

בהטעימו רק נעימות ביופיו וברוגעו  ' .השמחה  ,הנחת והעדן הטהור אשר תשבע נפש הנוסע בארץ -
ישראל  . . .לא יוכל כמעט להרגיש האיש אשר לא טעם אותה '  ,כותב המספר למראה הנופים
המתגלים בפני גיבוריו

המטיילים ,

בסיפור ' דרך שלשת ימים ' .

חוויה זו של נוף מרגשת במיוחד בתקופת החורף  .בעונה זו  ,בה נזכר המתיישב הראשון או התייר

בהשתוללותו של החורף האירופי הקשה  ,אין הוא יכול שלא לחזור ולהתפעם מהתופעה השמשית
והמופלאה כאן  ,המתקבלת כלא  -טבעית בעיניו

:

לו הגיד לי איש בארץ מגורי כי נסעד בחמישה  -עשר בשבט תחת כיפת השמים ובנינו

יביאו ענפי עצי פרי ובנותינו תקטופנה ציצי שדה  ,כי עתה כמתעתע היה בעיני  .כי מה
אנחנו רואים בארצות הצפון ביום זה
וחלקלקות  .ומה תשמענה אזנינו שם

?

?

שרקת רוח סערה וילל סופה  .ופה הנה לנגד עינינו

קולו ' .

הזית בהודות והעוף נותן בשיר

קרח וקפאון  ,נפץ ורסיסי שלג  ,דלף טורד  ,אפלה

4

נוף ארצישראלי יחודי זה יודע להסב לא רק שמחה  ,אלא גם להשפיע לטובה על טבעיהם ויצריהם

של כל השוכנים בו  ,אדם וחיה כאחד  .בסיפור ' שוט בארץ ' מגיעים הנוסעים למושבה גדרה  ,ומכל
המראות המתגלים בפניהם  ,מתלהב חלדי התייר  ,מהתנהגותו המלבבת של החתול

הארצישראלי ,

בעוד החתול האירופי  ,כדבריו  ,הוא חיה רעה השוחרת ריב ומדון כל הזמן  .אומר חלדי

:

מעודי היתה לי תורת חית הארץ לשעשועים ולמקור תבונה  ,ובראותי הפעם את מין זה  ,את

החתול צלם דמות לשונאי שלום בכל ארצות הצפון  ,יושב פה לבטח ועינו אינו צרה בשל

חברו יעלו על לבי דברי הפוקרט היוני אשר דבר לאמר  ' :כל ילידי ארץ הקדם גדולים
ויפים הם מיצירי ארץ אחרת  ,הארץ נעימה מאד  ,ויושביה נוחים ונאים טובים ובריאים
מיושבי ארצות אחרות  .האדם והבהמה אשר שם מלאים  ,חזקים ומגודלים  ,ואינם נבדלים
כפתוחי מראיהם איש מאחיו כילדי אירופא  .אוהבים הם את השלום ואינם חפצי קרבות
ואינם קוראים למהלומות כהמה '  .כה דבר ראש הרופאים זה כאלפים שנה  .הפעם אני

רואה ראיה לדבריו  ,כי בארצות הצפון שנאת עולם בין בני המין הזה
פה לא ירעו ולא ישחיתו

איש

לרעהו .

[ החתולים  -י " ב ] ,

46

התפעמותו של התייר למראה זה של חתולים  ,שנער קטן עומד ביניהם ( ' וחלדי התבונן ברצון על
הנער הניצב בין עדת חתוליו המגרמים והמכרסמים בנחת מבלי לפגוע איש

ברעהו ' ) ,

מטעימה

במעמד ארצישראלי  -סיפורי זה מאותה תחושה אידילית  -אוטופית של אחרית הימים ( ' ועגל וכפיר

ומריא יחדו ונער קטן נוהג בהם ' ) .

47

כנוסף להצגת הטבע הארצישראלי  ,גדושות ' האידיליות

הקטנות "

4

של יעבץ גם בתיאור חייה

המופלאים של החברה והמשפחה הארצישראלית  ,על מערכת היחסים השלמה וההרמונית

בה ,

שהיא מהותית לכל חברה ומשפחה יהודית באשר היא  .מערכת יחסים זו בין אבות לבנים ( ' הדיר
45

ז ' יעבץ  ,ראש השנה לאילנות  ,ורשה תרנ " ב .

46

ז ' יעבץ  ,שוט כארץ ( לעיל  ,הערה

47

48

ישעיהו יא
זהו

, ) 36

עמ ' . 27

.1

הביטוי של לחובר  ' :על פני האידיליות הקטנות האלה שפוך ריח בושם דק  ,שיש בו תמצית משומרת של פרחי -

רוח עדינים  ,פרחי געגועים וחלומות של דורות  . ' . . .פ ' לחובר  ,תולדות הספרות העברית החדשה  ,ג  ,ב  ,תל  -אביב

תשי " א ן

עמ ' . 33
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.

והתיר ' ) חברים ללימודים ( ' דרך שלשת ימים
לאתים ' )

')

.

אדם לשכנו ( ' שוט בארץ ' )  ,מעביד לפועלו ( ' חרבות

וכדומה  ,עומדת תמיד בסימן של הבנה  ,חיבה ומעורבות הדדית .

דוגמה מרגשת לכך ניתן למצוא בסיפור ' חמשה עשר באב בארץ  -ישראל '  .סיפור זה המתנהל
כאגדה  ,על דרך נוסחת

' סינדרלה ' ,

מתפתח בשבילי הכרמים שבין רחובות לראשון  -לציון  ,על רקע

חג האהבה היהודי  ' ,חמשה עשר באב '  .ה ' סינדרלה ' היא אותה נערה יתומה  ,עניה ובודדה  ' ,חנה
בתולת בת היכיני '  ,אשר באה לא מכבר ' מארץ הצפון '  ,כדי לסעוד את 99ה האלמן  ,יעקב היכיני איש

' הישוב הישן '  .ימים אחדים לאחר בואה מקבל הסב הודעה מהשולחני  ,אצלו הפקיד את כל

הונו  ,כה

הלה פשט את הרגל  .אבדה זו פוגעת קשות בסב הזקן  ,כיוון שגם כספי הנדוניה של חנה כלולים
בתוכה  .כל מאמציה של חנה לנחם את הסב ולעודדו עולים

בתוהו  ,והוא נפטר מצער

ומכאב  .עתה

נותרת הנערה בחוסר כל  ,ללא מקור  -מחיה  ,ללא מודע ומכר  .באין ברירה היא מחליטה לחזור לארץ
הצפון  ,אבל לא לפני שהיא מבקרת במושבה ראשון  -לציון אצל קרובתה הרחוקה  ,אשת יואל הזבדי .

' הנסיך ' הבא לגאול את חנה מבדידותה ומעוניה הוא יוסף בן שאול היצהרי  ,איש רחובות  .וכך
מתארו האני  -המספר

:

אחרי תתי מעט שנה לעיני נקראתי אל שולחן החמים  ,והנה נער חסון כארז ויפה עינים
לובש בגדי עובדים בא אל הבית ויציגהו שאול לפני ויקרא ' זה יוסף בננו

!'

הנער השתחוה

וישב גם הוא לשתות אתנו  .אחרי דברו עמי דברים אחדים מפני הכבוד  ,הושיט לי את ידו
החזקה וימהר להפטר ממני באמרו כי הימים ימי בציר והמלאכה רבה  ' - .נח מאד הרשם

אשר עשה מראה בנך  -אמרתי לשאול  -הנה פניו יפיקו תום ובינה  ,מנוחה וחפץ כפים
גם יחד ' .

49

האני  -המספר  ,עתניאל איש ירושלים  ,מתלהב כל  -כך מדמותו של

יוסף  ,שהוא נענה לכל הזמנותיו

ומלווה אותו בנצחו על מלאכת כרמיו בימים  ,בהרהוריו והגיגיו בלילות  ,ובלימודי התורה וההלכה
שלו בין הזמנים  .שהרי יוסף מתגלה כאן כדמות האידיאלית של מודל " היהודי החדש ' ההולך

ומתגבש בארץ  -ישראל  .נער זה הוא לא רק נאה בהופעתו  ,עשיר ובעל נכסים רבים  ,אלא איש עבודה
הח 4בצניעות ובהגינות  ,ונוהג בשוויון ובאחווה עם עני ועשיר כאחד  .שילוב זה של ערכי הרוח
היהודיים בערכי  -עבודה וערכי הכוח הגופני  ,הם  -הם שמעמידים את יוסף משכמו ומעלה נישא
ונעלה מכולם .
גם רגשי האהבה הנרקמים בין יוסף וחנה  ,המתקשה בתחילה להאמין בהם  ,בהתייחסה אליהם כנס

לא  -צפוי  ,עומדים בסימן התמימות והטהרה היהודית  .אלא שהאני  -המספר אינו מסתפק בכך  ,והוא
מבקש להעלותם לדרגה של קדושה שמימית

:

ונפשי שבעה ענג למראה שתי הנפשות הבריאות הנאהבות  ,אשר אהבתן התמימה והמלאה

ראיתי צרורה וחתומה בעצם טהרתה ובתקף עזה במעמקי לבותיהן  ,מבלי חלל אותה
ומבלי כלות את כחה כנמוסי תהלות וחלקות סרי טעם  .דברי הרעים האהובים האלה היו
מעטים ומלאים הגיון לב  .כל עין חרה בחנה  ,כי מעין חבת הקדש הם נוהגים זה בזה  ,אשר

כל המחלל אותה בשמץ דבר הוללות קלה  ,באוצר קדשי שמים הוא מועל .

0

'

למותר לציין שגם סגנון לשונו של יעבץ  ,סגנון הלשון המקראית  ,תורם להעצמת האווירה האגדתית
49
50

ז ' יעבץ  ' ,חמשה עשר כאב
שם  ,עמ '

 . 88דיון מורחב בסיפור זה ראה

דבר 1977 ,
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בארץ  -ישראל ' ,

. 29 . 7 .

לוח אחיאסף  ,ורשה תרס " ג  ,עמ '

. 72

 :י ' ברלוביץ  ' ,היסטוריה על דרך האגדה '  ,משא לספרות אמנות ועיון ,

יצירתו של יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית

בסיפורי ארץ  -ישראל שלו  .השימוש בתבניות של שפת כתבי הקודש משווה לתכנים האקטואליים
אופי ארכאי קדום  ,כך שכל אירוע סיפורי מופקע מן הפרוזאיות העכשווית

שלו  ,כשהוא נטען

בהוד  -קדומים של העבר  ,וכל דמות  ,ולו השולית ביותר  ,מזדקפת בצלמם ובדמותם הקסומה של
גיבורי המקרא .

היערכות נוספת המקנה לסיפור הארצישראלי של יעבץ צביון של אגדה  ,והפועלת גם היא כעקבות
חוקיותה של

' השמועה '

המסורתית ,

היא הדגשת החומר האינפורמאטיבי מההבט של ' רושם

המאורע '  ,ולאו דווקא מן ההבט של ' אמיתת המאורע '  .כאמור  ,מתמרנת ' השמועה ' ךמסורתית את

חומריה ההיסטוריים כך  ,שהתוצאה המתקבלת ממעיטה כמה שיותר מ ' אמיתת המאורע '  ,בהתמקדה
בהיסטוריה הפנימית יותר מאשר בהיסטוריה החיצונית  .גם יעבץ  ,עם כל מאמציו להעצים ולהעשיר

את העיקרון ההיסטורי בסיפוריו  ,נשאר נאמן לחוקיות זו  .התוצאה היא דיווח סלקטיבי לא  -מאוזן ,

הנכנס לפרטי  -יתר בחומרים הנבחרים  ,ומתעלם מן החומרים הנדחים .

כפי שניתן לצפות  ,החומרים הנדחים הם אלה השייכים לתחום ' אמיתת המאורע '  .נראה שיעבץ
משתדל לדחות מסיפוריו את אותה
של אחד  -העם ( משנת

תרנ " א )

.

' אמת מארץ ישראל '  ,כפי שנדרש אז בעקבות מאמרו המפורסם

והוא מעלה אך ורק את רשמיה של המציאות הנבררת כפי שעשויה

היתה להיקלט ולהשתקף לדעתו  ,בנפש העם  .ומה היא מציאות זו אם לא המפגש הרוחני  -רגשי שבין
האומה השבה לביתה אחרי אלפיים שנות גלות לבין הארץ הישנה  -חדשה  ,מפגש העומד כולו בסימן
של ' בשוב ה ' את שיבת ציון היינו

כחולמים ' .

מפגש היסטורי מרגש זה  ,על השלביו הנפשיים  -קולקטיביים  ,כאשר הוא הופך לחוויה יומיומית

שכולה שמחה וציפיה לבאות  ,ממילא מנפה מעצמו את כל אותן התופעות המכאיבות  ,שהמפעל
החלוצי בתקופת העלייה הראשונה נאלץ להתמודד איתן נואשות  .כך שב ' שמועות ' המודרניות של
יעבץ אין כמעט בנמצא הדים למשטר האפוטרופסות המדכא של הבארון רוטשילד  ,הסתאבות

החיים היישוביים בעקבותיו  ,שחיתותו של הממשל

התורכי  ,עוינותם

של ילידי

המקום ,

חוסר -

מנהיגות יהודית  ,עלייה לא  -מאוזנת  ,ירידה רבתי  ,עימות חריף בין ' ישוב ישן ' ו ' ישוב חדש ' ויותר
מכל  ,המאבק היומיומי בין חיים ומוות בתנאי נחשלותה וזרותה של ארץ לא  -נושבת זו .
אלא שכאן יש לחזור ולהדגיש  ,כי העלמתן של תופעות אלה בהיערכות הסיפורית של יעבץ אינה
פרי מדיניות של צנזורה המבקשת לטשטש את ' הטפח היותר מכוער ' ( כדברי אחד  -העם במאמר
הנ " ל ) ,

וליפות את פני הדברים לדורות הבאים  .העלמה זו היא פרי תפיסה מחשבתית המעוגנת

ומוכחת כמשנתו ההיסטוריוסופית של
הספרותית ,

ההיסטוריוגראפית  -בכוח ,

יעבץ  .כמו בדרך כתיבתו ההיסטורית  ,כן גם בדרך כתיבתו

מבקש הוא להתרכז  ,בעיקר  ,כמבנה הקבוע והיציב של

תולדות העם היהודי לדורותיו ולא בתופעות החיצוניות החולפות  -הזמניות  .גם לגבי תקופת העלייה
הראשונה  ,מנסה

יעבץ ,

כהיסטוריון ,

לחזות מראש את האירועים ההיסטוריים  -הדומינאנטיים

שייקבעו בזכרון הדור כאירועים חיוביים מרשימים  ,ואודותם הוא שב ומספר בסיפוריו .
נראה כי הסיפור הארצישראלי של יעבץ  ,המנופה מזיקותיו אל המציאות הקשה של תקופת העלייה
הראשונה  ,הצליח להטעות את הביקורת  ,שהעריכה אותו כסיפור בעל

הלך  -רוח רומאנטי  -הזייתי ,

המנתק עצמו מן הסובב הקיים  .יעקב רבינוביץ מתאר אותו כסופר ' תמים

פטריארכלי '  ,ולהערכתו
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' משהו ילדותי היה שפוך על כתיבתו '  ,כתיבה שבה ' שלטה הכוונה יותר מהמציאות ' .

ע

גם ראובן

ואלנרוד מציג את סיפוריו של יעבץ כיצירה ' של אדם שחלם על לידתה  -מחדש של ישראל התנ " כית

והתגעגע להגיע אליה '  .הוא אף מרחיק לכת בטענו כי סיפורים אלה ' יכלו להיכתב על  -ידו גם אם
לא היה עוזב מעולם את הכפר שלו בליטא  .באותה דרך בה סופר עברי שקדם לו  -אברהם
מאפו  . . .כתב נובלות תנ " כיות יפהפיות על ישראל העתיקה  .גם הוא חי בארץ התנ " ך של אבותיו
בצורה רגשית ' .

2

'

הניתוח שהובא לעיל מנסה להפריך טענות אלה  .אין ספק כי יעבץ היה רומאנטיקון  ,בבקשו להחיות
את הישן בחדש ; אבל טעות היא לקבוע כי יעבץ חי את הכוונה יותר מן המציאות  ,או את העבר יותר
מן

ההווה  ,ושעצם

הימצאותו בארץ  -ישראל לא הטביעה את חותמה

ביצירתו  ,ושזו

יכולה היתה

להיכתב התם או הכא ללא הבדל  .ניתוח זה הוכיח שיצירתו הספרותית של יעבץ היא בעלת נוכחות
היסטורית אינטנסיבית  ,הבאה לספר

ולדווח ,

כאמור  ,באופן

סלקטיבי ,

אך ורק אודות ההוויה

הארצישראלית המתרחשת במקום מסוים זה ובזמן מסוים זה  .שהרי אם כי מגמתו של יעבץ היתה
ספרותית  ,מגמתו ההיסטורית לא נפלה הימנה  ,מגמה של היסטוריון  -סופר אשר ביקש להעמיד את
מציאות זמנו כחומר היסטוריוגראפי  .אלא  ,כפי שהוברר  ,יעבץ בחר להעמיד חומר זה בהתאם
לתפישות הגותיות משלו  ,אשר בהן לא הבחינה הכקורת עד כה  ,ואם הבחינה  ,לא יישמה אותם
ליצירתו הספרותית  ,בהתעלמה מן הקשר ההדוק ביניהן .
עובדה מאלפת נוספת  ,המפריכה כל השוואה בין התנאת כתיבתו של אברהם מאפו לזו של זאב
יעבץ  ,היא טווח פעילותו הספרותית של זה האחרון  .כל המעיין בכתביו הספרותיים של יעבץ  ,עשוי
להבחין כי עם עזיבתו את הארץ בשנת תרנ " ז

( 898נ ) ,

כשהוא כבר איננו מעורב בחייה באופן

מפסיק הוא גם לעסוק בספרות  .כך שכל פעילותו הספרותית של יעבץ

ישיר ,

מתמקדת  ,פחות או יותר ,

בגבולות עשר השנים בהן התגורר בארץ וחווה את החיים בה כחוויה בלתי  -אמצעית

.ת

בשנים

שלאחר  -מכן פושט יעבץ את גלימת הסופר הניזון מן ' הסדר השלישי ' העכשווי  ,התור החדש של
ישראל כארצו  ,ומתרכז אך ורק במתקריו ההיסטוריים העוסקים בסדרי העבר  ' -הסדר הראשון ' ,
התור הראשון של ישראל בארצו  .ו ' הסדר השני ' ,

תור ישראל בגולה  .מחקריו בסדרים אלה

הניבו ,

בסופו של דבר  ,את חיבורו ההיסטורי הענף  ' ,ספר תולדות ישראל ' .

רכינוביץ .
.

51

ח

52

 . 11ק 1956

53

' זאב יעבץ '  ,ש ' ארנסט

.

( עורך ) ,

Model~ l /srae/ New-York

,

ספר יעבץ  ,תל  -אביב תרצ " ד  ,עמ ' . 7
0

Wallenrod , The Literalure

.א

סיפורו הראשון של יעבץ  ' ,בדרך בצאתי '  ,פורסם בשנת תרמ " ו ( שנה לפני עלייתו ארצה ) ועוסק בעלייתו של צעיר
' חובב ציון ' מהגולה לארץ  .סיפוריו האחרונים של יעבץ מארץ  -ישראל פורסמו בקראקא  ,בשנים תרס " ג  -תרס " ד

( . ) 1904 - 1903
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' הדיבוק ' בארץ  -ישראל
התיאטרון  ,הביקורת והתגבשותה של התרבות העברית ~
פרדי רוקם

' הדיבוק ' לאנ  -סקי הוא ללא ספק אחד המחזות הפופולאריים ביותר ברפרטואר
היהודי  ,מאז הוצג לראשונה ביידיש בהפקה מסחרית על  -ידי ה ' ווילנער
ב 1920 -

( הצגת הבכורה היתה

ב9-

בדצמבר

, 1920

טרופע ' ,

שהיה יום השלושים למותו

של אנ  -סקי )  .אך הוא גם אחד המחזות השנויים ביותר במחלוקת הן בגירסה
הכתובה שלו כמחזה הן בכמה מן ההפקות השונות אשר הועלו על הבמה .
קבלתו של המחזה על  -ידי הקהל הארץ  -ישראלי היא פרשה מרתקת בתולדות

התיאטרון העברי ובהתגבשות התרבות הארץ  -ישראלית .
מידת הפופולאריות של ההפקות השונות של ' הדיבוק '  ,בעיקר זו של תיאטרון ' הבימה '
בבימויו של ואכטאנגוב  ,אשר הוצגה לראשונה
מ 1300 -

יותר

ב 13 -

בינואר

, 1922

מוכרת היטב ( הועלתה על הבמה

פעמים )  .אולם גם ההצלחה של ההפקה האידית של

הפולקלוריסטית יותר  ,מדהימה  .בעיתון ' הצפירה ' מיום

25

הבכורה  ,הופיעה מודעת  -פרסומת המכריזה על ההצגה ה -

במאי

151

במוסקבה ,

, 1921

ה ' ווילנער

טרופע ' ,

כחצי שנה אחרי הצגת

של ' הדיבוק ' הווילנאי .

תהליכי ההכנה והחזרות של ההצגות השונות ואופיין התיאטרלי של ההפקות המוזכרות לעיל  ,או
אחרות  ,כבר נחקרו  .נ כמו  -כן ניתן למצוא התייחסויות רבות לתהליך העבודה ולאופי ההצגה  ,בעיקר

המוסקבאית  ,בזכרונותיהם של המשתתפים ובספרי זיכרון המוקדשים להם .

' הדיבוק ' הועלה לראשונה לפני הקהל בארץ  -ישראל בשנת
הדרמטי ' ובבימויו של מיכאל גור  .בפברואר
הארצישראלי ' ( להלן

 :התא " י ) ,

, 1922

בהפקתו של ' משחקי התיאטרון

הועלה ' הדיבוק ' בהפקתו של ' התיאטרון

1926

ובבימויו של מנחם גנסין  .הפקה זו עברה שינויים חשובים לקראת

הצגת  -בכורה נוספת  ,לכבוד חנוכת המשכן החדש של התיאטרון  ,באוגוסט

1

. 1927

מחקר זה נעשה כמסגרת הפרוייקט ' התיאטרון העכרי כארץ  -ישראל ' של החוג לתולדות התיאטרון כאוניברסיטה

.

העברית בתמיכתה של הקרן למחקר בסיסי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וקרן הזיכרון לתרבות
יהודית בארצות  -הברית  .כמו  -כן נתונה תודתי לפרופ ' שמואל ורסס  ,פרופ ' חנא שמרוק ופרופ ' גרשון שקד על

הערותיהם  ,ולאמיר כהן ויעל אדמוני על עזרתם באיסוף החומר .
2

א'

חקלאי  ' ,פועלו של נחום צמח על רקע תחיית התרבות היהודית ברוסיה '  ,עבודה לשם קבלת התואר

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

.
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פרדי רוקם
לא יעשה כאן ניסיון לשחזר את אופיין המדויק של שתי הפקות אלה ( הראשונה  ,של גור  ,נעשתה

על  -פי ההפקה

הווילנאית  ,והשנייה ,

של גנסין  -על  -פי ההפקה

את תגובות הקהל והביקורת למחזה ולהפקות

תוך התייחסות למשפט הציבורי על

השונות ,

' הדיבוק '  ,אשר התנהל בחסותה של אגודת הסופרים באביב

אך לפני התיקונים שהכנים

גנסין ) ,

המוסקבאית ) ,

אלא ניסיון לבחון

1926

( כלומר אחרי הצגתו של התא " י .

ולמערכון פארודי  -סאטירי על ' הדיבוק ' ( של אביגדור

אשר הוצג במסגרת התכנית הרביעית ( בכורה

המאירי ) ,

של התיאטרון הסאטירי ' הקומקום ' .

ב ) ] 0 . 9 . 1927 -

מטרת המאמר היא אפוא לבחון את מה שמכונה ' דעת הקהל ' בארץ  -ישראל מסביב ל ' הדיבוק ' עד
סוף מארס

, 1928

המפורסמת ,

מועד עלייתה הראשונה לארץ  -ישראל של הלהקה המוסקבאית

' הבימה ' .
תהליך התפיסה והקבלה של היצירה האמנותית הוא נושא נכבד בפני עצמו  .כמה הבחנות שנעשו

כתחום זה על  -ידי חוקרים ותיאורטיקנים שונים תעזורנה להצגה נאותה של הנושא
וולפגנג

איזר '

ה ~Wirkullg -

מבחין בין מה שהוא מכנה

לבין

Wirkungstheorie

הנדון .

 . Rezeptionstheorieעבורו

קשור לפעולת הקליטה אצל הקורא ( הוא אינו דן בקליטה של הצגת תיאטרון אצל

הצופה ) :
lllLISt

bring 10 light the elementary

,

the reading process

/) description

0

operations which the text activates within the reader . 4

לעומתו ה  Rezeption -.הוא הקבלה וההערכה הפומביות של הטקסט  ,בעיקר על  -ידי הביקורת
והמחקר בתקופות שונות

:

' history of readers ' judgments .

8

reception arlses from

,

0

theory

)/

איזר  ,המעוניין בעיקר בפנומנולוגיה של הקריאה וקליטת הטקסט  ,אינו מכיר בחשיבות קבלתו של

הטקסט על  -ידי הביקורת בתקופות שונות
מנסה רוברט

וויימן "

( the

תפיסתו היא הרמנויטית ללא ממד היסטורי  .לעומתו

;

לאחד את הניתוח ההיסטורי עם ההערכה הביקורתית  .גישתו

origins

Of

literary

the

study

representation or structure ( the

,

0

between

( the

of reception

aesthetics

תפ

Interconnectlon

fOT

Calls

Entstehungege~ chichte ) and the aesthetics

hand , and the study of the impact of
the

:

alld

ן

"

"

חס  theת0

 ) 111ן ) 4צש

י

Dal 'ste//Azngsdsrhetik~ ) ,

צן11א

.ו

" "

the other .

,

/ה

( the

חס ין" 11

literature

ת34ו110ע

?

" "

1

לפי וויימן נדרש ההיסטוריון לתאר את התהוותה  ,תבניתה  ,השפעתה ( קליטתה ) וקבלתה של היצירה
הבודדת כמקשה אחת  .דרישתו היא אולי אידיאלית מבחינה תיאורטית  ,אך ספק אם היא מעשית ,

אפילו במקרה ' פשוט ' באופן יחסי  ,כמו המחזה ' הדיבוק ' לאנ  -סקי  .מכל מקום ברור שאין אפשרות
לבודד את הקבלה ( ה  ( Rezeption -.מדרך קליטתה או מן התבניות של היצירה .
נראה

לי שהמונח

' ' horizon of expectations

( ' אופק הציפיות ' ) של הנס יאוס

%

הוא שימושי ויעיל

לענייננו  ,שכן יש בו ניסיון לעמוד על נורמות אסתטיות שאינן חייבות להיות אחידות בתקומה
3

London 1975

4

שם .

5

שם  ,עמ ' . %

6

7
8
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' הדיבוק ' בארץ השראל

י  , ,יך
~
אנ 4 ,

4

,

( ן
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 - ,ן הקאריקטורה מזכירה את
,

.

י

ניי

מסוימת  .בדוגמה של קבלת ' הדיבוק ' בארץ  -ישראל אנו עדים להתגבשותן של הנורמות והציפיות
תוך כדי המגע של הקהל עם המחזה עצמו  ,עם הפקות שונות שלו ועם הרעות השונות שהופצו ביחס

למחזה ולהפקות אלה  .לקהל היו כמובן ציפיות מן התיאטרון  ,שכן ' הדיבוק ' איננה ההצגה היחידה
שהועלתה בארץ  -ישראל בעת ההיא  .אולם אפשר לשער שתוך כדי תהליך קבלת ' הדיבוק ' מתגבש

ומתהדק ' אופק הציפיות ' מן התיאטרון בארץ  -ישראל ובעיקר ממה שמכונה תיאטרון ( או

.

רפרטואר )

יהודי או ארצישראלי  .הביקורת היא אחד האמצעים החשובים לגיבושו ובדיקתו של אותו ' אופק
ציפיות '

בטרם אתייחס להצגה הראשונה של

' הדיבוק ' בארץ  -ישראל  ,ב , 1922 -

הספד לאנ  -סקי  ,המעיד על מעמדו בעת ההיא
[ ]. . .

אינסטינקט אמתי

ועמוק  .לכאורה

כדאי להביא קטע מדברי -

:

האמן שבו נשאר נאמן לסביכה הטבעית
הוא

היה

:

לחיי ההמונים היהודיים  .זה היה

משתמש באמצעים

המצומצמים

של

הריאליסטן  .על צד האמתי  ,לא ה ' הוי ' החיצוני של ההמונים משך את לבו  ,כי אם ה נ ש מ ה

של ההמונים  ,האינדיבידואליסטית  ,הפרטית  ,הוא ידע לגלות ככוח אהבתו הנאמנה את
האינטימיות שבכל הרגשה

עממית  ' .יי

ביסטריצקי הדגיש את מידת האותנטיות שבביטוייו האמנותיים של אנ  -סקי  ,וסביב לשאלה זו
עתידים עוד להתעורר ויכוחים רבים .
9

ראה
16

10

:

א ' אבן  -זוהר  ' ,הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית

( המוז תש " ם ) ,

עמ ' 165

.

בארץ  -ישראל  ' 1948 - 1882 ,קתדרה ,

. 189 -

נ ' ביסטריצקי  ' ,ציון לנשמתו של

אנסקי ' ,

הפועל הצעיר  ,יד ,

 , ) 3 . 12 . 1920 ( 9עמ '

ה ' Judensau

( החזירה

. 12

185

פרוץ רוקם

הצגת הבכורה של הפקתו של מיכאל גור  ,ב ' תיאטרון הדרמטי ' התקיימה

אחרי הצגת הבכורה של המחזה בתיאטרון ' הבימה ' במוסקבה  .יי

ב8-

ביוני

, 1922

כחצי שנה

על הצגתו של גור כותב ג ' טלפיר ,

במאמר הסקירה שלו על התיאטרון הארצישראלי כי
מאחר שהצגת ' הדיבוק '

ב ' הבימה '

במוסקבה וב ' להקה

הוילנאית '

זכתה לפרסום רב

בעולם  ,ודבר הצלחתה הגיע אף לארץ  -ישראל  ,החליטה ' להקת משחקי תיאטרון
להתנסות הפעם בהצגה זו  .את בימוי ההצגה קיבל עליו מ  .גור

( בן  -מנחם ) ,

דרמטי '

שבדרכו לארץ

ראה בברלין את הצגת ' הדיבוק ' בפלג של ' הלהקה הוילנאית ' והתרשם עמוק ממראה

עיניו  .הוא [  ] . . .עיצב את ההצגה בעקבות התפיסה של ' הלהקה הוילנאית '  ,כמובן בלי
אותן

אפשרויות  ,שעמדו לרשותה

של אותה להקה מפורסמת . . [ .

עצם ההעזה להציג

].

מחזה זה עשתה רושם רב בישוב  : .י
על הצגה זו נכתבו  ,לפי מיטב ידיעתי  ,שלושה מאמרי ביקורת  .שניים מהם התפרסמו בכתב  -העת
' החיים ' שבעריכת פסת גינזבורג  .ד ' בן אסתר כותב

:

דומה כאילו לא באה כל ההצגה אלא מתוך כווני חן לקופה  ,ממש כב ' ימים
שבחו " ל  ,גורם אחר

לנטילת האגדה המיסתורת של אנ  -סקי ז " ל ו ' לקבורת

שלה  -אי אפשר לו שיהיה כאן
לעומתו כותב מרדכי כ " ץ

[  ] . . .עוד

,

הטובים '

החמור '

כמה נצחונות כאלה ואבדנו י

:

למרות המסתורין שבאגדה  ,רקום החזיון על ארג ריאלי  ,הנפשות העושות בו כמעט כולן

' טבעיות ' הן  .המת שבא מבית העלמין לדין התורה  ,הקהל אינו רואה אותו  ,צל חנן הנראה
בקיר בסוף החזיון  -צל המלט [ צ " ל אביו של המלט  -פ " ר ] אצל שיקספיר קדם

ולא חדש פה אנ  -סקי כלום  ] . . . [ .בשביל הבימה ' הדיבוק ' חזיון

לו ,

מוצלח  ,המחזות יפים ,

הדקורציות נהדרות  ,הטפוסים מעניינים  ,הנושא לוקח את הקהל 4 .י

ההצגה הווילנאית  ,שעל  -פיה נעשתה גם ההצגה של גור  ,מדגישה את ההווי המציאותי על רקע
העיירה היהודית  .צד זה מדגיש ביסטריצקי בהספדו הנ " ל ואותו מעריך לחיוב המבקר כ " ץ בהצגתו

של גור  .כמובן שהאספקט הקופתי חשוב מאוד בבחירת המחזה  ,אך נראה שהרצון ליצור על הבמה
תמונה מהימנה של המציאות חשוב לא פחות .

המבקר ' בר  -דרורה ' מדגיש גם הוא את ההיבטים הריאליסטיים של ההצגה  .הוא מתלונן על כך
שהשחקנים רחוקים מן החסידות והוא מעיר כי
כתלבושתם של החסידים היו ליקויים גסים  .את

ר ' סנדר סותר עשיר  ,הלבישו בקפוטה של

משי ושטרימל בימות החול  ,וכן לא יעשה  ] . . . [ ,אי אפשר לסלוח את תלבושתם של

הבטלנים ושל חנן  .אם הלבישו את אלה אנפילאות וגרביים לבנים  ,המגיעים עד הכרכיים ,
צריך היה לדקדק  ,שהמכנסיים יהיו לבנים  ,מכנסי בד  ,ובכל אופן לא להלבישם מכנסיים
שחורים מפני שזה נותן להם צורה של פאז ' ים מימי לואי

1 1

על ההצגה של ' הדיבוק ' ב ' הבימה ' ראה  ,למשל  ,דבריו הנלהבים של דוד בן  -גוריון אשר חזה בה בערב הבכורה

ובערב שלאחריו  .ש ' טבת  ,קינאת דוד  ,ב  ,ירושלים  -תל  -אביב
12

ה  '. 4 -י

ג ' טלפיר .

' ראשית המודרניזם בארץ  :מאמך

חוברת ט  -יב ( דצמבר

1964

 -מארס 1965

),

 , 1980עמ '

. 221 - 220

ששי  :חלוצי התיאטרון המקצועי מכים שורשים

בארץ '  ,גזית ,

. 22

עמ '  . 7טלפיר שוחח  ,קרוב לוודאי  ,עם חלק מן המשתתפים  ,אך הוא

לא ציין את מקורות המידע שלו .
13

החיים  ,י

14

שם  ,עמ '

186

(  , ) 22 . 6 . 1922עמ '

. 11

. 10
15

דואר היום . 30 . 6 . 1922 ,

' הדיבוק ' בארץ ישראל

אלה הן הערותיו של מבקר אשר בוודאי רגיל ל ' ריאליזם ארכיאולוגי ' בתיאטרון  .בדיקה של

הרפרטואר של אותן שנים מראה  ,כי לרוב מוצגים מחזות אשר מאפשרים ואפילו מחייבים תפאורה

נאטורליסטיות  " .י

ותלבושות

לפיכך הן הציפיות של הקהל הן ביצוע המחזה של גור משתלבים

במקרה זה עם הנורמות הריאליסטיות והנאטורליסטיות .
בזכרונותיה כותבת מרים

כרנשטיין  -כהן 7 ,י

שהיתה נשואה אז לגור  ,אך

לא השתתפה כהצגת

' הדיבוק '  ,שבאותה תקופה היו עסוקים חברי הלהקה בחיפושים אחרי רפרטואר יהודי  -מקורי  .לפני
' הדיבוק '

הציגו את המחזה של מכס נורדאו על תיאודור הרצל הצעיר  ,ואחריו העלו עיבוד של

הסיפור המקראי על שולמית  .מן הראוי לציין את השילוב המעניין שבבחירה זו ; היסטוריה ציונית

מודרנית  ,הווי של העיירה וחזרה אל המקורות הקלאסיים  .הנושא הפופולארי ביותר בשנים
מבחינת הרפרטואר  ,הוא הנושא שבו עוסק

' הדיבוק '  ,כלומר

ההן ,

הווי העיירה .

בעת ההיא הגיעו לארץ  -ישראל גם ההדים הראשונים של הפקת ' הדיבוק ' על  -ידי תיאטרון ' הבימה ' .
במכתב ממוסקבה מאת ש ' ביחובסקי  ,אשר התפרסם ב ' הארץ ' (  , ) 28 . 6 . 1922זוכה הצגה זו לביקורת
אוהדת ביותר  ' -זהו אמנות [ כך ! ] טהורה ומזוקקת  ,אמנות ממדרגה הראשונה .

 . ' . .ביחובסקי

מסיים את דבריו באומרו כי
הנך מרגיש כי בא הזמן להראות את

ה ' דיבוק ' וגם את שאר המחזות שהבימה מציגה ,

בארץ  -ישראל  ,כי הקהל העכרי החי והעובד בארץ אבות זכאי לראות את העבודה הענקית
הזאת  ,כי העת שהבימה עסוקה היתה בלימוד ובהשלמות  ,הולכת ועוברת  ,והיא צריכה
לחשוב על עקירת דירתה [  ] . . .במוסקבה ולהניח אבן לבנינה באחד הרחובות שבירושלים
או יפו .

כשש שנים אחרי פרסום המאמר אמנם הגיעה ' הבימה ' לארץ  -ישראל  ,אך רק לביקור  .מעניין כי
המחבר  ,אשר יושב במוסקבה  ,רואה פער מסוים בין הרפרטואר היהודי של ' הבימה ' לבין המפעל

הציוני בארץ  -ישראל  .מחזה כמו ' הדיבוק ' איננו משקף צד זה של ההוויה היהודית  .לכן הוא מסיים
את מכתבו באומרו

:

כי זקוקה היא

' הבימה ' להיות גם מושפעת מהעם היוצר את חיו בארץ אבות בקושי

שכזה וביסורים שכאלה

[.

.

].

ארץ ישראל מחכה לה .

בגיליון הראשון של כתב  -העת ' תיאטרון ואמנות ' בעריכתה של מרים ברנשטיין  -כהן  ,אשר יצא
לאור

ב 17 -

ביוני

, 1925

התפרסמו כמה מאמרים על ענייני תיאטרון  ,שמגמתם הכללית היתה דיון

ביצירה העברית המקורית אשר עתידה לצמוח

בארץ  -ישראל  " .י

יצחק כ " ץ משבח את ההצגה

הראשונה של התא " י אשר חזר מהשתלמות בברלין באותה שנה  .בברלין עסקו חברי הלהקה ( מנחם

.

גנסין  ,מרים ברנשטיין  -כהן שמעון פינקל

ואחרים )

בהכנתה של ההצגה ' בלשאצר '  .כ " ץ כותב

:

הצגת ' בלשאצר ' העבירה אלינו שני ענפי אמנות חדשים  .התכן העברי  ,ולמרות ההשפעה
התיאטרלית

מחוץ  ,אנו

רואים תנועה עברית מקורית על הבימה  ' .בלשאצר ' אינו אלא

מרכז של האמנות העברית לכל צורותיה  .אין לראות בשאיפות התיאטרון הארצישראלי

16

.

ראה למשל

:

אביב תש " ם ,
17
18

א ' אדר  ' ,תיאטרונים  ,להקות  ,שחקנים
עמ ' ; 99 - 51

פ ' רוקם  ' ,ראשית התיאטרון העברי

מרים ברנשטיין  -כהן  ,כטיפה בים  ,רמת  -גן

 , 1971עמ '

בארץ  -ישראל '  ,הספרות  , ) 1979 ( 29 ,עמ '

. 117

מ " מ גולינקין  ' .התיאטרון העברי הלאומי בארץ ישראל ' ; ארגום  ' ,דרכי התיאטרון העברי '  :מ ' גנסין .

ראה למשל
' התיאטרון כארץ ישראל '
:

ובמאים ' ,

א " ב יפה

( עורך ) ,

עשרים השנים הראשונות  ,תל -

. 81 - 76

; י ' כ " ץ  ' ,הזרמים החדשים באמנות העברית

בארץ ' .

פרדי רוקם

רק רצון להכניס ביטוי חדש בשפת עבר  ] . . . ( .ההצגה הזאת היא מעין סינתיזה המעבירה
דרך הפריזמה שלה את כל הצורות החדשות של אמנותנו הצעירה

אין ספק שיש כאן שבח עצמי מסוים

,

( שם ,

עמ '

. ) 13

שכן אנשי התא " י היו גם המוציאים  -לאור של כתב  -העת .

אולם כדאי לציין כי אביגדור המאירי  ,אשר לא נלכד בתכתיבים כיתתיים צרים  ,גם הוא משבח את
דרכו של התא " י בהצגות ' בלשאצר ' תחלום

יעקב ' :

הופעות שני החזיונות הללו היא בעתם חג  -נצחון עברי בשביל אלה שראו את התלבטותו

וכרכוריו של התיאטרון האירופי בתקופה האחרונה בכל גלגוליו וחבלי  -הלידה
בפעם הראשונה ראינו סוף סוף יצירה עברית ממדרגה

גבוהה ,

ההתפתחות האנושית אל העקרונות העפריים שלנו שבתיאטרון

אך גם התא " י עמד בפני ברירות קשות ומאבקים פנימיים בענייני

שלו .

המצרפת את פרי

בארץ  -ישראל ' " .

הרפרטואר  ,ותוך כמה חודשים

החליטו להעלות את המחזה ' הדיבוק '  .אולם לפני שנעסוק בהצגה זו מן הראוי להביא כמה שורות
ממאמרו של מ ' זגורסקי ( בתרגום
ואמנות '

מרוסית ) ,

שהתפרסם אף הוא בגיליון הראשון של ' תיאטרון

:

לא מקרית היתה שתיקתה הממושכת של ' הבימה ' אחרי הצלחתה הרועשת של

' הדיבוק ' ,

הבאה אחרי מותו של וכטנגוב  ,מי שיצר את ההצגה הזאת  .ריקנות הרמונית במרום פסגתה
של כל חבור האטמוספירה הבמחית הטילה צל ענקי ואחראיות [ כך
החדשות של

שתהא

' הבימה ' .

נשקפת

!]

גדולה על יצירותיה

אחרי ' הדיבוק ' ובלעדי וכטנגוב קשה היה להעיז הצגה חדשה מבלי

סכנת ירידה  -אפילו

מעלה

אחת  -מאותו

הגובה

של האמנות

התיאטרלית אשר אליו הגיעה ' הבימה ' אחרי הצגה זו  .יי2
זגורסקי מסיים את דבריו באומרו ' תנו להם רג ' יסר תמידי  ,חזק
ההווה  ,וצל

" הדיבוק "

ופקח ,

הפנו פניהם מהעבר אל

לא יבהילם עוד '  .י תיאטרון ' הבימה ' חייב  ,לפי דעתו  ,לפנות אל ההווה ולא
[

להיצמד אל העבר הרומאנטי נוסח ' הדיבוק '  .חשוב גם לציין שבדברי זגורסקי רשומים כבר דברי -

הימים של תיאטרון ' הבימה ' לתקופה ארוכה בהרבה מזו אשר עמדה לפניו

ב  , 1925 -ולדעת

רבים

הצלחתו של ' הדיבוק ' היתה ' האסון ' הגדול ביותר שנפל על תיאטרון זה  .מדבריו אפשר גם להבין

כמה גדולה היתה יוקרתה של הצגה זו  ,ואין פלא שמנחם גנסין  ,מנהלו של

התא " י  ,אשר נמנה גם עם

מייסדי ' הבימה ' במוסקבה והשתתף בהפקת ' הדיבוק ' המוסקבאית  ,היה מעוניין להעתיק הצלחה זו
לתיאטרונו הארצישראלי .
בגיליון השלישי של ' תיאטרון ואמנות '

( , 6 . 9 . 1925

עמ '

) 16

מתפרסמת מודעה קצרה על הרפרטואר

של עונתו השנייה של התא " י בארץ  -ישראל  .ברשימה זו מופיעים שני מחזות אשר הוצגו על  -ידי
תיאטרון ' הבימה ' במוסקבה  ' -הדיבוק ' ו ' המבול ' לה ' ברגר  .גנסין ראה את התא " י כממשיך או
כמחקה את ' הבימה ' ועל  -אף הכוונות המוצהרות של יצירת תיאטרון ארצישראלי

עברי  ,נראה

שמקורות ההשראה לניסיון זה ןבשו  .נסיונו של גנסין ב ' הבימה ' בוודאי הפך גורם מכריע בפעילותו
בהנהלת התא " י  .והנסיגה אל העבר ואל הגלות לבטח לא תיראה בעין יפה על  -ידי המבקרים ( כמו
אביגדור

המאירי )

אשר ראו בעונה הראשונה של התא " י תחילת דרכה של אמנות עברית

ארצישראלית מקורית .
' המאירי  ' ,הכמה העברית '  ,תיאטרון ואמנות  , ) 5 . 10 . 1925 ( 5 - 4 ,עמ '

19

"

20

תיאטרון ואמנות 1 ,

חוברת ב ( סיוון  -תמוז תרפייה ) עמ '

188

: 107 - 106

(  , ) 17 . 6 . 1925עמ '

. 13

.

ג ' חנוך ' שרטוטים

',

 . 7ראה גם  :רף  -רף [ י ' רכינוביץ ]  .הדים

הפועל הצעיר  ,יט . ) 21 . 1 . 1926 ( 13 - 12 ,

 ,ד,

עמ ' . 25
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פרדי רוקם
ב 20 -

בפברואר

1926

עלה המסך שוב על הצגת  -בכורה של ' הדיבוק '  .רשימת המשתתפים ארוכה

ובוללת שמות  ,כגון שמעון פינקל  ,רפאל קלצ ' קין  ,מיכאל גור  ,מנחם גנסין  ,ארי קוטאי ועוד  .מרים
ברנשטיין  -כהן לא השתתפה על  -אף השתייכותה לתא " י  .בתוכניה  ,במודעות ובמודעות  -הפרסומת
וחטנגוב ' ,

בעיתונות נכתב ש ' ההצגה מאת מ  .גנסין בעקבות יבג  .מ .

כלומר זוהי פחות או יותר

העתקה של ההצגה המוסקבאית  .אודות ההשפעות ה ' זרות ' על הפקת ' הדיבוק ' של התא " י כותבת

מרים ברנשטיין  -כהן בזכרונותיה

:

נתעוררו חילוקי דעות רציניים  .אם כבר
בעקבות ,

ולא

' הדינוק ' ,

ולו גם בעקבותיו של ואכטנגוב

?

על שום מה ולמה לא ' דינוק ' משלנו
אמרנו

:

' ניתן לה

ל " הבימה "

לבוא

ולהפליא אותנו בהצגה זו  ,שכבר יצאו לה מוניטין בבירות העולם '  .ועוד טענה היתה
בפינו

:

שאין סגנון זה  ,אולי  ,נאה להצגה המבויימת בארץ  .הרי כאן חיו ויצרו גדולי

המקובלים  ,וצפת עיר הרזין והמיסטורין היא כאן  .תומך נלהב בנו היה הצייר ראובן  ,שלו

תמונה המראה בחורים ובחורות העומדים משני עברי חומה צפתית  ,אלה מזה ואלה מזה .

אילו אפשר היה למסור בלבוש ובלחן את עולם הקסם הזה של שיר השירים

[ ]. . .

הישראלי ,

ולעומת זה להבליט את הצד הקשוח  ,הקודר והאפל של עולם המסורת והדת

המדכאה  ,של ה ' פסוק ' השחור  ,המת והממית ושל כוחות השטנה והמשטמה השחורה  .כך
ראינו את התפיסה הישראלית למחזה זה  .ונדמה לי שגם כיום לאחר הביצוע הנהדר של

' הבימה '  ,כדאי לנסות לשוות צורה חדשה ומבע חדש למחזה זה  .אולם מנהלנו לא ויתר .
ראובן נאלץ לסגת וליטווינובסקי המשיך את

עבודתו : : .

ברור שספרה של מרים ברנשטיין  -כהן משקף את דעותיה בסוגיה זו  ,כפי שנתגבשו שנים אחדות
לאחר תקופת התרחשותם של האירועים הנדונים  ,אך דבריה משקפים את חילוקי הדעות בתוך

הלהקה עצמה בעת ההיא  .גנסין  ,בספרו ' דרכי עם התיאטרון

העברי ' ,

מרמז לחילוקי הדעות הללו

בתארו את התפוררות התא " י בזמן החזרות על ' הדיבוק '  .שמעון פינקל מאשר אף הוא שעצם הרצון
לחקות את
בתוך

' הבימה ' והבחירה של המחזה הזה דווקא היו מן הגורמים החשובים למתחים שנוצרו

הקבוצה ' .

הקבוצה ,

:

לקראת ההצגה המחודשת של

' הדיבוק '

חזר לברלין  ,הצטרף ל ' הבימה ' ושיחק

בתא " י עזב  ,למשל  ,שמעון פינקל את

ב ' הדיבוק ' .

פלג אחר של התא " י הקים את

' התיאטרון האמנותי ' בהנהלתו של דניאל .

על  -אף הוויכוחים שנתעוררו בתוך הלהקה  ,התקוות והציפיות לקראת הצגת ' הדיבוק ' בתא " י היו
גדולות : 4 .

אך הביקורת יצאה נגד ההצגה  .י ' חובב כותב

:

[  ] . . .אי אפשר לציין את הצגת ' הדיבוק ' כמוצלחת  .על במה ארץ  -ישראלית היה קשה גם
לקוות לכך

[. .

 ] .זה כמה שנים אחדות שקמה בעולם היהודי המולת שוא מסביב לחזיון זה

שאין בו מתום מבחינה אמנותית ודרמטית  .הכל בו מטולא באופן מלאכותי  .הכל מכוון
לאפקטים זולים

 :טליתים  ,שופרות  ,נרות

שחורים  ,סדין  ,מת  ,מקובל  ,רבי וכדומה  .לידי

דמות יצירה זה אינו מצטרף  ,לידי סמל זה איננו
21

שם  ,עמ '
כטיפה

22

מתרומם ' .

:

. 14

בים

( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '

. 145

ביבא -

גנסין  ,דרכי עם התיאטרון העברי  ,תל אביב חש " ו  :ראיון שערכתי עם ש ' פינקל

ב 10 -

בינואר

.

23

מ'

24

ראה  ,למשל  :ד ' הופשטיין  ' ,הדיבוק ' דבר ,
רצון ש " מחול הקבצנים "  -מומנט זה מן החשובים ביותר כהצגה  -ימצא לו בתא " י את גילוי האמת שלו ' .

25

.

הפועל

190

הצעיר ,

יט .

 , ) 20 . 2 . 1926 ( 17עמ '

12 . 2 . 1926

. 13

1981

 .הוא מסיים את סקירתו לקראת ההצגה בדברים אלה  ' :ויהי

הצגת ' הדיבוק '

בתא  -י .

מערכה שנייה  -ויקוד הקבצנים

זוהי לדעתו הצגה פיקאנטית עבור הגויים  ,אך היא חסרת תוכן ממשי עבור יהודים  .חובב מציג
בדברים אלה מה שהייתי מכנה ' הגישה החלוצית הארצישראלית ' למחזה ולהצגה  .בעיניו ' הדיבוק '

שייך ' לחדר הכלים העתיקים '  : " ,והוא חסר רלוואנטיות לארץ  -ישראל של שנות העשרים .
גם מאמר הביקורת של אביגדור המאירי

ב ' הארץ ' ( ) 24 . 2 . 1926

שולל באופן עקרוני את הצגת

' הדיבוק ' של התא " י  .הוא מכנה את המחזה ' אבסורד בשביל הבמה הדרמטית '  .לדעתו אסור להראות

מעשי ניסים על הבמה  ,שכן זה בניגוד לז ' אנר הדרמטי  .המאירי מביא את הדוגמה של אביו המת של

המלט  ,אולם שם רק המלט רואה אותו  ,בעוד שב ' הדיבוק ' הכול צריכים לקבל את המיסטיקה
כתופעה טבעית  .המאירי קובע שאחרי מלחמת  -העולם הראשונה הופך היהודי  ,כדמות על

הבמה ,

למצרך מבוקש על  -ידי מנהלי התיאטרון  ,וב ' הדיבוק ' מצאו יצירה ' שלא רק יהודי אחד מופיע בה
על הבימה אלא ממש היהדות  .ודוקא אותה היהדות המלאה דתיות  ,קבלה  ,מיסתורין  ,בית  -כנסת
בעלי קבלה מעשית המתפתלת עם כח זר  ,עם האהבה וגולת הכותרת

בלילה ,

:

דבוק עם שופר

וחרמות ונזיפות ' .
בדברי המאירי יש משום חזרה על הטיעון החלוצי של חובב  ,אך הוא נוקט גם עמדה עקרונית בנוגע
לטבעו של התיאטרון  ,כלומר אין אפשרות להעמיד יהדות מיסטית זו על בימת התיאטרון  ,אפילו
אם זוהי דרישתו של הקהל האירופאי  .והוא ממשיך בביקורתו על ההפקה של התא " י

:

[  ] . . .הצגת ' הדיבוק ' היתה הצגה הטרוגנית שאחזה את החבל בשני ראשיו  ,וככה

נשארה קרחת מכאן ומכאן  .אין כאן חוסר  -כשרון במשחק החברים כפרט  ,אך יש כאן
חסרון גדול ועיקרי בתיאטרון

:

חוסר ההרמוניה והסגנון שבלעדיהם הדרמה אינה אלא

דיסוננס אחד גדול  .מצד אחד אקספרסיוניסמוס מסוגנן  ,תפיסה תרבותית גבוהה  ,שבטויה

מגרה ומרגיע כאחת  .אלה הם  :טפוסי משולח וחנן  ,המוסיקה ' מפני מה ' ו ' שיר
26

השירים ' ,

.

שם עמ ' . 14

191

הצגת

' הדיבוק '

בתא " י .

מ ' גנסין בתפקיד
ר ' עזריאל הצדיק

ממירופול וד ' דוידוב
בתפקיד סנדר

מחולות הקבצנים והתפאורה של המערכה השניה ( חצר ר ' סנדר )  .ומצד שני  :נטורליסמוס
כואב  ] . . . [ ,שכשהוא לעצמו הרבה מן הכשרון הרבלט בו  ,ובהצלחה ; ואולם בשום אופן
אינו מוסיף משהו שבאמנות על אותה התפיסה  ,שבתא " י תפס בה את מובן החזיון הזה
בעצם מהותו .
דבריו של המאירי חשובים לענייננו הן בגלל אופיים העקרוני הן בגלל העובדה שהמאירי חיבר
מאוחר יותר פארודיה על ' הדיבוק ' לתיאטרון הסאטירי שלו  ' ,הקומקום '  ,שעוד אחזור אליה
בהמשך .
לעומת הקולות השליליים נשמעו גם כמה דעות חיוביות יותר מצד הביקורת  .כך למשל כתב א " ש
יורים

:

חויתה של האגדה העממית שלנו היא נפש העם ולא מיתולוגיה  ] . . [ .וכאן  -לדור
,

הארצישראלי החדש  -רוצים אנו ' לשמר ' ולכבוש בטבעת האמנות את התפארת
הרוחנית ואת הגבורה הנפשית של דברי ימי הגלות הממושכת .

27

מצטרף לדעה זאת גם ' רף  -רף ' ( י ' רבינוביץ )  ,מבקר התיאטרון של ' הדים '

:

ב ' הדיבוק ' בעצם אין יותר מאשר פולקלור  ,נכון  ,ובכל זאת יש לכל איש מאיתנו חשק
לראותו פעמיים  .וכשתבוא אלינו ' הבימה ' ודאי נלך שוב לראותו  .זה אומר דבר מה  .אנו
כנראה אוהבים את הפולקלור שלנו  .ואין במה להתבייש  .יש אמנם להצטער על אשר אין
התא " י מנסה למצוא דרך לדרמה העברית

כנראה לא
27

28

192

קל " .

2

א " ש יוריס  ' ,הדיבוק של בלשאצר ב " הדיבוק "
הדים  ,ד ,

חוכרת ד ( אייר

המקורית  ,אבל

תרפ " ו )  ,עמ ' 109

.

'  ,דבר ,

. 2 . 3 . 1926

גם ' הבימה ' לא עשתה זאת .

ש

מיתווה של ראובן להצגת ' שבתי

צבי ' בתא " י 1926 ,

לדעת מבקרים אלה אין בכוחה של החוויה הארצישראלית לנתק את הדור החדש מן הגלות  ,ולכן
אין גם מקום לנתק את התיאטרון מן הפולקלור .
באשר למשחק  ,כמעט כל המבקרים תמימי דעים שמנחם גנסין הצטיין בתור הצדיק  .ודאי עמדו לו

נסיונו הבימתי העשיר והעובדה ששיחק ב ' הדיבוק ' בהצגה המוסקבאית  ,לפני שעזב את ' הבימה ' .
מעניין שב ' הבימה ' שיחק גנסין בתפקידו של סנדר  ,שהוא דמות מנותקת מן המסורת

היהודית ,

ודווקא בהפקתו הארצישראלית נטל על עצמו את אחד התפקידים היהודיים ביותר במחזה  ,זה של
הצדיק .
על דברי הביקורת הגיבו חברי הלהקה בדברים משלהם  .בידיעה קצרה

בין היתר [ ללא ציון שם

ב ' הארץ ' ( ) 9 . 5 . 1926

נאמר

המחבר ] :

הצגות ' הדיבוק ' ע " י התא " י הולכות

ומשתכללות ,

הולכות ומשתפרות  .הצגת אתמול

באולם התערוכה הוכיחה לקהל הרואים הזוכר חזיון זה מהצגותיו הראשונות  ,שיותר מכל
המבקרים מותח התא " י עצמו בקורת על יצירתו  ,מנתחה ובודקה ומבקש ליחן לה את
תקונה .
בהצגה של אתמול הגיע ' הדיבוק ' לגובה בלתי משוער של שלימות  .לא רק חלקים בודדים

עלו מבחינה אמנותית ( [  ] . . .מריקודם של העניים ניטלה מרירותו המופרזת  ,ניטל מקצת
מכיעורו המופרז  ,ונוסף עליו מן הטראגיות הכרוכה בעקב גורלו של האדם ) אלא  -זה

הוא העיקר  -החלקים מתרקמים ומתחילים להתלכד לבשר אחד .
גם לגנסין עצמו ניתנה האפשרות להגיב באופן עקיף לטענות האידיאולוגיות אשר הושמעו נגד
793

פררי רוקם

הצגת ' הדיבוק ' שלו  .במאמר מפרי עטו הוא הציג את המחזה החדש של תיאטרונו  ' ,שבתאי

צבי '

לז ' ולבסקי  .דבריו על מחזה זה משתלבים  ,ביודעין או שלא ביודעין  ,בוויכוח הכללי אשר התנהל
מסביב ל ' דיבוק '  ,וזו לשונו

:

לא אדבר הפעם על המשיחיות בתור פרובלימה אצלנו היהודים  .אין זה מהמקצוע שלי
ואין זה המקום לכך .
אני נגש אל הנושא הזה בתור משחק עברי בארץ

ישראל  ,הרוצה

להביט על תקופת שבתאי

צבי מנקודת מבטו של יהודי חלוץ  ,העובד לשם החיאתה והתפתחותה של

אולם המבקרים לא הירפו מגנסין  ,וביוני

1926

התרבות : 1 .

נערך ל ' הדיבוק ' משפט ציבורי מטעם ' המחלקה

הבלטריסטית של אגרדת הסופרים '  ' " .המשפט התנהל בשתי ישיבות  ,ב  6 -ביוני

 1926וב 16 -

בו  ,על

מגרש בית  -העם בתל  -אביב  .עצם עריכת המשפט מעידה על הפופולאריות הרבה של המחזה

וההצגה  ,ולפי ידיעות בעיתונים נכחו יותר

מ 3000 -

איש בכל אחת מן

הישיבות  .רשימת המשתתפים ,

אשר כללה בין היתר את א ' ברש  ,י ' פיכמן  ,א ' שטיינמן  ,ח ' הררי  ,יעקב רבינוביץ  ,י ' למדן  ,א '

שלונסקי  ,ז ' רובשוב ומ ' גנסין  ,מעידה אף היא על מרכזיותו של המאורע  .בנוסף לכך זכה המשפט

לסיקור עיתונאי נרחב  ,ולבסוף התפרסם אף ספרון ובו תיאור מפורט של האירוע  .י '
במסגרת זאת אין אפשרות לשחזר את כל הטיעונים שהועלו במשפט ' הדיבוק '  .חלק מהם נשאו

אופי רטורי בלבד  ,כחלק מן האירוע הדרמטי -תיאטרלי של עצם עריכת משפט  .מידת תשומת הלב

לה זכה המחזה  ,על  -אף שחלקים חשובים מן הציבור לא קיבלו אותו אפילו מסיבות עקרוניות  ,היא
מדהימה  .אפשר אפילו לומר

ש ' הדיבוק ' הוא מחזה אשר לא רק מעורר לתגובות מכל הכיוונים  ,אלא

הוא גם טקסט דרמטי אשר כעקבותיו נוצרים עוד טקסטים דרמטיים ואפילו

הצגות  .ובעצם משפט

' הדיבוק ' היה הצגה  ,שכן מן הדין  -וחשבון הסטנוגראפי ברור לגמרי שחלק גדול מאנשי הרוח
שהשתתפו בו שיחקו תפקידים דרמטיים  .גם הפארודיה של אביגדור המאירי על ' הדיבוק ' היא עדות

ליכולת של ' הדיבוק ' לייצר

) ) 10 generate

טקסטים חדשים .

אין זה המקום המתאים לעסוק נשאלת יכולתה של התרבות

בשרשרת של יצירתיות מתמדת

o

[ generate itse

) 10

בכלל  ,והפולקלור בפרט  ,להתמסר

וליצור קשרים אינטר  -טקסטואליים בין
 ' 9הדיבוק ' ,

חוליותיה  .אך נראה לי שהזיקה לפולקלור  ,אשר מצאו מבקרי התקופה

בוודאי תרמה

ליכולת לייצר טקסטים נוספים המסתמכים על המחזה וההצגות  .אלא של ' הדיבוק ' יש תכונה נוספת
הקשורה לבעיית האינטר  -טקסטואליות  ,אך גם באופן ספציפי לתיאטרון  ,ואשר
הגורם

המרכזי לפופולאריות של ההצגות

תיאטרלי  ,שכן הוא

השונות .

היתה  ,לדעתי ,

' הדיבוק '  ,לפחות בחלקו  ,הוא טקסט מטה -

מעלה את השאלה  ,מה קורה כאשר אדם  ,במקרה שלנו לאה  ,מציג בקולו דמות

שהיא בעצם לא שלו

;

השחקן הוא אדם שהדיבוק אוחז בו בכל הצגה

והצגה  ,עצם הופעתו

היא

' דיבוקית '  ,ולכן נוצר במקרה של ' הדיבוק ' מתח מעניין בין דמותה של לאה אחוזת הדיבוק לבין
השחקן  ,החייב להיאחז גם הוא בדיבוק מסוג מסוים  .עזרא זוסמן מרמז לרעיון זה באומרו
כרוח הקבלה  -רוח התיאטרון [  ] . . .גם התיאטרון  ,דוגמת חנן [ שולח

29
30

31

מ ' גנסין  ' ,ועוד על

לפי ידיעה
משפט

התיאטרון

הארצישראלי '  ,הארץ 13 . 5 . 1926 ,

 ] .את ידיו

.

ב ' הארץ ' . 24 . 5 . 1926 ,

הדיבוק  ,דין וחשבון סטנוגרפי ממושבי בית הדין הפומביים על מגרש בית העם בתל

תרפ " ו  .בשנה זו הופיע גם התרגום העברי לספרון של הלל צייטלין  ,הדיבוק הערכה

אביב . .

מפורטת  ,תרגם

ירושלים תרפ " ו  .זהו חיבור הדן ב ' הדיבוק ' בהקשרו החסידי ומלמד עליו סנגוריה .

194

כסתר . .

:

 , .תל  -אביב

מיידיש

מודן ,

' הדיבוק ' בארץ ישראל

במעשי להטים וקסמים  .וגם לו תאיר האהבה הקבלית  .מקובלים מכל המינים מסתופפים
על ספי התיאטרון ומחפשים פה אחרי סוד חייהם .

2

'

כמטה  -טקסט מסבירה  ,לפחות באופן חלקי  ,את היכולת שלו לייצר

דומה שראיית

' הדיבוק '

) ) 10 generate

טקסטים נוספים  :ובכך  ,בין השאר  ,ניתן גם להסביר את המשיכה של הקהל אל

הטקסט וההצגות השונות  .אין צורך לומר שכל מי שמעלה זכרונות מן ההפקה של ' הבימה ' רואה
בשילוב התיאטרלי של לאה וחנה רובינא את סוד הפיכתה של הצגה זו למיתוס תיאטרלי של יהדות
אירופה  ,מיתוס הניזון מן ההתמודדות הקונקרטית עם המוות והרצון להחזיר לחיים את המתים .
משפט ' הדיבוק ' הוא אחד השלבים הראשונים במיתולוגיזאציה זו  .מ ' כתב  -האשמה ' של
הכולל שישה  -עשר סעיפים  ,אביא כאן שלושה

המשפט ,

שניים מהם מתייחסים לזרותה של היצירה

;

האמורה  ,הן ליהדות הן לתרבותה של ארץ  -ישראל .
י'.

יסודות רבים הן בגוף היצירה עצמה והן באופן הצגתה על הבימה הם פרי חיקוי

לנצרות ומשמשים משום כך כלאים ודיסוננס אמנותי ברקמה החסידותית הכללית .
ט" ו.

תשומת  -הלב המוגזמה מצד חבר התא " י למחזה

' הדיבוק ' פה בקרב הישוב העברי

המתהוה  ,תוך הנציגים של החיים החדשים  ,לזהרורי הוי תרבותי חדש עולה  ,שונה בהחלט

מצורות  -חיים בלות ובטלות  .הנהו משגה כפול  ,גם הגיוני וגם אסתטי  ,שכן היא מסיחה את
המרץ האמוציונלי והאמונתי מן הלבטים הנפשיים והפרובלימות

החיוניות  ,הקשורים עם

המציאות הארצי  -ישראלית ועם צער  -הויה וכאבי  -שגשוג של אנושיות עברית מחודשת
והיא גוררת את עליתו הבמחית של הבטוי העברי

המקורי " .

בסעיף י " ב של ' כתב  -האשמה ' אנו מוצאים טענה מעניינת  ,המתקשרת לאמור לעיל על השחקן
כאחוז דיבוק  .נאמר שם

:

' הדיבוק ' משפיע גם על השחקן השפעה שלילית  ,שכן בתכנו המזוייף הוא מכריח את
ממלאי התפקידים לברוא נפשות נטולות מן המציאות ומסרס את תפיסתו האנושית
והאמנותית של

השחקן ' .
4

ברור שהאשמה זו נובעת מן הטענות הקודמות  ,אולם יש כאן תוספת הנוגעת לחוסר יכולתו של

השחקן  ,אליבא דסטניסלבסקי  ,להתמודד עם דמות שאותה הוא איננו מכיר כחלק מן הביוגראפיה

שלו  .בעיני התביעה  ,המחזה הוא אם כן ! ר בכל הרמות האפשריות  .חיים הררי לימד סנגוריה על
ההצגה ובסופו של נאום ארוך ומפורט הוא מסכם

:

אנחנו רואים כאן מהצגה להצגה שנויים בולטים לטובה  .הצגת התא " י תשאב לאט לאט
מתוך הארץ את האמצעים האמנותיים המתאימים  .ואם הקטיגור בא ודורש בשם הקהל
שהתא " י יחדל מהצגת ' הדיבוק ' יש לי הרשות לדרוש בשם הקהל הגדול
הראשים ,

הזה ,

רב

השותה בצמא את הויכוח על ' הדיבוק ' ומראה עד כמה שה ' דיבוק ' בכל

ישותו  -להמשיך את הצגת ' הדיבוק ' ולהשקיע בו עוד יותר מקוריות עברית  ,יותר מרץ
ויותר

כשרון " .

חלקו הגדול של המשפט עוסק בצדדים הספרותיים של המחזה  ,ובוויכוחים אלה לא אגע כאן  .יש

גם התייחסויות רכות לעמדותיו של הקהל כלפי העיירה היהודית שאבדה  ,הגעגועים אליה ואל

העבר ביחס לחיים החדשים בארץ  -ישראל  .בסוף המשפט ניתנה זכות הדיבור גם למנחם גנסין
הדיבוק ' ,

32

ע ' זוסמן  ' ,שוב על

33

משפט הדיבוק ( לעיל  ,הערה

דבר . 22 . 9 . 1927 ,
, ) 31

עמ ' ך . 8 -

34

35

שם  ,עמ ' . 7
שם  ,עמ '

. 32 - 31
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הצגת

' הדיבוק ' בתא " י .

משמאל לימין  :ש ' פינקל בתפקיד חע  ,מ ' גור  ,י ' קרסניצקי וי ' אוקסנברג בתפקידי

הבטלנים
עצמו  .בין היתר הוא התפלמס עם הדוברים הקודמים שדרשו ריאליזם פשטני על הבמה

:

התיאטרון החדש שם לו למטרה לחפש אחרי נושאים כאלה  ,אשר הצופה ילך הביתה
אחרי המחזה ולא ישקוט ולא ינוח עד אשר ילך עוד פעם ועוד פעם לחפש את הפתרון הזה
עד כדי משפט פומבי  .זה הסמן הראשון שהמחזה הזה לא נתן מנוחה לצופה  ,ואם העלו
את המחזה הזה

23

פעם  ,הרי במוסקבה העלו אותו

נימיו הדקים והנסתרים באופן בולט וגרוטסקאי

340

[]. . .

פעם

[  . ] . . .העם

הרגיש בו את

הבמה של עכשיו איננה סובלת

תצלומת  .התיאטרון של עכשיו בא ומראה רמז כל שהוא באופן חריף ומובלט והקהל
הולך הביתה ואיננו יודע מנוחה ימים וחדשים עד אשר הוא מתחיל להתלבט בנושא זה

ובפורמה זו  .התיאטרון דוחף אותו למחשבה  ' ,הדיבוק ' מראה שהמטרה שאנ  -סקי הציג לו

הושגה ' " .
הדברים ברורים וגנסין מסיים את דבריו בקריאה למחזאים העבריים לכתוב ' מחזות כאלה שנוכל
לטפל בהם ' .
אחרי יותר משבע שעות של דיונים ניתן סוף  -סוף פסק הדין שבו נקבע  ,בין היתר  ,שאמנם ניתן

לטעון שהמחזה לקוי מבחינות ספרותיות מסוימות  ,אך בכל זאת יש להצדיק את הצגת ' הדיבוק ' על -

ידי

התא " י ,

והשופטים מסיימים את דבריהם בתקרוה

שהחיים החדשים בא " י ותרבותנך המתנערת ימריצו את הסופר העממי ואת התיאטרון
העכרי ליצור את היצירה הדרמטית המקורית הנאמנה והשלמה בכל

המובנים " .

אולם בדברי סיכום אלה לא תם סיפור ' הדיבוק ' בארץ  -ישראל  .נהפוך הוא ; ראינו שלהקת התא " י
היתה מוכנה לשנות ולשפר את הצגת ' הדיבוק '  ,דבר שאף הוזכר במשפט עצמו  .ולקראת פתיחתו

36

שם .

37

שם  ,עמ ' 102

עמ '

. 93 - 92

 .ברשימה קצרה ב ' תיאטרון

ואמנות ' ,

א ( אייר

תרפ " ז ) .

מחיי א " י  .אולם רק שלושה ארבעה מהם מצאתי תוכן וענין ' .
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עמ '

. 15

כותב גנסין  ' :אני מקבל הרכה מחזות

ר'

קלצקין בתפקיד הנק בהצגת ' הדיבוק ' בתא " י

של בית התא " י בקיץ " , 1927

כלומר כשנה לאחר המשפט  ,הכינו חברי הלהקה  ,אשר לא פרשו ממנה

בינתיים  ,הצגה מחודשת של ' הדיבוק '  .מתוך דברי הביקורת האוהדים של י ' לופבן ניתן לראות

בבירור את הניסיון להתאים את ההצגה באופן חלקי לחיי ארץ  -ישראל

:

בליל פתיחת בית התא " י הוצג ' הדיבוק ' ע " י הסטודיה ביתר הצלחה מאשר ההצגות

הקודמות ע " י הלהקה  .התקונים שהוכנסו

ע " י הרג ' יסורה בתפאורה ובתכניקה של המשחק

וכמו כן בגוף החזיון  ,הועילו הרבה להטיב את הרושם  .החזיון קודר קצת  .הוצאו מתוכו
מומנטים מגוחכים

שונים  .כמו הופעת לאה עם בנות לויתה בלילה בבית הכנסת ומעשה

הלהטים עם ' המת הקדוש ' ועם הסדין הפרוס ; הוסרו ההירוגליפים המיסטיים והאותיות
העקומות

;

נתנה להצגה דמות יותר ריאלית  ,יותר יהודית  .בלי התוספת הזרה שנטפלה

לחזיון זה בהשפעת האטמוספירה של הריבולוציה ברוסיה  .השפעת התקונים האלה היתה
ניכרת בכל מהלך ההצגה  .הם שחררו גם את המשחקים מכבלי המלאכותיות של
ההיפראקספרסיוניזם  ,אשר בהצגות הקודמות  .זהו נסיון לשוב לאופיו הטבעי  ,הפולקלורי
של חזיון זה  .אולם הוא זקוק עוד לקצורים ותקונים נוספים  ,כדי שאפשר יהיה לעכל אותו
גם בסביבה יהודית תרבותית  .המערכה הראשונה עדיין מטילה שעמום  ' ,המשולח '
עדיין מיותר ומגוחך ויש עוד להסיר כמה דברים זרים ומוזרים הצורמים את העין ואת

האוזן " .
עזרא זוסמן מקדיש מאמר ארוך להצגה המחודשת של ' הדיבוק '  .הוא גם רואה את הכוונה ' לשחרר

את המחזה משאר  -הרוח המיסטי ולקרבו לדרמה

ריאליסטית ' ,

אך קובע כי

במידה ידועה נכשל גנסין באותו המשגה שנכשלו בו מאשימי ' הדיבוק ' המושבעים  .גם

הוא משתדל לקבל את ' הדיבוק ' ' ברצינות גמורה '  ,ברצינות השכלית  .לגבי התיאטרון על
' הדיבוק ' להשאר אגדה מיסטית  .לא אחרי הפולקלור והאידיאליזאציה של . . .
38

 .ביבא -

בית דתא " י דיר כשדרות רוטשילד  80תל אביב .

-

39

דפועל דצעיר  ,כ ,

וכטנגוב ,

 , ) 12 . 8 . 1927 ( 38עמ ' 14

.
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פרדי רוקם

אלא אחרי ה ' סובסטנציה ' הדבוקית המיוחדת  ,הנושאת בה את החיים והמוות  .ריאליות
ההוי ורמזים סודיים  .יי4
הדיסונאנס שעליו דיבר אביגדור המאירי במאמרו הארוך ב ' הארץ ' ושדובר בו גם במשפט

' הדיבוק ' ,

המשיך להדהד  ,לפחות בעיני הביקורת  .י4
לרגל צאתו לאור של הספרון המסכם את הדיונים של משפט
כצנלסון )

מאמר במוסף

ל ' דבר ' ,

' הדיבוק '

כותב ' ירובעל ' ( ברל

שבו הוא נותן ביטוי להזדהותו הגמורה עם המחזה וההצגות

השונות  .הוא כותב בין היתר כי
[ ]. . .

' הדיבוק ' הוא מרעיד את כל מעמקי נפשי  ,כי יחד אני עם חנן ועם לאה באהבתם

ובצרתם כי הלכתי אל מוריס שוארץ ואל הוילנאים ואל התא " י ונפשי לא רוחה  ,ועודני
מצפה  ,וכי אם יקום עוד משחק יחידי או קבוצי וינסה לגלם את ' הדיבוק '  ,אלך אחריו ולא
ארפנו .
לדעת כצנלסון

4:

' הדיבוק '

' הוא המחזה המקיים כיום את התיאטרון הישראלי ' .

כדי שנבין את מורכבותה של ההתייחסות הציבורית אל ' הדיבוק ' ועולמו  ,מן הראוי לדון בקצרה
בשימוש במלה ' דיבוק ' בתקופה הנדונה .
במשפט ' הדיבוק ' אומר הסנגור  ,חיים הררי  ,אחרי דברי הקטגוריה הנלהבים של מר שטיינמן  ,כי
לי היה הרושם במשך כל הנאום כי הדיב וק נכנס כקטגור עצמו וקשה עליו להשתחרר

מהרושם שעשו עליו הקריאה וההצגה של ' הדיבוק ' [ ההדגשה

כלומר  ,המלה ' דיבוק ' נרדפת במידה מסוימת ל ' התלהבות '  ' ,להט ' ואפילו

שלי ,

פ " ר] '.

' שיגעון ' .

4

וראיה מעניינת

לכך אנו מוצאים בעיתון שבו התפרסם מאמרו של יעקב הורוביץ הדן בצמיחתם של תיאטראות
חדשים בארץ  -ישראל  .הורוביץ מתייחס גם להצגת התא " י

:

אנחנו רוצים ראשית כל ' דיבוק ' יהודי ושנית דבוק באספקלריה ארצישראלית  .ולכן
איפוא אך תעתועים אמנותיים המה

המזרחיות  -הארמוניות הזרות

למשל ,

הנסיונות להחיות על הבמה את הקידות

לנו  ,בשעת הופעתו

הקבצנים הלא  -יהודי  ,כי אם הרוסי

בהחלט .

של הרבי בקהל חסידיו  .זר לנו גם רקוד

4

הטיעונים וההתייחסות לתנועה ולריקוד כאחד האלמנטים החשובים ביותר בהצגה מוכרים מרשימה
ארוכה של מאמרי ביקורת על ההצגות השונות  .אולם דווקא מאמר אחר באותו עמוד  ,שבו נדפס

מאמרו הנ " ל של הורוביץ  ,הנושא את הכותרת ' " דיבוק " של רקוד '  ,הוא המעניין אותנו בהקשר
הנדון  .מאמר זה נפתח במילים הבאות

:

עתה בתקופה ה ' שימי ' וה ' שרלסטון ' מן הראוי לספר עובדה נשכחה על מחלה ששמה
' חוריאומניה ' ,
וה ' דיבוק '

היינו ' שגעון הרקוד '  .היו זמנים שמדינות שלמות הוכו בשגעון זה [ . .

].

נכנס מאחד לשני והעירבוביה הולכת וגוברת .

המאמר מתאר באירוניה את מגפת המחול המפורסמת שפרצה במדגסקר בשנות החמישים של

דבר .

40

א'

41

1927

קיסרי

. 22 . 9 .

( ' כמות '  ,כתובים  ,א ,

מח  -מט

(  , ) 18 . 8 . 1927עמ ' ) 5

יא

,

המאירי ( ' על פתיחת בית התא " י '  ,המחר  ,ד ' מנחם

אב תרפ " ז  ,עמ '  ) 23יוצאים בחריפות נגד החד  -צדדיות מבחינת הרפרטואר הבאה לידי ביטוי בהצגה המחודשת של
ה ' דיבוק ' .

כצנלסון ]  ' ,עדות בישראל '  ,מוסף לדבר  ,ג ' כאלול תרפ " ו  ,עמ '

42

ירוכעל

43

משפט הדיבוק

44

י ' הורביץ  ' ,תיאטרון או סטודיות
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[ ב'

( לעיל  ,הערה

 , ) 31עמ '
?',

.2

. 25

כתובים  ,שנה שנייה  .א

( 1927

. ) 25 . 8 .

עמ ' . 2

' דייגים '  ,פארודיה על הצגת ה ' אהל ' ב ' קומקום

המאה

הקודמת ,

אולם בעל הטור מפנה עין קורצת גם לשנות העשרים העליזות שבהן חדרו

הריקודים הנ " ל לארץ  -ישראל ודבקו באוכלוסיס  .בפארודיה של המאירי  ,אשר הוצגה בתכנית
הרביעית של

' הקומקום '  ,ב 6 -

בספטמבר

לריקוד צ ' רלסטון עליז  ,והיא שואלת

:

, 1927

הופך הריקוד המפורסם של הקבצנים מסביב ללאה

' מדוע לא למדתם אצל אגדתי כמו חברי ' האהל '

,

4

ואין צורך

לציין ש ' האהל ' וברוך אגדתי הם דווקא אלה שחיפשו את הביטוי הארצישראלי האמנותי המקורי
בתיאטרון ובריקוד

;

לעומת דרכו של גנסין בהצגת ' הדיבוק '  ,ולעומת הרוקדים בבתי  -הקפה התל -

אביביים של שנות העשרים .
' הדיבוק בקומקום ' הוא טקסט פארודי מובהק  ,שכן הוא מבוסס מצד אחד על טקסט מוכר היטב
שעוות ועל חומרי אקטואליה ידועים  ,בעיקר מחיי התיאטרון  ,מצד שני  .זוהי דוגמה נוספת ליכולת

של ' הדיכוק ' לאנ  -סקי לייצר טקסטים נוספים  .המאירי כתב פארודיות אחדות על הצגות  -תיאטרון
ארצישראליות בנות התקופה  ,כגון ' הדייגים ' ו ' יעקב ולאה ' ב ' אהל '  ,אבל הפארודיה על ' הדיבוק '

היא היתיאטרלית ' ביותר  ,ואולי יש לייחס זאת לאופיו המטה  -תיאטרלי של המקור  ' .הדיבוק
בקומקום ' איננו הפארודיה הראשונה על המחזה  .בעקבות ההפקה הווילנאית הוצגה הפארודיה
' מיטן כח פון
ב ' ווארשאווער

מאי בשנת

דיבוק ' ,

פרי עטם של ב ' יאושזאן ומ '

על  -ידי ' הפארייניגטע טרופע '

קיפניס ,

צענטראל טעאטר '  .פארודיה זו הוצגה פעמים אחדות מן

" . 1921

ה 10 -

במארס עד אמצע

4

הביקורת קיבלה את הפארודיה של ' הקומקום ' באהדה רבה  ,על  -אף הרצון  ,בעיקר מצד

להטיל צנזורה על מה שכונה על  -ידי אחד המבקרים

' פוליטיקה קונטרבנדיסטית ' ,

47

ההסתדרות ,

זאת בעקבות

כמה סאטירות פוליטיות מובהקות מן התכנית הקודמת .
אחרי הפארודיה של המאירי ציפה הקהל הארצישראלי לבואה של
אלה נבנו והוגדרו בעקבות כל האירועים מסביב
1928

45

47

שהתרחשו לפני בואה ארצה במארס

.

מידע על פעילות ' הקומקום ' אפשר למצוא אצל ד '
ישראל ' ,

46

ל ' הדיבוק ' ,

' הבימה ' ,

ואפשר לומר שציפיות

אלכסנדר .

ביבא -

' הקומקום  ,ראשית

התיאטרון הסאטירי בארץ -

עבודה לטס קבלת התואר מוסמך  ,אוניברסיטת תל אביב . 1975 ,

. .

 . 74וראיון עם מר יוסטוס  ,בנו של

ז ' זילבערצוייג ( עורך )  ,לעקסיקאן פון יידישן טעאטר א ניו  -יארק  , 1931עמ '
יאושזאן  .מאמר נפרד על הפארודיות של המאירי על הצגות תיאטרון נמצא בהכנה .

י ' לופבן  ' ,רשימות

והערות '  ,הפועל הצעיר  ,כ  , ) 2 . 9 . 1927 ( 41 - 40 ,עמ ' או

.
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פרדי רוקם

נספח
בקומקום *

הדבוק

מעשה נורא בארבעה חלומות רעים

קול נפלאו הנך יפה רעיתין עיניך יונים ! אוי  ,לשחק !

מערבה ראשונה

בו )

המשולח ( נכנס ומביט

חנן אני נצחתי ! אני אשחק כמו חננוביץן הנך יפה רעיתי  ,עינ -
חנן ערמד בצד ומתנענע ראח " כ עומד קפוא .
של שה ב טלנים

( מזמרים ) -

המשולח ( מפסיקו ) אתה מחקה את פינקלן

מפני מה  ,מפני מה יורדים התיאטרונים

אצלנו עשר אמות באדמה ?  -ירידה צורך עליה  :כדי שהתא " י
יצליח ויהיה התיאטרון היחידי בא " י .
אחד מהם השמעתם את האניקדוטה

כלם נשמע

! נשמע

,

2

האשה המיללת ( נכנסת ) אוי

?

אוי

וכלו היה זהב טהור

כלם אי  -אי  -אי -

! זהב

!

טהור .

האשה תלד ריזיסור ויהיה תיאטרון בארץ ישראל !

ב ט ל נ י ם אי  -אי  -אי  -הנה דברים פשוטים ואין איש רואה ויודע  ( .יוצאים
בדבור )
חנן הנה ! נצחתי אני אהיה הארטיסט העברי
חנן הנה

המשולח זה לא נכון  .הסוס היה חמורו של בלעם !
כלם

!

תן לי מזל ואצליח הפעם בתא " י החדש ן אוי ,

! אוי ! ( יוצאת )

,

( צוחקים )

! אוי !

ה מ ש ו ל ח ( נכנס ) אשה מקשה לילד תפקיד ואיש מקשה לילד תיאטרון .

נפלא  ,שרגליו היו עשויות מעצי ארזים  ,בטנו היתה עשויה
נחשת קלל  ,צוארו  -כמגדל השן וראשו כסף ת " ק במזומנים -

אוין רבוינה של עוילמן זה

עשרים שנה שאני משחקת על הבימה  -ואין לי הצלחהן
רבוינה של עולם

האחד מספרים על הרבי רב  -שמלקה מיהופץ  ,שהיה רוכב על סוס

( יוצא )

בטלנים ( נכנסים בשמחה ויושבים ומדברים בינם ובין

עצמם )

( משתאים )

!

נצחתי

אני אהיה הארטיסט העברי הגדולן חנן  ,לאה - ,

!

הנך יפה רעיתי ן עיניך יונים ! שערך  -כעדר הרחלים  -צמתך

כמגדל רוד  -הנך יפה רע -

האחד ועל דבר הרצועה שמעתם ? ( צוחק ) הרבי רב זנולה  -רצועה
היתה לו  .רצועת עור פשוטה  ,שהיתה עשויה זהב טהור .

( צוחק )

המשולח זה לא נכון  .זאת לא היתה רצועה  ,כי אם

מקל .

ה א ח ר ( קם ונגש אליו ומתוכח אתו) טוב  ,טוב  ,יודעים ,

יודעים  ,זה רק

כלם ( משתאים בו וצוחקים

משולח אמרתי

חנן ( מתעלף

אתה מחקה את פינקלן

:

ומת )

משולח ( מכסה אותו ) תפקיד קצר  .לכל הפחות לא תדבר שטויות

כלם )

בדרך משל  :הסוס לא סוס  ,הראש לא ראש  ,הבטן לא בטן ,

הרצועה לא רצועה  :אלא מאיו
המשולח וגניסין לא גניסין  ,כי אם סטניסלבסקי .
חנן ( לשמע השם סטניסלבסקי מזדעזע ונגש אליהם ) מה אתם

בשאר המערכות .
בטלנים ( נכנסים ומרקדים על גבי חנן המת )
אחד ( נתקל במת ) אוין מת ! חנן מת ! מי יהיה החתן

משולח זה

סוד  .מארש

?

! פאשול וון !
-

מסך -

מרברים ? סטניסלבסקי ? ומה שמו הפרטי של טטניסלבסקי ?
א ח ר שמו מיכאל חעוביץ סטניסלבסקי .

ח נן מיב  -אל  -חנן  -נוב  -ביץ

הבטלנים נו  ,די

מערכה שניה

( מהרהר )

! המחזה הזה הוא

ארוך יותר מדי  .הקהל משתעמם .

נלך לשתות קצת יי " ש .

במאחורת עומדים שלשה מתים לבנים  .קבר

אהד מהם היודעים אתם  ,שרבי סנדר עושה חתונהק
שני

מה ? חתונה ?

מי עיורה חתרנה

?

מי

" פ  -נ הדבוק

?
( יוצא )

המשולח גניסין מחתן את סטאניסלבסקי עם ואכטנגוב !

כלם א  -ה  -ה ! אם ככה בואו נשתה קצת יי

"ש !

( יוצאים בשמחה

ובזמרה )

ח נן מיכאל  -חנ  -נו  -ביץ  .חנן  -נוביץ ( מונה באצבעותיו ואח " כ

חנ  -נו  -ביץ  -חנן  -הלא זה שמי ן

ובכן ~ ,

hr

בכפתוריו )

לחנם למדתי חצי שנה

את תפקידי ! לא לחנם ! אני אהיה לארטיסט גרוף ן אני ארבר
בלשון צחה
אשחק

!

אני אדבר בפאתוס

תפקיד האוהב  ,הבון  -ויואן על הבימה

את לאה בהדבוק ! איפה לאה

מופיעה במערכה הראשונה

לה רנדבו במערכה

?

איפה לאה

? מדוע

א ' המחירי  ,הדבוק

!

חנן

!

אני אוהב

? מדוע

אין לאה

גניסין אינו מרשה לי לתת

ראשונה  ,כמו שעשו בכל התיאטרונים ?

לאה ! לאה ! הנך יפה רעיתין ככה

-

! אני אצעק בקול רם ! אני

אני אדקלם

בקומקום  ,כתב  -רד  ,גנזים ,

! בזמרהן

תיק ~

כאן מובא הטקסט ללא הזיקת  -המופיע בכתב  -היד .
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יש לי

תנצבה .

שני בטלנים ( מסתכלים

בקבר )

אחד מי קבור פה ?
שני הדבוק קבור פה  .זה לא הקבר היחידי שלו  .בכל העולם יש לו
קברים  .בגרמניה  ,בצרפת  ,באמיריקה  ,ברוסיה תם בשוידיה

ונורויגיה .
אחד ומי קבר אותו כל כך הרבה פעמיסו
שני המתרגמים והריזיסורימ  .ואולם הוא קם תמיד לתחיה  .זה עונש
גדול מאוד  .ועכשו יקברו אותו גם בארץ ישראל בפעם השניה .
( הולכים )

קבצנים ( משתערים בכניסתם ורוקדים

צ ' ארלסטון )

גבאי ( בא וזורק להם זרעונים ) הא לכם פיסטוקס  .רב סנדר שולח לכם

מן החתונה ,

( נעלם )

הקבצנים ( הרטפים רמפצחים
אחד

ו ו  /יז .

:

ריורקים )

הם אוכלים כחזירים ולנו נותנים פיסטוקסן

שני ימת שמם וזכרם ! הם לא יזכו לחתן את הכלהן הדבוק יכנס בה !
אתם תראו

:

הדבוק יכנס בה ן

( צרחקים )

' הדיבוק ' בארץ ישראל
לאה

ונערבה שלישית

( נכנסת )

קבצנים ( רוקדים סביבה  ,דוחפים אותה  ,מנקרים את עיניה  ,קורעים
מעליה את

הבגדים ,

מתנכים אותה בצמתה ויורקים בפניה
המשולח ( נכנס ויוצא בלי

זרעונים ומשרבבים לה לשון באיומים .
ל א ה אתם מרקדים צ ' רלסטון ואינכם יודעים לרקוד  .מדוע לא למדתם
אצל אגדתי  ,במו חברי " האהל " ?

קבצנים ( פורצים בצחוק

חסידים ( עומדים ומחכים לרבי

מ ש ול ח ( נכנס  ,עומד ואומר ) צריך לקרא להרבי  .כבר מאוחר ומשעמם .

פרוע )
החוצה )

הרבי ( נכנס  ,יושב ) הקדושה בכל הארצות היא ארץ ישראל  ,הקדושה
בכל העריס היא תל  -אביב  ,והקדוש בכל התיאטרונים הוא

לאה ( נגשת אל הקבר בפאתוס ) הנה הקבר  .בודאי יש בו מת .
מש ול ח ( עובר על יד לאה ומפחיד

אותה ) :

התא " י

הם ! ( יוצא ונכנס דרך דלת

אחרת )

סבתא ( נכנסת ומלטפת אותה נגשות אל

,

.

הכותל  .הרב הגדול רב מקס ריעהוו היה יודע להציג את אל

לאה מי שוכב פה בקבר

הנקמות " של שלום אש  - .הרב הצדיק טאירוב היה יודע

הקבר )

?

לאה אני רוצה לדעת  ,מי שוכב פה

בקבר ?

רובשוב וברל כצנלסון למדו עליו זכות  -הוא

מת בהחלט ,

הצדה )

סבתא באי לאהלה  ,באי אל בית הקברות  .אחרי משחקה של חנה
רובינה תוכלי להקבר חיים לאהלה  .באי  ,באי .
לאה תאפשר להזמין גם את המבקר שלנו ? איפה הוא

הוא אורי קיסרי המבקר שלנו
סבתא גם הוא שם .

"

?

? סבתא ,

איפה

איפה הואו

כותבים בקרת מבלי לראות את המחזה  .לא צריך  .הבקרת כבר

ההצגה .

לאה אני רוצה להזמין את חנן  .גניסין לא הרשה לי לתת לו רנדבו
במערכה הראשונה .

סבתא טוב  .תזמיני אותו  .באי  ( .יוצאות  .המשולח עומד להן בדרך .

הסבתא נבהלת  ,יורקת לו

:

כלם אי  -אי  -אי  -ותלמידו הרב הגאת רב גניסין  -אי  -אי
צעקה ( ק החת ) א  -ן  -י ! -
רבי מה

חת ?

גבאי זה  ,רבם זה הדבק חק ' בנכנס אל תוך כל העולם  :אל התיאטרר
מם ואל הקהל  ,אל הרתיסןים ועכשו נכנס אל תל לאה .

גבאי מאין הרבי יורע

?

רבי טפש  .אתה אמרת עבשו  .נו  ,צאו כלכם .
כלם ( יוצאים  ,חוץ מן הגבאי והמשולח )

רבי מי הוא המשולח הזה הדומה לקוטאי
גבאי זה  ,רבי  ,ניקולאיבסקי סולדאט  ,רבי  ,זה של ליאוניד אנדרייב
ב ' נייקנו וו סירום '
?

.

רבי אני יודע  ( .גבאי יוצא )
ס נדר ( נכנס בבכי ) רבי  ,רבי הקדוש ! שוב פעם הדבוק  .אני יהודי פשוט

טפון כל חלומותי ! )

החתן והמלמד ( נכנסים )

רבי ן ן -

אידיוט .

תעמוד ככה וחסיד את הדרשה  .את הדיקציה למדת וגם את
הפוניטיקה  .במקום שוא תבטא תמיד צירה  .זה

רבי מי אני ומה אני ? הדבוק נכנס בכלנו  ,בני  .מי אני ומה אני ? אני רק
צדיק תמים  ,אני עניו גדול  ,אני אפס  ,אני רק ראש של כל בני

אוריגינאלי .

ואחר כך תאכל  .הרבה תאכל  .ואל תרעב כמו בביתך  .רב סנדר

הגולה ולא יותר  .מי אני ומה אני
סנר ר

הוא גביר  .תאכל  .הרבה .

,

רבי ! הדבוק אוכל את כלנו רבי
רבי

חתן רבי  .אני מפחד - .

מלמר לא יפחד  ,אלא  :מפחד  .אל תפחד  .אידיוט .
ח תן אני מפלד  .הבתולה היא בתולה זרה  .אני מפתר מפני הבתולה .
משולח הבתולה אינה בתולה  .זה רק משל !

זכותה תגן עליו רבי ,

!

רבי אתם מסכימים ארטיסטים

?

ן חברת

התא " י עומדת מאחוריו

? !

חסידים ( נכנסים בבהלה ומרימים את ידיהם ) אנו  -מסכימים -
לגרש  -את  -הדבוק  -ולהציג  -דרמות  -אחרות -

מותר לך  -מותר לך  -מותר לךן  ( -שתיקה

ארוכה )

משולח חנן כבר מוכן מאחורי הפרגוד אפשר להתחיל .

והמלמד ( יוצאים )

לאה וסבתא ( באות ובוכות )

רבי אמור לדבור ויכנס
סנדר ( צועק ) הדבוקן הכנס !
!

סבתא ( מושיבה את לאה על הכסא )

שבי לאהלה  ,שבי  .את חלשה

מאד  ( .בלטיפה ובשמחה ) אחרי כן  ,כשהדבוק יכנס בך  -תהיה

.

חזקה  ,לאהלה חזקה כמו גבר

!

( מנשקת

ח תן ( נכנס עם המלמד ומפחד לגשת אל

דבוק ( מבחוץ ) אני כבר נכנסתי ! מה צועק חנן מבחוץ
לאה ( נכנסת ) אוי

לה )

הכלה )

מלמד נו  ,אל תהאגולמ ! נו  ,גש אל הכלה ! היא לא תנשך אותךן ( דוחף
אותו )

)

!

רבי מי אתה הדבוקו
חנן אני אחד מאלה המחפשים שבילים חדשים באמנות התיאטרון .
רב י לא נכון  .זה עושה הלוי  ,אתה צריך להציג בפשטות ובריאליסמוס .

ח תן ( נסוג לאחור ורוצה

ובכן

לברוח )

:

אני גוזר עליך לרדת מעל הבימה השמעת

מ ל מ ד ( תופש אותו בכנף בגדו ) גולם ! מה אתה מפחד ? עדיין לא גבנם

חנן לא ! אני רוצה לשחק

ח תן ( לוקח את המטפחת האדומה הגדולה ורוצה לכסות אותה  ,את

רבי תקיעהן
סנדר ( תוקע )

בה הדבוק

! ( מושך אותו ) בא ! הנה המטפחת  ,כסה אותה !

רגליה )

צעירה

;

אחד מן הקהל  .רבי  ,כבר נמאס לנו הדבוק  .רבי  ,יגרש אותו ן

המלמד עמוד ישר  .ככה  .כפתר את המכנסים  .אל תהא

לאה ( קופצת

!

רבי אני יודע .

קבר אותו  .אך לא צריך להזמין  .הם

כתובה אצלו עוד מלפני

בלשאצר " -

והרב הגאון הגדול והנורא

( בזמרה )

והנורא  -אי  -אי  -אי  -סטניסלבסקי  -אי  -אי  -אי

הדבוק  .היה משפט על הדבוק  .ואחרי שהסניגורים זלמן

המחר .

.

להציג את

סבתא לא כלום לאהלה  ,לא כלום  .אל תביטי בקבר  .באי .

החתן

והכשרון הכי גדול

בתא " י היא חינה

רוזובסקאיה - .

הרב הגאון רב מנדלי שניפישוק היה יודע להוציא שמן קיק מן

ל אה ( נבהלת ומשת אל הסבתא צועקת ) סבתא יקרה ! סבתא יקרה !

( עומד

וזירים ) :

בם  ,בם  ,בם .

חסיד הרבי שיחיה הולך ובא .

משולח ( ננגס  ,הקבצנים נבהלים ממנו ובורחים

משולח

מלה ) .

בבהלה )

אי ,

!

לך מפה בטלן

! לא כמו חנן ! אוי  ,חנן ! הנף

משול ח הדבוק נכנס גם

אין עצה !

!

חנן יכלים אתם לתקוע לי ! אני לא אצא
!

אידיוט

!

מפחד

מפני

יפה רעיתי  -עיניף יונים

!

בכלה  .הרבי יגרש אותו ומחר שוב יציגו אותו .

שברים ,

רבי
סנדר

( תוקע )

?

!

זה תפקיד קצר וטובן

יכולים אתם לתקוע לי ! אני לא אצאן

רב י הביאו נרות  .אך לא חשמל  .החשמל יקר מאד בתל אביב  .זה נורא
ממש .

.

במקור באות קירילית  ' ,משהו באפור ' .
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פודי רוקם
קול ( מאחורי הבימות ) הורידו את האור ! הרבי צודק ! פחות אור

חנן

!

חסידים מל טוב

גבאי ( הולך ומביא נרות ומחלק ) תוצרת הארץן תוצרת הארץ !
חסידים ( הולכים עם הנרות סביב סביב ומזמרים ) :

נא ,

קדוחם בקופה

הצליחה

נא ,

עוזר דלם הושיע -

תא " י

חברת

עננו ביום

לאה עעל עממו ( מהשקת עם חק

חנן רבי

!

רבי אתן לך תפקיד קצר וטוב
חנן דניאלה אוין אינני רוצה ! מלך הקבצנים
:

רב י

תשחק את דניאל
!

חנן

!

שכחתי

אוי  ,אינני רוצה ,

!

לי

יוצאים )

אסור להופיע על הבימה ,

טפש ! לא דניאל הרזיסור ! אלא דניאל ב " בלשאצר " תקיעה גדולה

גבאי
חנן ( נכנס מאחורי הבמה על הבמה ) לאה ! אני אוהב אותך בכל זאת

ן

( תוקע )

( בורח )

באהבתי
מ ש ול ח ( מכסה אותה בעתונים " דבר
! ( נופלת מתה )

 . 1 .הארץ .

ברוך דין האמתן

חנן !

 -מסך
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אני מתי במערכה

לאה הנך יפה רעיתי  -עיניך יונים  - -אני מוכנה למות בעבורך
!

לאה

אוי ,

( כלם

הראשונה

!

,

חסידים מזל טובו מזל טוב מקודשת ! ( שוברים כלק

קראנו ! -

אני אצאן אך תן לי תפקיד טוב אחר במקום תפקיד זה

הנך

יפה רעיתי - -
! מל טובו

)

הבקרת תהיה טובה .

,

'"

פע81פ ופא81מ

קביעת הגבול המזרחי של ארץ  -ישראל המנדטורית
גדעון ביגר

מאמרו של י ' גילהרי הציג את התהליך המדיני שהביא להפרדתו של עבר  -הירדן מארץ  -ישראל
ב . 1922 -

כתוצאה מתהליך זה קמה עבר  -הירדן כיחידה מדינית נפרדת במסגרת המנדט הבריטי על

ארץ  -ישראל  ,יחידה שהיתה הבסיס ליצירתה של המדינה העבר  -ירדנית עשרים וארבע שנים מאוחר
יותר -

ב 1946 -

 .מאמר זה המבוסס על חומר ארכיוני  ,מתאר בפירוט את ההצעות והמהלכים

השונים של קובעי המדיניות הבריטית לגבי גבולות ארץ  -ישראל  ,אולם המאמר אינו מנסה להציג

את הסיבות שהביאו לבסוף להפרדתו של עבר  -הירדן מארץ  -ישראל  .במאמרו  .של אלסברג ,
שהתפרסם זה לא כבר

2,

נדונה בעיה זו מנקודת מבט דומה  ,אם כי סקירת האירועים ' מתחילה אך

מחודש אוקטובר . 1918
בהערה זו כוונתי להוסיף לשני המאמרים הנ " ל את הממד הגאוגרפי של הנושא  ,ולהמשיך בתיאור
ההתפתחויות של קביעת הגבול המזרחי  ,התפתחויות ששני המאמרים גם יחד לא נגעו בהן .
הסיבות לקביעת קו הגבול
עיקר מאמרו של גילהר מסתיים בוועידת קהיר  ,ודן בקיצור על ההליך החוקי שבאמצעותו
הופרד עבר  -הירדן מארץ  -ישראל כשנה וחצי מאוחר יותר  ' .אלסברג מרחיב ומציג גם את ראשיתו
של הדיון בפרטים הממשיים של הגבול  ,דיון הקשור בבירורים על עתיד פיתוחו של ים המלח  4 .הוא
ממשיך בתיאור חליפת המיברקים בין הנציב העליון למשרד

המושבות  ,בה נקבע

במדויק קו הגבול .

קו זה נקבע רשמית כקו ה ' מתחיל שני מילים מערבה מהעיר עקבה  ,במפרץ בשם זה  .קו זה ימשך

במרכזם של ואדי ערבה  ,ים המלח ונהר הירדן עד להתחברותם עם נהר הירמוך ומשם במרכז הנהר
עד לגבול הסורי '  ' .בהתכתבויות שכין הנציב העליון למשרד המושבות ניתן לקו הגבול פירוט מדויק
יותר רכן הסבר לקו '  . . .הקו יעלה בירמוך באמצע הזרם עד לנקודה מספר  124 % 32במפה מספר

5

בסדרת ה  . -ו  .ש  .ק  .עבר  -הירדן תביע התנגדות חזקה אם הגבול לא יעבור באמצע נהר הירדן ' .

6

.

י ' גילהר  ' ,הפרדת עבר הירדן המזרחי מארץ ישראל '  ,קתדרה  ( 12תמוז תשל " ט ) עמ '  [ . 69 - 47להלן
א " פ אלסכרג  ' ,קביעת הגבול המזרחי של ארץ ישראל '  ,הציונות  ,ג

( תשל " ד ) ,

עמ '

250 - 230

[ להלן

:

 :גילהר ]

אלסברג ] .

גילהר אינו מציין את מחקרו של אלסכרג והדבר תמוה .

גילהר  ,עמ ' . 64
אלסברג  ,עמ ' . 239 - 236
' העיתון הרשמי ' של ממשלת המנדט ,
סמואל ( נציב עליון ) למשרד המושבות  ,מברק

] . 9 . 1922

לונדון [ להלן % . )( :

.

 315מ  . 30 . 8 . ] 922 -ב  / 733 / 24 -ל) [ ) כ ~, PlbliC Records Office -

.ק ) .
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נראה כי שלושה גורמים חברו לקביעת הגבול בין ארץ  -ישראל לעבר  -הירדן בקיץ  -סתיו

1922

דווקא  ,וזאת כאמור כשנה וחצי לאחר ועידת קהיר בה הוחלט על הקמת יחידה מנהלית מיוחדת

ממזרח לירדן  .הנימוק הראשון כבר הועלה על  -ידי אלסברג והוא קשור בדיונים לקביעת עתיד
הפיתוח של ים המלח  .דיונים אלה נעשו אינטנסיביים ביוני  , 1922עת נפתחו המגעים בין נציגי

הממשל הבריטי משני עברי הירדן  .הם העלו את הצורך בקביעתו של קו מדויק  ,שיחצוץ בין שטחי
המנהל

השונים .

דחיפה נוספת לקביעת קו הגבול ניתנה עם פרסומו של נוסח המנדט על ארץ  -ישראל  ,ב 24 -

, 1922

ליולי

שבו נכלל סעיף המגביל את תחומיו של הבית הלאומי היהודי  7 .סעיף זה קבע כי ' בשטחים

המשתרעים בין הירדן ובין הגבול המזרחי של ארץ  -ישראל  ,כפי שיקבע בסופו של דבר  ,יהיה בעל
המנדט רשאי  ,בהסכמת מועצת חבר הלאומים  ,לדחות לאחר זמן או למנוע הטלתן של כל אותן
הוראות מנדט זה  ,שהוא ימצאן בלתי מתאימות לתנאים המקומיים המתאימים '  .ונתעורר הצורך

להסביר את משמעותו של הביטוי ' ממזרח לירדן '  .סמואל טען כי קיימת בעבר  -הירדן דרישה לכלול
בשטחה את כל השטח שממזרח לירדן  ,ממקום יציאתו מים כנרת ועד שפכו לים המלח  ,שטח שלא
היה כלול בווילאית ביירות וסנג ' ק ירושלים  ,וכן כל השטח שמדרום לקו ים המלח  -עוג ' ה אל -

חפיר  ,שהיה שייך למחוז מען בזמן השלטון העות ' מאני .

קבלתו של טיעון זה היתה מוציאה משטחה של ארץ  -ישראל את דגניה  ,את האזור שממזרח לכנרת

ואת משולש אל  -חמה  .כנגד תביעה זו טען סמואל כי המשולש כנרת  -אל  -חמה  -שפך  -הירמוך נכלל
מאז הכיבוש הבריטי במחוז טבריה והגליל הבריטי  ,וכי שטח זה חשוב לא רק לתכניות הפיתוח של
רוטנברג  ,אלא גם לדרכים איסטראטגיות של הבריטים עצמם  .כקו הגבול מדרום לים המלח המליץ
סמואל  ,מטעמים כלכליים  ,על הקו ים המלח  -עקבה  ,והציע להשאיר מקום במפרץ כדי לאפשר

בניית נמל לארץ  -ישראל  .סמואל גם העלה את הדרישה הציונית ליישוב ה ' משולש ' מדרום לכנרת ,
וטען כי יישוב האזור לפני קביעת שייכותו עשוי לגרום

למהומות ' .

גורם שלישי לקביעת מיקומו המדויק של הגבול דווקא בתקופה זאת היה פרסום החוקה של ארץ -

 .פרסום זה התייחס לצורת הממשל בארץ  -ישראל

ישראל

ב 10 -

הצורך

לקבוע במהירות עובדות טריטוריאליות  ,כדי שיהיה לחוקה מרחב חלות מוגדר  .משרד

לאוגוסט

1922

עצמה  ,ושוב הועלה

המושבות הבריטי קיבל את הצורך בקביעת הקו  ,וטען שיש לציין כי גבול זה נקבע מטעמים

איסטראטגיים וכלכליים " .
שלושה אירועים אלו התרחשו בין יוני לאוגוסט

למשרד המושבות  ,שבסופה נקבע הקו שצוין

והביאו לחליפת המיברקים בין ארץ  -ישראל

, 1922

לעיל 0 .י

נראה כי עם קבלת התיקון לסעיפי המנדט קיבל חבר הלאומים ,

ב 23 -

לספטמבר

, 1922

בצורה

עקיפה גם את קו הגבול הזה  ,ומעתה היה לארץ  -ישראל גבול עם עבר  -הירדן  .ין קו  -גבול זה הוגדר
בכתובים  ,אך לא סומן למעשה בשטח  ,ואף לא הופיע זמן  -מה אחרי קביעתו על מפות  .נראה כי
העובדה שהשטחים ממזרח לירדן וממערב לו היו נתונים לשליטה אחת  ,שכן הנציב העליון שישב
7

נראה בבירור מסעיף זה ,

כי היה צורך לקבוע את התחום הטריטוריאלי של ספר המנדט .

המושבות  ,אשגר מ , 22 . 7 . 1922 -

8

סמואל למשרד

9

משרד המושכות לארץ  -ישראל  ,מיברק

10

ועיין אלסברג  ,עמ ' . 239

11

בתזכיר בריטי (  Cmd , 1785 ) 1922שהוגש ב  23 . 9 . 1922 -לחבר

סעיף

 , 8ב  / 733 / 23 -ל) [ ) ,

 258מ , 15 . 8 . 1922 -

כ  / 733 / 23 -כ

בP. R . O-

) [) ,

ב  . -ל)  .א  .ק

הלאומים  ,נזכר קו הגבול על  -פי פרסומו בעיתון

הרשמי של ממשלת ' ארץ  -ישראל '  ,וקבלת המסמך היה בה למעשה אישור רשמי לקו ההפרדה .
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בירושלים פיקח למעשה גם על הנעשה ממזרח לירדן  ,לא יצרה צורך לקבוע את הגבול במדויק
בשטח

,

מה גם שלקו הגבול לא היתה משמעות כלשהי

פרט לביטול סעיפי המנדט

בשטח ,

הנוגעים לקיום הבית הלאומי  .התנועה של אנשים וסחורות היתה חופשית לחלוטין  ,ללא צורך
ברישום ובאישור כלשהו  .למעשה  ,אף כי לא להלכה  ,לא הותר יישוב יהודי ממזרח לקו שנקבע .

ערעורו של עבדאללה
אי  -סימון הקו נתן תקווה לאמיר עבדאללה  ,שליט עבר  -הירדן  ,לערער על חוקיותו ועל מיקומו  .מן
~
קצר לאחר קביעת הקו העלה עבדאללה תביעה להעביר לשטח עבר  -הירדן את משולש הכנרת ואת

אזור

הנגב  ,בטענה

כי אזורים אלה נשלטו מדמשק בתקופת השלטון

העות ' מאני  ,כמו כל שטחה של

עבר  -הירדן  .טענה זו  ,שנדחתה  ,כאמור  ,חודשים אחדים קודם לכן על  -ידי סמואל  ,זכתה לתמיכת

חלק מפקידי משרד המושבות  .בתזכיר שהוכן במשרד זה נכתב כי ' פ ל ש ת י נ ה של הבריטים שונה
הערבים ' ,

מפלס תין של

והספר הלבן של צ ' רצ ' יל נראה כמתייחס לשטחי וילאית ביירות וסנג ' ק

ירושלים בלכד  .יי
תביעתו של עבדאללה נדחתה  ,אולם דומה כי הוא לא ראה בה סוף  -פסוק ,
דרישתו  .הפעם היא נדחתה באופן

וב 1925 -

העלה שוב את

סופי  ' .י

קו הגבול ובעיית מי הירדן
עד כה תוארו הדיונים שעסקו בקביעת קו הגבול  .כאמור  ,בשטח עצמו לא סומן הקו  ,בעיקר בגלל
העדר הצורך בסימון מדויק  .נראה כי בחלק הצפוני  ,בין אל  -חמה לים המלח  ,סימן הירדן גבול ברור ,

ואילו מדרום לים המלח לא היה כל צורך בגבול מסומן  .אף  -על  -פי  -כן התעוררה בעיית סימון הגבול
כשל אירועים הידרולוגיים .
זרימתו של נהר הירדן לא היתה קבועה  ,וגשמי זעף שהביאו לגיאות הנהר  ,גרמו לשינויים בנתיב
זרימתו  .בחורף

1927

גאה הירדן ושינה את תוואי זרימתו  ,בהעכירו רצועה באורך כשמונה מאות

מטרים לשטח עבר  -הירדן 4 .י תופעה זו הניעה את פלומר  ,נציבה של

ארץ  -ישראל  ,לדרוש בעצת

משרד המושבות בקשר לתוואי המדויק של הגבול לאור השינויים הדחופים בתוואי זרימת
לטענת פלומר נקבע הגבול
1922

ב 1922 -

בלי שנקבע במדויק היכן עובר הקו  .הגבול

ב 1927 -

הנהר  ' .י

שונה מקו

בשל שינויי הזרימה  ,ולכן אין כל אפשרות לאתר היכן נמצא התוואי בעת קביעתו .

עבר  -הירדן דרשה כי הגבול יעבור בכל מקרה במרכז הנהר  .משרד המושבות העביר את הפקה
למשרד החוץ הבריטי לשם הבהרה  ,ולאחר בדיקת מקרים דומים ברחבי העולם  ,הוצע שארץ -
ישראל תחליט

בעצמה  " .י

הנציב העליון קיבל את ההודעה והחליט כי הגבול ישאר בכל מקרה במרכז

הנהר  ,וכי כל שינוי בזרימה אכן יעביר שטחים מארץ  -ישראל לעבר  -הירדן ובכיוון השני  .לי קביעה זו
נשארה תקפה עד היום  ,ואף בחורף

1979 / 1980

שינה הירדן את זרימתו  ,וכתוצאה מכך הועבר שטח

שהקיף דונאמים אחדים  ,ובכלל זה מטע בננות של קיבוץ אשדות  -יעקב  ,לעבר  -הירדן .
מ , 26 . 10 . 1922 -

ב  / 733 / 26 -ל) ) ב  . -ל )  .א  .ק

12

תזכיר מילס

13

קיש  ,יומן ארץ ישראל  ,תל  -אביב

14

מושל מחוז הצפון למזכיר ראשי ממשלת

ארץ  -ישראל 287 / 231 ,

המושבות  ,אשגר  802מ , 27 . 5 . 1927 -

15

פלומר למשרד

16

חוות דעת משרד החוץ

17

תש " ה  ,עמ ' 190

ארץ  -ישראל למשרד

מ , 7 . 7 . 1927 -

( רשימה

מ 14 -

מסמך

המושבות  ,אשגר 1284

לאפריל . ) 1925

מיום

, 5 . 4 . 1927

כתיק

, 44559

ב  / 733 / 142 -ל) ע

)

שם .

, 2916 / 2916 / 65 / 27

מ , 12 . 9 . 1927 -

שם .

שם .

20
~
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נראה כי הפרדת עבר  -הירדן מארץ  -ישראל היתה תהליך ארוך שתחילתו בהחלטת ההפרדה  ,שנפלה
בוועידת קהיר במארס

, 1921

המשכו בצורך הדחרף לקבוע את קו הגבול המדויק בקיץ

 1922וסופו ,

לגבי החלק הצפוני של קו הגבול  ,כתוצאה מאירועים גיאומורפולוגיים בחורף

. 1927

על

ההתפתחויות לאורך הקו בין ים המלח ומפרץ עקבה כבר עמד בהרחבה מ ' ברור  ' .י

הצעת קו הגבול מ -

1918

בהערה זו לא נדרשנו לפרק הזמן שקדם לקביעה המדויקת של הקו  ,אולם ראוי לציין עובדה שלא
מופיעה אצל גילהר

ואלסברג ,

כי בשלבים מסוימים של הדיונים העלתה המשלחת הפוליטית

הבריטית לשיחות השלום בפארים הצעה לקו  -גבול מזרחי של ארץ  -ישראל  .בהצעה זו ' י

הגבול היה

אמור להתחיל ' ממפגש נחל מסיד עד הירמוך ומשם תועבר סדרה של קווים ישרים בין  :א ) נקודה

על הדרך העוברת ממזרח לאום  -קים

שני קילומטרים מזרחית לאום  -קיס .

,

ב)

נקודה על הדרך

העוברת מדרום לנחל אל  -ערב  ,שלושה קילומטרים מזרחה לנקודה בה כביש זה עוזב את הכביש

הראשי המוביל לצד המזרחי של עמק  -הירדן  .ג ) נקודה שלושה קילומטרים מזרחה לצומת הדרכים

בנחל זרקה  .ד ) נקודה בוואדי שעיב  ,שבעה קילומטרים מפגישתו עם נהר הירדן  .ה ) נקודה בוואדי -
אל  -ג ' ודוד ,

בערך ארבעה קילומטרים צפונית למידבא  ,עשרה קילומטרים מזרחית לחוף המזרחי

של ים המלח  ,אליו זורם ואדי זה .

ו)

נקודה שמונה קילומטרים מערבית לאל  -טפילה ( ומשם

מערבה ) .

עוד קודם לכן ציירה המשלחת קו דומה על  -גבי

,
:

הדרומי של

ארץ  -ישראל  ,ולכן  ,כנראה ,

מפה  ,אולם מפה זו נוגעת

לדיונים על הגבול

לא השתמשו בה בכל הדיונים על הגבול המזרחי  .במפה

זוע

חלקו הצפוני של הקו הוא למעשה קו הגובה שלוש מאות מטרים מעל  -פני הים
בהמשכו קו ישר עד לנקודה מערבית לאל  -טפילה  .לא ניתן כל נימוק לקו זה כמו לקו שתואר לעיל

התיכון  ,ואילו

ע

אולם נראה כי שניהם מצרפים לארץ  -ישראל את בקעת הירדן  ,אך מוציאים את רמות עבר  -הירדן

י"

מתחום זה  .כאמור  ,קווים אלה שורטטו בשלבים ראשונים של הדיונים ולא באו לידי ביטוי בשטח .
18
19

תזכיר המשלחת

מ , 1 . 5 . 1919 -

20

תזכיר המשלחת

הפוליטית בפאריס

המשלחת

ו
גא 4
Jck

$

"  ".ן 1ן

מ'

.

נריר  ' ,גבולות וספר כנגב '  ,י ' גרדום  ,ש ' שמואלי ( עורכים ) ארץ הנגב  ,א  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '

הפוליטית

ב ) ( / 608 / 213 -

,

,

מסמך

הבריטית

. 8858

ב  ) ( / 608 / 98 -ק  ,ב  . -ל)  . 1) .ק .

 / 608 / 93 19 . 2 . 1919ל ) ק מצורף כנספח

בפאריס )

לצ ' יטהם ( הנציב הבריטי

למיברק מספר

כמצרים ) ,

ב  . )( . -א  .ק .

ג,
הצעת המשלחת הבריטית לשיחות השטום

אש 1 .ל ן

בפאריס לגבול הדרומי והמזרחי של ארץ -

//;1

ן

4
ן
rFii

חף

/

ישראל ( ראה הערה

/

~ia

י4

י -י
ך

. 379 - 368

19

במאמר

זה )

21

, 26 . 3 . 1919

מבלפור ( ראש

מסמך

, 4526

לתולדות המיפוי האווירי בארץ  -ישראל
מפות עיר ראשונות מתצלומי  -אוויר

:

דב גביש וגרעון ביגר

רקע היסטורי

כשפרצה מלחמת  -העולם הראשונה לא היו בידי המטה  -הכללי הבריטי בזירת
המזרח  -התיכון מפות מתאימות לביצוע משימות טאקטיות

ואיסטראטגיות .

לשם תכנון הפעילות הצבאית היה על יחידות המיפוי להכין מפות  -מערכה

מפורטות בקנה  -מידה גדול  .בגזרת סיני וארץ  -ישראל נעזרו הבריטים במפות
שהוכנו במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה ובמפות מראשית המאה
העשרים

:

מפות הקרן הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל

(  . ] . ] .ץ ) ומפות המדור

הגיאוגראפי של המטה  -הכללי הבריטי ( מפות ניוקומב  ,נוליי ולורנס )  ,שנדפסו

מטעם מחלקת המדידות של מצרים  .אך מפות  -סקר אלה לא ענו על הדרישות

המבצעיות של הצבא הבריטי  ,ושימשו רק כמפות  -בסיס למיפוי מפורט

יותר .

העדר מיפוי מפורט בכל הגזרות  ,לרבות גליפולי ומסופוטמיה  ,החיש את הנסיונות הראשונים

למפות אזורים מצומצמים באופן יחסי בעזרת תצלומי  -אוויר  .התצלומים היו מוצר קרטוגראפי
חדיש לזמנו  ,וחלף זמן מה עד שמפקדים עמדו על אפשרויות המיפוי הטמונות בהם במלואן .
בתחילת שנת

1915

נבדקה לראשונה האפשרות לנצל תצלומי  -אוויר להכנת מפות  ,והמשימה

הופקדה בידיו של דואוסון

) ( E . M . Dowson

מנהל מחלקת  -המדידות במצרים  .י לצורכי הניסוי

t

הראשון נבחר שטח מישורי  ,בואדי טומילאט המקשר את הדלתה עם איסמעיליה  .השטח צולם על -
ידי אחד מארבעת המטוסים שהיו אז במצרים  2 .הניסיון הוכתר בהצלחה  ,אך המפות שהוכנו היו
בקנה  -מידה

בינוני  1 : 50 , 000 ,ו 100 , 000 -

 . 1 :בהמשך נרקם שיתוף  -פעולה בין האוויריה  ,המודיעין

ומחלקת  -המדידות במצרים  ,וגופים אלה החלו לגבש את תורת הצילום והמיפוי מתצלומים  ' .שיתוף
הפעולה בין גופים אלה לבין פלוגת המודדים של בריגדת ארץ  -ישראל מחיל  -המשלוח
שעמדה תחת פיקודו של הגנרל
1

special reference

אלנבי  ,התהדק

המצרי ,

במהלך המלחמה .

' Geographical reconnaissance by aeroplane photography , wit

 .ק  . 5 ( May 1920 ( .סח  vol . 55 .ו " ,

.

Thomas

H.H.

א א0נ the Palestine front ' , The Geographical .חס 0 the work doneן

351
2

East ' , The Geographical

ar

 theחן  aeroplane photographyחס E . M . Dowson , ' Further notes

.

.

 . 359 - 370קק 921 ( ,ן 0 . 5 ( Novemberח Journal vol . 58
3

דברי

לויטננט  -קולונל ניוקומב בדיון צל ההרצאה

 . 398ק

.

( 1919

סח "

נ ) 0 . 6ח

.

vol . 53

י"

:

.

' photographs

"

' Mapping from 8

 . MacLeod .א 14 .

חיא0ג The Geographical
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דב גביש  ,גדעון ניגר

במשך שנת

נעשתה עבודת מיפוי נוספת באזור תעלת  -סואץ  4 ,אבל כאשר ניסו למפות את

1916

שטחי צפון  -סיני נמצאה שיטת העבודה בלתי ישימה לחלוטין .
לקראת העתקת המלחמה אל תוך סיני נזקקו הגייסות הבריטיים למפות מפורטות של מאחדי
התורכים  ,נאות  -המדבר  ,מקורות  -המים והמעברים האפשריים  .במפות הקיימות של סיני לא היו די
פרטים כדי לתחום ולמקם את תצלומי  -האוויר  ,ואך לעתים רחוקות אפשר היה לקבוע את קני -
המידה של התצלומים בעזרת מפה  .מומחי  -המיפוי והמודיעין הסיקו מכך  ,שבסיני יש להעדיף את

התצלומים עצמם ( ' נראים בהם גם עקבות גמלים ' )  ,מפני שהם יעילים וקלים יותך לקריאה מן

המפות הכלתי  -מדויקות  .וכך החלו לצלם
לקראת סוף שנת

1916

אתרים '

ולהכין מפות לפי

תצפיות  -אוויר " .

התקדמו הבריטים עד לשערי ארץ  -ישראל  .כאן היתה צפויה להם חזית שונה

מזו של סיני  :לא עוד פרטי  -נוף כגון בור  -מים  ,קבוצת דקלים או מתחם מבוצר בשטח פתוח וחשוף

,

אלא קווי  -מגננה שנשענו על ערי  -מפתח  ,כגון רפיח  ,עזה  ,באר  -שבע וכן הערים הצפוניות יותר .

לפיכך התבקשה האוויריה לספק תצלומי  -אוויר  ,גם של קווי החזית וגם של מטרות בעומק שטח
האויב  ,לרבות תצלומים של ערי הארץ  7 .המפות שהוכנו עבור הארטילריה לקראת קרב

רפיח ,

שורטטו כולן על  -פי תצלומי  -אוויר ; הערים באר  -שבע  ,עזה ורמלה צולמו גם הן מן האוויר באותן
גיחות  ,ומן התצלומים הכינה

פלוגת  -המיפוי מפות טופוגראפיות ומפות ערים ' .

מוסוי העיר עזה
ב9-

בינואר

1917

נכבשה רפיח על  -ידי הבריטים  .עם כיבושה חצה צבאם את קו  -ההפרדה המינהלי

בין סיני לארץ  -ישראל  ,שנקבע בשנת  . 1906שבועיים לאחר

הכיבוש  ,ב 25 -

בינואר  ,יצאה לאור מפת

העיר עזה  .היתה זו הפעם הראשרנה שבה הופיעה מפת העיר מעובדת ומשורטטת לפי תצלומי -

אוויר ' .
קנה  -המידה המקורב של מפה זו הוא

. 1 : 7500

ממסגרתה ניכר  ,שמפת הבסיס המקורית הקיפה שטח

גדול יותר מזה הנראה בה  .המפה נדפסה בצבעים  ,והיא מתארת את העיר על שכונותיה וסביבתה
הקרובה .

אביב

הכללי בה הוא אפור  -כחול  ,ומבני העיר הובלטו בגוון אפור  -כהה  .בנייני  -הציבור

החשובים ( המסגד הגדול  ,כנסיות  ,בתי  -ספר  ,ח ' אנים

וקונסוליות )

הודגשו בצבע שחור  :השטח

המעובד  ,המטעים והבוסתנים שהקיפו את העיר סומנו בירוק  .את השטח הפתוח  ,את בתי הקברות
ואת הדרכים השאירו הקרטוגראפים בצבע לבן .
המפה נגזרה כך שתקיף את השטח הרלוואנטי לצורכי המלחמה  .היא נערכה  ,כאמור  ,במיוחד עבור

הארטילריה  .אין בה קווי  -גובה  ,אך גבעת שיח ' עלי אל  -מונטאר והאזור שמדרום לה הודגשו
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בקיווקוו  ,כיאה לאתרים גבוהים כעלי חשיבות איסטראטגית

:

הגבעה המתנשאת מעל לעיר היתה

מאז ומתמיד עמדת  -מפתח החולשת על  -פני אזרר נרחב  .במפה סומן קו  -החפירות של התורכים
מדרום

לגבעה ,

וקו זה הוא הסימן  -המוסכם היחיד שצויר במקרא של המפה .

.

על  -פני המפה שורטטה רשת קואורדינטות ולכל ריבוע ניתן מספר  .בשוליו התחתונים של הגיליון

נרשמי הוראות לשימוש הארטילריה ברשת זו  ,על  -ידי חלוקה עשרונית של הריבועים לריבועי -
משנה וסימונם בספרות וכאותיות .

קנה  -המידה הקווי שורטט במידות אנגליות ( יארד ) ומטריות כאחד  ,בדיוק  -קריאה של קטעים בני
20

מ '  .פרטי  -הנוף במפה מתארים בדייקנות עצים לסוגיהם  ,מבנים בודדים וגדרות  -אבן  .בשולי

המסגרת נוספה מפת  -מפתח לתיאור מיקומה של העיר באזור  .המפה מבוססת על מפות ה  . ] . ] . -ק ,
מפות שהוכנו בשנות ה 70 -

הי " ט  ,המפות

של המאה

היחידות שהיו באותה עת בידי הפיקוד

הבריטי  ' .יי
במפה נרשמו המקורות שלפיהם

הוכנה ,

כיאה למבצע קרטוגראפי רב  -ערך מעין זה

:

בכותרת

המשנה נרשם  ,שהמפה הוכנה לפי סדרות של תצלומי  -אוויר  ,מקור מיוחד ויוצא  -דופן כאותה עת .
בהערה שמתחת לציון  -המקור  ,שהודפסה כאותיות זעירות  ,נאמר ששמות האתרים בעיר נרשמו

מפיו של מי שהיה תושב עזה  ,אלא שהמודיע התקשה לסמן את השמות במקומם הנכון  .עורכי
המפה לא הסתפקו אפוא בטכנולוגיה מתקדמת לזמנם  ,וניסו להשיג מידע משלים מפי מודיעים  ,או
מתחקירי שבויים .
הכנת המפה היתה בזמנו סימן  -דרך קרטוגראפי  -פוטוגראמטרי חשוב  .בהרצאה שנשא לפני החברה

הגיאוגראפית המלכותית בינואר  , 1920יי סיפר קפטיין ה " ה תומאס  ,קצין הצילום במפקדתו של גנרל
אלנבי  ,על דרך הכנתה של מפת עזה וכן על שיטת הכנתן של המפות הטופוגראפיות  .לדבריו הוכנה
מפת עזה מתוך סדרות של רצפים מקבילים

,

שצולמו בסוף שנת

. 1916

בתצלומים פרטי  -נוף שהופיעו במפות  ,הוחלט לצלם רצפים ארוכים  ,כני

הטייסים תודרכו לטום במאוזן ככל

האפשר ,

בשל הקושי לזהות

70 - 50

תצלומים

חופים ,

בנתיבים ובגובה  -טיסה מתוכננים מראש  ,כדי

שהצילום יהיה אנכי ובקנה  -מידה אחיד  .צוות של אנשים הופקד על פתרונן של בעיות

המיפוי ,

חישובי נטיית המטוס ותיקוני עיוותים במקרה של סטיית המצלמה מן הקו האנכי .
עם נחיתת מטוס  -הצילום נלקחו לוחות הצילום ( שהיו עשויים אז זכוכית ) לפיתוח  ,להדפסה ולהכנת

הגדלות  .לצורך המיפוי העדיפו לא להשתמש בנייר  -צילום מבריק  ,מפני שחומר  -ההברקה גרם
למתיחה לא  -אחידה של התצלום ולשיבוש גודלם של הפרטים  .קצין המיפוי קיבל לידיו את

התצלומים מוכנים לפיענוח ולזיהוי  ,לשם הכנתם למיפוי  .הוא ערך אותם לפי סדרות  ,השתדל
לוהות נקודות  -ייחוס  ,בחן את טיב

התצלומים ,

את כיסוי השטח ואת החפייה הסטריאוסקופית .

אחרי  -כן הצמיד את התצלומים אל מצע של קרטון  ,תוך הקפדה על התאמתם זה לזה  ,חתך והדביק
אותם מעשה פסיפס  .באמצעות נקודות שזוהו בשטח או במפות קודמות ובתצלומים חושב הערך
המקורב של קנה  -המידה .

בשלב הבא עברו התצלומים לידיו של שרטט  ,ששירטט על הפסיפס בדיו שקוף את כל הפרטים

שירצה להעתיק אחרי  -כן אל המפה  ,באמצעות פנטוגראף  .ההעתקה נעשתה בשיטה מבוקרת  ,כדי
למנוע גרירת שגיאות במיקומם של עצמים  .בתנאי המערכה הצבאית שהתנהלה אז ועל  -אף הקשיים
10

11

ביבא -

א " פ ויול  ,מסעי מלחמה כארץ ישראל  ,תל אביב

.

ראה תומאס ( לעיל הערה 1

270

),

עמ ' . 376 - 349
-

1979

(

.

עמ ' א  ,הערה . 2

באר  -שבע ,

רמלה ,

10

במארס

1917

י

4

בספטמבר

1918

רמלה ,

6

( התצלום פונה

במארס

1918

211

לדרום )

קיר  -מואב  ,מארס

1918

קיר  -מואב ,

4

במארס

1918

מפות עיר ראשונות מתצלומי אוויר

בזיהוי נקודות  -ביקורת  ,נמצא שהמיפוי מתצלומי  -האוויר עלה כדיוקו על המיפוי בשדה באמצעות
שולחנית  -מדידה

:

כ  40 -מ ' .

הוא הגיע לדיוק  -מיקום של

מיצוי שאר ערי הארץ
מפת עזה היתה מפת העיר הראשונה ( אך לא
בתחילת שנת

1917

היחידה ) ,

שהוכנה מתצלומי  -אוויר באותם הימים .

הוכנו עוד שלוש מפות  -ערים באותן שיטות  .המפות ראו אוד

ב 10 -

והתפרסמו ב ' מדריך הצבאי של ארץ ישראל '  ,שהופץ על  -ידי המודיעין הבריטי ביוני
אלו הוכנו בקני  -מידה שונים

בקנה  -מידה

1 : 25 , 000

:

מפת עזה הוכנה שנית בקנה  -מידה

ומפת רמלה  -בקנה  -מידה

, 1 : 15 , 000

במרס

1917

 . 1917מ

מפות

מפת באר  -שבע -

. 1 : 20 , 000

ב ' מדריך ' התפרסמו גם מפות  -ערים של ירושלים  ,יפו  ,חיפה וערים אחרות  ,וכן שרטוטים של

אזורים שונים  .אך מסתבר  ,שכל המפות הללו הועתקו ללא שינוי מ ' המדריך של ארץ  -ישראל

וסוריה ' שהוצא על  -ידי קרל בדקר בשנת

 ' . 1912י

במדריך זה  ,ובמקורות אחרים  ,לא הופיעו מפות

הערים עזה  ,באר  -שבע ורמלה  ,ולכן היה על טייסי חיל  -המשלוח הבריטי לצלם את הערים

הללו ,

ולהשלים בכך את החסר בסדרת המפות של הערים הנמצאות בזירת  -המלחמה .
המפות הנזכרות לא היו מפות  -העיר היחידות שהוכנו בארץ מתצלומי  -אוויר בתקופת המלחמה  .עם
ייצוב החזית בקו הירקון ( ינואר  -פברואר

) 1918

הכינו יחידות  -המיפוי מפות נוספות  ,והפעם של

ערים בצפון הארץ וממזרח לירדן  ,כגון שכם וקיר  -מואב

הן בספר מודיעין בריטים יחד

( כרך ) ,

שהוכנו במארס

1918

והתפרסמו גם

עם מפות ערים שהועתקו מהמדריך של בדקר .

בשתי המפות הללו אנו מוצאים פיתוח קרטוגראפי נוסף  ,המשקף את שלב  -המעבר ממיפוי של

ערים המשתרעות במישור למיפוי ערים הרריות  :במפות הללו נוספו קווי  -צורה

( 85תן ]  -וחז, ) ]0

כדי

להדגיש את עוצמת התבליט בשולי הערים ולהקנות תחושה של הפרשי  -גובה יחסיים  .קווי  -הצורה

הותוו לאחר בחינה סטריאוסקופית של התצלומים  ,וגם הם סומנו על  -פני התצלומים בדין שקוף
וצבעוני ואחר הועברו כהקטנה אל המפה הפלנימטרית  .כדי לשפר את התיאור הקרטוגראפי של
המתלולים השתמשו בתצלומים אלכסוניים ובתצלומים אלכסוניים  -סטריאוסקופים  ,שבהם אפשר

להבחין היטב במורדות ובאפיקי הנחלים  ,כדי לשרטט באופן הטוב ביותר את מראה המתלולים .
יחידת  -המיפוי בחנה גם את האפשרות להתוות קווי  -גובה ממשיים  ,אך בתקופה זו לא הגיעו עדיין
למימושו של רעיון זה .
המלאי הקרטוגראפי של מלחמת  -העולם הראשונה  ,שכלל מפות ותצלומי  -אוויר  ,אבד בחלקו או

התפזר בעולם כולו  .קשה היום להצביע על תצלומי  -אוויר מתקופה זו ולטעון  ,שאכן אלה הם

התצלומים שמהם הוכנו המפות  .אך בידינו מצויים תצלומים שצולמו על  -ידי כל השותפים
למלחמה בחזית ארץ  -ישראל  :תצלומי  -אוויר גרמניים  ,תצלומים של טייסות בריטיות ושל הטייסת
האוסטרלית הראשונה  .בעזרת התצלומים האלה אפשר להיורכח

,

שאכן

בוצעה

אז

עבודה

קרטוגראפית מעולה  ,שהעניקה לחיל  -המשלוח הבריטי את המפות הטובות ביותר שאפשר היה

12
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שכם  ,מארס

1918

לשרטט באותה עת תוך כדי לחימה  ,מפות שכיום הן מסמכים גיאוגראפיים  -אורבניים ממעלה
ראשונה .

מאז החלו לצלם מן האוויר ( מכדורים פורחים ) נעשו נסיונות להכין מפות  -ערים לפי תצלומי  -אוויר .
גם בכתבי ההיסטוריה הרשמית של מלחמת  -העולם הראשונה מסופר על השאיפה להכין מפות של
יישובים וערים באמצעות תצלומים  .אולם השוואתן של מפות האתרים ששורטטו אז בזירת

אירופה  ,למפות האתרים של זירת ארץ  -ישראל מעלה  ,שבזירת המערב הכינו  ,למעשה  ,תרשימים או

סקיצות  ,שאינם שווי  -ערך מבחינה קרטוגראפית למפות שהוכנו בארץ  -ישראל  .הבדל זה אפשר
להסבירו בתנאי  -הלחימה ובדרישות השונות של שדה  -הקרב  .אנשי  -המקצוע בתחום המיפוי פעלו

בזירות השונות באורח עצמאי  ,לפי הבנתם ולפי כשרונם הפוטוגראמטרי  .קרוב

לוודאי  ,שכמה

מאנשי המקצוע הבכירים בתחום זה שירתו דווקא בזירה המזרח  -תיכונית  ,והפיקוד נתן להם יד

חופשית לנסות לשכלל את השימוש בתצלומי  -אוויר ולנצלם ניצול טוב יותר  .בדין  -וחשבון הטכני
214

מפות עיר ראשונות מתצלומי אוויר

שכם  21 ,בדצמבר

והמבצעי  ,שהכין ה " ה תומאס מדי

חודש  ,הוא

1917

( התצלום פונה

לדרום )

הירבה להעלות רעיונות ביחס לניצול אפשרי של

תצלומי  -האוויר לצורכי מודיעין ומיפוי  ,והזכיר בין היתר את המיפוי לצרכים עירוניים באמצעות
תצלומים כאחד היעדים המועדפים  ,בעיקר בערים המזרחיות  ,הסבוכות

והמגובבות  ' .י

בכמה מן

הדינים  -והחשבונות שלו שיבץ תומאס ניתוח גיאומטרי  -מתימאטי של פתרון בעיות הכרוכות בעבודה
15
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עם

תצלומים אנכיים ואלכסוניים  ,ופיתח תיאוריות פוטוגראמטריות ברמה מקצועית  ".י

בימי מלחמת  -העולם הראשונה הפעילו אפוא הבריטים בארץ  -ישראל מערכת יעילה ונמרצת למיפוי
מתצלומי  -אוויר  ,שהעשירה את המלאי הקרטוגראפי של ארץ  -ישראל  .גם בתום הקרבות הוסיפו
לקיים פעילות צילום ענפה לשם מיפוי  ,כפי שמעידים הדיווחים ללונדון  ,על  -מנת להשלים את תיקי
המודיעין  .בין הערים שצולמו לשם מיפוי באוקטובר

1918

היו נצרת וחיפה בארץ  -ישראל וביירות

ודמשק בסוריה  ,שהיו בנתיבי המרדף אחרי התורכים הנסוגים  ,אך מפות חשובות אלו לא אותרו
עדיין 7.י
הצילום מן האוויר יצר אפשרויות מיוחדות לאיסוף נתונים  ,לאימות ממצאים ולמיפוי פני  -השטח .

באמצעות התצלומים היה אפשר לראשונה למפות שטחים מבלי לשוטט בהם בפועל  ,לוותר על
תיאורי נוסעים ותיירים ולהקדים את פלוגות
איטיות .

כך ,

מודדי  -השדה ,

העובדות בשיטות קונוונציונאליות

עוד קודם ששדרות הצבא נעו אל שדה  -הקרב היה השטח גלוי ומוכר למפקדים

,

ולפיכך ידע הפיקוד להעריך את תרומתם .
ערכן של מפות  -הערים הראשונות  ,שמקורן בתצלומי  -אוויר  ,חורג מעבר לחשיבותן המקומית  .הן
חשובות לנו מפני שלראשונה מופה בהן פנים הערים ברמת מהימנות גבוהה  ,לתועלת חקר הארץ

יתירה

מזאת  ,נראה

שלפנינו מפות מן הראשונות שהוכנו מתצלומי  -אוויר  ,לא רק באזורנו  ,אלא

אולי אף בעולם כולו  ,ומכאן חשיבותן במחקר הקרטוגראפי .

]6

קפטיין ה ' המשו תומאס היה דמות מיוחדת במינה  .לפי הכשרתו היה פליאו  -בוטנאי ומרצה בקמברידג '  .את
מקצועו החליף בתפקיד של קצין צילום  -אווירי במטהו של גנרל אלנבי בחזית ארץ  -ישראל במלחמת  -העולם

הראשונה  .כשפרצה מלחמת  -העולם השנייה ביקש לשרת בשנית  ,וכמשך כשנה חיזר על פתחי

הפיקוד  ,עד

שניאות

חיל  -האוויר הבריטי להחזירו לשירות בדרגתקפטיין  ,כדי לסייע בארגון מחודששל מערכתפיענוח תצלומי  -האוויר .
היה זה כסתיו
ובשנת

1943
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עמד

לאחר זמן קצר הועמד כראש המדור לפיענוח תצלומי מתקנים תעשייתיים בצבא
בראש

צוות המומחים שפיענח את המערכת לייצור ' הפצצות

 ( Peeשבצפון  -גרמניה .
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הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב על  -שם דוד טוביהו
יהושע בראון וחיה לוסקי

הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב על  -שם דוד טוביהו פועל במסגרת הפקולטה למדעי הרוח

והחברה של אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב  .יש בו חומר ארכיוני מגוון על יישוב הנגב ופיתוחו .
חומר זה נועד לתעד את תהליך ההתיישבות בנגב ולפיכך הושם בו דגש מיוחד על ההתיישבות

היהודית בנגב בתקופה שלפני מלחמת  -העולם הראשונה ועד לימינו  ,ובכלל זה חומר הקשור בתכנון
הנגב ופיתוחו בעקבות הסכם השלום עם מצרים .
בארכיון נכללים סוגים שונים של תעודות  ,כגון

מאמרים בתחום ההיסטוריה והגיאוגראפיה של
ואוספים מיוחדים כמו צילומים ( לרבות

:

חומר תיעודי ( למשל

:

הקלטות של ראיונות עם תושבים ותיקים

;

חומר ארכיוני בכתב

הנגב ) ;

תצלומי  -אוויר ) .

;

בחומר הכתוב כלולים מסמכים רבים

שמקורם בארכיון הציוני בירושלים ובארכיונים אחרים  ,שהועתקו מן המקור  ,כדי לרכז את התיעוד
על יישוב הנגב .
, 1916 - 1908

כך ,

למשל ,

יש חומר של המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית

ושל ' חברת הכשרת היישוב ' ( משנות העשרים והשלושים של המאה

בנושאים כגון

:

העשרים )

רכישת קרקעות בנגב  ,הימצאות מקורות  -מים  ,ייסוד יישובים חדשים  .יש גם

תעודות על רכישת קרקעות ותעודות

נתינות ,

בעיקר מן התקופה העות ' מאנית ומימי המנדט

( העתקים ) .

כחומר משלים יש כמה ארכיונים אישיים  ,ובעיקר זה של דוד טוביהו  ,שהיה ראש  -העיר הראשון
של באר  -שבע

( . ) 1962 - 1950

חומר זה כולל התכתבות של טוביהו  ,פרטיכלים של ישיבות של גופים

שונים שבהם לקח חלק  ,טיוטות של נאומיו  ,יומניו האישיים ותמונות  .ארכיונו מאיר את פעולותיו
של האיש  ,את תולדות באר  -שבע

מ 1948 -

ואת ייסודה ופיתוחה של אוניברסיטת בן  -גוריון

בנגב ,

שעם מייסדיה נמנה .

ארכיון אישי אחר  ,שחשיבותו רבה לתולדות הנגב  ,הוא אוסף הרברט בן  -עדי  .בן  -עדי היה
שמאמריו פורסמו

ב  ' , Jerusa/em POYt -מעריב '

עיתונאי ,

ובכמה עיתונים בחוץ  -לארץ  .בארכיון זה יש

חילופי  -מכתבים  ,חומר רקע שאסף בן  -עדי לכתיבת מאמריו ואסופת מאמריו בשנים . 1974 - 1949
יש בארכיון גם אוסף מאמרים וקטעי  -עיתונות משל ד " ר בנימין בן  -אסא  ,רופא שחקר את הטיפול
בבדווים .

חשיבות מיוחדת יש לתצלומים שכונסו בארכיון  .התצלומים הללו ( כאלף וחמש
מאוספים של אישים  ,מארכיונים וממוזיאונים  .מתוארים בהם נופים

,

מאות )

לוקטו

מבנים  ,אירועים ודמויות

בתולדות יישובו של הנגב  .סדרה לעצמה היא זו שבה לוקטו תצלומי  -אוויר המתעדים את

יהושע בר את  ,חיה לוסקי  -ארכיון דוד טוביהו

התפתחותה של באר  -שבע משנת

1917

ועד ימינו  .חלקם נעשה בימי מלחמת  -העולם הראשונה בידי

הצבא הגרמני .
בארכיון כונסו ממקורות שונים גם מפות ותכניות שונות  .רוב האסופה עניינה בתפרוסת היישובים

בנגב והתפתחותם  ,אך יש גם מפות ותכניות רבות לתולדותיה של באר  -שבע

מ 1917 -

ועד

ימינו .

מן האוספים החשובים ביותר בארכיון הן ההקלטות של ראיונות עם אישים שפעלו ביישובי הנגב

במאה העשרים  ,יהודים ובדווים  ,ושל מפגשים ציבוריים שבמסגרתם ערכו כמה אישים דיון על
נושא כלשהו  ,כמו הקמת שלושת המצפים בנגב

חטיבה

ו

( ) 1943

והנחת קו המים בנגב ( . ) 1947 - 1946

אוסף תיעודי  ,כולל מאמרים

מונוגראפיים ,

מוסמך ודוקטור  ,קטעי עיתונות וחומר

עבודות

ארכיוני אחר ( התכתבות  ,פרטיכלים וכיוצא
סדרה א

תולדות באר  -שבע עד

סדרה ב

תולדות באר  -שבע אחרי

סדרה ג

הנגב
תת  -סדרה

)/

תת  -סדרה 8

סדרה ד

חטיבה

2

חטיבה

3

חטיבה

4

חטיבה

5

תת  -סדרה

כ

תת  -סדרה

(]

)

בהם )

1948

1948

תולדות ההתיישבות כנגב מימי קדם ועד ימינו

תכנון ופיתוח הנגב

היבטים פיזיים של הנגב
תעשייה

תת  -סדרה 5

בדווים בנגב

תת  -סדרה ן

יישובים בנגב
מדבר יהודה  ,סיני  ,עזה ופתחת רפית

ארכיונים אישיים
סדרה א

ארכיון אישי  ,דוד טוביהו ( חומר שאסף טוביהו
בשנים

) 1975 - 1949

סדרה ב

ארכיון אישי  ,הרברט בן  -עדי

סדרה ג

אוסף ד " ר בנימין בן  -אסא

סדרה ד

אוסף מיכה טלמון

אוסף עיתונות  -באר  -שבע והנגב ( האוסף כולל
קטעים גזורים מן העיתונות היומית ומכתבי -
העת על באר  -שבע והנגב החל מראשית
תיעוד בעל  -פה

:

) 1979

הקלטות שנעשו עם אנשים

שהשתתפו באופן אישי ביישוב הנגב ובפיתוחו
או שהיו עדים למתרחש כנגב

מ 1920 -

ועד היום

סדרה א

ראיונות ודיונים עם ותיקי באר  -שבע והנגב

סדרה ב

הרצאות מוקלטות הקשורות לתולדות הנגב
ולפיתוחו

אוסף תצלומים  -אישים  ,אתרים ואירועים
הקשורים בבאר  -שבע ובנגב מראשית המאה
העשרים ועד ימינו
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פרס יצחק בן  -צבי לשנת תשמ " א
ועדת  -השופטים  :פרופ ' שמואל אטינגר  ,יושב  -ראש
פרופ ' אברהם בירן
פרופ ' גבריאל בר
פרופ ' משה בר

פרופ ' משה ברוור

בערב הזכרון ליצחק ורחל בן  -צבי שנערך ב  -כ " ט בניסן תשמ " א

. .

( ) 3 5 1981

חולק פרס יצחק בן  -צבי

לשנת תשמ " א לגב ' שולמית לסקוב על ספרה ' הבילויים ' .
מר משה קול נשא דברי הערכה ליצחק ורחל בן  -צבי  .פרופ ' שמואל אטינגר הביא את נימוקי

השופטים והיו " ר מר מרדכי איש  -שלום הגיש את הפרס  .פרופ ' ישראל קולת הרצה על ' אנשי העליה
השניה בירושלים ' .

יצחק ורחל בן  -צבי  -חיים של מופת
משה קול

אישיותם ודרך חייהם של יצחק ורחל בן  -צבי יכולה וצריכה לשמש מופת לכל אזרחי ישראל  ,ולבני
העם היהודי באשר הם שם  .על אגדת חייהם  ,פעלם ,

הישיגיהם ,

שאיפותיהם ומה שסימלו

באישיותם יש לחנך את הדורות הצעירים בעמנו  .הם מסמלים את היפה ביותר  ,את היהודי

את

החלוציות ,

ההגנה ,

אהבת המולדת  ,מסירות לשבטי

ישראל ,

והציוני ,

המאבק המדיני לקוממיות

ולעצמאות  ,דבקות בירושלים בירת הנצח של עמנו  ,חתירה מתמדת לאחדות העובדים ובנין עם
בריא בגופו ונפשו  .אורח חייהם הצנוע  ,פשטות הליכותיהם  ,קשב לכל יחיד בעם הנזקק לעזרה
בשעת מצוקה  ,היחס החיובי לערכי דת ומסורת  ,מסירות ללא גבול למען מיזוג גלויות וליכוד העם ,

סלידה מיהירות ואי מתן ערך גדול מדי לטקסיות  ,חיים בתוך העם ואי התנשאות כלפי הציבור  ,כל

אלו מידות תרומיות שמצאנו בחייהם היום יומיים בכל תקופות חייהם  .יצחק ורחל בן  -צבי לא שינו
מאורחות

חייהם  ,מנהגיהם ויחסם לשכניהם  ,מכריהם וידידיהם בכל התקופות והתפקידים שמילאו

בשליחות תנועת העבודה  ,הישוב העברי בארץ  ,הכנסת ואף בעשר השנים כאשר יצחק בן  -צבי כיהן
בתפקיד הרם ביותר של מדינתנו ועמנו  -נשיאות ישראל  .הם נשארו בכל התקופות והזמנים כפי
שהיו בימי בראשית  .יצחק היה בין מיסדי ' השומר ' שהיה לאחר מכן הבסיס לארגון ההגנה ושניהם
219

מידע

:

פרס יצחק בן  -צבי לשנת

תשמ " א

היו פעילים בו  .הם יסדו יחדיו את הגימנסיה העברית בירושלים  .רחל בנתה וניהלה את חוות הלימוד
בתלפיות אשר בירושלים  ,ואת נפר הגוער בעין כרם  .רחל המחנכת לדוגמא  ,החלוצה העובדת

בעצמה  ,השותלת וגוזמת  ,הדואגת לכל חניך שלה וחרדה לשלומו ובריאותו  ,הנאבקת עם קשיים
טבעיים באדמה הסלעית  ,המסלקת את האבנים מהשטח כדי שתהיה אדמה מספיקה לגדל ירקות
שרית  ,לפתח חווה וכפר נוער במקומות שרגלי יהודים לא דרכו זה אלפיים שנה  .רחל עבדה ולנה
בחווה וחיה בנפר הנוער עין כרם בימי

מצוקה ,

אולם לא עוזבת את תפקידה בארגון ההגנה

בירושלים ומכירה כל חבר ומגן  ,מעודדת ותובעת  ,יוזמת ומזעיקה בשעה קשה ; רחל מארחת לא

פעם את יצחק בן  -צבי בבית הצנוע של כפר

הנוער  ,מספרת

לו את תלאותיה ובהזדמנות זאת הוא

מכיר את החניכים יוצאי גלויות רבות ורחוקות ושומע את ספורי חייהם  ,וכל מה שעבר עליהם לפני
הגיעם למולדתנו  .וכאשר רחל אינה יכולה לבוא הביתה לצריף המשפחתי מכין לו יצחק לבדו את
ארוחותיו ומרגיע אותה שלא תדאג כי הוא מסתדר יפה בעצמו  .רחל הנאבקת על פיתוח

החווה ,

הנאלצת ללכת לא פעם לבדה הכיתה אל הילרים כאשר בעלה ואמא שלה  ,מחכים לה בקוצר

רוח ,

עוברת שטחים שוממים  ,כאשר רחביה עוד לא היתה בנויה  ,ולא פעם נתונה בסכנה כי אינה רוצה

להעסיק פועל או חבר מגל ללוותה  .יצחק בן  -צבי עוזר לרחל לקבל סרטיפיקטים

מבנישלת

המנדט

כדי שתוכל להעמידם לרשות הנרייטה סולד  ,למען העלאת בנות מאירופה בה משתלטים הנאצים .

רחל מנצלת את קשריו של בעלה בעירית ירושלים  ,בה כיהן כחבר מועצה  ,ויחסיו האישיים עם ראש
העיריה הערבי  ,כדי להוריד את מחיר המיים לחווה ולאפשר לה למכור את גידוליה במחירים
סבירים  .בעין כרם קיבלה רחל בתים עזובים וריקים לאחר שחרורה במלחמת הקוממיות  .שבועות
וחודשים עמלה בעצמה עם חניכיה שניקלטו שם כדי להכשיר את המקום לתפקיד של כפר נוער .
עזרתי לה בימים ההם בתפקידי כראש המחלקה לעלית הנוער  .אולם מעיד אני כי לא היה מקרה אחר
דומה בימים ההם  ,כאשר קמו כפרי נוער רבים  ,בתקופת עלית הנוער הגדולה  ,שאישה בגילה
ובמעמדה תעבוד יומם ולילה ללא

ולהיות להם

לדוגמא ,

הפסקות  ,עבודת

כפיים שחורה ממש  ,כדי לרתק את חניכיה אליה

למען שהבתים הללו והשטח יוכשרו לקליטת חניכים רבים  .זוהי פרשה

חלוצית חינוכית למופת  ,פואימה פדגוגית מרתקת שלא זכתה לתהודה מספיקה בשל צניעותה

ופשטותה של רחל  .עבורה זה היה טבעי  .כך חיתה תמיד בגדלה ירקות על יד צריפה

ברחביה ,

במאבקה עם הסלעים בתלפיות  ,ובמאבקה עם בני אדם  ,יהודים וערבים  ,למען מטרות לאומיות

וחינוכיות נשגבות  .רחל בן  -צבי היתה דמות חינוכית למופת  .כל
עבדנו יחדיו בהבנה מלאה  .ב  7 . 8 . 1979 -כתבה לי
קשורה עמף ידידי  .איתך ידעתי רק הבנה ועזרה

!

19

שנות אחריותי לעלית הנוער

' אני תמיד שמחה לציין שפעולותי בימי עה " נ

:

,

!'

כאשר נאלצה לעזוב את כפר הנוער  ,לאחר

שיצחק נבחר לנשיא ישראל  -הפך בית הנשיא לבית המארח את חניכי ומחנכי עלית הנוער
בתדירות  .יום הילד היהודי נחוג בבית הנשיא  ,כנוסי מדריכים של עלית הנוער התקימו לא פעם .
ידידי עלית הנוער ותומכיה זכו להתקבל בבית הנשיא  .כינוסים בינלאומיים של עלית הנוער זכו

לכבוד מיוחד מנשיא ישראל ורעיתו  .יצחק בן  -צבי שמח לשתף פעולה עם רחל רעיתו ככל הארועים
הללו  .הוא מצא ענין רב בעלית הנוער  .הרי עלית הנוער היתה עבורו המשך ההתענינות בשבטי
ישראל  .הרי בעלית הנוער הוא מצא את החניכים ניצולי התופת הנאצית  ,וילדים מתימןי צפון
אפריקה  ,פרס

ויתר קהילות ישראל במזרח  .אלה היו ימים גדולים בבית

הנשיא  ,כאשר

הצריף מלא

חניכים  ,או מדריכים  ,או ידידים יהודים ולא יהודים  ,וכולם מלאי התפעלות מפשטות החיים של

סמורם מעם  ,שהוא כאחד מאיתנו מקבל בשמחה ובסבר פנים קטנים כגדולים  .לאחר מכן הסכימה
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רחל להצטרף לועד המנהל של עלית הנוער והיתה תורמת מנסיונה בישיבות או בכינוסי מדריכים .
תמיד בקשה אותי שאבוא לספר לה מהמתרחש בעלית הנוער  ,ותמיד היתה מוכנה להתערב למען
שלא תקוצץ הקליטה ולא נשיב פניו ריקם של ילד הזקוק לנו .

יצחק בן  -צבי היה מדינאי בעל עקרונות ציוניים מאז הגיע כצעיר לידי הכרה ציונית בבית אביו צבי
שמשי  ,שהיה בית ציוני בפולטבה  .הרי למען ציונותו ועיסוקו בהגנת יהודים  ,נשלח אביו לסיביר

לשנים רבות  .יצחק בן  -צבי היה מראשי ' פועלי  -ציון '  ,מראשי תנועת העבודה בישראל וממיסדי
ההסתדרות  .יצחק בן  -צבי הגיע לראשונה לארץ  -ישראל עוד בשנת
בחיים תהיה בארץ  -ישראל  .מאז עליתו

ב 1907 -

1904

ומאז היה ברור לו כי דרכו

החל להתענין בעתיקות ארצנו  ,חיפש את הקשרים

לעבר הרחוק  ,אסף כל גויל וכל תעודה  ,רשם ושמע כל מי שיכול היה להמציא לו מידע על עברה

של ארץ  -ישראל ושבטיה  .הוא הוכיח לנו כי היהודים לא עזבו ולא הורחקו מארצנו גם אחרי החורבן
של הבית  ,אחרי שאיבדנו את עצמאותנו  .הוא עודד ודובב כל יחיד שראה בו ממשיך הנוכחות
היהודית בארץ אבות  .פעילותו כחברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה היתה מראשיתה  .יצחק בן -
צבי היה איש הגנה ומאבק מדיני  ,נשיא כנסת ישראל  ,אולם לא פחות מכל אלה היה איש מדע  ,חוקר

ארץ  -ישראל ושבטי ישראל  .פירסומיו המדעיים הם יחודיים בשטחים אחדים  .יצחק בן  -צבי היה
נשיא אהוב על העם  .כנוסי העדות  ,השבטים  ,מסיבות ראש חודש ומוצאי יום הכפורים  :הבית

הפתוח בחול  -המועד סוכות קבעו את מסורת משכן נשיאי ישראל עד היום הזה  .יצחק בן  -צבי רשם
שלושה כתרים  :כתר נשיאות ישראל  ,כתר חקרם  ,וכתר אחדות ואהבת שבטי ישראל  .מכון בן  -צבי
הוא המפעל היחידי לחקר הקהילות היהודיות במזרח  .מכון זה נבנה על  -ידי יצחק בן  -צבי בימי חייו .
יצחק ורחל בן  -צבי השלימו אחד את השני בחייהם וכמעשיהם  .הם לא רק היו זוג למופת  ,גם

שאיפותיהם היו קרובות וזהות  .היו שטחים בהם בלט יצחק בן  -צבי והיו שטחים בהם הצטינה רחל
רעיתו  .שניהם היו נוחים לבריות ואוהבי אדם ויהודים  .אולם היו גם אנשי מאבקים

היסטוריים ,

כאשר זה נגע לעקרונות חייהם עליהם לא היו מוכנים לוותר .

לבסוף רואה אני חובה לאמר כאן במעמד האזכרה המשותפת לשני גדולי ישראל היקרים  ,כי הודות

למאבקה של רחל בן  -צבי ינאית  ,הכבוד וההוקרה שרחשו לה ולדרך חייה ופעלה  ,קם המפעל הכביר
והחשוב יד יצחק בן  -צבי  .זוכר אני את הימים הראשונים של המאבק למען הקמתו של מפעל זה .
קבוצת ידידים שהזדהו עם מחשבותיה עמדנו לצדה  .המאבק היה עם ידידים קרובים שהביעו ספקות
לגבי הצורך במפעל זה  .רחל רצתה במפעל חינוכי ומדעי גם יחד  .היא רצתה במפעל שיוכל להעמיק

את חיבת ארצנו בקרב הדור הצעיר  .היא שאפה למפעל שיעודד את המחקר של ארץ  -ישראל ושל
עם ישראל בארצנו  ,בעיקר במאת השנים האחרונה  .מפעל  -מוסד כזה היה חסר מאוד  ,ובעיקר
בירושלים בירתנו  .והנה היא זכתה ואיתה כולנו  ,ש ' יד יצחק בן  -צבי ' התפתח למפעל  b wnמאוד
~

הממלא את שני התפקידים  -המחקרי והחינוכי לכל שכבות העם ולצעירים  ,ומשתף פעולה עם
גורמים רבים  .כיום חדרה תודעת חשיבותו של מוסד זה לכל הגורמים הקובעים במדינתנו  ,ורבה
ההערכה למפעל ולכל המקימים אותו ומרחיבים פעילותו  .אולם מיד אחרי פטירתו של הנשיא השני
למדינתנו יצחק בן  -צבי  ,לא כך היה המצב  .אפילו בממשלה הייתי צריך להשבק למעז הקמת משכז
נשיאי ישראל הקבוע  ,ולמען שהצריף ההיסטורי של בית הנשיאות שסימל את אישיותם ודרך חייהם

של יצחק ורחל בן  -צבי  ,יועמד לרשות תפקידי

ה ' יד ' .

אני שמח לציין כי גם אלה שפקפקו תחילה

בצורך של מוסד זה נהיו עתה לחסידיו  .לרחל בן  -צכי הזכות הגדולה שקם מפעל הנצחה חשוב זה
והיא נאספה אל עמה בידעה שחזונה

התגשם  .מה שכאב לה בשנותיה האחרונות אלה גלויי
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השחיתות  ,האלימות וההתדרדרות המוסרית בשטחים רבים  ,ובעיקר הירידה מהארץ  .על כך דיברה
אתי רבות  .אני מקווה שמפעל ' יד בן  -צבי ' ירחיב את פעילותו עוד יותר כדי להעמיק את אהבת

המולדת והמדינה אצל הצעירים  ,כי גם זו דרך להאבק בנגע הירידה  ,שהוא הקשה ביותר מכל

הנגעים שפקדו את בית ישראל .
אשרינו שזכינו להכיר מקרוב את יצחק ורחל כן  -צבי שהשרו עלינו מאישיותם המקרינה ומדרך
חייהם המופתית  .את אגדת בית בן  -צבי יש לטפח בקרב העם למעננו ולמען עתיד חברתנו ומדינתנו .

נימוקי ועדת השומטים על הענקת מרס על  -שם יצחק בן  -צבי לשנת תשמ " א
לגב ' שולמית למקוב על מחקרה ' הביל " ויים '
ועדת השופטים להענקת הפרס על  -שם יצחק בן  -צבי לשנת תשמ " א החליטה פה אחד להמליץ על

הענקת הפרס לגב ' שולמית לסקוב בעד מחקרה ' הביל " ויים '  ,שיצא לאור על  -ידי המכון לחקר
הציונות של אוניברסיטת תל  -אביב והספריה הציונית על  -יד ההסתדרות הציונית העולמית .
פרשת תנועת ביל " ו היא אחת הפרשיות רבות הענין במסכת תנועת העליה לארץ  -ישראל מטעמים
לאומיים שקמה ברוסיה בעקבות ' הסופות בנגב '  ,וכתוצאה מן ההתעוררות הציבורית הגדולה
שעברה על הקיבוץ היהודי שם  .בין הקבוצות הרבות בקרב יהודי רוסיה שדגלו בפתרונות ברוח
לאומית ובחיבת ציון הצטיינה תנועת ביל " ו בכך שהטילה על חבריה את חובת ההגשמה העצמית
המיידית וקבעה כחוק בל יעבור את עקרון ההתנדבות וההקרבה למען הרעיון הלאומי .

התנועה ,

שהשתייכו אליה כמה מאות חברים  ,ניסתה לפתח פעילות הל להשגת היתר רשמי מאת השלטונות
העות ' מאניים להתישבות יהודית בארץ  -ישראל והן לקראת התישבות חקלאית בארץ במושבה
המיוסדת על עקרונות לאומיים וחברתיים יחודיים  .למרות העובדה שמיעוט חבריה בלבד הגיע
ארצה והחזיק בה מעמד  ,ולמרות הקשיים המרובים שליוו את מושבת הביל " ויים גדרה נמשך שנים

לא מעטות  ,הרי תוך זמן קצר ביחס הפכה פרשת ביל " ו לאחת האגדות הזוהרות של המפעל הציוני .
בפרסומים רבים  ,עד עצם ימינו אלה  ,החל כל מפעל ההתישבות של העליה הראשונה להקרא על
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שם ביל " ו  .כשנעשה בראשית המאה העשרים נסיון להחיות את תקופת ההתישבות בארץ  -ישראל
קראו יוזמיו להקמת

' ביל " ו

חדשה ' .

הגב ' שולמית לסקוב  ,שרכשה לה שם בחקר תולדות היישוב הצליחה בספרה המקיף והיסודי

להעמיד את פרשת ביל " ו על בסיס מחקרי איתן  .על  -ידי עיון במאות תעודות בלשונות שונות ,
שרבות מהן לא נוצלו על  -ידי החוקרים עד עתה  ,הצליחה להעלות תמונה נאמנה  ,מדויקת ומפורטת ,

של תולדות תנועת ביל " ו ברוסיה  ,בקושטא ובארץ  -ישראל  .היא נתנה תיאור מדויק של תולדות

מושבת הביל " ויים על כל לבטיהן  .היא אף עקבה אחרי גורל אנשי

ביל " ו  ,אלה שנשארו בארץ  ,אלה

שעזבוה לצמיתות ואלה ששבו אליה כעבור זמן ואף של צאצאיהם  .תרומה מיוחדת במינה להבנת
אגדת ביל " ו היא הבדיקה שערכה המחברת בתמורות בדיוקן של אנשי ביל " ו בתודעת הדורות
המאוחרים ובמניעיהן .
זכותה של הגב ' לסקוב גדולה לא אך בזאת שציירה תמונה היסטורית נאמנה במקום האגדות

המעורפלות הנפוצות  ,אלא אף בזאת שקבעה את מקומה הנכון של תנועת ביל " ו בתולדות
ההתעוררות הלאומית היהודית בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת ובתולדות ההתישבות
היהודית ההדשה כארץ  -ישראל  .בזאת העניקה תרומה בת  -קימא לחקר תולדות הציונות והישוב .

הנדחנו נתונה למוסדות אשר הרשו לבית -ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובמוצגים שברשותם

אוסף שבדרון  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

ארכית יד יצחק בן  -צבי

98

120

הארכיון הציוני המרכזי ירושלים

119 , 112 , 107 , 104 , 98

מדור תצלומי אוויר  ,המחלקה לגיאוגראפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
מוזיאון ישראל  ,ירושלים

:

אהרונוביץ  ,הדר הכרמל  ,חיפה תש " ח

גזית  , 22 ,חוברת ט  -יב ( דצמבר

1964

109
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